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Yaz Heyecanı

aza hazır mıyız? Tatil planları yapıldı mı? Yoksa açılımların henüz belli olmasıyla biraz programlar belirsiz mi? Her 
durumda; sizlere ilham olması adına çok zevkli ve renkli isimlere “tatil” konusunda sorularımızı yönelttik. Umarım size 
farklı bakış açıları ve yeni kapılar açar....

Bu arada sezonun yani plajların vazgeçilmezi, benim de çok beğendiğim Lily & Rose markasının kurucu ortağı ve 
kreatif direktörü Roys Angel ile sezonu, trendleri, mayo ve bikini alırken dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk...

Etraf da biraz hareketlendi... Organizasyonlar ufak ufak başladı... Hoş etkinlikler görmeye başladık ve tabii ki bunlara da MAG 
dergimizde yer verdik... Keyif ve bunu çoğaltmak bizim işimiz... Bakalım; MAG PR Solutions ile de önümüzdeki günlerde sizi ne gibi 
sürprizler bekliyor?

Peki; bu ay bizi astrolojik olarak neler bekliyor derseniz; farklı yorumlarıyla öne çıkan Şenay Devi’yi muhakkak okuyun derim!

Gelelim bu ayki kapağımıza... “Kavak Yelleri”nin Aslı’sı ile gönüllerde taht kuran, “Muhteşem Yüzyıl”ın Mihrimah’ı ile kariyerinde 
zirveye çıkan şimdi ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin İnci’si olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu 
Pelin Karahan ile muhteşem bir çekimde buluştuk... Hem de koyu bir sohbette kendisini daha yakından tanıma fırsatı bulup bu güzel 
kadınla, güzel söyleşimizi sizlerle paylaştık...

Ayrıca etkileyici ve başarılı oyuncular Yasemin Yazıcı ve Sarp İkiler’i de sayfalarımıza konuk ettik... Mesleki serüvenlerini, 
hissettiklerini, yeni projelerini anlattılar...

Birçok müzik eleştirmeninin “dünyanın en güzel sesi” dediği ünlü tenör Mario Frangoulis de bu aya damgasını vuran 
röportajlarımızdan... Dünyaca ünlü, muhteşem ses; 21. ve son albümü “Blue Skies-An American Songbook”tan, operaya artan ilgiden ve 
kariyerinden bahsetti...

Günümüzün ve artık dergimizin de olmazsa olmazı MAG Sağlık-Güzellik bölümümüzde yine birbirinden kıymetli isimlerle fiziksel 
sağlığımızdan psikolojiye, bakımdan estetiğe merak edilenler var...

MAG Dekorasyon bölümümüzde ise başarılı mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar ile sizleri bir araya getirerek projelerini, sektördeki 
yenilikleri, mekânlarımızı daha rahat, fonksiyonel ve şık yapmanın tüyolarını sorduk...

Ve daha birçok özel, güzel haberlerimiz ve röportajlarımız ile sizlerle, keyifli bir yaza biz hazırız. MAG Ailesi olarak herkese hoş bir tatil 
ve mutlu bayramlar diliyoruz...
      .

             Sevgilerle...
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Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüş-
türülmesi çevreye yapılabilecek en kolay kat-
kıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG 
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerin-
de de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

MAG’a abone olmak çok kolay...
Telefon ile
0.312 428 04 44

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

MAG Medya Ltd. Şti. Adına
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

CA N  ÇAV U Ş O Ğ LU  c a n @ m a g m e d y a . c o m . t r

Genel Yayın Yönetmeni
B E R İ L ÇAV U Ş O Ğ LU  b e r i l @ m a g m e d y a . c o m . t r

Tasarım
ÖZ G E  A KTA Ş  o z g e @ m a g m e d y a . c o m . t r

A S L I  T İ B E Y a s l i @ m a g m e d y a . c o m . t r

Kreatif Direktör
S E DA ÇAV U Ş O Ğ LU  s e d a @ m a g m e d y a . c o m . t r

Genel Koordinatör
F E R AY Ş A H İ N G ÖZ  f e r a y @ m a g m e d y a . c o m . t r

Haber ve Foto Muhabiri
ÖZ G Ü R  KA R A B U LU T o z g u r @ m a g m e d y a . c o m . t r

Y E KTA D E M İ R CA N  y e k t a @ m a g m e d y a . c o m . t r

Halkla İlişkiler
D İ L A R A AY D O Ğ D U  d a y d o g d u @ m a g m e d y a . c o m . t r

Sosyal Medya Uzmanı
G A M Z E  M İ N E  ÖZ CA N  m i n e @ m a g m e d y a . c o m . t r

Reklam Müdürü
E S R A D E M İ R  TO R A L e s r a @ m a g m e d y a . c o m . t r

Reklam
S İ M G E  Ü N LÜ  Ç E T İ N  s i m g e @ m a g m e d y a . c o m . t r

B A N U  ÖZ T Ü R K b a n u @ m a g m e d y a . c o m . t r

Mali İşler Koordinatörü
TA R I K D E Ğ E R  t a r i k @ m a g m e d y a . c o m . t r

Katkıda Bulunanlar 
H A M İ Y E T A K P I N A R

ÖZ G Ü R  A K S U N A
S E R KA N  K I Z I L B AY I R

S İ N E M  Y I L D I R I M

Türü
B Ö LG E S E L S Ü R E L İ  YAY I N

 
MAG isim ve yayın hakkı

MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.
Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafl arın

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

No: 33-B G.O.P. ANKARA
Tel: +90312 428 0 444

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 

San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bahçekapı Mah. 2477. Cad. No: 6 
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Lütfi  Kırdar Kongre 
Merkezi Rumeli Salonları’nda 
gerçekleşen 15. Contemporary 
Istanbul’dan renkli kareler...

46
Alışverişin kalbi her zaman 
olduğu gibi yine Panora 
AVYM’de atıyor...

74
Lily & Rose’nin 2021 
İlkbahar-Yaz Koleksiyonu 
hakkında markanın kurucu 
ortağı ve kreatif direktörü Roys 
Anjel ile keyifl i röportaj...

112
Dekorasyon özel dosyamız ile 
alanında önde gelen mimarları, iç 
mimarları ve tasarımcıları bir araya 
getirdik.

183
Sağlık-Güzellik bölümümüzde merak 
edilenleri uzmanlarından öğreniyoruz.

198
Uzman Psikolog Esra Ezmeci, 
pandemi sürecinin psikolojik etkilerini 
ele alıyor...

216
Hamiyet Akpınar,
plaj makyajının püf 
noktalarından bahsediyor...

229
Ünlü isimlerin tatil tercihleri...

238
Dr. Astrolog Şenay Devi, 
2021 yılında Dünya’yı ve 
insanlığı bekleyen gelişmeler 
ile Temmuz ayı burç yorumları 
hakkında merak edilenleri 
anlatıyor...

84
Türkiye’de de büyük ilgi gören 
dünyaca ünlü Yunan Tenor Mario 
Frangoulis...

98
Duru güzelliği başarılı 
oyunculuğu ile akıllara kazınan 
oyuncu Pelin Karahan ile Swissôtel 
The Bosphorus Istanbul’da samimi 
sohbeti eşliğinde harika bir çekim…

110
Sanatçı Ahmet Güneştekin’in 
Bodrum Zai Yaşam’da düzenlenen 
“Kutsal Ağaçlar” adlı kişisel sergisi…
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Soft  Geçişler
Stil kombinler yaratmak için 
pastel tonların hakim olduğu 

parçaları tercih ederek bu yaz da 
șıklığınızı konușturabilirsiniz...

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr

A
C

N
E

-S
T

U
D

IO
S-

YA
Z

 2
0

2
1

CELINE
Güneş Gözlüğü £222 U

Ğ
U

R
 S

A
A

T
 -

 C
A

R
T

IE
R

Sa
at

B
O

T
T

E
G

A
 V

E
N

E
TA

Ç
an

ta
 €

2
.2

0
0

C
U

LT
 G

A
IA

El
b

is
e 

€
4

8
5

H
A

IG
H

T
El

b
is

e 
€

4
2

3
ISA BOULDER

Mayo £161

GIANVITO ROSSI
Ayakkabı £422

ANCIENT GREEK SANDALS
Sandalet £167

PA
C

O
 R

A
B

A
N

N
E

Şo
rt

 £
30

1

PACO RABANNE
Bluz £351

NORMA KAMALI
Büstiyer €99

32 magdergi.com.tr





Cıvıl Cıvıl
Capcanlı renklerin, 

desenlerin hakim olduğu 
kıyafetlerinizle yazın 

enerjik havasına kolayca 
girebilirsiniz...
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15. Contemporary 
Istanbul
Akbank ana sponsorluğunda 
düzenlenen 15. Contemporary 
Istanbul, Türkiye’deki çağdaş 
sanat galerilerinin katılımıyla, Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi Rumeli 
Salonları’nda gerçekleşti.

Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları 
ve enstitüler ile birlikte ortak hareket eden Contemporary 
Istanbul’un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı 
(CIF), Akbank Sanat Baskı Müzesi, Borusan Contemporary, 
Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM), İyilik İçin Sanat Derneği, 
GLOBART, Otonom Art Events ve halka sanat projesi de katıldı. 
Çağdaş sanat performansları ve solo sergiler, izleyicilerin 
beğenisine sunuldu. 

ALİ GÜRELİ, SUZAN SABANCI DİNÇER JÜLİDE ATEȘ EMİN HİTAY

davet
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ASLIGÜL ATASAGUN ÇEBİ FETTAH TAMİNCE, EROL TABANCA AHMET GÜNEȘTEKİNASLI SOYAK

SELİM GAZİOĞLU BİRNUR GAZİOĞLU ELİF DÜRÜST BEGÜM AYAYDIN BERRİN YOLERİ

Contemporary 
İstanbul’un 
Kurucusu ve 
Yönetim Kurulu 
Bașkanı Ali 
Güreli, konuklarla 
bizzat ilgilenerek 
sanatçılara 
destek oldu.

davet
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CİHAN ȘENSÖZLÜ, BEGÜM ÖZER SEVİL DOLMACI, ALEA PINAR DU PRE ELİF DAĞDEVİREN

HARİKA GÜRAL ÇİĞDEM, ATASAY KAMER PERVİN ERSOY PINAR TALAY

Contemporary 
İstanbul, 
düzenlediği 15. 
edisyonunda 
Türkiye’deki 
önde gelen 
çağdaș sanat 
galerileri ile 
ziyaretçilere 
ulaștı.

davet





İncelikle 
İşlenmiş 
Yapıtlar
Ankara’nın en büyük kültür 
sanat merkezlerinden olan 
Canvas Art Gallery’de, Atılgan 
Bayar’ın “Axiology” adlı sergisi 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sanatçının çalışmalarında kendine özgü kelimeler, harfler, 
sayılar, piktogramlar, logolar, diyagramlarla yaptığı 
resimlerinde, gizemli ve renkli dünyasında, insanlığa, doğaya, 
yaşama dair semboller ve hikâyeler hayat buluyor. 

ATILGAN BAYAR

EZGİ UZUNÖZ

ZEYNEP ALİSBAH LARİSSA TÜRKKAN

ECE SALICI, YASEMİN EKER

davet
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Refi ka Ekici

Sosyal yaşamın sevilen ismi Refika Ekici, iş toplantısı öncesi alışveriş 
yapmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Mağazaları 

gezip, Sephora’dan alışveriş yapan Refika Hanım, toplantısına katılmak 
için AVYM’den ayrıldı.

Toplantı Öncesi Alışveriş

Afi tap Akıncı

Ankara cemiyet hayatının tanınan siması Afitap Akıncı, 
yakın arkadaşlarıyla Panora AVYM’de bulunan Fatima 

by Famuse 1932’nin yenilenen restoranında buluştu.
Arkadaşlarıyla kahve içen Afitap Hanım, uzun sohbetin 

ardından alışveriş için mağazaları gezdi. 

Arkadaşlarıyla Fatima’da Buluştu

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.
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Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Nurten Gürdoğan

Cemiyet hayatının sevilen ismi Nurten Gürdoğan, alışveriş yapmak 
için Panora AVYM’de bulunan Zara mağazasını tercih etti. Uzun 

süre alışveriş yapan Nurten Hanım, alışverişinin ardından kızıyla 
buluşmak için AVYM’den ayrıldı.

Zara’dan Alışveriş Yaptı

Dilşen Kara

Çevre Peyzaj’ın sahibesi Dilşen Kara, alışveriş için Panora AVYM 
Beymen mağazasını tercih etti. Tatil öncesi dolabını yenileyen 

Dilşen Hanım, alışverişinin ardından yemek yemek için 
Newcastle’a geçti.

Beymen’den Yeni Sezon Alışverişi



Yağmur Güleç

GLC İnşaat-Emlak’ın sahibesi Yağmur Güleç, Panora AVYM’de 
yeni açılan Utopian Women mağazasını ziyaret etti. Uzun süre 
alışveriş yapan Yağmur Hanım, alışverişinin ardından Fatima 

by Famuse 1932’de kahve içti.

Alışveriş Sonrası Kahve Molası

Gonca Yüksekol Toplu

Fizyoterapist Gonca Yüksekol Toplu, takı alışverişi için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan Promise by Kaff 

mağazasını tercih etti. Mağazada uzun süre ürünleri inceleyen 
Gonca Hanım, alışveriş sonrası eşiyle buluşup Godiva’da 

kahve içti.

Alışveriş Sonrası Eşiyle Buluştu

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.
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Dilşen Kara

Çevre Peyzaj’ın sahibesi Dilşen Kara, alışveriş için Panora AVYM 
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Sezen Kozanoğlu

Avukat Sezen Kozanoğlu, teknoloji alışverişi için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Samsung, Teknosa ve 

Bosch mağazalarını ziyaret eden Sezen Hanım, alışverişinin 
ardından arkadaşlarıyla Newcastle’da yemek yedi.

Teknoloji Alışverişi Panora AVYM’den

Neşe Adıyaman

Sosyal yaşamın tanınan siması Neşe Adıyaman, arkadaşlarıyla 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde buluştu. Mağazaları 

gezen Neşe Hanım, özellikle yeni açılan Utopian Women 
mağazasını çok beğendiğini belirtti. Neşe Hanım, alışverişinin 

ardından arkadaşlarıyla birlikte El Corazon’da yemek yedi.

Arkadaşlarıyla Keyifli Vakit Geçirdi

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.





Nigar Sarıoğlu

İş Yorgunluğunu Panora’da Attı
Momed Sağlık Ürünleri firmasının sahibesi Nigar Sarıoğlu, iş 
yoğunluğunun stresini atmak için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ne geldi. Arkadaşlarıyla AVYM’de buluşan Nigar Hanım, 
mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyerek alışveriş yaptı.

Ena Jahdadic

Diş Hekimi Ena Jahdadic, arkadaşına hediye almak için Panora 
Massimo Dutti mağazasını tercih etti. Alışverişin ardından 

Starbucks’a geçen Ena Hanım, kahvesini içerek uzun süre dinlendi.

Arkadaşına Hediye Aldı

Furkan Karademir

Karademir Asansör’ün sahibi iş insanı Furkan Karademir, iş yemeği için 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan Uludağ Restaurant’ı 
tercih etti. İş ortaklarıyla birlikte yemek yiyen Furkan Bey, yemeğin 

ardından hediye alışverişi için AVYM’yi gezdi.

İş Yemeği Uludağ Restaurant’ta

Zeynep Köksal Yaykıran

İş ve cemiyet hayatının tanınan ismi Zeynep Köksal Yaykıran, 
Panora GAP mağazasını ziyaret etti. Alışverişinin ardından 

mağazaları gezmeye devam eden Zeynep Hanım, Clinic Coffee 
Co.’dan tatlı alarak AVYM’den ayrıldı. 

GAP’ten Alışveriş Yaptı

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.
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Meltem Yılmaz

Zeehjan markasının sahibesi Meltem Yılmaz, mağazası için 
ürün alışverişi yapmaya Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne 
geldi. Dekorasyon ürünleri için Mudo Concept ve Tepe Home 

mağazalarını gezen Meltem Hanım, Gloria Jean’s Coffees’te 
yorgunluk kahvesini içti.

Mağazası İçin Dekorasyon Ürünleri Aldı

Yekda Büşra Uğurlu

Yek Chocolate markasının kurucusu Yekda Büşra Uğurlu, 
çocuklarına alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ni tercih etti. GAP ve Boyner mağazalarını tercih 
eden Yekda Hanım, alışveriş sonrası Funda Pastanesi’nde 

arkadaşıyla buluştu.

Çocukları İçin Sezon Alışverişi

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.





Şimal Didem Önceler

Sosyal hayatın sevilen ismi Şimal Didem Önceler, kahve 
içmek için Panora Starbucks’a geldi. Kahve içip günün 
yorgunluğunu atan Şimal Hanım, ardından uzun süre 

mağazaları gezdi.

Starbucks’ta Kahve Keyfi

Nagehan Afşar

Diyetisyen Nagehan Afşar, aksesuar alışverişi yapmak için Panora 
AVYM Beymen mağazasını tercih etti. Çanta ve ayakkabıları 

inceleyen Nagehan Hanım, aksesuar alışverişini tamamladıktan 
sonra Godiva’ya geçti.

Aksesuar Tercihi Beymen

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.
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Gülten Bıçakçı

Ankara sosyal yaşamının tanınan siması Gülten Bıçakçı, yaz 
alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. 

Calzedonia mağazasını ziyaret eden Gülten Hanım, alışverişinin 
ardından yemek yemek için Sushico’ya geçti.

Calzedonia’dan Yaz Alışverişi

Nurhan Külbağ

Eczacı ve Nefes Terapisti Nurhan Külbağ, yakın arkadaşlarıyla 
buluşmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Newcastle’da 
arkadaşlarıyla buluşan Nurhan hanım uzun sohbetin ardından alışveriş 

yapmak için mekandan ayrıldı.

Arkadaşlarıyla Yemek Yedi



Sedef Birlik Gayret

Gayret Makine’nin genel müdürü Semih Gayret’in eşi Sedef Gayret, 
arkadaşlarıyla Panora’da buluştu. Markaların yeni sezon ürünlerini inceleyen 

Sedef Hanım, GAP mağazasından kıyafet alışverişi yaptı.

Arkadaşlarıyla Birlikte Alışveriş Yaptı

Mehtap Özdoğan

Cemiyet hayatının seçkin siması Mehtap Özdoğan, Panora Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nde yaz alışverişindeydi. Beymen Club mağazasından 

ayırttığı ürünleri alan Özdoğan, Max Mara mağazasına geçerek 
alışverişine devam etti. 

Yaz Alışverişi Panora’dan

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.





Filiz Dağ Yılmaz, Dila Yılmaz, , 
Perihan Dağ, Dağhan Yılmaz

Başarılı mimar Filiz Dağ Yılmaz, çocukları ve annesiyle birlikte vakit 
geçirmek için Panora AVYM’ye geldi. Uzun süre AVYM turu yapan aile, 

tatil alışverişi için tek tek mağazaları gezdi. Alışverişin ardından ise Roko 
Dondurma ve Kahve’de dondurma yiyip kahve içtiler.

Tatil Öncesi Sezon Alışverişi

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Fırat Arslan

Avukat Fırat Arslan, tatil öncesi alışveriş için Panora Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Beymen mağazasını tercih eden 

Fırat Bey, alışverişinin ardından arkadaşlarıyla Happy 
Moon’s’ta buluştu.

Tatil Alışverişi Yaptı
Güleser Akçakaya

Sosyal hayatın sevilen ismi Güleser Akçakaya, Max Mara 
mağazasında yeni sezon ürünlerini inceledi. Uzun süre alışveriş 

yapan Güleser Hanım, alışverişinin ardından ardından kahvesini 
içmek için Funda Pastanesi’ne geçti.

Max Mara Ürünlerini İnceledi

Selin Göğebakan

Sosyal yaşamın tanınan simalarından Selin Göğebakan, evine 
dekorasyon ürünleri almak için Zara Home mağazasını ziyaret etti. 

Uzun süre ürünleri inceleyip alışveriş yapan Selin Hanım, alışverişin 
ardından arkadaşıyla buluşmak için El Corazon’a geçti.

Dekorasyon Alışverişi 

Tatil Alışverişi Yaptı
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Burak Ünal

Bu Proje’nin sahibi Burak Ünal, iş toplantısı ve alışveriş için Panora 
AVYM’yi tercih etti. Timboo Cafe’de iş ortaklarıyla yemek yiyip 

toplantı yapan Burak Bey, yemeğin ardından Boyner’den alışveriş 
yaptı.

İş ve Alışveriş Bir Arada

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Deniz-Selcen Arslan

Cemiyet hayatının sevilen ismi Selcen Arslan, oğlu Deniz ile birlikte 
vakit geçirmek için Panora AVYM’ye geldi. Godiva’da birlikte vakit 

geçiren anne-oğul, tatlı keyfinin ardından AVYM turu yaptı.

Oğluyla Godiva’da Vakit Geçirdi
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Akanay-Yıldız-Asrın Cebeci

Avukat Yıldız Cebeci, kızları Akanay ve Asrın ile vakit geçirmek 
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. United Colors 
of Benetton ve B&G Store mağazalarından alışveriş yapan anne ve 

kızları, alışverişin ardından Timboo Cafe’de yemek yediler.

Kızlarıyla Panora Turu 

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Gazi Huri

Doç. Dr. Gazi Huri, yeni projelerini konuşmak için arkadaşlarıyla 
birlikte Panora AVYM Clinic Coffee Co.’ya geldi. Uzun süre sohbet 

edip kahve içen arkadaşlar, toplantının ardından AVYM turu 
yapmak için kafeden ayrıldı.

Yeni Projeleri Konuştular



İş ve cemiyet hayatının sevilen çifti Damla-Etkin Perçiner, çocukları 
Mustafa ile birlikte vakit geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ne geldiler. Birlikte AVYM turu yapan aile, Ramsey’den 
alışveriş yaptı.

Ailecek Vakit Geçirdiler

Damla-Mustafa-Etkin Perçiner

Görkey Özdoğan

İş insanı ve yazar Görkey Özdoğan, yoğun iş temposunun stresini 
atmak için arkadaşlarıyla Happy Moon’s’ta buluştu. Arkadaşlarıyla 

uzun süre vakit geçirip kahve içen Görkey Hanım, keyifli bir 
günün ardından AVYM’den ayrıldı.

Yoğun Tempoya Kahve Molası



İdil-Gece-Özgün Şimşek

Avukat Özgün Şimşek ve eşi Avukat İdil Şimşek, oğulları Gece ile birlikte 
alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. B&G Store ve 

Boyner mağazalarını ziyaret edip alışveriş yapan aile, alışverişin ardından 
yemek yemek için Happy Moon’s’a geçti.

Şimşek Ailesinin Alışveriş Turu

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Belin Çapraz

Von Proje’nin ortaklarından Belin Çapraz, alışveriş yapmak için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Brandroom mağazasındaki 

ürünleri inceleyen Belin Hanım, uzun süre mağazada vakit geçirdikten 
sonra Uludağ Restaurant’ta yemek yedi. 

Brandroom’dan Alışveriş Yaptı
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İtalyanların taze ve günlük dondurma mantığını Türk usulüne uygulayan 
Roko Dondurma & Kahve’nin kurucusu Özgür Erdinç Manço, 
her biri farklı bölgelerden gelen taze meyveler ve özenle seçilen 

malzemelerle müșterilerine dondurmanın en leziz halini sunuyor...

Roko Dondurma & Kahve 
Yazın Vazgeçilmezi

anora şubenize ilgi oldukça fazla... 
Roko Dondurma & Kahve’yi 
buraya açmaya nasıl karar verdiniz? 
Çok farklı ve üst düzey lezzetler üreten ve bu nedenle de 
oldukça beğenilen bir marka olarak, bu tatları Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin üst düzey kitlesine 
sunmak amacıyla yeni bir şube de buraya açtık.

Çok farklı, belki de daha önce hiç denenmemiş tatları 
bir arada sunuyorsunuz. Dondurma çeşitliliğiniz, 
kaliteniz ve lezzetiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yetmişten fazla çeşitte dondurmamız var. Panora şubemizde şu an 
tüm çeşitlerimiz yer almıyor fakat kışın yapmayı planladığımız 

P yenileme çalışmaları ile çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. 
Aynı zamanda Panora müşterilerimize dondurmalı pasta 
lezzetini de yaşatacağız. Zaten dondurmalarımız da tam 
olarak dondurma değil pastavari bir formatı var. Öyle olunca 
dondurmalarımızı tadan herkes “bu dondurma değil daha 
başka bir şey” diyor. Hatta bu bizim de sloganımız oldu 
diyebilirim. 

Müşteri memnuniyetini sağlama ve kalite ile 
lezzeti sürdürülebilir kılma noktasında neler 
yapıyorsunuz?
Üretimi eşimle birlikte yapıyoruz. Kaliteli hizmet ve yüzde 
yüz müşteri memnuniyeti anlayışı ile üstün lezzetleri 
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misafirlerimize sunuyoruz. Müşteri dondurmayı beğenmediği 
zaman ücretini iade ediyoruz ya da farklı seçenekler sunuyoruz. 
İnsanları güler yüzle uğurlamaya çalışıyor, misafirlerimizin 
güler yüzle ayrılmasını sağlıyoruz. Misafirlerimizin mutlu olarak 
ayrılması için, taleplerine yönelik ve esnek davranmaya gayret 
ediyoruz.

Lezzetinizin sırrını neye borçlusunuz?
Üretimi eşimle birlikte yaptığımız için, çeşitlerimiz de çoğunlukla 
bizim damak tadımıza hitap edecek lezzetlerden oluşuyor. Hem 
lezzet anlayışımız hem de yorum yapabilme yeteneğimiz sayesinde 
ortaya enteresan tatlar çıkarabiliyoruz. Yaban mersinli çikolatadan, 
creme-brule Fransız tatlısının ve Kinder Bueno’nun dondurmaya 
çevrilmesine kadar bir çok farklı tadı üretebiliyoruz. Bu nedenle de 
çoğu lezzet markamıza özgü.
 
En çok tercih edilen tatlar nelerdir?
Birçok çeşit var ve hepsinin alıcısı var ama sade her zaman tercih 
edilir. Bitter, cookie, portakallı, bademli, vişneli, acı bademli de hep 
tüketiliyor. Naneli dondurmamız en az tercih edilen çeşidimiz 
olmasına rağmen yine de fanatikleri var. Her çeşidin hitap ettiği bir 
kitle mevcut.

Dondurmanın yapılma sürecinden bahsedebilir 
misiniz?
Öncelikle sütü kaynatıyoruz, sonrasında salep özel formülümüzle 
işliyoruz. Dinlendirdikten sonra çevrilme, dondurma, 
soğutulma süreci var. Yani otuz saniyede yenen bir dondurma 
üç günde hazırlanıyor. Bu anlattığım sadece bir aşaması. Meyveli 
dondurmaların yapılma süreci daha uzun. Örneğin mandalinalı 
dondurma. Kışın, Bodrum’da özel bir çiftlikten meyvelerin 
ne zaman toplanacağına karar veriyoruz. Bodrum’dan gelen 
mandalinalar yıkanıyor, kurulanıyor, rendeleniyor ve paketlenip 
şoklanıyor. Sonra biz bunu her dönem aynı lezzetle müşteriye 
sunmak için stokluyoruz. Creme-brule için üstündeki krokanı ayrı 
hazırlıyoruz.. Sütün içerisindeki vanilya çubuğu, Madagaskar’dan 
geliyor. Ondan sonra az şekerli frambuaz reçeli hazırlanıyor. Kısacası, 
her lezzetin farklı bir serüveni var diyebiliriz. 

Dondurmalarınız kadar kahveleriniz de çok 
beğeniliyor. Kahvelerinizin lezzeti hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Bizim dondurmamız kadar kahvemiz de çok iddialı. İtalyan 
versiyonunda çok üst seviyede bir kahvemiz var. Hatta İtalyan 
misafirler geldiği zaman bize uğrayıp kahve içiyorlar genelde 
çünkü üst seviyede bir kahve sunuyoruz. Dondurmamız bu kadar 
iyiyse diğer ürünlerimiz de bu kadar iddialı olmak zorunda diyerek 
kahvemizi bu kaliteye getirdik. 

Son olarak Panora şubeniz ile ilgili ileriye yönelik 
planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Ufak dokunuşlarla çok büyük fark yaratacağımızı düşünüyorum. 
Özellikle önümüzdeki yaz döneminde Panora şubemizde 
müşterilerimize yeniliklerimizi sunacağız.   

Yeni lezzetler ile bu iși, en iyi bizim 
yapmamız gerekiyordu. Biz de eski 
gelenekselle, yeni tarzı birleștirdik.
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Sezonun popüler 
renklerinden biri olan 

turuncunun hakim olduğu 
elbiseleri, hasır çanta ve 

ayakkabılar ile kombinleyerek 
dikkat çekici bir görünüm 

yaratabilirsiniz.
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MAX MARA - SPORTMAX
Şort 2.365  

UTOPIAN
Bileklik 142  
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Desenli t-shirtler  ve 
spor ayakkabı ile 

tamamlayabileceğiniz 
bermuda șort kombinleri, 
havalı rahatlığı ve șıklığı bir 
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eni sezon koleksiyonunuzu merak ediyoruz. 
Lily & Rose 2021 Yaz koleksiyonunda 
bizleri neler bekliyor?
Bu sezon ışıltılı ve rengarenk bir koleksiyon çıkardık. 
Bizim asla vazgeçemediğimiz metal aksesuarlar, bu 
sezon da koleksiyonumuzda göreceğiniz detaylardan. 
Koleksiyonun anahtar parçaları; tek omuz sofistike 

görüntülü mayo ve bikini, burgu detaylarının uygulandığı yeni 
formlar, yeni siluet olan kare yaka mayo ve derin V dekolteli 
ultra şık mayo, geometrik formlardan oluşan metal aksesuarlarla 
renklerin karışımı olan bandeau bikini ve mayo, gün geçtikçe 
dolabımızda yerini sağlama alan yüksek bel bikinilere yeni 
yorumlar koleksiyona eşlik ediyor.

2021 İlkbahar- Yaz koleksiyonunda ilham 
kaynaklarınız neler oldu?
2021 İlkbahar- Yaz koleksiyonunun bu seneki teması, Milky Way. 
Adından da anlaşıldığı gibi gökyüzünün en parlak yıldızlarından 
ilham alıyor. Koleksiyonun ilham perisi uçsuz bucaksız gökyüzü 
olduğundan ortaya tabii ki abartıdan uzak ama bir o kadar iddialı 
bir koleksiyonla kusursuz kesimlerin göze çarptığı ve tasarımların 
her birinin bir yıldız adını aldığı bir koleksiyon çıkıyor.

Koleksiyonunuzda hangi renk ve desenler hakim?
Koleksiyon; mavi, turuncu, sarı, pembe, hâkî ve bej renk simli 
kumaşların bir araya gelmesinden oluşurken renklerin bir arada 
kullanıldığı renk bloklu tasarımlara da imza attık.

Y

Sektöründe kreasyonlarıyla yer edinmiș, uluslararası bilinirliğe sahip ve 
kaliteli ürünleriyle alanında trend belirleyici olan Lily & Rose’nin 

2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu hakkında markanın kurucu ortağı ve 
Kreatif Direktörü Roys Anjel ile keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik.

Lily & Rose
Cesur Stil

röportaj
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Farklı formlarda mayo ve bikini modellerimiz 
bulunurken șık olduğu kadar ergonomik 

tasarımlarla da alternatif sunuyoruz.

Bikini ve mayolarınızın bu kadar güzel ve farklı olmasının sırrı nedir?
Öncelikle çok teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. Bizim için kalite asla ödün 
vermeyeceğimiz bir konu. Hazırladığımız koleksiyonda amacımız sadece bir mayo 
yapmak değil birçok farklı materyali bir arada kullanarak herkesin arzulayacağı 
tasarımlar yapmak. Bu yüzden her aşamada kalite bizler için çok önemli. Üzerinde 
durduğumuz ve kafa yorduğumuz bir diğer konu ise kalıp. Neticede bir tasarım yapıyoruz 
hayalimizdeki ve üretimdeki süreçler birbirini her zaman tutmayabiliyor. Kalite, iyi bir 
kalıp bizim imzamız olan altın kaplama aksesuarlarla birleşince tasarımlarımız sektörde 
ayrışıyor.

Tasarımlarınızdaki tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Tasarım tarzımız; şıklıktan ödün vermeyen, tasarıma önem veren, cesur aynı zamanda da 
kendinden emin bir stil.

Bikini veya mayo alırken nelere dikkat etmeliyiz? 
Vücut yapısına göre hangi modeller tercih edilmeli?
Tabii ki vücut yapısı en önemli etken. Biz modellerimizi önerirken mutlaka vücut 
yapısına uygun mayo ve bikinilerimizi tavsiye ediyoruz hatta bu konuda ten ve saç rengi 
bile bir mayoyu alırken çok önemli oluyor. Bu doğrultuda koleksiyonumuz oldukça geniş 
bir ürün yelpazesine sahip. Farklı formlarda mayo ve bikini modellerimiz bulunurken 
şık olduğu kadar ergonomik tasarımlarla da alternatif sunuyoruz. Üst bedeni daha uzun 
göstermek için derin V modeller tercih edilebilir, vücut yapısı ince olup, karın bölgesinde 
fazlalık olan müşterilerimiz ise yüksek belli bikinilerimizi tercih edebilir.  



davet

Bodrum’da 
Renkli Davet
Ege’nin antik tarihinden 
esinlenerek tasarlanan, Bodrum 
mimarisinin özgün halini 
koruyarak hayata geçirilen 
Gönülbükü Konakları’nın 
lansmanı Bodrum’da gerçekleşti. 

Arın Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
Turhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine 
iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı. Serdar 
Turhan, lansmanda yaptığı konuşmasında “Doğayı ve insanı 
bir araya getirmek isteğimizi gerçekleştirmekten büyük 
mutluluk duyuyorum” dedi. 

SERDAR-SİBEL TURHAN

NİHAL-MEHMET CANSUN

DEFNE-SİNAN ÖZER

ZEYNEP İĞDELİOĞLU, MUSTAFA ARICI, İREM KADİROĞLU AYNUR ÖZDERİCİ

ESRA OFLAZ EMİR BAHADIR FERYAL GÜLMANARZU SAVGI

Gönülbükü 
Konakları, 
davete katılan 
konuklar 
tarafından 
büyük ilgi 
gördü.
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Koleksiyonlarında, İngiliz minimalist șıklığı ile Fransız modasının 
özgün tarzını birleștiren Maison Yanes’ın Kurucusu Setenay Sena Avcı Demirci, 

yüzde yüz pamuk ve ipek dokuma kumașlardan olușan ürün çeșitliliği ile 
sürdürülebilir modaya yeni bir soluk getiriyor...

Maison Yanes 
Özgün ve Minimalist

röportaj

SETENAY SENA AVCI DEMİRCİ
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ncelikle kendinizden ve Maison 
Yanes’in kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?
Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
mezunuyum. Özgün ve üretken fikirlerle 
mutlu olan biriyim ve iş hayatımı buna göre 
şekillendirme isteğim hep vardı. Tüketimin 

domine ettiği, emeğin değersizleştiği ve doğayı her geçen 
gün kirleten giyim sektörüne sürdürülebilir bir soluk olmak 
için Maison Yanes’i kurduk. Gelirimizin bir büyük kısmıyla 
çocukların az ağladığı ve daha çok güldüğü temiz bir dünya 
hayalini gerçekleştirmeye ayırıyoruz.

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Ürünlerimizin hepsi kadın emeğiyle üst kalite yüzde 
yüz pamuk ve ipek dokuma kumaşlardan oluşuyor. 
Koleksiyonlarımızı da bu kalite çizgisinde şekillendiriyoruz. 
Aynı zamanda ham maddeden üretimine kadar her noktayı 
ekibimizle titizlikle takip ediyor ve iş ortaklarımızla adil fiyat 
politikası uyguluyoruz.

Ö



Kumaş yapısında özellikle yüzde yüz pamuk ve 
ipek dokuma iplikleri tercih etmenizin başlıca 
sebebi nedir?
Aslında çıkış noktamız, giyim sektöründe markadan bağımsız 
olarak sektörde üst kalitede giyimin kaybolması oldu. Bizce 
sürdürülebilir moda anlayışı tüketimde de bir süreklilik 
sağlamalı. Bu anlamda bir önceki nesillerin kullandığı ve 
emek verilmiş birçok ürünün ham maddesi olan pamuk ve 
ipek kumaşlar bizim sürdürülebilir moda anlayışımıza ilham 
oldu.

Ürünleriniz sade ve minimal bir konseptte. 
Marka tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Aileye özel tasarladığımız ana klasik koleksiyonumuz İngiliz 
minimalist şıklığının, yeni sezon koleksiyonumuzla da 
Fransız moda perspektifinde özgün ve göze çarpan tarzın 
birleşimi diyebiliriz. 

röportaj

Ürünlerimizin hepsi kadın emeğiyle 
üst kalite yüzde yüz pamuk ve ipek 

dokuma kumașlardan olușuyor. 
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Koleksiyonlarınızı hazırlarken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Benim için bir tutkudan da öte olan, marka logomuza da yansıyan 
çiçek sevgisi ve beraber vakit geçirilen büyük aile sofraları 
şüphesiz en büyük ilham kaynağım. Biz çerkesiz, çok büyük bir 
ailede büyüdüm. Aile, bizim için her şeyin üzerindedir.  Bu sebeple 
tasarımın ana ilhamı da çocukluğumun geçtiği, anneanneme ait 
zamanda yolculuk yapmışsınız hissi yaşatan, küçük bahçeli ve 
mis kokulu çarşaflarında emek kokan ev diyebilirim. Modern 
zaman ilhamımız ise çizgisini beğendiğimiz bazı İngiliz moda 
evleri.

Markanıza ilişkin ileriye yönelik hedefleriniz neler?
Müşterilerimizin yanı sıra tüm tüketicilere sürdürülebilir 
moda anlayışını aşılamak bizim için çok önemli. Gelecekte etki 
alanımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra markamızın 
kuruluş amacı olan daha çok çocuğu mutlu edebilmek adına ilk 
büyük projemizi eylül ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir 
çocuğun ileride tüm dünyayı değiştirebileceğine inanıyoruz. Güzel 
bir gelecek ve mutlu çocuklar, en büyük hayalimiz.  

Bizce sürdürülebilir moda anlayıșı 
tüketimde de bir süreklilik sağlamalı. 



Evlilik Yolunda 
İlk Adım
Cemiyetin genç nesil temsilcilerinden 
Pırıl Çetindoğan ve Gökhan 
Kokuludağ sade bir törenle nişanlandı.

 GÖKHAN KOKULUDAĞ, PIRIL ÇETİNDOĞAN

Demsa Grup’un sahibi Demet Sabancı - Cengiz Çetindoğan’ın 
kızları Pırıl Çetindoğan iş insanı Gökhan Kokuludağ ile Pera 
Palas Otel’de nişanlandı. Düğünlerini daha sonra Zarif Mustafa 
Paşa Yalısı’nda yapmaya karar veren çift, aile üyelerinin de 
katılımıyla sade bir nişan töreni düzenledi. Nişan törenine 
Demet Sabancı Çetindoğan’ın annesi Özcan Sabancı da 
katılarak genç çiftin yüzüklerini taktı. 

davet

LEVEND KOKULUDAĞ, TÜRKAY ÇETİNDOĞAN, SERAP, GÖKHAN KOKULUDAĞ, PIRIL ÇETİNDOĞAN, 
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, ÖZCAN SABANCI, CENGİZ ÇETİNDOĞAN
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Etkili ve güçlü sesiyle seslendirdiği müziklere yeni bir yorum katan, dinleyen 
herkesi kendine hayran bırakan ve Türkiye’de de büyük ilgi gören dünyaca ünlü 

Yunan Tenor Mario Frangoulis, yirmi birinci albümü Blue Skies-An American 
Songbook’un detaylarını, operaya artan ilgiyi ve kariyerindeki yeri hakkında 

merak edilen her șeyi MAG Okurları ile paylașıyor...

Opera Dünyasının Güçlü Sesi

röportaj

Mario Frangoulis 
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lue Skies-An American Songbook 
isimli albümünüzü nasıl hazırladınız? 
Şarkılarınızın yaratım sürecinden 
bahsedebilir misiniz?
Albümümüz, Blue Skies-An American Songbook’un 
hem kayıtları hem de filmi 2019 yılında kaydedildi. 
Albüm hazırlıklarına ve şarkılara bir yıl öncesinden 

çalışmaya başladım. Bir gün en büyük bestecilerin ve şarkıcıların 
antolojisi olan Hollywood Müzikal filmlerinin ve Broadway 
müziklerinin ilhamı olan bu albümün şarkılarını söyleyeceğim 
hep aklımın bir köşesindeydi ve heyecanlıydım. Nat King Cole, Ella 
Fitzgerald, Frank Sinatra, Dean Martin bugün bile bu müziği geçerli 
kılan tüm büyük yıldızların muhteşem sesleri ile seslendirdikleri 
parçaları söylemek bana onur verdi. Bir rüyam gerçek oldu 
diyebilirim. Müzik tarihinin o harika şarkılarını söylediğim ve 
bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Müzikal tiyatro 
benim bir parçam. Batı Yakası Hikâyesi, Sefiller ve Operadaki 
Hayalet hepsini geçmişte seslendirdim.

Diskografinize baktığınızda bu albümünüzü nerede 
konumlandırıyorsunuz? Şimdiye kadar yaptığınız 
albümler arasında ilk sıraya koyuyor musunuz?
Blues Skies-An American Songbook kesinlikle en sevdiğim 
albümlerden birisi. Diğer albümlerimden tamamen farklı. 
Dünyanın daha iyi bir yer olması için çok büyük caz stadartlarında 
olan bu parçaları seslendirmiş olmak çok gurur verici.

Bu albümdeki favori şarkılarınız hangileri?
Şeçtiğimiz tüm şarkılar gerçekten en sevdiklerim. Eğer hepsini 
saymaya kalkarsam liste uzayıp gidecek ama “We Kiss In 
The Shadow”, “King and I”, “Strangers In The Night” tüm bu 
parçaları ilk Frank Sinatra’nın sesinden duymuştum. Yine onun 
seslendirdiğinden tamamen farklı söylediğim parçaları da eklersek 
“The World We Knew”, “I’ve Got You Under My Skin’’, “Blue Skies”, 
“If You Go Away” gibi albümde pek çok inanılmaz şarkı var ki 
aslında yirmi parçada benim favorim.

Dünyanın en ünlü tenorlarından birisiniz. Ancak 
bir süre opera dışında başka türlerde de şarkılar 
seslendirdiniz. Bu süreçte neden operadan uzak 
durdunuz?
Çok şanşlıydım ki 2000 yılında Newy York’ta Sony Müzik ile 
klasik bir albüm için imza attım. Bu anlaşma bana şimdiye 
kadar yaptığım müzik türlerinden daha farklı türleri söyleme 
fırsatı sundu. İlk üç albümüm klasik-crossover albümler oldu 
ve bu albümlerin içindeki parçaların çoğu da benim sesime özel 
parçalar olarak yazıldı. Özellikle José Maria Cano ve Nicola Piovani 
gibi söz yazarlarının sizin için şarkı yazması yapacağınız albüm 
için de tamamlayıcı unsurdur. Harika orkestrasyon ve sesime 
uygun muhteşem şarkıları birleştiren çok sevgili arkadaşım ve 
yapımcı Steve Wood’a teşekkürü borç bilirim. Kariyerim bu 
sebeple çok yönlü oldu ve çok farklı müzik türlerinde şarkılar 
söyleyebildim. Farklı dinleycilere hitap edebildim. Opera aryaları 
söylemeyi seviyorum. Hatta 2019 yılında günümüzün en büyük 
sopranolarından biri olan Angela Gheorghiu ile şarkı söyleme 
onuruna da sahip oldum.

Hem klasik hem crossover söyleyebildiğim için dünya çapında pek 
çok sahnede yer aldığım için de şanslıydım. Müziğim aracılığıyla 
Asya, Japonya, Güney Kore, Çin ve Tayvan’dan Avustralya’ya ve 
tüm Avrupa, Afrika, ABD, Kanada ve Güney Amerika’ya kadar 
dünyanın dört bir yanında sahneler aldım.
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Operanın erişim alanı giderek genişliyor ve giderek 
daha fazla genç operaya ilgi duyuyor. Bu durum genç 
opera sanatçılarının popüleritesinden kaynaklı mı?
Opera’ya erişimin her yaş için geçerli olduğuna inanıyorum. Ama 
anladığım kadarı ile özellikle son dönemlerde özellikle Amerika’da 
opera genç nesiller tarafından daha çok seviliyor ve genç bir izleyici 
kitlesine hitap etmeye başladılar. Bu sanatın ayakta kalması için 
önemli çünkü zor bir müzik türü ve geniş kitlelere ulaştırmak 
önemli.

