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Yeni
Başlangıçlara

B

ir seneyi daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Her ne kadar bu yılın büyük bir kısmını pandeminin gölgesi altında geçirmiş
olsak da yine birbirinden güzel anılarla morallerimizi yüksek tutup, zamanı iyi değerlendirmek adına elimizden geleni yaptığımızı
düşünüyorum. Biz de tedbirleri elden bırakmadan normalleşmenin hız kazandığı Aralık ayından en renkli kareleri sizin için
derledik... Yine elinizden düşüremeyeceğiniz bir sayı sizleri bekliyor...

Ben sayıya MAG PR Solutions tarafından gerçekleştirilen; Yargıcı’nın Homeworks Koleksiyonu tanıtımı için düzenlenen özel davet
ile başlamak istiyorum... Yargıcı Bölge Müdürü Berna Erez’in ev sahipliğinde; muhteşem bir organizasyon ve unutulmaz anlara imza
atan etkinlikten en keyifli kareler sizlerle...
Hazır davetlerden ve organizasyonlardan konu açılmışken... Misela’nın düzenlediği lansman davetinden; Mert Aslan’ın adL ile yaptığı
işbirliğinden; Maison Valentino ve Beymen tarafından tarihi Venedik Sarayı’nda düzenlenen özel söyleşiden; Rana Erkan Tabanca’nın ev
sahipliğinde gerçekleşen Joan Kim Erkan’ın “Kim Bu/Lady Who” adlı kitabının imza gününden eğlenceli görüntülere de bol bol yer verdik...
Bu ay kapağımızda kalplerde taht kuran Deniz Baysal Yurtcu’yu konuk ettik... “Aşk, Emek, Hayaller” isimli dizi ile çıkış yapan, “Kaçak
Gelinler” projesi ile geniş bir hayran kitlesi kazanan ve şu an “Teşkilat’’ dizisindeki Zehra karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu;
kariyeri ve kendisine dair merak edilenleri MAG Okurları ile paylaştı...
Faladdin’in uygulaması ile çığır açan, çok kısa sürede büyük başarılara imza atan Sertaç Taşdelen ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajı
sizleri bekliyor...
Serkan Kızılbayır’ın konuğu; Türkiye’yi uluslar arası otomobil yarışlarında başarılı bir şekilde temsil eden kadın pilot Burcu Çetinkaya’nın
hikâyesi ile hoş bir yolculuğa çıkacaksınız...
Kendimize daha çok özen gösterip, bağışıklığımızı güçlendirip, yüksek farkındalıkla yaşamaya çalıştığımız bu süreçte “Sağlık-Güzellik”
bölümümüzde birbirinden değerli isimlerin ipuçlarına yer verdik...
Tüm bunların yanı sıra, uzun zamandır hazırladığımız, her ay alanında öne çıkmış başarılı mimar, iç mimar ve tasarımcıları ağırladığımız
“Dekorasyon” içeriğimiz ile sizlere mimarideki son trendleri ve yaşam alanlarınızı hem konforlu hem de şık hale getirebileceğiniz tüyoları
derledik...
Sofralar berekettir... Sofralar sohbettir... Sofralar içimizi ısıtır... Bu yılbaşında da belki çok kalabalık sofraların içinde bulanamayacağız ama
sofraların huzuru ve ışıltısı eksik olmasın diyoruz... Şık, zarif ve renkli sofralara sayfalarımızda yer verirken sizlere ilham kaynağı olmasını
diliyoruz...
Bu yılı da siz çok değerli okurlarımız, reklam verenlerimiz, bize destek olan dostlarımız, ekibimiz ve MAG Ailesi olarak tanımlayacağım,
yolumuzun kesiştiği herkese çok teşekkür ediyorum. En güzel dileklerimiz; başta sağlık olmak üzere; mutluluk, neşe, sevgi, başarı, bol şans ve
tüm güzellikler sizinle olsun...
Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum...
Sevgiler
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Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüştürülmesi çevreye yapılabilecek en kolay katkıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerinde de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.
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What is it that drives someone to greatness?
To take on the unknown, venture into the
unseen and dare all? This is
the spirit that gave birth to
TUDOR. This is the spirit
embodied by every TUDOR
Watch. Some are born to
follow. Others are born
to dare.

39 millimetre case
in 316L stainless steel

Snowflake hands
A hallmark of TUDOR
divers’ watches
since 1969
Manufacture calibre
MT5402 with 70-hour
“weekend-proof”
power-reserve, silicon
hair-spring and
COSC-certification

Five-year transferable
guarantee with no
registration or periodic
maintenance checks required
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style
PACO RABANNE
Çanta £432

JLINE
Yüzük
Seda Çavușoğlu

seda@magmedya.com.tr

Partinin
Yıldızı

THE ATTICO
Elbise £1,328

HALPERN
Elbise £902

ASHISH
Elbise £1,225

16ARLINGTON
Elbise £905

QEN ALYANS
Yüzük

22
GUCCI PRE-FALL/20

Son dönemin favorisi olan
parıltılı ve tüylü elbiseler, iddialı
aksesuarlar ile gündüzden
geceye șık bir geçiș
sağlayabilirsiniz...

GIANVITO ROSSI
Ayakkabı £663
LANVIN
Bluz £842
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AQUAZURRA
Ayakkabı £401

GOLDENBERGH
Kask £288

style
ZEAL OPTICS
Gözlük £145

Kayak Zamanı
GOLDENBERGH
Eldiven £138

MIU MIU SONBAHAR

/2021

MONCLER GRENOBLE
Mont £1.235

Kayak sezonu geldi çattı...
Her sezon olduğu gibi bu sezonda
da cool durușu ve sıcak tutușu
ile göz dolduran parçaları bir
araya getirerek çarpıcı bir stil
yaratabilirsiniz...

LOEWE
Atkı £350
BALMAIN X ROSSIGNOL
Bot €429
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PERFECT MOMENT
Tulum £450

CHLOE X FUSALP
Pantolon €794

HOLDEN
Pantolon £220

MONCLER 3 GRENOBLE
Kazak £555

MONCLER GRENOBLE
Tulum £725

MİKİTA
Şapka

style

BOTTEGA VENETA
Çanta £2,180

BOTTEGA VENETA
Küpe £1.805

GUCCI
Elbise £5,400

Gecenin En
İddialısı

VALENTINO İLKBA

HAR/2022

Yılbașına özel, birbirinden șık
elbiseler, takımlar, çantalar ve
aksesuarlar ile partinin
yıldızı siz olun...

GUCCI
Ceket £2.000

JUDITH LEIBER
Çanta £3,558

JADE JAGGER
Küpe £5,750

THE ATTICO
Elbise £1,158

QEN ALYANS
Yüzük

AMINA MUADDI
Ayakkabı £830
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GUCCI
Pantolon £810

STORKS
Küpe

TOM FORD
Ayakkabı £890

D I A M O N D

Her parçamız gibi
yaşadığımız her sene de kendine özgü...
Mutlu bir sene geçirmeniz dileğiyle...

Karum İş ve Alışveriş Merkezi İran Caddesi No: 21/113 Gop / Ankara / Türkiye
M:+90 532 321 75 54 - www.zeehjan.com - info@zeehjan
zeehjan

zeehjanjewellery

Effect’te Yaşam

Varol Korkmaz
Yeni Tatları Keşfetti
Kuzu Effect AVM’de kapılarını misafirlerine yeni açan Gümüş
Satır Steak restoranda eşsiz lezzetlerini tatmak üzere giden Varol
Korkmaz hem ambiyansını hem de dostları ile keyifli vakit
geçirmenin tadını çıkardı.

Gülennur Aydın
Vakko’dan Hediye Aldı
Ankara cemiyet hayatının yakından tanıdığı ve sevilen
simalarından Gülennur Aydın, Kuzu Effect AVM’de yakın
arkadaşı ile buluştu. Önce Vakko mağazasına uğrayarak yakın
arkadaşına hediye seçen Aydın, daha sonra Quick China’da
vakit geçirdi.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Metin Hara
İyilik Hareketi Kuzu’da
Metin Hara söyleşi ve imza gününde Kuzu Effect AVM’de
ziyaretçileri ile bir araya geldi. Söyleşiden saatler önce alışveriş
merkezine gelerek Timboo Cafe’de sabah kahvaltısı yapan Hara,
daha sonra alışveriş merkezinde bulunan mağazaları gezerek,
alışveriş yaptı.

Dilşen Kara
Arkadaşlarıyla Buluştu
Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Dilşen Kara,
arkadaşlarıyla buluşmak üzere Kuzu Effect AVM’ye geldi. Kuzu
Foodland’de arkadaşlarıyla vakit geçiren Kara, daha sonra
Beymen Club ve İpekyol mağazalarına girerek alışveriş yaptı.

Effect’te Yaşam

Fatma Ulusoy
Mücevher Alışverişi
Çok özel el işçiliği ve nadide tasarımlarıyla sıkça adından söz
ettiren Minyon Mücevherat’ın yeni koleksiyonunu incelemek için
Kuzu Effect AVM’ye gelen Fatma Ulusoy ardından dostlarıyla
yemek yemek üzere Le Monde de bir araya geldi.

Ebru Demiryürek
Hem Alışveriş Hem Kutlama
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Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Ebru
Demiryürek, Kuzu Foodland’de yakın arkadaşının doğum günü
kutlamasına katıldı. Demiryürek, kutlama saatinden önce
geldiği Kuzu Effect AVM’de bir süre alışveriş yaptı. Beymen Club
ve Vakko’nun yeni sezon ürünlerini inceleyen Demiryürek, daha
sonra Quick China’da gerçekleşen kutlamaya katıldı.

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam

Kürşat Aydın
Dubh Linn’de Maç Keyfi
Aydın Hukuk Bürosu Sahibi Hasan Kürşat Aydın, Fenerbahçe’nin
Avrupa müsabakasını izlemek için Kuzu Effect AVM’deydi. Dubh
Linn Restoran’a maç izlemek için gelen Aydın, maç saatinden
önce alışveriş merkezinde tur atarak, W Collection’dan takım
elbise alışverişi yaptı.

Tuğba Korkmaz Koç
Sürpriz Kutlama
Ankara sosyal yaşamının sevilen isimlerinden Tuğba Korkmaz
Koç’un yeni yaş kutlaması Kuzu Foodland’de gerçekleşti. Yakın
arkadaşlarının sürpriz daveti ile Kuzu Foodland’de bulunan
Lou Cafe Bistro’ya gelen Koç, kendisi için hazırlanan pastayı ve
arkadaşlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

70 magdergi.com.tr

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam

Candaş Gürol
Ünlülerin Avukatı Kuzu’da
Ünlülerin avukatı olarak bilinen Gürol Hukuk Bürosu’nun
kurucusu Candaş Gürol, Kuzu Effect AVM ziyaretçilerindendi.
Öğle saatlerinde Lou Cafe’de görüşme gerçekleştiren Gürol,
akşam saatlerinde ise Seyfi Balık’ta yabancı misyon
temsilcilerini ağırladı.

Serpil Tüfekçi
Hem Yemek Hem Alışveriş
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Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Serpil Tüfekçi,
arkadaşlarıyla Kuzu Effect AVM’de buluştu. Önce Zeynel
Muhallebicisi’nde vakit geçiren Tüfekçi, daha sonra öğle yemeği
yemek için Lola Street Food’a geçti. Yemek sonrası alışveriş
merkezinde kısa bir alışveriş turu yapan Tüfekçi, Boyner Sports’a
giderek alışveriş yaptı.

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Tülay Doruk
Kış Alışverişi
Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Tülay Doruk,
Kuzu Effect AVM’deydi. Yeni sezon için dünyaca ünlü markaların
lüks koleksiyonlarını inceleyen Doruk, Vakko, Beymen Club ve
Network mağazalarından alışveriş yaptı.

Nevra Keskin
Eşine Hediye Aldı
Finans ve bankacılık sektörünün tanınan isimlerinden Nevra
Keskin, Bayındır Hastanesi doktorlarından olan eşi Muhsin Cem
Keskin’e hediye almak için soluğu Kuzu Effect AVM’de aldı. Polo
Garage mağazasından eşine kazak alan Keskin, daha sonra Quick
China’da yemek yedi.

Effect’te Yaşam

Mustafa Koçak, Engin Halıcılar

İş Toplantısı
İş dünyasının tanınan simalarından Engin Halıcılar ve Mustafa
Koçak, iş toplantılarını Kuzu Effect AVM’de gerçekleştirdi. Kuzu
Foodland’de bulunan Seyfi Balık’ta yemek yiyen Halıcılar ve
Koçak, daha sonra La Monde’ye geçerek kahve keyfi yaptı.

İrem Naz Timur
Keyifli Bir Gün Geçirdi
Ankara sosyal yaşamının sevilen isimlerinden olan İrem Naz
Timur, Kuzu Effect AVM’deydi. Vakko Bistrot’ta annesiyle birlikte
keyifli vakit geçiren Timur, daha sonra yeni sezon alışverişi
yapmak için İpekyol ve Vakkorama mağazalarına uğradı.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam

Begüm Dörtlemez
Mağazasını İnceledi
Luceatsilver isimli markasıyla Kuzu Effect AVM’de mağaza açan
Begüm Dörtlemez, akşam üstü Kuzu Effect AVM’ye geldi. Önce
eşi ile birlikte Kuzu Foodland’de bulunan Franco Burger’de
yemek yiyen Dörlemez, daha sonra ikinci katta bulunan
mağazasına uğradı.

Dilan Karaaslan
Alışveriş Rutini
Ankara sosyal yaşamının tanınan simalarından, Yoi
Dekorasyon’un kurucusu Dilan Karaaslan, alışveriş rutinini
Kuzu Effect AVM’de gerçekleştirdi. Tutkunu olduğu Vakkorama
mağazasından kış sezonu alışverişi yapan Karaaslan, daha sonra
Network’e uğrayarak AVM’den ayrıldı.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam

Sinem Turgut
Alışveriş ve Kutlama
Turgut Gayrimenkul’un sahiplerinden Sinem Turgut, sık
sık ziyaret ettiği Kuzu Effect AVM’de alışveriş turundaydı.
Arkadaşlarıyla Kuzu Foodland’de buluşmadan önce alışveriş
turu yapan Turgut, MAC Cosmetics mağazasına uğradı.
Arkadaşının doğum günü için hediye alışverişi de yapan Turgut,
Minyon Mücevherat’tan takı aldı.

Gökhan Aksoy
Kış Alışverişi
Kuzu Group merkez yönetim binasının da aralarında bulunduğu
birçok projeye imza atan ünlü Mimar Gökhan Aksoy, yoğun
temposuna kısa bir mola verdi. Vakkorama ve Network
mağazalarından alışveriş yapan Aksoy, ardından Double Zero
Pizzeria’da yemek yedi.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam

Elif Palabıyık
Dekorasyon ve Kıyafet Alışverişi
La Sole Beauty Studio’nun genç sahibi Elif Palabıyık, Kuzu
Effect AVM’de alışveriş turuna çıktı. Dünyaca ünlü markaların
yeni sezon koleksiyonlarını inceleyen Palabıyık, İpekyol ve
Vakkorama’dan kıyafet alışverişi yaptı. Daha sonra güzellik
merkezine aksesuar almak için Natuzzi Italia mağazasına geçti.

Erce Beleçoğlu
Yoğunluğa Alışveriş Molası
Estetik Diş Hekimliği ve Gülüş Estetiği gibi konularda son
zamanlarda oldukça revaçta olan Erce Beleçoğlu, yoğun iş
temposuna küçük bir mola verdi. Öğle saatlerinde Kuzu Effect
AVM’ye uğrayan Beleçoğlu, Gürgençler’den teknoloji alışverişi
yaptıktan sonra W Collection’dan ceket aldı.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.
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Effect’te Yaşam

Olcay Akbaba
Yayın Arasında
TRT ekranlarının sevilen yüzü Olcay Akbaba, öğle arasını sık sık
ziyaret ettiği Kuzu Effect AVM’de değerlendirdi. Yayın arasında
Kuzu Effect’e gelen Akbaba, Ada Kuru Temizleme’ye bıraktığı
kıyafetlerini alarak, Kuzu Foodland’de bulunan
Dubh Linn’de yemek yedi.

Elif Narin Topgül
adL’nin Ürünlerini İnceledi
Liv Hastanesi’nde Diş Hekimi olan Elif Narin Topgül, alışveriş
için adL’nin Kuzu Effect AVM mağazasını tercih etti. Topgül,
alışverişinin ardından AVM turuna devam etti.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Elif Ulusoy
Kısa Alışveriş Turu
Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Elif Ulusoy, Kuzu
Effect AVM ziyaretçileri arasındaydı. Ulusoy, Vakko Bistrot’tan
hediyelik çikolatalar yaptırdıktan sonra kısa bir alışveriş turu
yaptı. Ünlü markaların kış koleksiyonlarını inceleyen Ulusoy, Zen
Pırlanta’dan beğendiği küpeyi alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

Lâl, Gülşah, Derin Taşkın
Çocuklarıyla Kuzu’da
Pilates Club by Gülşah Taşkın s’tüdyo’nun sahibi spor dünyasının
tanınan simalarından Gülşah Taşkın, kızları Lâl ve Derin ile
birlikte Kuzu Effect AVM’deydi. Panço ve Toyzz Shop’a girerek
alışveriş yapan Taşkın ailesi daha sonra Foodland’e geçerek,
Timboo Cafe’de yemek yedi.

Effect’te Yaşam

Zülküf Önal
Teknoloji ve Kıyafet Alışverişi
Ünlü Nörolog Prof. Dr. Zülküf Önal, Kuzu Effect AVM
ziyaretçileri arasındaydı. Yoğun iş temposunun ardından akşam
saatlerinde Kuzu’ya uğrayan Önal, kış alışverişi yaparak keyifli
vakit geçirdi. Vatan Bilgisayar mağazasına uğrayarak teknoloji
ürünleri inceleyen Önal, kıyafet alışverişi için ise
Network mağazasını tercih etti.

Melike Gökçe
Kitap Tutkunu
Ankara cemiyet hayatının seçkin isimlerinden olan ve kitaplara
olan tutkusuyla bilinen Melike Gökçe, yemek ve alışveriş turu
Kuzu Effect AVM’deydi. D&R mağazasına uğrayarak çok sayıda
kitap satın alan Gökçe, daha sonra Lou Cafe Bistro’da
öğle yemeği yedi.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam

Zeynep Köksal Yaykıran
Vakıf Etkinliği Öncesi Kuzu’da
Pet Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Köksal
Yaykıran, çalışmalarını yürüttüğü Köksal Eğitim Vakfı’nın ODTÜ
Ormanları’nda düzenlenecek olan koşusu öncesinde Kuzu Effect
AVM’ye geldi. Foodland’de kahve keyfi yapan ve keyifli vakit
geçiren Yaykıran, daha sonra Boyner’den spor kıyafeti aldı.

Pınar Canalp
Kutlama Adresi Kuzu

86 magdergi.com.tr

Ankara cemiyet hayatının güler yüzlü ve samimi isimlerinden
Pınar Canalp, arkadaşının doğum günü kutlamasına katılmak
için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Buluşma saatinden önce alışveriş
merkezine gelerek, Harem mağazasından takı alışverişi yapan
Canalp, daha sonra kutlamaya katılmak için
Quick China’ya geçti.

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam

Gülin Turgut
Kuzu Müdavimi
Ankara’da sosyal yaşamın tanınan simalarından olan Gülin
Turgut, Kuzu Effect AVM ziyaretçilerindendi. Alışveriş için sık sık
ziyaret ettiği Network, ve Beymen Club mağazalarına uğrayan
Turgut, bir süre alışveriş yaptıktan sonra Foodland’de bulunan
Timboo Cafe’de yemek yedi.

Koray Ünlü
Yorgunluk Kahvesi
Olabenja Tam Hizmet Ajansı’nın genç sahibi Koray Ünlü, yoğun
geçen bir günün ardından Kuzu Effect AVM’de yorgunluk
kahvesi içti. La Monde Cafe’de üniversite arkadaşıyla buluşan
Ünlü, yorgunluk kahvesini içtikten sonra
The Hunger’a geçerek yemek yedi.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Büşra Paşaoğlu
Pazar Gezmesi
Paşaoğlu Hukuk Bürosu’nun sahiplerinden Avukat Büşra
Paşaoğlu, hafta sonunu değerlendirmek için Kuzu Effect AVM’ye
geldi. Paşaoğlu, Starbucks’ta bir süre vakit geçirdikten sonra evi
için Karaca’dan dekorasyon alışverişi yaptı.

Bilge Apaydın
Kuzuda Eğlence Vakti
Ankara sosyal yaşamının sevilen isimlerinden, Bi Parti House’un
sahibi Bilge Apaydın, oğlu ile birlikte Kuzu Effect AVM’deydi.
Eğlenjoy’da vakit geçiren Bora’yı beklerken; AVM içerisinde
alışveriş turu yapan Apaydın, Cold Stone’dan kahve aldıktan
sonra Eczane Effect ve Macro Center’a uğradı.

Effect’in Tadı

Gerçek İtalyan Lezzeti
Double Zero
Artizan pizza kavramını Ankara ile tanıștıran, sunumlarında geleneksel İtalyan
ekol ile modern gastronomiyi birleștiren, Çağdaș Fırat Alıcı ve Eray Kutlusoy’un
kurduğu Double Zero; menüsünden malzeme seçimlerine, en sevilen
lezzetlerinden gelecek planlarına kadar merak edilenleri
MAG okurları ile paylașıyor...

D

ouble Zero hikâyesini anlatır mısınız?
Markanız nasıl kuruldu?

Akdeniz’den tüm dünyaya yayılan bir lezzet
hikâyesinin verdiği ilhamla; 2016 yılında
Ankara Gaziosmanpaşa’da ilk şubemizi açtık.
Her yaştan insanın severek yediği pizzayı;
İtalyanların da kullandığı, “çift sıfır” ismiyle
bilinen unu kullanarak hazırladığımız için markamızı
Double Zero ismiyle tanıttık. Özenle seçtiğimiz malzemeler,
ekşi maya hamurumuz ve her gün kendimizi daha ileriye
taşımak için sahip olduğumuz heyecanla Gaziosmanpaşa,
Kuzu Effect AVM ve Ümitköy’de yer alan üç şubemizde
değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz.
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Menünüzün içeriğinden söz edebilir
misiniz? Restoranınıza özel yemekler
var mı?

Menümüzde peynirli, etli, deniz ürünlü, şarküteri
ürünlü ve vejetaryen pizzalar; antipasti ismi ile
servis ettiğimiz İtalya’da yemek öncesi servis
edilen iştah açıcı lezzetler, tatlılar, “house wine”
şarabımız, alkollü ve alkolsüz içecekler yer alıyor.
Her misafirimizin favori lezzeti birbirinden farklı;
ancak çoğu Double Zero sever için; Paris Sos,
mozzarella, ince biftek dilimleri, parmesan ve kibrit
patates ile lezzetlenen Cafe De Paris pizzamızın yeri
bambaşka...

Menü planlamaları noktasında nasıl bir ArGe
gerçekleştiriyorsunuz?

Yola çıktığımız ilk günden beri bizim için önemli olan; tüm
misafirlerimizin Double Zero’dan mutlu ayrılması ve burada
tattıkları lezzetleri asla aklından çıkaramamasıdır. Bu hedefimiz
doğrultusunda; kalabalık bir arkadaş grubunda bulunan herkesin,
kendi için en ideal lezzeti bulabileceği bir menü hazırladık.
Lezzetlerimizin aynı yüksek standartta servis edilmesi için her
şubemizde düzenli olarak iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Farklı
beslenme alışkanlıklarını yakından takip edip, teknik alt yapımız
izin verdiği sürece dünya trendlerine uygun tarifler hazırlamaya
çalışıyoruz. Bunun için Türkiye ve dünya genelinde beğenerek
takip ettiğimiz şefler, restoranlar ve konseptler var.

Malzeme seçiminde en çok hangi detaylara önem
veriyorsunuz?

Pizza o kadar hassas bir tarif ki; her ufak dokunuştan kolaylıkla
etkilenebiliyor. Yüksek standartta bir pizza servis edebilmek
için içindeki her bileşenin yüksek standartta olması gerekiyor.
Bu sebeple; özel tariflerimizin en iyi haliyle servis edildiğinden
emin olmak için malzeme seçimine oldukça özen gösteriyoruz.
Tedarikçilerimizin bize sağladığı ürünlerin besin değeri, kalite
standardı ve iş ortaklarımızın üretim tesisi gibi detaylara büyük
bir titizlikle bakıyoruz. Bizim için kaliteli bir malzeme olmadan,
Double Zero imzalı bir pizza servis etmek mümkün değil...

Sunumlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz?

İtalyanların da dediği gibi, “Ogni pizza é unico” yani her pizza
kendine özgüdür... Bizim için de gramajlar ve malzemeler standart
olsa bile fırından çıkan her pizzanın farklı olması önemlidir.
Özenle yoğurulan hamur; fermantasyonunu tamamlarken
gluten olarak da tanıdığımız buğday proteini dokusunu sıkı
örülmüş bir ağ formunda oluşturur. İl Cornicione, yani pizza
kenarı diye adlandırdığımız leopar desenli alacalı görüntüyü de
gluten kabarcıklarının yanması ile elde ederiz. Fırından çıkan
pizzalarımızı da taze roka, frenk soğanı, biberiye gibi taze ve
tamamlayıcı unsurlarla sunarız.

Aslında artizan pizza kavramını Ankara ile tanıştırırken;
sunumlarımızda geleneksel İtalyan ekolü ile çağdaş gastronomiyi
birleştirdiğimizi söyleyebiliriz.

Müşterileriniz tarafından en çok tercih edilen
ürünleriniz neler?

Pazartesi ve salı günleri “house wine” şaraplarımızın kadeh ve
şişelerinde uyguladığımız yüzde elli indirimin de etkisi ile Double
Zero severlerin; pizza dışında en çok sevdiği ürünümüz şarap
diyebiliriz. Bunun yanı sıra Margherita, Cafe De Paris, Bal Kabaklı
Cheesecake ve İtalyan Sezar Salata da tüm restoranlarımızda en
sevilen lezzetler arasında yer alıyor.

Son olarak ileriye yönelik planlarınızı neler
öğrenebilir miyiz?

Aslında, ilk günden beri aklımızda hep aynı hayal var... Öncelikle;
Ankara’da, ardından Türkiye’de sonra Avrupa’da Double Zero
isminin ve imza lezzetlerinin herkes tarafından bilinmesini
sağlamak... 

VAKKORAMA
BE FOR B
KOLYE 1.525

VAKKORAMA
BE FOR B
KÜPE 1.200

Yılbașı gecesi dikkatleri
üzerinize çekeceğiniz
en iddialı ve en șık kıyafetleri
sizin için derledik...

VAKKO - LOVE SHACK FANCY
ELBİSE 14.250

Işıltılı
Yeni Yıl Ruhu
İPEKYOL
CEKET 990

NETWORK
EL ÇANTASI 799

VALENTINO 2021-SONBAHAR-KIŞ

VAKKO
ELBİSE 3.550

VAKKO - EDWARD
ACHOUR PARIS
SWEATSHIRT 5.195
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ADL
AYAKKABI 499.95

VAKKO-RENE CAOVILLA
AYAKKABI 10.095

W COLLECTION
KAZAK 749

PRADA 2021-SONBAHAR-KIŞ

NETWORK
BİLEKLİK 299

VAKKO
PALTO 18.990

Karizmatik
Stil

VAKKO-BY BERWICH
PANTOLON 1.999

Yılların çekiciliklerinden hiçbir
șeyi eksiltemediği karitmatik
ve șık parçalar ile maskülen
bir tarz yakayabilirsiniz.

W COLLECTION
AYAKKABI 1.275

BEYMEN CLUB
AYAKKABI 1.499
VAKKO-BY TAGLIATORE
CEKET 9.990

davet

BİRNUR GAZİOĞLU, BEGÜM GAZİOGLU BALLI

PELİN KAYA

GÖZDE AKSOY

Venedik
Sarayı’nda
Özel Davet
Maison Valentino ve Beymen, tarihi
Venedik Sarayı’nda seçkin isimlerin
katılımıyla özel bir davete imza attı.
İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, eşi Carolina Gaiani
ve Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı ev sahipliğinde gerçekleşen
davette, Valentino ACT Sonbahar/Kış 2021-2022 Koleksiyonu’ndan
ilham alan “Kendin olmak radikal bir eylemdir.” temalı özel bir
panel gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde;
farklı alanlardaki başarılarıyla ilham veren üç kadın: psikolog Pınar
Sabancı, multidisipliner sanatçı Joana Kohen ve milli voleybolcu
Hande Baladın kişisel keşif yolculuklarını davetlilerle paylaştı. Bu
özel etkinliğe; dünyaca ünlü influencer Leonie Hanne’ın yanı sıra
moda ve cemiyet dünyasından seçkin davetliler katıldı. 

96

CAROLINA GAIANI, ELİF ÇAPÇI

davet

MİNA DİLBER TEMO

98

HANNA ALKABRA

DEMET NASLI

GÖZDE AKSOY

Londralı sanatçı
Cosima,
büyüleyici ses
tonu ile canlı
bir performans
sergiledi.
PINAR SABANCI

SEVİL DOLMACI

LEONİE HANNE

BURCU ESMERSOY

davet

CHRİSTİN DEMİRDÖĞEN, BEGÜM AYDIN

100

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN

SU ELA LODRİK

Katılımcıların
bireyselliklerini
ortaya koyarak;
kadınlara cesaret
verdiği paneldeki
diyaloglar; kișiyi
iç dünyasını
keșfe iten
soruları temel
aldı.
NAZLI SABANCI

RACHEL ARAZ

NUR BİLEN YAVUZER

REVNA DEMİRÖREN

YA Ş A M A L A N L A R I N I Z I R E N K L E N D İ R İ N
Ev Bahçe Bitki Mobilya

İtalyan Bizotto yılbaşı süslerimiz ve yüzlerce ürün için mağazamıza bekliyoruz.
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Argos in Cappadocia’da
Büyüleyici Bir Yeni Yıl Masalı
Büyülü bir masal dünyasını andıran Kapadokya’nın tüm güzelliklerini ortaya
koyan Argos in Cappadocia, yılbașına özel hazırladığı programlarıyla yeni yıla
eșsiz bir bașlangıç sunuyor. Güvercinlik Vadisi ve karlar altındaki Erciyes Dağı’nı
kucaklayan eșsiz Kapadokya manzarasıyla Argos in Cappadocia, sokak
müzikleri ve yeni yıl ruhunu yașatan ıșıkların yanı sıra birbirinden
özel sürprizlerle konuklarını bekliyor.
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Her mevsim bașka bir hikâyesi olan
Argos in Cappadocia, yeni yıla farklı
bir bașlangıç yapmak isteyenler için
Kapadokya’nın keyfini yașayabilecekleri
bir yılbașı programı hazırladı.

H

er mevsim başka bir hikâyesi olan Argos in
Cappadocia, yeni yıla farklı bir başlangıç yapmak
isteyenlere Kapadokya’nın huzurunu, dinginliğini
ve keyfini yaşayabilecekleri bir yılbaşı programı
hazırladı. Program, 31 Aralık Cuma günü
Kapadokya otel turu ve ardından Müze Salon’da
Trio Müzik Grubu’nun keyifli notaları eşliğinde
düzenlenecek yılbaşı özel yemeğiyle başlayacak. Aynı gece
Bezirhane’da düzenlenecek yılbaşı partisinde; misafirler
yeni yılı eğlence ve müzik dolu bir atmosferde karşılayacak.
Saat 22.00’de başlayacak partide vokal, trompet, saksafon, Dj
ve perküsyondan oluşan Cana Çankaya ve ekibi en keyifli
şarkılarını seslendirecek.
Programın devamında; 1 Ocak Cumartesi günü, Argos in
Cappadocia misafirleri yeni yılın ilk gününü, Kapadokya’nın
en yüksek yerleşimlerinden biri olan Uçhisar’da, Güvercinlik
Vadisi ve Erciyes Dağı’na bakan manzarasıyla karlar altındaki
Kapadokya’yı seyrederek karşılayacak. Ardından taptaze
yöresel ürünlerin; modern tekniklerle yorumlandığı zengin
menüsüyle Yeni Yıl Brunch’ı saat 12.00’ye kadar sürecek.
Yılbaşı eğlencesi, Cana Çankaya ve ekibinin canlı performansı
eşliğinde Tıraz Kale Açık Hava Partisi ile devam edecek. Otelin
her yerinde yılbaşı ruhunu yansıtan sokak müzikleri ve
ışıkların yanı sıra kış keyfine keyif katacak süprizler de yine
Argos in Cappadocia misafirlerini bekliyor.
Kış tatilinin büyülü adresi Argos in Cappadocia, dünyanın en
ilginç ve en güzel doğal güzelliklerine sahip Kapadokya’nın
en yüksek yerleşimlerinden biri olan Uçhisar’da, Güvercinlik
Vadisi ve Erciyes Dağı’na bakan manzarasıyla karlar altındaki
Kapadokya’yı gözler önüne seriyor. 2022’nin ilk Pazar Brunch’ı
ise yine en güzel ve zengin lezzetleriyle Argos in Cappadocia
misafirlerini bekliyor.
2022 yılına çok özel bir başlangıç yapmak isteyenler yerlerini
şimdiden ayırtabilir... 
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Bașarılı, Zarif, Çekici

Deniz Baysal
Yurtcu
“Așk, Emek, Hayaller” isimli dizi ile çıkıș yapan, “Kaçak Gelinler” projesi ile geniș
bir hayran kitlesi kazanan, șu an “Teșkilat” dizisindeki Zehra karakterine hayat
veren ve kalplerde taht kuran güzel ve bașarılı oyuncu; kariyeri ve kendisine
dair merak edilenleri MAG Okurları ile paylaștı...
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YÖNETMEN: SERHAT CANDAN RETOUCH: ENES YURTBAY
STYLING ASİSTANLARI: AZİZE VARLIK-ŞEYMA VARLIK MAKYAJ ASİSTANI: GİZEM ERGİN
MEKAN: AJWA SULTANAHMET

106 magdergi.com.tr

CEKET/GÖMLEK/ŞORT/ÇANTA: RAISA&VANESSA
KÜPE: MON REVE

özel

ELBİSE/KÜPE: RAISA&VANESSA

Her bir özelliğim,
her davranışım beni ben yapıyor
diye düşünüyorum.

S

izce sizi siz yapan en büyük özelliğiniz
nedir? Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Tek bir cevap vermem mümkün değil; çünkü her
bir özelliğim, her davranışım beni ben yapıyor diye
düşünüyorum. Herkes için bu böyle... Kendime bir
kalıp koymuyorum. Bazı zamanlar, özellikle hakkım
yendiğinde içimden başka bir Deniz çıkabiliyor açıkçası...

Oyunculuk serüveni sizin için nasıl başladı? Şu an
nasıl devam ediyor? Hayatınızda neler değişti?

Okul tiyatrosunda başladı ve şimdi buradayım. O süreci
düşündükçe, değişimi gördükçe çok mutlu oluyorum; çünkü
sevdiğim ve hayal ettiğim işi yapıyorum. Hayatımda değişen
en büyük şey benim diyebilirim. Çalışmak, göz önünde olmak,
çabalamak bende çok şeyi değiştirdi. Tabii olumlu anlamda...

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak
isterdiniz?

Adli psikolog olmak isterdim. İnsan beyni bende büyük bir
merak uyandırıyor.

Geçmişe dönüp baktığınızda keşke dediğiniz şeyler
oluyor mu?
Gerçekten hiç bir şeyi değiştirmezdim. Keşke demektense; şükür
demeye gayret ediyorum. Yoksa insan geçmişe takılıp kalır. Ben
yaşadıklarımla şimdiki Deniz’im ve bu Deniz’i seviyorum.

Şu ana kadar oynamaktan en çok keyif aldığınız
karakter hangisiydi?

Hepsinin yeri benim için ayrı. Hepsi bana bambaşka şeyler kattı
ama şu an Zehra’ya hayat vermek beni çok tatmin ediyor.

özel

Süreci
düşündükçe,
değişimi
gördükçe çok
mutlu oluyorum;
çünkü sevdiğim
ve hayal ettiğim
işi yapıyorum.
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ELBİSE/KÜPE: RAISA&VANESSA

özel

Adli psikolog olmak isterdim.
İnsan beyni bende büyük bir
merak uyandırıyor.

Rollerinize hazırlanırken uyguladığınız bir ritüel
var mı?

Ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Daha önce deneyimlemediğim
bir özelliği ya da yeteneği varsa ona çalışıyorum ve hiç aklımdan
çıkarmıyorum. Karakteri sürekli düşünüp, ona ne katabileceğimi
arıyorum.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisi
nedeniyle oldukça yoğun günler geçiriyorsunuz…
Dizinin senaryosu önünüze geldiğinde ilk ne
hissettiniz?
Çok güçlü ve özel olduğunu ilk anda anladım.

Teşkilat dizisinde canlandırdığınız karakter size ne
anlam ifade ediyor?

Zehra gerçekten benim için çok özel... Güçlü, zeki, inatçı,
problemlerinin üzerine giden, yeri geldiğinde duygularını dibine
kadar yaşayan, yeri geldiğinde de buz gibi soğuk... Ve tabii ki bir
anne. Her anı, her sahnesi bana ayrı keyif katıyor.
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Yoğun set tempolarından size kalan zamanda neler
yapmaktan hoşlanıyorsunuz? En büyük lüksünüz
ne?

Şu an en büyük lüksüm; İstanbul’a, evimize gidebilmem. Tüm
ekip arkadaşlarımla büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışıyoruz.
Yeri gelmişken ekip arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim.
İyi ki varlar... Çok güzel bir ekibiz...

Türkiye’deki dizi sektörü hakkından ne
düşünüyorsunuz? Bu konuda neyi değiştirmek
isterdiniz?

Her zaman söylediğim şey; dizi süreleri... Nasıl düzelir bilmiyorum,
ama umarım düzelir. Böylece daha başarılı, daha özenli işler
çıkarabileceğimize inanıyorum.

Hobilerinizden söz edebilir misiniz?

Doğruyu söylemek gerekirse hobim şunlar diyemem. Canım
ne isterse; onu yapmayı seviyorum. Bazen film izlemek, bazen
gezmek, yürüyüş yapmak, bazen sadece durmak...

ELBİSE: ILA
YÜZÜK/BİLEKLİK: MON REVE

özel

Keşke
demektense;
şükür demeye
gayret
ediyorum.
Yoksa insan
geçmişe
takılıp kalır.
ELBİSE: ILA
ELDİVEN: ELI PEACOCK
BİLEZİK: MON REVE
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ELBİSE: NAKISH
KÜPE: RAISA&VANESSA

özel

ELBİSE: RAISA&VANESSA

Karakteri sürekli düşünüp,
ona ne katabileceğimi
arıyorum.

Moda ile aranız nasıl? Giyim konusunda katı
kurallarınız var mı? Dolabınızın olmazsa olmaz
parçaları neler?

Katı kural demeyelim de; çok fazla dekolte giymeyi sevmem... Daha
doğrusu aşırıya kaçmak hoşuma gitmez ve tercih etmem. Beyaz
t-shirt, tayt, kot pantolon olmazsa olmazımdır. Hep basit tutarım...

Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz?
Takipçileriniz ile iletişim kuruyor musunuz?

Evet. Sürekli iletişim halindeyim ve çok keyif alıyorum bundan.
Sosyal medyanın çirkin yüzünü, mobbingleri görmemeyi ve
umursamamayı çok uzun zaman önce öğrendim. İyi tarafını
görmeyi seçtim...

Sizinle ilgili şaşırtacak bir şeyi bizimle paylaşabilir
misiniz?

İnsanları benimle ilgili ne şaşırtır bilemiyorum.... Biraz takıntılı
biriyimdir. Mesela her yere zamanında gitmek isterim ve sırf buna
taktığım için çoğu zaman başıma bir iş gelir ve vaktinde orada

olamam. O zaman gerçekten çok strese girerim. Bunun gibi ufak
takıntılar...

Hayat mottonuzu öğrenebilir miyiz? Anı yaşamayı
seviyorsunuz yoksa hep planlı mı hareket
ediyorsunuz?

Anı yaşamayı seviyorum. Çok büyük planlar yapmam. Olmayınca
hayal kırıklığı yaşamamak ve her şeyin tadını çıkarabilmek için...

Çok bakımlı ve güzelsiniz…Bu güzelliğinizin altında
yatan sır nedir?
Yeni yeni cildime daha çok bakmaya başladım. Her gün makyaj
yapıldığı ve bir uyku düzenim olmadığı için özen gösteriyorum.
Sabah akşam masajla bakım yapıyorum.

Son olarak gelecek ile ilgili en büyük hayaliniz ne?

Dediğim gibi anı yaşıyorum. Tabii ki her zaman daha başarılı
olmak, sınırları zorlamak istiyorum. Kariyerim dışında da eşimle
daha çok gezmek, daha çok huzur depolamak istiyorum. 

davet

REVNA DEMİRÖREN

BAȘAK KARAEVLİ, MİNA TÜRKER, YASEMİN ÖZYEĞİN

Misela’dan
Yeni Koleksiyon
Serra Türker’in Misela markası
için düzenlediği lansman daveti,
cemiyet hayatından ünlü isimlerin
katılımıyla gerçekleşti.
Genç iş kadını Serra Türker, markası Misela’nın yeni
koleksiyonunu tanıttı. Türker, uzun zamandır üzerinde çalıştığı
yepyeni bir kategori ile modaseverlerle buluştu. Çantalar ve
aksesuarlardan sonra ev kategorisinden zamansız parçalar da
özel davette yerini aldı. “Misela Living” kategorisinde başlangıç
olarak; Misela’nın imza kokuları ile hazırlanmış özel mumlar,
Amerikan servisleri, tepsiler ve bardak altlıklarını misafirlerin
beğenisine sunuldu. 
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DİLEK-SERRA TÜRKER

Keyfini sür...