Fakat sorun şu ki opera izlemek için bilet fiyatları biraz pahalı. 
Örneğin; Metropolitan Operası, La Scala, Berlin Operası veya 
Londra Kraliyet Binası’nda opera izlemek isterseniz biletler çok 
pahalı. Bu nedenle gençlerin çoğu operayı maddiyat nedeniyle 
tercih etmez. Televizyonda veya DVD’sini alıp izlemek ise canlı 
deneyimlemek gibi olamaz. Bence operanın olması gerektiği kadar 
başarılı olmamasının sebeplerinden birinin de herkesin gücünün 
yetmemesi.

Size geleceğin Bocelli’si diyorlar. Birisi ile 
karşılaştırılmak, benzetilmek nasıl bir duygu?
Kariyerimin başındayken, geleceğin Bocelli’si dediler. Fakat şimdi 
Mario Frangoulis olarak dünyanın birçok yerinde sahne alıp 
performans sergileyerek kendi tarzım ve kariyerimle ilerliyorum. 
Harika bir sanatçı ve gerçek bir beyefendi olduğu için Andrea 
Bocelli ile karşılaştırılmak bana gurur verir. Öncelikle bana 
inananlara teşekkür ederim. Ancak Andrea ile çok farklıyız. Ben 
tiyatral bir geçmişe sahibim. Hem antik Yunan draması hem de 
klasik oyunlara ait pek çok müzikalde ve oyunda rol aldım.

Birçok müzik eleştirmeni sizin için “dünyanın en 
güzel sesi senin” diyor. Bunu bilmek üzerinizde bir 
baskı oluşturuyor mu?
Pek çok müzik eleştirmenin sesim hakkında böylesine güzel 
yorumlarda bulunması beni çok mutlu ediyor. Ancak harika bir 
şarkıcı olmanın ne kadar zor olduğunu da özellikle zanaatınız 
üzerinde ne kadar sıkı çalışmanız gerektiğini bilmek ve bunu 

korumak gerekiyor. Sesiniz; sıkı çalışma, düzenli egzersiz ve 
sağlıklı yaşam ile güzel kalır. Sahnede şarkı söylerken sizleri izleyen 
eleştirmenler ve seyirciler için tekniğinizi, işinizi sürekli olarak 
göstermeniz gerekir. Bu da yıllar içinde sizi strese sokabilir.

Farklı sanatçılarla düet yaptınız ve çok ilgi gördü. 
Türk şarkıcı Meyra ile düet bile yaptınız. Gündemde 
yeni iş birlikleri var mı? Kiminle düet yapmayı hayal 
ediyorsunuz?
Placido Domingo, Jose Carreras, Angela Gheorghiu, Sarah 
Brightman, Justin Hayward, Lucio Dalla Türkiye’de Soprano Aytül 
Büyüksaraç yine sesini çok sevdiğim Feryal Türkoğlu ve tabii ki 
beraber birçok kez konserler verdiğim canım arkadaşım Meyra... 
Yunanistan’da çok sevilen Maria Farandouri ve George Dalaras ile 
sahne almış usta Zülfü Livaneli’nin büyük hayranıyım. Umarım 
birlikte barış için konser veririz.

Küresel salgın birçok sektörle birlikte müzik 
sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu süreci siz nasıl 
geçirdiniz? Bu dönemde sahnelerde olamamak size 
ne hissettirdi?
Evet haklısınız çok zor bir dönemdi. En önemlisi konserlere gelen 
izleyicilerle değil ama müzikle, şeflerle ve canlı performanslarla 
olan bağ... Müziğin mirasını sürdürmek, dünyanın birçok yerindeki 
sanatçılarla işbirliği yapabilmek, müziğin ruhunu canlı tutmak 
önemli. Bu durumda hükümetlerin kültür ve sanatı desteklemesi 
çok önemli. Herşey durma noktasına geldiğinde hayatları boyunca 
çalışan müzisyenleri ve teknik insanları devletin desteklemesi 
şart. Ben albüm projelerim devam ettiği için şanslıydım. Önceki 
yıllarda yoğun seyahatlerim ve konser yükümlülüklerim 
nedeniyle yapamadığım televizyon canlı yayınlarına çıktım. 
Ancak seyircilerimle olan canlı performanslarımı özledim.
Umarım yakında normal hayatlarımıza geri dönebiliriz. Bir sanatçı 
olarak canlı izleyicilerin olduğu konserlerde şarkılar söyleyip, 
performans sergileyebiliriz. İnşallah Türkiye’ye İstanbul, Ankara 
ya da Bodrum’a orkestramla gelip yeni albümüm Blue Skies-An 
American Songbook’un harika parçalarını seslendirebilirim. 

Kariyerimin bașındayken, 
geleceğin Bocelli’si dediler. 

Fakat șimdi Mario Frangoulis 
olarak dünyanın birçok 

yerinde sahne alıp performans 
sergileyerek kendi tarzım ve 

kariyerimle ilerliyorum.
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Missoni’den 
Özel Sergi
Missoni Ailesi’nin genç kuşak 
temsilcisi Francesco Maccapani 
Missoni’nin otuz sanat eserinin yer 
aldığı Pop-up Sergi, Four Seasons 
Hotel Istanbul at The Bosphorus’da 
sanatseverlerle buluştu.

Danışmanlığını Gizem Pamukçu, Hülya Şekercioğlu, Mehmet 
Korutürk’ün, küratörlüğünü ise ünlü isim Mariuccia Casadio’nun 
gerçekleştirdiği sergi, Aqua Restaurant’ta düzenlenen özel bir 
davetin ardından ziyaretçilere açıldı. Sergide, kâğıt şeritleriyle 
çerçeveleri dokuma tezgâhı gibi kullanan Missoni’nin özel 
çalışmaları yer aldı. 

davet

LEYLA ALATONTAREK MOURAD- BANU DURU

TARA DE VRIES-ÖZLEM KAYMAZ
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İș, cemiyet 
ve sanat 
dünyasından 
birçok ismin 
katıldığı sergide 
Missoni’nin 
eserleri ilgiyle 
karșılandı.



Atakule’de 
Büyükelçi Eşleri  
Sergisi
Ankara’da yaşayan büyükelçi 
eşlerinin kurduğu Embroidery 
Club üyeleri, el işlemeleri 
ile oluşturdukları eserlerini 
Atakule’de gerçekleştirilen 
bir sergi ile sanatseverlerin 
beğenisine sundu.

SHAİKHAH ALTHAQEB, GÜLBANU SYRGABAYEVA, PAULİNE MULUMBA, FOZİA DJANA OUDİNE, DANG THİ KİM YEN, 
OMOKEEVA AİNURA, KİFAH MUSTAFA, NAWAL BOUCHEKKİF, TANYA SYBİHA, AMAL ELZUBEER AJOUR

Atakule’de düzenlenen Emroidery Club sergisini, çok 
sayıda yabancı misyon temsilcisi ve sanatseverler ziyaret 
etti. Tamamen el işlemesi ile yapılan eserler ziyaretçiler 
tarafından çok beğenildi. 

davet

90





ize kendinizden ve markayı nasıl kurmaya 
karar verdiğinizden bahsedebilir misiniz?
İstanbul’da doğup büyüdüm, yurt dışında üniversite 
okudum. Ailem mütevazi ve moderndi. Oturduğumuz 
evlerin dekorasyonları da hep yalın, sade ve moderndi. 
Yani klasik ya da etnik tarz değildi. Tüm bunların 
tasarımlarıma yansıdığını düşünüyorum. Okuldan 

sonra iş süreçlerini iyileştirme ve yönetim üzerine işlerde 
çalıştım. Bu tarz işleri pek sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Bir gün 
“hep aklımla iş yapıyorum, hiç fiziksel ellerimi kullanarak bir 
ürün yapmadım” diye düşündüğümü fark edip çok şaşırdığımı 
hatırlıyorum. Aslında böyle bir isteğim varmış ve dikiş dikmeyi 
öğrenmeye karar verdim. Internette dört farklı çeşit omuz çantası 
dikmeyi öğreten yurt dışı kaynaklı bir videoya rastladım. O 
şekilde çanta yapmayı öğrendim ve hoşuma gitti. Sonrasında 
kendi çantalarımı yapmaya başladım. Mağazalara gösterdim, 
beğenenler alıp satmaya başladılar ve o şekilde satışlarım başlamış 

B
El emeğinin özgünlüğü ile doğal ve kaliteli kumașlardan birbirinden șık çantalar 

tasarlayan İpek Haznedaroğlu Designs’ın Kurucusu İpek Haznedaroğlu, 
markasının ürün çeșitliliği, kalitesi ve tarzını MAG Okurlarına özel anlattı.

İpek Haznedaroğlu Designs
Stilinize Şıklık Katın

röportaj

oldu. İnsanlar çantalarımı beğenip aldıkça tanınmaya başladım 
ve markam oluştu diyebilirim. İlk başlarda home oficce 
çalışıyordum. Bir ay önce Taksim Gümüşsuyu’nda kendim 
dekore ettiğim ofisimi açtım. Hem daha rahat bir çalışma 
alanım hem de satış yapabildiğim bir showroom’um oldu. 
 
Markanızın ürün yelpazesi ve kalitesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Kumaş çantalar yapıyorum. Ürün yelpazem ağırlıklı olarak 
renkli ve desenli plaj ürünlerinden ve yaz çantalarından 
oluşuyor. Değişik boylarda plaj çantaları, plaj portföyleri, 
seyahat için kozmetik çantalar, keten omuz çantaları, el 
çantaları, plaj elbiseleri, pareo ve havlular mevcut. Ürünlerim 
için spun polyester (su ve leke itici) ya da keten-pamuklu, 
orta ağırlıkta kumaşlar seçiyorum. Plaj ürünlerimin içleri 
su geçirmez oluyor. Fermuar ve metal aksesuarlar için kalite 
ürünler kullanıyorum.

İPEK HAZNEDAROĞLU
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Yazı ve denizi seven bir insanım. 
Sanırım bu tercihim ürünlerime de yansıyor. 

Kaliteyi sürdürebilir kılma ve müşteri memnuniyetini 
sağlama noktasında neler yapıyor sunuz?
Kaliteli materyaller ve kumaşlar bulduğum için hep aynı yerlerden alıyorum. 
Çalıştığım atölye ve terzi de tekdir. Başladığımdan beri onlarla çalışıyorum. 
Ürünün kaliteli şekilde dikilmesi ve yapılması, materyal seçiminden sonra 
en önemli unsurdur. Ürünlerim sağlam oldukları için müşteri tarafında pek 
bir sıkıntı yaşandığını zannetmiyorum, herhangi bir problem olduğunda 
değişimini sağlıyorum. Müşterilerime her daim bir telefon uzaklığındayım. 
İstedikleri zaman bana ulaşabilirler ve çok memnun olurum. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Tasarım tarzımı yalın, sade ama neşeli olarak tanımlayabilirim. Ancak 
ürünlerin bir yerinde muhakkak küçük bir süs oluyor. Mesela bu sene 
çantalarımın saplarında hafif pırıltılı kurdeleler kullandım. 

Tasarımlarınızda özellikle hangi materyalleri ve desenleri 
kullanıyorsunuz?
Yazı ve denizi seven bir insanım. Sanırım bu tercihim ürünlerime de yansıyor. 
Yaz renkleri ve desenleri kullanmak bana çok zevk veriyor. Genellikle 
kullandığım renkler turkuaz, narçiçeği, sarı, lacivert ve beyaz. Son yıllarda 
kırmızı ve yeşilde eklendi. Desen olarak sade ve doğayı anımsatan desenleri 
tercih ediyorum. Denizyıldızı, denizatı, mercan, yapraklar, çiçekler, 
flamingolar, balıklar ve kuşlar gibi… Geometrik olarak ise zigzag ve çizgili 
desenleri kullanıyorum. Karışık desen kullanmayı tercih etmiyorum.

Son olarak markanıza ilişkin ileriye yönelik hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Bir şeyi yapa yapa geliştirirsin diye inanıyorum. Ben de çanta yapmaya ve 
diğer yaptığım ürünleri geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam edeceğim. 
Ayrıca üretim aşamasından biraz çekilip yeni ürün tasarımları ve satışa 
daha çok vakit ayırmak istiyorum. Şu an her şeyi kendim yapıyorum. Tabii 
ülkemizin güzel bir tatil yöresinde sempatik bir butik açma dileğim var. 



Seni 
Hatırlayacağım’a 
Özel Tanıtım
Meltem Bayazıt Tepeler, yirmi 
altı yıllık tecrübesini sofralara 
taşıdığı koleksiyonunu ve “Seni 
Hatırlayacağım” adlı şiir kitabının 
tanıtımını Sarıyer Eski Büyükdere 
İskelesi’nde yaptı.

Gerçekleştirdiği düğün, davet ve organizasyonlarla Türkiye’nin yanı 
sıra Körfez ülkelerinde de çok iyi tanınan KM Events Kurucusu 
ve Kreatif Direktörü Meltem Bayazıt Tepeler, girişimci kimliğini 
pandemi döneminde de ortaya koyan iki yeni çalışmayla eşsiz bir 
sergiye ev sahipliği yaptı. Bu sergi aynı zamanda, Meltem Bayazıt 
Tepeler’in 2020 yılında aramızdan ayrılan Türkiye’nin 15.Deniz 
Kuvvetleri Komutanı babası Vural Bayazıt’ın anısına yazdığı ilk şiir 
kitabı “Seni Hatırlayacağım”ın tanıtımına da ev sahipliği yaptı.  

davet

EMİNE ERDEM

MELTEM KAZAZ ÖZLEM GÜSAR

ESRA MORENO

MELTEM  BAYAZIT TEPELER
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One&Only 
Portonovi’nin 
Türkiye’deki 
İlk Daveti
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
Ahmet Erentok’un üstlendiği 
Azmont Investments’ın Portonovi 
Projesi içinde yer alan One&Only 
Portonovi, Türkiye’deki ilk 
davetinde misafirlerini ağırladı.

One&Only Portonovi’nin, Türkiye’deki ilk daveti Bodrum’daki 
Halas Gemisi’nde gerçekleştirildi. Azmont Investments 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erentok’un ve One&Only 
Portonovi’nin Genel Müdürü Michele Giraudo’nun ev 
sahipliğinde gerçekleşen davete, iş, sanat ve cemiyet 
dünyasından birçok isim katıldı. 

SAFFET EMRE TONGUÇ MELİS MURATHANOĞLU, MEHMET YEMENİCİLER, ÖZDEM GÜRSEL

AHMET ERENTOK MICHELE GIRAUDO

SERDA BÜYÜKKOYUNCU

davet
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DİDEM BAĞRIAÇIK, TUĞBA DOĞRUAYLİN-ZÜLFÜ LİVANELİ

AYKUT KOZALIOĞLU CEM MİRAP ESRA OFLAZ

One&Only 
Portonovi, 
misafirlerine 
yerel kültürden 
esinlendiği 
kendine özgü 
stili ile samimi bir 
ortam sundu. 

HANDAN YILDIZ

EMİR BAHADIR
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Kavak Yelleri’nin Aslı’sı ile gönüllerde taht kuran, Muhteșem Yüzyıl’ın Mihrimah’ı ile 
kariyerinde zirveye çıkan șimdi ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin İnci’si olarak izleyici karșısına çıkan güzel oyuncu 
Pelin Karahan ile Swissôtel The Bosphorus Istanbul’da çok keyifl i bir röportaj ve 
fotoğraf çekimi gerçekleștirdik. Duru güzelliği, neșesi ve samimiyeti ile izleyen 
herkesi kendisine hayran bırakan bașarılı oyuncu kariyeri, dizi projesi, ailesi ve 

kendisine ilișkin merak edilen her șeyi MAG Okurlarına özel anlattı.

Pelin 
Karahan 

Renkli, Neșeli, Güzel

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK    FOTOĞRAF: EMRE YUNUSOĞLU
YÖNETMEN: COŞKUN TURGUT    STYLING: SİMGE YÜCEPUR KAYA    RETOUCH: ENES YURTBAY

SAÇ: AKIN ÜNAL    MAKYAJ: HAMİYET AKPINAR   
 STYLING ASİSTANLARI: FATMA ERDOĞAN, AZİZE VARLIK 

SAÇ ASİSTANI: GÖRKEM GÜRER    MEKAN: HOTEL SWİSSÔTEL THE BOSPHORUS - ISTANBUL

özel



ELBİSE: TUVANAM
KÜPE - YÜZÜK: MON REVE



özel

ELBİSE: TUVANAM
KÜPE: MON REVE

avak Yelleri ile ekranlara “merhaba” 
dediniz. O günlerden bugüne hayatınızda 
neler değişti?
Kavak Yelleri, ilk işimdi. Gözümü orada açtım. İzleyici 
için keyifli fakat benim için biraz zor bir diziydi. 
Tüm sorumluluk dört ana karakter üzerindeydi. Ben 

de küçük ve tecrübesizdim. Hiç bilmediğim bir işte, gece-gündüz 
demeden yirmi dört saati geçen sürelerde çalışıyordum. Dizi halâ 
bile seyrediliyor ve insanlar halâ bana “Aslı” diye sesleniyor. O yükü 
taşıması kolay değildi ama ben de çok çaba sarf ettim ve çalıştım. 
Hakkını verdiğimi düşünüyorum. O günlerden bugüne hayatımda 
da birçok şey değişti. Hem sektör hem ben değiştim. Meslekteki 
tecrübelerim oturdu. Arada aile kurdum, çocuklarım oldu. Anne 
olduktan sonra oyunculuğum da değişti. Arada on yılı aşkın bir 
süre var. Yıllar geçtikçe hep artıya doğru ilerledim, başarılarım 
artarak ilerledi. 

“Anne olduktan sonra oyunculuğum da değişti” 
dediniz. Ne gibi değişimler oldu?
Anne olunca öngörü, sağduyulu hareket etme ve duygusallık 
artıyor. Haliyle anne olarak oynadığınız roller de daha içten 
oynanıyor. Şimdi oynadığım Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde de iki 
kız çocuğum var. Senaryoda bir şey yazmasa bile doğal olarak o 
korumacı tavırlar, sahiplenme oluşuyor hatta çocuk ile olan ilişki, 
kurulan cümlelere bile kendimden bir şeyler ekliyorum.  

Muhteşem Yüzyıl dizisinde tarihi bir karaktere can 
verdiniz. Mihrimah Sultan’ın hikâyesini bir de sizden 
dinlemek isteriz. Size neler hissettirmişti?
Tarihte yer etmiş, gerçek bir karakteri canlandırmak gurur 
verici. Farklı bir sorumluluğu var ama canlandırması çok keyifli. 
Mihrimah da çok güzel bir karakterdi. Bir tarafta çok dişli bir 
anne ve hükümdar bir baba, öteki tarafta erkek kardeşleri 
arasındaki güç savaşı, kendisi zaten istemediği, yaşça büyük biriyle 
zorla evlendiriliyor... Hatta hiç unutmuyorum Rüstem Paşa ile 
evlendirildiği sahneyi çekerken o kadar çok ağladım ki hatta ara 
verip çıkmak istedim. Hem yaşadıkları hem de kendinden yaşça 
büyük biriyle zorla evlendirilmesi beni çok etkilemişti. Ülkemizde 
de bu durumu yaşayan pek çok kız var. Bunları düşününce çok 
duygulanmıştım.

Unutamadığınız bir set anınızı bizimle paylaşır 
mısınız?
Özellikle “şu var” diyebileceğim bir şey yok. Çünkü geçen şu 
on yılda iyi, kötü birçok anım oldu. Bütün projelerimde birlikte 
çalıştığım oyuncular, kadrolar hep çok iyi ve başarılı isimlerdi. 
Halit Ergenç, Vahide Gördüm, Mehmet Günsür ile çok kıymetli 
ve özel sahnelerim oldu. Hepsinden çok şey öğrendim. Artık 
yapamayacağım dediğim anlar oldu. Bazı sahnelerde çok ağladım 
devamını getiremedim bazı sahnelerde panik ataklarım oldu 
çekmekte zorlandım. Say say bitmez yani...

Halâ üzerinden kaç 
karakter geçmiş olmasına 
rağmen dışarıda görenler 

“Aslı” diye sesleniyor.

K



avak Yelleri ile ekranlara “merhaba” 
dediniz. O günlerden bugüne hayatınızda 
neler değişti?
Kavak Yelleri, ilk işimdi. Gözümü orada açtım. İzleyici 
için keyifli fakat benim için biraz zor bir diziydi. 
Tüm sorumluluk dört ana karakter üzerindeydi. Ben 

de küçük ve tecrübesizdim. Hiç bilmediğim bir işte, gece-gündüz 
demeden yirmi dört saati geçen sürelerde çalışıyordum. Dizi halâ 
bile seyrediliyor ve insanlar halâ bana “Aslı” diye sesleniyor. O yükü 
taşıması kolay değildi ama ben de çok çaba sarf ettim ve çalıştım. 
Hakkını verdiğimi düşünüyorum. O günlerden bugüne hayatımda 
da birçok şey değişti. Hem sektör hem ben değiştim. Meslekteki 
tecrübelerim oturdu. Arada aile kurdum, çocuklarım oldu. Anne 
olduktan sonra oyunculuğum da değişti. Arada on yılı aşkın bir 
süre var. Yıllar geçtikçe hep artıya doğru ilerledim, başarılarım 
artarak ilerledi. 

“Anne olduktan sonra oyunculuğum da değişti” 
dediniz. Ne gibi değişimler oldu?
Anne olunca öngörü, sağduyulu hareket etme ve duygusallık 
artıyor. Haliyle anne olarak oynadığınız roller de daha içten 
oynanıyor. Şimdi oynadığım Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde de iki 
kız çocuğum var. Senaryoda bir şey yazmasa bile doğal olarak o 
korumacı tavırlar, sahiplenme oluşuyor hatta çocuk ile olan ilişki, 
kurulan cümlelere bile kendimden bir şeyler ekliyorum.  

Muhteşem Yüzyıl dizisinde tarihi bir karaktere can 
verdiniz. Mihrimah Sultan’ın hikâyesini bir de sizden 
dinlemek isteriz. Size neler hissettirmişti?
Tarihte yer etmiş, gerçek bir karakteri canlandırmak gurur 
verici. Farklı bir sorumluluğu var ama canlandırması çok keyifli. 
Mihrimah da çok güzel bir karakterdi. Bir tarafta çok dişli bir 
anne ve hükümdar bir baba, öteki tarafta erkek kardeşleri 
arasındaki güç savaşı, kendisi zaten istemediği, yaşça büyük biriyle 
zorla evlendiriliyor... Hatta hiç unutmuyorum Rüstem Paşa ile 
evlendirildiği sahneyi çekerken o kadar çok ağladım ki hatta ara 
verip çıkmak istedim. Hem yaşadıkları hem de kendinden yaşça 
büyük biriyle zorla evlendirilmesi beni çok etkilemişti. Ülkemizde 
de bu durumu yaşayan pek çok kız var. Bunları düşününce çok 
duygulanmıştım.

Unutamadığınız bir set anınızı bizimle paylaşır 
mısınız?
Özellikle “şu var” diyebileceğim bir şey yok. Çünkü geçen şu 
on yılda iyi, kötü birçok anım oldu. Bütün projelerimde birlikte 
çalıştığım oyuncular, kadrolar hep çok iyi ve başarılı isimlerdi. 
Halit Ergenç, Vahide Gördüm, Mehmet Günsür ile çok kıymetli 
ve özel sahnelerim oldu. Hepsinden çok şey öğrendim. Artık 
yapamayacağım dediğim anlar oldu. Bazı sahnelerde çok ağladım 
devamını getiremedim bazı sahnelerde panik ataklarım oldu 
çekmekte zorlandım. Say say bitmez yani...

Halâ üzerinden kaç 
karakter geçmiş olmasına 
rağmen dışarıda görenler 

“Aslı” diye sesleniyor.
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Eğer oyunculuk 
yapmasaydım ressam ya da 
aşçı olarak devam ederdim.

TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 
ile ekranlara yeniden döndünüz. Kendinizi nasıl 
hissediyorsunuz? Çalışmalar nasıl gidiyor?
Şubat, mart gibi yayına girdik şimdi ilk sezonumuzu bitirdik. 
Benim kabul edişim ve çekimlere başlamamız çok hızlı oldu. 
Çok başarılı bir iş. Kadrosu, hikâyesi, ekibi ve yapım firması 
hepsi benim için çok kıymetli. Çocuklardan dolayı uzun bir ara 
vermiştim böyle büyük ve başarılı bir projeyle geri dönmek bana 
çok iyi geldi. Bu iş beni çok besliyor. 

Senaryo ilk geldiğinde neler hissettiniz?
Aslında senaryoya ben gittim. Bu projeyi tesadüfen sosyal 
medyada gördüm ve menajerim Ebru ile konuştum. Biraz kendi 
kendimi senaryoya gösterdim gibi oldu. Sonrasında diziye dahil 
olunca senaryoyu okudum ve çok etkilendim. Senaristimiz Emre 
ve Başar çok başarılılar. Hikâye çok iyi. Bir de dönem olarak 1963’te 
başlıyoruz ama 1970’te bitireceğiz. Her şey çok net ve gerçek. O 
yüzden hem okurken hem de çekerken çok etkilenmiştim. 

Dizide canlandırdığınız İnci karakteri tarihte 
gerçekten var olmuş biri mi? 
Biz gerçek bir hikâyeden dizi yapıyoruz. Ancak buradaki bazı 
karakterler gerçek. Dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 
Nikos Sampson gibi... Onların dışında mesela İnci, kocası Kemal 
ve ailesi onlar hikâye için yaratılmış kahramanlar. Ama onlar gibi 
o kadar çok aile var ki sadece isimler farklı, yaşananlar ve acılar 
birebir aynı. Biz o dönem insanlarının yaşadıkları zorlukları farklı 
isimlerle yansıtıyoruz. 

Canlandırdığınız karakterler sizin için ne ifade 
ediyor? 
Canlandırdığım karakterlerin kızması, üzülmesi, sevinmesi, 
ağlaması bunların hepsi benim kattığım duygularla ortaya 
çıkıyor. Hepsi benden bir parça gibi. Halâ üzerinden kaç karakter 
geçmiş olmasına rağmen dışarıda görenler “Aslı” diye sesleniyor. 

Çünkü benimle özdeşleşti, kendimden bir şeyler kattım ve 
izleyiciye bunu aktardım. 

Senaryo geldiğinde ilk olarak nelere 
dikkat ediyorsunuz? Bir senaryonun sizi 
heyecanlandırması için en önemli kriteriniz nedir?
Farklı bir konu ya da rol olması her zaman daha dikkat çekici 
ama beni daha çok senaryonun inandırıcılığı ve gerçekçiliği 
cezbediyor. Zaten yola çıktıktan sonra da karakter ile 
bütünleşiyorsunuz. 

Takip ettiğiniz yapımlar içerisinde “keşke böyle 
bir karakteri canlandırsaydım” dediğiniz bir proje 
oldu mu?
Yurt içinde öyle bir projem yok. Ama Muhteşem Yüzyıl dizisinde 
olmasaydım çok üzülürdüm. Çünkü çok güzel bir döneme denk 
geldi. Mihrimah’ı önce kabul etmemiştim sonrasında ısrarla kabul 
ettim eğer ona hayır deseydim ve oynamasaydım çok pişman 
olurdum, iyi ki olmuş. Ama yurt dışı projelerinde Emily in Paris ve 
You’da oynamak isterdim.

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçmek 
isterdiniz?
Turizm mezunuyum ama okuduğum bölümün işini 
yapmayacağımdan emindim. Oyunculuk da biraz tesadüfen 
hayatıma girdi. İyi ki de girmiş. Eğer oyunculuk yapmasaydım 
ressam ya da aşçı olarak devam ederdim. Ama mutlaka 
eğlendiğim, keyif aldığım bir işim olurdu.

Anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?
Anne olduktan sonra tempom çok arttı. Daha sabırlı, ön 
görülü olmaya başladım. Aynı anda birçok şeye yetişebilme 
kabiliyetim ortaya çıktı. Çocuklarınız önceliğiniz ama çalışmak 
da zorundasınız. Ben de zaten çalışmayı çok seviyorum. Hep bir 
koşturma, tempo olsun istiyorum ve bu hızı seviyorum. 
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ELBİSE: MAISON JU
KÜPE: MON REVE



ELBİSE: F.ILKK/GIZIA GATE
KÜPE: MON REVE
SAÇ AKSESUAR: ELI PEACOCK

özel



Oyuncu Pelin Karahan, anne Pelin Karahan, 
eş Pelin Karahan... Hepsini düşündüğünüzde 
güzel ve başarılı bir kadın ortaya çıkıyor. 
Hayat mottonuz nedir? 
Mottom dönem dönem değişebiliyor. Sizler eş, anne ve oyuncu 
halimi biliyorsunuz ama ben aynı zamanda bir evlat, abla, dost ve 
arkadaşım. Çok farklı rollerim var. Hepsi de dönem dönem daha ağır 
basabiliyor. Bütün bunları keyif alarak yapmak lazım. Bir şeyi zorla 
yaptığın zaman mutsuz oluyorsun ama keyif alarak yaptığında hem 
mutlu oluyorsun hem de her şey daha güzel oluyor.

Bu yoğun tempoda formunuzu nasıl koruyorsunuz? 
Kendinize özel bakım ritüelleriniz var mı?
Spor yapmayı aksatmamaya çalışıyorum. Yurt dışında çekimlere 
gitmeme rağmen haftanın en az üç, dört günü bir şekilde spor 
yapmaya çalışıyorum. Sporu hayatımın bir noktasına koydum ve 
benim vazgeçilmezim oldu. Akşam geç saatlerde yemek yememeye 
çalışıyorum. Erken uyuyup erken kalkıyorum. Kremlerim 
vazgeçilmezim. Çekim olsun olmasın mutlaka makyaj yaparım ama 
asla temizlemeden uyumam.

Yorucu bir set programınız var. Bu süreçte kendinize 
ve çocuklarınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz?
Aslında çalıştığım zaman hem kendime hem çocuklara daha iyi 
vakit ayırabiliyorum. Kendim için bir şeyler yapmayı ve başarıyı 
sevdiğim için motive oluyorum ve kalan vakitte çocuklarıma daha 
faydalı olabiliyorum. Birlikte olduğumuz vakti kıymetli geçirince 
yana yana geçirilen standart günlerden daha kıymetli oluyor. 
Yani bütün gün evde otursanız zaten yan yanayız diyerek belki 
çocuğunuza daha az vakit ayırıyorsunuzdur ama yoğunluktan dolayı 
ayrı kaldığınızda birbirinizi özlüyorsunuz o zaman anne-çocuk 
ilişkisi açısından geçirilen zaman daha verimli oluyor. 

Çocuklarınızla birlikte yapmaktan en çok keyif 
aldığınız şey nedir?
Aslında çocuklarımın keyif alarak yaptıkları şeyleri ben de keyifle 
yapıyorum. Kek yapmayı çok seviyoruz. Hikâye anlattığım zaman 
çok eğleniyorlar. Bir de öz bakımlarıyla tamamen ben ilgilendiğim 
için birlikte yaptığımız her şey keyifli geçiyor.

Karşılıklı sabır, sevgi ve 
saygı ile mutlu bir evliliği 

sağlayabilirsiniz.

Çocuklarınızın da sizin gibi oyuncu olmasını ister 
misiniz?
Babası “bunlardan biri kesin oyuncu olacak” diyor ama ben 
bilmiyorum. Oyunculuk yapmak isterlerse tabii ki yanlarında 
olurum ama hep “sevdiğiniz, mutlu olduğunuz bir işi yapın” 
diyorum. Bu çok önemli. İstemeye istemeye işe gitmek sadece 
parası için çalışmak çok zor. Umarım mutlu oldukları işi 
yaparlar.

İleride çocuklarınız bu röportajı okuduğunda 
onlara ne söylemek istersiniz?
Çalışmanın bir kadın için önemli olduğunu düşünüyorum 
ve bunu da çocuklarıma empoze ediyorum. Kendimden 
yola çıkarak onlara hep şunu öğretmeye çalışıyorum “kadın 
çalışır ve para kazanır” bunu bilsinler ki karşı tarafa bunun 
bilincinde olarak yaklaşsınlar. Umarım bunu tam anlamıyla size 
öğretebilmişimdir. 

Çok mutlu ve sevgi dolu bir evliliğiniz var. 
Eşiniz ile birlikteliğiniz nasıl başladı?
Her şey çok hızlı gelişti. Çocuklar da peş peşe geldi.. Bu kadar 
erken düşünmüyorduk. Aslında hemen anne-baba olmak çok 
zor. Çünkü biz birbirimizi çok kısa bir süredir tanıyorduk. Belki 
doğru insanlar olmayabilirdik ama hakikaten şanslıymışız 
ki güzel bir yuva kurduk ve Ali Demir ile Can oldu. Zaten en 
kıymetlimiz onlar. 

Sizce uzun ve mutlu bir evliliğin sırrı nedir? 
Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile mutlu bir evliliği 
sağlayabilirsiniz. Tabii aradaki uyum ve dengeyi sağlayabilmek 
de önemli. Aşk tabii var ama işin içine çocuklar girince 
huzur, sevgi ve güven daha ağır basıyor. Evlilik tek başınıza 
sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olabilecek bir şey. 

Eşinizle anlaşamadığınız konular oluyor mu? 
Çakıştığımız konular, düşünce ve fikir ayrılıkları haliyle oluyor. 
Mesela onun daha basit gördüğü şey benim için daha anlamlı 
olabiliyor. İkimiz farklı algılayabiliyoruz. Ama bir şekilde orta 
noktada buluşabiliyoruz.



Çevremdeki 
insanları 
mutlu etmek, 
onlara 
yetebilmek 
beni çok 
mutlu ediyor.

özel

106 magdergi.com.tr



Çevremdeki 
insanları 
mutlu etmek, 
onlara 
yetebilmek 
beni çok 
mutlu ediyor.

özel

ELBİSE: RAISA&VANESSA
KÜPE: MON REVE



özel

ELBİSE: MONIRIS/GIZIA GATE
KÜPE: QUAJE/ZEY PR



Aslında hep dram rollerde 
oynadım ama daha enerjik ve 

neşeli bir insanım. 

Kendinizi üç kelime ile anlatsanız neler söylerdiniz?
İnsanın kendini anlatması biraz zor tabii ama yine de üç kelimeye 
sığdırmam gerekseydi eğer enerjik, sabırlı ve olumlu derdim.

Sizi en çok mutlu eden şey nedir?
Beni en çok yemek yemek mutlu ediyor. Makarnayı görünce 
dünyanın en mutlu insanı oluyorum. 

Bir süper kahraman olsaydınız nasıl bir süper 
kahraman olurdunuz?
Şu an zaten bir süper kahraman gibi yaşıyorum. Bence ev, iş ve 
çocuklara aynı anda koşmak beni bir süper kahraman yapıyor. 
Beni bu yoğun tempo besliyor. Çevremdeki insanları mutlu etmek, 
onlara yetebilmek beni çok mutlu ediyor.

Çok pozitifsiniz ama bir o kadar mücadeleci... 
Sizi pes ettiren bir şey var mı?
Çocuklarımla ilgili olumsuz herhangi bir şey pes ettirmese 
de modumu düşürebiliyor. Eşimde de var aynı durum 
motivasyonumuz düşüyor, ruhumuz çekilmiş gibi oluyoruz. 
Çocuklarımla ilgili konular dışında beni hiçbir şey kolay kolay 
yıldıramaz. Onlar sağlıklı olsun bana yeter.

Kendinizde sevmediğiniz bir özelliğiniz var mı?
Aşırı kararsız biriyim. Önemsiz konularda kararsızlığım daha çok...

Çevrenizden olumlu ya da olumsuz en sık 
duyduğunuz eleştiri ne oluyor?
Set arkadaşlarım, “Senin enerjini sette çok seviyoruz.” diyorlar. 
Hatta Tayanç Ayaydın “On sekiz saati devirmişiz, çok ağır 
sahneler çekiyoruz hala aynı tempoda oyun veriyorsun ve güler 
yüzünü tutuyorsun.” demişti. Çok hoşuma gidiyor, çok gurur 
verici. Çünkü aynı enerjiyi set boyunca tutmak çok zordur ama 
bunu elimden geldiğince başarmaya çalışıyorum, mutlu bir set 
ortamında vakit geçirmek istiyorum. Çünkü ben de asık suratlı 
kimseyi sevmiyorum. Sonuçta dışarıdan ne kadar basit gözükse de 
yaptığımız iş çok ağır. O yüzden motivasyon hep yüksek olmalı ben 
de elimden geldiğince onu hep yüksek tutmaya çalışıyorum.

Pozitif, neşeli bir enerjiniz var. Peki, dram 
duygusuna nasıl girebiliyorsunuz?
Bana “üç, iki, bir kayıt” denilsin hemen moda girer ağlamaya 
başlarım, kestik denildiği an özüme dönerim. O anki duygu 
durumuna adapte olabiliyorum. Çok çabuk role girip hemen 
çıkabiliyorum. Sadece duygusal rollerde oynamadan önce biraz 

daha hüzünlenerek kendimi o moda alıştırıyorum. Çünkü bizim 
işimiz duygular ve duygularımızla o işi yapıyoruz. 

Siz kendinizi hangi türde daha iyi ifade ediyorsunuz? 
Komedi mi, dram mı?
Aslında hep dram rollerde oynadım ama daha enerjik ve neşeli bir 
insanım. İzleyici hep ağlarken gördü belki denk gelir ve daha neşeli 
bir rolde de oynayabilirim. Şimdi dijital de hayatımıza girince biraz 
daha farklı roller, işler, sinema filmleri ben onlara her zaman açığım. 
Çünkü insanı geliştirdiğini ve bir oyuncuya daha çok şey kattığını 
düşünüyorum. Seyirci de bizleri böyle ters köşe rollerde görmeli.

Bir Ankaralı olarak Ankara’da neleri özlediniz? 
Çocukluğum Kuğulu Park’ta geçti. Annem ve rahmetli 
anneannemle çok giderdim. Ben de çok anısı var. Oralar çok kıymetli. 
Halâ bile gittiğimde oraları görünce duygulanıyorum. Ankara’nın 
ben de yeri çok farklı. 

Dijital platformlardaki yapımlar hız kesmeden devam 
ediyor. Sizin böyle bir çalışmanız olacak mı?
Dijitallerle konuşuyoruz ama bazen dizi olduğunda zamanlar 
çakışıyor. Doğru zamanda dijitalde de güzel işler olacak. Dediğim gibi 
ben rol ayırt etmiyorum önemli olan farklı bir rolü oynamak.

Sanat okulu açmak gibi bir düşünceniz var mı?
Sanat okulu açmak gibi bir düşüncem yok. Ben bu alanda tam 
kapsamlı bir eğitim almadığım için eğitim vermem söz konusu 
olamaz. Sadece set tecrübelerimi benden yaşça küçüklere 
aktarabilirim. Resim ile ilgili birtakım planlarım var. İlerleyen 
zamanlarda onları hayata geçirmeyi düşünüyorum. Oyunculuğun 
zaten yaşı yok bunu hep yapmayı düşünüyorum. 

Gelecek ile ilgili hedefleriniz ve hayalleriniz nelerdir?
Hayatım boyunca hep birikimlerim ve tecrübelerimin üzerine 
koyarak ilerledim. Her şey düşündüğümden daha iyi oldu. Kendim 
ve hayatımla ilgili çok fazla büyük beklentilere girmiyorum. O 
yüzden daha kolay mutlu oluyorum. Zaten bir insan iyi bir iş, 
aile, sağlıklı evlatlara sahipse daha ne ister ki. O yüzden sahip 
olduklarımı kaybetmediğim sürece ben üstüne koyarak ilerlemeye 
devam ederim.

Son olarak okurlarınıza neler söylemek istersiniz?
Harika bir yaz sayısı çekimi gerçekleştirdik. Enerjik ve renkli bir 
çekim yaptık. Kıyafetler, çekim her şey tamamen beni yansıtıyordu. 
Yaptığım en renkli çekimlerden biri oldu. 



Zai Yaşam’da 
Kutsal Ağaçlar 
Sergisi
Sanatçı Ahmet Güneştekin’in 
“Kutsal Ağaçlar” adlı kişisel sergisi, 
Bodrum’da yer alan  Zai Yaşam’da 
sanatseverlerle buluştu.

Güneştekin’in geleneği şimdiye taşıma düşüncesiyle yorumladığı 
işlerine ve ağaç haritalarının dairesel yapısını anımsatan formlarla 
çalıştığı yapıtlarına yer veren “Kutsal Ağaçlar”, sanatçının farklı 
ifade araçlarından yararlandığı işlerini bir araya getirerek bakış 
açılarının ve yöntemlerin indirgenemez çoğulluğuna vurgu yapıyor. 
Sergide, sanatçının yaratıcı denemelerinin özünü yakalayan, algı ve 
duyguları için görsel bir eşdeğer yarattığı bronz heykelleri, geçmiş 
uygulamaların dışında kalarak yaptığı seramik işleri ve mitolojik 
öğeleri, optik yanılsamaları yaratan yarıkürelerin yanı sıra, işlerin 
yüzeyinde ortaya çıkan üç boyutlu yarıkürelerle bütünleştirdiği 
işleri sergileniyor. 

MERAL KOSİFÖMER-BEGÜM BALLI

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR

AHMET GÜNEȘTEKİN

davet
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VOLKAN-ZEYNEP DEMİRELYALÇIN-TUNAY AYAYDIN  BURCU ȘENDİR

SELCAN ATILGAN  ESRA OFLAZ FERYAL GÜLMAN TUĞANA-DORUK KAYA

Sergiye, 
cemiyet 
hayatından 
birçok ünlü isim 
katıldı.



İçinde bulunduğumuz alanlar, çalıştığımız yerler, 
vakit geçirdiğimiz mekanlar; her biri enerjimizi, 

yaşam kalitemizi etkiler. Biz de alanlarımızı 
sanatsal olarak ilham veren, konforlu, şık hale 
getiren çalışmalarıyla sektöründe öncü isimleri 

bir araya getirerek sizlerle paylaşıyoruz...  

Dekorasyon
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nzo Craft’ın kuruluşu ve misyonu hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Enzo Craft kuruluşu, ailemizin 1930 yılında ahşap 
üretimiyle başlayan bir sanatın ikinci kuşağa 
devrolmasıyla birlikte zanaatın özgün tasarımla 
buluştuğu adres olma yolunda ilerlemiş ve bugün 
sektördeki asırlık tecrübesinin üçüncü kuşağa 

aktarımıyla, tasarımın yenilikçi gücünü işaret eden bir firma 
düşüncesiyle 2009 yılında adını üretimdeki zanaatkârlığın 
vurgusunu kazanarak kurulmuştur. Misyonumuz ise “tasarım ile 
yaşamı bir bütün olarak görüyoruz” ilkesinden yola çıkarak ferah, 
modern ve zamansız tasarımları birleştirerek kişiye ve yerine özel 
yaşam alanları sunmaktayız.

Markanızın ürün çeşitliliğinden ve kalitesinden 
bahsedebilir misiniz?
Mimari tasarımı tüm ayrıntılarıyla yürüttüğümüz proje sürecinin 
mobilya, perde, aksesuar, aydınlatma ve sanatsal unsurlarını 
yarattığımız konseptin dilini konuştuğu, günümüz tarzını oldukça 

E
Tasarım ile yașamı bir bütün olarak değerlendiren Enzo Unique’nin Kurucuları 
Serhat Șakar ve Emre Șakar, önceki kușakların klasik yöntemlerini günümüz 
tarzıyla bulușturarak kaliteli, yenilikçi ve zamansız projeler ortaya çıkarıyor...

Enzo Craft 
Tasarımın Yenilikçi Gücü

dekorasyon

yansıtan parçaları bir arada sunmaktayız. Tasarım ile birlikte 
konfor bizim önceliğimiz olduğundan sektörde başarılı partner 
firmalarımızla her adımda kişiye ve yerine özel en iyi Enzo yaşam 
alanları için yükselen trendlerin takibinde çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Bir önceki kuşakların klasik ve nitelikli yöntemlerini günümüz 
tarzıyla buluşturan, günlük yaşamın görselliğine katkıda bulunan 
bir öyküye sahibiz. Dekorasyon alanlarını, tasarımın yenilikçi yüzü 
ve mimari dokunuşlarımızla kaliteden ödün vermeyerek kimlik 
sahibi yaşam alanlarına çeviriyoruz.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?
Kişiye özel çözümler ve tasarımlar sunuyoruz. Enzo Craft olarak 
stili kişiye özel, estetik, kalite ve fonksiyonelliğin aynı anda ön 
plana çıktığı işlere önem veriyoruz. Müşteri taleplerini Enzo stiliyle  
buluşturarak hayatınıza keyif katacak, en konforlu ve şık ortamları 
sunuyoruz.

SERHAT ȘAKAR
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Enzo Craft 
Tasarımın Yenilikçi Gücü
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yansıtan parçaları bir arada sunmaktayız. Tasarım ile birlikte 
konfor bizim önceliğimiz olduğundan sektörde başarılı partner 
firmalarımızla her adımda kişiye ve yerine özel en iyi Enzo yaşam 
alanları için yükselen trendlerin takibinde çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Bir önceki kuşakların klasik ve nitelikli yöntemlerini günümüz 
tarzıyla buluşturan, günlük yaşamın görselliğine katkıda bulunan 
bir öyküye sahibiz. Dekorasyon alanlarını, tasarımın yenilikçi yüzü 
ve mimari dokunuşlarımızla kaliteden ödün vermeyerek kimlik 
sahibi yaşam alanlarına çeviriyoruz.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?
Kişiye özel çözümler ve tasarımlar sunuyoruz. Enzo Craft olarak 
stili kişiye özel, estetik, kalite ve fonksiyonelliğin aynı anda ön 
plana çıktığı işlere önem veriyoruz. Müşteri taleplerini Enzo stiliyle  
buluşturarak hayatınıza keyif katacak, en konforlu ve şık ortamları 
sunuyoruz.

SERHAT ȘAKAR

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler 
oluyor?
Tasarımlarımızın  niteliklerini koruyarak dikkat 
çekici bir kimliğe sahip olması her zaman 
vazgeçilmezimiz olmuştur. Küçük detaylara büyük 
önem veriyoruz. Ürünlerimizi tasarlarken en küçük 
detayları da düşünerek fark yaratıyoruz. Her zaman 
söylediğimiz gibi müşterilerimizin memnuniyeti 
bizim mutluluğumuz olduğu için her gün kendimizi 
geliştirerek tasarımlarımızı sürdürüyoruz. Arzların 
sunulduğu mahalin ölçekli bir yaşam alanı ve kendini 
ifade ettiği en özel dekorasyon dokunuşlarıyla hayat 
bulmasına özen gösteriyoruz. 

Dekorasyon ve tasarımda ilham 
kaynaklarınız neler?
Sanat tarihinin literatüründen aldığımız ilhamın 
yanı sıra dokunuşlarımızın ortamın enerjisine uygun 
bir açıda olmasına odaklanıyoruz. Her bir projemizin 
kendi ruhunu yansıtmasına ve diğeriyle tekrar 
etmemesine verdiğimiz emek gerçeği tek ilham 
kaynağımızdır.

Son olarak markanız için ileriye yönelik 
hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? 
Yenilenen farklı konseptlerimiz ile sürekli gelişen 
günümüzün tasarım odağı olmayı hedefliyoruz. 
Başarılarımızı mimari departmanımızın büyümesiyle 
ve kreatif ekip anlayışıyla örnek olmaya önem 
veriyoruz. En duyarlı ve tasarımsal farklılığımızla 
yönettiğimiz projelerimizin seçkin tasarımlar olması 
her dönemde geliştirmekte olduğumuz en özel 
Enzo stillerine sahip olan ortamları bir çok kitleye 
ulaştırmaktır. 



nzo Unique’yi kurmaya nasıl karar verdiniz?
Enzo Unique, kalite anlayışımız ve ulaşabilir 
fiyatlarımızla yaşam alanlarınıza benzersiz parçaları 
dahil etmek için yola çıkmıştır. Kendi fabrikamızın 
uygulama noktasında, fonksiyonel ve yaratıcılık 
vizyonuyla emek içerisinde birleşen çabanın 2016 
yılına kadar Enzo Craft olarak tamamlamış olduğumuz 

projelerimizden özel belirlediğimiz mobilya ürünlerini, üretim 
bandımızda en kaliteli estetik anlayışla tarz sahibi müşteri kitlemize 
sunma hedefiyle kurulmuştur. Koleksiyonlarımızdaki ürün 
skalamızı beğenen herkes kendine göre bir ürün ya da tasarım 
bulabilir.

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Koleksiyonumuzda yer alan mobilya ve aksesuarlarımızın 
tamamlayıcı ürün seçimlerinde kumaş, aydınlatma ve 
materyallerinde uzun süreçler içerisinde geri dönüş almadan 
spesifik seçimler yapmaktayız.

E
Enzo Unique’nin Kurucusu Serhat Șakar, kalite çizgisinden ödün vermeyen 

ve kullanıcı konforunu destekleyen zamansız ve benzersiz mobilya çeșitliliği ile 
dekorasyona yeni bir soluk getiriyor...

Enzo Unique 
Benzersiz ve Seçkin Parçalar

Enzo Unique’nin tasarım tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Günümüz trendini bir kimlik içinde sunarken zamansız 
ve özel parçalar ile benzersizlik anlayışını koruyabilen bir 
tarza sahibiz.
 
Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?
Unique koleksiyonumuzun hikâyesi; tamamen kişiye özel 
tasarlanan Enzo Craft imzalı projelerimizden, geçmişten 
günümüze özenle seçtiğimiz parçalarımızın tasarım süreci 
ikonik bir yapıda, sanata dair dokunuşları hissettiren bakış 
açısıyla ergonomik yapıları bir arada entegre ederek tasarım 
tabanını oluşturmaktadır. 

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler oluyor?
Önceliklerimiz; yaşam alanlarında kullanıcı konforunun 
desteklemesi, kalite çizgisinin vurgulanması ve özel 
parçaları zamansızlığıyla yaşatmak.

dekorasyon
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Dekorasyon ve tasarımda ilham kaynaklarınız 
neler?
Ürünlerimizin, bir yapı içerisinde parlamasını sağlamak ve 
bütünüyle alanın benzersiz objesi yapmak öncelikli ilham 
kaynağımızdır. Duruşunda bir dili konuşması adına yapılan 
çalışmalarımız bu özel parçaların perde arkasıdır.

Markanız için ileriye yönelik hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz? 
Enzo stillerinin tasarlandığı projelerimiz sırasında 
belirlediğimiz hareketli mobilya tasarımlarımızın özel 
ve benzersiz ürünlerini bir çatı altında topladığımız 
Enzo Unique markasını, müşterilerimizin beğenisine 
çıkaracağımız sunum alanın açılışı ve kaliteden ödün 
vermediğimiz butik anlayışımızı elden bırakmadığımız bu 
koleksiyonun yurt dışı pazarında yer alıp ismimizin daha 
çok kitleye duyulmasında yaşayacağımız onur ve mutluluk 
en büyük hedefimizdir.

Son olarak Enzo Craft ve Unique markası 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Firmamızın temel taşları memnuniyeti, kaliteli hizmeti, 
yaratıcı vizyonu esas almış misyonuyla nesillere imzasını 
bırakmak üzere sürecini tüm disipliniyle yürütmeyi 
hedefleyen bir markadır. Aile bağlarının sevgi ve ahlaklı iş 
anlayışını gözeterek hep bir adım ileriye taşıması firmanın 
kendi mutfağında çokça çalışan beyin takımının verdiği 
emeklerle sektör trendlerinde belirleyici rol oynadığı 
kayıtsız bir gerçektir. her proje ve ürün serüveninde 
esaslarına bağlı kalmak tek kelimeyle misyonudur.  



AC Design’ı nasıl kurmaya karar verdiniz? 
Dekorasyona ve iç mimariye olan ilgimin beni 
bu noktaya getirebileceğini hiç öngörmemiştim. 
Tamamen evim için tasarlamaya başladığım 
yastıklar ile başladı. Uzun yıllar yoğun tempoyla 
çalıştığım reklam sektörünü bırakmanın ardından 
Uskumruköy’deki sakin yaşamımda üretmek için çok 

zamanım oldu. İlk iş olarak deri kemerleri üstüne adapte ettiğim 
sehpalar ortaya çıktı. Daha sonra deri cepli raflar ve deri kılıflı 
sandalyeler derken diğerleri ile birlikte çoğalan ürün yelpazesi 
birden işe dönüşüverdi. Dört yıldır devam eden online satış 
mağazalarına bir de geçtiğimiz ay Zekeriyaköyde Ma Maison’un 
içinde bir showroom eklendi.

Markanızın ürün yelpazesi ve kalitesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Ürün yelpazesi oldukça geniş. Silindir formda tutmaçlı ve 
cepli, kapitone ve demir bacaklı, küp şeklinde içi straforlu çok 
amaçlı düşünülmüş deri puflar mevcut. Tekstil kategorisinde; 

deri Amerikan servislikler, runnerlar, yastıklar, kumandalıklar. 
Mutfak grubunda; karaflar, su bardakları, ikramlıklar, deri peçete 
halkaları, çerezlikler, deri gövdeli çelik buz kovaları, şampanya 
kovası bulunmaktadır. Bunların yanı sıra deri çantalı odunluklar, 
farklı formlarda deri tepsiler, şarap çantası, selpak kutuları, deri 
sepetler ve çeşitli deri saklama kutuları var.    

Ürünlerin çoğunda tutmaç yer alıyor. Ayrıca deri kemerler ve tokalı 
deri bantlar mutlak detaylar. Duvar raflarında deri cepler var. 
Böylelikle hem duvarda sıra dışı bir raf görünümüne sahip hem de 
çok şeyi içine sığdırmak mümkün. Hakiki deriyi çok deneyimlemiş 
biri olarak ev objelerinde kullanışlı bulmuyorum. Çünkü çok 
hassas olup çabuk yıpranabiliyor ve leke tutabiliyor. Bundan 
dolayı üretim sürecinde gerçek deriye yakın birinci kalitede suni 
deri kullanmayı tercih ediyorum. Özel siparişlerde hakiki deri 
hakkında geri dönüşler genelde “haklısınız, keşke sizi dinleyip suni 
deri yapsaydık” oluyor. Derilerimi birebir gerçek deriye çok yakın 
seçiyorum. Dolayısıyla hem uzun ömürlü ve silinebilir oluyor hem 
de maliyet açısından tüketici için çok fark ediyor. 

Y
Sıra dıșı ve kendine özgün tasarımları ile hem șık hem sofistike bir etki bırakan 

YAC Design’ın Kurucusu Yasemin Aykurt Çakılkaya, çelik, deri kumaș, demir ve 
camı harmanlayarak birbirinden özel ürünler tasarlıyor...

YAC Design 
Sofi stike Dokunuşlar

YASEMİN AYKURT ÇAKILKAYA

dekorasyon
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Deri ile camı buluşturarak farklı bir tarz ortaya 
çıkarıyorsunuz. Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler oluyor?
YAC Design 2021 yaz koleksiyonunu tasarlarken kullanım konforu 
ve saydamlık önceliğimdi. Cam ile derinin bir araya gelmesi bana yaz 
sofralarında hoş bir Akdeniz kır evini veya coastal sahil evlerini hatırlatıyor. 
Masaüstündeki sadelik ve zen hali her zaman camın yansımasıyla ayrı 
bir denge yaratıyor, deri ile birleştiğinde ise sofistike bir tarzın oluşmasına 
vesile oluyor. Özellikle karaf ve su bardaklarımız çok seviliyor. En önemlisi 
konforda kolay kullanıma sahipler. Bantlar çıkabiliyor ve yıkanabiliyor. 
Deniz üstünde yelkenli ve yat keyfini yaşamak isteyenlere de konforlu bir 
yaşam sunuyor.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Aslında tüketici markayı kendi tanımladı bile. Sofistike ve karakteristik 
buluyorlar. Deri kendi başına zaten mekanı zenginleştiren bir unsur, 
dolayısıyla farklı ürünler ile bir arada nasıl kullanıldığı çok önemli. . Genelde 
birbirini takip eden seriler halinde ilerliyor. Özellikle Sofra grubunda. Şu 
sıralar deri kutulara çok merak sardım. Tasarımlarımda  sıra dışı ve özgün 
bir ruh yansıttığımı düşünüyorum. Ev dekorasyonunda İngiliz ve Fransız 
kırsallığına da bayılırım. Benim tarzım daha çok modern kırsal yaşamı 
çağrıştırıyor.

Ürünlerin yaratım sürecinde ilham kaynaklarınız neler 
oluyor?
Genelde mevsim benim yaratım sürecindeki en belirleyici unsur. Elbette o 
süreçte içinde bulunduğum ruh hali ve dünyada olup bitenler de ürünün 
şekillenmesinde çok etkili olabilir. Geçtiğimiz bir buçuk yıldır daha sıcak 
temalar düşledim. Çünkü evlerimize, içimize döndük ve sorguladık. 2020-
2021’de en sevilen ürün grupları ortaya çıktı diyebilirim.

Sizin en çok beğendiğiniz ve uyguladığınız dekorasyon tarzı 
hangisi?
İngiliz kırsal yaşamın rahatlığı, sadeliğini ve dinginliğini doğal malzemelerin 
içerdiği ve el yapımı mobilyaların sık bulunduğu, uyumlu renkler ile açık 
renklerin kullanıldığı ve bol bitkiler ile bohem bir havası olan, pastoral 
hayatın ön planda olduğu aynı zamanda sade ve sakin, zen tarzı bir kimliğe 
bürünmüş uyum ve dengenin hissedildiği biraz geleneksel biraz klasik bir 
tarzım var. Kısaca YAC Design ürünleri, bitkilerin bol kullanıldığı rafine 
ve sade bir ortamda olmalı ki derinin zen hali ve zamansız duruşu kendini 
göstermeli. 
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Lily Design’ın Kurucusu Hasan Bilgiç, mermer ve ahșap kombinasyonuyla 
modern tasarım anlayıșına șık bir yorum kattığı Sur Yapı Marka Avm 

Konut Projesi’nin detayları hakkında bilgi veriyor... 

Lily Design
Ahşap ve Mermer Şıklığı

dekorasyon

HASAN BİLGİÇ

Estetik, güvenlik ve donanımı 
tüm projelerimizde olduğu gibi 

bu projemizde de öncelikli olarak 
düșündük. 

ur Yapı Marka Avm Konut Projesi’nde, “iyi tasarım” 
anlayışıyla tüm mekânların konforlu, ergonomik ve 
huzurlu olmasına özen gösterdik. Estetik, güvenlik 
ve donanımı tüm projelerimizde olduğu gibi bu 
projemizde de öncelikli olarak düşündük. Tüm 
mekânların planlanmasını, kullanıcılarımızın istek 
ve ihtiyaçları doğrultusunda özel bir projelendirme 

çalışması ile ortaya çıkardık. 

Modern çizgilerle tasarlanmış; mermer, ahşap kaplama, duvar 
kağıtları, özel kumaşlar, aydınlatma, klima ve perde sistemleri 
gibi seçkin malzemeleri ve kusursuz detayları en iyi işçilikle 
uygulamaya dönüştürdük. 

S
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dekorasyon

Konutta tüm mekânlar, kullanıcıya göre şekillendirildi. 
Her mekânın kendisine özgü bir enerjisi ve tasarım anlayışı 
bulunmaktadır. Çocuk odası; yumuşak malzemeler, açık 
renkler ve özel tavan detaylarıyla tasarlandı. Yatak odası, 
ahşap ağırlığı ve özel işçiliklerle istenilen atmosferi yaratarak 
kullanıcı odaklı çalışıldı. Salonda ortak bir tasarım anlayışıyla 
ahşabın sıcaklığı ön plana çıkarılarak mermer detaylarıyla 
denge sağlandı. Doğal materyal kullanımına ek olarak el 
yapımı özel tasarım aksesuar ve objelerimizi kullanarak 
tasarıma özgün bir kimlik kazandırdık.
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Sıcak, modern, şık ve samimi mekânlar kurgulamayı 
hedefledik. Projedeki mekânların özel tasarımındaki 
kalitenin hâkimiyetini yalnızca renklerden ve 
dokulardan bile anlayabilmek mümkündür. 
Kullanılan materyallerin ve kombinasyonunun 
konutun tümüne hisettirdiği ruhsal etki ve bunun 
tasarıma uygunluğu gibi önemli ayrıntılar göz 
önünde bulundurularak projemizi hayata geçirdik.  



Müșteri istek ve beklentilerini ön planda tutan İç Mimar Suat Özcan, 
modern ve keskin hatları bir arada kullanarak 
özgün ve sürdürülebilir projelere imza atıyor...

Suat Özcan
Sürdürülebilir Mekânlar

dekorasyon

SUAT ÖZCAN
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ncelikle kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
1984 İstanbul doğumluyum. Çocukluğumdan 
bu yana resim, maket gibi alanlara olan 
ilgim beni güzel sanatlar okumaya kadar 
götürdü. Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne 

özel yetenek sınavlarını kazanarak girdim. Bölümümde 
eğitimime devam ederken gelişime açık yönlerimi fark 
ederek fotoğrafa olan ilgim beni ikinci bir bölümde 
yan dal yapmaya teşvik etti. Okulumdan aldığım 
eğitim ve becerilerimi çeşitli mimarlık ve iç mimarlık 
şirketlerinde deneyimleyerek harmanladım. Birçok 
farklı alanda kendimi geliştirmekten zevk alıyorum. 3D 
görselleştirmeler ve animasyonlar, drone videoları, çeşitli 
macro, manzara ve mimari fotoğraflar çekmeyi, ölçekli 
maketler yapmayı kısacası üretmeyi ve dijital alanda yer 
almayı çok seviyorum. Tüm bunların dışında zevk alarak 
yaptığım şeyler arasında; ölçekli plastik modelcilik, 1/6-
1/4 figür koleksiyonu ve lego toplamak var.

Ö

Sürekli yenilikleri takip edip birçok 
konuda güncel kalmayı seviyorum. 



Sizi sektörde farklı kılan özellikleriniz neler?
Öncelikle kendi adıma çok şanslı olduğumu belirtmeliyim. 
Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Severek yaptığım için hiç 
yorulmuyorum diyebilirim. Şüphesiz ki mesleğime farklılık 
kattığım en büyük noktalardan biri teknolojiye olan 
düşkünlüğüm. Sürekli yenilikleri takip edip birçok konuda 
güncel kalmayı seviyorum. Mesleki alanın sınırlarını farklı 
sanatsal dallarla, medya teknolojileri ve iletişim ağları üzerinden 
disiplinler arası denemelerle sürekli geliştirip mekândan 
taşırarak farklı disiplinlerin ve sanatsal parçaların etkilerini 
katma arayışındayım. Yeni donanımlar, ekipmanlar, fotoğraf 
makineleri ve aksamları bir noktada buluşturabiliyor olmak 
bana inanılmaz keyif veriyor. Mesela çektiğim bir fotoğraf 
üzerine tasarladığım bir objeyi ekleyerek fotoğrafa ve objeye 
başka bir anlam yüklebilmek harika bir şey. 

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz? En çok keyif alarak 
tasarladığınız projeyi sorsak...
Bugüne kadar çalıştığım çeşitli mimarlık firmalarında hemen 
hemen her branşta projede bulundum. Oteller, villalar, konutlar, 
mağazalar, standlar, objeler, hastane ve eğitim yapıları... 
Hepsinden çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Şimdiye kadar 
en keyif aldığım projeyi söylemem gerekirse bünyesinde 
bulunduğum Polart Yapı Firması’nda Medipol Hastanesi’ne özel 
olarak tasarladığım VIP hasta katı çok heyecan ve keyif verici bir 
proje olarak şekilleniyor.

dekorasyon
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Projelerinizde nasıl bir yol izliyorsunuz? 
Tasarımlarınıza yaklaşımınız nasıl şekilleniyor?
Her projenin başlangıcında kendimi boş bir mekânın 
içinde buluyorum. 3D olarak kafamın içine yerleştiriyor ve 
düşünüyorum. Bu süreç bazen eskiz olarak şekillenirken 
bazen direkt 3D modelleme olarak gerçekleşebiliyor. Mekân 
tasarımında gerek mimariden gelen disiplinler gerek farklı 
alanlardaki yetilerimi harmanlandığım ve salt bir iç mekân 
süslemesinin ötesinde sürdürülebilir mekânlar oluşturarak 
tasarım sürecimi devam ettiriyorum. Konfor alanlarını belirliyor 
ve beklentileri en iyi karşılayacak biçimleri oluşturuyorum.

Mimari kimliğinizi ve tasarım tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Genellikle modern ve keskin hatlar üzerinde daha çok 
duruyorum. Formların birbirleri ile olan ilişkileri, doluluk-
boşluk etkileri, zıtlıklar, keskin ve net hatlarla ortaya çıkan 
özgün çizgiler beni tanımlıyor diyebilirim.  

Konfor alanlarını belirliyor ve 
beklentileri en iyi karșılayacak 

biçimleri olușturuyorum.



Katre Peyzaj’ın Kurucusu Onur Kılıç, doğanın sakinleștirici 
gücünden yararlanarak özel olarak tasarladığı ve yeșilin 
gökyüzü ile birleștiği bahçelerinde, kullanıcılarına yașam 

kalitelerini artıran bir konfor sunuyor...

Katre Peyzaj 
Nitelikli ve Doğal Yaşam

dekorasyon

ONUR KILIÇ
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atre Peyzaj’ın sunduğu hizmetler ve bugüne 
kadar gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 
Kurulduğumuz günden bu yana en temel hizmetimiz; 
müşterilerimize bahçelerinde özgün kalıcı ve sürdürülebilir 
çözümler sunmak oldu. Bu çözümler bazen sadece bir proje 
çizimi ya da danışmanlık hizmeti vermek olurken, bazen de 

çok konutlu ya da münferit yapıların, alt yapı uygulamaları ile başlayan 
ve üzerinde görünen o güzel bahçelerin tasarımları ve kurulumlarına 
kadar uzanan bir süreç oldu. Geçtiğimiz sekiz yılda Katre Ailesi olarak bir 
çok özgün ve başarılı projede imzamızın adımızdan söz ettirecek şekilde 
var olması sanırım en büyük gurur kaynağımızdır.

Projelerinizi hazırlarken nasıl bir yol izliyorsunuz?
Projelerimize başlarken tasarım ilkeleri, yapacağımız bahçenin sınırlarını 
çizmek için bizi zorlasa da Katre Peyzaj’ın tasarım ve yaratıcılık gücü, 
müşterilerimizin beklenti ve hayal gücü ile birleşmekte ve sınırsız 
bir sinerji ile sonsuzluk bahçelerini yaratmaktadır. Örneğin bahçeyi 
tasarlayacağınız alanın yüz ölçümü küçük olsa bile hayal gücünüzle 
birleşen yaratıcılığınız size bir bahçe değil, bir orman var edebilir. 
Bunun yanında bazen farklı sınırlamalarla da karşı karşıya kalıyoruz; 
müşterimizin talep ettiği bitki konum açısından bahçeye uygun 
olmayabilir, toprak yapısı ya da ekolojik koşullar beklentilerle uyumlu 
olmayabilir. Ancak, Katre Peyzaj olarak müşterilerimizin hayallerini 
gerçeğe dönüştürme ve onları hayal ettikleri bahçelerde yaşatma isteği 
projemize başlarken bize heyecan veren en önemli unsurdur.

Peyzaj her ne kadar belli temel ögeler ve ilkeler üzerine kurulu bilimsel 
bir kimlik ve önceliklere sahip olsa da Katre Peyzaj olarak tek önceliğimiz 
müşterimizin beklentileridir. Bu beklenti dışında geri kalan her şey 
bizim için teknik sınırlardan ibarettir ki bu sınırlar arasında geçişkenlik 
yapmak suretiyle esneklik yaratmak en güçlü tarafımızdır. Bu konudaki 
mottomuz: “Kısıtlar, rüzgârın yönü gibi değişmez olsa da; müşterimizin 
beklentileri rotamız oldukça, yelkenlerin kontrolü bizdedir!”
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kahveyi çok daha lezzetli tatmanın, bir kitabı çok daha sessiz bir ortamda 
okumanın konforunu sunar. Toskana bahçelerindeki o karşılıklı diziliş 
unsurları ve yükseklik anlayışı, size bahçenizdeki düzenliliği fısıldar. 
İngiliz bahçelerindeki geniş çim alanlar bahçenizdeki sınırsızlığın en temel 
çizgisizliğidir.

Tarzımın nirengi taşlarından biri de yaşlanmış bitki seçimi yapıyor olmam. 
Fakat bu konuda hala üzerinde düşünüyor olduğumuz bir dilemma var ki; 
bazı müşterilerimiz seçimini yapmış olduğum limon fidanının kendisiyle 
beraber yaş almasını isterken, bir diğer müşterim de olgun bir limon 
ağacının meyvelerini toplanmak istiyor. Bu dilemma altında tarzımı; Kalite 
Gurusu W. Edwards Deming’in yıllar önce ortaya koyduğu paradigmada 
buluyorum: “Kalite, müşteri beklentilerine uyumdur.”
 
Yaşam alanlarında peyzajın önemi nedir?
Günümüz yaşam ve çalışma koşulları insanları, kentlerin daralan yaşam 
alanlarına ve daha minimal yaşam tarzlarına sürüklemektedir. Bir süre 
sonra insanlar mevcut durumun getirdiği kısır döngüde boğulmakta, 
şehirleşmenin getirdiği hengâme ile doğadan kopma noktasına geldiklerini 
fark etmektedirler. Bu nedenledir ki zaman içinde kendi yetiştirdikleri 
bir bitkiden mutlu olduklarını hissetmektedirler. Bu his ve yaşadıkları 
mutluluk ise insanların yaşam alanına bakış açısını değiştirmektedir. Yani 
yaşam alanı sadece günün geçirildiği yer değil, aslında ruhun da beslendiği 
alan olmalıdır. İşte bu nokta da evinizin yemyeşil ya da rengarenk bir 
bahçeye sahip olması, o bahçede yetiştirdiğiniz çiçek ya da bitkileriniz, o 
habitata ait tüm canlılar ve bu alanda biriktirdiğiniz tüm anılar aslında 
sizin ruhunuzun besinleri olacaktır. Müşterilerimiz daha ziyade bu 
duyguyu hissetmek ve peyzaj zenginliğini kendileri ile dış dünya arasında 
kalan ve adeta onlara ab-ı hayat sunan bir keyif alanı olarak görmektedir.

Pandemi süreci ile birlikte evlerinde daha fazla vakit 
geçirmek zorunda kalan insanlar için yeşil ve ferah alanlar 
yaratmak bir aktivite haline gelmeye başladı. Bu durumun 
size etkileri neler oldu? 
Pandeminin her sektörde olduğu gibi peyzaj sektöründe de etkileri oldu. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı pandemi kararının ilk şok dalgası önce 
tedarik zincirlerini vurdu ve canlı bitki sevkiyatlarımız durdu, milyonlarca 
dolarlık bitki tedarik zincirlerinde çürüdü. Haliyle de bu durum tedarik 
fiyatlarımızı yukarı çekti ve tasarım işlerimiz durma noktasına geldi. Aynı 
süreçte müşterilerimizin sağlık çekinceleri tüm bakım süreçlerimizi aksattı 
ve önceden tasarımı finallenmiş işlerimiz bile tekrar ayağa kaldırılması çok 
zor bir noktaya geldi.

Birinci dalgadan aldığımız dersler sonraki dalgalara çok daha hazırlıklı 
olmamızı sağladı. Hem müşterilerimizle aldığımız karşılıklı önlemler 
hem de risk durumlarına karşı yaptığımız yatırımlar ki; bunların en 
başında Katre Botanik işletmesini faaliyete geçirmiş olmak, süreci daha 
iyi yönetmenizi sağladı. Yapmış olduğumuz bu güçlü yatırım sayesinde, 
lokal uygulamalar başta olmak üzere tüm şantiye ve özel müşterilerimize 
en erken zaman dilimlerinde sağlıklı çözümler sunabildik. Bu dönemde 
müşterilerimizin evlerini sadece ev değil bir yaşam alanı olarak görmesi ve 
aynı zamanda kapanan ofislerin yerini evlerin alması, peyzaja olan ilgiyi 
hem birey hem de yerel yönetimler nezdinde artırmıştır. Bu ilgi sektörü 
hareketlendirmiş ve hatta eskisinden de daha iyi bir noktaya getirmiştir. 

Kısıtlar, rüzgârın yönü gibi değișmez olsa da 
müșterimizin beklentileri rotamız oldukça  

yelkenlerin kontrolü bizdedir!

dekorasyon

Peyzajda iyi bir tasarımın öncelikleri neler?
Peyzajda müşteri beklentileriyle eşit öneme sahip olan diğer öncelik, 
doğadır. İyi önceliklendirilmiş bir peyzaj tasarımı, mevcut doğal ve 
kültürel değerleri koruyarak doğanın gelecek nesillere geliştirilerek 
taşınmasında önemli bir rol oynar. Bu rol, müşteri beklentileri ve doğa 
dışında üçüncü bir önceliği işaret eder, o da sürdürülebilirliktir. 

Küresel ısınmanın dünya gündemini fazlasıyla meşgul ettiği günümüzde 
peyzajın etki alanı yalnızca hava ve su değil biyolojik çeşitlilik gibi 
büyük bir kapsama da sahiptir. Bu nedenle peyzaj tasarımında 
önceliklendirme yapılırken global sürdürülebilirlik hedefleri gibi bir 
perspektife sahip olmak bu işi yapan biz profesyoneller için tercihten 
öte bir sosyal sorumluluktur. Teknik önceliklerimizden de bahsedecek 
olursak; ilk önceliğimiz tasarımın uygulanacağı alanın mevcut durumu 
ve iklimsel şartlarıdır. Diğer bir öncelik, tasarımın periyodik bakımlar 
çerçevesinde sürdürülebilirliğidir. Peyzaj sektöründe bizi öne çıkartan 
en güçlü yanlarımızdan biri de budur. Canlı bitkilerle yapılan peyzaj 
tasarımlarındaki teknik öncelikler ve sürdürülebilirlik hedefi dikkate 
alınmadığında çalışmalar hem mali ve mental olarak müşteri nezdinde 
hem de ekolojik olarak doğa dengesinde olumsuz sonuçlara sebep 
olmaktadır.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Derin, sofistike ve yaşlı bahçeler dediğim zaman, tasarımlarım hakkında 
üç doğru kelime seçmiş olurum. Bahçenizde gökyüzüne uzanan 
bitkiler olmalı, göz hizasının altında oluşturulan bahçeler bana her 
zaman üzerinden kolayca atlanan su akıntısı gibi geldi, derinliği var 
etmek için seçilmiş yüksek ağaçlar ile hazırlanan bir kompozisyonda 
yapabileceğimiz tek şeyin; uçsuz bucaksız okyanusların güzelliğini 
seyretmek olduğuna inanıyorum. 

Tarzımın sofistike kanadında bahçe sanatlarından faydalanmak her 
zaman bana hız kazandırdı. Örneğin sakin bir bahçe tasarımı için Japon 
bahçelerinin tamamlayıcı ögeleri ile o müthiş dinginliği, bir fincan 
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kahveyi çok daha lezzetli tatmanın, bir kitabı çok daha sessiz bir ortamda 
okumanın konforunu sunar. Toskana bahçelerindeki o karşılıklı diziliş 
unsurları ve yükseklik anlayışı, size bahçenizdeki düzenliliği fısıldar. 
İngiliz bahçelerindeki geniş çim alanlar bahçenizdeki sınırsızlığın en temel 
çizgisizliğidir.

Tarzımın nirengi taşlarından biri de yaşlanmış bitki seçimi yapıyor olmam. 
Fakat bu konuda hala üzerinde düşünüyor olduğumuz bir dilemma var ki; 
bazı müşterilerimiz seçimini yapmış olduğum limon fidanının kendisiyle 
beraber yaş almasını isterken, bir diğer müşterim de olgun bir limon 
ağacının meyvelerini toplanmak istiyor. Bu dilemma altında tarzımı; Kalite 
Gurusu W. Edwards Deming’in yıllar önce ortaya koyduğu paradigmada 
buluyorum: “Kalite, müşteri beklentilerine uyumdur.”
 
Yaşam alanlarında peyzajın önemi nedir?
Günümüz yaşam ve çalışma koşulları insanları, kentlerin daralan yaşam 
alanlarına ve daha minimal yaşam tarzlarına sürüklemektedir. Bir süre 
sonra insanlar mevcut durumun getirdiği kısır döngüde boğulmakta, 
şehirleşmenin getirdiği hengâme ile doğadan kopma noktasına geldiklerini 
fark etmektedirler. Bu nedenledir ki zaman içinde kendi yetiştirdikleri 
bir bitkiden mutlu olduklarını hissetmektedirler. Bu his ve yaşadıkları 
mutluluk ise insanların yaşam alanına bakış açısını değiştirmektedir. Yani 
yaşam alanı sadece günün geçirildiği yer değil, aslında ruhun da beslendiği 
alan olmalıdır. İşte bu nokta da evinizin yemyeşil ya da rengarenk bir 
bahçeye sahip olması, o bahçede yetiştirdiğiniz çiçek ya da bitkileriniz, o 
habitata ait tüm canlılar ve bu alanda biriktirdiğiniz tüm anılar aslında 
sizin ruhunuzun besinleri olacaktır. Müşterilerimiz daha ziyade bu 
duyguyu hissetmek ve peyzaj zenginliğini kendileri ile dış dünya arasında 
kalan ve adeta onlara ab-ı hayat sunan bir keyif alanı olarak görmektedir.

Pandemi süreci ile birlikte evlerinde daha fazla vakit 
geçirmek zorunda kalan insanlar için yeşil ve ferah alanlar 
yaratmak bir aktivite haline gelmeye başladı. Bu durumun 
size etkileri neler oldu? 
Pandeminin her sektörde olduğu gibi peyzaj sektöründe de etkileri oldu. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı pandemi kararının ilk şok dalgası önce 
tedarik zincirlerini vurdu ve canlı bitki sevkiyatlarımız durdu, milyonlarca 
dolarlık bitki tedarik zincirlerinde çürüdü. Haliyle de bu durum tedarik 
fiyatlarımızı yukarı çekti ve tasarım işlerimiz durma noktasına geldi. Aynı 
süreçte müşterilerimizin sağlık çekinceleri tüm bakım süreçlerimizi aksattı 
ve önceden tasarımı finallenmiş işlerimiz bile tekrar ayağa kaldırılması çok 
zor bir noktaya geldi.

Birinci dalgadan aldığımız dersler sonraki dalgalara çok daha hazırlıklı 
olmamızı sağladı. Hem müşterilerimizle aldığımız karşılıklı önlemler 
hem de risk durumlarına karşı yaptığımız yatırımlar ki; bunların en 
başında Katre Botanik işletmesini faaliyete geçirmiş olmak, süreci daha 
iyi yönetmenizi sağladı. Yapmış olduğumuz bu güçlü yatırım sayesinde, 
lokal uygulamalar başta olmak üzere tüm şantiye ve özel müşterilerimize 
en erken zaman dilimlerinde sağlıklı çözümler sunabildik. Bu dönemde 
müşterilerimizin evlerini sadece ev değil bir yaşam alanı olarak görmesi ve 
aynı zamanda kapanan ofislerin yerini evlerin alması, peyzaja olan ilgiyi 
hem birey hem de yerel yönetimler nezdinde artırmıştır. Bu ilgi sektörü 
hareketlendirmiş ve hatta eskisinden de daha iyi bir noktaya getirmiştir. 

Kısıtlar, rüzgârın yönü gibi değișmez olsa da 
müșterimizin beklentileri rotamız oldukça  

yelkenlerin kontrolü bizdedir!



ncek’te tasarlanan altı yüz metrekarelik villa 
projesinde, müşterinin beklentileri ve yaşam biçimi 
ön planda tutularak modern, şık ve ferah bir proje 
yaratmaya özen gösterdik. Ayrıca yapının tasarımı, iç 
mekân analizleriyle birlikte düşünüldü.

Yapıda; salon, yemek bölümü ve mutfak ilişkisi 
geniş bir alana yayıldı ve büyük pencere açıklıkları ile iç, 
dış ilişkisi sağlandı. Kullanıcının geleneksel oturma biçimi 

modernleştirilerek, U şeklinde bir sedir oturma alanına atıfta 
bulunan bir köşe oluşturuldu. Böylece mekânın içinde, dış mekân 
ile kurulan başarılı ilişki sayesinde projenin kalbinin burada attığı 
söylenebilir.

Üst katında dinlenme ve yatak odalarının olduğu projede, özel ve 
genel alanların ayırımı sağlandı. Yatak odasında bulunan ebeveyn 
banyo, kullanıcının isteği üzerine modern ve klasik bir çizgi ile 
tasarlandı. 

İ
İç Mimar ve Tasarımcı Müge Akbulut, modern mimari anlayıș ile kullanıcı istek ve 

beklentilerini ön planda tutarak iç mekân tasarımını gerçekleștirdiği villa 
projesinin detayları hakkında bilgi veriyor...

Şıklığın 
Modern Yorumu

MÜGE AKBULUT
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Tasarımda ön planla tutulan modernlik ve şıklık, müşteri 
isteklerine göre mekân işlevleri ile harmanlandı. Geri kalan 
tasarımın ise aynı dil ile sürdürülmesine özen gösterildi.

Sonucunda, her yönü ile şıklığı, ferahlığı ve konforu 
müşterimizin kullanımına sunduğumuz özgün bir konsept 
ortaya çıkmıştır.  



Dünyaca ünlü markaların seçkin ürünlerini bünyesinde barındıran Kayra Designer 
Store’nin Kurucuları Șule Ozan Binboğa ve Șeyma Ozan, zarif ve lüks ürün 

çeșitliliği ile müșterilerinin ruhunu yansıtan hem ișlevsel hem de 
estetik mekânlar tasarlıyor...

Kayra Designer Store
Modern, Zarif ve Lüks

dekorasyon
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ayra Mimarlığın faaliyet alanlarından 
ve sunduğu hizmetlerden bahsedebilir 
misiniz? 
KM Kayra Designer Store şirketimiz faaliyetine 
2009 yılında Kurucusu Mimar Şule Ozan Binboğa 
ile mimarlık şirketi olarak Denizli‘de başladı. 2014 
yılından itibaren faaliyetlerini İnşaat Mühendisi 

Şeyma Ozan ortaklığı ile sürdürmektedir. Şirketimiz halen farklı 
yapı projelerinde aktif olarak rol almaktadır. Süreç içerisinde 
gerek sektörel değişiklikleri takip etmemiz gerekse projelerimizde 
müşterilerimizin talebi üzerine gelen teklifler sonucu 
mağazalaşma kararı aldık ve butik bir mağaza ile markalarımızı 
müşterilerimize sunduk. Müşterilerimizin ürün seçimlerinde 
fikirlerimize önem vermesi ve tabii ki en önemli etkenlerden biri 
olan sosyal medyayı iyi kullanıyor olmamız, dünya vizyonunu 
takip ediyor olmamız bizim bu alandaki gelişimimizde etkin rol 
oynayan hususlardır. Tasarım dünyasının büyüsüne kapılmamız 
ile birlikte çalışma vizyonumuz farklı alanlarda şekillenmeye 
başladı. Konu özelinde birçok yerel ve dünya markaları ile 
görüşmeye, tanışmaya başladık. Bu etkileşim bizleri daha da 
heyecanlandırdı ve giderek büyüyen, bizleri de gelişime zorlayan 
bir hal almaya başladı. Şimdilerde taşınma sürecimizin bittiği 
binamızda bünyemize yeni katılan markalarımız ile birlikte 
müşterilerimizi ağırlamak için çok heyecanlı olduğumuzu da 
sizlerle paylaşmak isteriz.

K



Bünyenizde birbirinden şık dekoratif ürünler 
mevcut. Ürün çeşitliliğiniz ve kaliteniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Ürün seçimlerimizde; müşterilerimizin arz talep ilişkisine göre 
ve her ürün kategorisinden kompozisyon yaratabilecek şekilde 
seçimler yapıyoruz. Denizli’de ilk ve tek MacKenzie-Childs ve 
Yargıcı bayisiyiz. MacKenzie-Childs markası bizim için çok özel 
bir yere sahip. Amerika seyahatinde markayı tanıma, ruhunu 
anlama ve yaşama fırsatı edindik. Markanın neşe ve zarafeti 
bizim ruhumuzla bütünleşti. Sonrasında diğer markalarımız 
olan Vitelli Design Studio, Fern & Co, paon style, Marleth 
Design Co, Spode, Eichholtz, Côte Noire ve şimdilerde ithalatını 
üstlendiğimiz Ester-Erik gibi birçok markaya ev sahipliği 
yapmaktayız. Mağazamız, bölgede bayan giyim ve home design 
ürünlerini aynı çatıda buluşturan tek markadır. Bu marka ve 
ürün gruplarını seçerken hem müşterilerimizin taleplerine 
hem de birlikte güzel kompozisyonlar yaratabileceğimiz ürün 
gruplarından seçmeye özen gösteriyoruz. 

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Tasarımlarınızda en 
çok dikkat ettiğiniz detaylar nelerdir? 
Tek bir tarz üzerinden ilerlemiyoruz. Müşterimizin tarzını 
yansıtmak onun yaşam alanını, onun ruhuna uygun döşemek 
bizim için her şeyden önemlidir. Herkes kendi tarzına uygun 
mekânlarda daha huzurlu hissedebiliyor. Hızla değişen ve gelişen 
çağımızda işlerimizi kolaylaştıran çözümler günümüzde herkes 
için çok değerli oluyor. Tasarladığımız veya aksesuarlandırdığımız 
mekânlarda işlevsellik, fonksiyonel çözüm ve estetik görünümün 
bir  arada bulunmasını hedefliyoruz. 

dekorasyon
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Dekorasyon ve tasarımda ilham kaynaklarınız neler 
oluyor?
İlham bizim için bir işe başlamanın ilk adımıdır. İlham yoksa 
işte olmuyor diyebiliriz. Bu yüzden inanmadığımız işlerde yer 
almıyoruz. Bizim için her şeyden ilham almak mümkün; doğadan 
yaşamdan hayvanlardan... Doğada renklerin uyumu ile ilgili 
oldukça fazla ilham kaynağı bulabiliriz. Tabii ki tasarımlarda 
ve styling oluşturmada seyahatlerimiz süresince gezdiğimiz 
mekânlardan, fuarlardan, eğitimlerden oldukça besleniyoruz. 
Bununla birlikte ulusal çapta satışı olan markaları takip ederek bu 
markaların çalışmaları ile harmanladığımız yeni çalışmaları ortaya 
çıkarmayı çok seviyoruz. 

2021 yılı iç mimaride en sık tercih edilen tasarımlar 
ve aksesuarlar neler?
2021 yılı herkesin içine döndüğü bir zaman dilimi oldu. 
Evlerimizde, ofislerimizde tasarım yaparken hep zamansız yalın ve 
huzur kelimelerinin karşılığını aradık, aksesuar yerleştirirken doğal 
ahşap ,mermer ve keten kumaşlar bizim en sık tercih ettiklerimiz 
arasındaydı.

Son olarak markanıza ilişkin ileriye yönelik 
hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Bizler sürekli gelişime açık ve her gün yeni bir şey öğrenerek 
hayatımıza devam etmekten son derece mutlu bir şirketiz. 
Şirketimizin iç yapısı gereği markalar ile iletişimlerimizde 
danışmanlıklar alıyoruz. Her çalışanımızın, sektör temsilcimizin 
hatta en önemlisi müşterilerimizin söylemleri ve fikirlerine önem 
veriyoruz ki bu yolculuğumuzun bir hikâyesi olsun. Markamız 
bünyesinde dünya markalarıyla işbirlikleri yapmak ve kendi 
koleksiyonumuzu oluşturmak ileriye yönelik hedeflerimiz 
arasında. 



ncelikle bize kariyerinizden bahsedebilir 
misiniz? 
Kariyerimi sanat ve ekonomi arasındaki köprünün 
üzerinde dengeliyorum. 1999 yılında, Cornell 
Üniversitesi’nde ekonomi doktorası yapmak 
üzere Amerika’ya taşındım. Doktora yeterlilik 
sınavlarımı verir vermez Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 

Amerikan yerlisi Ressam Kay Walkingstick ile yağlıboya 
çalışmalarına başladım. Öncesinde İstanbul’da seramik, heykel 
ve kara kalem çizimle uğraşmıştım. Zaman içinde ekonomiye ve 
sanata duyduğum ilgi, sanat piyasaları üzerine yoğunlaşmama 
yol açtı. Bir taraftan da üniversitelerde ders veriyordum. Yıllar 
içinde Middlebury College, Wellesley College, Carnegie Mellon 
Üniversitesi’nde çalıştım. Harvard Üniversitesi’nde Sanat Piyasaları 
üzerine ders verdim. Halen Wharton Business School’da öğretim 
görevlisiyim. Tüm bunlara paralel olarak resim çalışmalarıma 
devam ediyorum. İlk sergim 2005 yılında Montreal’deydi. O günden 
bu yana Amerika’nın çeşitli şehirlerinde on sekiz sergi açtım. 