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:93
İncek/Gölbaşı Ankara/TURKEY
boranplaza

boranplaza

davet

ZEYNEP ÜSTÜNEL, ȘEBNEM ÇAPA, ARZU ATABARUT
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MERİH TURAN

Özel davete
Türker’in annesi
Dilek Türker’in
yanı sıra cemiyet
hayatının
tanınmıș
simalarıda katıldı.
DEMET HANİF

ȘİRİN YALÇIN

AYLİN TAHİNCİOĞLU

LARA TÜRKER ÜNSAL

SEVİM UYAR

ZEYNEP ÇARMIKLI

GÜLDEN BÜYÜKUÇAK

ZEYNEP EROL

İmza kokulu
mumlar; Serra
Türker ve
markası için
büyük anlam
ifade eden ve
önem tașıyan
üç lokasyondan
esinlenilerek
ortaya çıktı.
YÖNTEM AKMEN İNANÇ

GAMZE CİZRELİ

BEGÜM BALLI

YONCA EBUZZİYA

davet

GÜLDEN BÜYÜKUÇAK

SEDAT ALOĞLU

ÜMİT-CEM BOYNER

BİLGUN SAZAK

Türkiye’de
Geçen Altmış Yıl
Türkiye’de geçirdiği altmış yılını
kaleme alan Joan Kim Erkan’ın
“Kim Bu/Lady Who” adlı kitabının
lansmanı Sakıp Sabancı Müzesi
The Seed’de gerçekleştirildi.
Bakış açısı, stili ve sıra dışı yaşamıyla ilham veren Joan Kim Erkan’ın
Türkiye’deki altmış yıllık yaşamını konu alan “Kim Bu/Lady Who”
kitabının lansmanı düzenlendi. Deli Dolu Yayınları tarafından
yayımlanan kitaba özel düzenlenen lansman ve imza gününde Joan
Kim Erkan, dostlarıyla bir araya geldi. Joan Kim Erkan’ın kızı Rana
Erkan Tabanca ve Erol Tabanca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen
davete; iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. 
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JOAN KİM ERKAN

davet

DİLARA KARABAY

HALİS KOMİLİ

ESRA EKMEKÇİ

FATOȘ YALIN-SERDAR GÜLGÜN

“Kim Bu/Lady
Who” eseri 22
yașındayken;
geldiği Türkiye’de
sıra dıșı bir hayat
süren Erkan’ın
kișisel anılarına
dayanıyor.
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EROL TABANCA-RANA ERKAN TABANCA

SADETTİN SARAN

BETTINA MACHLER

SELİ-ALBERT ELVASVİLİ

SELDA-MÜNİR ÖZKÖK

ASLI ERSU

Joan Kim
Erkan, kitapları
imzaladığı sırada
gelen davetlilerle
keyifli bir sohbet
gerçekleștirdi.
ESİN MARAȘLIOĞLU

ALESDAIR DUNDAS

CEM-RONİT HAKKO

davet

BELİZ BÜYÜKHANLI

NESLİHAN AKTEPE

SİNEM YANAR HACIBALOĞLU

NESRİN KILAVUZ

NEȘE ȘİȘMAN

Yoi Studio’da
Balkabağı Atölyesi
Ankara cemiyet hayatının sevilen simaları,
Halloween’ın simgesi olan balkabağı
yapımı için Yoi Studio’da buluştu.
Eğitmenler eşliğinde, el becerilerini
sergileyen davetliler; çamur ve kili farklı
yöntemlerle balkabağına dönüştürdü.
Yoi Studio’nun Kurucusu Dilan Karaaslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
etkinlikte; cemiyetin tanınan isimleri, balkabağı yapımı için bir araya
geldi. Yoi Studio’da düzenlenen atölyede çamur, kil ve çeşitli malzemeler
kullanarak el becerilerini sergileyen davetliler renkli bir güne imza attı.
Katılımcılar, önce kil ve çamurun kıvamının tutturulmasını öğrendikten
sonra ikinci aşamada ise hazırladıkları malzemeleri balkabağına
dönüştürdü. Oluşturdukları balkabağını çeşitli desenlerle renklendirerek
yeteneğini konuşturan konuklar; Yoi Studio’nun birbirinden şık sunumları
eşliğinde keyifli bir yemek yiyerek yorgunluk attılar. 
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DİLAN KARAARSLAN

www.embapeyzaj.com

2022 Yılında da
Yaşam Alanlarınız
Çiçek Açsın.
Sağlıklı ve Mutlu
Bir Yıl Dileriz.

Merkez: Ümit Mah. 2432.Cad. Seralar Bölgesi No: 1/C Çayyolu-Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 235 15 18 - Tel: +90 (532) 409 23 36
Şube: Kızılcaşar Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 95/1 İncek/Ankara

Dekorasyon
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...
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Ankara’nın
Avrupa Ödüllü
İç Mimarlık Firmasının
Sahibi İle Tanışın

Barış Küpçü

move_mimarlik
www.movemimarlik.com ▪ www.movemimarlik.com.tr

move_mimarlik
www.movemimarlik.com ▪ www.movemimarlik.com.tr

KALİTEYİ

MERKEZİNE ALAN
MİMARİ TASARIMLAR

move_mimarlik
www.movemimarlik.com ▪ www.movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Barıș Küpçü

baris@movemimarlik.com.tr

Başarı İçin Gerçeklik
Move Mimarlık A. Ș’nin elinden çıkmıș, One Tower’da, Güler çifti için tasarlanan
proje, keskin hatlarının yanı sıra yumușak bir atmosfer elde etmek için
düșünülmüș bir tasarımdır.

H

epimizin bildiği üzere çoğu İç Mimarlık şirketi;
internet sitesi, sosyal medya sayfası vb. yerlerde
tüketiciye render dediğimiz gerçek olmayan
görseller sunarak algıda seçicilik yapmaya
çalışmaktadır. Üstelik bu görsellerin uygulanmış
olmasına ya da uygulandığında çıkan sonucun
vaat edilen olmadığına bakılmaksızın. Biz Move Mimarlık A.Ş
ailesi olarak yıllardan beri süre gelen tasarım-sonuç ilişkisi
çizgimizden asla ayrılmadık ve ayrılmaya da asla niyetimiz yok.
Yine sizlerle tasarımıyla yüzde yüz aynı olan, bitmiş bir projenin
görsellerini paylaşarak detaylı incelemesini yapacağım.
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Ankara’nın iddialı olduğu kadar da elit konut yerleşkesi olan
One Tower’da bulunan projemiz, Kubilay&Gamze Genç çifti için
tasarlanmıştır.
Referanslarımız aracılığı ile tanışmış olduğumuz bu oldukça
vizyonlu çift ile yaptığımız ilk toplantıda aldığımız notlar sonucunda
anladığımız yıllardır yaşamış oldukları evden sıkılmış olmalarıydı,
evin genel alt yapı sorunları olması da cabasıydı.
Bizden istenilen keskin çizili bir evin yumuşak bir atmosferinin
olmasıydı. Keskinliği genel olarak tasarım hatlarına yansıtabildik.

Lakin keskin bir tasarımı yumuşatırken hem şık bir sonuç
elde etmemiz, hem de fikrin uygulanabilir olması gerekiyordu.
Yumuşatma işlemini renklerle ve ufak ahşap rengi dokunuşlarla
yapmaya karar verdik ve gördüklerimiz umut vericiydi. Peki nasıl
şık olmasını sağlayacaktık? Bunun içinde küçük ama belirgin
detaylar gizlemeye ve bunların sayısını oldukça çok tutmaya karar
verdik. Daha sonra, yeterli olmadığını fark ettik ve aydınlatma
unsurlarından destek aldık. Yine istediğimiz kıvamda olduğunu
hissetmediğimiz de ise metal kontrastlar ve detaylarla işledik. Sonuç
bizi memnun etmişti. Geriye kalan tek şey, bu hareketi tüm yaşam
alanlarına yaymaktı. Bunun için başlangıç noktamız, mantıklı bir
alan olan, salondu. Kapıları olmayan açık bir salondaki hareket
siz kusurlu davranmazsanız bile kendiliğinden eve yayılacaktı.
Bu muhteşem projemiz Genç ailesine hayırlı olsun. Detaylı
fotoğrafları için sosyal medya mecralarımızı ya da internet sitemize
bakabilirsiniz. 

dekorasyon

ALİ ALOȘ ÇAVDAR

Çağdaş Mimarinin
Estetik Görünümü
Ali Aloş Çavdar Design
Ali Aloș Çavdar ve Kemal Çavdar, Kıbrıs’ta gerçekleștirdikleri projelerinde müșteri
istek ve ihtiyaçlarını geçmiș birikimleri ile harmanlayarak; fonksiyonelliği ve
özgünlüğün ön planda olduğu modern bir tasarıma imza atıyor...
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Evin bütün bölümlerinin; iklim nedeniyle
hayatın büyük kısmının geçtiği dıș
mekânlara ve havuza açılmasını, hatta
havuzu çevrelemesini amaçladık.

K

ıbrıs, adının arkasında anılan bütün karmaşaya rağmen
aslında son derece sakin ve dingin bir ada... Kendine
özgüdür ama içine girdiğinizde kendinizi evinizde
hissettirir... Akdeniz’in bütün cömertliğine sahiptir.
Bunu sizinle paylaşmaya da hazırdır...

Geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs’ta çeşitli projeler yapma
fırsatımız oldu. Hepsinde büyük bir keyif ile çalıştık. Güzel ürünler
oluşturduk. İşverenlerimizin tamamı tasarım sürecine katkı verdiler.
Yaşayacakları mekânlar tamamlandığında en az bizim kadar
tatmin oldular. Kendilerini her zaman bu mekânlarda yaşıyormuş
gibi hissettiklerini söylediler... İşi başarıyla tamamladığımızın
göstergelerinden birisi olarak; bu bizim için çok önemli...

dekorasyon

Oysa bu projemizde; ev sahiplerimizin
de katılımı ve yönlendirmeleriyle,
geçmiș birikimlerimizi çağdaș bir dille
yorumladığımız, kullanıcılarının estetik
beğeni ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmıș,
yarına bakan bir ev yaratma olanağı bulduk.

Bu projemizde; kısmen tek katlı bir bina tasarlayarak, yüksek tavanlı,
geniş alanlar yaratmak istedik. Evin bütün bölümlerinin; iklim
nedeniyle hayatın büyük kısmının geçtiği dış mekânlara ve havuza
açılmasını, hatta havuzu çevrelemesini amaçladık.
Birbirinin içerisine geçen geniş mekânların dingin, neredeyse
bir örnek olan renk tonlarını; sanat eserleriyle; ahşap ve metal
imalatlarının ince, özenli detaylarıyla çeşitlendirdik.
Her projemizde özellikle dikkat ettiğimiz unsur; ruh halinize göre
evinizin şeklini değiştirmenize yardım edecek, seçenekli, evin
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Fonksiyonellik öncelikli olușturulan yașam
alanlarında, yaptığımız malzeme ve sanat
eseri seçimlerinin bütünlüğüyle șıklığı ve
estetik görselliği yakalamaya çalıștık.

renklerini destekleyen ve öne çıkaran bir aydınlatma tasarımı yapmaya
çalışmaktı. Geniş bahçesi özenle tasarlandı ve bu zor iklimde dikkatle
uygulandı.
Meslek hayatımızda pek çok defa; hedeflediği müşteri kitlesinin beğeni
ve ihtiyaçlarını hiç düşünmeden inşa edilmiş, estetik ve fonksiyon
gereklerinden yoksun binaların, yeni sahiplerine göre revize edilmesi
problemleriyle karşılaştık. Oysa bu projemizde; ev sahiplerimizin de
katılımı ve yönlendirmeleriyle, geçmiş birikimlerimizi çağdaş bir dille
yorumladığımız, kullanıcılarının estetik beğeni ve ihtiyaçlarına göre
tasarlanmış, yarına bakan bir ev yaratma olanağı bulduk.

dekorasyon

Tasarım, seçim ve uygulama sürecini
doğru olarak tamamlayabilmeniz için
tasarımcı ve uygulamacıların yetkin kișiler
olması gereklidir.

Fonksiyonellik öncelikli oluşturulan yaşam alanlarında, yaptığımız
malzeme ve sanat eseri seçimlerinin bütünlüğüyle şıklığı ve estetik
görselliği yakalamaya çalıştık. Bu yaklaşım her projemizde ulaşmaya
çalıştığımız mekânın seviyesini belirleyen yoldur. Aksi takdirde;
kullanacağınız en pahalı malzeme veya mobilya bile değersiz, mekân
ise kullanışsız ve tamamlanmamış gözükür.
Tasarım, seçim ve uygulama sürecini doğru olarak tamamlayabilmeniz
için tasarımcı ve uygulamacıların yetkin kişiler olması gereklidir.
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Fonksiyonellik öncelikli olușturulan yașam
alanlarında, yaptığımız malzeme ve sanat
eseri seçimlerinin bütünlüğüyle șıklığı ve
estetik görselliği yakalamaya çalıștık.

Ancak; bu da yetmez... Kullanıcıların da bu sürece dahil olması ve
tasarımcıya güvenerek destek vermesi önemlidir.
Bu projemizde; işverenlerimizin ince zevkleri, çağdaş yaklaşımları ve
bize tanıdıkları özgürlük sayesinde, başarılı bulduğumuz bir sonuca
ulaşabildik.
Proje Aloş Çavdar ve Kemal Çavdar tarafından tasarlanıp uygulandı.
Peyzaj tasarımı ise Lal Bahçeleri Levent Pınar gerçekleştirdi. 

dekorasyon

DİLȘAD KANGAL

Caselli Concept’ten
Sicilya Esintileri
Sicilya esintilerini kullanarak; renkli ve enerjisi yüksek tasarımlar ortaya koyan
Caselli Concept’in üçüncü kușak temsilcisi Dilșad Kangal, özel tasarım sofra
tekstili ürünlerinin yanı sıra tasarladıkları göz alıcı ev dekorasyon ürünleri
ile lüks bir deneyim sunuyor.

B

ize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Caselli Concept’i kurmaya nasıl karar
verdiniz?

Ben bu firmanın üçüncü kuşak temsilcisiyim.
Firmamızın kökleri elli yıl öncesine dayanmaktadır.
Geçmişten gelen üretim tecrübesi, yeni nesil olarak
benimde katkılarımla e-ticaret ve günümüz pazarlama
koşullarında Caselli adı altında bugünlere gelmiş bulunuyoruz.

Markanızın ürün yelpazesinde neler var?

Konuklarınızı zarafetle karşılamanıza ve onlara verdiğiniz özeni
gözler önüne sermenize imkan veren, özel tasarım sofra tekstili
ürünler yer almaktadır. Bunun yanı sıra; dekoratif fon perdeler,
havlular, kırlentler, el yapımı fincanlar ve tepsiler de üretiyoruz.
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Tamamı el işçiliği olan, ithal ürünlerle hazırlanmış; özel tasarım
puf modellerimizde ürün grubumuzda yer almaktadır. Ürün
yelpazemize 2022 yılı itibariyle banyo tekstili, dekoratif halı ve
kilim de ilave ederek, genişlemeyi hedefliyoruz.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler? Tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?

Tasarımlarımızda, estetik bizim için en önemli unsurdur. Renkler
ve desenler; estetik görünümün diğer öğesini oluşturmaktadır.
Renkli ve enerjisi yüksek tasarımlar; Caselli’de kendini daha
çok göstermektedir. Sicilya esintileriyle çalışmak ve tasarımları
gerçekleştirmek bizi daha çok mutlu ediyor. Limonlar ve sulu boya
desenleri vazgeçilmezlerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra yumuşak,
duru ve sakin çalışmalar da ürün yelpazemiz de yer almaktadır.

Tasarlama așamasında; ürünlerin amaca
uygun olarak çevresi ve kendi içinde uyumlu,
dengeli, estetik bir șekilde planlanması ve
uygulanmasına dikkat ediyoruz.

Tasarlama aşamasında en çok hangi detaylara önem
veriyorsunuz?
Tasarlama aşamasında; ürünlerin amaca uygun olarak çevresi ve
kendi içinde uyumlu, dengeli, estetik bir şekilde planlanması ve
uygulanmasına dikkat ediyoruz.

Kişiye özel üretim yapıyor musunuz?

Müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda kişiye özel, tekil
uygulamalar yapıyoruz.

Önümüzdeki sezon ev dekorasyonu ve sofra
düzenlemesinde öne çıkacak trendleri sizden
öğrenebilir miyiz?

2022 yılında doğa ve ev yaşamı arasındaki bağlantı giderek daha da
önemli bir hale geliyor. Sade ve nötr renkler, yuvarlak hatlı organik
formlar, iç mekân kurgusunda içinde rahat edebileceğimiz aydınlık
ve doğaya yakın nötr tonların hakim olduğu bir yıl olacak .Sofra
tekstilinde ise alışılmışın dışına çıkan desenler, huzuru ve dengeyi
yansıtan renkler, öze dönüşler göreceğiz. 

dekorasyon

ESRA İRİS KESTİRENGÖZ

Esra Kestirengöz
Design Studio
Karakteristik Dokunuşlar
Esra Kestirengöz Design Studio’nun Kurucusu Esra İris Kestirengöz, sadelik
ve sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutarak mimari tasarım, projelendirme
ve dekorasyon detaylarını gerçekleștirdiği Mandarin Hotel Bosphorus’da
bulunan Hemington ve Knitts markalarının konsept mağazası hakkında
merak edilenleri anlatıyor…
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H

emington ve Knitss markalarının sahipleri Duygu
& Umut Boz çiftine her iki markalarını da beraber
sergileyebilecekleri, satış yapılacağı yepyeni, çok özel ve
sıfırdan tasarlanan bu konsept mağazamız Mandarin
Oriental Bosphorus içinde yer almaktadır. Ortalama
55-60 m2’lik bir alana sahip olan mağazamızda depo,
deneme kabini ve ürünlerimiz için teşhir alanları
bulunmaktadır. Normal perakende alanlarına göre daha minimal
olmasına rağmen yepyeni tasarlanmış konsepti ile yapımı kırk beş
gün sürmüştür.
Tüm mimari tasarımı ve teknik plan ve projelendirilmesi, tüm
dekorasyon detayları, konsept tasarımı ve detayları Esra Kestirengoz
Design Studio tarafından oluşturulmuştur.
Mağazacılık; matematik ve perakende bilgisi gerektirdiği için
geçmiş sekiz yıllık perakende alanındaki deneyimlerimiz, konseptin
oluşturulmasında bize yol gösterdi.
Estetik açıdan hoş teşhirlere sahip, güzel görünen bir mağaza
yaratmanın ötesinde; perakende mağaza tasarımı, alanı ve satışları
optimize etmek için belirli bir şekilde bir mağaza kurmak için iyi
düşünülmüş bir stratejidir. Bir mağazanın kurulma şekli, marka
kimliğinin oluşturulmasına yardımcı olabilir ve hırsızlıktan
korunma gibi pratik bir amaca hizmet ederken satışların ana hedef
olması amaçlanır.

dekorasyon

Perakende mağaza tasarımı, bir pazarlama dalıdır. Mağazanın genel
markasının bir parçası olarak kabul edilir. Bir marka veya belirli
bir çekicilik yaratmak için perakende mağaza tasarımı ve vitrin
teşhirleri, mobilyalar, aydınlatma, döşeme, müzik, koku ve mağaza
düzenine ilişkin teşhir faktörleri çok önemlidir. Tasarımın bir
kısmı, müşterilerin daha fazla ürün görmesi ve anlık satın almalar
yapması için “akmasını” sağlamak için trafiği yönlendirmeyi
amaçlıyor.
Tüm ürün ve marka bilgileri, Hemington ve Knitss marka
kimlikleri ve müşteri kitle tanımlamaları marka sahiplerimizın
yönlendirmeleri sayesinde ürünlerin kalitesine uygun, müşteri
kitlesine hitap edebilecek magaza konsept tasarımı tüm EIK
Design Studio ekibimiz tarafından geliştirildi. Bu arada hepsi genç
ve çok yaratıcı beyinlerden oluşan tüm ekibime ve ekibimizdeki
bu projeden sorumlu Yasemin’e ayrıca tesekkür etmek isterim.
Müşterilerimize kendilerini rahat, konforlu, sıcak ve samimi
hissedecekleri bir alışveriş keyfi yaşatırken; markaların kalitesini
ve kimliklerini yansıtacak benzersiz, elegant ve kaliteli bir konsept
ortaya çıkarmayı hedefledik.
Alışveriş yaparken; ferahlık ve dinginliği şıklık ile buluşturmayı
amaçladığımız bu projede Hemington ve Knitss markalarının
ortaya çıkış felsefesi olan sadelik ve sürdürebilirlik ilkeleri ile yola
çıktık ve bu konsepte ‘’Nova Pure’’ ismini verdik. Genel olarak;
ürünlerimiz gibi doğallığı, organikliği formlarda ve renklerde
kullanmayı amaçladık.
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Biz de mağaza tasarımımızda yalınlık, doğallık ilkelerini kabin
alanında eğrisel formlarla ve yerde kullanılan küçük mermerler ile
yapılan doğal taş halı ile birleştirdik. Aynı zamanda mağaza içinde
hem kadın hem erkek ürünlerini tamamen ayırmadan kemerli
geçişlerle vermek istedik.
Mağaza zemininin genel taşı yine mekânın DNA’sı ile örtüşecek
şekilde Kasia Zareba imzası ile tasarlanmış ‘’Fossil’’ isminde özel bir
seramik kaplamadır. “Fossil” seramik koleksiyonu tarihteki birçok
bitki ve hayvanın doğal taşlarda formasyona uğraması sonucu
çıkan izlerin yansıtılması ile oluşturulmuştur.
Kasa üzeri sarkıt ve genel sarkıtlarımız tamamen bu marka için
özel tasarlanmıştır. Her türlü form markanın doğallığını ve stilini
yansıtmak üzere düşünülmüştür.
Mağaza içerisindeki giriş masalarımızda kullanılan ağacımız Ireco
ağacından olup, aynı şekilde kapı kulplarımıza da şekil vermiştir.
Tüm genel konseptte olduğu gibi kasa alanında da kullanılan Flora
taşımız, mozaik taş ve kasa rengimiz doğallık, sürdürülebilirlik
ve kadın-erkek çatışması olmadan uyum içinde var oluşunu
göstermektedir.
Genel olarak; mağaza içerisinde alışveriş yapan müşterilerimizin
doğallık, yalınlık, uyum ve samimiyet hissini bir arada yaşamaları
hedeflenmektedir. 

dekorasyon

ZİYA GÜVEN

Küçük Alanlara
Mimari Bakış
Luca Mimarlık
Mimari bakıș açısını, kullanıcı istekleri ile harmanlayarak; küçük alanlarda da
gösteriși ve fonksiyonelliği bir arada sunan Luca Mimarlık’ın Kurucusu
İç Mimar Ziya Güven, son projesinin detaylarından söz ediyor...
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İ

ç mimari denilince akla; çoğunlukla büyük mekanlar
ve lüks iç yapılar gelmektedir. İnsanların bu yanılgıya
düşme sebebi ise genellikle küçük yapılarda fonksiyon
ya da tasarım arasında bir seçim yapmaları gerektiğini
düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Bizim asıl
görevimizde tam bu noktada devreye girmektedir...