Türkiye’deki sergi ve fuarlara katılıyor musunuz?
Maalesef hayır. Amerika’da yaşadığım için çoğunlukla New 
York’taki fuarlara katılıyorum. Zaten global boyutta birçok sanat 

alıcısı ister koleksiyoner olsun ister toplu alım yapan şirketler 
olsun Batı’dan, Ortadoğu’dan ve Çin’den bu fuarlara geliyor. Ortak 
buluşma noktamız diyebilirim. 

Ne tür resimler yapıyorsunuz?
Tuval üzerine yağlı boya ya da akrilik boya çalışıyorum ve yıllardır 
kadınları resmediyorum. Bakan kişinin hem renklerin canlılığıyla 
bir sıcaklık hissetmesini hem de birbirine sırtını yaslamış 
kadınlarımda güç bulmasını isterim. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Tarzım için naif ekspresyonist yani saf dışavurumcu diyebilirim. 
2018’de Sachs Sanat Girişimi’nde jüriydim, oradaki başka jüri 
meslektaşımın benim tarzıma taktığı isim bu. Benim de hoşuma 
gitti, soranlara öyle diyorum. 

Çizimlerinizde nelerden ilham alıyorsunuz?
Her şeyden önce kadınlardan ve kadınlık halinden ilham 
alıyorum. Limon ağaçları altında oturmuş, birbiriyle dertleşen, 
sessiz kadınlarım var. Çeşitli desenlerden, İznik çinilerinden, 
minyatürden ilham alıyorum. Tabii bir de doğup büyüdüğüm 
Kuzguncuk’tan ve tüm ihtişamıyla İstanbul’dan ilham alıyorum. 

Ö
Wharton Business School Öğretim Görevlisi ve Gizem Saka Studio’nun 
Kurucusu Ressam Gizem Saka, naif ekspresyonist yani dıșavurumcu 

sanat anlayıșı ile resmettiği çalıșmalarında desenlerden ve minyatürlerden 
ilham alarak birbirleriyle dertleșen kadınları yansıtıyor...

Gizem Saka Studio 
Naif Ekspresyonist

röportaj

GİZEM SAKA 
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Mimari, iç mimari ve dekorasyon alanında birçok özgün tasarım gerçekleștiren 
Gürses Mimarlık’ın Kurucusu Fatih Gürses, gerçekleștirdiği projelerden ve 

uygulama așamalarından bahsediyor... 

Gürses Mimarlık 
Lüksün Göz Alıcı Adresi

dekorasyon
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ürses Mimarlık’ın faaliyet alanları 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Gürses Mimarlık genel olarak mimari proje, iç 
mimari proje ve dekorasyon konularında hizmet 
vermektedir. Ayrıca mobilya mağazamız ve üretimi 
gerçekleştiren mobilya fabrikamız mevcuttur. 
Bu imkân doğrultusunda gelen müşterilerimizle 

tasarım aşamasından imalat ve uygulama aşamasına ve son 
olarak anahtar teslim haline kadar bütün detaylarıyla kendimiz 
ilgileniyoruz. Müşterilerimiz isterlerse her aşamasını rahatlıkla 
gelip izleyebiliyor bu sayede projelerimizi hızlı ve güvenli bir 
şekilde teslim ediyoruz. 

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Gürses Mimarlık olarak bu zamana kadar mimari ve iç mimari 
alanda birçok proje gerçekleştirdik. Yaptığımız konut projeleri, 
özel tasarım villa projeleri, fabrika-depo tasarım projeleri, anahtar 
teslim yapmış olduğumuz birçok özel daire ve mekânlar, inşaat 
firmaları için örnek daire tasarımları hayat bulan tasarımlarımıza 
örnek olarak verebilir.

G



Projelendirme ve uygulama aşamalarınız nasıl 
ilerliyor?
Öncelikle müşterilerimizle bir görüşme gerçekleştiriyoruz. 
Onlarla projede istedikleri detayları, kendi zevk alanlarını 
ve buna benzer konuları konuşuyoruz. Daha sonra biz 
proje ekibimiz ile mekâna uygun bir proje çiziyoruz. Tabi 
bu aşamada konuştuğumuz bütün detayları projeye özenle 
işliyoruz. Çizilen projeler müşterilerimizin onayından 
geçtikten sonra yine kendi işletmemiz olan Gürses Mobilya 
Fabrikası’nda tasarımları üretime geçiyoruz. Ayrıca mevcut 
mobilya mağazamızdan, tasarımlarımıza uygun hazır 
mobilya ve dekorasyon ürünlerini de seçebiliyoruz ve 
projeyi hazır hale getiriyoruz. Keyifle ve özenle hazırlanmış 
olan projelerimizi müşterilerimize teslim ediyoruz.

Mimari kimliğiniz ve tasarım tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Tasarım tarzımız tamamen projeye ait oluyor. Her proje 
içinde kendine özgü çizgiler barındırıyor. Bu durum 
tasarımlarımızın o projeye ait özel tarzlar oluşturmasını 
sağlıyor. Bu yüzden belirli kalıplardan ziyade her tasarımda 
farklı bir çizgi yakalamaya özen gösteriyoruz. Bizi tercih 
eden müşterilerimizde bu durumdan oldukça memnun 
olduklarını dile getiriyorlar.

dekorasyon
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Projelendirme ve uygulama aşamalarınız nasıl 
ilerliyor?
Öncelikle müşterilerimizle bir görüşme gerçekleştiriyoruz. 
Onlarla projede istedikleri detayları, kendi zevk alanlarını 
ve buna benzer konuları konuşuyoruz. Daha sonra biz 
proje ekibimiz ile mekâna uygun bir proje çiziyoruz. Tabi 
bu aşamada konuştuğumuz bütün detayları projeye özenle 
işliyoruz. Çizilen projeler müşterilerimizin onayından 
geçtikten sonra yine kendi işletmemiz olan Gürses Mobilya 
Fabrikası’nda tasarımları üretime geçiyoruz. Ayrıca mevcut 
mobilya mağazamızdan, tasarımlarımıza uygun hazır 
mobilya ve dekorasyon ürünlerini de seçebiliyoruz ve 
projeyi hazır hale getiriyoruz. Keyifle ve özenle hazırlanmış 
olan projelerimizi müşterilerimize teslim ediyoruz.

Mimari kimliğiniz ve tasarım tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Tasarım tarzımız tamamen projeye ait oluyor. Her proje 
içinde kendine özgü çizgiler barındırıyor. Bu durum 
tasarımlarımızın o projeye ait özel tarzlar oluşturmasını 
sağlıyor. Bu yüzden belirli kalıplardan ziyade her tasarımda 
farklı bir çizgi yakalamaya özen gösteriyoruz. Bizi tercih 
eden müşterilerimizde bu durumdan oldukça memnun 
olduklarını dile getiriyorlar.

dekorasyon

Bünyenizde dekorasyon ürünlerinin de satışını 
gerçekleştiriyorsunuz. Ürün çeşitliliğiniz  
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Gürses Furniture bizim satış mağazamız. İçerisinde genel 
olarak mobilya takımları, dekorasyon ürünleri, aksesuarlar, 
perde, duvar kağıdı ve aydınlatma ürünlerinin de 
bulunduğu zengin içerikli mağazamız modayı yakından 
takip ediyor ve ürün çeşitliliğini de bunu dikkate alarak 
oluşturuyor. Bu sayede gelen müşterilerimize kendilerine 
uygun modelleri rahatlıkla bulma imkanı sağlıyoruz.  

Tasarım tarzımız tamamen projeye ait 
oluyor. Her proje içinde kendine özgü 

çizgiler barındırıyor.

gursesmimarlik



obland Design’ın faaliyet alanlarından 
bahsedebilir misiniz?
Genel anlamda iç mimari, dekorasyon ve mobilya 
üretim hizmeti sunmaktayız. Villa, konut, kafe, 
restoran yani tüm yaşam alanları için hayaliniz ne 
ise size özel olarak tasarlayıp, üretiyoruz. 
Özel üretimi yapılacak ürünleri kendi çalışma 

ilkelerimizi benimsemiş, profesyonel ve üstün kalite anlayışı ile 
çalışan ustalarımıza emanet ediyoruz. Biz bu çalışma anlayışında, 
tasarımı tamamlanmış projemizin sistemli bir şekilde tek bir 
kaynak tarafından zamanında hayata geçirilmesini sağlıyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yenilikçi vizyonu ilke edinerek 
müşteri beklentilerini aşan kaliteli ürün ve hizmet sunmayı, 
güvenilir, müşteri haklarına saygılı ve öncü bir kurum olmayı 
misyon haline getirdik. 

M

Yenilikçi bakıș açısı ve deneyimli kadrosuyla iç mimari, dekorasyon ve mobilya 
alanında ergonomik çalıșmalara imza atan Mobland Design’ın Kurucusu 

Yunus Keskin, projelerinde renk, doku ve malzeme uyumunu yakalamak adına 
masif ahșap ile modern çizgileri harmanlıyor...

Hayallerinizin Mimarı
Mobland Design

dekorasyon

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projeler hakkında 
bilgi verebilir misiniz? En keyif alarak tasarladığınız 
proje hangisi?
Bugüne kadar keyif alarak gerçekleştirdiğimiz birçok projemiz oldu. 
İçlerinden sadece bir tanesini seçmek çok zor, her birinin yeri çok 
başka. Aslında biz her projeyi kendi evimiz, iş yerimiz gibi özenle 
tasarladığımız için birinin bir alanı, diğerinin başka bir alanı favorimiz 
oluyor. 

Mimari projelerinizdeki karakteristik çizginizi nasıl 
tanımlarsınız?
Yaptığımız işlerde masif ahşap ve modern çizgileri harmanlamak bizim 
imzamız haline geldi. Çevremizden bu yönde olumlu tepkiler alıyor 
hatta “Bir mekâna girdiğimizde burası Mobland Design imzası taşıyor.” 
dedirtebiliyoruz. Bu tarz dönüşler almak işimizin en keyifli yanı oluyor.  

144 magdergi.com.tr



Yaptığımız 
ișlerde masif 

ahșap ve 
modern çizgileri 

harmanlamak 
bizim imzamız 

haline geldi.

Bir dekorasyonun hem göze hitap etmesi 
hem de alanı kullanışlı kılması için nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Öncelikli kendi içinde uyumlu olmasına dikkat 
ediyoruz. Renk, doku ve malzeme olarak birbirini 
tamamlayacak şekilde tasarlıyoruz. Bunun yanında 
mekânın ölçülerine uygun, ergonomik ve kişinin 
ihtiyacına göre olmasına önem gösteriyoruz.

Müşteri istek ve beklentilerini, kendi 
mimari bakış açınız ile nasıl bir araya 
getiriyorsunuz?
Müşterilerimizin istek ve beklentilerini dinleyip 
mevcut yapı için inceleme, rölöve ve analizler 
yapıldıktan sonra konsept planlama, projelendirme 
gibi konularda ön görülerimizi ve fikirlerimizi 
paylaşıyoruz. Müşterilerimizin beklentilerine bağlı 
kalarak belirlenen konsept doğrultusunda tasarım 
ve uygulama programı belirliyoruz. Çizimlerimiz 
hazırlandıktan sonra müşterilerimizin 
beğenisine sunulup ortak kararlar doğrultusunda 
düzenlemeler yapılarak projelerimizi hayata 
geçirmek için ilk adımlarımızı atıyoruz. Mobland 
Design olarak kurulduğumuz günden bugüne 
kadar gerek vizyonumuzla gerek ürün kalitemizle 
gerekse çevreye ve topluma duyarlılığımızla iç 
mimari, mobilya tasarım sektöründe global ö lç ekte 
markalaş ıp, ü lke ekonomisine katkıda bulunan bir 
firma olmayı hedefliyoruz. 



ariyeriniz ve gerçekleştirdiğiniz 
projeleriniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Tasarım çoğu zaman lüks olarak görülse de benim 
gözümde aslında bir yaşam felsefesiydi. Bu aşkla yola 
çıktığım İstanbul Beykent Üniversitesi İç Mimarlık 
serüvenime eş zamanlı olarak Endüstri Ürünleri 

Tasarımı Bölümü de eşlik etti. Bu iki ana dalı birleştirmek, 
yapacağım mesleğimin aslına hayatın ta kendisi olduğuna 
dair fikirlerimi yeşertmeye başlamıştı. Tüm bu fikirlerime yeni 
perspektifler katmak için lisans eğitim sürecimde pek çok sergi 
ve fuarlarda görev aldım. Meslektaşı olmaktan gurur ve heyecan 
duyduğum değerli isimlerin yanında ekolojik yapılar üzerine staj 
yaptım. Yeni dünyaya ayak uydurduğumuz pandemi döneminde 
kendi firmamı kurdum ve sektörde yeni olduğum için yeni 
düzenin getirilerini sunmaktayım. Online danışmanlık hizmeti de 

vermekteyim.  İstanbul’un çeşitli semtlerinde dış cephe çalışmaları, 
konut ve iş yeri projeleri tamamladım. Proje seçmek değil ama 
tamamlandığı anda “işte bu” dediğim Fulya’daki konut projemdi. 
Tasarımlarını yaparken çok keyif almıştım. 

Projelerinizde nasıl bir yol izliyorsunuz? 
Tasarımlarınıza yaklaşımınız nasıl şekilleniyor?
Asıl hedefim, danışmanların kendilerini iyi hissedecekleri yaşam 
alanları tasarlamak. Nereye giderlerse gitsinler o rahatlığı, konforu 
aramalılar. Bu kıstasa göre projelerimi tasarlıyorum. Çalışma 
yaklaşımım çeşitlilik ve evrenselliktir, sınırsız olanakları sizin 
özelliğiniz ile birleştiririm. Mimarlık ve tasarımdaki deneyimlerime 
güvenirim. Mevcut ve yenilikçi eğilimleri takip ederek herhangi 
bir alanın potansiyelini ortaya çıkarmada kendimi sınırlamam. 
Müşteri ile diyalog yürüterek tasarım döngüsünü ideal yaşam 
alanına dönüştürmeyi amaçlarım.

K
Farklı talepler doğrultusunda mevcut ve yenilikçi eğilimleri takip ederek 

sürdürülebilir, fonksiyonel mekânlar tasarlayan İç Mimar Duygu Nur Balkan ile 
projelerinin ișleyiși, tasarım tarzı ve ilham kaynakları hakkında konuștuk...

Duygu Nur Balkan 
Yenilikçi ve Ergonomik

dekorasyon

DUYGU NUR BALKAN
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Çalıșma yaklașımım çeșitlilik ve 
evrenselliktir, sınırsız olanakları sizin 

özelliğiniz ile birleștiririm.

www.icmimarduygunur.com

Mekânı daha fonksiyonel ve ergonomik şekilde 
kullanabilmek için nasıl tasarımlar tercih edilmeli?
Öncelikle kendilerini tanıyarak, neyin iyi hissettireceğini bilerek 
yola çıkılmalı. Aslında mekân yaşayan bir nesne. Eklediğiniz her 
şey yaşantısına bir parça dahil etmek oluyor. Kullanıcı kendini 
bilerek ilerlediğinde zaten ergonomisine uygun bir tasarım ortaya 
çıkmış oluyor. Böylelikle fonksiyonel olarak da ortaya çıkan tasarımı 
destekleyebiliyor. 

Mimari kimliğinizi ve tasarım tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Form, fonksiyonu takip eder. Göze hitap elbette önemli ama 
ben formun fonksiyonu takip ettiği, ergonomik açıdan önemli, 
kullanışlılığın öne çıktığı mekânlar oluşturmayı yaşanılabilirlik ve 
insan doğası gereği daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 
çağımızın merhemi olan sürdürülebilirlik her daim ön planda 
tutmaya çalıştığım bir yaklaşım. 

Dekorasyon ve tasarımda nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Tamamen doğadan ilham alıyorum. Her bir proje için önce 
bir tema belirlemeye özen gösteriyorum. Belirlenen temayı 
metaforlaştırarak ilerliyorum. Metaforu çağrışım yaptığı anahtar 
kelimelere dönüştürüyorum. Bu işlem sonrasında mükemmel 
bir tasarıma çıkan kapıya dönüşüyor. . Bu şekilde çalışmayı bana 
öğreten sevgili hocam Doç. Dr. Şen Yüksel’e buradan ayrıca teşekkür 
ederim. Çalışmalarımda fikirlerimin düzen içerisinde kalmasını, 
dağılmamasını sağlıyor. Şöyle açıklasam daha da anlaşılır olacak; 
ilk metafor kullanarak yaptığım projem de kaynak noktam nardı. 
Çokluk, tümegelim, ışınsallık gibi anahtar kelimeleri kullanmıştım 
ve projedeki en önemli nokta tümegelim olmuştu. Tasarlanan 
restoranın bina tasarımında alt katın daha az alanının olduğu, ikinci 
katta genişleyen alana sahip bir proje ortaya çıkmıştı. Aşırı keyifli 
bir çalışma sistemi gerçekten.

Bir projeyi iç mimaride başarılı kılan kıstaslar 
nelerdir?
İç mimarlık kelime anlamıyla, bir mimari mekânın içinde 
kullanıcılara işlevsel yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun 
tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır. Benim 
için iç mimarlık ise sadece estetik açıdan değerli bir ürün ortaya 
koymak değil kullanan bireyin yaşam kalitesi ve konforunu ön 
planda tutarak bir tasarım yapmaktır. Bir başka deyişle kullanan 
kişinin istekleri ile aldığım eğitimi birleştirerek o kişinin hayallerini 
gerçekleştirmektir. Danışanın yaşantısı ile tasarım bir araya uyumlu 
bir biçimde getirildiğinde başarılı bir çalışma ortaya çıkıyor.   



ize kendinizden bahsedebilir misiniz? 
1986 , İstanbul doğumluyum. Evliyim, dokuz ve altı 
yaşlarında iki kız çocuğu annesiyim. Kimyagerim. 
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 
Organik Kimya alanında masterımı tamamlayıp 
doktora hazırlıklarına başladığım sırada eşimin 
transferi sebebiyle Bursa’da yaşamaya başladım. Altı 

yıldır Bursa-İstanbul arası mekik dokumaktayım. 

İnhouse İstanbul’u kurmaya nasıl karar verdiniz? 
Öğrenmeye olan merakım ve sanata duyduğum ilgi ile 
tanımadığım bu şehre adapte olabilmek için bir sanat atölyesinde 
resim dersleri almaya başladım. Zamanla gelişen resim anlayışım 
ve çevremden gelen beğeniler doğrultusunda rahat çizim 
yapabilmek ve çalışmalarımı çerçeveleriyle bütünleştirip tablo 
haline getirebilmek adına kendime küçük bir atölye kurdum ve 
böylece İnhouse İstanbul markasının temelleri atılmış oldu. 

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 
İnhouse İstanbul’un kurucusu olarak çalışmalarımdaki titizlik 
ve kullanılan malzemelerin kalitesi benim için daima ilk 
sıradadır. Yüksek gramajlı özel kağıtlar, profesyonel boya ve 
teknik kalemlerle çizim aşamasından malzeme dokusuna, 
özel ahşap çerçevelerden itinayla paketlenip ulaştırılmasına 
kadar her aşamasında titizlikle çalışan ufak bir ekibiz. İnhouse 
İstanbul markasının ürün çeşidini artırmak adına aklımda bir 
sürü proje var. Ev dekorasyonu ve sanat tablolarından sonra 
akademik birikimimi kullanabileceğim Home Fragrance alanında 
gelişmek ve ürün çıkarmak ilk önceliklerim arasında. Sürecin 
olgunlaşmasıyla birlikte detayları paylaşacağım.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Tarzımı; sade, elegan ve zamansız olarak tanımlayabilirim. 
Çalışmalarımda ve çizimlerimde; çerçeve ve paspartu seçiminden, 

B
Sade, zarif ve zamansız tasarım anlayıșı ile yaptığı çalıșmalarını çerçeveler ile 

bütünleștirerek tablo haline getiren İnhouse İstanbul’un Kurucusu Esra Topaloğlu, 
markasının ürün çeșitliliği, kalitesi ve tablonun dekorasyondaki 

önemi hakkında bilgi verdi.

 İnhouse İstanbul 
Elegan ve Zamansız

dekorasyon

ESRA TOPALOĞLU
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 İnhouse İstanbul 
Elegan ve Zamansız

dekorasyon

ESRA TOPALOĞLU

uygun mekânlarla görsel hazırlama sürecinin sonuna 
kadar bu çizgiden çıkmamaya özen gösteriyorum. En 
büyük amacım çalışmalarımın farklı seçimlerle, farklı 
tarz mekânlarda sade ama güçlü bir etki yaratarak hayat 
bulması.

Tabloların, iç mekan tasarımına ne gibi etkileri 
oluyor?
Hayatı durduran ve herkesi yaşam alanlarına gizleyen uzun 
bir pandemi sürecinden sonra evlerimizdeki boşluk veya 
kalabalık çok daha fazla gözümüze batmaya başladı. Bu 
da birçoğumuzun içinde evlerimiz için daha fazla özen ve 
karakterimizi yansıtacak daha güçlü mekânlar dizayn etme 
arzusu doğurdu. Sanat öğeleri de kendini ifade etmenin en 
güçlü parçalarından biri. Bazen büyük ve tek parça soyut 
bir tablo bazen de resim alanında birçok farklı disiplini bir 
arada barındıran bir galeri duvarı, iç mekân tasarımının 
havasını değiştiren ve kişinin zevkini yansıtan en önemli 
etken olabiliyor. 

Son dönemde en sık hangi tablo modelleri 
tercih ediliyor?
Mevsim değişimi ile birlikte renklerin ve dokuların ön 
planda olduğu tablolar revaçta.  Daha çok yazlıklarda iç ve 
dış mekânlar için talep edilen natürel tonlarda soyut doku 
çalışmaları, denizi ve doğayı temsil eden suluboya ve teknik 
çizimlerin keten paspartu ve ahşap çerçevelerle buluştuğu 
tablolar en çok tercih edilenler arasında.  
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Üretimden uygulamaya bütün așamalarda kullanıcı istek ve beklentilerini ön plana 
çıkaran Roma Mimarlık’ın Kurucuları Eyüp Sağlam ve Ali İhsan Kuldaș, minimalist, 

retro, lüks ve loft tarzda gerçekleștirdiği projelerinde kiși ve mekân ruhuna 
özgün dokunușlar yapıyor...

Roma Mimarlık 
Mekân Ruhuna 

Özgün Dokunuşlar

dekorasyon

EYÜP SAĞLAM , ALİ İHSAN KULDAȘ



oma Mimarlık’ın sunduğu hizmetlerden ve 
bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan her şeyi tasarlıyor ve 
üretiyoruz. Roma Mimarlık olarak birinci sınıf segmentte 
proje, tasarım, inşaat ve mobilya alanında hizmet ve 
üretimler sunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışında ses getiren 

birçok anahtar teslim projede yer aldık. Anahtar teslim projeler ve 
mobilya dekorasyon üretimleri konusunda uluslararası bir üne 
sahibiz. Ticari mekânlardan özel yaşam alanlarına, projelerden 
anahtar teslime, mobilyadan koltuk üretimine ve inşaat uygulama 
çözümlerine kadar dekorasyon adına çok geniş bir yelpazede hizmet 
sunmaktayız. 

Firmanızın bünyesinde isteğe özel mobilyalarda 
üretiyorsunuz. Ürün çeşitliliğiniz ve kaliteniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
İstenilen projeyi konsept aşamasından anahtar teslimine kadar 
kontrol altında tutabilecek üretim gücü ve sistemlerine sahibiz.
Bünyemizde metal, ahşap, koltuk üretim atölye ve tesisimiz mevcut. 
Dolayısıyla “Hayal edin Roma yapsın” vizyonu ve misyonu ile 
müşterilerimizin hayal ettiği her şeyi üreten bir marka olduk. Lüks 
ve ergonomik mobilyalar üretiyoruz. Kişiye, mekâna ve zamana özel 
tasarlıyoruz. Kısacası müşterimizin ruhuna özel üretiyoruz.

R
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Tasarım anlayışınızı ve mimari çizginizi nasıl 
tanımlarsınız?
Her projeye ayrı bir tasarım anlayışı ile yaklaşıyoruz. Sadece 
modern ya da klasik çalışmıyoruz. Mekânın ruhuna özgün 
dokunuşlar konusunda kimi zaman minimalist kimi zaman 
retro kimi zaman lüks kimi zaman ise loft tasarımlar ile sahneye 
çıkıyoruz.

Hem kullananların sıkılmayacağı hem de tasarım 
olarak eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı 
nedir?
Başarımızın sırrı; sunduğumuz tasarım ve uygulama 
yeteneklerimizin, inşaat taahhütlerindeki çözüm ortaklığıdır. 
Bunun sonucu olarak hizmet verdiğimiz müşterilerimizin 
kalbi olmayı başaran, akılda kalıcı ve sıra dışı mekânlardır. Biz 
öncelikle müşterilerimizin ruhuna dokunuruz. Doğru bildiği 
yanlışları, yanlış bildiği doğruları düzeltiriz. Daha sonra istek 
ve arzuları mekâna işlemek konusunda mekânın ruhuna 
dokunuruz. 

dekorasyon

Estetik  ve fonksiyonelliğin bir arada 
olması için üretim konusunda kalitemizi 

belirledik.



Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma noktasında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Estetik  ve fonksiyonelliğin bir arada olması için üretim konusunda 
kalitemizi belirledik. Uzman bir atölye ekibimiz mevcut. Üretici ve 
tasarımcı niteliğinde bir firma olmamız bizi hem kalite hem üretim 
detayları hem de tasarım alanında eksiksiz bir firma yapıyor. Bu üç 
konuda da alanının en iyilerinden oluşan bir ekibe sahibiz. 

Tasarımlarınızı ve projelerinizi gerçekleştirirken 
nelerden ilham alıyorsunuz?
Biz bir mimarlık, iç mimarlık, inşaat ya da mobilya firması değiliz. 
Biz bu saydığımız alanların hepsini müşterilerimize sanatsal 
yaklaşımlarla hem tasarlayan hem üreten bir markayız. İlham 
konusunda ilginç olmak için değil iyi olmak için çabalıyoruz. Form, 
işlevi takip eder mantığıyla aslında ilhamı kimi zaman mekândan 
kimi zaman müşterilerimizden kimi zaman ise talep edilen küçük 
bir detaydan alarak ergonomi ve kaliteyi birleştiriyoruz.  

Bașarımızın sırrı; sunduğumuz tasarım 
ve uygulama yeteneklerimizin, inșaat 

taahhütlerindeki çözüm ortaklığıdır. 



omev Design olarak projelerinizde 
öncelikleriniz neler oluyor?
Her yeni proje bizim için yeni bir hikâyedir. Her 
bir hikâyenin bize göre kendine has yazılış şekli 
vardır. En önemli unsurlar, danışmanın istekleri 
ve özel siparişleridir. Bu doğrultuda adım adım 
hikâyeye şekil verip o projeye kendine has bir ruh 

kazandırıyoruz.

Projelerinizin tasarım sürecinden bahsedebilir 
misiniz? 
Bir projeyi ilk gördüğümüz andan itibaren aklımızda yepyeni bir 

H
Homev Design’ın Kurucusu Hadis Majidi, projelerinde hem renk uyumundan 
materyaline kadar bir bütünlük sağlayarak hem de mekândaki tüm ihtiyaçları, 

aksesuarlar ile harmanlayarak her tasarımına yeni bir ruh kazandırıyor...

Homev Design 
Her Proje Yeni Bir Hikâye

HADİS MAJİDİ

dekorasyon

kıvılcım oluşuyor. Proje; danışmanın karakteri, binanın 
cephesi, dairenin güneş alma oranı gibi ince detaylarla 
şekillenir. Mekânın ruhunu; aksesuarlar, obje dizimi, 
eşyanın konumu, renk seçimi ve uyumu gibi en ufak 
ayrıntılarla ortaya çıkarır ve sonuca ulaşana kadar da 
devam ederiz.

Mimari çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Bizim projelerin en büyük özelliği; renk uyumundan 
tutun kullanılan materyallere kadar, A’dan Z’ye bir 
mekânda olabilecek her türlü ihtiyaçları, aksesuarlarla 
harmanlayarak o mekâna ruh ve karakter kazandırmaktır.

İç mimaride doğru dekorasyonun püf noktaları 
neler?
Bizce işin püf noktasında bütünlük var. Bir projeye başladığımız 
zaman en küçük ayrıntısından tutun en büyük ayrıntısına 
kadar öyle bir gelişme oluşturuyoruz ki sonuca baktığınız 
zaman mükemmel bir hikâye ortaya çıkmış oluyor. Hikâyelerde 
gelişme bölümünden herhangi bir ayrıntıyı değiştirdiğinizde 
nasıl sonucu etkilerse dizaynlarımızda da aynı şekilde bütünlüğe 
önem veriyoruz. Her bir projede farklı hikâyeler sunmaya devam 
ediyoruz. 
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YARGICI

ZARA HOME
Ayna 1.019 

VAKKO
Tekli Koltuk 24.450 

Yaz 
Dokunuşu

İç mekân tasarımında kullanılan 
açık renk tasarım mobilyalar 
ve hasırlar ile yaz mevsiminin 
ferahlığını hissedebilirsiniz...
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JOY HOME
Dekoratif Obje

FUGA MOBİLYA
Berjer
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BEYMEN
Yastık 399 

YARGICI
Hamak 2,999

VAKKO
Tepsi 4.450 

FERN&CO
Tabak

ARTHILL DESIGN
Tepsi



ou Forms hikâyesi nasıl başladı?
Son birkaç yıldır zaman zaman önceliklerimi, 
değerlerimi, alışkanlıklarımı ve yaşam-doğa-şehir 
algımı yeniden gözden geçirdiğim dönemler oluyordu 
ve bunu bir alışkanlık haline getirmiştim. Altı 
yıldır pazarlama, basın ilişkileri ve proje yöneticisi 
olarak içinde bulunduğum organizasyon ve müzik 

sektörünün koronavirüs ile askıya alındığı 2020 yılında, 
İstanbul’daki evimi ve ajansımı kapatıp Bodrum’a yerleştim ve 
uzun zamandır arzuladığım üç boyutlu hacme sahip nesne üretme 
eylemini, ilişkimin her zaman çok kuvvetli olduğu toprak ile 
gerçekleştirme kararı aldım.

Opera, tiyatro, resim, mimari gibi pek çok yaratıcı dalda profesyonel 
kariyer yapan bir aileden gelmiş olmam ve ülkemizin çok değerli 
sanatçılarından eğitim görmüş olmam; Sou Forms’u yaratabilmek 
adına büyük bir esin kaynağı oldu. Hedef ve başarı odaklı bir 
yapıya sahip olsam da tatmin duygumu ulaşmak istediğim 
sonuçtan değil, devam eden süreçten alıyorum. Dolayısıyla Sou 

Forms markasını, kil çalışmalarıma başlar başlamaz kurmaya 
karar verdim ve Instagram sayfam (@sou.forms) üzerinden 
takipçilerimle hem tasarım süreçlerimi hem de tamamlanmış 
çalışmalarımı paylaşmaya başladım. Ne mutlu ki Sou Forms, bir 
sene gibi kısa bir zamanda içinde yer almaktan gurur duyduğum 
online ve fiziksel mağazalardaki yerini buldu ve gustosuna değer 
verdiğim pek çok insan tarafından desteklendi, destekleniyor...

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Ham ve primitif güzellik, sade tasarım ve en önemlisi toprağa 
saygı. Her bir Sou Forms parçası; oluşum sürecinden, çamurunun 
özelliğinden ve yapımında kullanılan aletlerden -buna 
parmaklarım da dahil- izler taşıyor ve bu minik izler her parçayı 
farklı ve benzersiz kılıyor. 

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Elle şekillendirme teknikleriyle oluşturulan Sou Forms ürünleri, 
1250 santigrat derecede ortalama 55 saat boyunca pişirilip 

S
Dekoratif ve fonksiyonel ürünleri primitif formlarla tasarlayarak doğayla uyumlu 
parçalar üreten Sou Forms’un Kurucusu Lal Pekin, ürünlerinin dayanıklılığı ve 
organikliği ile günlük hayata daha fazla farkındalık ve sürdürülebilirlik getiriyor… 

Sou Forms
Amorf Kil Formlar

LAL PEKİN

dekorasyon
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Sou Forms
Amorf Kil Formlar

LAL PEKİN
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Renk, desen ve modellerim; içinde bulunduğum 
ruh halime ve fiziksel dünyamda çevrelendiğim 

varlıklara göre değișebiliyor.

soğutulduktan sonra tasarım süreçlerini tamamlıyor. Yüksek şamotlu 
stoneware kil ve gıdaya uygun sır seçimi sayesinde her parça, mikrodalga 
fırın ve bulaşık makinesinde ömür boyu kullanılabiliyor. Ürün gamında 
ise şimdilik yemeklik çanak çömlekler, aynalar, buhurdanlıklar, 
şamdanlar, vazolar ve kül tablaları bulunuyor.

En çok ne tür objeler tasarlamaktan hoşlanıyorsunuz?
Formlarımı, kişiye ya da spesifik bir mekâna özel hazırlamıyorsam hiçbir 
zaman önceden planlamıyorum. Yani atölyeye “bugün bunu yapacağım” 
diye oturmuyorum. Benim için kilin kendi yolculuğu her zaman daha 
önemli. Güç ve yeteneğimi, bu benzersiz yolculuğu geliştirmek, daha 
dayanıklı ve fonksiyonel hale getirmek için kullanmayı tercih ediyorum. 
Bence formsuzluk ve akış, bu noktada güzel bir tasarıma dönüşüyor. 

İlerleyen dönemlerde tasarımlarınızda nelerle 
karşılaşacağız?
Renk, desen ve modellerim; içinde bulunduğum ruh halime ve fiziksel 
dünyamda çevrelendiğim varlıklara göre değişebiliyor. Fakat kısa ve uzun 
vadede gitmek istediğim yön daha da sürdürülebilir ve daha organik 
işler yaratmak. Örneğin geçtiğimiz ay atölyemin karşısındaki zeytinlikte 
başlayan inşaatın kazdığı topraktan birkaç avuç kil çıkartıp, devamlılığını 
keşfetmek adına üzerinde bazı testler yapmıştım. Önümüzdeki dönemde, 
yurt içi ve yurt dışında farklı lokasyonlardan toplayacağım topraklardan 
kil özütlemek, bu killerden bir koleksiyon yaratmak ve bu koleksiyonu 
organik pigmentlerle kendi bahçemde ilkel yöntemlerle pişirmek var. 



İnan Group İnșaat Gayrimenkul’ün Kurucusu İnan Köksal, hem kendi bünyesinde 
hayata geçirdiği “İncek Rezidans 1” projesi hem de iș ortakları 

Ateș Grup Yapı ve Ay Yapı İnșaat ile gerçekleștirdiği projelerinden bahsediyor... 

İnan Group İnşaat 
Gayrimenkul

Dinamik ve Eşsiz Yapılar

dekorasyon
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nan Group İnşaat olarak altmış iki gün önce 
başladığımız “İncek Rezidans 1” projemizin 
kaba inşaat kısmının tamamlanması ile 
tüm dairelerimizin satışları bitmiştir. Hem 
imalat hem de satış faaliyetinin çok kısa bir 
süre içerisinde tamamlanmasından dolayı 
mutluluk içerisindeyiz. Projemizin, bir ay 

içerisinde başlayacak olmasına rağmen imal edeceğimiz 
dairelerimizin yüzde elliye yakınının opsiyonlanmış 
olmasının gururunu yaşamaktayız. Bu projemizin yanı 
sıra İncek Rezidans 3 ve İncek İnan Villa projelerimiz 
de bu yıl içerisinde hayata geçecektir. Müşterilerimizin 
memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak ilk hedefimiz 
olarak devam edecektir.

İnan Group Gayrimenkul olarak Beytepe bölgesinde 
iki, İncek bölgesinde bir satış ofisimiz ile değerli 
müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

İ

Projemizin, bir ay içerisinde 
bașlayacak olmasına rağmen imal 

edeceğimiz dairelerimizin yüzde elliye 
yakınının opsiyonlanmıș olmasının 

gururunu yașamaktayız. 
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Beytepe’deki ilk satış ofisimiz olan Ay Yapı Konum 
Beytepe projemiz, Ay Yapı İnşaat güvencesi ile 
Aralık 2021 tarihinde tamamlanarak teslim 
edilecektir. 2+1, 2+2 ve 3+1 tip dairelerimize 
gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Beytepe’deki ikinci satış ofisimiz olan Beytepe 
Paradise, “Ankara’da katta villa keyfi” sloganıyla 
hayata geçirilmiştir. Ateş Grup Yapı güvencesiyle 
2023 Haziran’da teslim edilecek projemiz 6+1, üç 
yüz yirmi metre kare daire özelliği ile bölgede eşsiz 
bir yapı olarak devam etmektedir. 

Müșterilerimizin 
memnuniyetini her 

șeyin üzerinde tutmak 
ilk hedefimiz olarak 

devam edecektir.

dekorasyon

İncek Atabilge Sitesi’nin karşısında bulunan 
Konum İncek projemiz, Ay Yapı İnşaat güvencesi 
ile Nisan 2022’de teslim edilecektir. Konum İncek, 
bölgedeki tek alışveriş merkezi projesi olması 
nedeniyle alışveriş merkezi ve 1+1, 2+1 dairelerimiz 
müşterilerimize sunulmuştur.

Haziran ayı içerisinde altmış üç tapu ile değerli 
müşterilerimize hizmet sunmaktan dolayı çok 
mutluyuz.  

İnan Group Gayrimenkul 
olarak Beytepe bölgesinde 

iki, İncek bölgesinde bir 
satıș ofisimiz ile değerli 
müșterilerimize hizmet 

sunmaktayız.

inangrouponline
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clocks’u kurmaya nasıl karar verdiniz?
Salonuma mobilya alırken görmüş olduğum 
duvar saati beni çok etkiledi. Fakat Türkiye’de 
hiçbir yerde araştırmalarım sonucu satın 
alabileceğim bir kanal bulamadım. Daha sonra bir 
tane saat yapmayı denedim. Çevrem tarafından 
ilgi görmeye başlayınca isteyen dostlarım için 

on adet yaptım. Türkiye genelinde bilindik büyük bir mobilya 
mağazasına ürünü gösterdiğimde onlar da çok beğendiler ve 
çalışma teklifi sundular. Evimin balkonunda başladığım bu 
serüven şu anda Türkiye ve dünya genelinde üç bin haneye ulaşmış 
durumda. 

Ürün çeşitliliğiniz ve kaliteniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Her yaşam alanına uyacak şekilde tasarımlarımız mevcuttur; 
duvar, masa, konsol, yer tipi modeller… Mclocks olarak her bir 
parçası, kendi alanında uzman ustalar ve zanaatkarlar tarafından 
özenle tasarlanan saatlerimiz, yaşam alanlarınıza sade ve şık bir 

bakış açısı getirmek için üretiliyor. Ürünlerimizin yalın ve kaliteli 
olmasına önem veriyoruz. Saatlerimizi özel kılan tek şey usta 
ellerin dokunuşu.

Müşteri memnuniyetini sağlama ve ürün kalitenizi 
sürdürülebilir kılma noktasında neler yapıyorsunuz?
Müşterilerimize sağladığımız satış öncesi ve satış sonrası destek, 
rakiplerimizden bir adım önde olmamızı sağlıyor. Tek hedefimiz 
müşterilerimizin ürünlerimizi severek kullanması ve bizi güzel 
hatırlamaları. Çünkü her bir müşterimizin evine aslında misafir 
oluyoruz. Bunun yanı sıra stok yönetimi ve ürün kalite kontrol, 
profesyonel yöntemlerle takip edilmektedir. 

Kişiye özel tasarımlarınız mevcut mu? 
Kişiye özel bir tasarım yapmıyoruz ancak bazı modellerimizde 
daha büyük ve daha küçük ebatlarda çalışarak, boya ve 
kaplamalarda renk seçenekleri sunarak müşterilerimizi memnun 
etmeye çalışıyoruz. Tasarımlarımızda müşterilerimizden ilham 
aldığımız doğrudur.

M
Her bir parçası uzman ustalar tarafından tasarlanan özgün saatleri ile yașam 

alanlarına sade ve șık bir bakıș açısı getiren Mclocks’un kuruluș hikâyesi,
ürün çeșitliliği ve kalitesine dair merak edilen her șeyi markanın 

kurucusu Kübra Nur Önen anlatıyor...

Mclocks 
Bir Saatten Daha Fazlası

KÜBRA NUR ÖNEN 

dekorasyon
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Ürünlerimizin yalın ve kaliteli 
olmasına önem veriyoruz.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Tarzımız; more than a clock (saatten daha fazlası). 

Markanız adına ileriye yönelik hedeflerinizden bahsedebilir 
misiniz?
Hedefimiz bir dünya markası olmak. Bu hedefler doğrultusunda yurt dışı 
pazarında söz sahibi olmak istiyoruz. Satış ve pazarlama merkezimiz Avustralya, 
üretim yerimiz Türkiye olacak şekilde ilerliyoruz. 



irmanızın faaliyet alanları ve hizmetleri 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ödemiş Mimarlık olarak  2018 yılından bu yana 
müşterilerimizin talepleri doğrultusunda  tasarım, 
projelendirme, uygulama ve danışmanlık hizmetleri 
veriyoruz. Büyük ölçekli proje tasarımlarının yanı 
sıra mobilya tasarımları, iç mekân dekorasyon 

uygulamaları konusunda da kendimizi geliştirerek farklı 
tasarımlara imza atmaya çalışmaktayız. Farklı fonksiyonlarda 
farklı tasarım fikirleri ve çözümlemeleriyle gerçekleştirdiğimiz 

F

Sürdürülebilir ve fonksiyonel mimari anlayıșla doğada var olan formların 
matematiksel tekrarından esinlenerek projelerini gerçekleștiren Ödemiș 

Mimarlık’ın Kurucusu Mimar Alper Ödemiș, seçilen renk, doku ve malzemeler ile 
tasarımda bütünlüğü olușturmaya dikkat ediyor...

Ödemiş Mimarlık 
Tasarımın Özündeki Bütünlük

ve gerçekleştireceğimiz her projeden keyif alarak aynı 
heyecanla yeniden başlıyoruz.

Bugüne kadar hayata geçirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Eğitim yapıları, dini yapılar, kentsel dönüşüm projeleri, 
kafe, restoran projeleri, mağaza projeleri, ofis, otel konut ve 
villa projeleri gibi pek çok projenin mimari tasarımlarını, 
iç mekân tasarımlarını ve bazılarının da uygulamalarını 
üstlendik. 

dekorasyon

ALPER ÖDEMİȘ

Her projemizin kendine özgü olan 
özelliklerini ortaya çıkarmaya özen 

gösteriyoruz. 

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Proje tasarımlarına başlarken öncelikle müşterilerimizin 
fikirleri ve düşüncelerini anlayabilmek adına istekleriyle 
ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Akabinde kendi tasarım 
yaklaşımlarımızla birleştirerek anlam bütünlüğü taşımasına 
dikkat ediyoruz. Müşterilerimizle tasarım sürecinde sık sık istişare 
ederek beğenilerine sunuyoruz. Her projemizin kendine özgü olan 
özelliklerini ortaya çıkarmaya özen gösteriyoruz. 

Mimari uygulamalarınızda proje süreçleriniz nasıl 
işliyor?
Öncelikle mimari uygulama yapacağımız proje alanına gidip 
gereken tasarım kurgusunu oluşturuyoruz. Rölövelerimizi 
aldıktan sonra uygulama yapacağımız tasarıma uygun imalatları 
tekrar değerlendirmek üzere video çekimi yapıyoruz. Sonrasında 
müşterilerimizle beraber yürüttüğümüz proje tasarımlarını 
tamamlayarak teknik çizimleri hazırlıyoruz. Uygulama yapılacak 
olan mekânda imalat detaylarıyla beraber ekiplerimizle görüşmeler 
yaparak sahada karşılaşabileceğimiz sorunlar ve çözümleri için 
gerekli alternatif yöntemleri belirliyoruz. Projenin hızlı ve hatasız 
ilerleyebilmesi için iş programımızı ortaya çıkartıyoruz. Uygulama 
sırasında gelinen her aşamada müşterilerimize görseller yollayarak 
ve uygulama sahasında yerinde görüşerek bilgilendirmelerimizi 
yapıyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirerek belirlediğimiz zaman 
içerisinde müşterimizin memnuniyetini ve güvenini kazanarak 
teslimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 

Tasarım ve mimari kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?
Tasarımlarımıza başlarken her projede fikirlerimizin çıkış 
noktası olan o projeye özgü yapının karakteristik özelliklerini 
ortaya çıkarıyoruz. Biz doğada var olan formların matematiksel 
tekrarından esinlenerek tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Tasarımımıza uygun ölçüleri belirleyip bu matematiksel verilerin 
tekrarını sağlayarak tasarımda bütünlüğü oluşturmaya dikkat 
ediyoruz. 

Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma noktasında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Müşterilerimizin görüşlerini basit ve pratik mimari 
çözümlemelerimizle birleştirerek fonksiyonel bir bütünlük 
yakalıyoruz.  Projede fonksiyonelliği ve alan yönetimini 
kurguladıktan sonra belirlenen tasarımın sürdürülebilirliği ve buna 
uygun malzeme seçimlerini belirliyoruz. Bu seçimlerimizin renk, 
doku ve malzeme özelliği bakımından birbiriyle uyumlu olmalarına 
ve tasarım bütünlüğünü oluşturmasına özen gösteriyoruz.  
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Kurulduğu günden bugüne Beșiktaș’ın değerlerine, ahlaki ilkerine ve durușuna 
yakıșır bir biçimde icra ettiği yardım kampanyaları ve sosyal dayanıșma projeleri 

ile adından sıkça söz ettiren BESİYAD’ın gerçekleștirdiği çalıșmaları, yönetim 
anlayıșı ve gelecek dönem planları hakkında BESİYAD 4. Dönem Yönetim Kurulu 

Bașkanı Sinan Aksoy ile gerçekleștirdiğimiz röportajımız sizlerle…

Eskisiyle Yenisiyle, 
Daha Güçlü ve Aktif Bir Dernek 

BESİYAD

röportaj

SİNAN AKSOY 
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izi daha yakından tanımak isteriz. Bize 
kendinizden ve kariyerinizden bahsedebilir 
misiniz?
1975 yılında Ankara’da doğdum ve burada başladığım 
öğrenim hayatımı İzmir’de tamamladım. Askerlik 
dönemi sonrası aile şirketimiz olan catering 
firmamızda iş hayatına atıldım. 2004 yılında Ankara 

Siteler’de mobilya üretimi ve satışı yapan iki ayrı şirket kurdum, 
halen aktif olarak mobilya sektöründe faaliyet göstermekte ve 
profesyonel iş hayatıma  devam etmekteyim. Evliyim kız ve oğlan 
olmak üzere iki yavru kartalım var. BESİYAD başta olmak üzere 
çeşitli STK’larda üyeliklerim ve aktif görevler aldığım dernekler 
oldu. Ailemizin merkezindeki Beşiktaşlı yaşam biçimi, beni aşık 
olduğum ve gönül verdiğim BESİYAD’ın kurucusu ve şimdi de 
başkanı yaptı. 

BESİYAD’ın faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
“Beşiktaş’ımız için ne yapabiliriz?” Bu soruyu kendisine soran ve 
çözüm üretmek için düşünen üyelerden oluşan derneğimiz, her 
platformda Beşiktaş’ımız için daima elini taşın altına koymuştur. 
Bu kapsamda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetimi tarafından 
organize edilen “Bırakmam Seni” kampanyasına yaptığı maddi 
yardım ve geliştirdiği “Beşiktaş İçin Adım At” projesiyle hem sosyal 
medyada hem de Beşiktaş Jimnastik Kulübü nezdinde saygın bir 
yer edinmiş ve Beşiktaş camiasında adından en çok söz ettiren 
dernekler arasında yerini almıştır.

Derneğimiz her ne kadar bir taraftar derneği olsa da efsane 
başkanımız Süleyman Seba’nın dediği gibi “İyi insan olmadan 
iyi Beşiktaşlı olunmaz”. Bu doğrultuda, maddi zorluk yaşayan 
başarılı üniversite öğrencilerine burs vermek, Ramazan ayına 
özel ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi dağıtımı yapmak, 
kıyafet sorunu yaşayan köy okullarındaki öğrencileri giydirmek 
ve buna benzer birçok sivil dayanışma faaliyetinde bulunmak 
sosyal faaliyetlerimizden bazılarıdır. Biz de bu kapsamda, 

“Eskisiyle Yenisiyle, Daha Güçlü ve Aktif Bir Dernek” sloganıyla 
seçilen 4. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle birlikte 
Beşiktaş’ımızın değerlerine, ahlaki ilkelerine ve duruşuna yakışır 
bir biçimde, ekip ruhu ile faaliyet ve projelerimizi icra etmeye 
devam edeceğiz. 4. Dönem Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar 
kazandığımız tecrübe ve gençliğimizin bizlere verdiği azim, 
farklı ve yeni fikirlere duyduğumuz merak ile çıktığımız bu yolda 
BESİYAD yönetiminde görev yapmanın verdiği sorumluluğu ve 
bu görevin yarınlara daha iyi bir şekilde teslim edilmesi gereken 
bir emanet olduğunun bilincinde göreve başladığımızı belirtmek 
isterim.

Yeni dönem yönetim anlayışınız nedir?
Beşiktaş, sadece bir futbol takımı ya da spor kulübü değil; tarihi, 
kültürü ve taraftarı ile tüm dünyada iz bırakmış bir sivil toplum 
hareketi, bir yaşam biçimi ve haksızlığa karşı bir duruştur. Beşiktaş, 
bir haykırıştır, duyguların doludizgin yaşandığı bir yaşam şeklidir. 
Bizler Beşiktaş’ı tutmuyoruz Beşiktaş’ı yaşıyoruz. Tam da bu ışık 
doğrultusunda yedi kişi yola çıkıp kurduğumuz derneğimiz beş 
yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam etmiştir ve edecektir. 
Beşiktaş camiasında adından sıkça söz ettiren yegâne derneklerden 
biri olmayı da başarmıştır. Yeni dönemde yönetim anlayışımız; 
şeffaflık, Beşiktaşlılık duruşu ve ortak akıl yöntemidir. Bu üç 
başlığın altında faaliyet ve projelerimizi sürdürerek BESİYAD 
üye sayısını artırmak, bununla birlikte üyelerimizin aidiyet 
hislerini güçlendirerek derneğimizin gücünden de en üst seviyede 
faydalanabilmelerini sağlamak olacaktır.

Son olarak dernek adına ileriye yönelik hedefleriniz 
neler bahsedebilir misiniz?
“Eskisiyle yenisiyle daha güçlü ve aktif bir dernek” sloganıyla 
çıktığımız bu yolda şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına yeni 
dönemin BESİYAD ailemize, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu bağlamda Beşiktaş taraftarı olmanın gururunu nesiller boyu 
yaşamak ve yaşatmak gayesiyle kurduğumuz derneğimize kartal 
yürekli tüm iş insanlarını gücümüze güç katmak için bekliyoruz. 

S

HAKAN DALTABAN, ÖZKAN KAYA, MERVE ARSLAN, AHMET NUR ÇEBİ, SİNAN AKSOY, EMİN BİBER, 
OĞUZCAN KARAER, CEMAL TAPAN, NURULLAH GÜLSEVİM



Fairmont Quasar 
İstanbul’da Keyifli 
Davet
Fairmont Quasar Istanbul, sanat 
ve moda dünyasından ünlü isimler 
ile sosyal medya fenomenlerinden 
sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla 
düzenlediği #FairmontWeekends 
etkinliği ile yaza merhaba dedi. 

Fairmont Quasar Istanbul’un beşinci katında yer alan ve aynı 
kattaki muhteşem sonsuzluk havuzunun yanı sıra çarpıcı boğaz 
manzarasıyla da dikkat çeken Ukiyo Restaurant & Bar’ın yeni 
sezon açılışının yapıldığı davet, terasta kokteyl ile başladı. Ardından 
yemeğe geçen konuklar, Asya mutfağının kadim geleneklerinden 
yola çıkarak oluşturulan “Yarının Asyası” konseptli Ukiyo’nun, 
Executive Chef Soner Kesgin ve ekibi tarafından hazırlanan 
lezzetlerinin tadını çıkardı. Yağmur Kalyoncu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen sürprizlerle dolu #FairmontWeekends etkinliği 
sonsuzluk havuzundan, Ukiyo’da Asya esintileri eşliğinde akşam 
yemeğine ve ayrıcalıklı bir konaklamaya kadar misafirlere 
benzersiz bir hafta sonu deneyimi yaşattı.  

davet

SILA DURANNICOLAS KIPPER, BUKET OĞUZ

MELİKE SATAN, YAĞMUR KALYONCU

CAN ÖZMERİÇ
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Fairmont Quasar Istanbul’un 
lüks ve konforu biraraya 
getiren odalarını deneyimleyen 
konuklar, ertesi güne sabah 
yogasıyla enerjik bir bașlangıç 
yaptılar.

İPEK GÖRMÜȘ

ÖZLEM YARAR

ASLIHAN KARALAR

DUYGU BAL, ONUR BÜYÜKTOPÇU

DUYGU GENÇ

MELİSA EMİRBAYER

davet

Ukiyo’nun 
sonsuzluk 
havuzunun 
keyfine varan 
davetliler, 
havuz bașında 
sunulan barbekü 
lezzetlerini de 
tattılar.

DUYGUL BAL TUANA YÜCELCİHAN NACAR

ȘEBNEM DEMİR AKASYA ASİLTÜRKMEN ZEYNEP ÖZKAYA, GİZEM GÜVEN

MELİSA EMİRBAYER
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ulet Prontoblue’nun ortaya çıkış hikayesini 
bizimle paylaşır mısınız?
Yıllardır devam eden deniz tutkumuz vardı, 
her yaz tatilinde mutlaka bir haftamızı mavi 
yolculuğa ayırıyorduk. Araştırmalarımız sonucunda 
şimdiki adı ile Prontoblue ile tanıştık ve başta 
kendi iş yaşantımızı destekleyici, sevdiklerimizle 

paylaşabileceğimiz bir marka yaratmaya karar verdik. Şirketimizin 
ana faaliyet konusu olan tekstil sektöründe edindiği kurumsallık, 
kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti ilkelerini aynı şekilde 
Gulet Prontoblue’da uygulamaya başladık. 2020 Haziran ayı 
itibariyle ilk misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Bursa’nın teknesi 
mottosuyla yola çıkarak Bursalı tekstil ve otomotiv sektöründe 
öncü iş insanlarını misafir ettiğimiz teknemizde 2020 yılının Ekim 
aylarında hedeflerimizi büyütüp sloganımızı “Where would you 
like to be” olarak revize ettik. Çünkü artık dünyaya açılmaya hazır 
ekip, donanım ve özgüvene sahiptik.

Gulet Prontoblue’nun misafirlerine sunduğu 
olanaklar neler? Ne gibi ayrıcalıkları var?
Prontoblue, 1993 yılında o zamanın en gözde gulet ustalarının 
ellerinden sargısı ve bordası maun ağacı, güvertesi tik ağacından 
Bodrum’da şekillendirilmiştir. Günümüze kadar tüm orijinalliğini 
koruyan guletimiz tarafımızca aslına sadık kalınarak 2020-2021 
yıllarında renovasyon yapılarak 2021 yaz sezonuna hazır hale 
getirilmiştir. 26 m uzunluk, 6 m genişliğindeki klimalı guletimiz; 
bir master, bir VIP ve üç standart olmak üzere toplam beş kamarası, 
bir adet üst katta ve bir adet alt katta olmak üzere iki adet salonuyla 
misafirlerine geniş bir yaşam alanı sunmaktadır. On kişiye 
kadar misafir kabul eden guletimizde alanında uzman disiplinli 
kaptanımız, yardımcı gemi adamı ve size lezzetli yemekler sunmak 
için bayan aşçımız bulunmaktadır. 

Sınırsız internet hizmeti sunan guletimiz, hem işlerinizi online  
takip etmenize hem de çocuk misafirlerimizin online derslerine 

G
Yat ișletmeciliğine yatırım yapan Pronto Dijital Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.’nin 
ilk guleti olan Gulet Prontoblue Kaptan Erdem Buğdaycı yönetiminde misafirlerini 

eșsiz bir mavi yolculuğa davet ederken șirketin yöneticisi C. Çetin Arslan, 
izole tatilin favorisi olan mavi yolculuğun detaylarını anlattı.

Gulet Prontoblue
Olmak İstediğiniz Yer

röportaj
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katılmalarına imkân sağlamaktadır. Aynı zamanda alt salonumuzda 
bulunan geniş televizyonumuzda izleyeceğiniz filmler ve maçlar 
size ayrıca keyif verecektir. Gün batımı saatlerinin serinliğinde 
şeffaf kanomuzla denizin altını seyrederek kano keyfi yapabilir, 
paddle board ile dengenizi test edebilirsiniz. Dileyen misafirlerimiz 
parasailing, su kayağı, ringo,  jet ski gibi su sporları aktivitelerinden 
yararlanabilir.

Gulet Prontoblue ile  bir haftalık mavi yolculuğa 
çıkmak isteyen misafirlerinize nasıl bir rota 
önerirsiniz? Merak eden okurlarımız için hazırlık 
aşamasında neler yapmaları gerektiğini belirtir 
misiniz?
Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrili, her bölgesi ayrı bir özelliği 
ile bize doğal güzelliklerini sunmaktadır. Bölgeleri birbirinden 
ayırmak çok zor fakat bizim tercih ettiğimiz lokasyon Fethiye 
ve Göcek koylarıdır. Arzu eden müşterilerimiz için özel rotalarla 
mavi yolculuk planlaması yapmaktayız. Çıkış limanımız Fethiye 
limanı olmak üzere birkaç örnek vermemiz gerekirse; birinci 
seçenek; Göcek, Ekincik, Turunç (Marmaris), ikinci seçenek; Göcek, 
Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Bencik. Son olarak Ölüdeniz, 
Kalkan, Kaş ve Kekova rotaları alternatif olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kişisel eşyalarımızı mavi yolculuk şartlarına göre 
seçerek ve olmaz ise olmazlar arasında güneş kremi ve şapkalarımızı 
hazırlayarak başlayabiliriz. Bu aşamadan sonra tecrübeli ekibimiz 
devreye girerek misafirlerimizle birlikte haftalık yemek menüsü 
oluştururak  menü için gerekli erzak alışverişlerini kurumsal 
firmalardan müşterilerimiz guletimize ulaşana kadar tedariğini 
sağlayabilmektedirler. Aşçımızın tam donanımlı mutfağımızda 
hazırlayacağı lezzetli  yemekler ve mezeler eşliğinde, izole, stresten 
uzak, mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz koyların tadını çıkarmak 
misafirlerimize düşmektedir. 
 
Bu sezon guletinize olan ilgiden memnun musunuz? 
Gelecek sezonlardan bekletiniz nedir?
Pandemi şartları sektörümüz içinde “izole tatil” kavramını oluşturdu. 
Mavi yolculuğun otellere kıyasla daha izole, minimum temas 
ve yakın arkadaş gruplarıyla ya da ailecek yapılabilme imkânı 
guletimize olan ilgiyi artırmış durumdadır. Bunların yanında 
ekibimizin aşılanmış olması, guletimizin her tur öncesinde 
dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık geri dönüştürülebilen havlular 
kullanmamız ve benzeri  aldığımız ilave tedbirler misafirlerimizin 
daha güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Bildiğiniz üzere 
pandemi şartları hepimizi fazlasıyla yormuş vaziyette ama artık 
aşılamanın hızlanması ile bu zor günleri çok kısa sürede geride 
bırakacağımıza inanıyoruz. Hep beraber sağlıklı, maviyi ve yeşili 
koruyarak daha güzel sezonlarımız olacağını düşünüyorum. 

Mavi yolculuk için erken rezervasyon fırsatlarınız var 
mı? Son olarak Gulet Prontoblue’da keyifli bir mavi 
yolculuk geçirmek isteyen misafirleriniz size nasıl 
ulaşabilirler?
Tatil için mavi yolculuk düşünen misafirlerimizin çoğu bu 
programlarını mart, nisan aylarında erken rezervasyon seklinde 
yüzde yirmiye varan indirimlerle yapmaktadırlar. Erken rezervasyon 
genellikle sektörümüzün en yoğun olduğu temmuz ve ağustos ayları 
için gelmektedir. Tabii ki zaman problemi olmayan mavi yolculuk 
tutkunları için eylül ve ekim aylarının da ayrı bir güzelliği var. 
İletisim kanalı olarak sosyal medyayı yoğun kullanmaktayız. Mavi 
yolculuk severler bizi @guletprontoblue Instagram hesabımızdan 
takip edebilirler. Ayrıca info@prontodigital.net  mail adresimizden 
bizimle iletişime geçebilirler.  



ncelikle bize kendinizden ve kariyer 
hayatınızdan bahsedebilir misiniz? 
2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun oldum. Aslında 1997 
yılından beri iş hayatının içindeyim diyebilirim. 
Aile şirketlerimiz Saha Laboratuvar Ltd. Şti. ve 

İldam Laboratuvar Cihazları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Dış Ticaret Müdürü’yüm. 1963 yılından beri Ankara’da 
laboratuvar malzemeleri üretmekte ve birçok ülkeye 
laboratuvar malzemeleri ihraç etmekteyiz. Hedefimiz, her 
zaman üretim kalitemizi daha üst seviyelere taşıyarak ihracat 

rakamlarımızı artırmaktır. Yurt dışındaki fuarlara katılarak 
ürünlerimizi tanıtmaya devam etmekteyiz. 2006 yılında Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne iş toplantıları için gitmeye başladım 
ve uzun bir süre Shanghai şehrinde yaşadım. Orada ortağı 
olduğumuz fabrikadan da birçok ülkeye ihracat yaparak 
bu alanda kendimi geliştirmeye devam ettim ve dış ticaret 
eğitimimi Çin de tamamladım. Aynı zamanda Türkiye -Çin İş 
Geliştirme ve Destekleme Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak aktif görev almaktayım. Derneğimiz bugüne 
kadar Türkiye ile Çin arasında yapılan ticari, kültürel ve sosyal 
çalışmalar ile pek çok organizasyona başarılı bir şekilde imza 
atmıştır. 

Ö

Laboratuvar sektöründe de yer alan S&H Labware ile kahve keyfini 
yeni bir boyuta tașıyan markanın kurucusu Begüm Beyoğlu, 
hem sağlıklı hem de her bütçeye uygun șık ve ergonomik 

ürün yelpazesini kahveseverlerle bulușturuyor...

S&H Labware 
Kahve Keyfi nde Yeni Bir Boyut

röportaj

BEGÜM BEYOĞLU
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Laboratuvar 
sektöründe yer alan        

S&H Labware 
markamız artık 

Türkiye’deki birçok 
kafe ve evlerde de 

yer almaya bașladı. 

Laboratuvar sektöründeki S&H Labware 
markanızı kahve sektörüne de yönlendirdiniz. 
Bu konuda nasıl bir yol izlediniz?
2019 yılının sonu itibariyle artık camdan kahve demleme 
ekipmanları da üretmeye başladık. Bu yolda, yeni kuşak olarak ben, 
kahve ve kitap kokusuna olan sevdam ile farklı bir üretim alanında 
da yer almamızı istediğim için ilk önce atölyemizde kendim için 
masa başında tek kişilik kahvemi kendimin demleyebileceği bir 
ekipman ürettirdim. Bir hayal olarak çıktığım bu yol sonrasında 
bana keyif veren bir girişim hikâyesine dönüştü. Laboratuvar 
sektöründe yer alan S&H Labware markamız artık Türkiye’deki 
birçok kafe ve evlerde de yer almaya başladı. Amacım, hayatın 
karmaşasından uzaklaşarak gün içerisinde kendimize kısa 
ve keyifli molalar yaratabilmek. Bu düşünceden yola çıkarak 
kahve demlemeyi hayatımızın bir ritüeli haline getirebilmek ve 
masa başında çalışanların bile kendi kahvelerini kendilerinin 
demlemesini sağlayarak yaşamdan keyif almalarına vesile 
olabilmektir. Farklı sunumlar sayesinde hayatımıza renk katarak 
“gün içerisinde kendine zaman yarat” düşüncesi ile yeni tasarımlar 
üretmeye devam ediyoruz. 

Tasarımlarınızı gerçekleştirirken özellikle nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Yeni tasarımlar üretirken markamızın kalitesini üst seviyelere 
çıkarmak benim için oldukça önemli. Ürünlerimizin tamamı 
borosilikat camdan üretilmektedir. Bu yüzden hem sunum 
ekipmanlarımız hem demleme ekipmanlarımız, ısıya ve darbelere 
karşı dayanıklıdır. Kahve sevdalısı olarak kahve demlemek için tüm 
dünyada kullanılan ekipmanları, ekibimizle birlikte inceliyoruz. 
Aklımızdaki ürünün tasarımını oluşturduktan sonra geliştirdiğimiz 
fikirlerimizi, borosilikat cam kullanarak hayata geçiriyoruz. 
Sonrasında yine ekibimizle birlikte kontrollerini sağlıyoruz. 
Ürünün kullanımından da emin olduktan sonra ürün yelpazemize 
ekliyoruz. 

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Markamız S&H Labware ürün çeşitliliği açısından oldukça geniş 
bir yelpazeye sahip. Sunum ekipmanlarımızın yanı sıra kahve 
demlemek için de her bütçeye uygun tasarımlar üretmeye devam 
ediyoruz. Bu ürünleri üretirken kaliteyi korumak ve kullanışlı 
olması da benim için oldukça önemli. 

Ürünlerinizi tasarlarken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Tasarımlarımızı oluştururken S&H Labware kalitesini 
baristalarımızla geliştirdiğimiz fikirlerimiz ile harmanlıyoruz. 
Bir diğer önemli husus da ürünlerimizin görselliği tabii ki.  
Ürünlerimizi kullanan kişilerden olumlu dönüşler almak her 
geçen gün daha çok motive ediyor. Bazen onların da birlikte 
çalıştığımız baristalarımız gibi tasarım ya da kullanım 
tavsiyeleri oluyor, dikkate alarak onlarla da fikir alışverişi içinde 
olabiliyoruz. 

Son olarak; markanız adına ileriye yönelik 
hedefleriniz nelerdir?
Her kahve severin istediği zaman istediği yerde bizim 
ekipmanlarımız ile kahvesini demleyebilmesi ve kendine 
zaman ayırarak yaşamdan keyif alması, markamız S&H 
Labware ürünlerini tüm dünyada kafelerde ve evlerde yer 
edinmesi ileriye yönelik ilk hedeflerimden. Hali hazırda e-ticaret 
sitemiz üzerinden siparişlerimizi almaya devam etmekteyiz, 
yakın zamanda S&H Labware markası olarak ürünlerimizi 
Trendyol’da da satışa sunmuş bulunmaktayız, daha fazla alışveriş 
sitesine de markamızı eklemek ve ürünlerimizin bulunduğu 
platform sayısını artırmak istiyorum. Bir diğer hedefim ise kısa 
zamanda kendi ürünlerimizin de yer aldığı dizaynı tamamen 
cam ürünlerden oluşan bir kafe sahibi olmak, bunun için de 
çalışmalarım devam etmektedir.  



Renklibay ve 
Çabuk Ailelerinin 
Mutlu Günü
Eski futbolcu ve Teknik Direktör 
Ali Osman Renklibay ve Hülya 
Renklibay’ın çocukları Yüzme 
Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin 
Renklibay ile Hayri-Samiye Ç abuk 
çiftinin çocukları Diş Hekimi Ela 
Çabuk, Pia Sera’da gerçekleşen şık bir 
düğün ile dünya evine girdi.

Çabuk ve Renklibay çiftinin düğününe çok sayıda seçkin isim 
katıldı. Bir buçuk yıl önce aile ortamında tanışan ve Aralık ayında 
nişanlanarak evliliği ilk adımı atan çiçeği burnunda çift balayı 
adresi olarak Marmaris’i tercih etti.  

düğün

ELA ÇABUK, SEÇKİN RENKLİBAY

RAİF-ȘEYMA TARHANZAHİR RENKLİBAY

HÜLYA-FADİME RENKLİBAYALİ OSMAN RENKLİBAY
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LEVENT-METE-EDA HOROZ ESRA ÇABUK CÖMERT, SERHAT CÖMERT

HAYRİ-SAMİYE ÇABUKYASEMİN ERÇÖKÜKSUAT-YİĞİT ALİ-AHU ÖZTÜRK



ncelikle biraz Mini Koala’nın 
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?
Mini Koala olarak 2020 Mart ayında hizmet vermeye 
başladık. Biz iki, iyi okul arkadaşı olarak yıllardır 
birlikte iş kurma fikrimiz vardı. Ankara’da bir 
ebeveyn ve çocuğun tüm ihtiyaçlarına aynı anda 
cevap verebilecek bir merkezin olmadığını fark ettik. 

Hem çocukları çok seviyor olmamız hem de bu alandaki eksikliği 
fark etmemiz sebebi ile Mini Koala fikri ortaya çıktı.

Araştırmaktan, kendimizi geliştirmekten ve yeni şeyler 
öğrenmekten heyecan duyuyoruz. Bu heyecanla da çocukların 
erken çocukluk dönemlerine katkı sağlamak aynı zamanda da  
ebeveynlerin değişen hayatlarına adaptasyon süreçlerinde destek 
olabilmek en büyük hedef ve amacımızdır. Klasik ama çok doğru 
bir söz var; “Mutlu ebeveyn, mutlu çocuk”. Bizde bu sözden yola 
çıkarak sadece çocuklara değil ebeveynlere de mutlu bir ortam 
sağlamayı amaç edindik. Çocuklar uzunca bir süre ebeveynleri ile 
yapışık bir hayat sürerler. Kulübümüzün ismi de tam bu noktada 

ortaya çıktı aslında. Koalalar da anneleri ile yapışık bir hayat 
sürerler. Biz de sevimli, samimi ve içten olacağını düşünerek Mini 
Koala ismini vermeyi düşündük ve böylece yolculuğumuz başladı.

Atölyenizde misafirlerinize sunduğunuz hizmetler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mini Koala olarak misafirlerimize ev ortamı rahatlığını sunabilmek 
öncelikli hedefimizdir. Bir ebeveyn ve çocuk kulübümüze 
geldiğinde tüm ihtiyaçlarına cevap bulabilsin istedik ve 
kulübümüzü buna göre dizayn ettik. Aynı zamanda kulübümüz 
bünyesinde misafirlerimiz için üçüncü nesil kahvelerden tutun 
da enfes tatlılara kadar butik bir kafe hizmeti vermekteyiz. 
Ebeveynler kafe alanımızda sıcak çaylarını yudumlarken bebekleri, 
bebek bakım odamız da uyuyabilir, ebeveynler de bebeklerini 
bebek kamerasından takip edebilirler. Annelerin bebeklerini 
besleyebileceği ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği oldukça geniş 
ve ferah bir bebek bakım odamız da bulunmaktadır. Kulübümüz 
de her yaştan çocuklara hitap eden yaklaşık kırk beş metrekareden 
oluşan serbest oyun alanımız mevcuttur. On iki aydan kırk sekiz 

Ö

Çocukların erken çocukluk dönemlerine katkı sağlayabilmek amacıyla gelișim 
becerilerine uygun etkinlikler düzenleyen Mini Koala’nın Kurucuları Șahide 
Karçaaltıncaba ve Özge Avan Sezgin, atölyelerinde sundukları hizmetler, 

düzenledikleri organizasyonlar ve pandemi döneminde aldıkları 
önlemler hakkında bilgi verdi.

Mini Koala 
Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk

röportaj

ÖZGE AVAN SEZGİN, ȘAHİDE KARÇAALTINCABA 
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ncelikle biraz Mini Koala’nın 
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?
Mini Koala olarak 2020 Mart ayında hizmet vermeye 
başladık. Biz iki, iyi okul arkadaşı olarak yıllardır 
birlikte iş kurma fikrimiz vardı. Ankara’da bir 
ebeveyn ve çocuğun tüm ihtiyaçlarına aynı anda 
cevap verebilecek bir merkezin olmadığını fark ettik. 

Hem çocukları çok seviyor olmamız hem de bu alandaki eksikliği 
fark etmemiz sebebi ile Mini Koala fikri ortaya çıktı.

Araştırmaktan, kendimizi geliştirmekten ve yeni şeyler 
öğrenmekten heyecan duyuyoruz. Bu heyecanla da çocukların 
erken çocukluk dönemlerine katkı sağlamak aynı zamanda da  
ebeveynlerin değişen hayatlarına adaptasyon süreçlerinde destek 
olabilmek en büyük hedef ve amacımızdır. Klasik ama çok doğru 
bir söz var; “Mutlu ebeveyn, mutlu çocuk”. Bizde bu sözden yola 
çıkarak sadece çocuklara değil ebeveynlere de mutlu bir ortam 
sağlamayı amaç edindik. Çocuklar uzunca bir süre ebeveynleri ile 
yapışık bir hayat sürerler. Kulübümüzün ismi de tam bu noktada 

ortaya çıktı aslında. Koalalar da anneleri ile yapışık bir hayat 
sürerler. Biz de sevimli, samimi ve içten olacağını düşünerek Mini 
Koala ismini vermeyi düşündük ve böylece yolculuğumuz başladı.

Atölyenizde misafirlerinize sunduğunuz hizmetler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mini Koala olarak misafirlerimize ev ortamı rahatlığını sunabilmek 
öncelikli hedefimizdir. Bir ebeveyn ve çocuk kulübümüze 
geldiğinde tüm ihtiyaçlarına cevap bulabilsin istedik ve 
kulübümüzü buna göre dizayn ettik. Aynı zamanda kulübümüz 
bünyesinde misafirlerimiz için üçüncü nesil kahvelerden tutun 
da enfes tatlılara kadar butik bir kafe hizmeti vermekteyiz. 
Ebeveynler kafe alanımızda sıcak çaylarını yudumlarken bebekleri, 
bebek bakım odamız da uyuyabilir, ebeveynler de bebeklerini 
bebek kamerasından takip edebilirler. Annelerin bebeklerini 
besleyebileceği ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği oldukça geniş 
ve ferah bir bebek bakım odamız da bulunmaktadır. Kulübümüz 
de her yaştan çocuklara hitap eden yaklaşık kırk beş metrekareden 
oluşan serbest oyun alanımız mevcuttur. On iki aydan kırk sekiz 

Ö

Çocukların erken çocukluk dönemlerine katkı sağlayabilmek amacıyla gelișim 
becerilerine uygun etkinlikler düzenleyen Mini Koala’nın Kurucuları Șahide 
Karçaaltıncaba ve Özge Avan Sezgin, atölyelerinde sundukları hizmetler, 

düzenledikleri organizasyonlar ve pandemi döneminde aldıkları 
önlemler hakkında bilgi verdi.

Mini Koala 
Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk
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Mini Koala olarak sadece çocukların 
ihtiyaçlarını değil ebeveynlerin de 

ihtiyaçlarını önemsiyor ve buna göre 
hareket etmeye özen gösteriyoruz.

aya kadar çocuklarınızın gelişim becerilerine uygun planladığımız 
atölyelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Tüm bunların yanında özel 
gün etkinlik ve organizasyonlara da ev sahipliği yapmaktayız. Aynı 
zamanda pandemi sürecinden dolayı hayata geçiremediğimiz ama çok 
önemsediğimiz ebeveyn akademilerine de en kısa zamanda başlamayı 
planlıyoruz.

Çocuklara daha çok ne tür organizasyonlar ve 
etkinlikler düzenliyorsunuz?
Mini Koala’da on iki aydan kırk sekiz aya kadar tüm çocuklarımız 
için kendi ay aralıklarına, gelişimlerine ve becerilerine uygun 
saatlik atölyelerimiz bulunmaktadır. Atölyelerimiz içinde tema 
atölyesi olarak isimlendirdiğimiz her hafta farklı bir konu üzerinden 
planladığımız, çocukların bilişsel, fiziksel, motor, sosyal ve iletişim 
becerilerini destekleyen ve bu becerilerinin gelişimine yardımcı 
atölyeler tasarlıyoruz. Bunun yanında kulübümüzde İngilizce, yoga, 
müzik, spor ve mutfak atölyeleri de uzman eğitmenlerimiz tarafından 
verilmektedir. Bunların da yanında hafta sonları planladığımız 
tüm yaş grubu çocuklar için eğlenceli balon katlama ve bubble 
gösterilerimiz yaz ayı itibari ile devam edecektir.

Pandemi sürecinde siz ne gibi önlemler aldınız?
İşin içinde çocuk olunca temizlik ve hijyen bizim için tabii ki ilk sırada 
geliyor. Bu durum pandemi sürecinde de değişmedi. Daha hassas bir 
dönemden geçiyor olduğumuzun bilinci ile ekstra önlem ve tedbirler 
aldık. Tüm misafirlerimiz HES kodu kontrolü ile kulübümüze giriş 
yapmaktadırlar. Kulübümüz içerisinde maske ve galoş kullanımı 
zorunludur. Atölye sınıflarımıza da ebeveynlerimiz ve çocuklarımız 
ayakkabı ile girmemektedirler. Her atölye ve serbest oyun alanı 
kullanımı sonrasında sınıflarımız ve materyallerimiz tek tek 
dezenfekte edilip havalandırılmaktadır.

Sizi diğer atölyelerden ayıran başlıca özellikleriniz 
neler?
Öncelikle güven, samimiyet ve şeffaflık diyebiliriz. Butik hizmet veren 
bir işletmeyiz. Bu yüzden tüm misafirlerimiz bizim için özel ve önemli. 
Başladığımız ilk günden beri doğru adımlarla, doğru yolda ilerlemeye 
gayret gösteriyoruz. Misafirlerimize her zaman şeffaf olma politikası 
ile hizmet veriyoruz. Mini Koala olarak sadece çocukların ihtiyaçlarını 
değil ebeveynlerin de ihtiyaçlarını önemsiyor ve buna göre hareket 
etmeye özen gösteriyoruz. Temizlik ve hijyen bir diğer başlık. Pandemi 
süreci ile birçok kişinin önceliği ve beklentisi elbette değişti. İnsanlar 
artık daha butik ve daha hijyenik merkezleri tercih ediyor. Bizim de bu 
konudaki hassasiyetimiz tercih edilme sebeplerimizin başında geliyor.

Atölyelerinizin çocuk gelişimine ne gibi katkıları 
bulunmaktadır?
Atölyelerimiz erken çocukluk dönemi dediğimiz döneme hitap 
etmektedir. Erken çocukluk dönemi çocukların ilk yıllarından 
başlayıp, ilkokul dönemine kadar süren bir dönemdir. Bu dönem 
zihinsel ve fiziksel gelişimin oldukça hızlı olduğu ve çocuğun hatta 
bireyin ilerdeki hayatına ilişkin birçok temel yapı taşının oluştuğu ve 
şekillendiği zaman dilimine karşılık geliyor. Bu yüzden erken çocukluk 
dönemi oldukça hassas bir dönem. Atölyelerimizi bu hassasiyetin 
farkında olarak çocukların bu dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, sosyal, 
iletişim ve motor becerilerine karşılık bulabilecekleri atölyeler ile 
destekliyoruz. Her çocuk öncelikle oyun oynamak ve mutlu olmak 
ister. Öncelikli hedefimiz de burada çocukların güvenli ortamlarında 
olduklarını hissettirmek onların oyun oynama isteklerine cevap 
verebilmek ve o saf minik kalplerinde mutlu anılar bırakabilmektir. 
Oynarken öğrenmek en etkili öğrenme sanatıdır. Bizlerde 
misafirlerimize oynarken öğrenme felsefesi ile ilerliyoruz. Pandemi 

sürecinde değişen hayatlarımızdan dolayı, çocuklar maalesef 
en çok sosyal duygusal alanlarından uzak kaldılar. Sosyal 
beceri ve iletişim becerisi önem verdiğimiz bir diğer önemli 
başlıktır. Çocuklar geldiklerinde tüm becerilerini fark etsinler 
ve potansiyellerini küçük yaşlarda ortaya çıkarabilsinler 
istiyoruz. Yapmış olduğumuz atölye ve etkinliklerle de 
bunları destekliyoruz.   



ijital dünyada başarılı bir yol çizen Beypazarı Maden 
Suyu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Ercan, “Dijital 
dünyada tüketicilerimizle samimi bir şekilde aynı dili 
konuşmanın yanı sıra ortamları paylaşmaya ve bunu 
onlara hissettirip bu duygusal bağı kuvvetlendirmeye 
de çok önem veriyoruz. Sektöre yön veren ajansların, 
profesyonellerin ve fikir önderlerinin görüşleriyle, veriye 

dayalı bağımsız ve tarafsız performans ölçümü ile belirlenen Social 
Media Awards Turkey ödülleri, prestijli bir başarı paylaşım platformu. 
Bu platformda ödül almak bizlere heyecan ve mutluluk verdi. Yaratıcı, 
tutarlı ve hedef kitlelerimize hitap eden içerik yönetimiyle sosyal 
medya kanallarımızın moderasyonunu da önemsiyoruz. Pandemi 
hepimiz için sıra dışı, zor bir dönemdi. Bilgiye ulaşmanın en pratik yolu 
olarak sosyal mecraları hiç olmadığı kadar yoğun kullandık. Beypazarı 
Maden Suyu olarak öteden beri dijital iletişime yatırım yapan, sosyal 
medya mecralarını etkin kullanan bir firmayız. Tüm sevenlerimize 
daha yakın olmak için sosyal medya mecralarını iletişimde önemli bir 
kanal olarak görüyoruz. Müşterilerimizin yorumlarını gözlemlemek 
ve gerektiğinde çözümlemek için özveriyle çalışan ekiplerimiz var. 
Bu bakış açımız markamızın her daim müşterilerini odağına alan, 
ulaşılabilir bir marka olduğunu kanıtlıyor. Bunu sürdürülebilir kılmak 
ise en büyük hedefimiz. Social Media Awards gibi sosyal medyanın 
en prestijli ödüllerinden birinde, sektörümüzün altın ödülünü alarak 
hedefimize ulaştığımızı görmek markamız adına büyük bir gurur. Bu 
değerli başarıda emeği geçen tüm takipçilerimiz, bizi sürekli takip eden 
iş ortaklarımız ve çalışanlarımıza tekrar teşekkür ederiz.” dedi. 

Sosyal Medya Mecralarını İletişimde Önemli Bir Kanal 
Olarak Görüyoruz
Markanın dijital ajansı Düşler Atölyesi Medya’nın Ajans Başkanı 
Derya Filiz Korkmaz ise ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu yıl 
markamızı çok seven, sosyal medyada reklamımızı gönüllü olarak 

D
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Beypazarı 
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Altın Ödül

BİLGE ERCAN

yapan, viral olmamızı sağlayan, bizim için içerik üreten çok 
değerli bir takipçi kitlesine sahip olduk. Sosyal medyadaki 
takipçilerimize bir teşekkür amaçlı olarak da televizyon 
reklamlarımızda sosyal medya takipçimizi ön plana çıkardık 
ve reklam yüzümüz olarak kullandık. İçerik stratejimizde 
takipçilerimizi merkeze alarak bazen mizahi bazen bilgilendirici 
bazen de sosyal sorumluluk temalı içerikler ürettik. Sosyal medya 
hesaplarımız arasında çapraz bir iletişim kurgulayarak yüksek bir 
etkileşim yarattık. Bu ödül en çok bizi sosyal medyada takip eden 
takipçi dostlarımızındır.” dedi.

Beypazarı Maden Suyu Reklam ve Pazarlama 
Dünyasının Ödül Programlarında Başarısını 
Sürdürüyor
Türkiye’nin yerli sermayeli içecek markası Beypazarı Doğal Maden 
Suyu, farklı disiplinleri bir arada kullanan iletişim çalışmalarıyla, 
reklam ve pazarlama dünyasının ödül programlarında başarısını 
sürdürüyor. Doğanın adeta insanoğluna sakladığı mucizeyi, 1957’ 
den beri tüketicilerinin beğenisine sunan Beypazarı Doğal Maden 
Suyu, Maden Suyu sektöründe pazar payı olarak da sektörünün 
lider şirketi konumunda bulunuyor. 

Yarışmada Veri Ödülleri bölümü için elli beş binden fazla sosyal 
medya marka hesabı SocialBrands puanlarına göre tamamen 
analitik olarak incelendi. 1 Mart 2020-1 Mart 2021 dönemini 
kapsayan değerlendirmede hayran sayısı, hayran artışı, paylaşılan 
ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri 
gibi birçok farklı veri ele alındı. Deloitte araştırma şirketinin 
uzmanlığında yürütülen kapsamlı değerlendirme sonucunda 
Social Media Awards Turkey- SocialBrands Veri Analitiği bölümü 
gazlı içecek kategorisinde altın ödülün kazananı Beypazarı 
Maden Suyu oldu. 

sağlık ve güzellik

Sağlıklı bir beden ve zihin kadar bakım da 
hayatımıza değer katan bir faktör... 

Daha sağlıklı ve bakımlı olmamız için 
konusunda başarılı isimlerden aldığımız 
önemli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

Sağlık-Güzellik 
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Pandemide sık görülen cilt sorunlarının virüsün etkisinden kaynaklandığını belirten 

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, virüse bağlı gerçekleșen 
deri döküntülerini anlattı.

COVID-19 ve Cildimiz

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

oronavirüs, solunum yolu enfeksiyonu şeklinde 
başlarken bazı kişilerde sitokin fırtınası olarak 
sıkça duyduğumuz bir şok tablosuna yol 
açmakta ve solunum yetmezliği ile kişi hızla 
kaybedilebilmektedir. Rahatsızlığı ağır geçirenler; 
65 yaş üstü kişiler, bağışıklık sistemini baskılayan 
kronik rahatsızlığı (tip 2 diyabet, otoimmün 

hastalık, kanser) olan veya D vitamini eksikliği olan kişilerdir. 

Yayınlar, COVID-19 seyrinde en sık görülen cilt döküntülerini 
tanımladı. Ateşe eşlik eden cilt döküntülerinin varlığı 
durumunda akla COVID-19 enfeksiyonu gelmeli. Bu 
döküntüler; 

Ürtiker yani kaşınan, kabaran ve yirmi dört saatten kısa sürede kaybolup 
asimetrik gezici, tekrarlayan şişlik ve kızarıklıklar: Kaşıntılı ve ağrılı 
olabiliyor. Ağrılı oluşu vaskülitik ürtiker olduğunu yani daha şiddetli 
bir immün yanıt bozukluğunu gösteriyor. Ürtiker gençlerde daha 
yaygın görülüyor ve en az iki hafta bazen rahatsızlık geçse de hafif 
ataklarla devam edebiliyor. 

Gövdede, kollarda ve bacaklarda görülen herpetiform vesiküler kaşıntılı 
ve sulu kabarcıklar: Daha çok orta yaşlılarda görülen ve on gün kadar 
süren bu döküntüler diğer semptomlardan önce ortaya çıkabiliyor. 

Morbiliform döküntü kaşıntılı pembe kızarık kabarıklıklar: Genellikle 
gövdede bazen ayak tabanı ve avuç içlerinde görülebiliyor. 

sağlık ve güzellik

Ateșe eșlik eden cilt döküntülerinin 
varlığı durumunda akla COVID-19 

enfeksiyonu gelmeli.

Makülopapüler döküntü adı verilen küçük, düz kabarıklıklar:  En sık 
görülen bu döküntü tipi yüksek ateşi takiben başlıyor. Dört ile 
yedi gün kadar sürüyor ve diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkıyor. 
Genellikle daha ağır vakalarda görülüyor.

Livedo görüntüsü: Bacak ve kollarda haritamsı ağ şeklinde morarma 
ve kızarıklık, bazen parmak uçlarında soğukluk olur. Kan 
dolaşımında sorun olduğuna işaret eder. İleri yaştaki, durumu ağır 
olan kişilerde ortaya çıkıyor. 

Covid parmağı: Pernio dediğimiz parmak uçlarında hassasiyet, 
kızarıklık ve soğuma ile içi sıvı dolu keseciklerin görüldüğü 
mikrodolaşımın bozulması sonucu oluşan döküntü şekli. COVID-19 
seyrinde görülen bu döküntü tipi, hastalık tablosu ilerleyen ve şok 
tablosu görülen ağır vakalarda, ufak damarlara pıhtı atması ile 
siyah kalın kabuklu yaralara dönebilir yani tam doku nekrozuna 
ilerleyebilir.

COVID-19’un sadece solunum yolları bulgularıyla seyretmediği, 
ateşi takiben çeşitli cilt döküntülerinin olabileceğinin akılda 
tutulması önemli. Ayrıca uymamız gereken hijyen kurallarına bağlı 
artan klinik tablolar da var. 

• Ellerde ve yüzde sık yıkamaya ve antiseptik solüsyonlara bağlı 
kuruma, yarılma ve kaşıntı ile seyreden tahriş egzamaları olabiliyor.

• Atopik dermatit, seboreik dermatit, nörodermatit gibi diğer 
egzama tablolarının da bu süreçte şiddetlendiğini görebiliriz. 