Biz; küçük alanlarda fonksiyon ve gösterişi birleştirme kısmını
üstleniyoruz. Günümüzde, rezidans sayısının artması ile küçük
alanlar tek tip olmaktan çıkmaya zorlanmaktadır. Örneğin;
Adana, Seyhan İlçesi’nde yapmış olduğumuz; 70 m2 olan
2+1 dairemiz, on beş yıllık bir apartmanda bulunmaktadır.
Öncesinde standart olan dairemiz; tamamen doğal malzemeler
kullanılarak, şık ve modern bir eve dönüştürülmüştür. Minimal;
fakat gösterişli bir tarz elde edilmiştir.
Adana’nın sıcak bir bölgede olmasından dolayı; giriş holü ve
koridorlarda kullanılan silver traverten mermer, sağlam yapısı
ve geniş görünüm sağlamasının yanı sıra zemin yüzeylerin
daha serin olmasını sağlamasıyla işlevselliği de arttırıyor. Salon
kısmına açılan geçiş alanın, koridorun sonunda olması ve
salon ve mutfağı ikiye ayırması nedeniyle; kullanım alanını
kısıtladığı için eski kapı alanı kapatılmış ve giriş holü alanına
geniş bir açılım sağlanmıştır. Seperatör dediğimiz bölme ahşap
ile daha rahat ve şık bir geçiş sağlanmıştır. Ayrıca bu geçiş
alanı; salon ve mutfak arasındaki kombinasyonu maksimum
kullanmamıza olanak sağlamıştır.
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Biz; küçük alanlarda fonksiyon ve
gösteriși birleștirme kısmını üstleniyoruz.

Salon kısmının normal oturum alanının 12 m2 olması nedeniyle;
TV ünitesinin tamamen dolaplı sisteme çevrilmiş ve ev eşyalarını
saklama alanına dönüştürülmüştür. Ayrıca; bu şekilde sergileme
alanları da yaratılmıştır. Televizyon arkasında bulunan duvar
kısmının da bronz ayna olması, 12 m2lik salonu daha geniş ve
daha büyük göstermiştir ve derinlik katmıştır.
Mutfak alanından ilerlerken duvarda bulunan aydınlatmalı
ahşap nişler küçük alanlara farklı bir boyut katarak, görsellik
kazandırmıştır.
Mutfak alanına gelindiği zaman mutfağın 12 m2 olması nedeniyle
“U Mutfak” diye tabir ettiğimiz bir köşe mutfak tercih edilmiştir.
Mutfakta; en çok mutfak üçgeni dediğimiz; saklama, pişirme,
hazırlama ilkelerine dikkat edilmiş ve tasarım buna uygun olarak
yapılmıştır. Mutfak detaylarında üst dolap kapaklarının meşe
kaplama, alt dolap kapaklarına ise Ral7016 kodu verdiğimiz
antrasit rengi ile lake boya yapılmıştır. Ayrıca; buzdolabı meşe
kaplama ile kapatılıp saklanmıştır. Bunun sebebi ise; alanın dar ve
küçük olmasıdır.
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Bu projemiz ile küçük ve orta ölçekli
daireler için yüksek meblağlar harcamadan
da lüks görünümler yakalayabileceğimizi
göstermiș olduk.
Yatak odasına gelindiğinde ise birçok eski yapının 2+1 dairelerinde
ebeveyn banyosu bulunmamasına rağmen, bu yatak odası 13m2
olduğu ve içinde ebeveyn banyosu bulunduğu birçok bize birçok
bir avantaj sağlamaktadır. Metrekare olarak küçük olmasına
rağmen duvarda koyu renkler kullanmaktan çekinmeden, belirli
bölgelere yerleştirilen bronz ve füme aynalarla destekleyerek
bu şık görünümü elde ettik. Giyinme dolabı için ideal yer
pencerenin bulunduğu duvar olup, küçük odalarda yer tasarrufu
sağlamaktadır.
Son olarak; diğer odamız ise danışanımızın zevkleri doğrultusunda
çalışma ve hobi odası olarak tasarlanmıştır. Bunun için açık ve
soft renkler kullanarak, açık olan balkonu kapalı hale getirerek
ve mevcut balkon ile oda arasındaki duvarı kırıp, cam doğrama
yaparak; bahçe havası verilmiş ve oda ile bir bütünlük sağlanmıştır.
Bu projemiz ile küçük ve orta ölçekli daireler için yüksek meblağlar
harcamadan da lüks görünümler yakalayabileceğimizi göstermiş
olduk. Ayrıca lüks bir görünümün yanı sıra maksimum alan
kullanımı ve daire işlevselliğini de göz önünde bulundurduk. 

röportaj

AYȘEGÜL ERBİL

Dünyaca Ünlü Markaların
Buluşma Noktası
Ayşegül Erbil
Yurt içi ve yurt dıșında bulunan koleksiyonları ile büyük beğeni toplayan markalara
ev sahipliği yapan Ayșegül Erbil Exclusive’in Kurucusu ve Yöneticisi Ayșegül Erbil,
tasarım tarzına, markasının ürün çeșitliliğine ve 2022 yılı
tasarım ve aksesuar trendlerine değiniyor...
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Ö

ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir
miyiz?

1984 yılında Amasya’da doğdum. Evli ve üç çocuk
annesiyim. Manevi duyguları yoğun yaşayan ve
değerleri olan beş çocuklu bir ailenin en küçük
ferdiyim. “İnsanların en hayırlısı; insanlara faydalı
olandır.” sözünü yüreğime kazıyıp, hem kendime
hem insanlara “Nasıl bir faydam dokunur?” düşüncesi ile
kendimde keşfetmiş olduğum merak ve üreticiliğin üstüne
gittim. Üç yıllık stilistlik eğitimi aldıktan sonra 2013 yılında
Ankara Hoşdere Caddesi’nde ilk hot couture mağazamı açtım.
Bununla beraber; çok ilgi gören koleksiyonlarımı Türkiye’deki
birçok seçkin mağazada satışa sundum.
Bu yolculuğun bana kazandırmış olduğu deneyimle; müşteri
memnuniyeti ve ilgisi benim çok kısa bir sürede şubeleşmeme
öncü oldu. 2018 yılında Beştepe’de Türkiye’de muadili olmayan
konsept bir butik mağaza ile sektörde öncü oldum.

Nasıl bir amaçla yola çıktınız?

Kurmuş olduğum hayallerde yoluma çıkan engelleri nasıl
aşabilirim aynı zamanda gayret ve emeğimi hayata geçirmekti
benim amacım kendimde deneyimlediğim özgürlüğüm birçok
kadına istihdam olmasıydı amacım başardım ve başarmaya
devam ediyorum.

röportaj

Ürün çeşitliliğinizden bahsedebilir misiniz?

Mağazalarımız, yurt içi ve yurt dışında bulunan koleksiyonları
ile beğeni ve başarı kazanan otuz bir markaya ev sahipliği yapıyor.
Kadınlar için kumaş ve detay materyallerin yanı sıra birbirinden şık,
modern tasarımlar ve aksesuarlar ile yaşam alanlarının ihtişamlı
görünmesine katkı sağlayan dünyaca ünlü, lüks aksesuarlar yer
alıyor.

Bu markaları hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?

Ayşegül Erbil Exclusive imaj sahibi aynı zamanda da hedefleri olan
bir mağazadır. Marka seçimlerimde önceliğim markamın değerini
koruyabilecek firmaların koleksiyonlarına yer vermektir. Ticari
kaygılarla yapılan koleksiyonlar değil dünya modası ile eş değerli
yenilikçi firmalar beni daha çok etkiliyor ve heyecanlandırıyor
seçimlerimi de bizzat bu yönde kullanıyorum.

Dekorasyon ve iç mimarlığa dair dünyadaki yeni
trendleri takip etmek için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Yurt dışındaki uluslararası fuarlara katılmanın büyük avantajlarını
yaşıyorum. Zaten oradan, modayı güncel olarak takip edip, trendlere
hâkim olmadan dönmemiz mümkün değil... Aynı zamanda dünyaca
ünlü mimarların projelerini ve markalarımla olan iş birliklerindeki
takip etmek de bana büyük katkıda bulunuyor.

Ev dekorasyonunda ve aksesuar seçiminde en çok
nelere önem veriyorsunuz?

Aksesuarlar benim için evladiyelik olmalı... Bu nedenle; sanatsal ve
estetik kısmına önem veriyorum.
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Modanın değișkenliği gibi benimde
tasarım dilim her an değișebiliyor.

Tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Modanın değişkenliği gibi benimde tasarım dilim her an
değişebiliyor. Moda ile çok büyük bir bağ kuruyorum ama
kendime özgü bir çizgim var. Orada çok kural tanımam; giyimde
klasik bir takımın altına giydiğim spor bir ayakkabı da benim
çizgimdir. Spor bir kıyafetle taktığım değerli bir mücevher de
benim çizgimdir. Dekorasyonda endüstriyel bir tasarımın içine
çok klasik bir avize ve bir mobilya yerleştirmekten de ya da çok
modern bir evi klasik aksesuarlar ile dizayn etmekten de hiç
çekinmem... Benim çizgimi siz belirleyin...

Önceliğim; markamın değerini
koruyan firmalarla çalıșmaktır.

Son olarak, 2022 yılında ev dekorasyonu ve
aksesuarlarda öne çıkacak trendleri sizden
dinleyebilir miyiz?

Dünya trendlerini belirlemede; siyasi ve fiziki gündem çok
önemli bir rol oynar. 2022 yılında, dekorasyon ihtişamını;
daha sade, daha minimal bir çizgiye bırakıyor. Bunu avantaja
çevirip, hep beraber biraz dinlenelim... Sağlıkla huzurla… 

dekorasyon

CANSU-CAN UZUNHASAN

Mimaride Yenilikçi
Dokunuşlar
Can Design Mimarlık
En temel adımdan son dokunușlara kadar sürecin içinde yer alan Can Design
Mimarlık’ın Kurucuları İç Mimar Can Uzunhasan ve İç Mimar Cansu Uzunhasan
yaratıcılığı ve ișlevselliği harmanlayarak; kaliteli ve özgün yașam alanları sunuyor...
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Ş

u ana kadar yapmaktan en keyif
aldığınız projeniz hangisi? Bu
projenizin içeriği hakkında bilgi verir
misiniz?

Bizim için projelerimiz arasında ayrım yapmak
gerçekten çok zor. Her birinin, kendi içerisinde
özel bir hikâyesi var ama bir proje ismi verecek
olursak; bu Central Steak Lounge Hookah
olmalı diye düşünüyoruz. Tüm proje süreci boyunca, ekip
arkadaşlarımızla birlikte özenle ve büyük bir heyecanla
çalıştık. Bu projemizde hedefimiz; alışılagelmiş tasarımların
dışına çıkarak, şehrimizde farklı ve merak uyandıran bir proje
ortaya koymaktı. Nitekim bunu başardığımızı düşünüyoruz.
Her projemizde kullanıcıları düşünerek, onlara uygun ve
özel tasarımlar oluşturmayı hedefleyen bir firma olarak; bu
projemizde de birçok özel ve el işçiliği ile yapılan tasarımlar
kullandık. Mekânımızda; doğal ve özel malzemeleri
birleştirip, doğal dokuyu dinamik bir şekilde yansıttığımız bir
ortam yarattık. Çizdiğimiz ve tasarladığımız bu projeyi aynı
zamanda da uyguladığımız için hayal ettiğimiz gerçekliğe
ulaşmış olduk.

dekorasyon

Mevcut trendleri takip ediyor musunuz? Nelerden
ilham alıyorsunuz?

Trend takibi bizim için tasarımlarımızı geliştirmenin ilk adımını
oluşturuyor. Aynı zamanda bu bizim mesleğimizin önemli bir
parçasını oluşturuyor. Bu bağlamda; her zaman yenilikçi firma
çizgimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bilinçli bir firma olarak
şunun da farkındayız; bazı trendlerin etkisi dönemsel olabiliyor. Bizler
bunu öngörüp tasarımlarımızı, müşterilerimizin kalıcı zevkleri ile var
olan kalıcı trendleri harmanlayarak müşterilerimizin kendi yaşam
tarzlarına yansıtıyoruz. Mimarlık çok geniş kapsamlı bir meslek... Bu
anlamda; sadece mimari ve tasarım trendlerini değil, sanat, kültür,
bilim alanlarındaki her gelişmeyi de takip ediyoruz. Bu sayede her
zaman trendlerin dışına çıkan kalıcı tasarımlar oluşturuyoruz.
Öncelikli ve en büyük ilham kaynağımız; müşterilerimizin
memnuniyetidir. Müşterilerimizin ihtiyaçları, istekleri, zaman ve
bütçe verileri ile orantılı en iyi tasarımı oluşturma arzusu bizim
başlıca ilham kaynağımızı oluşturuyor. Ancak mimari anlamda ilham
kaynağımız ise doğanın bize sundukları oluyor, bu bizim neye nasıl
bakıp hissettiğimizle ilgili bir durum.

Tasarlama aşamasında en çok hangi detaylara önem
veriyorsunuz?

Tasarım süreci oldukça kompleks bir süreçtir. Her yeni proje, bizim
için yeni bir hikâye anlamına geliyor. Bunun bilincinde olarak;
tasarım aşamamıza başlamadan önce müşterilerimizin taleplerini ve
ihtiyaçlarını saptamak bizim için en önemli yönlendirici unsurlardan
bir tanesidir. Bizim başlıca tasarım anlayışımız; kişiye özel, yenilikçi ve
özgün tasarımlar sunarak kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan estetik ve
fonksiyonel mekânlar oluşturmaktır. Bu doğrultuda; kullanıcılarımızın
yaşayacakları mekânı benimseyip, konfor alanlarında hissetmeleri için
tasarımsal anlamda elimizden gelenin fazlasını sunuyoruz.
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Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi tarzınız ile
nasıl harmanlıyorsunuz?

Müşteri memnuniyeti en önemli kıstaslarımızdan biridir.
Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını doğru saptayabilmek için
öncelikle onları iyi analiz etmeye çalışıyoruz. İlk etapta, müşterilerimiz
her ne kadar bizi yönlendirmeye çalışsa da; bir noktadan sonra devreye
bizim tasarım anlayışımız ve tarzımız giriyor. Bizler bunun çok hassas
bir denge olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda; en büyük hazinemiz
tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz olduğu için kullanıcılarımızla en
fonksiyonel ve estetik tasarımlarımızı paylaşıp, kendi tarzımızı ortaya
koyuyoruz. Bu sentez sonucunda müşterilerimizi memnun etmeyi
başarmış oluyoruz.

Tasarımlarınızı yaratırken yaratıcılığı mı, özgünlüğü mü
yoksa işlevselliği mi ön planda tutuyorsunuz?
Bizim için yaratıcılık, özgünlük ve işlevsellik tasarımın olmazsa
olmazlarıdır. Herhangi birinin eksik olması demek; tasarımın da
eksik olması demektir. Her ne kadar istek ve talepler doğrultusunda
değişkenlik gösterse de; biz her zaman bu unsurları dengede tutmayı
başardığımıza inanıyoruz. Öncelikle, müşterilerimizin isteklerini
sentezledikten sonra onlara bir ihtiyaç listesi çıkarıyoruz. Ergonomik
tasarımlarımızı şekillendiriyoruz. Bu bizim için işlevsellik adımını
oluşturmada yardımcı oluyor, daha sonra kişiye özel, müşterilerimizin
iç enerjisini yansıtan özgün tasarımlarımızla birlikte bu üç ana ögeyi
kolayca sentezlemiş oluyoruz.

Yeni projelerinizi hayata geçirirken geçmiş
tasarımlarınızdan etkileniyor musunuz?

Bizi başlıca etkileyen ana unsur; müşterilerimizin istekleri ve tarzları
oluyor. Her bir projemizin kullanıcının ruhunu yansıtmasına ve
tekrar etmemesine verdiğimiz emek göz ardı edilemeyecek kadar
büyüktür. Her yeni projemizin, yeni bir deneyim ve tecrübe olacağını
bilerek bu yola çıkıyoruz. Bizler geçmiş deneyimlerimizi, kendi bilgi
birikimimizle harmanlayıp; her zaman en iyi tasarıma ulaşmayı
hedefleyen yenilikçi bir firma olduğumuza inanıyoruz.

2022 yılı iç mimari ile ilgili beklentileriniz neler? Sizce
hangi tasarım, desen ve renkler ön planda olacak?

Yeni yıl yaklaşırken, yeni trendler de yavaş yavaş gündem konusu
olmaya başlıyor. Bununla beraber her sene değişen renkler, desenler
veya konseptler de göz ardı edilemez. Pandemi artık hayatımızın
her alanına etki ettiği gibi insanların zevkleri ve tercihlerini de
etkilemiş bulunuyor. Bu da bizi daha fazla konfor alanına ihtiyaç
duymaya yönlendiriyor. Bu bağlamda; 2022 yılının daha salaş ve rahat
konseptlerle birlikte daha açık ve nötr tonların tercih edileceği bir yıl
olacağını düşünüyoruz.

Son olarak gelecek dönem plan ve projelerinizden söz
edebilir misiniz?

Genel anlamda, kapsamlı projelerle ilgilenmenin yanı sıra 2022
yılı için en büyük planımız Can Design Mimarlık olarak; ikinci
şubemizi İstanbul’a açmak. Bu plan doğrultusunda acele etmeden,
emin ve sağlam adımlar atıyoruz. Bu konudaki en büyük güvenimiz;
gerçekleştirdiğimiz ve referanslarımızı oluşturan projelerimizdir.
Mimari anlamda, büyüyüp gelişmemizi başarılarımıza ve ekip
anlayışımıza bağlıyoruz. Bizim için en büyük motivasyon;
tasarımlarımızı oluştururken özgür olmak ve hep daha iyisini
yapmak olduğu için bunu bir adım daha öteye taşımak isteğiyle
böyle bir adım attık. Bizler sürekli gelişime ve yeniliğe açık bir firma
olarak; İstanbul’da da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu yolda da ilk
adımımızı kısa bir zaman içerisinde atacağız. 
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ESRA ÇAKIR

Kalitenin
Modern Yorumu
Calla Breeze Home&Design
Organik boyalarla ve el ișçiliği ile ortaya çıkardığı modern ve eklektik ev tekstili
ürünlerinin yanı sıra șapka ve plaj giyiminde de faaliyet gösteren
Calla Breeze Home&Design’ın Kurucusu ve Tasarımcısı Esra Çakır,
șık ve zamansız tasarımlara imza atıyor...
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Ö

ncelikle sizi ve markanızı tanıyabilir
miyiz?

İstanbul ve Londra’da aldığım tasarım
eğitimlerinden sonra uzun yıllar ev tekstili ve
giyim alanında güçlü olan Amerikan ve İngiliz
markalarına tasarımlar yaptım. Ardından 2013
yılında kendi markamı kurdum. İlk olarak; NY
Gift Fair, ardından Maison&Objet Paris ve Index Dubai gibi
uluslararası fuarlar aracılığıyla yurt dışı satışlarına başladım.
Son bir yıldır, İsviçre Montrö’de yaşıyorum. Numune ve imalat
süreçleri için sık sık İstanbul’a gidip geliyorum.

Calla Breeze Home&Design’ın ürün
çeşitliliğinizden bahsedebilir misiniz?

Bir tasarımcı olarak; her zaman fotoğraf, resim, el sanatları
ve dekorasyon gibi farklı disiplinlere yakın oldum. Calla
Breeze Home&Design markasını kurarken mottom: ‘’Hayatı
tasarlamaya ve güzelleştirmeye yaşam alanından başla’’ oldu.
Kumaşın sıcak dokusunu kullanarak yaptığım masa örtüleri,
runner, peçete, bardak altlığı, amerikan servisleri ve dekoratif
yastıklar sofra ve salon tekstilindeki koleksiyonumda öne
çıkan parçalardır.
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İsviçre’de yaşıyorsunuz ve yurtdışındaki bir çok
ülkeye satış yapıyorsunuz. Satış süreciniz tam olarak
nasıl gerçekleşiyor? Ürünlerinizi hangi ülkelere
gönderiyorsunuz? Ürünler ne kadar sürede müşteriye
ulaşıyor? Türkiye’de sizin ürünlerinize nasıl
ulaşabiliriz?

Şuan Japonya, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ev
tekstili koleksiyonumuzu satıyoruz. Uluslararası fuarlarda; dünyanın
dört bir yanından gelen alıcılar, mağaza yetkilileri, aracı şirketler ve
firma sahipleriyle bir araya gelebiliyoruz. Bu fuarlar gelecek sezon
için düzenlenmiş toptan alımların yapıldığı uluslararası fuarlardır.
Müşteriler, koleksiyonumuzu bu fuarlarda görüyor ve toptan sipariş
geçebiliyorlar. Son dönemde, online kataloglarla da müşterilere
ulaşıp, siparişlerimizi oluşturuyoruz. İmalat sürelerimiz ürün bazlı
değişebiliyor, modelin detayına kumaş, nakış ve dantelin imalat
süreçlerine göre ortalama iki veya üç ay arasında sürüyor. Türkiye’ye
satışlarımız, sadece internet sitemizden ve çeşitli online satış
sitelerinden gerçekleşiyor. Daha önce Vakko Home mağazalarında
satışımız vardı ama şu an sadece online bir satış stratejisi uyguluyoruz.
Bu şekilde Türkiye’de de büyüyoruz. Yurt dışına sattığımız tüm
koleksiyona; perakende müşterilerimiz aynı anda internet sitemizden
de ulaşabiliyor. Sitemizden alınan ürünler; müşterilerimize
maksimum üç iş gününde, özel kutusunda ulaştırılıyor.

Koleksiyonlarınızda ağırlıklı olarak hangi renk ve
materyalleri kullanıyorsunuz?

Öncelikli olarak; kumaşta doğal elyaf içeren ipek, keten ve kottan
kumaşlar ve aynı içerikte olan el dokuması kumaşlar kullanıyoruz.
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Aslında Calla Breeze markası, ev tekstiline eș
zamanlı olarak; șapka ve plaj giyiminde de
faaliyet gösteriyor.
Beyaz ,krem ve natürel keten rengi ve siyahın yanında, nakış ve el
baskısında sezonda öne çıkan renkleri kullanmayı tercih ediyoruz.
Kışın gold, acı kırmızı, lacivert, bakır ve terracotta renklerini; yazın
ise aqua, yeşil, mercan ve sarı kullanmayı seviyorum.