• Strese bağlı mevcut tüm cilt rahatsızlıklarında artış olabilir. 
Örneğin; sedef, saç kıran, saç dökülmesi, herpes, akne vulgaris, 
rozasea, liken planus, kuru kaşıntı ve prurigo gibi iyileşmeye dirençli 
bir hal alabilir. 

• Maskenin tahrişine bağlı ağız çevresinde  akne ve perioral 
dermatit tablosu şiddetlenebilir. Bağışıklık sistemi zayıfladığında 
yaygın ağrılı zona tabloları görülebilir. 

Tüm bu şüpheli cilt döküntüleri ve rahatsızlıklarınız atak 
yaptığında, dermatoloji uzmanınızı hızla ziyaret etmenizi tavsiye 
ediyorum. 

COVID-19 pandemisinin bir diğer etkisi, kişilerin sıklıkla kulaktan 
duyma bilgilerle, bağışıklık sistemini desteklemek üzere çoklu 
vitamin ve gıda takviyesi almaya başlamalarıdır. Pandeminin ilk 
üç ayında, eczanelerde yok satan en popüler takviyeler; D vitamini, 
C vitamini, kara mürver, pelargonyum ekstresi, glutatyon, propolis, 
beta glukan, çinko, B12 vitamini, iyot, selenyum, magnezyum, 
melatonin, omega 3, panax ginseng ve ginko biloba... 

Liste çok uzun ancak hepsi de çok faydalı. Fakat bu kadar takviyenin 
hepsini almaya çalışırsak başta karaciğer, böbrek daha sonra da 
bağışıklık sistemi üzerinde farklı yükleri olabilir. Örneğin karaciğer 
ve böbrek işlev bozukluğu, kanama eğilimi, retoks krizleri gibi sinsi 
tablolara yol açabilir. Bu dönemde hepimizin takviye almasının 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hekiminizin 
önerisiyle,  mevcut rahatsızlıklarınıza göre ve kullandığınız 
ilaçlarla etkileşmeyecek takviyeleri almak en doğrusu olacaktır. 
Kan sulandırıcı kullanan kişilerin, yüksek doz C vitamini, kara 
mürver, pelargonium ekstresi, panax ginseng, propolis, ginko biloba 
gibi antioksidan ve omega3 takviyesi alırken kanama eğiliminin 
artacağını bilmeleri gerekiyor.

Gelelim aşılara, ülkemizde yaygın olarak Sinovac Çin Aşısı ve 
Biontech-Phizer Almanya aşısı yapılıyor. 
Aşı ile ilgili görebileceğimiz potansiyel yan etkiler; lokal 
etkiler, aşı sonrası uygulama bölgesinde şişlik kızarıklık, 
ağrı ve kolda hareket kısıtlılığı. Ayrıca on yıl öncesine kadar 
estetik amaçlı Hyaluronik asit dolgu yaptırmış kişilerde, kalan 
rezidü dolgu alanlarında aşı sonrası şişlik, kızarıklık, sertlik 
gibi inflamasyon belirtileri görebiliyoruz. Özellikle mRNA 
aşılarından sonra görülen bu reaksiyonun vücutta artan 
inflamatuar yanıta bağlı olduğu düşünülüyor. Bu sebeple, eğer 
daha önceden yaptırmış olduğu dolgu maddesine bağlı ödem, 
şişlik gibi tepkiler verenlerin aşıdan bir ay önce ve ikinci doz 
aşıdan bir ay sonrasına kadar planladığı dolgu uygulamalarını  
ertelemelerini öneriyorum. Diyelim ki bilmeden aşı oldunuz 
veya aşı sonrası eski dolgunuzda reaksiyon oldu. Bu durumda 
hemen işlemi yapan doktorunuza başvurun. Problemin 
çözümü olduğundan endişelenmeyin.

Son olarak yaklaşık bir buçuk yıldır tüm Dünya, COVID-19 
pandemisi etkisi altındayız. Bu sürecin bir veya bir buçuk yıl 
daha devam edeceği ön görülüyor. İş, özel ve  sosyal hayatımız, 
ruh ve beden sağlığımız bu süreçten çok etkilendi. Sosyal 
mesafeye dikkat etmek, devamlı maske takmak, sık sık el 
yıkamak, kişisel hijyenimize çok dikkat etmek zorundayız. Eski 
alışkanlıklarımız yerini bu yeni kurallara bırakırken, panik, 
ölüm korkusu, yas çok tanıdık bir duygu artık. Yakınlarımızı 
ve kendimizi korumak için bu temel kurallara uymak bu 
rahatsızlığın yayılım hızını olabildiğince yavaşlatmak bizim 
yapabileceğimiz tek şey.  Benim bu pandemi sürecinden 
çıkardığım ve sizlerle paylaşmak istediğim sonuç şu; hastalıklı 
ömür rakamsal olarak uzadı. Sağlıklı yaşam süresi çok kısaldı. 
Bedenimiz çürüyor ama sağlıklıyız sanıyoruz. Ortalama otuz 
yaşın üzerinde en az bir ve iki ilaç (antidepresan, hormon, 
tansiyon vs.) alıyoruz. Yani içsel yaşam neşemizi kaybetmiş, 
neşeli olmak için dışardan bir destek ihtiyacı duyar olmuşuz. 
Bağışıklık sistemimiz; kötü besinler, kronik toksin ve yangın 
ile mücadele etmekten şaşkınlaşmış, kendisine saldırmaya ve 
otoimmün rahatsızlıkları ortaya çıkarmaya başlamış, doğadan 
uzaklaşmış, betonların içinde beton olmuşuz. 

Aslında COVID-19 bizlere, gezegeni ve kendinizi tüketmeyin 
uyarısı veriyor. Tüm insanlık olarak uyarıyı anlayarak yola 
devam etmemizi, gelecek nesiller ve gezegenimiz için güzel 
şeyler olmasını diliyorum. Bu bir buçuk, iki yıllık süreyi sakin 
kalarak, düşünerek, beden ve ruh sağlığımıza yatırım yaparak, 
tüketmeyerek  geçirebileceğimize inanmak istiyorum. 
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• Strese bağlı mevcut tüm cilt rahatsızlıklarında artış olabilir. 
Örneğin; sedef, saç kıran, saç dökülmesi, herpes, akne vulgaris, 
rozasea, liken planus, kuru kaşıntı ve prurigo gibi iyileşmeye dirençli 
bir hal alabilir. 

• Maskenin tahrişine bağlı ağız çevresinde  akne ve perioral 
dermatit tablosu şiddetlenebilir. Bağışıklık sistemi zayıfladığında 
yaygın ağrılı zona tabloları görülebilir. 

Tüm bu şüpheli cilt döküntüleri ve rahatsızlıklarınız atak 
yaptığında, dermatoloji uzmanınızı hızla ziyaret etmenizi tavsiye 
ediyorum. 

COVID-19 pandemisinin bir diğer etkisi, kişilerin sıklıkla kulaktan 
duyma bilgilerle, bağışıklık sistemini desteklemek üzere çoklu 
vitamin ve gıda takviyesi almaya başlamalarıdır. Pandeminin ilk 
üç ayında, eczanelerde yok satan en popüler takviyeler; D vitamini, 
C vitamini, kara mürver, pelargonyum ekstresi, glutatyon, propolis, 
beta glukan, çinko, B12 vitamini, iyot, selenyum, magnezyum, 
melatonin, omega 3, panax ginseng ve ginko biloba... 

Liste çok uzun ancak hepsi de çok faydalı. Fakat bu kadar takviyenin 
hepsini almaya çalışırsak başta karaciğer, böbrek daha sonra da 
bağışıklık sistemi üzerinde farklı yükleri olabilir. Örneğin karaciğer 
ve böbrek işlev bozukluğu, kanama eğilimi, retoks krizleri gibi sinsi 
tablolara yol açabilir. Bu dönemde hepimizin takviye almasının 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hekiminizin 
önerisiyle,  mevcut rahatsızlıklarınıza göre ve kullandığınız 
ilaçlarla etkileşmeyecek takviyeleri almak en doğrusu olacaktır. 
Kan sulandırıcı kullanan kişilerin, yüksek doz C vitamini, kara 
mürver, pelargonium ekstresi, panax ginseng, propolis, ginko biloba 
gibi antioksidan ve omega3 takviyesi alırken kanama eğiliminin 
artacağını bilmeleri gerekiyor.

Gelelim aşılara, ülkemizde yaygın olarak Sinovac Çin Aşısı ve 
Biontech-Phizer Almanya aşısı yapılıyor. 
Aşı ile ilgili görebileceğimiz potansiyel yan etkiler; lokal 
etkiler, aşı sonrası uygulama bölgesinde şişlik kızarıklık, 
ağrı ve kolda hareket kısıtlılığı. Ayrıca on yıl öncesine kadar 
estetik amaçlı Hyaluronik asit dolgu yaptırmış kişilerde, kalan 
rezidü dolgu alanlarında aşı sonrası şişlik, kızarıklık, sertlik 
gibi inflamasyon belirtileri görebiliyoruz. Özellikle mRNA 
aşılarından sonra görülen bu reaksiyonun vücutta artan 
inflamatuar yanıta bağlı olduğu düşünülüyor. Bu sebeple, eğer 
daha önceden yaptırmış olduğu dolgu maddesine bağlı ödem, 
şişlik gibi tepkiler verenlerin aşıdan bir ay önce ve ikinci doz 
aşıdan bir ay sonrasına kadar planladığı dolgu uygulamalarını  
ertelemelerini öneriyorum. Diyelim ki bilmeden aşı oldunuz 
veya aşı sonrası eski dolgunuzda reaksiyon oldu. Bu durumda 
hemen işlemi yapan doktorunuza başvurun. Problemin 
çözümü olduğundan endişelenmeyin.

Son olarak yaklaşık bir buçuk yıldır tüm Dünya, COVID-19 
pandemisi etkisi altındayız. Bu sürecin bir veya bir buçuk yıl 
daha devam edeceği ön görülüyor. İş, özel ve  sosyal hayatımız, 
ruh ve beden sağlığımız bu süreçten çok etkilendi. Sosyal 
mesafeye dikkat etmek, devamlı maske takmak, sık sık el 
yıkamak, kişisel hijyenimize çok dikkat etmek zorundayız. Eski 
alışkanlıklarımız yerini bu yeni kurallara bırakırken, panik, 
ölüm korkusu, yas çok tanıdık bir duygu artık. Yakınlarımızı 
ve kendimizi korumak için bu temel kurallara uymak bu 
rahatsızlığın yayılım hızını olabildiğince yavaşlatmak bizim 
yapabileceğimiz tek şey.  Benim bu pandemi sürecinden 
çıkardığım ve sizlerle paylaşmak istediğim sonuç şu; hastalıklı 
ömür rakamsal olarak uzadı. Sağlıklı yaşam süresi çok kısaldı. 
Bedenimiz çürüyor ama sağlıklıyız sanıyoruz. Ortalama otuz 
yaşın üzerinde en az bir ve iki ilaç (antidepresan, hormon, 
tansiyon vs.) alıyoruz. Yani içsel yaşam neşemizi kaybetmiş, 
neşeli olmak için dışardan bir destek ihtiyacı duyar olmuşuz. 
Bağışıklık sistemimiz; kötü besinler, kronik toksin ve yangın 
ile mücadele etmekten şaşkınlaşmış, kendisine saldırmaya ve 
otoimmün rahatsızlıkları ortaya çıkarmaya başlamış, doğadan 
uzaklaşmış, betonların içinde beton olmuşuz. 

Aslında COVID-19 bizlere, gezegeni ve kendinizi tüketmeyin 
uyarısı veriyor. Tüm insanlık olarak uyarıyı anlayarak yola 
devam etmemizi, gelecek nesiller ve gezegenimiz için güzel 
şeyler olmasını diliyorum. Bu bir buçuk, iki yıllık süreyi sakin 
kalarak, düşünerek, beden ve ruh sağlığımıza yatırım yaparak, 
tüketmeyerek  geçirebileceğimize inanmak istiyorum. 







ovid-19 pandemisi tüm dünyada etkisini halen 
sürdürmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, 
aşılama ile bu sorun kontrol altına alınmadıkça bütün 
ülkelerin koronavirüs yönünden risk altında olacağını 
belirtiyor. Virüsün ağır ve travmatik sürecinin yanında 
biz hekimlerin karşılaştığı sorunlardan biri de, pozitif 
vakaların yaklaşık yüzde on ile yirmisinde gelişen 

Covid sonrası sendromdur.

Koronavirüsü atlatmış ancak semptomları beklenenden daha 
uzun süren hastalar için “Uzamış (Long) Covid” veya “Post Covid 
Sendrom” terimi kullanılmıştır. Bu hastalarda koronavirüsü 
andıran halsizlik, nefes darlığı ve kas ağrıları gibi çeşitli 
şikâyetlerin haftalarca hatta aylarca devam ettiği görülmüştür.

Uzamış Covid belirtileri nelerdir?
Uzamış Covid ile ilgili Amerika, İtalya ve Fransa’da araştırmalar 
yapılmış ve elliye yakın belirti tanımlanmıştır. Bu şikâyetler 
saç dökülmesinden nöropsikiyatrik bozukluklara kadar çok 

geniş bir yelpazede yer almıştır. Uzamış Covid tablosunda 
en sık; yorgunluk, kas eklem ağrıları, baş ağrısı, nefes darlığı, 
öksürük, çarpıntı, uykusuzluk, anksiyete, depresyon gibi ruh hali 
değişiklikleri, konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı gibi 
sisli beyin bulguları ile karşılaşılıyor. Daha az yaygın olmakla 
birlikte ciddi organ hasarları aylar sonra ortaya çıkabiliyor. Kalp 
tutulumu (miyokardit, perikardit), nörolojik tutulum (koku, tat 
alma bozukluğu, inme), ani böbrek hasarı, akciğer fonksiyon 
bozuklukları gibi daha ciddi komplikasyonlar da görülebiliyor. 
Covid-19, vücudumuzda her organda bulunan ACE2 reseptörüne 
bağlanarak hastalık oluşturduğu için birçok organ ve sistemde 
kalıcı hasarlar oluşturabiliyor.

Uzamış Covid neden oluyor?
Uzamış Covid tablosunun nedeni tam açıklanabilmiş değil. Kişinin 
genetik yapısı, yaş, immün sistem durumu, obezite, diyabet, 
hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklar, koronavirüs yükü ve 
Covid-19 rahatsızlığını ağır geçirmek gibi risk faktörleri Uzamış 
Covid görülme olasılığını artırmaktadır. Koronavirüsü yaklaşık iki 

C
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koronavirüs salgınında yeni bir tehlike olan Uzamıș Covid’e 
dair merak edilen her șeyi tüm detayları ile anlatıyor…
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Korona virüs erkeklerde ve 
yașlılarda daha ciddi seyrederken, 
Uzamıș Covid bulguları kadınlarda 

daha çok hatta gençlerde ve 
çocuklarda da görülebilmektedir. 

haftaya yakın geçirenlerde Uzamış Covid görülme olasılığının arttığı 
izlenmiş. Yaş önemli bir faktör olsa da Uzamış Covid sorununda 
durum biraz farklı. Korona virüs erkeklerde ve yaşlılarda daha ciddi 
seyrederken, Uzamış Covid bulguları kadınlarda daha çok hatta 
gençlerde ve çocuklarda da görülebilmektedir. Bu rahatsızlığın 
uzamasının nedeni olarak immün sistemin uyarılmasının devam 
etmesinden kaynaklı olduğu ileri sürülmektedir. Biraz karışık gibi 
görünmekle birlikte immün sistemin fazla yanıtı da maalesef genç 
hastalarda ağır tablolar gelişmesine neden olabilmektedir.

Uzamış Covid döneminde nelere dikkat etmeliyiz?
Uzamış Covid dönemi, ağır ve ciddi seyrediyorsa multidisipliner 
yaklaşım gerekmektedir. Bu süreçte bağışıklık sistemimizi 
desteklememiz düzenli ve dengeli beslenme, kaliteli uyku düzeni 
oldukça önemlidir. 

Aslında Uzamış Covid, kronik inflamasyon (yangı) sürecinin devam 
ettiğini gösteriyor. Bu aşamada inflamasyonu azaltan besinleri 
tercih etmek, inflamasyonu artıran katkılı gıdalardan ve aşırı 
karbonhidrattan uzak durmak gerekir. Zerdeçal, yeşil çay, üzüm 
çekirdeği, çörek otu, omega 3 yağ asitleri gibi anti-inflamatuar 
besinler (yağlı balıklar), D vitamini ve magnezyum desteği immün 
sistemimizi olumlu yönde etkiler.

Pandemi bizlere magnezyumun önemini bir kez daha hatırlattı. 
Öncelikle vücudunuzun besinlerden yeteri kadar magnezyum 
emilimi sağlayabilmesi için yeterli B6, D vitamini ve selenyum 
almanız şart. Yeşil yapraklı sebzeler, kaju, susam, kabak- ay çekirdeği, 
kuru baklagiller magnezyum için doğal besin kaynaklarıdır. Doğal 
yollarla magnezyum fazla da alınsa sorun değil çünkü vücut fazla 
magnezyumu atıyor.

Bu arada quercetin ile yapılan son çalışmalar oldukça ilgi çekici. 
Quercetin; anti-inflamatuar, antioksidan, antiviral özelliği ile 
flavanoid ailesinden güçlü bir moleküldür. Quercetinin laboratuvar 
ortamında, ACE2 reseptörü üzerinden Covid-19’un dokulara 
bağlanmasını engellediği bulunmuştur. Kırmızı soğan, lahana, 
turp, brokoli, kırmızı elma, çilek, kiraz, yaban mersini ve narenciye 
quercetinden oldukça zengin besinlerdir. 

Stres bağışıklık sistemimizi etkisi altına alarak birçok farklı 
rahatsızlığın gelişiminde önemli rol oynar. Bağışıklık sisteminin 
tepkisi sonucu ortaya çıkan inflamasyon kronik stres altındayken 
aşırı aktif hâle geliyor. Stres ve depresyon Uzamış Covid geçirmemize 
neden olan en önemli risk faktörlerindendir. O yüzden bu süreçte 
stres yönetimi önemlidir.  Covid-19 çok bilinmeyenli denklem olarak 
bilim dünyasını halen meşgul etmekte. Aşı ile bu rahatsızlığın zararlı 
etkilerini en hafif atlatmak koronavirüse karşı en önemli silahımız.  
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ncelikle bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz? 
Pin girişiminin kurucusuyum. Genç girişimci 
olma yolundaki serüvenim yoğun spor, okul, iş ve 
sosyal aktivite içeren hayatıma dayanıyor.  Liseye 
geçtiğim zamanlarda sporun vücuda ve zihine ne 
kadar destek olduğunu deneyimleme şansım oldu 

ve sporu yaşam tarzımın ayrılmaz bir parçası haline getirdim. 
Sonra yediklerimin sağladığı yararlarla içli dışlı oldum. Lise sona 
doğru artık gıda mühendisi olmak istediğimi biliyordum. Yoğun 
çalışma maratonum sonucunda İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği’ne birinci olarak girdim. Hem üniversite sınavına 
hazırlanırken hem fitness yaparken hem de koşuda yeterli enerji 
bulamıyordum. İçtiğim kahve ve enerji içeceklerinden gerginlik, 
dehidrasyon, kalp çarpıntıları gibi yan etkiler hissettim. Bu 
ürünleri tüketmek kendimi iyi hissettirmediği için bir arayışa 
girdim; içtikten sonra kendimi sağlıklı hissedeceğim, beni ve 
vücudumu yormayacak, içeriği temiz bir içecek istiyordum. 
O sırada yeşil çayın içinde bulunan l-theanine aminoasidini 
keşfettim. Bu aminoasidin en büyük artısı; kafein ile beraber 
sinerjik etki yaratarak kafeinin tüm yan etkilerini dengelemesi ve 
kendimi iyi hissedeceğim enerjiyi bana vermesi.

Markanızı kurmaya nasıl karar verdiniz?
Pin Vitaminli Soğuk Çay’ı kurabilmek için girdiğim sermaye 
arayışında yaptığım farklı işler oldu. Kendi şahıs şirketimi daha 
üniversite birinci sınıfta kurmuştum; onun üzerine çok yol 

katettim. Start-up ekosisteminine adım attığımda fark ettim ki 
start-up atmosferi çok hareketli ve benim sürekli aktif hayat 
görüşümle birebir örtüşüyor. Benim için bir oyun olarak başlayan 
bu serüven büyüdükçe marketteki boşlukları kavramama önayak 
oluyor. 
 
Hayatımın her anına yön veren felsefeler oldu, bunlardan biri 
Arnold Schwarzenegger’in “Her sabah iki seçeneğiniz var. Ya 
rüyalarınızla uyumaya devam edersiniz ya da uyanır ve onların 
peşinden gidersiniz.” sözüydü. Bu mantaliteyi sahiplenmeseydim 
bu kadar yol kat edemeyebilirdim. Bir gün Belgrat Ormanı’ndaki 
koşuya katılmak için yola çıktım. Ağaçların altında koşarken 
aklımda bir fikir oluşmaya başladı. Fazla su ile tüketilmesi zorunlu 
olan, koşucuların da sıklıkla kullandığı enerji jellerini geliştirip 
su tüketim ihtiyacını azaltarak Türkiye’de üretebilirdim. Aslında 
Pin’in temellerini o sabah, yeşilliklerin içinde koşarken attım. 

Benim için üniversite ikinci sınıfa geçiş dönemi parlak bir dönemdi. 
Birçok ünlü gıda firmasının reklamlarında oynuyordum. Gıda 
firmalarıyla içli dışlı olmak bu alana olan merakımı beslemeye 
devam etti ama oyuncu olmak ana hedefim değildi. Kazandığım 
tüm deneyimi okuldaki teknik bilgimle birleştirmeyi öğrendim ve 
kendimi daha da geliştirmek için Türkiye Dış Ticaret Vakfı’ndan 
eğitim alarak dış ticaret uzmanı oldum. Sonra o dönemdeki 
ekibim ile İTÜ Çekirdek’e başvurduk. Yavaş yavaş işler ilerleyince 
KOSGEB’e başvurarak oradan destek aldık. Bu destekle beraber 
de Sarıyer’deki laboratuvarı kurduk. Tüm AR-GE çalışmalarımızı 

Ö

Çay yapraklarının doğal ferahlığını, moringa 
yaprakları ile bulușturan Pin Vitaminli 

Soğuk Çay’ın Kurucusu Barıș Konca, 
markasının kuruluș öyküsünden ürün 

çeșitliliğine, sağladığı yararlardan kalitesine 
kadar geniș yelpazede sorduğumuz soruları 

MAG Okurlarına özel yanıtlıyor...

Pin Vitaminli 
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Doğadan Gelen 
Lezzet

sağlık ve güzellik
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bu laboratuvardan yürütmeye başladık. İlkemiz hep şeffaflıktı. 
Tabi süreç içinde ekibimiz de oldukça değişti, 2017 yılında bu 
maceraya başladığımda yanımda pazarlama direktörümüz 
Ayla Karahasan vardı, zaman içerisinde çekirdek ekibimize 
satış direktörümüz Mertcan Allı’da eklendi. Şu an Beşiktaş 
Balmumcu’da bulunan ana ofisimizde dokuz kişilik; çok uyumlu, 
yaratıcı ve girişken insanlardan oluşan bir ekibe sahibiz. Ayrıca, 
geçtiğimiz ay Amerika Los Angeles’taki ofisimizin de açılışını 
yaptık.

Pin Vitaminli Soğuk Çay’ın içeriğinden ve 
sağladığı yararlardan bahsedebilir misiniz?
Şu ana kadar hep Amerika ve Avrupa’da satışta olan enerji veren 
çay bazlı içeceklerimizden bahsettik ama Türkiye’de daha önemli 
bir sorun gördük. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye’de sağlıklı 
içecek denince tüketicinin aklına su, soda, şalgam ve ayran 
dışında bir içecek gelmediğini gördük. “Pin Vitaminli Soğuk 
Çay” adından da anlaşıldığı üzere vitamin ile çayı buluşturuyor 
ve rakiplerden farklı olarak sağlıklı içecek kategorisine dahil 
oluyor. Maalesef ki şu an piyasadaki çoğu içecek sağlıklı içecek 
kategorisine girmiyor; içlerinde çok fazla şeker, birçok katkı 
maddesi ve koruyucu madde bulunmakta. Ayrıştığımız en önemli 
nokta da bu aslında. Pin içinde Himalayalar’da yetişen süper gıda 
moringa çayının vitaminini, antioksidanını ve ferahlığını taşıyor. 

Ürün çeşitliliğiniz ve kaliteniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Amerika’da ve İngiltere’de bitki bazlı enerji içeceği marketinde 
üç çeşit ürünümüz bulunuyor; “Pin Energy Tea” (Pin Enerji Çayı) 
adı ile şeftali ve orijinal çeşidi mevcut. Hala araştırma geliştirme 
çalışmalarına devam ettiğimiz böğürtlen aromalı gazlı bir 
çeşidimiz daha çıkacak. Türkiye’de ise “Pin Vitaminli Soğuk Çay” 
adı altında dört farklı çeşidimiz var; orijinal (Earl Grey), şeftali, 
limon ve mandalina. Türkiye’deki ürünlerimizin 250 ml’lik 
versiyonlarına ek olarak daha büyük boyları da piyasaya çıkmak 
üzere. Kalite standartlarına gelecek olursak Amerika için FDA 
belgesi, Avrupa için ise FSSC belgemiz var; bu iki gıda sertifikası 
sahip olunabilecek en yüksek dereceli kalite sertifikaları. Marka 
adımızın anlamımı “doğadaki güç” (Power In Nature), zaten “PIN” 
de bu kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Bu gücü olabilecek 
en sağlıklı, güvenilir ve doğal şekilde tüketiciye aktarmak için 
tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Pin Vitaminli Soğuk Çay’ı diğer vitamin çaylarından 
ayıran başlıca özelliği nedir?
Pin Vitaminli Soğuk Çay, Türkiye’deki ilk vitaminli soğuk çay. 
Sadece meyvelerden ekstrakt edilmiş doğal aromalar kullanılarak 
üretiliyor. Pin Vitaminli Soğuk Çay yetişkin bir bireyin günlük 
B ve C vitamini ihtiyaçlarının yarısını karşılamakta. Maalesef 
artık çoğu gıda eski doğallığını ve besin içeriğini yitirdiği için 
bu gıdaları tüketerek B ve C vitamini ihtiyacını tamamlamak 
oldukça güç. Günde iki şişe Pin Vitaminli Soğuk Çay ile B ve C 
vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılayabilirsiniz, hem ferahlar 
hem de kendinizi zinde hissedersiniz. 

Soğuk çayınızı almak isteyenler nereden 
ulaşabilirler?
Anlık olarak tüm Türkiye’deki Macro Center’ların raflarında 
yer alıyoruz; Macroonline ve Taze Direkt’te de mevcuduz. Kendi 
websitemiz www.pindrinks.com.tr üzerinden de satışımız var.  
Çok yakında Migros marketlerden de Pin severlere ulaşıyor 
olacağız.  
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zün Akademi; kadın bilincini en üst düzeye çıkarmak 
ve günün koşturmasında kendilerine zaman 
ayırabilmelerini sağlamak amacıyla kuruldu. Kendine 
has tarzında çeşitli ürünlerin satıldığı ve sadece 
randevu sistemiyle bir kahve içtikten sonra ürünlere 
bakabilme olanağı veren bir yer. Burası bir anneyi, 
dostu ve evladı temsil eder. Kendi girişimimle açtığım 

bu mekânda, benimle beraber bu yolda eğitim alan arkadaşlarımın 
atölyeleri olacak. Bireysel danışmanlıkların yanında haftanın 

belirli günleri “kahve bahane” adı altında kahvenin telvesindeki 
şekeri, ruha katmak için şahane sohbetler gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz.

Bu hayatta herkes her şeyi bildiğini sanırken en çok kaybettiği şeyi 
hatırlamaktan hep kaçmıştır. Ben ve arkadaşlarım, insanın özünde 
kaybettiği ve asıl var olması gereken özün sesi olmaya geldik. Bu 
kapı; senin gözündeki beni, benim gözümdeki seni görme 
kapısıdır.  

Ö
Özün Akademi Danıșmanlık Merkezi’nin Kurucusu Gonca Arslan, kadınlara 

hizmet sağlama bilinciyle açtığı merkezinin detaylarını paylașıyor...

Özünü Arayan 
Kadınların İzi

sağlık ve güzellik
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Özün Akademi 
Kapılarını Açtı
Gonca Arslan’ın girişimleriyle 
kurulan Özün Akademi 
Danışmalık Merkezi, Çayyolu’nda 
renkli bir etkinlik ile misafirlerine 
kapılarını açtı. 

Kadınların kendilerine zaman ayırabilmelerini amaç edinen 
hizmet anlayışıyla kurulan Özün Akademi Danışmanlık 
Merkezi, faaliyetlerine başladı. Randevu sistemi ile 
misafirlerin gelebildiği akademi de Gonca Arslan ve ekibi, 
kurdukları atölyeler ile katılımcılara çeşitli eğitimler 
verecek.  

AFİFE ARSLAN, SİBEL BİLGİÇ

NESLİȘAH, NAGİHAN BİLGİÇ

davet

GONCA-TURGAY ARSLAN, DURU MELEK ARSLAN- DEFNE ARSLAN

TÜLİN TEKİN

ENES, AYSİMA, ELİF, BEREN ARSLAN



Next Level Rezidans-AVM B-Blok Kat :2 No:3 Söğütözü Ankara
Tel: +90 312 911 29 96 
www.pilateszone.com.tr

“Size özel egzersiz programları ile hedeflerinizi 
gerçekleştirmek üzere beraber yola çıkıyoruz. Hedef her 

zaman kolay veya kısa olmayabilir, önemli olan bu hedeflere 
doğru ve kalıcı yoldan ulaşmak...”

“Herkese uyan egzersiz anlayışı yerine “size uygun” egzersiz 
programını uyguluyoruz...”
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Selin 
Beauty’den 
Şık Açılış
Selin Beauty Güzellik Merkezi 
gerçekleştirilen şık bir davet ile 
açıldı. Davete çok sayıda seçkin 
isim katılım gösterdi. Selin 
Ciğerci’nin de aralarında yer 
aldığı açılışta davetliler keyifli 
bir gün geçirdi.
Ankara Çayyolu bölgesinde hizmet vermeye başlayan 
Selin Beauty Güzellik Merkezi’nin açılışında Nazife 
İnce Kuşcu ve Nehir Nur Kuşcu gelen tüm konuklarla 
yakından ilgilendi. Konuklar verilen hizmetlerle alakalı 
detaylı bilgi alırken mekânın konseptini ve hizmetlerini 
çok beğendiklerini dile getirdi.  

davet

BEYLAN ALTINOLUK, ASUMAN SAĞLAM

MELTEM TAȘTANASLI TAN

NAZİFE İNCE KUȘCU, CEMAL KUȘCU, NEHİR NUR KUȘCU
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OZAN ÖZER ÖZDE ERKOÇ PINAR CANALP EVRİM KAYA

GÜLTEN BIÇAKÇI GÜLİN TURGUT SELİN CİĞERCİ, TÜLAY KAYA



ncelikle bize kendinizden bahseder 
misiniz?
Biz öncelikle iki iyi arkadaş sonra ise gelin görümce 
olarak mükemmeliyetçi, otoriter ayrıca eğlenceli 
ve öğrenmeyi, keşfetmeyi hayatının ilk hedefine 
koymuş insanlarız. Farklı alanlarda eğitim almış 
olsak da tüm kadınlar gibi güzellik sektörüne olan 

merakımız ve fark yaratma isteğimiz bizi bu sektöre yöneltti. Bilgi 
ve deneyimlerimizi aile sıcaklığıyla birleştirip bize ve ismimize 
yakışan bir güzellik merkezi açtık. Özellikle insanların manevi 
olarak yıprandığı bu pandemi döneminde biraz olsun kendilerini 
daha iyi hissetmelerini sağlamak için buradayız. Güzelliğe açılan 
kapı kendine güven ve sevmekten geçmektedir. Ancak bazen 

hayatın getirdiği yoğunluk ile insanlar kendine olan güveni, sevgiyi 
kaybedebiliyor. Selin Beauty Center Ankara olarak insanları 
bu karmaşadan çıkarıp ne kadar değerli ve güzel olduğunu 
hatırlatmak için buradayız. 

Selin Beauty Center Ankara olarak danışanlarınıza 
sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Güzellik merkezimizde manikür, pedikür, protez tırnak, jel 
tırnak, kalıcı oje, nail-art, kaş-kirpik laminasyonu, microblading, 
powder brow, dudak renklendirme, dipliner-eyeliner, ipek 
kirpik, profesyonel make-up, gelin makyajı, cilt bakımı ve ağda 
hizmeti veriyoruz. Tüm bu işlemleri, yalnız başına almak isteyen 

Ö

Müșteri memnuniyetini ön planda tutarak danıșanlarının tüm ihtiyaçlarını özenle 
karșılayan Selin Beauty Center Ankara’nın sahipleri Nazife İnce Kușcu, 

Nehir Nur Kușcu ve Cemal Kușcu, güzellik, bakım ve yenilenmeye 
dair tüm uygulamaları seçkin ve kaliteli olanaklar ile sunuyor...

Selin Beauty Center Ankara
Hayatınıza Güzellik Katın

NAZİFE İNCE KUȘCU, NEHİR NUR KUȘCU 

sağlık ve güzellik

198 magdergi.com.tr



Bizler kalitemizi 
ve kurumsal 

kimliğimizi 
sürdürebilmemiz 

için uzmanlarımızın 
seçimine çok 

dikkat ediyoruz.

danışanlarımız için tek kişilik VIP odamız, arkadaşlarıyla beraber 
gelip eğlenerek günün yorgunluğunu atmak isteyen danışanlarımız 
içinse çoklu VIP odamız mevcuttur.

Kaliteyi sürdürebilir kılma ve müşteri memnuniyetini 
sağlama noktasında neler yapıyorsunuz?
Selin Beuty Center girişiminde Selin Ciğerci’nin amacı, 
danışanlarımıza en kaliteli hizmeti en ucuza sunmaktı. Biz de 
Ankara şubesi olarak kurumsal kaliteyi herkesin ulaşabileceği 
fiyatlara sunuyoruz. Güzellik sektöründe yapılan işlemlerin 
puanlaması çok özneldir. Yaratıcılığımızı da en üst seviyeye 
çıkararak her danışanımızı kendini özel hissetmesi için sürekli 
araştırma ve eğitim içerisindeyiz. 

Güzellik merkezinizde pek çok işleminiz mevcut. 
İşlemlerinizi gerçekleştirirken özellikle nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Güzellik sektörü artık lüks değil, bir ihtiyaç haline geldi. Bu 
yüzden artık her yerde bir güzellik merkezine rastlamaktayız. 
Bizler kalitemizi ve kurumsal kimliğimizi sürdürebilmemiz için 
uzmanlarımızın seçimine çok dikkat ediyoruz. Yapılacak işlemlerin 
doğru ellerden çıkması çok önemlidir. Ayrıca kullanılan cihazların 
ve ürünlerin kalitesi sadece danışan memnuniyeti için değil sağlığı 
için de hayati öneme sahiptir. Biz Selin Beauty Center Ankara ailesi 
olarak ürünlerimizi titizlikle seçiyoruz.

Pandemi sürecinde siz ne gibi önlemler aldınız?
Güzellik merkezimizde birinci önceliğimiz tabii ki hijyendir. 
İşlemlerimizi kişiye özel ve kullan-at ürünlerle yapıyor, 
danışanlarımızın aklında bir soru işareti kalmaması için 
ürünlerimizi danışanların yanında paketinden çıkarıyoruz. 
Kullandığımız makinelerimizi her işlemden sonra sterilize ediyor, 
randevularımız arasını danışanlarımıza hazırlanarak geçiriyoruz. 
Bunun yanında dezenfeksiyon ürünleri ve cihazlarıyla düzenli 
olarak güzellik merkezimizi de sterilize ediyoruz.  



DENİZ EVCİK, NAZLI CİĞERCİOĞLU

Güven 
Hastanesi’ne 
Yeni Merkez
Güven Hastanesi’nde kurulan 
Pelvik Taban Rehabilitasyon 
Merkezi, Çayyolu Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen etkinlik ile kapılarını 
hizmete açtı.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon uzmanları ve fizyoterapistlerin katılımıyla 
gerçekleştirilen merkezin açılışında, Güven Hastanesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Evcik ve Fizyoterapist 
Nazlı Büşra Ciğercioğlu, Pelvik Taban Rehabilitasyon Merkezi’nin 
güncel uygulamaları ile ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından 
açık havada gerçekleştirilen kokteyle geçen davetliler, canlı müzik 
eşliğinde keyifli bir gün geçirdiler.. 

SERKAN DEVECİ ÖZKAN ÇINARSEÇİL ÖZER TAȘTAN

davet

ELA AYHANÖMER ALKAN
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davet

ELA AYHANÖMER ALKAN

En güzel ödül

beğeniniz
sizin

Social Media Awards
Turkey 2021’de

Gazlı İçecek Kategorisinde

Beypazarı Doğal Maden Suyu’nun!
ALTIN ÖDÜL



erapi Evreni isimli terapi merkezinizde ne 
gibi hizmetler sağlıyorsunuz?
Kliniğimizde; geçmiş temizleme terapisi, bilişsel 
davranışçı terapiler ve şema terapisi ağırlıklı 
çalışıyoruz. Takıntı ve fobi gibi konularda grup 
terapileri düzenliyoruz. Farklı uzmanlıklara sahip 
ekibimizle, çocuk ve ergen terapisi, oyun terapisi, çift 

terapisi, ebeveyn danışmanlığı, aile danışmanlığı gibi hizmetler 
sunuyoruz. Böylece birçok farklı soruna farklı yöntem ve bakış 
açılarıyla yaklaşıyoruz. Pazar günleri hariç hem uzaktan online 
şekilde hem de kliniğimizde yüz yüze seanslar veriyoruz. Çok 
yakında Terapi Evreni aplikasyonumuz ve sitemiz kullanıma 
sunulacak. Bu uygulamayla Türkiye’nin her yanına ekibimizin 

verdiği terapi desteğini ulaştıracağız. Bu uygulamada insanlar 
terapi dışında, ruhsal destek ve gelişimlerine katkı sağlayacak 
meditasyon gibi çeşitli pratikler de bulabilecek.

Psikoloji üzerine yazdığınız kitaplarınızla da 
adınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz. Kitaplarınızın 
içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz?
Süt Lekesi; kendi yolunu bulmaya çalışan bir psikoloğun 
hikâyesini, danışanların hikâyesiyle harmanlayan bir roman. 
Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir ise insanın kendini 
geliştirmesi ve dönüştürmesi yolunda ışık tutabilecek bir kitap. 
İçinde özgüvene, öz değere, kişisel gelişime dair ve okuyucuyu her 
anlamda güçlendirmeye yönelik birçok bilgi ve öneri bulunuyor. 

T

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, insan hayatında ve sağlığında bașta fizyolojik 
ve sosyolojik olmak üzere birçok sorun yaratan koronavirüsün, birey üzerindeki 

psikolojik etkilerinden ve ruh sağlığını korumanın yollarından bahsediyor...

Pandeminin 
Psikolojik Etkileri

ESRA EZMECİ

sağlık ve güzellik

202 magdergi.com.tr



erapi Evreni isimli terapi merkezinizde ne 
gibi hizmetler sağlıyorsunuz?
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yakında Terapi Evreni aplikasyonumuz ve sitemiz kullanıma 
sunulacak. Bu uygulamayla Türkiye’nin her yanına ekibimizin 

verdiği terapi desteğini ulaştıracağız. Bu uygulamada insanlar 
terapi dışında, ruhsal destek ve gelişimlerine katkı sağlayacak 
meditasyon gibi çeşitli pratikler de bulabilecek.

Psikoloji üzerine yazdığınız kitaplarınızla da 
adınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz. Kitaplarınızın 
içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz?
Süt Lekesi; kendi yolunu bulmaya çalışan bir psikoloğun 
hikâyesini, danışanların hikâyesiyle harmanlayan bir roman. 
Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir ise insanın kendini 
geliştirmesi ve dönüştürmesi yolunda ışık tutabilecek bir kitap. 
İçinde özgüvene, öz değere, kişisel gelişime dair ve okuyucuyu her 
anlamda güçlendirmeye yönelik birçok bilgi ve öneri bulunuyor. 

T

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, insan hayatında ve sağlığında bașta fizyolojik 
ve sosyolojik olmak üzere birçok sorun yaratan koronavirüsün, birey üzerindeki 

psikolojik etkilerinden ve ruh sağlığını korumanın yollarından bahsediyor...

Pandeminin 
Psikolojik Etkileri

ESRA EZMECİ

sağlık ve güzellik

Pandemi bazı aileler için birlikte vakit 
geçirmek ve bağları kuvvetlendirmek 

için bir fırsat oldu. Özellikle çalıșan 
ebeveynler, çocuklarıyla ve birbirleriyle 

belki de yeniden tanıștılar.

Kararı Ben Veririm ise, ilişkilerdeki dinamikleri dönüştürerek, 
süregelen yıkıcı döngüleri ve dengesizlikleri değiştirerek, yine 
kendimizi iyileştirmenin yollarını anlatan bir kitap. Bu kitapta 
ilişkimizi yöneterek, kendi hayatımızın iplerini nasıl kendi elimize 
alabileceğimizi anlattım. Son olarak Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk 
Sever kitabım da ilişkiler odaklı. Öncelikle kendimizi ve birbirimizi 
daha iyi anlayabilmemiz için, kadın doğası ve erkek doğasını anlatan 
genel bilgiler bulunuyor. Bu genel bilgilere ek olarak, aldatılma, 
ilk buluşma gibi kritik durumlarda ya da günlük rutinimizde 
dinamikleri kendi lehimize çevirebilmek için neler yapabileceğimize 
dair öneriler ve örnekler bulunuyor. Yani ilişkileri dönüştürmek için 
kendisi küçük ama etkisi büyük püf noktaları sunuyor.

Koronavirüsün toplum hayatına sosyolojik anlamda 
büyük etkileri oldu. Peki psikolojik anlamda en sık 
hangi sorunlar ile karşılaşılıyor?
Koronavirüs bizi psikolojik açıdan birçok yönden etkiledi. Ciddi ve 
tehlikeli bir sorun olması, bulaşarak yayılması gibi konular ölüm 
korkumuzu tetikledi. Sevdiklerimizi kaybetmekten endişelendik. 
Virüsle ilgili yayılan yanlış bilgiler de tüm korku ve endişelerimizi 
artırdı. Tüm bu alarm hali, takıntı, fobiler, panik bozukluk ve 
genel kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkları tetikledi. Temizlik 
ve kontrol takıntıları şiddetlendi. Üstelik yaşanan kayıplar ve 
rahatsızlık sebebiyle geçirilen zor zamanlar insanlarda travmatik 
bir etki oluşturdu. Diğer yandan sokağa çıkma yasakları sosyal 
kaynaklarımızdan uzak ve yalnız kalmamıza neden oldu. Tüm 
bunlar da depresyon gibi duygu durum bozukluklarını tetikledi. 
Sonuç olarak klinik gözlemlerimize göre takıntı ve depresyon en 
sık görülen iki sorun diyebilirim. Normalleşmenin başlamasıyla ise 
sosyal anksiyete artabilir diye düşünüyorum.

Bu süreçte psikolojik sağlığı korumanın yolları 
nelerdir?
Bu süreçte psikolojik sağlığımızı korumanın yolu öncelikle 
genel anlamda sağlığımızı korumaktan geçiyor. Sağlıklı 
beslenmek, düzenli uyku, spor yapmak, kişisel bakımını ihmal 
etmemek, kan değerlerini ve hormonal dengeyi kontrol ettirmek 
yapabileceklerimizin başında geliyor. Bunun dışında var olan sağlıklı 
düzenimizi korumaya çalışmak, sevdiklerimizle telefonla dahi olsa 
sık sık görüşmek, evde geçirdiğimiz vakitte her gün mutlaka keyif 
alabileceğimiz ve öğrenerek kendimizi geliştirebileceğimiz birer 
aktivite yapmak psikolojik olarak bizi canlı tutabilir. Normalleşme 
sürecine ise kaygı ve korkularımıza rağmen adım adım uyum 
sağlamak ve sosyalleşmekten kaçınmamak gerekiyor. Son olarak kişi 
kendisinde anormal davranışlar, çökkün bir ruh hali ya da şiddetli 
kaygı gözlemlerse mutlaka biz uzmandan destek almalıdır.

Özellikle pandemide aile fertlerinin evde 
bulunması ile çocuk ebeveyn ve eş ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Pandemi bazı aileler için birlikte vakit geçirmek ve bağları 
kuvvetlendirmek için bir fırsat oldu. Özellikle çalışan ebeveynler 
çocuklarıyla ve birbirleriyle belki de yeniden tanıştılar. Fakat diğer 
yandan bazı aileler için pandemi şartları bir felakete dönüştü. 
Türkiye’de aile içi şiddet vakalarında önemli derecede artış 
gözlemlendi. Birçok insan işinden oldu, maddi sıkıntılar eşler arası 
ilişkileri etkiledi. 

Sağlıklı ilişkilere sahip olmanın püf noktaları nelerdir?
Sağlıklı ilişki bireylerin dengeli bir şekilde kendileriyle ve birbirleriyle 
bağ kurabildikleri bir ilişkidir. Böyle bir ilişkiye sahip olmanın 
temelinde ihtiyaçların tanınması, ifade edilmesi ve karşılanmaya 

çalışılmasına dair bir çaba yatar. Kişiler kendi doğasını ne 
kadar iyi tanırsa, ihtiyaçlarını ne kadar iyi bilir ve ne kadar 
doğru bir iletişimle karşıdakine aktarırsa ilişkinin sağlıklı 
olma ihtimali o kadar artar. Çünkü çiftler ancak bu şekilde 
kendilerini birbirlerini gerçek anlamda gözetebilir.  



Dünyanın içinden geçmekte olduğu karanlık tünelin herkesin üzerinde 
farklı etkileri ve sonuçları oldu... Kimileri derin bir uykudan uyanıp 

aydınlandı kimilerinin ise daha yolu var... Ben de bu ay çeșitli etkinliklerle 
ilk kez deneyimlediğim keyfi sizlerle paylașmak istedim...

İstanbul’da
 Bir Yeni Ay Gecesi 

SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com
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eçtiğimiz günlerde Sevgili Özlem 
Gündüz Altay ve Yöntem Akmen 
İnanç’ın davetiyle bir spinning saati 
deneyimledim. Swiss Otel’in havuz 
başında yüz küsur sporcu sıcak yaz 
yağmurunun altında yüksek ritimli 
müzikle sevgili Bülent Özdemir hocanın 
ve ekibinin liderliğinde muhteşem bir 

saat yaşadık. İlk kez denemem nedeniyle akabindeki dört 
gün yürüyememek ya da sürünerek yürümek durumunda 
olmuş olsam da sonrasında Özlem’e de ifade ettiğim gibi 
hayatımda yaşadığım en güzel anlardandı... 

Bu güzel deneyimin ardından Purovel Spa’nın düzenlediği 
Wellness Haftası’na davetli olunca yine koşarak gittim. 
Sabahın yedisinde başladığımız havuz başı karın 
egzersizleri ve ardından diğer spor etkinlikleri Genel 
Müdür Uğur Talayhan’ın Swiss Otel’e getirdiği yepyeni 
muazzam dönemin Yöntem Ajans’la birlikte yarattığı 
etkinliklerdendi.

Özellikle bir gün erken saatlerde otelin teras havuzunda 
martı sesleri eşliğinde yaptığımız  meditasyon, mekânın 
eşsizliği nedeniyle büyülü bir etkinlik oldu. Akşam üstü 
yaptığımız yeni ay yogası ise İstanbul’a tepeden hakim 
terasın ve lacivert teras havuzunun yanı sıra İstanbul 
Boğazı’ndan geçen gemilerin ağır çekim köpükleri ve 
denizin o kokusuyla o an orada bulunan herkesi yepyeni 
sihirli bir başlangıca taşıdı... 

Henüz dünyadayken siz de benim gibi yaşı saati olmaz 
deyip hiç denemediğiniz sporlara, olasılıklara kocaman 
açın kalbinizi... Dünya daha önce milyonlarca kez atladığı 
gibi bu zor günlerden yine zaferle çıkacaktır. Önemli olan 
üzerindeki tüm insanlığın bu süreçten uyanarak ve bu 
güzel gezegene neden geldiğimizi, burada geçireceğimiz 
bir kaç senelik ömür dediğimiz minik zamanın bize ne 
için verildiğine uyanmak ve bu yolda tekamül ve bilinçle 
yürümek. 

Hepinize yeni başlangıçlarla dolu nefis bir yeni ay 
diliyorum. 

G

Özellikle günün erken saatlerinde 
otelin teras havuzunda martı sesleri 

eșliğinde yaptığımız meditasyon, 
mekânın eșsizliği nedeniyle büyülü 

bir etkinlik oldu.



Güçlü Bağışıklığın Formülü; 
Granny’s

Bağıșıklığımızı yüksek tutmak amacıyla her sezon severek kullandığımız 
ancak pandemi nedeniyle daha sık tercih etmeye bașladığımız pastil grubuna 

katılan yepyeni bir vitamin ile sizleri tanıștırmak istiyoruz; Granny’s...
Virüslere karșı güçlü bir koruma kalkanı formunda...

sağlık ve güzellik

206 magdergi.com.tr



ranny’s; zencefil, C vitamini, çinko, propolis ve 
tatlandırıcı bitki stevia gibi doğal bileşenlerden 
ve bitki özlerinden oluşan ağızda eriyen tablet 
formunda bir vitamindir. Boğaz ağrılarını ve 
tahriş olmuş dokuları rahatlatarak yatıştırır. 
Hafif ve orta şiddetli boğaz ağrılarında 
yutkunma güçlüğü ve boğaz şişliği gibi 

şikâyetlerin azaltılmasını sağlar. İçeriğindeki doğal propolis 
sayesinde ses kısıklığının giderilmesine, çinko bileşenleriyle 
de kuru öksürüğün bastırılmasına yardımcı olur. Üst 
solunum yolu enfeksiyonlarındaki öksürüğün giderilmesi 
sayesinde hızlı ve etkili bir rahatlama sağlar. Bunun yanı 
sıra dört adedi ile günlük çinko ve C vitamini ihtiyacını da 
karşılar.

Granny’s nedir?
Hap yutamayan ve günlük hayatın yoğunluğunda 
bağışıklığını güçlü tutmak isteyen kişilerin sürekli 
ve düzenli günlük C vitamini ve çinko ihtiyacının 
karşılanmasına yardımcı bir vitamin türevidir. Belirtiler 
kendini gösterdiği zaman alınması tavsiye edilir. Zaman 
kaybetmeden kullanılırsa belirtiler yoğunlaşmadan sorunun 
önüne geçebilir. Belirtiler ve ağrılar çoktan başlamışsa da 
kullanılabilir. Bu durumda sürecin daha rahat geçirilmesine 
fırsat sağlar.

Granny’s’in faydaları nelerdir?
“Öksürüğe iyi gelir mi?” ya da “Boğaz ağrımı giderir mi?” gibi 
sorularınız varsa bu tür şikayetler üzerinde etkilidir. Soğuk 
algınlığı olan kişiler üzerinde aşağıdaki etkilere sahiptir:
▪ Sert bir şekere benzer ve ağızda emilerek tüketilir. Böylece 
tükürük bezlerini çalıştırır ve yutkunmayı kolaylaştırır.
▪ Boğaz ağrısını hafifletir. İçinde bulunan antibakteriyel 
etken maddeler sayesinde boğazınızı rahatlatır.
▪ Solunum yollarında oluşan tahrişi giderir.
▪ Soğuk algınlığı, halsizlik vb. belirtileri hafifleterek kişinin 
kendini daha iyi hissetmesini sağlar. 

G

Hap yutamayan ve günlük hayatın 
yoğunluğunda bağıșıklığını güçlü tutmak 
isteyen kișilerin sürekli ve düzenli 
günlük C vitamini ve çinko ihtiyacının 
karșılanmasına yardımcı bir vitamin 
türevidir. 



Yeni Nesil 
Kafe; Noico
İsmini İtalyanca “biz” 
kelimesinden ve markanın 
kurucusu Noyan Bey’in 
çevresinin kendisine “Noi” 
olarak hitap etmesinden alan 
Noico Coffee and Creative, DJ 
Live performans ile kapılarını 
misafirlerine açtı. 

Koza Caddesi’nde yeşiller içerisinde bir bahçeye sahip 
olan mekân hem açılışı hem de iç dizaynı ile büyük 
beğeni topladı. Noico, ilk bakışta nitelikli kahve evi 
gibi görünse de aynı zamanda alışılagelmedik bir 
konsept ile 360 derece bir reklam ajansı. Noico’da, 
hem kahve eşliğinde birbirinden lezzetli kruvasan 
ve bowl alternatiflerini  deneniyor hem de reklam 
işleri konuşuluyor. Herhangi bir tasarım hakkında 
fikir alabilir ya da hayata geçiremediğiniz animasyon 
fikirlerinizi Noico’nun yardımıyla uygulamaya 
koyabilirsiniz. 

DİLARA KORKMAZ, KAAN MURAT AKPOLAT

GİZEM EVCİ

HİLAL ELMALI

MEHMETCAN AYDINKAYA

YİĞİT KİRAZ, GAMZE AKPOLAT, NOYAN BERK AKPOLAT

davet

Lezzet Duraklarımız
BIG CHEFS • CAKE ME • FAMEO • İMZA BİR TOST • KEFFÇE • KÖROĞLU İŞKEMBECİSİ
KUKLA KEBAP • MADO • MAMMOTH • MIDPOINT • MİCKEY’S • MÜDAVİM PİDE
NİYOKKİ • PATE A CHOUX • PİZZA IL FORNO • QUICK CHINA • SESS+ • STARBUCKS
ŞENÇAM KÖFTECİSİ • YENGEÇ STATION 

Bilkent Station lezzetleriyle
AÇIK HAVANIN TADI BİR BAŞKA!



Lezzet Duraklarımız
BIG CHEFS • CAKE ME • FAMEO • İMZA BİR TOST • KEFFÇE • KÖROĞLU İŞKEMBECİSİ
KUKLA KEBAP • MADO • MAMMOTH • MIDPOINT • MİCKEY’S • MÜDAVİM PİDE
NİYOKKİ • PATE A CHOUX • PİZZA IL FORNO • QUICK CHINA • SESS+ • STARBUCKS
ŞENÇAM KÖFTECİSİ • YENGEÇ STATION 

Bilkent Station lezzetleriyle
AÇIK HAVANIN TADI BİR BAŞKA!



210 magdergi.com.tr

ankaya Üniversitesi Tanıtım Günleri ile 
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Biliyorsunuz ÖSYM, Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nı 
(YKS) 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi. 
Milyonlarca genç, yaşamlarına yön verecek YKS’de 
ter döktü. Sınav heyecanını atlatan aday öğrenciler, 
bu dönemde, üniversiteler ve bölümler hakkında 
daha detaylı bilgi sahibi olmak için araştırmalarını 

sürdürüyor. Bizler de gençlerimizin üniversitemiz ile ilgili detaylı 
bilgi sahibi olabilmesi amacıyla “Tanıtım Günleri” düzenliyoruz. 
Aday öğrenciler ve aileleri, Merkez Kampüs’te her türlü COVID-19 
önleminin düşünüldüğü Tanıtım Günleri’nde ilgi duydukları 
bölümler, programlar hakkında uzman tanıtım ekibimizden ve 
deneyimli akademisyenlerimizden bilgi alabilir, kampüsümüzü 
gönül rahatlığıyla gezebilir, kütüphane imkânlarını öğrenebilir, 
spor tesislerimiz ve yurtlarımızı görebilir, kültürel ve sosyal 
olanaklar hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirler. Ankara dışında 
olan öğrencilerimiz ve ailelerimiz de bu tarihlerde online olarak 
gerçekleştirilecek ve programı üniversitemizin web sitesinden ilan 

edilen tanıtım sunumlarına katılıp eğitim, burs, indirim, ulaşım 
ve kampüs olanaklarımız hakkında merak ettikleri sorulara yanıt 
bulabilirler. 

Aday öğrenciler neden Çankaya Üniversitesi’ni tercih 
etmeliler?
Türkiye’nin ve Başkent Ankara’nın seçkin yükseköğretim 
kurumlarından olan Çankaya Üniversitesi, bugün 25 yaşında. 
Uluslararası düzeyde eğitim kalitesine sahip, nitelikli akademik 
kadrosu, son teknolojik gelişmeler doğrultusunda donatılan 
uygulama ve araştırma laboratuvarları ile dikkat çeken 
üniversitemizde, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi 
ve Halkla İlişiler ve Reklamcılık Bölümü haricinde eğitim dilimiz 
İngilizce. Uluslararası rekabette İngilizcenin öneminin farkındayız. 
Öğrencilerimiz, mezuniyetlerinin ardından yurt dışında 
kariyer planı yapabilmekte, yurt içinde önemli pozisyonlarda 
görev alabilmektedirler. Yüzde yüz İngilizce eğitim sayesinde 
öğrencilerimiz Erasmus+ dediğimiz yurt dışında eğitim ve staj 
imkânı da kazanabilmektedir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 

Ç

Çeyrek asırdır Türk yükseköğretim hayatına katkı sağlayan, yaklașık 6 bin lisans, 
700 lisansüstü öğrencisi ve 15 bin mezunuyla büyük bir aile olan Çankaya 
Üniversitesi, Merkez Kampüs’te 31 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında 
“Tanıtım Günleri” düzenleyecek. Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can 
Çoğun, üniversitenin öğrencilerine sağladığı olanakları, ulusal ve uluslararası 

alandaki bașarılarını MAG okurlarına anlatıyor.

Çankaya Üniversitesi 
Başarı İçin Yanınızda

röportaj

PROF. DR. CAN ÇOĞUN
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imkânı da kazanabilmektedir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
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Çeyrek asırdır Türk yükseköğretim hayatına katkı sağlayan, yaklașık 6 bin lisans, 
700 lisansüstü öğrencisi ve 15 bin mezunuyla büyük bir aile olan Çankaya 
Üniversitesi, Merkez Kampüs’te 31 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında 
“Tanıtım Günleri” düzenleyecek. Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can 
Çoğun, üniversitenin öğrencilerine sağladığı olanakları, ulusal ve uluslararası 

alandaki bașarılarını MAG okurlarına anlatıyor.

Çankaya Üniversitesi 
Başarı İçin Yanınızda

röportaj

PROF. DR. CAN ÇOĞUN

özellikle Avrupa üniversitelerine öğrencilerimiz gidebilmekte, eğitim 
hayatlarının bir bölümünde yurt dışında okuma, yaşama deneyimi 
edinebilmektedir. 

Çankaya Üniversitesi’nin en önemli özelliklerinden biri de öğrenci odaklı 
bir üniversite oluşudur. Öğrencilerimiz, istedikleri zaman rahatlıkla 
hocalarının kapısını çalabilmekte, sorularını iletebilmektedir. Kapımız 
her zaman öğrencilerimize açıktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi 
mezuniyet sonrası da yalnız bırakmıyoruz. Onlara referans oluyoruz, 
mezuniyet sonrası kariyer yolculuklarında destek oluyoruz. 

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde iş dünyasının tercih edilen 
meslek mensupları haline geliyor, Türkiye ve Dünya’nın seçkin 
kurumlarında iş ve değer üretiyor. Bu akademik donanımın yanı sıra 
onların kültürel, sanatsal, sportif ve entelektüel açıdan gelişimlerini 
de destekliyoruz. Öğrencilerimiz ilgilendikleri alanda faaliyet, proje 
ve etkinlikler yürütebilecekleri, sayısı yetmiş beşi bulan öğrenci 
topluluklarına katılabilecekleri gibi yeni topluluklar kurarak 
üniversitemizin sosyokültürel zenginliğini de artırabilmektedir. 

Çankaya Üniversitesi’nin burs imkânlarından bahsedebilir 
misiniz?  
Çankaya Üniversitesi’nin en önemli özelliklerinden biri ÖSYS 
burslarının hiçbir koşulda kesilmemesidir. Bunun anlamı şudur; 
diyelim ki bir öğrencimiz üniversitemize tam burslu ya da yüzde elli 
indirimli yerleşti. Bu öğrencimiz dönem de uzatsa, kalsa da bursu 
kesilmemektedir. YÖK’ün belirlediği yükseköğrenim süresi boyunca 
ÖSYS bursundan yararlanmaya devam etmektedir. Üniversitemiz ayrıca, 
akademik başarı gösteren öğrencileri desteklemekte ve akademik başarı 
indirimi sağlamaktadır. Üniversitenin birinci sınıfından itibaren not 
ortalaması dört üzerinden üçün üstüne çıkan öğrencilere ekstra indirim 
sağlanmaktadır. Bu indirim öğrencinin not ortalamasını üçün üzerinde 
tuttuğu sürece geçerlidir. Ayrıca üniversitemizde; Üstün Başarı Bursu, 
Bilim Bursu, Sporcu Bursu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Bursu, Yurt 
Bursu, Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu verilmektedir. 

Çankaya Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası 
başarılarından söz edebilir misiniz?
Üniversiteler sadece eğitim kurumları değildir. Bulunduğu şehir, bölge 
ve ülkenin gelişimi ve katkısına yönelik çalışmalar yapan, araştıran 
ve araştırmaları ile yeniliğe ışık tutan bilgi merkezleridir. İstikrarlı 
ve yükselen bir akademik performans sergileyen üniversitemiz bu 
bilinç ve sorumlulukla hareket etmektedir. Akademisyenlerimizin 
ve öğrencilerimizin beraber geliştirdiği çok sayıda fikir, proje ve 
buluşun ulusal ve uluslararası alanda ödüle değer görülmesi de doğru 
yolda olduğumuzu göstermektedir. Üniversitemiz, Londra merkezli 
yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın 
(THE) 2021 Dünya Üniversiteleri sıralamasında Türkiye birincisi 
oldu. Üniversitemiz “Atıflar” kategorisinde de tam puan alarak Dünya 
birinciliği elde etti.

Innovation Week IWA 2020’ye katılan Teknoloji Transfer Ofisi 
Uygulama ve Araştırma Merkezimizin patent başvurusu 
yapılan buluşları ise bir altın, iki gümüş madalya elde etti. 
Reklamcılık sektörünün prestijli yarışması Kristal Elma’da 
Üniversitemiz Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden 
iki öğrencimiz, oluşturdukları bütünleşik reklam kampanyası 
ile Genç Kristal Elma Ödülleri birincisi oldu. CanBEE Uydu 
Takımımız, Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) tarafından 
düzenlenen ve NASA, Lockheed Martin ve Siemens gibi öncü 
kurumlar tarafından desteklenen CanSat Competition Model 
Uydu Yarışması’nda önemli bir başarı elde ederek ön eleme’yi 
geçti ve Dünya’da ilk beşte yer aldı. 

Çankaya Üniversitesi, 25 yaşında. Çeyrek asrı 
geride bırakan üniversitenizin hedefleri ile ilgili 
neler söylemek istersiniz? 
Çankaya Üniversitesi, bundan 25 yıl önce Dünya üniversitesi 
olma vizyonuyla yola çıktı. Bugün 25. yılını kutlarken de 
birbirinden başarılı mezunları, uluslararası iş birlikleri, 
akademik dünyadaki saygınlığıyla örnek bir üniversite haline 
geldi. Öğrencilerimizin kendilerine sunulan olanaklarla iş 
dünyası için donanımlı bireyler olmasının yanı sıra hayal 
eden, yenilikçi ve sürdürülebilir fikirler üreten, topluma 
ve çevreye duyarlı, farklı bakış açılarına açık, global dünya 
koşullarına uyum sağlayan birer dünya vatandaşı olmalarını 
amaçlıyoruz. Dünya genelindeki rekabetin en üst noktaya 
ulaştığını düşündüğümüzde; yeniliklere açık, bilgiyi üreten, 
sorgulayan bireyler yetiştirmemiz gerektiğinin farkındayız. 
Gerek akademik kadromuz gerek teknolojik altyapımız, 
öğrencilerimizin o büyük potansiyeli ortaya çıkarmak için 
oluşturuldu. Aday öğrencileri ve velilerimizi, 25 yıl önce “İnsan 
hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına 
katkı verilen, uluslararasılaşmanın sağlandığı, bilim ve 
teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında öncü; personeli, 
öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite 
olmayı sürdürmek” vizyonuyla yola çıkan üniversitemize 
bekliyoruz.   



Çocukların 
Geleceğine 
Anlamlı Dokunuş
Banu Sağnak Erten ve Yüksek 
Mimar Bahar Akçay, “Mutlu 
Çocuklar, Aydınlık Yarınlar!” 
projesiyle otuzdan fazla resim, 
heykel ve fotoğraf sanatçısını bir 
araya getirdi.

Projenin ilk ayağında sanatçıların eserlerinden, Anneler 
Günü ve Bayram Tebrik sertifikaları tasarlandı. İsme özel 
oluşturulabilen dijital kutlama sertifikaları, projeye katkı 
sağlamak üzere Türk Eğitim Derneği’nin ve BBartpool’un 
online platrormunda satışa sunuldu. Projenin ikinci ayağı “İlk 
Nefes” sergisi ise 360 İstanbul’da cemiyet hayatından sanat ve 
yardım severlerin buluştuğu açılış davetiyle başladı. 

davet

BANU SAĞNAK ERTEN BAHAR AKÇAY

BURCU KARAGÖZ BEDRİ BAYKAM

SERAN GÖÇER GÜLER ALTINDAĞ



haber

Çalışanlarının misyonu ve misafirleri ile tek tek ilgilenmelerinden 
dolayı şükranlarını sunan Mısırlı, “Holiday Inn Çukurambar Ankara; 
misafir odaklı hizmet anlayışı sürdürerek, Intercontinental Hotels 
Group ve çalışılan acente ve şirketlerden aldığı memnuniyet ile siz 
değerli misafirlerine hizmet vermeye devam etmektedir. Beş yıldır 
gösterdiği destek için değerli ortaklarımıza ve personelimize teşekkür 
ederiz.” dedi.  

Holiday Inn 
Çukurambar’dan 
Anlamlı Teşekkür
Holiday Inn Çukurambar Oteli’nin Genel 
Müdürü Sinan Mısırlı, kaliteli ve yenilikçi 
hizmet anlayışı ile çalışmalarını aktif bir 
şekilde yürüten tüm işletme personeline 
başarılarından dolayı teşekkürlerini iletti. 

Vatan Yıldızları Vakfı ve Film Yapımcıları Meslek Birliği’nin ortak 
çalışmasında amaç; şehit ve gazi çocuklarına sanat terapisi yoluyla 
destek olmak, genel anlamda sinema okur yazarlığı düzeyini 
artırmak için kurgulanmış temel düzeyde eğitimleri içeren atölye 
çalışmaları ile gençleri bu alanda yetkin hale getirmek. Eğitimler 
ünlü yönetmenlerin yanı sıra alanında uzmanlaşmış, sektörde 
gerek mesleki ve gerekse eğitimci yönüyle yer edinmiş dört ayrı 
meslek erbabınca, uzun yıllardır yaşadıkları çalışma deneyimleri 
ve bilgileri ışığında yürütülecek.  

Yıldızların 
Yansıması
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 
Genel Müdürlüğü desteği ve Vatan 
Yıldızları Vakfı bünyesinde düzenlenen 
etkinlikte, Film Yapımcıları Meslek 
Birliği’nin eğitmenleri on beş ile 
yirmi beş yaş arası kırk gence atölye 
çalışmalarında eğitim verecek. 

SİNAN MISIRLI
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Alanında bașarılı ișlere imza atan Uzman Psikolog Danıșman 
Bita Ghandchilar, bilinçaltının olușumu, temizliği ve pandemi 

sürecinde en sık karșılașılan problemleri Radyo Vizyon Yayıncısı 
Serkan Kızılbayır’a anlatıyor... 

röportaj

BİTA GHANDCHİLAR, SERKAN KIZILBAYIR

Lexus ile Ayrıcalıklı 
Sohbetler

Yediden yetmișe herkesin psikolojik 
desteğe ihtiyacı vardır. Hatta büyük bir 
probleme sahip değilsek bile sadece 
rutin hayatımızı birine anlatmak için 

bile psikoloğa gidebiliriz. 

izi biraz daha yakından tanımak isteriz. Bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz?
1983 yılında İran’da doğdum. Lisansımı psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik üzerine İran’da bitirdim 
ve orada kendi ofisimi açtım. Yeni ülke ve kültür 
ve ilerlemeyi sevdiğim için 2011 yılında Türkiye’ye 
Ankara’ya geldim. Gazi Üniversitesi’nde yüksek 

lisansımı psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında yaptım. Aynı 
zamanda birilerine fayda sağlamak adına eğitimler almaya başladım. 
Yüksek lisansımı bitirene kadar hem kendi bölümümde çalıştım 
hem de eğitimler aldım. Aldığım eğitimler; cinsel terapi, NLP, EFT, 
hipnoterapi ve aile terapisi. Yüksek lisansımı bitirdikten sonra kendi 
kliniğimi açtım ve kalıcı olarak Türkiye’ye yerleştim. Neuroformat, aile 
dizimi, grup ve bireysel yaşam terapilerimi de çalışmalarıma ekledim. 
Bu sene itibariyle tekrar klinik psikoloji yüksek lisansa başladım. 
Bunların hepsini hem kendim hem de bana güvenen insanlara daha 
faydalı olabilmek için yapıyorum.

Bilinç ve bilinçaltı nedir? Bilinçaltı nasıl temizlenir?
Bilinç, beynimiz ve ondan uzanan hücrelerdir, geriye kalanlar ise 
bilinçaltıdır. Deyimlerinize dikkat ederseniz bilinçaltını kasten işaret 
eden şeyleri fark edersiniz. Mesela duyguların tamamı vücut üzerinden 
dile getiriliyor. Örneğin; bembeyaz kesildi, mosmor oldu, buz kesti, 
ateş bastı, midemde kelebekler uçuştu. Bütün iyi ve kötü duyguları 
aslında vücudumuza ithafen konuşuyoruz. Biraz daha şaşırtarak ve 
ileri giderek bir şey daha söyleyeyim. Biz bir hücre alsak, ana rahmine 
düştüğümüz andan şimdiki mevcut yaşımıza kadar bilinçaltında 
kayıtlı olan herşey ve tüm bilgiler kayıtlıdır. Anneden gelen yumurta, 
babadan gelen sperm anne ve babanın bilinçaltının tüm kayıtlarıyla 
beraber çocuğa teşhir eder ve rahimde döllenme olduğu zaman 
bilinçaltı o anda şekillenir. İşin ilginç yanı, bilinçaltı oluştuğu andan 
itibaren kayıt tutar. Bilinçaltı altı yaşındaki çocuk zekâsına sahiptir 
ve hedefi sadace sahibini korumak ve mutlu etmektir. Ana rahmine 
düştüğümüz andan itibaren mevcut yaşımıza kadar başımıza gelen 
özellikle olumsuz olaylar sonucunda bilinçaltında oluşan negatif 
duygular temizleme ve yok etme anlamına gelir. Bilinçaltındaki bu 
negatif duygular kişiye ve yaşadığı olaylara bağlıdır. Mesela panik atak, 
migren, sosyal fobi, öfke kontrolü, stres, bipolar, kişilik bozukluğu, 
vajinismus, özgüven eksikliği insanın yaşam kalitesini bozan şeylerdir. 
İnsanlar da bu sorunları başka yollarla kendinden uzaklaştırarak 
rahatlamaya çalışırlar ama hepsi bir süre idare eder. Sonra tekrar 
baş kaldırır ve iki kat daha kötü bir hal alarak ortaya çıkar. Şimdi 
biz bu bilinçaltı temizlemede negatif duyguların birikimi, pis kötü 
yığıntıları, kökleşmiş duyguları kökünden söküp alıyoruz ve bunlara 
yol açan sebepleri ortadan kaldırıyoruz. Haliyle onlara bağlı olan 
olaylar da yok oluyor. Aslında konuşması çok kolay ve rahat gelebilir 
ama inanın bazen çok zor süreçler olabiliyor. O yüzden gelen danışanın 
problemine göre seans süresi değişiyor.

Bilinçaltını, kendi kendimize temizleyebilir miyiz?
Bunu basit bir örnekle anlatabilirim. Nasıl ki bir cerrah uzman olsa 
dahi kendi kendini ameliyat edemiyorsa biz insanlar da bir soruyu 
yapabildiğimizi düşünürsek geçici olarak onu çözebilir ve kendimizi 
rahatlatabiliriz. Ancak sorunu kökünden söküp atmak istiyorsak 
mutlaka bir uzmandan yardım almalıyız.

Pandemi döneminde danışanlarınızın şikâyetlerinin 
özellikle yoğunlaştığı alanlar hangileriydi?
Pandemi döneminde net bir kategori ve sorunlar yok ama diplerde 
olan problemler pandemi döneminde tekrar ortaya çıktı. Mesela var 
olan stres, kaygı, fobi, eşler arası sorunlar, depresyon gibi problemler 
kendilerini daha çok açığa çıkardı.

S

Kimler psikolojik destek almalı?
Yediden yetmişe herkesin psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. Hatta 
büyük bir probleme sahip değilsek bile sadece rutin hayatımızı 
birine anlatmak için bile psikoloğa gidebiliriz. 

Bir psikolog olarak mottonuz ve sizi motive eden 
cümle nedir?
Geçmiş, geçmiş değildir. Bugünü an olarak değil dibine kadar 
yaşamak ve yarın hayatının geri kalan ilk günüdür...

Bindiğimiz Lexus Hibrit Sürüş Teknolojisi olan araç 
ile insanların psikolojisi arasında nasıl bir bağlantı 
kurabiliriz?
Yolda giderken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Çalışıyor mu 
çalışmıyor mu belli değil. Bu da insanın psikolojisinde çok fazla 
etki ediyor. Roma Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre 
bir kişiyi hem dizel hem de hibrit özellikli araca bindiriyorlar. 
Kişinin nabzı, hibrit özellikli araçtan inince düşük çıkıyor. Hibrit 
aracın konforu sayesinde kişi çok rahat seyahat edebiliyor. Hem 
kendi sağlığımız hem de temiz bir Dünya için hibrit araçlar 
günümüzün en iyi teknolojisi diyebilirim.  

Videoyu izlemek 
için okutunuz.

serkankizilbayirSerkanKzlbyr serkankzlbyr
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Pandemi döneminde net bir kategori ve sorunlar yok ama diplerde 
olan problemler pandemi döneminde tekrar ortaya çıktı. Mesela var 
olan stres, kaygı, fobi, eşler arası sorunlar, depresyon gibi problemler 
kendilerini daha çok açığa çıkardı.

S

Kimler psikolojik destek almalı?
Yediden yetmişe herkesin psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. Hatta 
büyük bir probleme sahip değilsek bile sadece rutin hayatımızı 
birine anlatmak için bile psikoloğa gidebiliriz. 

Bir psikolog olarak mottonuz ve sizi motive eden 
cümle nedir?
Geçmiş, geçmiş değildir. Bugünü an olarak değil dibine kadar 
yaşamak ve yarın hayatının geri kalan ilk günüdür...

Bindiğimiz Lexus Hibrit Sürüş Teknolojisi olan araç 
ile insanların psikolojisi arasında nasıl bir bağlantı 
kurabiliriz?
Yolda giderken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Çalışıyor mu 
çalışmıyor mu belli değil. Bu da insanın psikolojisinde çok fazla 
etki ediyor. Roma Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre 
bir kişiyi hem dizel hem de hibrit özellikli araca bindiriyorlar. 
Kişinin nabzı, hibrit özellikli araçtan inince düşük çıkıyor. Hibrit 
aracın konforu sayesinde kişi çok rahat seyahat edebiliyor. Hem 
kendi sağlığımız hem de temiz bir Dünya için hibrit araçlar 
günümüzün en iyi teknolojisi diyebilirim.  

Videoyu izlemek 
için okutunuz.

serkankizilbayirSerkanKzlbyr serkankzlbyr
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Yaz Makyajının 
Püf Noktaları

Plajlarda güzelliğinizden ödün vermeyecek ufak dokunușlar yaparak nasıl daha 
iyi ve canlı görünebiliriz șöyle bir göz atalım...

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar

üzel bir cilde yatırım yapmanın, güneşten 
koruma olduğunu her fırsatta söylüyorum. 
Plajlarda yüksek faktör korumalı BB kremlerin 
ve renkli güneş koruyucularının hayat 
kurtardığını unutmayalım.

 
Uygulama öncesi yüzünüzün ışıldaması için makyaj bazı tercih 
ederek parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Yanaklarınıza renk 
katmak için sıvı formdaki krem allıkları, bronzlaştırıcı pudraları, 
gözleriniz için ise jel far ve su geçirmez bir maskara kurtarıcınız 
olacaktır. Doğal tonlardaki dudak parlatıcıları ve kaş sabitleyiciler 
de plaj makyajı için ideal. Işıl ışıl bir cilt, mercan veya pembe 
tonlarda bir ruj hem pratik hem de canlı bir alternatif olacaktır.

G Güneş lekeleriyle savaşmak ve leke görünümünü azaltmak 
adına ince yapılı ve güneş korumalı waterproof pate 
kremleri kullanmanızın ideal olacaktır. Yazın cildimiz su 
kaybettiği için bol sıvı tüketilmesi ve cildin yoğun bir şekilde 
nemlendirilmesi, cildin pürüzsüz ve ışıltılı görünmesinde en 
büyük yardımcıdır.

Sıcak havaların ezeli rakibi kozmetik 
malzemelerinden yüzü çok terleyenlere, birkaç 
ipucu ile bu yaz nasıl geçer?
Her makyajın en büyük sırrı, güzel bir cilt. Cildin dışarıdan 
aldığı en büyük destekçisinin su ve nemlenme olduğunu 
unutmamak lazım.

makyaj sırları
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BIODERMA - Photoderm
Nude Touch Güneş Kremi

INGLOT - Göz Kalemi
Kohl Pencil 01

SHISEIDO - Sports BB
Compact SPF50+

Lancome - Hypnose Drama
Waterproof Mascara

AVENE - Eau Thermale Spray

NARS - Afterglow
Lip BalmNARS - Liquid Blush

Gözenekleri tıkamayın, nefes almaya devam etsin. Bunun için 
cilt yapınıza uygun alt korumayı nemlendiricinin üzerine 
sürün. Güneş koruyucusuz asla sokağa çıkmayın derim ama 
çok yoğun güneş koruyucular da terleme yapıyor, ince yapılı su 
bazlı formüller tercih edin. Nemlendirici tercihinizi de su bazlı 
olanlardan yana kullanın. Daha yoğun bakım içerikli ürünleri 
gece rutinine bırakabilirsiniz. Gün içinde iki, üç saatte bir gül 
suyu ya da sodalı su gibi yüz spreyleriyle cildi ferahlatmak destek 
önerimdir. 

Piyasada “water proof” diye satılan birçok ürün var ama birçoğu 
aşırı sıcağa ve suya dayanmıyor. Sadece boyanın, gözden akmasını 
daha aza indiriyor ya da denize girip çıktığınızda göz altına 
bulaşmasını engelliyor. Evet teknoloji gelişiyor ama çok terleyen 
bir yüz için kurtarıcı bir makyaj halen üretilebilmiş değil. 

Gözlerinize mutlaka özel göz kapağı primer’ı kullanın. Ayrıca 
çok terleyeceğiniz bir yerde olacaksanız eğer varla yok arası 
transparanlığı olan hafif, aktığında da rahatsız etmeyecek açık 
renk krem farlar kullanın. Bir krem farı; allık, dudak ve göz farı 
için kullanarak tek bir ürünle tüm günü geçirebilirsiniz.

Göz kaleminde yumuşak olan kremsi kalem yerine suya 
dayanaklı, biraz daha sert dokulu kalem ve rimel tercih edin. Suya 
dayanıklı demek ille de terlediğinizde çıkmayacak anlamına 
gelmez. Her cilt kendine hastır. O yüzden bir kişiye iyi gelen size 
de iyi sonuç verecek anlamına gelmez. Yumuşak ve akışkan water 
proof rimellerin kayıp gittiğini çok gördüm. Yazın yumuşak ya 
da akışkan ürünleri göz kalemi veya rimel olarak önermiyorum. 
Aynı durum kaşta da geçerli. Kaş için de daha sert uçlu dayanıklı 
ürünler tercih edin.

Özetle, her cilt farklı bir ürünle daha iyi anlaşabilir. Yine teknoloji 
çok ilerlese de “water proof” halen bazı ciltler için hayat kurtarıcı 
olamayabiliyor. Deneme yanılma bir numaralı dostunuz olsun. 
Cildi bol nemlendirin, güneşte çok kalmayın, cildinizi çok 
kapatmayın aksine ince ve şeffaf formüllerle gözeneklerinizi 
ferah ve temiz tutun. 



Keyifli
Açılış
Semih Vintage’nin kurucusu Semih 
Bilgiç, Ankara Arjantin Caddesi’nde 
bulunan mağazasında yaza 
merhaba daveti düzenledi. 

Semih Bilgiç’in ev sahipliğinde düzenlenen davette, konuklar 
mağazada yer alan ürünleri inceleyip alışveriş yapmayı da 
ihmal etmedi. Hem alışverişin hem eğlencenin bir arada olduğu 
etkinlikte, Semih Bilgiç misafirleriyle yakından ilgilendi. 

davet

GÜLTEN BIÇAKÇI

AYLİN ÖZAL

ZUHAL GÜLDEN GÖKȘEN NEJLA POYRAZ

SEMİH BİLGİÇ
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Okul yıllarında tiyatro ile bașladığı oyunculuk serüvenini Fox TV ekranlarının sevilen 
dizisi Son Yaz’da canlandırdığı Naz karakteriyle profesyonel bir boyuta tașıyan 

güzel oyuncu Yasemin Yazıcı, kendisi ve kariyerine ilișkin dair 
merak edilenleri anlattı...

Hayalden Tutkuya 

röportaj



Tiyatro sahnesinde olmak bir histen 
daha fazlası. Oyundayken bedenini ve 

zihnini ele geçiren ama algılarını 
açan bir akıș oluyor.

yuncu olmaya nasıl karar verdiniz? 
Oyunculuk size ne ifade ediyor?
Çocukluğumdan beri oyunculuğa ilgim vardı. Tam 
şekillenmesi ortaokulda tiyatro kulübündeyken 
oldu. “Bunu hayatımın her günü yapabilirim” diye 
düşündüm. Benim için oyunculuk; boş bir alanı hayal 
gücü, tutku, korku ve felsefeyle doldurmak...

Son Yaz sezon finali yaptı ve finaliyle çok konuşuldu... 
Yeni sezonda bizi nasıl sürprizler bekliyor?
İnanın yeni sezonda neler olacağını bilmiyorum ama 
senaristlerimiz Deniz, Cenk ve Cem’in büyük sürprizler 
hazırladığından çok eminim. Ben de seyircilerimiz kadar heyecanla 
bekliyorum.

Bildiğimiz kadarıyla ilk televizyon projeniz Son Yaz... 
Dizinin senaryosunu okuduğunuzda neler hissettiniz? 
Sete çıktıktan sonrası nasıldı? 
Naz karakteri için audition verdiğimde elimde sadece ajansım Gaye 
Sökmen’in yolladığı bir sahne vardı. O yüzden senaryonun tümünü 
okuduğumda ve sete ilk çıktığımda gerçekten başarmış hissettim. 
“Kapıdan içeri adımımı attım galiba” diye şaşkındım.

Dizide canlandırdığınız Naz karakterinin dizinin 
başından bu yana olan dönüşümü hakkında bir 
yorum istesem neler söylersiniz?
Bir sezon boyunca Naz ilklerini yaşadı. İlk aşk, ilk ailevi hayal 
kırıklığı… Bu deneyimlerden çıkardığı derslerle büyüdü ve 
olgunlaştı. En son aldığı ders de birini sevmenin ve onunla birlikte 
olmayı her şeyden çok istemenin temel farklılıkları geçersiz kılmak 
için yeterli olmayabileceğiydi.

Okul yıllarınızdan bu yana tiyatro sahnesinde de 
rol almışsınız. Tiyatro sahnesinin sizde yarattığı his 
nedir?
Tiyatro sahnesinde olmak bir histen daha fazlası. Oyundayken 
bedenini ve zihnini ele geçiren ama algılarını açan bir akış 
oluyor. Oyun bitip perde inerken bu akış endorfin salgısından 
kaynaklanan bir coşku, tabiri caizse bir bağımlılık haline 
dönüşüyor. Bir sonraki performansınızı iple çekiyor oluyorsunuz.

Örnek aldığınız ya da beğendiğiniz oyuncular var mı?
O halde iki Türk, iki yabancı olmak üzere iki kadın ve iki erkek 
söyleyeyim. Olivia Colman, Nazan Kesal, Haluk Bilginer ve 
Anthony Hopkins.

Hayalini kurduğunuz bir proje ya da karakter var mı?
Bence Shakespeare gelmiş geçmiş en büyük oyun yazarı. Daha 
önce sadece bir komedisinde oynadım. O zaman bile zorluğu 
ve incelikleriyle resmen bir eğitim alanıydı. Onunla düşünmek, 
meşgul olmak ve yaşamak zorundasın. Bu nedenle sınırlarımı 
zorlamak için hırslı ve acımasız Lady Macbeth’i canlandırmak 
isterim. 

İleride bu röportajı okuduğunuzda kendinize nasıl 
bir not bırakmak istersiniz?
İçindeki ateş, dışarıdaki fırtınalardan daha güçlü...

Gelecek ile ilgili hayalleriniz ve hedefleriniz nelerdir?
Daha önce hiç deneyimlemediğim için bir filmde oynamak yakın 
bir hedefim. Hayallerimin arasında farklı dillerde ve yabancı 
oyuncularla beraber bir projede yer almak da var.  

O



Exxen’de izleyicilerle bulușacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosuna 
dahil olan genç ve yetenekli oyuncu Sarp İkiler ile diziye dahil olma süreci ve 

oyunculuk kariyeri  hakkında konuștuk…

Futboldan Oyunculuğa 
Uzanan Serüven

röportaj

Sarp ikiler 

endinizden kısaca bahsetmeniz gerekse 
Sarp İkiler’i hiç tanımayan birine nasıl tarif 
edersiniz?
Merak ve kararlılığın birleştiği, sosyal bir oluşumum.

Oyunculuk yapmaya nasıl karar verdiniz? 
Kariyeriniz nasıl başladı?

Karar aşaması benim için çok erken geldi. İlkokulda futbol kulübünden 
kaçıp tiyatro kulübünün provalarını izlemeye başladığım günden 
itibaren oyunculuğa, sahne ve performansa ilgiden de öte bir tutkum 
olduğunu keşfettim. O tutku, öğrendikçe ve araştırdıkça bir hayale, o 
hayal de bir kariyer planına dönüştü. Tiyatro kulübüne girdiğimden 
beri oyunculuğu bırakmadım ve 2019 senesinde Hercai dizisine 
girmemle beraber profesyonel hayatım da başlamış oldu. Şimdi de 
ajansım Gaye Sökmen ile yolumuza birlikte devam ediyoruz.

Hercai dizi ile izleyiciler sizi tanıdı. Dünden bugüne 
kariyerinizde neler değişti? 
Benim için o günden itibaren her şey bir okul gibi adım adım 
öğrenmekle, meslek büyüklerimden nasihatler almak ve kendimi 
çok değerli insanların yanında geliştirmekle ile geçti. Kariyerimde 
attığım her adımı, bana yol gösteren büyüklerime, meslektaşlarıma ve 
arkadaşlarıma borçluyum. Oynadığım oyunlar ve yer aldığım projeler 
değişse de bu asla değişmeyecek.

Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor?
Oyunculuk benim için gerçeği ifade ediyor. Oyunculuğa bakış açım 
olsun, hayatımdaki yeri olsun bana her zaman gerçeği ve gerçekçiliği 
öğretmiştir. Oynarken de hedefim her zaman bu öğretiyi yansıtmak 
olmuştur.

Çekimleri başlayan ve yakında Exxen’de yeniden yayın 
hayatına başlayacak olan Leyla İle Mecnun dizisinin 
kadrosuna dahil oldunuz. İlk teklif geldiğinde neler 
hissettiniz? Kült bir projenin hem de aynı kadroyla 
yeniden çevrildiği haline dahil olmak nasıl bir duygu?
Çok heyecanlıyım. Böyle bir projede yer almak ve kült olmuş renkli 
kişilikli karakterlerin oluşturduğu bu müthiş hikâyeye yeni ve farklı 
bir karakter getirmek benim için büyük bir gurur. Teklif ilk geldiğinde 
heyecanımı yönetip hemen karakterimi yaratma ve pekiştirme sürecine 
başladım. Ne kadar heyecanımı yönetmeye çalışsam da bence bütün 
çekimler boyunca bile geçeceğini düşünmüyorum. Çok mutluyum...