Tasarım çizginizi ve tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Kurulduğumuz günden bu yana yavaş moda hareketine inanıyor ve
koleksiyonlarımı bu doğrultuda gerçekleştiriyorum. Bu hareketin
temel felsefesi kalitesi yüksek, uzun süre kullanılabilecek ve modası
geçmeyecek tasarımlar yapmak. Uluslararası renk, stil ve yaşam
trendlerini yakından takip ediyorum ama bunlardan bağımsız;
kendi eklektik ve modern tasarım bakış açıma uygun kullanıldığı
evlere, sofralara değer katan, zarif ürünler yapıyorum diyebiliriz.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler?

Kurumsal şirketlerde tasarımcı olarak çalıştığım dönemlerde;
Türkiye, Mısır, Sri Lanka, Çin gibi birçok farklı ülkede gerçekleşen
üretim süreçlerini yakından takip etme fırsatım oldu. Diyebilirim
ki; o dönemki tecrübelerim Calla Breeze’in etik prensiplerini ve
dünyaya bakışını belirledi. Boyalı bir top kumaş için kaç ton su
kirletildiğini bilince ve hatta görünce tasarımlarınızda boyalı kumaş
kullanmak istemiyorsunuz. Öğrendiğim bu bilgiler özünde benim
tasarımlarıma da yön veriyor. Ürüne; kullanmak istediğim rengi
organik boya kullanarak, el baskısıyla ya da nakışla veriyorum. Bu
çok farklı nakış teknikleri geliştirmeme olanak sağladı. Zarif işçilikli,
seri üretimler yapmamıza fırsat verdi.

Önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitliliğinize dahil
etmek istediğiniz başka neler var?

Aslında Calla Breeze markası, ev tekstiline eş zamanlı olarak; şapka
ve plaj giyiminde de faaliyet gösteriyor. Giyim ve aksesuar trendleri;
ev tekstili ve dekorasyon trendlerine göre daha hızlı değiştiği ve
geliştiği için bu iki koleksiyon her zaman ev tekstili koleksiyonumu
besleyerek ilerliyor. Önümüzdeki sezonlarda da desen, nakış,
aksesuar ve renk kullanımında markamın diğer kollarındaki
bilgiyi ev tekstiline uyarlayarak, ürün çeşitliliğini genişletmeyi
düşünüyorum.

Sizi diğer markalardan ayıran özelliklerinizden söz
edebilir misiniz?

Calla Breeze ev tekstili, şapka ve plaj Giyimi gibi üç farklı kolda,
üç farklı tasarım dili kullanan, hayata karşı heyecanı olan ve tüm
güzelliklere hayranlıkla bakabilen herkese hitap eden çok yönlü
bir markadır. Beni en mutlu eden şey; şu an Japonya’daki bir davette
Calla Breeze dilimli dantel masa örtüsünün kullanıldığını, Los
Angeles ya da Morocco’da başka bir evin bahçesinde kurulmuş
keyifli bir sofrada büyük cennet kuşu çiçeği nakışlı runnerlarımızın
kullanıldığını ya da Türkiye’de şık ve kalabalık bir kutlama
yemeğinde mimoza nakışlı peçetelerimizin tercih edildiğini bilmek...
Birbirinden çok farklı kültür ve zevkteki insana hitap edebiliyor
olmak ve onların unutulmaz anlarına tasarımlarımla eşlik ediyor
olmak benim en büyük mutluluğum... 

www.calla-breeze.com
callabreeze_home
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EMEL ÖZTÜRK

Mimaride Çağdaş Çizgi
Emel Öztürk
İç Mimar Emel Öztürk, Bağdat Caddesi’nde bulunan Estetik ve Plastik Cerrahi
Kliniği projesinin mimari çizgisinden tasarım tarzına kadar merak edilen
tüm detaylarını MAG Okuyucularına anlatıyor…

E

stetik ve Plastik Cerrahi Kliniği projenizin
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?

Bu projenin hikâyesi hasta doktor tanışması ile
başlıyor. Aslında süreç; İhsan Türkmen’e ameliyat
olduktan sonra başladı. Sosyal medya üzerinden
projelerini takip ederken gelinen nokta da İhsan
Bey’in kliniği için çalışmaya başladık ve iyi ki
de başladık. Her müşteriniz ile uyum yakalayamıyorsunuz
ama İhsan Türkmen ile çalışmak benim için çok keyifli oldu.
Teslimiyetçi yaklaşımı, süreci çok kolay yönetmemizi sağladı.
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Projeniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

İstanbul Bağdat Caddesi’nde bulunan bu klinik Dr.İhsan
Türkmen’e aittir. Bu mekân bir Estetik ve Plastik Cerrahi
Kliniği’dir. Bu nedenle; önceliğimiz sadelik ve şıklığı temel
almak oldu. Mekânı kurgularken müşterinin istekleri ve kendi
zihninizdekiler arasında bir denge oluşturmanız gerekir. Süreç;
eğer müşteriyle uyum içerisindeyseniz inanılmaz keyifli geçer.
Hatta aranızda bir bağ kurulur, dostluğa dönüşür. Ben bu projeyi
hayal ederken; ana temada renklerden yola çıktım. “Renkler beni
nereye götürebilir?” diye düşündüm. Hikâyemizin tema rengi;

Mekân tasarlamak, onu hayal edip, daha
sonra hayata geçtiğini görmek benim için
büyüleyici bir yolculuk…
saflığı ve hijyeni temsil eden beyazdı. Tüm bilgileri sentezleyip, başarılı ve
doğru bir iletişimle üç boyutlu görsel tasarımlara geçmeye hazırlanıyoruz.

Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi tasarım
anlayışınızla nasıl harmanlıyorsunuz?

Müşterinin gerçek anlamda ne istediğini anlamak ve bunu projeye
yansıtmak ciddi bir hassasiyet istiyor. Bilgi ve tecrübelerimizle; yolumuza
inanarak devam ediyoruz. İnandığınız her projenin karşılığını da fazlasıyla
alıyorsunuz. Bu proje çok inandığım bir projeydi. Daha önce klinik
projelerimiz oldu; fakat genel olarak diş poliklinikleriydi. Kadınlarla iç içe
olacak olan bir mekânda; kadınların konfor alanını ve estetik kaygısını da
göz önünde bulundurmalıydık.

Projenizde tasarım tarzınızı ve çizginizi nasıl
tanımlarsınız?

Projelerimde, her zaman fonksiyonellik ve görsellik bir arada olsun isterim.
Mekân tasarlamak, onu hayal edip, daha sonra hayata geçtiğini görmek
benim için büyüleyici bir yolculuk…
Bekleme bölümünde kullandığımız hareketli mobilyaların tümü özel
imalat olup, kendi ekibimiz tarafından hazırlandı. İki aylık sürecimizde;
ekibin hızlı ve özenli çalışması, iş bitirme konusunda çok etkili oldu.
Doğru çalışma arkadaşları, doğru bir proje yönetimi ve birbirini dinleyen
bir ekiple başarısız olmanız imkansızdır. Renklerin birbiriyle uyumlarını,
küçük ve büyük ölçekte nasıl bir ortam sağladıklarını; örneklere
bakarak hayal edebiliriz. Buradan yola çıkarak; aksesuar ve aydınlatma
seçimlerinde, süreklilik katmak adına tüm detayları ile ele aldık. Bazen
çok hoşunuza giden bir obje ya da bir detay projeye yansıttığınızda oraya
ait olmaz ve mekanı boğabilir. Seçimleri yaparken yarattığınız ortam ile
her an yüzleşeceğinizi unutmamanız gerekir. O yüzden İhsan Bey’e en
ufak bir objeyi veya aksesuarı dahi hediye olarak bile kabul etmeyin dedi.
Zamanında “Bu meslek sanatının içinde sanat yapıtının izleyici üzerinde
bıraktığı etki; nedeni olduğu ruh halidir.” diye okumuştum. 
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FEYZA ALP

Feyza ALP
Türk Menşeli Başarı Hikâyesi
Türk yatırımcıları Afrika Kıtası’na açmayı hedefleyen Fly Uluslararası Danıșmanlık
ve Dıș Ticaret firmasının ve İngiltere’de kurulan Waft Collection dekorasyon
markasının Kurucularından Feyza Alp, firmalarının kuruluș hikâyesinden, faaliyet
alanlarından, ürün çeșitliliğinden ve amaçlarından bahsediyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kariyer
serüveninizden söz edebilir misiniz?

1988 İstanbul doğumluyum. Lisans eğitimimi Kocaeli
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü ve ardından Okan Üniversitesi Sivil Hava
Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü’nde tamamladım.
Kariyer hayatıma İSG’de (İstanbul Sabiha Gökçen)
uzman yardımcısı olarak başladım. Pegasus Türk Hava
Yolları SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uzman ve eğitmen
olarak görev yaparken bir taraftan da akademik çalışmalarıma
devam edip, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA eğitimimi tamamladım.

Fly Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret isimli
danışmanlık firmanızın kuruluş hikâyesinden
bahsedebilir misiniz?

Hem kurumsal tecrübem hem merkezi Fas Kazablanka’da olan aile
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şirketimizden dolayı sektörde gerekli deneyime ve potansiyel
barındıran bir sosyal ağa sahiptim; fakat en önemlisi doğru
zamanda doğru yerde olduğumu ve gerekli donanıma sahip
olduğumu düşünüyorum. Bölgeyi yakından tanımak, nitelikli
şirketlerle çalışmak, doğru yatırım kararları ve zor zamanlarda
aldığımız soğukkanlı ve tekrarlı tavırlar bizi ileriye taşıdı.

Danışmanlık firmanız ile nitelikli Türk
yatırımcılarına ve iş insanlarına uygun
projeler tasarlayarak; onları Afrika Kıtası’na
açıyorsunuz... Firmaları nasıl bir kriter üzerinden
değerlendiriyorsunuz? Önem verdiğiniz unsurlar
neler?
Son yıllarda; Türk müteşebbislerin Afrika’da bayrağımızı
gururla dalgalandırdığını görüyorum. Bence artık bizim
şirketlerimizde; Afrika’ya hakim olan Çin ve Fransa gibi

ülkelerle başa baş bir pazar payı mücadelesi veriyor. Özellikle; fiyat,
performans ve kalite anlamında ülkemiz ürün ve hizmetlerinin öne
çıktığını görüyoruz. Bu mücadelenin içinde bulunmuş olmaktan büyük
gurur ve mutluluk duyuyorum.

İngiltere’de üç ay önce kurulan ve yeni dekorasyon
markanız olan Waft Collection’dan söz edebilir misiniz?
Nasıl bir amaç ile yola çıktınız?

Waft Collection’ın tüm temelleri; ortaklarımızla beraber pandemi
döneminde İstanbul’da atıldı. Bu yatırım, hem ihracatçı kimliğimize çok
uygun düşmekte hem de ilgi alanlarımızı yansıtmaktadır. Şu ana kadar
aldığımız geri dönüşlerden de çok memnunuz...

Markanızın ürün yelpazesinde neler var?

Birçok kültürün kendisine ait bir dekorasyon tarzı var. Coğrafya,
mimari ve günlük alışkanlıklar;bu tarzı belirlerken çok büyük rol
oynuyor. Mobilya, aydınlatma, ev dekorasyonu ve tekstil ağırlıklı bu
koleksiyonumuzda; tüketicilere hem modern hem de İngilizlerin
geleneksel ve tarihsel değerlerini yansıtan bir ürün gamı sunuyoruz.

Waft Collection ile ilgili gelecek planlarınızdan ve
projelerinden söz edebilir misiniz?

Kısa vadede gündemimizde İngiltere’deki girişimlerimizi genişletip,
yerimizi sağlamlaştırmak var. Orta ve uzun vadede ise daha global
bir şirket olma amacıyla Avrupa’da birkaç ülkede daha Waft markası
üzerinden yatırımlar yapmayı hedefliyoruz.

Başarılı bir iş kadını olarak yeni girişimci adaylarına ne
tavsiye edersiniz?

Kadınlara artık iş dünyasından çalışan olmanın çok ötesine geçti.
Kadınlara üst düzey yönetici pozisyonlarına çıktığını görüyoruz.
Yönetim kurullarında kadın sayısı giderek artıyor. Toplumdaki; “Kadın,
erkekten daha fazla aile sorumluluğunu üstlenir.” algısının her geçen
gün biraz daha yıkıldığını görüyorum.Bunlar ülkemiz adına çok
olumlu, çok güzel değişimler...
Kadın veya erkek farketmeksizin girişimcilerin sahip olması gereken en
önemli özelliklerin başında cesaret ve özgüven geliyor. İlk ve en önemli
yatırım kişinin kendine yaptığıdır. Bu bağlamda; gelişim ve değişime
her zaman açık olmak bir girişimci için olmazsa olmazdır.
Sahip olduğumuz sosyal çevrenin büyük bir değer olduğunu
unutmamak ve teknolojiyi yakından takip etmek de çok önemli... 

www.fog-outdoors.com

fog.outdoors
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FURKAN GEDİK

Hikâyesi olan Mekânlar
Furkan Gedik Mimarlık
Mimar Furkan Gedik, müșterilerinin düșleri ve hayalleri doğrultusunda;
fonksiyon ve estetiği harmanlayarak tasarladığı yeni projesi Düșler Vadisi Villaları
hakkında detaylı bilgiler veriyor…
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Mekân deneyimsel olarak kullanıcıyı
barındırmıyorsa, yașayan bir proje
olmaktan uzaklașır.

B

ir mekân; ne kadar fonksiyonel çalışması gerekiyorsa,
algısal olarak da bir o kadar duygulara katkı
sağlamalıdır. Estetik kavramı; tasarımın ve sanatın
belirli anahtarlarını kapsamasıyla gelişir. Mekân
deneyimsel olarak kullanıcıyı barındırmıyorsa,
yaşayan bir proje olmaktan uzaklaşır.

Kişinin anıları, bilinçaltı, karakteristik özellikleri kısacası;
o kişiyi özgün kılan tüm detaylar mekânı nasıl algıladığını
etkiler. Kişi, kendinden bir yansıma bulduğu mekânda
konforlu, rahat hisseder; ancak bugüne kadar biriktirdiği
anılar ve geliştirdiği duyguların mekâna aktarılması yeterli
değildir.
Fonksiyon, estetik ve kişinin deneyimleri ile harmanlanan
projenin tamamlanması için ihtiyacı olan nüans; tutkudur.
Kişinin hayalleri, hazzı ve tutkuyu arayış biçimi, rüyaları ve
duygularını tetikleyen heyecanları; o projenin yaşayan ve
kendine özgü bir hikâyesi olmasını sağlayan kilit taşıdır.
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Bu çerçevede inceleyip, ele aldığımız projelerimizi büyük bir hassaslık
ile geliştirirken; kullanıcıya yeni bir deneyim hissettirmek, bizlerin bu
sanata sağlayacağı katkıyı da her geçen gün geliştirmektedir.
Riva’da yer alan Düşler Vadisi Villaları’nda hayata geçireceğimiz bu
projemiz müşterimizin düşleri ve hayalleri doğrultusunda geliştirildi.
Her mekân ayrı bir hikâye, her tasarım yeni bir tutku… 
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Fonksiyon, estetik ve kișinin
deneyimleri ile harmanlanan projenin
tamamlanması için ihtiyacı olan
nüans; tutkudur.
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ÇINAR KIYAS GENCER

Az, Çoktur
Karakalem Yapı Mimarlık
Minimalist tasarım tarzını benimseyerek; ofis ve çalıșma alanlarına yeni bir soluk
getiren Karakalem Yapı Mimarlık’ın Kurucusu Mimar Çınar Kıyas Gencer,
sade, șık ve ergonomik tasarımlara imza atıyor...
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Çalıșma ortamınız ne kadar sade ise ișinize
odaklanmanız o kadar kaliteli olacaktır.

M

inimalizmin özü; az şey ile çok şey ifade etmektir.
Çağımızda; insanların çok fazla meşguliyeti
bulunmaktadır. Bununla beraber içinde bulunduğumuz
dijital çağ; insanları daha da kapalı ve yoğun bir
iş temposuna sokmaktadır. Bu noktada, çalışma
mekânlarının; performans ve çalışma verimliliği
açısından ciddi önem kazandığı düşüncesindeyiz.
Çalışma ortamınız ne kadar sade ise işinize odaklanmanız o kadar
kaliteli olacaktır.
Karakalem olarak amacımız; olabildiğince sade, şık ve ergonomik
ofisler tasarlayarak; insan odağının mekândan bağımsız bir şekilde;
kendisine ve işine dönük olmasını sağlamaktır.
Mimarı üslup olarak; bir mekânda ne kadar az detay olursa; o kadar
kaliteli ve amaca uygun olacağını düşünüyoruz. Tasarım anlayışımız
da bu doğrultuda yol almaktadır.
Biz sadece bir ofis alanını tasarlamıyor; aynı zamanda onu inşaa
ediyoruz. Bu sayede ayağı yere daha iyi basan bir iş ortaya çıkarıyoruz.
Ofiste bir eskiz ile başlayan tasarımın; ayağa dikilmiş ve kullanıma
hazır hale gelmesine kadar geçen süreci takip ve inşaa etmek bu
mesleğin en keyifli kısmı olduğu kanaatindeyiz. 

Tel: +90 532 584 70 02 • info@karakalemyapimimarlik.com
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Modern Mimarinin
Estetik Görünümü
Kebel Interiors
Yașam alanlarında fonksiyonelliği ve ișlevselliği ön plana çıkarmak isteyen Kebel
Interiors’ın Kurucusu İç Mimar Nazlı Tanrıverdi, sade ve minimalist tasarım anlayıșı
ile gerçekleștirdiği projeleri ve mimari yaklașımı hakkında bilgi veriyor...

S

izi diğer firmalardan ayıran en büyük
özellikleriniz nelerdir?

Tekstilci bir ailede; kumaşlar, renkler, desenler ve onların
dokularını tanıyarak büyüdüm. Bu alanda da fark
yaratmak amacıyla Kebel’i kurdum. Mekân projeleri
ve tasarımı, tamamen bana ait olan ev ve sofra tekstili
ürünlerinden cam ve seramik objelere kadar bir markanın
oluşum sürecinden en sonuna kadar mimarlık hizmeti veriyorum.
Tekstil ürünlerinin malzeme temininden nakış ipliğine kadar
birebir ilgileniyorum. Yerli ve sürdürülebilir olmasına da ayrıca özen
gösteriyorum... Cam objelerin oluşum sürecinde; sanatçılarımızla,
ustalarımızla omuz omuza çalışıyorum. Camın ham maddesinin
temininden renk seçimine kadar her şeyin başındayım. Yaratıcılığın
sonu yok... Mimaride de her gün yeni bir şeyler öğrenmek ve sürekli
olarak kendimi geliştirmem gerektiğine inanıyorum.
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Bir iç mimar olarak yaşam alanlarını tasarlarken en
çok nelere dikkat ediyorsunuz?

Yaşam alanlarına bakarak dönemin sosyal, siyasi ve ekonomik
izleri hakkında fikir edinebilirsiniz. Yıllar önce yapılmış antik
kentleri gezdiğinizde bile; bir hikâyesi olduğunu hayranlıkla
görürsünüz. O dönemde yaşamış insanların; yaşam biçimini,
zevk ve önceliklerini anlayabilirsiniz . Günümüzde yaşam
alanları tasarlarken; belirleyici etken sosyal ve ekonomik şartlar
ve trendler oluyor. Mekânın dokusuna, çevreye, aldığı ışığa ve
kullanacak kişilerin ihtiyaç ve arzularına kadar birçok şeye önem
vermek gerekir. Önceliğim, danışanlarımın isteklerini, mimari ve
estetik unsurlarla birleştirip; hem fonksiyonel, hem şık mekanlar
tasarlamak. Doğal malzeme kullanımına, işlevselliğe ve zamansız
olmasına dikkat ederim. Pandemi öncesi daha çok dışarıda
vakit geçirirken; şu an da evlerimiz yaşamımızın merkezi haline

geldi. İçinde bulunduğumuz koşullara uygun olarak; kişiye özel
rahatlatıcı çözümler oluşturmak durumundayız.

Sizce ev dekorasyonunda aksesuar seçimleri neden
bu kadar önemli? Siz bu seçimleri yaparken en çok
nelere önem veriyorsunuz?

Sade ve minimalist bir tarzım var. Bununla beraber; dikkat çekici,
çarpıcı aksesuarlar kullanmayı da seviyorum. Ev dekorasyonunda
yaratılan ambiyans, modumuzu doğrudan etkiliyor. Bu sebeple,
mobilya seçimlerinde daha sakin tonlarda, doğal dokuları ve
malzemeleri kullanmayı tercih ediyorum. Aksesuar seçimlerinde
ise daha cesur, daha çarpıcı olabiliyorum. Yaşam alanlarımızda
yaptığımız tercihler; bizim tarzımızı yansıtıyor. Aksesuarların,
dekoratif objelerin ve sanat eserlerinin; mekânların ruhunu
oluşturduğunu düşünüyorum.

2022 yılı ev tekstili ve dekorasyon trendleri hakkında
ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi desenler ve renkler
ön planda olacak?

Günümüzün büyük çoğunluğunu evlerimizde geçirir olduk.
Evlerimiz, hem çalışma ofisimiz hem uzaktan gerçekleştirdiğimiz
toplantılarla kalabalıklaştığımız bir yer haline geldi. Özel anlarımızı
yaşadığımız sığınağımız oldu. Bu sebeple, yaşam alanlarımızı daha
akıllı ve işlevsel; yani şık, minimal ve çok amaçlı bir hale getirildiğini
görüyoruz. Önümüzdeki yıl dekorasyonda; trendleri belirleyici
etkenler rahatlık ve sürdürülebilirlik olacak. Bu durum doğal
malzemelerin ve sıcak renklerin daha ön plana çıkmasına neden
olacak. Yeşil ve toprak tonları, doğal ve yumuşak dokular evlerimize
girecek. Bunun yanı sıra retro desenler gündemde olacak.
Her ne kadar yeşil ve toprak tonları öne çıksa da; benim en sevdiğim
renk olan turuncunun tonları, ev tekstilinde mutlaka yerini alacak.
Bunun yanında; turkuaz rengi, yeşil, safran sarısı ,gül kurusu rengi
gibi renklere de sıklıkla rastlayacağız. Doğaya dönüş trendi bu yılda
katlanarak devam edecek. Tekstilde; pamuklu
keten, ipek ve yünlü malzemelerin yanında, kenevir lifinden
üretilmiş kumaşlara da sıklıkla rastlayacağız.Yeni trendler ve
gelişmeler bize ilham verecek ve tasarımlarımızı ileri bir noktaya
taşıyacak...