Set dışında zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Yapmaktan 
en keyif aldığınız aktiviteler neler?
Set dışında olabildikçe kafamı dağıtmaya çalışıyorum, sevdiklerimle 
vakit geçirmek, film izlemek ve yemek yapmak özellikle pandemi 
sürecinde vazgeçilmezlerim oldu. Ancak bunların yanı sıra zamanımı 
ayırmayı çok sevdiğim bir diğer şey de müzik. Müzik yapmayı, piyano 
çalmayı ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Müzisyen arkadaşlarımla 
buluşup ortaya bir şeyler çıkartmak boş zamanlarımda beni en çok 
besleyen aktivitelerden biri.

Özellikle ne tarz yapımları takip ediyorsunuz?
Takip ettiğim yapımlar konusunda oldukça geniş bir yelpaze 
sahip olmaya çalışıyorum. Günümüzde özellikle çok benzer işler 
görebildiğimiz bir dönemde farklı şeyler deneyimlemek bence önemli.

Komedi mi, dram mı? Hangi türü daha çok 
seviyorsunuz?
Gülmeyi ve eğlenmeyi ne kadar çok sevsem de dramanın beni duygusal 
açıdan bağlaması ve hikâyenin içine alması benim için karşılaştırılamaz 

K

bir deneyim. Galiba hem izlemek hem de oynamak açısından 
drama daha benlik.

Oyunculuğunuzun yanı sıra futbolda da başarılısınız. 
Barselona’ya uzanan futbolculuk kariyerinizden 
kısaca bahsedebilir misiniz?
Bir maç antrenmanı sırasında yetenek avcılarını beni izleyip 
beğenmesi ile söz İspanya’ya kadar ulaştı ve ben Barcelona’ya 
kaleci seçmeleri için çağırıldım. Gittiğimde de iyi bir maç 
oynamam üzerine Barcelona’da kalmam, altyapıda oynamam 
ve hayatımı oraya taşımam teklif edilmişti. Ancak o dönem 
annemlerin İstanbul’da okula devam etmemi istemeleri üzerine 
ben burada kalıp oyunculuğa daha çok önem vermeye başladım. 
Hayatımızda verdiğimiz kararların bizi nerelere götüreceğini asla 
belli olmuyor. Belki de o karar sayesinde bu röportajı yapıyorum.

Gelecek ile ilgili planlarınız nelerdir?
Açıkçası gelecek planım hiç değişmedi. Hedefim her zaman bu 
meslekte olup kendimi geliştirmek ve daha iyi yerlere gelmekti.  

Oyunculuk benim için gerçeği 
ifade ediyor. 
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Set dışında zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Yapmaktan 
en keyif aldığınız aktiviteler neler?
Set dışında olabildikçe kafamı dağıtmaya çalışıyorum, sevdiklerimle 
vakit geçirmek, film izlemek ve yemek yapmak özellikle pandemi 
sürecinde vazgeçilmezlerim oldu. Ancak bunların yanı sıra zamanımı 
ayırmayı çok sevdiğim bir diğer şey de müzik. Müzik yapmayı, piyano 
çalmayı ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Müzisyen arkadaşlarımla 
buluşup ortaya bir şeyler çıkartmak boş zamanlarımda beni en çok 
besleyen aktivitelerden biri.

Özellikle ne tarz yapımları takip ediyorsunuz?
Takip ettiğim yapımlar konusunda oldukça geniş bir yelpaze 
sahip olmaya çalışıyorum. Günümüzde özellikle çok benzer işler 
görebildiğimiz bir dönemde farklı şeyler deneyimlemek bence önemli.

Komedi mi, dram mı? Hangi türü daha çok 
seviyorsunuz?
Gülmeyi ve eğlenmeyi ne kadar çok sevsem de dramanın beni duygusal 
açıdan bağlaması ve hikâyenin içine alması benim için karşılaştırılamaz 
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bir deneyim. Galiba hem izlemek hem de oynamak açısından 
drama daha benlik.

Oyunculuğunuzun yanı sıra futbolda da başarılısınız. 
Barselona’ya uzanan futbolculuk kariyerinizden 
kısaca bahsedebilir misiniz?
Bir maç antrenmanı sırasında yetenek avcılarını beni izleyip 
beğenmesi ile söz İspanya’ya kadar ulaştı ve ben Barcelona’ya 
kaleci seçmeleri için çağırıldım. Gittiğimde de iyi bir maç 
oynamam üzerine Barcelona’da kalmam, altyapıda oynamam 
ve hayatımı oraya taşımam teklif edilmişti. Ancak o dönem 
annemlerin İstanbul’da okula devam etmemi istemeleri üzerine 
ben burada kalıp oyunculuğa daha çok önem vermeye başladım. 
Hayatımızda verdiğimiz kararların bizi nerelere götüreceğini asla 
belli olmuyor. Belki de o karar sayesinde bu röportajı yapıyorum.

Gelecek ile ilgili planlarınız nelerdir?
Açıkçası gelecek planım hiç değişmedi. Hedefim her zaman bu 
meslekte olup kendimi geliştirmek ve daha iyi yerlere gelmekti.  

Oyunculuk benim için gerçeği 
ifade ediyor. 



karma

Peter Pan Sendromu

zmanların birçoğu yaz tatillerinde yapılması en güzel 
aktivitelerden birisinin çizgi film izlemek olduğunu 
söylüyor. Hatta aile bağlarını ve iyi bir insan olma 
konusunda unuttuklarımızı hatırlatmak konusunda 
bir terapi olduğu araştırmalarla da kanıtlanmış. Eğer 

çocuk olmayı bırakmak istemeyen yetişkinlerdenseniz önemli bir 
probleminiz olabilir. Bu durumda akla gelen ilk terim Peter Pan 
Sendromu. 

Peter Pan Sendromu nedir?
Bu sendrom büyümek istemeyen çocuklarda ve olgun olmalarına 
rağmen çocuk gibi davranan ya da çocukluk özlemiyle hareket 
ederek yaşayan yetişkinlerde görülür. İlk olarak 1983’da Psikanalist 
Dan Kinley tarafından tanımlanmış ve bilime kazandırılmıştır ancak 
gerçek bir rahatsızlık olarak tanımlanmamaktadır.

Adını, James Matthew Barrie’nin romanındaki Peter Pan 
karakterinden almıştır. Büyümeyi hiç istemediği için kendi yarattığı 
Var Olmayanlar Ülkesi’ne gidip orada kendisi gibi çocukları bir 
araya toplayarak onlarla yaşamaya başlayan Peter Pan’in hikâyesini 
mutlaka biliyorsunuzdur. Bu sendrom genellikle Peter gibi büyümek 
istemeyen erkekleri tanımlar. Genelde bekar insanlarda görülür. 
Çocuklukta baskın bir anne ve otoritesi zayıf silik bir baba figürü 
yüzünden ortaya çıktığı bilinir.

Gelişim sürecinde genellikle şu şekilde dönemsel 
özellikler gösterir;
10-15 yaş arası: Korkuları nedeniyle dış dünya ile ilişkileri zayıftır. 
Sosyal bir sorumluluk almamak için içine kapanır ve yalnızlaşır.
16-22 yaş arası: Kendine hayranlık duyar ve karşı cinse özellikle maço 
bir tavır sergiler. 
23-25 yaş arası: Mutsuz bir hayat yaşar ve bulunduğu durumdan 
rahatsızdır.
26-30 yaş arası: Sendromun en yoğun yaşandığı dönemdir.
45 yaş: Tekrar çocuk olma ve istenilmeyen hayat duygusundan 
uzaklaşma dönemidir.

Araştırmalar kendini beğenmiş davranışlar gösterdiklerini, 
sosyal ilişkilerde başarısız olduklarını gösteriyor. Buna neden 
olan en temel şey, otorite eksikliğidir. Kendi ayakları üzerinde 
duramayan, ailesinden bir türlü kopamayan bu çocukların bu 
terimle isimlendirilmelerinin ana nedeni bunlardır. Peter Pan 
Sendromu’ndan şikâyetçi insanlar, kendilerine zıt karakterli, 
kendilerinde olmayanı bünyesinde barındıran kadınlarla birlikte 
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Bu yaz dönemini, sağlıkla ve ertelenmiș tatillerin de telafisinin 
yapıldığı keyifl i bir yaz tatili olarak yașamalarını diliyorum herkese. 

Genel bir tatile duyulan özlem, tazelenme isteği hepimizde 
oldukça yüksek ve tatil sonrası bizi bekleyen gerçek dünya için 

enerji toplamak ve yenilenmek istiyoruz. 
Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

olmayı tercih ederler. Bu kadınlar genelde bu sendromu yaşayan 
erkeklerin anneleri gibi olmaya başlarlar hatta bu uzun bir süre 
olabilir.

Sendromu yaşayanlarda genelde gözlemlenen 
davranışlar şöyledir;
• Sağlıklı bir kariyer sahibi olmamış
• Finansal sorumluluk almamış
• İstikrarsız
• Olmayacak şeylere odaklanmış
• Evde eşlerine ya da annelerine yardım etmeyen
• Evlilik ve aile olmaya karşı ilgisiz olan
• Gelecekten korkan, geçmişe bağlı kalan
• Bağımlılıkları olan 
• Başarısızlıkları nedeniyle çevresini suçlayan kişilerde görüldüğü 
bilinmektedir.

Peter Pan Sendromu’na iyi gelen şeyler;
• Ailelerin çocuk gelişimi ve yetiştirme konusunda daha bilinçli 
olmaları, sendromu önleme konusunda eğitilmeleri.
• Çocuklarını yetiştirme sürecinde çocuk için doğru ve güçlü bir rol 
model oluşturulması.
• Sorumluluk almalarının sağlanması ve bu sorumlulukları yerine 
getirmesi konusunda güvenilmesi.
• Bu konuda problemler yaşayan kişiyle doğru iletişim kurulması,
• Konusunda uzman bir profesyonelden destek alması iyi gelir.

Peter Pan Sendromu ile mücadele eden kişilere iyi 
gelmeyen şeyler;
• Aileler erken çocukluk döneminde sendromlu çocukların 
sorumluluk almalarına izin vermezse
• Mücadele etmeyi veya vazgeçmeyi öğretmezse
• Tedavi için gerekli motivasyon ortamını sağlamazlarsa
• Aşırı baskı oluşturup, abartılı kontrol takıntısı olmazsa
• Kariyer planlamasına yanlış noktadan başlarlarsa
• Yalnız bırakılırlarsa ya da yalnız yaşarlarsa iyi gelmez.

Sendromun ilham kaynağı David Barrie on kardeşin dokuzuncusu 
ve ailenin göz bebeği abisini altı yaşında kaybettikten sonra onun 
gibi davranarak yerini doldurmaya çalışan bir çocuk olduğu için 
belki Peter karakterini yaratabilmiştir. Bazen yarattığımız hayal 
dünyasında başka insanlara dönüşebiliyoruz. Hatta bir hayal 
kahramanı olmak bile istediğimiz zamanlar oluyor, ne olursa olsun 
gerçek dünyanın gerçeklerinden kaçmak maalesef mümkün değil. 
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Enfes Bir Yaz 
Bir kapı kapanır, bir kapı aralanır. Sen, sana evindeymiș hissi vereni 
unutma. Unutma ki fırtına dindiğinde yanaștığın liman belli olsun. Ufak tefek 
oyunlara meyilli olma, zira resim boya fırçasını her zaman büyük oynayana 
verir. Aldığın bir teșekkürü cebine koy sakla, kim bilir hiç ummadığın bir 
vakitte o nasip olur sana. Kader denilen çizgiyi asla hor görme ama aylak 
aylakta oturma, unutma elmasta karbon tașır içinde ama asla bir kömür 

değildir. Ișıltısı ile her daim gözleri kamaștırır diyor ve 
hoș geldin Temmuz ayı ile devam ediyorum… 

kelebek

Bysym; tasarımlarını zamansız dokunuşlarla, çağdaş 
kesimlerle yeni dokular ve zarafet dengesiyle ön plana 
çıkarmayı hedefliyor. Organik kumaşlar ve kaliteli 
malzemelerle hazırlanmış her ürün, doğuştan gelen 
bir güç ve büyümek için sonsuz bir enerjiyle cesur 
seçimleriyle yaşam tarzını belirleyen cesur kadınlar 
için tasarlandı.

Aklınıza gelebilecek en son trend takıları bulabileceğiniz 
bu hesabı yaz tatiline çıkmadan muhakkak takibe alın. 

Bavulunuzda birkaç parça Burcu Ülkealan takıları ile 
yapacağınız tatilde tüm gözler sizin üstünüzde olacak. 

Bahar Yavuz - 
Bysym

Burcu Ülkealan

Tuğçe İnal
tugceinal@magdergi.com.tr
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Sıra dışı tasarımların sanatla buluştuğu 
bir mekân. Tablolar, heykeller, lambalar, 

biblolar, büstler ve daha ne renkli ne 
şahsına münhasır tasarımlar...

Her eve lazım! 

Başak Atiyas’ın muhteşem 
markası ile tanışın. Konforu 
tekrar tanımlayan kumaşları ve 
özenli tasarımları ile sektördeki 
birçok tasarımcıdan sıyrılıp, öne 
çıkıyor. Bebek’teki mağazaya 
uğramadan sakın tatil 
bavulunuzu yapmayın! 

Ceylan Sarıca ve Cemre Arslaner kardeşlerin 
tatlı markası  Atelier 12, 2019 yılında 
İstanbul’da kuruldu. Modern ve stil sahibi 
şehirli kadınlara hitap ederken sezon 
trendlerini yansıtan tasarımlarını kaliteli 
kumaş ve kusursuz dikim ile buluşturuyor.

Son birkaç yıldır çok beğenerek ve zevkle 
giydiğim bir Türk tasarımcı Şennur Keskin. 

Özellikle plaj giyim konusunda iddialı ve tek 
düzeliği kıran tasarımlarını bu yaz harika 

takımlar ve elbiseler ile taçlandırdı.

Bitez’in kuytu köşesinde, mandalina 
bahçelerinin içinde bir İtalyan restoranı 

olan ve kalbinizi kesinlikle bir dahaki sefere 
kadar orada bırakacağınızı iddia ettiğim bu 

lezzet şöleni mekân yaz akşamları için adeta 
Bodrum’da bir limoncello havası estiriyor.

Kuju 
İstanbul 

Şennur Keskin 

Atelier 12 

Clay Art 
Store 

Trattoria  Il 
Mandarino

Plajların en hit trendi kimono, kaftan ve 
pareo akımına yeni bir yüz olan Belle Âme 
rengarenk desenleri ile bu yazın en favori 
markalarından biri olacak. 

Belle Âme



Cazın Ustalarından 
Lezzet Buluşması
Hilton Dalaman Sarıgerme’de 
“Gastrojazz” temalı etkinlikte 
konuklar, cazın kültürünü 
ustalarından dinlerken kökenindeki 
mutfağın lezzetlerini uzman şeflerin 
ellerinden tatma fırsatı buldu.  
Cazın doğduğu yer New Orleans-Loisiana ve Afro – Amerikan 
mutfaklarının hikâyeleri, Hilton Dalaman Sarıgerme Executive Şefi 
Tamer Özkan ve ekibinin ev sahipliğinde Ahmet Güzelyağdöken, 
dünyaca ünlü Spago – Los Angeles Şefi Yiğit Mirzaoğlu ve Gastro Şef 
Hazer Amani’nin keyifli sohbetleriyle Hilton Dalaman misafirlerine 
anlatılırken caz müziği eşliğinde bir akşam yemeğinde bu lezzetleri 
keşfettiler. Misafirler, aynı zamanda Afro Amerikan, Kızılderili, 
İspanyol ve Fransız etkisi taşıyan mutfağa dair püf noktalarını 
uygulamalı workshoplar ile öğrenme fırsatı da yakaladılar.  

davet

SİMAY ARPACI, BORA KOZANOĞLU

SEDA-BERKİN ALTIN

FERİT ODMAN

YİĞİT MİRZAOĞLU, AHMET GÜZELYAĞDÖKEN

HAZER AMANİ, MAKSUT AȘKAR
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Yaz geldi, havalar sıcacık, tatile özlem de 
başladı... En çok merak edilen isimlerin, 
farklı bakış açılarıyla tatil anlayışlarını 

sorduk... Bu yazki rotalarını, hayallerini, 
en çok keyif aldıklarını ve bavullarının 

vazgeçilmezlerini paylaştılar...

Tatil



Etel Baler
Cemiyet hayatının sevilen ismi Etel Baler, yeni döndüğü 

Santorini seyahatinden enfes karelerini paylașırken bu yazki tatil planının, 
çocuklarıyla birlikte Güney kıyılarını ve Yunanistan’ı gezmek olduğunu söylüyor...

tatil
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u yaz tatil planlarınız nelerdir?
Bu yazı çocuklarla teknede geçireceğiz. Güney 
kıyılarımızı dolaştıktan sonra Yunanistan’a 
geçeceğiz. Eğer yaz okulları yüz yüze eğitime geçerse 
Amerika’ya gitmeyi düşünüyoruz.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
En son Santorini’de teleferiği kaçırdık ve herkesin inilmez 
dediği o devasa kaygan merdivenleri gecenin köründe indik. 
Herhâlde az kaldı diye aşağı her baktığımızda daha ellide birini 
yapmamış olduğumuzu görüyorduk. Macha Pichu’dan inmek 
gibi bir şeydi.

Tatile dair hayallerini nelerdir?
Tatile dair hayalim: hayat boyu tatil kıvamında yaşamak.

Türkiye’de ve dünyada en çok sevdiğiniz tatil 
yerleri...
Bugüne kadar en sevdiğim yer, muhteşem enerjisi ve dünyanın 
sonsuzluğunu hatırlatan devasa ağaç kökleriyle Kamboçya oldu. 
İkinci olarak Uruguay, Paraguay sınırdaki İguazu şelalelerinin 
taneciklerini suratımda hissederek uyanmaktı. Bir de her zaman 
sonsuz ihtişamı ve güzelliğiyle yüzen şehir Venedik...

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Bu yılki tatil bavulu favorilerim; Patbo mayom, Nur Karaata 
pareom, Dior terliklerim ve en son aldığım Rus vintage 
porselenli saatim.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Zaman geçirmekten en çok keyif aldığım tatil partnerlerim; 
önce kendim ve tabii ki çocuklarım, sevdiğim dostlarım.  

B

Bugüne kadar en sevdiğim yer, 
muhteșem enerjisi ve dünyanın 
sonsuzluğunu hatırlatan devasa 
ağaç kökleriyle Kamboçya oldu.



Serda Buyukkoyuncu 
Birçok farklı yeri görme fırsatı bulan Seyahat, Sanat ve Tarih Yazarı 

Serda Büyükkoyuncu, bu yılki tatil rotasını ve unutamadığı 
tatil anısını MAG Okurları ile paylașıyor..

tatil
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u yaz tatil planlarınız nelerdir?
Doğruyu söylemek gerekirse bizim tatilleri planlamaya 
bile vaktimiz olmuyor. Öyle hızlı gelişiyor ki her şey. 
Kapadokya’da bahar çok güzel karşılanır diye yaz 
açılışımızı orada yapalım istedik. Sevgili Leyla Alaton ve 
Saffet Emre Tonguç ile rotamızı oraya çevirdik. Havalar 
İstanbul’da bir türlü ısınmayınca Mısır ‘a Sharm-El 

Sheikh ve Hurgada’ya gitmeye karar verdik. İki muhteşem otelde 
konakladık. Biri Sharm-El Sheikh’de Rixos Premium Seagate diğeri ise 
Rixos Magawish. İkisi de inanılmaz tesislerdi. Kaş, Kalkan ve Patara 
bölgesinde yeni keşiflerde bulundum. Fidanka, gördüğüm en sıra dışı 
karakteri olan tarihin parçalarını bir araya getiren unutulmaz bir butik 
otel. Primadonna, Peninsula, Sunasun, Villa Blanca o bölgedeki yeni 
favorilerim. Madem açılışı doğanın muhteşem oluşumlarıyla yaptık 
deyip bu kez yolumuzu Denizli ve Pamukkale’ye düşürdük. Hierapolis, 
Travertenler, Laodikeia, Aphrodisias cennet vatanımın cennet köşeleri... 
Bu seyahati de unutulmaz tatillerim listesine ekledim. Osmanlı’dan 
bu yana olduğu gibi kalmış muhteşem bir inci var; Safranbolu... 
Birbirinden güzel tarihi konaklardan Paçacıoğlu Konağı’nda kaldık. 
Zarafetin ve ihtişamın en güzellerini yaşadık. Leziz yerel lezzetleri tadıp, 
tüm tarihi yerleri gezdik. Gördüğünüz gibi yaz çok güzel başladı. Şu 
an Bodrum’da muhteşem günler geçirmekteyim. Buradan Karadağ’a 
geçeceğiz ve Avrupa’nın ilk One&Only otelinde kalıp Karadağ’ın altını 
üstüne getireceğiz... 

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Maldivler seyahatimin kendisi bile unutulmazdı. Kaldığım tesis bir 
adaydı, Soneva Fushi... Modern ama ilkel standartlarda bir sistem 
kurmuşlardı. Adada ayakkabı kullanılmıyor, yalınayak dolaşıyorsunuz. 
Kapınızdaki tahta bisikletlerle ormanın içinden geçerek sosyal tesislere 
ulaşıyorsunuz. Kral, prens, devlet başkanı gibi pek çok önemli insan 
var ama herkes birbirine ön adıyla hitap ediyor. Binlerce mum ile 
aydınlatılan kumsallarda yemek yiyorsunuz. Beyaz ve turkuazın tüm 
tonlarının bir arada olduğu cennet gibi bir yer.

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?
Tüm bu seyahatleri anlatınca klasik bir söz vardır ya “hayat size güzel 
Serda Bey” diye. O iş hiç de öyle değil. Mesela benim tatil hayalim; hiçbir 
şey yapmak, sıkıntıdan patlamak, bir o yana bir bu yana devrilmek. 
Zaman geçmek bilmesin. Bana hiçbir şey katmayan saçma kitaplar 
okuyup, televizyondaki dizilerin tüm sezonlarını, tüm bölümlerini 
bitirene kadar yerimden kalkmayayım, deli gibi abur cubur yiyip hiç 
kilo almayayım.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...
Gitmediğim her şehir ve ülke, ilk gittiğim anda en sevdiğim yer haline 
geliyor. Ta ki yeni bir yer keşfedene kadar. Bunda İkizler burcu olmamın 
önemli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Yüz yirmiden fazla ülke 
gördüğümü, binden fazla şehri defalarca ziyaret ettiğimi düşünecek 
olursanız sevecek daha çok yerim var demektir, ne dersiniz?

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Bakmayın siz seyahat, bilim ve sanat tarihi yazarı olduğuma... Aşırı 
düzenli bir bilgisayar mühendisi olarak başta bilgisayarım olmak 
üzere seyahatte lazım olabilecek tüm tablet, kablo, batarybank, yedek 
telefon, bolca flash bellek türü aksam çantamın ilk vazgeçilmezleri. 
Müzik tarihi seminerleri veren biri olarak elbette ki yedekli Bluetooth 
ses sistemi... Kokular konusundaki takıntılarım sebebiyle İkizler burcu 
birine yakışır şekilde her ruh halime uygun kokular... Bir de hijyen 
takıntılarım sebebiyle günde birkaç kez duş alırım ve her duş sonrası 
yeni kıyafet giyerim. Bu sebeple bol bol giysi... Kitaplarımı söylemeye 
gerek bile duymuyorum. Mini bir kütüphaneyle gezerim.

B

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Elbette ki önce eşim Sevda. O benim kanatsız meleğim. Kızım 
modacı Alara Büyükkoyuncu ile yapılan her tatil benim 
için unutulmaz olur. Bir de iş ortağım Saffet Emre Tonguç ile 
ekürilerimiz Funda Arkas, Leyla Alaton ve Semiramis Pekkan 
birlikte vakit geçirmekten keyif aldığım tatil partnerlerim. 
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Zeynep Zor
Ailesi ve yakın arkadaș grubuyla tatil yapmaktan keyif aldığını belirten 

İç Mimar ve Infl uencer Zeynep Zor için Disneyland’da geçirdiği 
Cadılar Bayramı tatilinin ayrı bir yeri varmıș...

tatil



Zeynep Zor
Ailesi ve yakın arkadaș grubuyla tatil yapmaktan keyif aldığını belirten 

İç Mimar ve Infl uencer Zeynep Zor için Disneyland’da geçirdiği 
Cadılar Bayramı tatilinin ayrı bir yeri varmıș...

tatil

u yaz tatil planlarınız nelerdir?
Bu yaz her zaman olduğu gibi benim de 
çocukluğumun geçtiği Bozcaada’ya gideceğiz. 
Yazlığımızda Aslan’la vakit geçirdikten sonra 
sırasıyla Bodrum, Çeşme ve Göcek rotalarımız 
arasında. İkinci doz aşımızı olduktan sonra Ağustos 
sonu gibi yurt dışına da çıkmayı düşünüyoruz. 

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Unutamadığım tatil anılarından biri, Disneyland’da 
geçirdiğimiz Cadılar Bayramı’ydı. Herkesin en çok özenerek 
kutladığı yerlerden biriydi ve kendimi gerçek bir masalın içinde 
gibi hissetmiştim, büyülü bir andı.

Tatile dair hayallerini nelerdir?
Eskiden daha hareketli tatilleri severdim şimdi ise tek hayalim 
sakin bir tatil yapmak. Bu yıl tatilden tek istediğim bütün gün 
yemek, içmek, güneşlenmek ve hiçbir şey düşünmemek.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...
Türkiye’de en sevdiğim tatil yerleri; Bozcaada, Bodrum, Göcek, 
Kaş ve Çeşme... Yurt dışında ise; İsviçre Alpleri, İtalyan Alpleri, 
Dolomiti, Paris ve Los Angeles’ı çok seviyorum...

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Caelum marka bal özlü saç yağı ve shimmering jel... Tabi ki hasır 
şapkalar ve günlük stile uygun desenli minik çantalar olmazsa 
olmazlarım...

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Eşim Alkan ve oğlum Aslan en iyi tatil partnerlerim. Bir de çok 
sevdiğimiz bir arkadaş grubumuz var onlarla da tatil yapmak 
çok keyifli.  

B

Bu yıl tatilden tek istediğim 
bütün gün yemek, içmek, 

güneșlenmek ve hiçbir șey 
düșünmemek.



Ezgi FInDIk
Infl uencer Ezgi Fındık, bu yaz kısa rotaları tercih ederek hem dinlenebileceği 

hem de sevdikleriyle birlikte kaliteli vakit geçirebileceği
bir tatil yapmayı planlıyor...

tatil
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u yaz tatil planlarınız nelerdir?
Pandemiye rağmen bütün sene boyunca dünyanın 
her bir ucuna gitme fırsatım oldu. Bu yaz dönemi için 
biraz dinlenmeye ve kısa rotaları tercih etmeye karar 
verdim. Türkiye, Dünyadaki en güzel ülkelerden biri. 
Daha önce Almanaya’da yaşadığım için bunu her 
gelişimde net bir şekilde anlıyorum. Türkiye’nin her 

bir köşesi cennet. Bu yaz; Çeşme Bodrum ve Göcek’de olacağım. 
Özellikle Fethiye taraflarında tekne tatili yapmak çok keyifli 
oluyor.
 
Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Dünyayı gezerken birçok anı biriktirdim. Ama unutamadığım 
ve zorlandığım anlardan biri, uçak korkusu olan biri olarak 
Maldivler’de otele gitmek için bindiğim pırpır uçak oldu. Hem çok 
korktum hem de çok zevk aldım. 

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?
Sanırım artık tatilden beklentim, sadece dinlenmek ve sevdiğim 
kişilerle kaliteli vakit geçirmek. Sabahlara kadar eğlencelerin 
artık beni yorduğunu fark ettim. 

Türkiye’de ve Dünya’da en sevdiğiniz tatil yerleri...
Türkiye’de kesinlikle en sevdiğim yerler; Çeşme, Bodrum ve 
Fethiye diyebilirim. Göcek, Fethiye taraflarında deniz harika. 
Adeta turkuaz suda yüzme şansınız oluyor. Çeşme ise butik 
otelleri, küçük restoranları, kafeleri ile sosyalleşme için ideal 
bir yer. Bodrum yurt dışında daha luxury şehirlerle eş değer. 
Dünya’da ise gitmeye sıkılmadığım yerlerden biri, İtalya’dır. Her 
bir köşesinde sevgi dolu insanlar ve inanmaz lezzetli yemekler 
bulabilirsiniz. Los Angeles’ı unutmamak lazım. Orası, yeryüzünde 
en rahat edebilceğiniz kimsenin kimseyi umursamadığı ve 
insanların sadece kendi istediklerini yapıp yaşadığı bir yer. Yaz 
bitiminde mutlaka gidilmeli.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Aslında çok fazla bavul ile seyahat eden biriyim ama bunu 
değiştirme kararı aldım. Sadece çok sevdiğim ve giymek istediğim 
parçaları yanıma alıyorum. Jean şort ve ince elbiseler olmazsa 
olmazım ve güneş gözlüklerinin yaz aylarda kurtarıcı olduğuna 
inanırım. 

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Sanırım en yakın arkaşadım Rıfat ve ikizim Eliz. Hiçbir zaman 
birbirimizden sıkılmıyoruz ve tatil anlayışımız aynı.

B

Sanırım artık tatilden beklentim, 
sadece dinlenmek ve sevdiğim 
kișilerle kaliteli vakit geçirmek.



238 magdergi.com.tr

izi biraz daha yakından tanımak isteriz. 
Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
İş hayatımda son derece profesyonel, sözüne sadık, 
dürüst biriyim. Güvene tüm ilişkilerimde fazlasıyla 
önem veririm. İnsanın kendini anlatması oldukça güç 
ben bu durumu Sokrates’in sözü ile ifade etmek isterim; 
“Ben onlardan daha bilginim. Çünkü onlar hiçbir şey 

bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar. Ben ise bilmiyorum ama 

bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan daha bilgiliyim. 
Çünkü bilmediklerimi, bildiğimi sanmıyorum.” Benim ilkem 
budur.

Astrolojiye olan ilginiz nasıl başladı?
Kuran-ı Kerim Yusuf Suresi 12/76 ayet ile gökyüzünün 
muhteşem enerjisine aşkım çocuk yaşlarda başladı. Yoluma 
ışık olan bü yü k âlim Ali Kuşçu’ya dayanan soy bağımında 

S

ABD Kepler College ve Dirah Academy International’da profesyonel eğitimini 
tamamlayan tek Türk Dr. Astrolog Șenay Devi, astrolog olma serüveninden aldığı 
eğitimlere, 2021 yılında Dünya’yı ve insanlığı bekleyen gelișmelerden Temmuz ayı 

burç yorumlarına kadar merak edilen pek çok konuyu 
tüm detayları ile ele aldı...

Gök Bilimin Işığında

astroloji

Senay Devi
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astrolojik olarak hesaplar ve benzerlik yasasını baz alarak 
uyarılarda bulunur. Örneğin meteoroloji kendi sistemine göre 
bugün hava yağışlı olacak uyarısını yapar, kişi ister uyarıyı 
dikkate alır isterse almaz. Yani seçimler daima kişilere aittir. 
İnsanların kimlikleri, karakterleri doğum haritasında gizlidir. 
Doğum haritanızda sahip olduğunuz yönlerinizi keşfederek 
yaşam yolunda doğru seçimler yapıp hayat kalitenizi 
artırabilirsiniz. 

2021 yılının ikinci yarısına girmiş bulunmaktayız. 
Yıl içerisinde bizleri neler bekliyor?
Çin Astrolojisi’ne göre 2021 yılı, Öküz yılıdır. Gökyüzünde büyük 
bir değişim enerjisi hakim. Yin Öküz yılı Yin ile Yang, evrenin 
ve doğanın işleyiş düzeneklerini karşıtlık ilişkisi ile gösteren en 
temel ilkedir. Yin; enerjisi soğuk, selleri, gölleri, karanlığı, geceyi, 
ayı, toprağı, yeryüzünü, yılanı, kuzeyi ve kadınları temsil eder. 
Adalet mekanizması vicdani ve yasal anlamda yenilenecek. Doğa 
olayları, sudan gelecek zararlar ve depremeler dünya genelinde 
ve ülkemizde gündemde olacak. Organik tarım ve üretim 
yeniden yapılanamaya başlayacak. İklim önemli değişikliklere 
uğrayacak, sel ve orman yangınları büyük hasara neden olacak. 
Büyük ölçekli göçler gerçekleşecek. Buna karşılık, daha iyi 
konumdaki ülkelerin hükümetleri, istenmeyen göçmenlerin 
sınırlarını geçmesini önlemek için olağanüstü hal ilan edecek. 
Aşı çalışmalarına devam edililecek. Ekonomik anlamda para 
piyasaları ve hukuki yasal değişimler olacak. Adalet, teknoloji 
eğitim, basın yayıncılık, tıp, gök bilimi ve turizm ile ilgili 
alanlarda yenilikler olacak. Sağlık turizmi gelişecek. Dünya 
genelinde liderler kanaat liderleri ile ilgili köklü değişimler 
hükümetler içinde hızlı ve ani değişimler olacak. 2021 gezegen 
geçişleri, yeni bir başlangıcı işaret ediyor. Bu etki toplumsal 
küresel olarak olarak sıfırdan başlayıp özgürlüğe, eşitliğe ve 
kamu yararı ile ilgilenmenin ne anlama geldiğine yönelik 
yaklaşımımızı yeniden düşünmemiz anlamına geliyor. Politik, 
sosyal ve kişisel yaşamlarımız da her şeyi sarsarak uyandırıp 
yeniden yapılandıracak gezegen enerjileri ile karşı karşıyayız. 
Bu özel gökyüzü enerjilerini iyi değerlendirmeli mesajları iyi 
algılamalıyız. Bireysel olarak iyi sonuçlar elde etmek için, sizi 
bir süredir çağıran büyük bir hedef seçin ve 2021’de bunu 
gerçekleştirmek için elinizden geleni yapmaya niyet edin. Jüpiter 
ve Satürn’ün her ikisinin de başarılarla ilgisi olduğu için bu 
etkiyi aşk hayatına, eğitime ve kariyer başarısına kanalize etmek 
için değerlendirelim. Dua edin, niyetlerinizi ruhlarınızı arındırın, 
kendinize değer verin, sevgi için mücadele edin ve kazanın. 

genetik olarak beni etkilediğini düşünüyorum. Gökyüzü, yıldızlar 
ve gezegenler çocukluktan beri her zaman ilgi alanımdaydı. Her 
geçen gün bu yöndeki merakım ile astroloji hayatıma girdi ve 
son nefesimi vereceğim ana kadar da göklerin rehberliğinde bu 
alandaki yolculuğum devam edecek. Beni bu seçimimde çocukluk 
çağlarımdan itibaren destekleyen canım anneme, ilk teleskobumu 
alan, gözlem evine götü ren canım babama da teşekkür ederim. Bu 
alanda okuduğum kitaplar ve yaptığım araştırmalar yetmemeye 
başladı. Zihnimde oturmayan bir şeyler vardı ve daha çok bilgi 
arayışına girdim. Ülkemizde de bu alanda üniversite bünyesinde 
eğitim verilmemesi beni çok zorladı fakat ailemin desteği ve benim 
kararlılığım ile yurt dışında astroloji üniversitelerinin olduğunu 
öğrenmem ile birlikte aradığımı bulmuştum. Ülkemizde astrolojinin 
popüler kültürün bir yansıması olmadığını ve bu büyük görsel 
sistemde on iki burç ile on iki tip insan olmadığını anlatabilme 
ilkesiyle mücadelem başladı. Astrolojinin, duymak istediklerinizi 
değil de gerçeği ortaya koyan bir sistem ve Allah’ın bize çizdiği ruhsal 
planı yorumlayan bir rehber olduğunu aktarmaya çalışıyorum. Tüm 
dünyada bilim olarak kabul edilen ve üniversitelerde eğitimi verilen 
astrolojinin, profesyonel olarak danışmanlığını yapmaya başladığımda 
birçok eleştiriye maruz kaldım. Falcılık ve medyumlukla ilgisi 
olmadığını, Astronomi’den faydalanan sosyal bir bilim dalı olduğunu 
anlatana kadar sapla saman birbirine karıştı. Ama olsun hiç 
vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim.  

ABD Kepler College ve Dirah Academy 
International’da profesyonel eğitimini tamamlayan tek 
Türk Astrolog olarak aldığınız eğitimler ve kariyeriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Profesyonel eğitimimi ABD Kepler College ve Dirah Academy 
İnternational da tamamladım. Uluslararası Vedic Astroloji Başkanı 
Guru Profesör Gary Gomes’in ve Türkiyede Vedic Astrolog Yücel 
Sügen’in öğrencisi olup uluslararası çalışma ve araştırmalarıma devam 
ediyorum. Uzmanlık alanları Batı, Çin, Ezoterik ve Hint Astrolojisi 
olan Devi 2007 yılında www.astrodeha.com internet sitesini 2008 
yılında ise AstrodehA Danışmanlık Merkezini kurdum. Hint Felsefesi 
üzerine doktoramı yaptım. 1 Aralık 2016’da Pandit Dr.David Frawley’in 
kurucusu ve başkanı olduğu Vedik Araştırmaları Amerikan 
Enstitüsü’nde Ayurvedik Astroloji üzerine üç yüz saatlik eğitim 
programını tamamlayarak uzmanlık alanlarına bir yenisini daha 
eklemiş oldum. 2008 yılından bu yana profesyonel olarak astroloji 
danışmanlığı yapmaya devam ediyorum  Washington’da bulunan 
Kepler Collage Türkiye Bölüm Başkanı olarak Batı ve Hint Astrolojisi 
eğitimleri görevinde bulundum. Nisan 2020’de yine ABD’de onaylı 
çok dilli eğitim sistemini kapsayan AstroDeha Astroloji Okulunun’da 
kurucusuyum.

Gökyüzü bilimcisi olarak gerçekleştirdiğiniz çalışmalar 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kepler College ve Dirah Academi’de eğitimlerimi tamamlayıp Vedik 
Felsefesi üzerine doktoramı yaptıktan sonra Kepler’de beş sene Batı 
ve Hint Astrolojisi üzerine öğretim görevlisi olarak derslere devam 
ettim. Geçen sene AstroDeha Astroloji Okulu’nu kurdum. ABD, 
CVA ve NEİVAS Eğitim Kurumları ile online astroloji eğitimlerimiz 
devam ediyor. Bunun yanı sıra bu sene içinde yazarı olduğum İnkilap 
Yayınevi’nden yeni kitaplarım geliyor. Youtube kanalımda da sevilen 
isimler ile her perşembe yayınlar gerçekleştiriyorum.
 
Astroloji insanın kaderini nasıl etkiler?
Astroloji, kadere rehberlik eder, etki etmez. Temel olarak Astroloji, 
Allah’ın bizlere çizdiği hayat planını yorumlayan yol gösterici bir 
rehberdir. Kişilerin doğum haritalarındaki astronomi verilerini, 

Astrolojinin, duymak istediklerinizi 
değil de gerçeği ortaya koyan bir 

sistem ve Allah’ın bize çizdiği ruhsal 
planı yorumlayan bir rehber olduğunu 

aktarmaya çalıșıyorum.
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oç: Temmuz ayında aldığınız kararlarda dikkatli 
davranın. Bu dönem iş hayatınızda aldığınız akıllı 
kararlar, saygı ve takdir kazanmanızı sağlayacaktır. 
Sosyal arenada popülerliğinizin yükseldiği enerjiler ile 
karşı karşıyasınız. 

Boğa: Bu ay  her zamankinden daha güvende 
ve korkusuz hissedecek ve bunu başarılı bir şekilde çevrenize 
yansıtmayı başarabileceksiniz. Ay boyunca alacağınız akıllıca 
kararlar size yeni kapıları, hayat yolarını aralayacak. Akraba ve 
yakın arkadaşlarınızın iş ya da eğitim hayatınızdaki tercihlerinize 
sözlü müdahalelerde bulunmalarına izin vermemelisiniz.

İkizler: Bu ay çekiciliğiniz artıyor. Özellikle bekar İkizler, aşk 
hayatınızda kalıcı her şeye açık olmalısınız. Evli İkizler ilişkinizde 
huzurun hakim olması ile işinize gereken önemi verebilirsiniz. 
Finansal konulardaki yatırım planları, 10 Temmuz’dan itibaren 
önemli fırsatlar yaratabilir sizlere.

Yengeç: Her şeyi iyi gözlemlemeli, ani fevri kararlar 
almamalısınız. Bunu yaptığınız anda zorluklar kolaylıklara 
dönüşebilir. Bu ay her türlü girişim ve yatırım gibi konulara emin 
olmadıkça yapmamalısınız. Cildiniz ile ilgili sağlık sorunlarına çok 
dikkat edin. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinize suçlamalarda 
bulunmayın.

Aslan: Her konuda temkinli olmanız gereken bir dönem. 
Finansal kayıp olasılıkları söz konusu olacağından parasal 
konularda her türlü riskten kaçınmalısınız. Özel yaşamınızda 
ise uzun zamandır hayatınızda kimse yoksa bu ay çekiciliğiniz 
yükseliyor birden fazla insanın baş döndürücü tekliflerini almanız 
mümkün aceleci olmadan tanımaya çalışmanız akıllıca olacaktır.

Başak: Bu ay gökyüzü, parasal kazançlar konusunda son 
derece güçlü enerjiler barındırıyor. Resmi işler, başvurular ay 
boyunca istikrarlı bir şekilde ilerleyecektir. Önemli ortaklıklar 
gerçekleştirebilir, gayrimenkul gibi yatırım planlarınızı 
uygulamak için kredi kullanabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise ayın 
ikinci yarısından itibaren pek çok gerginlik söz konusu olabilir.

Terazi: Özel yaşamınızda her zaman olduğunuzdan daha 

hassas ve alıngan davranışlarınızla sevdiğiniz insanı yorabilirsiniz. 
Manevi yönünüze önem verin, ihtiyaç sahiplerine elinizden 
geldiğince yardımcı olun. Ayın ilk günlerinde alım satım ya da 
hukuki konularda sorunlar yaşamak istemiyorsanız bu tarz 
önemli işlerinizi 15 Temmuz’dan sonraya bırakın.  

Akrep: Takıntılı aile bireyleri ve arkadaşlarının söylemlerini çok 
fazla önemsememeye özen gösterin. İş, eğitim ve özel yaşamınızda 
gerçekte yaşananları görmeyi seçin ve kararlarınızı gerçekçi 
bir yönde belirleyerek geciktirmeden gerçekleştirin. Bekar 
Yay’lar iki insan arasında kalabilir duygularınızı dengelemekte 
zorlanabilirsiniz.

Yay: Eşiniz ile ilgili finansal büyüme bu ay da devam edecek. 
Bu etki ile birlikte taşınmaz mallara yatırım yapabilir, yerleşim 
değişikliği kararı alabilirsiniz. İş amaçlı yolculukların verimli 
sonuçlar doğurması muhtemel işinizin büyümesine yeni insanlar 
ve dostlarınızdan gelecek faydalar söz konusu. Bekar Yay’lar bu ay 
tanışacağınız insanlar sizler için heyecanlandırıcı olsa da yeni bir 
ilişkiye adım atmak için acele etmemenizde fayda var. 

Oğlak: Bu ay sağlığınız ile ilgili konularda olumlu enerjiler 
söz konusu. Uzun süredir tedavi gördüğünüz konularda şifa 
bulabilirsiniz. Finansal kazançlarda büyüme ile karşılaşabilirsiniz. 
Ticaret ile ilgili bir iş yapıyorsanız girişimleriniz iyi sonuçlar 
verecektir Özel yaşamınızda evli Oğlak’lar, eşinizle samimi bir ilişki 
kurmaya çalışın, bekar Oğlak’lar katılacağınız bir organizasyonda 
tanışacağınız birinden çok etkilenebilirsiniz. Fakat bu ay 
gerçekleşecek tutulmalardan dolayı aceleci olmamalısnız.

Kova: İş hayatınızda yeni projelerinizi başlatmak için uygun 
enerjileri barındırmakta. Hukuki konular mirasla ilgili meseleler 
bu ay gündeminizde yer alabilir. Bu ayın sizler için en önemli ve 
faydalı yanı, özel yaşamınızda yaşanan sorunları aşmanız adına 
dostlarınızdan gelecek faydalar olacaktır.

Balık: Yeni bir terfi işiniz ile ilgili farklı bir alanda söz sahibi 
olabilme gibi olumlu enerjiler ile karşı karşıyasınız. Bu ay 
tanıyacağınız yeni insanlar iş hayatınızda ki istikrarı artırabilir ve 
ertelediğiniz önemli bir projeyi gündeminize taşıyarak yurt içi ve 
yurt dışında önemli kazançlar elde edebilirsiniz.  
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