Dekorasyon ve iç mimarlığa dair dünyadaki yeni
trendleri takip etmek için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Zamanın ruhunu iyi okumak gerekiyor. O yüzden sürekli olarak
araştırıp, yeni keşifler yapmak lazım diye düşünüyorum. Seyahat
etmek, sergi ve müzeleri gezmek, yeni mekânlar görmek, trendleri
takip etmek çok besleyici... Maalesef; pandemiden dolayı bunu
yapamıyoruz artık... Umarım her şey düzelir... Yine özgürce gezip,
eski hayatlardan izler taşıyan muhteşem binaları, mekanları ve
yeni mimari tasarımları zevkle izleyebileceğimiz günler gelir.
Sanat ve mimariye dair neler yapıldığını incelemek için dijital
platformlardan takip ettiğim sanatçılar ve bloglar var. Como’daki
Proposte, Frankfurt Heimtextil, Maison object Paris, Salone del
Mobile Milano fuarlarını yakından takip ediyorum.

Hayaliniz ileride iş birliği yapma istediğiniz
markalar var mı? Hangi firma ile ne tür bir iş birliği
düşünürsünüz?

Tasarımın içinde bulunduğu dokularımızın, tarzımın uyuşabileceği,
bir hikâyesi olan markalarla iş birliği düşünebilirim. Mesela; bir
porselen markasıyla, duvar kağıdı, halı ve mobilya veya kendi sofra
takımımı tasarlamayı çok isterim. Gördüğünüz zaman “Kebel”
tasarlamış diyebileceğiniz mekânlar ve objeler tasarlamak en büyük
arzum… 
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Buketlere Sığmayan Sevgi
Rosa nigrum.
İsmini dünyada sadece Urfa Halfeti’de yetișen Karagül, diğer adıyla
Halfeti Gülü’nün Latince’sinden alan, yeni nesil çiçekçi Rosa nigrum.
Ankara’nın Kurucusu Hatice Günel, yarattıkları gösterișli çiçek tasarımlarından,
kullandıkları yüksek kaliteli çiçek seçeneklerinden ve
sundukları hizmetlerden söz ediyor...

R

osa nigrum.’un kuruluş öyküsü nedir?
Bu işe atılmaya nasıl karar verdiniz?

İki çocukluk arkadaşının hayali olan Rosa
nigrum., 2018 yılında: “İnsanları mutlu etmek
ve mutluluklarına dahil olmak” mottosu ile
İstanbul’da kuruldu. Rosa nigrum., dünyada
sadece Urfa Halfeti’de yetişen Karagül, Halfeti
Gülü’nün Latince ismidir. Nitelikli çiçek tasarımları yapan,
yüksek kaliteli ithal çiçek satan ‘yeni nesil çiçek’ dükkânı olan
Rosa nigrum. yetenekli çiçek tasarımcıları, yüksek peyzaj
mimarı ve deneyimli yöneticilerden oluşan güçlü bir kadın
girişimidir. Rosa nigrum. kadınların gücüne, disiplinine ve
yeteneklerine inandığı için her yeni girişiminde gerekli olan
işgücünde öncelikle kadın adayları tercih ediyor.

174 magdergi.com.tr

Açıkçası; Hatice Günel olarak bu girişimden ve arkasındaki
hikâyesinden çok etkilendim. Kuruluşundan itibaren Rosa nigrum’u
merakla takip edip, bir parçası olmak istiyordum. Bu anlamda
İstanbul’da gerçekleştirdiğim franchise görüşmeleri ve planlamalar
derken Rosa nigrum.’un yakın zamanda Ankara Kuleli Sokak No: 24
adresinde yeni şubesini açmayı başardık. Rosa nigrum. ailesi olarak
büyümeye devam ediyoruz.

Çiçek tasarımlarınızı gerçekleştirirken nelerden ilham
alıyorsunuz?
Markamızın ve tasarımlarımızın ilham kaynağını, dünyaca ünlü
Halfeti Gülü oluşturuyor. Önce siyah renkte açan, ardından koyu
kırmızıya dönüşen rengiyle büyük ilgi uyandıran Halfeti Gülü, saf
duyguların simgesi olan güller arasında ayrı bir önem ve dünya

çapında bir bilinirlik taşıyor. Bu özel gülden aldığımız ilham ve
Avrupa’nın ender bulunan türlerden ithal ettiğimiz saf çiçeklerle
tasarımlarımızı yapıyoruz.
Rosa nigrum.’un bu eşsiz dünyası sadece çiçeklerle sınırlı değil.
Çiçeklerin yanı sıra Halfeti Gülü’nün ender ve eşsiz kokusundan
oluşan ve Türkiye’nin tanınmış koku uzmanlarının yıllar içinde
oluşturduğu reçetelerle hazırlanan eşsiz koku koleksiyonu
(kolonya, oda kokusu ve mum), vasıflı ve kaliteli kakao
çekirdeklerinden hazırlanan nefis çikolatalar, Rosa nigrum.’a
özel olarak üretilen lokum ve gül şerbeti geniş ürün yelpazemizin
birer parçası… Bunun yanı sıra çiçeklerle bir araya getirdiğimiz
özel aksesuarlarımızı da yakından görmenizi öneriyoruz.

Tasarımlarınızda en çok hangi detaylara önem
veriyorsunuz?

Büyük bir tutku ile yaptığımız çiçeklerimizde estetik kaygımız
en üst düzeyde... Çiçek tasarımı özen ve titizlik isteyen teknik bir
iş. Tasarımlarımızı yaparken dünyadaki trendleri de dikkatle
izliyoruz. Çiçeğin rengine, anlamına, fiziksel yapısına ve hangi
çiçeklerin birlikte uyum içinde kullanılacağına dikkat ediyoruz.
Kısacası; bu ahenkle bir çiçek hikâyesi oluşturuyoruz. Elimizdeki
çiçeğin bize ne anlattığına ve gittiği yerde ne anlatacağına
bakıyoruz.

Sizce başarılı bir çiçek tasarımının sırrı nedir?

Çiçeklerin taze olması en önemli sırrımız. Çiçeklerimizin yüzde
sekseni Hollanda’dan ithal ediliyor. Çiçeklerin tasarımda ilk şart;
önce temiz ve bakımlı olmaları. Bunun için en iyi malzemeler
ve besinleri yine Hollanda’dan özel getirtiyoruz. Soğuk hava
odalarımızda sıcaklık ve nem derecesini sürekli kontrol altında
tutuyoruz. Yani başarılı bir çiçek tasarımında; doku, renk ve
çeşitliliğin yanı sıra en önem verdiğimiz nokta işin mutfağı…
Arka planda ciddi bir çalışma söz konusu... Bahsettiğimiz
bu çalışma olmadığı sürece başarılı bir çiçek tasarımının
tamamlanamayacağına inanıyoruz.
İnternet sitemiz aracılığıyla; müşterilerimizin beğenisine
sunduğumuz tasarımlarımız ile müşterilerimize gönderilen
ürünlerimiz arasında fark olmaması Rosa nigrum.’un en
önem verdiği kalite standardıdır. Bunu sağlarken müşterimize
gönderilecek ürün; ekibimiz tarafından en az iki kez kalite
standart normlarında değerlendirilerek, özel araçlarımızla
teslim edilmektedir. Eğitimli teslimat ekibimizin; en iyi
şekilde teslimatı yapması ile iyi bir çiçek tasarımının hikâyesi
tamamlanıyor.

Kişiye özel tasarım yapıyor musunuz? Bu noktada
müşterilerinizin isteklerini kendi zevkiniz ile nasıl
harmanlıyorsunuz?

Tabii, kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Müşterilerimizin fikirleri
ve deneyimleri bizim için çok kıymetli çünkü asıl kullanıcı
onlar... Çiçeğin gideceği kişiyi onlar tanıyor ya da evlerinde,
ofislerinde; günlerce, yıllarca o çiçek ve bitki ile birlikte
yaşayacak da onlar… Bu nedenle; müşterilerimizin isteklerini
anlamaya çalışıyor, oluşabilecek teknik bir sorun varsa; bunu
şeffaf bir şekilde açıklayarak, olabilecek tüm alternatifleri
onlarla paylaşıyoruz. İsteklerindeki handikaplar varsa önceden
belirtiyoruz. Bu şekilde, ortak bir noktada mutlaka buluşuyoruz;
çünkü müşteri memnuniyeti bizim için ilk sırada geliyor.
Onların hayalindeki çiçeğe sahip olmaları için ekip olarak; özenle
ve titizlikle çalışıyoruz.

İnsanların mutlu anlarına tanık olmak size ne
hissettiriyor?

Mükemmel bir his… Çiçeğin pozitif ve iyileştirici etkisi yadsınamaz bir
gerçek... Kalpleri yumuşatan, yüzleri gülümseten ve mutlu hissettiren
en iyi hediye… Bir çiçeğin verdiği mutluluk hissi; başka hiçbir şeyde
yok. Bilimsel çalışmalar da bu yönde… Yaptığımız işin öneminin
farkında olarak; mutlu olmadığımız hiçbir çiçek mağazalarımızdan
çıkmadığı için işimizi aşkla yapıyoruz. Bu aşk bizi mutlu ederken,
çiçeğin sahibini de mutlu ediyor. 
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NESLİHAN AKTEPE

SELÇUK GÜNER

BAȘAK CANDAN

İLKNUR DEMİR

CANDAȘ TALİPOĞLU

Ankara’da
Çiçek Açtı
“İnsanları mutlu etmek”
mottosuyla İstanbul’dan yola
çıkan Rosa Nigrum’un yeni
mağazası Ankara’da açıldı.
Açılışa sosyal yaşamın tanınan
simaları büyük ilgi gösterdi.
İki çocukluk arkadaşının hayali olan ve 2018 yılında İstanbul
Beykoz’da kurulan Rosa Nigrum’un Ankara mağazası,
cemiyet hayatının sevilen simalarının katılımıyla açıldı.
“İnsanları mutlu etmek ve mutluluklarına dahil olmak”
sloganıyla hizmet veren Rosa Nigrum, Ankara Kuleli
Sokak’taki yeni şubesini kapılarını görkemli bir tören ile
açtı. Rosa Nigrum; çiçek tasarımlarının yanı sıra özel üretim
çikolata, lokum gibi farklı hediye çeşitlerini de özel araçlar
eşliğinde müşterilerine sunacak. 
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HATİCE GÜNEL, BETÜL KARAKAYA SADİOĞLU

ÖZDE ERKOÇ

EFE BEZCİ

HASAN YILDIRIM

GÜLCE AYDIN

PINAR CANALP

Ankara’da da
açılan Rosa
Nigrum’un
Kurucuları
yeni nesil
bir çiçekçilik
anlayıșını
benimsediklerini
dile getirdi.

ENDER SEVGİ GÜLTEKİN

GÜLENNUR AYDIN

ECE -SERKAN GÜLEÇ

EBRU AKGÜN
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BEKİR ARSLANTAȘ

Kentsel Yaşamın
Yeni Değeri AVM’ler
Arsoy Mimarlık
Kentsel yașamın önemli parçalarından biri haline gelen AVM’lerin; tekdüze
mekân konseptinden çıkıp, ișlevsel ve ruhu olan alanlar haline gelmesi
gerektiğinin altını çizen Arsoy Mimarlık’ın Kurucusu Bekir Arslantaș, son dönemde
gerçekleștirdikleri bașarılı projelere de dikkat çekiyor...
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S

on dönemde yaptığınız projelerden söz
edebilir misiniz?

Arsoy Mimarlık olarak; pandemi sonrası projelerimizde
ciddi bir yoğunluk yaşamaya başladık. Konut
müşterilerimizin yanında AVM ve cadde mağazalarına
olan talepler de arttı. Türkiye’nin birçok noktasında
devam eden şantiyelerimiz ve teslim etmiş olduğumuz
projelerimiz var. Bu süreç içerisinde; yurt dışı konsept ve mobilya
tasarımlarımızda ciddi bir talep artışı görmeye başladık.
Özellikle; Almanya’dan gelen taleplere cevap verebilmek için
yeni bir departman açtık. Aynı zamanda, Makedonya şubemizi
faaliyete geçirdik. Arsoy Mimarlık olarak; bir mimari mekânın
içinde bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu sağlamak bizim
önceliklerimizden olmuştur.

2022 yılı mimari trendleri hakkında ne söylemek
istersiniz?

Öncelikle yeni yılın bizlere sağlık getirmesini temenni ediyorum.
2022 yılında; daha çok koyu renkleri göreceğiz. Organik
malzemeler ve organik formdaki mobilyalar önümüzdeki yıl
da popülaritesini korumaya devam edecek. Projelerimizde;
dönüştürülebilir malzemeler kullanmaya özen gösteriyoruz.
Tasarımlarımızda yeşili görmek bizleri ve müşterilerimizi yaşam
alanlarında huzurlu kılıyor. Sürdürülebilir tasarım ile gelecekte
daha doğal tasarımlar ve doğal renkler tercih edilecek. Duvar ve
mobilyalarda tona ton çalışmalar gündemde olacak. Ahşap ve
mermer detaylar ise projelerimize renk katacak. Aynı zamanda,
dijital özelliklere sahip mobilyalar hayatımızda daha çok yer alacak
ve insanların yaşam tarzları teknoloji üzerinden değerlenecek. Biz
de mimari trendleri projelerimize yansıtmaya özen gösteriyoruz.
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Siz projelendirme ve uygulama aşamalarınızda
trendleri ne kadar takip ediyorsunuz?

Müşterinin istekleri, mekânın ruhu ve dili, günümüz trendleri
ve kendi tarzımız ile ortaya çıkan tasarımlarla; her zaman fark
yaratmaya özen gösteriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarını
yakından takip ediyoruz ve tedarikçilerimizden her geçen gün
yeni üretilen ürünler hakkında detaylı bilgilendirme alıyor
ve ürün numune çalışmaları yapıyoruz. Farklı malzemelerin
uyumuna dikkat ediyoruz. Bazı ürünleri üretim amacı dışında
kullanıp, yeni tasarımlar yapıyoruz ve sunumu en iyi şekilde
müşterilerimize gerçekleştiriyoruz. Sonuca ulaşan her proje
Arsoy Mimarlık ailesine bir dost olarak ekleniyor.

AVM’ de yer alan mağazalara yönelik ticari
alanlar ile ilgili bir projeniz var mı? Bu
projenizden bahsedebilir misiniz?

Dünya’nın en önemli destinasyon projelerinden biri olan
İstanbul Galataport Yaşam Merkezi’nde yerimizi almış
bulunuyoruz. Ülkemiz için turizm değeri yüksek olan;
Galataport İstanbul projesinde yenilikçi mağaza konseptimizle
çalışmalarımıza başladık. İzmir İstinye Park AVM’de
mağazalarımızı açmış bulunuyoruz. İzmir için gerçekten çok
güzel bir yatırım projesi oldu. İstanbul’un parlayan yıldızları
içinde olan; yeni konseptli Beylikdüzü First Avenue AVM’de de
mağazalarımızı açtık. Türkiye‘ de yeni yapılan AVM’lerde yer
almaya devam ediyoruz.

AVM’ de yer alan mağazaların mimar yapısı nasıl
olmalıdır? Tasarım tarzı ve çizgisi ne olmalıdır?
Alışveriş merkezleri kentsel yaşamın önemli bir parçası ve
bağımlısı haline gelmiştir. AVM’lerin mekânsal işlevsellik
açısından yeterli olması, tekdüze mekân konseptinden
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çıkılması ve dış mekânla kombine edilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Geçmiş AVM tasarımlarına baktığımızda
karmaşık bir görünüm göze çarpmaktadır. Günümüzde
gelişen imkanlar ile beraber insanlar; düzen içerisinde
tasarlanmış sade ve ruhu olan alanlar görmek istiyorlar.
AVM’lerin sadece alışveriş yapma ve gezme mekânları olarak
değil, aynı zamanda kent kültürü ve kentsel mekanlarla
uyumlu olacak şekilde, her kesimin ihtiyaçlarının
karşılanacağı bir mekân olarak kurgulanması gerekmektedir.
Dinamik ve işleve odaklı çalışarak, müşterilerimizin istek ve
arzularına yönelik pratik ve uzun vadeli çözümler sunuyoruz.
Bizim için mekânın kendini anlatabilmesi kullanıcısı ile
iletişim kurabilmesi mühim... Tasarımlarımızı bu yönde
geliştirmeye özen gösteriyoruz.

Mağazalar AVM’ de alan seçimi yaparken nelere
dikkat etmelidir? Dikkat etmeleri gereken en
önemli özellikler nelerdir?

Alan yeri seçiminde sadece bugünün koşulları değil,
geleceğinde planlanması gerektiğine inanıyorum. Bu konuyu
birçok kategoride inceleyebiliriz. Öncelikle; müşterilerimizin
AVM içerisinde dolaşımının fizibilitesinin yapılması gerekir.
Diğer gayrimenkul yatırımlarından farklı olarak popülaritesini
korumak ve ziyaretçi sayısını arttırmak için sürekli yenileme
sürecinde olan alışveriş merkezlerinde; kullanıcı memnuniyeti
önemli yer tutmaktadır. Buna bağlı olarak; sürdürülebilir
bir yatırımın doğru yapılması ve lokasyon tespiti için kritik
toplantılarımız birkaç gün sürebiliyor. AVM ziyaretçilerinin
alışverişlerini daha kolay yapabilmesi için tamamlayıcı
mağaza olarak tabir ettiğimiz dizilimleri yaparken; aynı
zamanda müşteri sirkülasyonuna da dikkat ediyoruz.
Yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. 
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REYHAN ATABEY-AHSEN AYERDEN

Ruhunuzu Yansıtan Mekânlar
Artea Design Studio
Fonksiyonelliği ön planda tutarak, kullanıcı ihtiyaçlarını karșılayan özgün projeler
ortaya çıkaran Artea Design Studio Kurucuları Reyhan Atabey ve Ahsen Ayerden
mimari kimlikleri, tasarım tarzları ve projelendirme süreçleri
hakkında merak edilenleri anlatıyor...

B

ize kendinizden ve Artea Design
Studio’nun kuruluş serüveninden söz
edebilir misiniz?

İç mimarlık eğitimimizi aldığımız süre boyunca sınıf
arkadaşıydık. Daha sonra tesadüfen aynı firmadan
teklif alarak, iş hayatına da beraber başlamış olduk.
Aldığımız detaylı eğitim sonucunda piyasada güzel
bir başlangıç yapıp, hazır hissettiğimiz noktada kendi adımız,
hayalimiz ve vizyonumuz için çalışmamız gerektiğini düşünerek
Artea Design Studio’yu markalaştırdık. Kurduğumuz ortak
hayalin sonucunda ise Artea Design Studio sayesinde bugün
arkadaşlıkla başlamış olan hikâyemizi ortaklığımızla da devam
ettiriyoruz.
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Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Tasarımlarınız
kişisel özelliklerinizle de bağlantılı olarak mı
şekilleniyor?

Artea Design Studio olarak; tasarım tarzımız öncelikle kullanıcı
odaklı gelişmektedir. Tasarım aşamasından önce en önem verdiğimiz
nokta; kullanıcıyı anlamak, ihtiyaçlarına ve isteklerine estetik
ve kullanışlı çözümler sunmaktır. Sonrasında farklı ve yenilikçi
malzeme kullanımları, zıtlıkların oluşturduğu uyumlar ve önde
gelen sanat akımlarının günümüz modernliğine uyarlanması gibi
birçok etken tasarım sürecimize katkı sağlamaktadır. Bu aşamada;
önceliği kullanıcıya vermemiz bir yana Artea Design Studio olarak
mükemmeliyetçi, yenilikçi ve modern bakış açımız da projeleri farklı bir
noktaya taşımaktadır.

Mekânı tüm olasılıkları ve imkanlarıyla bir
bütün olarak ele alıp estetik ve fonksiyonelliği
tasarım sürecinde temelden sağlamak en
doğrusudur.
Geçmiş projelerinizden hareketle; projelendirme ve
uygulama süreçleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Projelendirme sürecinde ilk aşamada kullanıcı ve tasarımcı
arasında kurulacak olan iletişim ve uyum oldukça önemlidir.
Tasarımcı olarak; bizim dikkatli bir şekilde kullanıcıyı anlamamız
ve tüm bilgileri edinmemiz gerekmektedir. Tasarım alanına
dair en ufak detaylara dikkat edilerek yapılacak olan eskiz
çalışmaları, devamında gerçeğe yakın bir şekilde modelleme
ve fotoğraf kalitesinde görselleştirmelerle tasarımlarımız
kullanıcıya sunulmaktadır. Gerekli geri dönüş ve revizeler de
tamamlandığında önümüzdeki süreç kullanıcıya aktarılarak
malzeme seçimleri ile beraber uygulama aşamasına geçilmektedir.
Bu aşamada en önemli şey; tasarımı ortaya çıkaracak noktanın
uygulama konusundaki detaycılıktan ve kaliteli malzeme
seçiminden geçtiğini bilmektir.

Şu ana kadar yapmaktan en keyif aldığınız projeniz
hangisidir? Bu projenizin içeriği hakkında bilgi verir
misiniz?
Bugüne kadar tasarımında veya uygulamasında bulunduğumuz
her bir proje bizim için oldukça değerlidir; ancak bu yola yeni
çıktığımızda gerçekleştirmiş olduğumuz “Çamlıdere Dağ Evi”
projemizin bizim için yeri hep ayrı olacaktır. Dünya trendlerinde
ön plana çıkan bir strüktürü tasarlayarak ve uygulayarak;
kullanıcımızı, bizi ve gören herkesi oldukça meraklandıran bir
projeye imza attık. Bu süreçte kullanıcımızın şehir hayatından
uzaklaşmasını sağlayan, modern ve doğa ile bütünleşen bir
tasarım gerçekleştirdik.

Projelerinizde estetik ve fonksiyonelliği bir arada
sunma noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?

Genel mekân algısında fonksiyonellik ön planda tutularak,
kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması öncelik sayılıp, estetik
birkaç aksesuarla desteklenmektedir. Bu bakış açısı mekândan
alınacak verimi engellemektedir. İç mimarlık işte bu noktada
önem kazanmaktadır. Mekânı tüm olasılıkları ve imkanlarıyla bir
bütün olarak ele alıp estetik ve fonksiyonelliği tasarım sürecinde
temelden sağlamak en doğrusudur. Bizim tasarım anlayışımızda
kullanıcıya yönelik fonksiyonellik ile mekânın estetiği beraber
ilerlemektedir.

Son olarak mevcut trendleri takip ediyor musunuz?
Nelerden ilham alıyorsunuz?

Mevcut trendleri, yenilikleri ve günümüz popülerliğini takip
etmek mesleğimizin en önemli parçalarından biridir. Biz
tasarımcıların ilerlemeye her zaman açık olması gerekmektedir.
Ancak bir trend popüler veya çok talep görüyor diye tek bir çizgide
devam eden birbirinin tekrarı olan tasarımlardan kaçınmaktayız.
Her proje kendi içinde özel olmalıdır. Artea Design Studio olarak;
ilk aşamada kullanıcımızdan sonrasında ise doğadan, teknolojiden
ve tüm dünyayı geliştiren sanatçı ve sanat akımlarından ilham
almaktayız. 

Özgün Mimari Șık Tasarım
Beytepe’de bulunan 230m2’lik dairenin
tasarımında; müșteri istekleri ve beklentileri
göz önünde bulundurularak, özgün bir
tasarım yapılmıștır. Mekânda orjinallik ve
șıklık hedeﬂenmiștir. Mekânın özgün ve
yaratıcı çizgisini, içinde bulunan her detayda
hissedebiliriz. Tasarım ve uygulama sürecinin
sonunda keyiﬂi bir mekân ortaya çıkmıștır.

www.mugeakbulut.com.tr
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Tecrübelerin Değere
Dönüştüğü Alanlar
İnan Group İnşaat
Birbirinden bașarılı ișlere imza atan İnan Group İnșaat’ın Kurucusu İnan Köksal,
faaliyet alanlarının yanı sıra Paradise Beytepe, İnan Group Konakları ve İnan
Group Rezidans projelerinin tüm detaylarını MAG Okurları ile paylașıyor...
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İ

nan Group İnşaat olarak faaliyet
alanlarınızdan bahsedebilir misiniz?

İnan Group İnşaat olarak; inşaat, otomotiv
ve gayrimenkul başta olmak üzere
birçok farklı alanda hizmet vermekteyiz.
Profesyonel ekibimiz tarafından yürütülen
çalışmalarımızla; size tüm yapım ve
imalatlarımızın garantisini sunmaktayız.

Paradise Beytepe projenizin detaylarından
söz edebilir misiniz?

Konsepti, kusursuz konumu, çağdaş mimarisi ve teknoloji
alt yapısı ile Beytepe’de emsali olmayan Paradise Beytepe
projesini sizlere sunuyoruz. Ateş Grup İnşaat farkı
ile toplam 9.250 m2’lik bir alan üzerine kurulu olan
projemiz; üç farklı bloktan oluşmaktadır.

dekorasyon

Profesyonel ekibimiz tarafından
yürütülen çalıșmalarımızla; size
tüm yapım ve imalatlarımızın
garantisini sunmaktayız.
Paradise Beytepe, evini yaşamın merkezine alanlar için çok
özel bir projedir. Sağlıklı bir yaşam için yirmi dört metre
uzunluğunda, dört mevsim kullanabileceğiniz kapalı yüzme
havuzu ve spor salonu ile benzersiz bir yaşam deneyimi
sunmaktadır.

İncek Rezidans ve İncek İnan Konakları
projelerinizin konumu ve avantajları hakkında
bilgi verebilir misiniz?

Gölbaşı Kızılcaşar mevkinde bulunan, benzersiz bir konuma
ve yemyeşil bir doğaya sahip olan İncek Rezidans projemiz
aynı zamanda Ufuk ve Atılım Üniversiteleri ile karşı karşıyadır.
İncek Bulvarı’na yakın olması nedeniyle ulaşım konusunda da
çok avantajlıdır.
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İncek İnan Konakları projemizin
mimari detaylarında da diğer
projelerde pek rastlayamayacağınız
ayrıcalıklar mevcuttur.

Toplamda 1050 m2’li bir arsa üzerine kurulu olan
dört katlı 1+1 veya 2+1 dubleks dairelerden oluşan,
kaliteli bir site özelliği taşımaktadır. Üst kat
dublekslerinde ise size özel; vadi ve doğa manzaralı
dairelerimiz bulunmaktadır.
Aynı şekilde İncek İnan Konakları, sürdürülebilir
bir yaşamı, ihtişam ve konforla donatarak
kullanıcılara sunma fikriyle başlamıştır. Projemizin
mimari detaylarında da diğer projelerde pek
rastlayamayacağınız ayrıcalıklar mevcuttur. 

inangrouponline
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Misaﬁrleriniz
Hayran Kalacak

TEPE HOME

Birbirinden șık ve ıșıltılı yılbașı
dekorasyon ürünlerini, mobilyalarınız
ile birleștirerek evinizin atmosferini
değiștirebilirsiniz...

ZARA HOME
Peçetelik 2.129

YARGICI
Yılbaşı Süsü 59

AELIUS MAISON
Mum 84

YOI DESIGN-DOLCE&GABBANA
Dekoratif Obje

KARACA
Mumluk 69

TEPE HOME
Balkabağı

TEPE HOME
Tabak
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FERN&CO
4’lü Tabak Seti 499

BEYMEN
Cam Küre 6.260

Kış Mevsiminin
Gözdesi

VISIONNAIRE
Polaris Avize

YOI DESIGN-GRACEBRANDS
Yılbaşı Süsü 179

VIA GARDEIA
Yılbaşı Süsü

CASELLI
Yastık

KUTA HOME
Konsol

GULECDECOR-VERSACE
Vazo 4.342

Yılbașı denilince ilk akla gelen,
birbirinden özgün süslemeler
ve fark yaratan sofra ürünleri bu
sayımızda da sizlerle...

BY TRIO
Satranç

GULECDECOR-VITELLI
Tabak

ZARA HOME
Dekoratif Mum 99
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ALKIN VELİ DURSUN

AVD Mimarlık Tasarım
Modern Mimarinin
Estetik Görünümü
AVD Mimarlık ve Tasarım Firması’nın Kurucusu Alkın Veli Dursun, modern tarzdaki
bakıș açısını müșterilerinin istek ve taleplerine göre șekillendirerek, kaliteli ve șık
projeler ortaya çıkarıyor...
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S

izi kısaca tanıyabilir miyiz?

Aslen Antalyalıyım. İlk ve orta öğrenimimi
Antalya’da tamamladım. Daha sonra lisans
eğitimimi ise Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü’nde tamamladım. Üniversite
yıllarımdan sonra sektörel olarak finansın merkezi
olan İstanbul’un önde gelen firmalarında staj yaparak; çalışma
hayatıma başladım.

AVD Mimarlık&Tasarım’ı kurmaya nasıl karar
verdiniz?

Kurumsal logo tasarımı dahil olmak üzere; hayalim olan kendi
firmamın tüm temellerini üniversite yıllarında atmış oldum. Bu
hayali gerçekleştirmek için öncelikle saha tecrübesi kazanmam
gerekiyordu. Bu sebeple; özel sektörde beyaz yaka mimar olarak
çalışma hayatına başladım. Edindiğim tecrübelerin yegane amacı;
AVD Mimarlık ve Tasarım Firması’nın temellerini oluşturmaktı.

Geçmiş projelerinizden hareketle tarzınızı ve
tasarım çizgilerinizi nasıl tanımlarsınız?

Ne kadar Helenistik Dönem ve Yunan mimarisine hayranlık
duysam da; günün ekonomik ve teknolojik koşullarında
beklentilerin değişkenliği ve müşteri talepleri doğrultusunda,
herkes gibi bizler de modern mimariye sürüklenmek durumunda
kaldık. Modern mimari çizgilerin keskinliği ve belirgin oluşu;
tasarım yöntemlerinin tarzını birçok yönden değiştirmiştir.
Bizde; ekibimle birlikte yoğun olarak modern mimari üzerine
çalışmaktayız.

Sizce başarılı bir tasarımın olmazsa olmazları
nelerdir?

Mekân, danışan beklentilerini iyi analiz edebilmek ve yaratıcılık.
Bu paylaştığım üç ana etmenden ilki olan mekân ; çalışma
özgürlüğü ve yaratıcılık için ana bağlayıcı unsurdur. İkinci olarak;
danışanın mekânı ne amaçla kullanacağı, hacimden beklentisi,
ergonomi gibi birçok etmeni ele alarak; tam isteğini doğru
analiz etmek çok önemlidir. İlk iki maddenin netleştirilmesinin
akabinde; talep ve tasarımın ruhunu bozmadan özgür ilave
dokunuşlar yapmak geliyor.

Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi
tarzınızla nasıl birleştiriyorsunuz?

Aslında, bir önceki soruda da maddeler halinde ayrıntılarını
verdiğim gibi danışan beklentilerini netleştirdikten sonra
beklentilerin ruhunu bozmadan, projeyi yaşayan proje haline
getirip, yerinde kararlarla küçük dokunuşlar yapmaktayız.

Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma
noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?

Takdir edersiniz ki, bir mekânın özgürce tasarlanması; iç dizaynın
kullanılabilirliği ve ergonomisi açısından tek başına yeterli
değildir. Ana hatlar, tarafımızca belirlendikten sonra hacmin
tam anlamıyla her köşesini; ölü alan bırakmadan ve ferahlığını
olumsuz yönde etkilemeden ergonomik ve fonksiyonel hale
getirmekteyiz.

Son olarak sizi sektörde ön plana taşıyan ve farklı
kılan özelliklerinizden söz edebilir misiniz?
Tamamlamış olduğumuz projeler, zaten bu sorunun cevabını
veriyor. 

avdmimarliktasarim
www.avdmimarlik.com
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Ev Kalbinizin
Olduğu Yerdir
Kaila
Anlamı Hawaii dilinde șık ve dekoratif
olan Kaila’nın Kurucusu Zeynep
Özaktaș, markasının geniș ürün
yelpazesi, ilham kaynakları ve tasarım
tarzı hakkında detaylı bilgi veriyor...

Ö

ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

1995 senesinde İstanbul’da doğdum. Eğitimime
Kültür Koleji’nde başlayıp, sonrasında Kültür
Lisesi’nden mezun oldum. 2018 senesinde İstanbul
Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü
tamamlayarak mezun oldum. Daha sonra yine
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İnteraktif Pazarlama
üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Şu an da İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde e-ticaret eğitimi almaktayım. Ayrıca Levent Erden
tarafından kurulan “Nextology” isimli programda; aktif olarak
eğitimime devam etmekteyim. Lise ve üniversite hayatım boyunca
yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim aldım. Ticaret, turizm ve
birçok başka sektörde yer alan aile işlerimiz; benim seçimlerimi de
yakından etkiledi. Ailemle birlikte çok küçük yaşlardan beri seyahat
ediyorum. Bu sebeple, birçok ülkede bulundum. Daha sonra seyahat
benim için çok büyük tutku oldu. Farklı ülkelerde bulunmak,
oradaki insanların yaşayış biçimlerini ve hayatlarını gözlemlemek,
değişik kültürlerle iç içe olmak beni her zaman heyecanlandırdı.
Her kültürden kendime bir parça katmaya çalıştım. Kendimi tek bir
kültüre ait değil, bütün dünya kültürlerine ait hissediyorum.
On dört yaşında; eğitimim için tek başıma yaptığım bir seyahat
sırasında bir süre Los Angeles’ta bir ailenin yanında konakladım.
Tabii o yaşta insan oldukça çekingen ve tedirgin oluyor. O evde
üzerinde “Home Is Where Your Hearth Is’ yazan bir duvar süsü
vardı... Her baktığımda beni daha rahat hissettiriyordu. O duvar
süsü, benim ev kavramına bakış açımı sonsuza kadar değiştirdi;
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çünkü evi ev yapan şeyin içindeki detaylar olduğunu ve kalbimizin
yansımalarının o detaylarda saklı olduğunu keşfettim. Örneğin;
bir tabağı diğerlerinden ayıran şeyin, o tabakta yemek yerken
üzerindeki bir desenin sizi gülümsetmesi veya bir anlığına da olsa
sizi bir yerlere götürmesi; evi yuva yapan şeydir. Bir evin içindeki
detaylara, yüz güldüren bir dokunuşta bulunulduğu zaman; ev
benim için bir yuvaya dönüşüyor.

Markanızın ürün yelpazesinde neler var?
Tasarımlarınızın her yaşam alanına uyarlanabileceğini
düşünüyor musunuz?
Şu an için ürün yelpazemiz ağırlıklı olarak mum ve banyo
ürünlerinden oluşuyor. Servis ve tatlı tabaklarımız; çok güzel geri
dönüşler aldığı için önümüzdeki sezon sofra ürünlerine daha çok
önem vereceğiz. En sevilen ürünümüz ise isterseniz sıcak su torbası
isterseniz de buz torbası olarak kullanabileceğiniz “Warm Hug”.
Çok yakın zamanda bu ürüne farklı boy seçenekleri ekleyeceğiz.
Tasarımlarımızın her yaşam alanına uyarlanabileceğini gönül
rahatlığıyla söyleyebilirim. Hatta bu durumu çok iyi açıklayan bir
mottomuz var: “Keyifli sohbetlerin edildiği sofralarda, mis kokulu
salonlarda, rahatlatıcı bir banyo keyfinde ve daha fazlasında sizlere
eşlik etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz…”

Tasarımlarınızda önceliğiniz nedir? Tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?
Aslında Kaila’yı kurmamın en temel amacı; evleri yuva yapma
isteğiydi. Ürünlerimizin, günün telaşı arasında gözünüze

takılınca sizi mutlu etmesi, uzun ve yorucu bir günden sonra
eve geldiğinizde yanan kokulu bir mumun sizi alıp bir yerlere
götürmesi ya da rahatlatıcı bir banyo keyfinize eşlik etme isteği
beni kendi markamı kurmaya itti. Adını antik Hawaii dilinden
alan Kaila’nın anlamı ise şık ve dekoratif olan demek.
Tasarımlarımızda, her zaman farklı kültür ve stillerden ilham
aldık. “Powder Daisy” mumumuz hem modern ve şık bir evde
hem de klasik tarzda döşenmiş evde kolaylıkla kendine yer
bulabilir. Örneğin; “Geisha” tabağımızda zıt kültürlerin birleşimi
olarak yorumlanabilir. Tabağın üzerinde bulunan desen Japon
kültürüne aitken; kesimi ise tamamen Avrupai... “Red Fantasy”
duvar tabağımız da Rus desenleri ile özdeşleştirilebilir.

Tasarımlarınızı gerçekleştirirken en çok hangi
renkleri ve materyalleri kullanıyorsunuz?

Ben bir ortamın, bir evin ve bir insanın enerjisi olduğuna
inananlardanım. Antik Hawaii dili ise mistik, iyileştirici
ve yüksek bir enerjiye sahip... Logomuzdaki mor rengi hem
zenginliği hem de yaratıcılığı, asilliği, duygusallığı, ihtişamı ve
bereketi temsil ediyor. Enerji anlamında ise tepe çakrasının rengi
olması sebebi ile asilliği, dengeyi, kendine güveni, sakinleştirici
ve dinlendirici duyguları temsil ediyor. Evlerinizi böyle güzel
enerjiler ile donatmak istediğimiz için bu rengi ve ismi tercih ettik.
Bu nedenle, genelde yumuşak renk seçimlerinde bulunuyoruz.
Ürün yelpazemiz çok çeşitli olduğu için birden çok materyal ile
çalışmak mecburiyetindeyiz; ancak hangi materyali kullanırsak
kullanalım önceliğimiz kalite olduğu için en üst kalitedeki
materyalleri kullanmaya özen gösteriyoruz.

Yakın gelecek için planınız nedir?

Henüz pazara yeni giriş yapmış bulunuyoruz. Bu sebeple, ilk
hedefimiz ürünlerimizi daha fazla kişiyle tanıştırmak. Bizim
için en önemli şey; kalite ve sizlerden gelen geri dönüşler...
Kalitemizden asla taviz vermeden, sizlerden gelen geri dönüşler
ışığında ürün yelpazemizi daha da çeşitlendirmek istiyoruz.
Dünyanın dört bir yanına satış yaptığımızdan dolayı uzak
gelecekteki planımız ise ihracat hacmimizi arttırarak, yurt dışında
da ülkemizi daha iyi bir şekilde temsil etmek. 

Adını antik Hawaii dilinden alan Kaila’nın
anlamı ise șık ve dekoratif olan demek.

dekorasyon

İç Mimar
Serdar Akbulut

DAZE AKARETLER RESTORAN

Mükemmelliği
Detaylarda Gizli
Vitruvius Mimarlık
Vitruvius Mimarlık’ın Kurucusu Serdar Akbulut, zamansız mimari unsurları
modern bir bakıș açısıyla harmanlayarak ergonomik, fonksiyonel ve yalın
projelere imza atıyor...

V

itruvius Mimarlık’ın sunduğu
hizmetlerden ve bugüne kadar
gerçekleştirdiği projelerden bahsedebilir
misiniz?

Vitruvius Mimarlık, 2008 yılında kurulan bir
tasarım ofisidir. Günümüze kadar farklı branşlarda
ve boyutlarda sayısız mimari proje ve mekân tasarımı
gerçekleştirmiştir. Son yıllarda; ağırlıklı olarak yeme içme ve ofis
sektöründe marka projeler gerçekleştirmiş ve uygulamalarını
yapmıştır.

Tasarım ve mimari kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?

Kurgulanacak olan mekânın kimliği bizim için yol gösterici ve
önemli bir kriterdir. Çalıştığımız markanın kimliğini ve algısını
bir üst seviyeye taşımak ve yönlendirmek ile yola çıkıyoruz.
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Dolayısıyla; mimaride gerçekleştirilecek olan kimlik aslında
sadece mekân tasarımını kapsamıyor. Markanın vizyonunu ve
konumunu günümüz modasını yansıtmak yerine; zamansız
mimari unsurlar kullanarak, güçlendirmeyi tercih ediyoruz. Bu
da bize yarattığımız mekânın kendi kimliğini oluşturmamıza
olanak sağlıyor.

Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma
noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?

Her zaman fonksiyonelliği ilk sıraya almayı tercih ediyoruz;
çünkü fonksiyonel olmayan ama estetik unsurlar içeren
mekânlar da ortaya çıkarılabilir. Bu bir tercihtir... Mekân
tasarımında doğru kurgulanmış detaylar zaten fonksiyon ve
estetiğin birleşimini sağlıyor. Etki yaratan mekânlar yaratmak
her zaman önceliğimiz olmuştur.

LAGUN HOTEL

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere dikkat
ediyorsunuz?

REFLEKS AJANS

Tasarım sürecinden önce bizim için ihtiyaç listesi çok önemlidir. Ne
isteniliyor? Buna karşılık; bizim listemiz mevcut mekânda istenilenleri
sağlıyor mu? Bizim için buradan başlamak doğru yönlendirmede
ilk aşama... Bu liste yapılacak olan her mekânda bize farklı bir liste
çıkartıyor. Bir restoran, ofis veya ev... Hepsi bambaşka bir listeye sahiptir.
Sonrasında ise mekânın kurgusu ve tasarım süreci başlamalıdır diye
düşünüyoruz.

Tasarımlarınızı gerçekleştirirken nelerden ilham
alıyorsunuz?

Bir tasarımcının iyi okuma yapması; onun kariyeri için çok
önemlidir. Baktığımız her resim, ileride bizi yönlendiren bir altyapı
oluşmasını sağlamaktadır. İlham; bu okumaların birikimidir diye
düşünüyorum. Aynı zamanda yıllar boyunca gördüğümüz, gezdiğimiz,
deneyimlediğimiz ve biriktirdiğimiz her anımız bizim için bir ilham
kaynağıdır.

ZAI BODRUM RESTORAN

Son olarak sizi sektörde ön plana taşıyan ve farklı kılan
özelliklerinizden söz edebilir misiniz?

Yarattığımız her mekân için ilk önce işin içine sanat katmak gerektiğini
düşünüyoruz. Bu ancak iyi birleştirilmiş çok fazla branşın doğru
kurgusu ve yönetilmesi ile olabilmektedir.
Vitruvius’a göre bir mimar; iyi bir yazı diline sahip olmalı, geometri
bilmeli, tarih ve felsefe okumuş olmalı, iyi bir müzik dinleyicisi olmalı,
tıp ve hukuk bilimine uzak olmamalı, astronominin teorik bilgisine
vakıf olmalıdır. Bunlar olmadan iyi bir mimar olunamayacağını
vurgulamaktadır. 

SÜVARİ GENEL MÜDÜRLÜK
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EMİR UĞURGÜN

Craft Bar Design’ın
Göz Kamaştıran Tasarımları
Müșterilerinin isteklerini ön planda tutarak ve farklı tarzları sentezleyerek özel ve
kullanıșlı tasarımlar ortaya çıkaran Craft Bar Design’ın Kurucusu Emir Uğurgün,
ürün çeșitliliğinden, tasarım tarzından ve gelecek dönem
projelerinden söz ediyor…

Ö

ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Craft Bar Design olarak nasıl bir amaçla ile
yola çıktınız?

Ben ve ortağım, üniversiteden mezun olduktan ve meslek
hayatına atıldıktan sonra kendimize ortak noktada
buluşabileceğimiz bir alan yarattık. Amacımız; birçok farklı
alanda kullanılabilecek, şık ve hayranlık uyandıracak
mobilya tasarımlarımızı; iç mekânlar ile buluşturabilmektir.

Markanızın ürün çeşitliliğinden bahsedebilir misiniz?

Öncelikle her bir ürünümüz farklı alanlarda, kullanıcının zevkine göre
birden fazla kullanım amacına hizmet etmektedir; fakat dolaplarımızın
asıl özelliği müşterilerimizin tükettiği içecekleri hem kullanışlı hem
de elegan bir biçimde muhafaza etmelerini sağlamaktır. İnternet
sitemizi ziyaret ettiğinizde üç farklı modelimizi görebilirsiniz. İlerleyen
zamanlarda; tasarım çalışmalarını sürdürdüğümüz yeni modellerimizi
de müşterilerimizin beğenisine sunacağız.
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Koleksiyonlarınızı tasarlarken sizin için hangi
unsurlar belirleyici oluyor?

Bizim için en önemlisi; hem özel hem de birbirinden farklı
iç mekânlarda sergilenebilecek dolapları üretebilmektir.
İkinci sırada ise ilk bakışta kişiyi büyüleyecek ve mobilya
tasarımında hayal gücünün sınırlarını zorlayacak modelleri
hayata geçirmek geliyor.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler? Tarzınızı
nasıl tanımlarsınız?
Önceliğimiz; ürünlerimizi kullanan ve kullanacak olan
müşterilerimizin kendilerini hem konforlu hem de özel
hissetmelerini sağlamaktır. Onların yaşam alanlarını
tamamlayacak tasarımlar üretmeye de özen gösteriyoruz.
Ürünlerimizi geleneksel tasarımlardan modern tasarımlara,
klasikten trend tasarımlara kadar birçok farklı tarzı
sentezleyerek ortaya çıkartıyoruz.

Bizim için en önemlisi; hem özel hem de
birbirinden farklı iç mekânlarda sergilenebilecek
dolapları üretebilmektir.
Kişiye özel üretim yapıyor musunuz?

Müşterileriminizin özel isteklerini, mimarlarımızla görüşerek; model,
boyut ve renk gibi detaylar hakkında önerilerde bulunarak ve müşteri
memnuniyetini ön planda tutarak yerine getirmeye çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönemde tasarımlarınızda hangi desenler
ve modeller ile karşılaşacağız?
Temelde aynı amaca hizmet eden, evin her tarafında
değerlendirilebilecek, şık ve kullanışlı yeni modellerimizi ilerleyen
zamanlarda müşterilerimizin takdirine sunacağız. Futuristik,
modern-klasik, klasik ve vintage dolap tasarımları üzerinde de
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geniş renk yelpazemizle; en şık bar
dolaplarını evlerinizle buluşturmaya devam edeceğiz. 
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EMRİYE ASLAN

Sınırların Ötesinde
Projeler
Emriye Aslan
Tek bir mimari tarzı benimsemediğini, birçok farklı tarzı hayal gücü ve renkli
dünyasıyla birleștirdiğini belirten İç Mimar Emriye Aslan, ortaya çıkardığı tasarımlar
ile yașam alanlarında eklektik bir stil olușturuyor...
FOTOĞRAF: HANDAN KARAYAVUZOĞLU
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

2001’de Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nü bitirir bitirmez, hayata İngilizce öğretmeni
olarak başlayıp, 2015’te artık içime sığdırmaktan
yorulduğum tasarım tutkumu, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun
olarak profesyonel hayata taşımış bir iç mimarım.

Türkiye’de idealinizin peşinden giden bir kadın
olarak zorlandınız mı?

Elbette ki zorlandım. Ben evli bir kadınım. Hatta, bu kadar
hayat mücadelesine rağmen hala evli demek daha doğru olur.
İki kızım var. Ben iç mimarlığa başlarken; ufak kızım daha bir
buçuk yaşındaydı. Üstelik iç mimarlığı okurken, bir taraftan
da İngilizce öğretmenliği yapmaya devam ediyordum.

Malum mimarlık masraflı bir bölüm... Yazları üstten ders alarak,
bir şekilde okulu vaktinde bitirmeyi başardım. Bu arada 2018
yazında, İtalya’nın Napoli şehrinde bir iç mimarlık şirketinde
çalışma fırsatım oldu. Orası bana; yepyeni bir vizyon, yeni bir dil
ve yepyeni dostluklar kazandırdı.

Geçmiş projelerinizden hareketle tarzınızı ve
tasarım çizgilerinizi nasıl tanımlarsınız?

Bunu şöyle açıklamak istiyorum; ben oldukça renkli ve enerjisi
yüksek bir insan olduğumu düşünüyorum. Yaşam felsefem;
hayatı uygun dozlarda kararak yaşamak olduğu için asla tek
tip bir tarzım yoktur. Bir bakmışsınız victorian tarzı bir eve
dijital bir bilgisayar laboratuvarı yapmışım, bir bakmışsınız
bir uzay mekiği tasarlamışım ve onun içine antika bir sehpa
atmışım... Tabii ki önemli olan tasarımın, kompozisyonun
tamamıyla bütünleşebilme becerisidir... Yapılan tasarım; resmin
tamamında sırıtmayacak, resimden çıkarıldığında da bir eksiklik
oluşturacak...

Bambaşka zevkleri olan birbirinden farklı
müşterileriniz oluyor. Onların istek ve ihtiyaçlarını
kendi tarzınızla nasıl birleştiriyorsunuz?
Aslında çok basit. İç mimarlığın dayandırıldığı iki temel
yasası vardır. Biri “Temel Tasarım Prensipleri”, diğeri ise
Neufert’in ergonomik yaşam ölçülerini anlatan “Yapı Tasarımı”
ilkeleridir. Kötü tarz diye bir şey yoktur. Proporsiyonu düzgün
ayarlanamamış bir tasarım vardır.

Projelendirmeye nasıl başlıyorsunuz ve süreç nasıl
ilerliyor?
Öncelikle; bir ön görüşmeyle müşterinin hayalini ve
beklentilerini anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra, ondan bize
beğenilerini aktarabilecek dokümanlar toplamasını istiyoruz.
Bazen aklındakileri aktarmakta zorluk çeken müşterilerimiz
oluyor... O zaman da şöyle bir yol izliyorum; bana şu anda
kullandığı mekânı artıları ve eksileriyle anlatmasını istiyorum.
İşte buradan da projenin taslağını yavaş yavaş çıkarmaya
başlıyorum. Sonra iki boyutlu ve üç boyutlu çizimler ve imalat
ile uygulama aşaması geliyor. Ama şunu itiraf etmeliyim ki; en
zorlayıcı aşama tasarım aşamasıdır.

Projelerinizi yaratırken nelerden ilham
alıyorsunuz?

Üniversitede konsepti anlamam neredeyse üç yılımı aldı. İlham,
projede konsepte dönüşür. Konsept oluştururken; binanın
hikâyesinden yola çıkabiliyorum. Kişi ya da kurumların
başlangıç hikâyelerinden, misyonlarından yola çıkarak konsepti
oluşturabiliyorum.
Mesela; Ayvalık eski zeytinyağı fabrikasının bir kültür
merkezine dönüştürülmesi üzerine bir proje çalışmam
olmuştu. Proje konseptimi oluştururken; zamanında bölgeye
mübadil olarak gelip, o fabrikanın çatısı altında yeniden
hayat kurmaya çalışan insanlar, benim “Çatlaklar ve Varoluş”
konseptimi temellendirdiler. Zaten konsepti projenin içine
girer girmez hissediyorsunuz... Sergi salonunda, kafeteryasında,
kütüphanesinde, merdiveninde... Her ne kadar projenin hayata
geçirilmesiyle ilgili görüşmeler başlatılmışsa da; global anlamda
yaşanan sıkıntılar sürecin ilerleyişini olumsuz etkilemiştir.
Öğretmen kökenli bir iç mimar olarak; özellikle öyle bir
kütüphanenin insanlar üzerinde sihirli bir etki yaratacağını
umuyorum. Bu projemin hayata geçmesini çok isterim... 
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RUMEYSA KASAPOĞLU

Detaylardaki Şıklık
Dumi Design
Tasarladığı aksesuarlar ve ev tekstili ürünleri ile mekânlara șıklık ve zarafet katan
Dumi Design’ın Kurucusu Rumeysa Kasapoğlu, müșteri istek ve ihtiyaçlarını
kendi tasarım anlayıșı ile harmanlayarak yarattığı göz dolduran aksesuarlarını
alıcıları ile bulușturuyor...

D

umi design ve Rumeysa Kasapoğlu’nu
kısaca tanıtır mısınız?

Çocukluğumdan bu yana sanat ile iç içe büyüdüm.
İlkokul yıllarımdan üniversite yıllarıma kadar
resim eğitimi alarak; sanatı hayatımın odak noktası
haline getirdim. İlerleyen yıllarda tasarım yapmayı
ve yaptığım tasarımları çevreme sunmaktan
keyif aldığımı fark ettim. Meraklısı olduğum; renk uyumları,
kumaşların dokusu, cinsileri ve modelleri konusunda
araştırmalar yaparak, bugünlere geldim. Resim yapmaya
duyduğum ilgi nedeniyle yedi yaşımda iç mimar olmak
istediğime karar verdim.
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Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden
mezun olduktan sonra sektörde başarı katederken; Türkiye’nin
en büyük inşaat firmalarından birinde dört sene çalışma
imkanım oldu. Öncelikle, işin mutfağından; şantiyeden
başlayarak AVM ve rezidans projelerinde yer aldım ve daha sonra
dekorasyon alanında da kendimi geliştirme fırsatı buldum.
Dumi Design firmamı kurdum. Mesleğimle ürünlerimi iç içe
götürmek, önceliğim oldu. Özgün olmayı, üretimlerimde ev
sahiplerinin ruhunu yansıtmayı, bir kopyası bulunmayan
mekânın yaşam standartlarını arttırmaktan keyif almaktayım.
Başkasını taklit eden değil, stil sahibi ve güçlü bir iç mimar
olmak bu işteki önceliğim.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz
tasarımlarınızda hangi kumaşları tercih
ediyorsunuz?

Dumi Design, ev tekstili üzerine kurulmuş olup, kişiye özel
tasarım hizmeti de vermektedir. Tasarımlarımızı tercihe
bağlı olarak; farklı kumaş, renk ve desen seçimleriyle
tasarlamaktayız. Müşterilerimizin arzu ve istekleri
doğrultusunda özenle tasarlanan tasarımlarımız ile gayemiz
olan müşteri memnuniyetini eksiksiz yerine getirmekten
mutluluk duyuyoruz.
Tasarımlarımızda şıklığın yanı sıra önem verdiğimiz diğer bir
husus; kaliteli bir görünüm ve kullanışlı ürünler elde etmektir.
Kumaş seçimlerinde de bu durum geçerlidir. Kumaşlarımızda
ilk önceliğimiz leke tutmayan kumaşlar, ithal kumaşlar, ipek
kumaşlar, saten kumaşlar, keten kumaşlar ve her evin olmazsa
olmazı kadife kumaşlardır.

Yılbaşına özel hazırlayacağınız bir koleksiyon var
mı? İçerisinde neler yer alacak? Hangi desen ve
renklere ağırlık vereceksiniz ?

Yeni yılı heyecan ve umutla bekliyor ve bu yılı en güzel
şekilde karşılamak adına yeni bir koleksiyon hazırlıyoruz.
Dumi Design, bünyesinde bulunan kokteyl peçeteleri,
Amerikan servisleri ve kırlentlerimizi; yeni yıl için
hazırladığımız özel tasarımlarla buluşturuyoruz. Yeni yıl
koleksiyonumuzda önceliğimiz; kırmızı renkler, simli nakışlar
ve ekoseli kumaşlara desen ve modellerine ağırlık vermeyi
planlıyoruz.

Online dekor hizmetleriniz mevcut mu?

Ev tekstilinin yanında iç mimarlık hizmeti de vermekteyiz.
Her iki sektörde de internet üzerinden dekorasyon önerilerine
ve iç mimarı hizmetlerine devam ediyoruz.
Dumi Design Instagram sayfasından evinize farklı bir boyut
kazandıracak; aksesuar ve ev tekstili ürünlerini haftalık
olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Koleksiyonlarınızın hikâyesi; tasarımlar
şekillendikçe mi ortaya çıkıyor yoksa koleksiyonu
şekillendiren şey hikâyeleriniz mi oluyor?

Her başlangıç bir hikâye barındırdığı gibi tasarlanan
ürünlerin de elbette bir hikâyesi oluyor. Hikâye yazıp, buna
bağlı olarak üretim yapmıyoruz. Hikâyesi olanlar ile üretim
aşamasına geçiş yapıyoruz; çünkü her evin ruhu ve hissiyatı
farklıdır. Biz de buna bağlı olarak ürünlerimizi, sizlerin
hikâyesine bağlı olarak tasarlıyor ve üretiyoruz. Hayatınızın en
özel alanı olan evinizde farklılık yaratmak için sürekli olarak
bir gelişim ve değişim içinde olduğumuzu da belirtmek isteriz.

Sektördeki yeni mezunlara tavsiyeleriniz
nelerdir?

Öğrencilik yıllarını iyi değerlendirmeliler. Örneğin; modern
sanat müzelerini ziyaret edebilirler. Yapacakları stajlar
sayesinde firmaları tanımalarını ve çevrelerini geliştirmelerini
ve olabildiğince fazla sektöre girmelerini tavsiye ederim.
Kısacası; bol bol merak etmeliler... Görmeleri, gezmeleri
ve araştırmaları gerekiyor. Hayallerinin sınırsız olduğunu
ve gerçekten istedikten sonra başaramayacakları hiçbir
şeyin olmadığını söylemek isterim. Gerçek başarı istemekle
gerçekleşir... 

dumidesign

dekorasyon

Yaşayan Mekân
Tasarımları
ZG İç Mimarlık

ZEHRA GÜRBÜZ

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? ZG İç
Mimarlık’ın kuruluş hikâyesinden
bahsedebilir misiniz?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç
Mimarlık Bölümü mezunuyum. 2006 yılından beri
bu sektörde çalışmaktayım. ZG İç Mimarlık, Zehra
Gürbüz tarafından 2017 yılında kurulan bir firmadır.
İç mimarlık, konsept tasarımı, dekorasyon hizmeti ile insanların
yaşam alanlarına dokunarak; keyifli hale getirmektedir. Estetik
bakış açısıyla; fark yaratacak yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz.

Geçmiş projelerinizden hareketle bizlere
projelendirme ve uygulama aşamalarınızı anlatır
mısınız?

Öncelikle; müşterimin talebi doğrultusunda isteklerini ve
beklentilerini dinliyorum. Müşteri isteklerini; işlevsellik ,tasarım,
ergonomi gibi unsurları göz önüne alarak ve bütünleştirerek
konsept bir çalışma yapıyoruz. Yapmış olduğumuz projeyi, üç
boyutlu görsellerle sunum yapıp, analiz ediyoruz. Sonrasında
onaylanan proje üzerinden renk ve malzeme gibi konsepti
belirleyen tüm etkenleri birleştiriyoruz. Seçilen malzemelerin
birbiriyle uyumu; bizim için çok önemlidir. Mekân sahipleri
genelde ürünleri obje olarak beğenebiliyorlar; fakat genel
bütünlüğü bozmayacak şekilde ürünlerin doğru olarak
seçilmesini biz sağlıyoruz. Ben tasarımda işlevselliği ön planda
tutarım. Mekânda çok fazla mobilyadan hoşlanmıyorum. Yapmış
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Yașayan mekânlar tasarlama konusunda
gayret içinde olan ZG İç Mimarlık’ın
Kurucusu Zehra Gürbüz, tasarımdaki
ilham kaynaklarının mekânın ruhu
olduğunu belirterek; projelerindeki
bașarılarının sırrını paylașıyor...

olduğumuz bu projede; belirttiğim özellikleri taşımaktadır. Yazlık
amaçla kullanılacak bu evde; ürünlerin sade olmasına özen
gösterilmiştir. Uygulama aşamasında da işin organize edilmesi;
işin zamanında bitirilmesini sağlar. Uygulama sürecinde yapılan
işlerin bir önceki işlere zarar verilmeyecek şekilde belirlenmesi çok
önemlidir.

Tasarımlarınızda önceliğiniz nedir? Tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?

Müşterilerimizin içinde bulunmaktan zevk alacağı, yaşayan
mekânlar tasarlama gayreti içindeyiz. Tasarıma müşterilerin
ruhlarını yansıtabilen, kişiye özel bir kurguyla yaklaşıyoruz.
Tasarımı oluştururken de kendi doğrularımızı ve stilimizi
koruyoruz. Yaptığım işlerde; yaşayan mekânlar yapmaya
özen gösteriyoruz. Talep doğrultusunda; çok klasik evlerde
yapabiliyoruz. Orada da kendimizi renk ve malzeme kombinleriyle
gösterdiğimizi düşünüyorum. Yenilikleri takip eden ve uygulayan
bir firmayız. Çok farklı stillerde mekânlar yapıyoruz. Siyah ve
beyaz renkler vazgeçilmezim... Mekânda aksesuarların çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Aksesuarlara çok özen gösteririm. Bu
nedenle, firmamızda aksesuar satışı da yapmaktayız. Bu da aslında
ihtiyaç doğrultusunda oluştu. Yaptığımız mekânlara; kendi
aksesuarlarımızı kullanarak hayat veriyoruz. Yapmış olduğumuz
işlerde mutlaka bitki kullanıyoruz. Yeşil rengin ruhumuza iyi
geldiğini düşünüyorum. Yapmış olduğumuz bu alanda da iç
mekânda gerçek bitkiler kullandık. Altı dönüm üzerinde olan

bir arazi üstünde bulunan, iki katlı eski bir evin tadilatını yaptık.
Ayrıca; konuklarını ağırlayacakları bir taş bina yaptık. Bahçede
yürüme ve koşu parkuru, basket sahası, yüzme havuzu ve oturma
alanları da bulunmaktadır. Yapım aşamasında; sadeliğe özen
gösterildi. Doğa ön planda tutuldu...

İç mimaride mevcut trendlere uymak ne kadar
önemli? Siz en çok nelerden ve kimlerden ilham
alıyorsunuz?

Yapmış olduğumuz iş nedeni ile trendleri, günümüz materyalleri
mutlaka takip etmek zorundayız. Mesleğimiz gereği; sevmediğimiz
ürünlerin bile niteliğini bilmemiz gerektiğine inanıyorum; çünkü
hiç sevmediğimiz bir malzeme, doğru ürünle yan yana geldiğinde
tahmin edemeyeceğimiz bir etki yaratabilir. Trendlerin hepsini
kullanmasak da; günümüz renklerini ve malzemelerini tanımak
benim için önemlidir. Şu an doğal dokular ön planda... İnsanlarda
bunu kendi mekânlarında görmek istiyorlar. Hasır dokular, bitkiler,
keten kumaşlar, natürel ahşap... Bunlar benim kullanmaktan zevk
aldığım malzemeler ama antika ürünleri de severim, mekânda
olması beni mutlu eder. Yaşanmışlığı severim... Bu evde de
müşterimizin seramik koleksiyonu yer almaktadır. Salonu ve yemek
bölümünü; sergileme ünitesi yardımı ile paravan olarak böldük.
Bu alanda seramik ürünleri sergiledik. Bu tasarımın mekâna çok
önemli ruh kattığına inanıyorum.

Tasarlamaktan en çok zevk aldığınız alanlar
hangileri?

En çok zevk aldığım salon tasarımlarıdır; çünkü en çok vakit
geçirdiğimiz alandır. Bu alan, insanların zevkleri hemen
anlayacağınız bir alandır. Bununla beraber; mutfakta çok önemli
ve çok yoğun vakit geçirilen alandır. Bence pandeminden sonra
insanlar mutfağın önemini anladılar ve eksikliklerini fark ettiler.

Müşterilerinizin isteklerini kendi tarzınızla nasıl
birleştiriyorsunuz?

Aslında, tarzımızı yansıtmayacak işlerde çalışmayı çok fazla
tercih etmiyoruz. Tabii ki; kendi stilimiz konusunda müşteriye bir
baskı kurmaya çalışmıyoruz. Ben istemediğim kısımlarda fikrimi
söylüyorum, orta noktada buluşuyoruz. Olmazsa olmazlarım var...
Bunları da karşımdaki kişiye anlatarak, ikna ediyorum. Herkes
Instagram’dan yaptığımız işleri ve tarzımızı takip ettiği için bizi;
bizim tarzımıza yakın kişiler tercih ediyor. Zaten gelmeden bizim
çalışmalarımızı incelemiş oluyorlar. Bu nedenle, bu konu da zorluk
yaşamıyoruz. 

zgicmimarlik
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Oyun Masalarında
Eşsiz Dokunuş
By Trio
Sıra dıșı oyun makinelerinin yanı sıra özgün ofis mobilyaları da tasarlayan
By Trio’nun Kurucusu Hakan Uman ve Aleyna Berfin Serim, firmanın kuruluș
hikâyesinden, ürün çeșitliliğinden ve tasarım tarzlarından söz ediyor...

K

ısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Hakan Uman: İstanbul doğumluyum. Uzun
yıllar televizyon programı yapımcılığı yaptım.
Türkiye’nin önde gelen başarılı programlarına
imza attım. Çocukluğumdan itibaren hobi olarak
tasarımla uğraşıyordum. 2011 yılında, Aleyna
Berfin Serim ile tanışmamla birlikte; onun tasarım
çalışmalarındaki sınır tanımayan vizyonu ile içimde hep
taze duran tasarım aşkı alevlendi. 2015 yıllında yapımcılık
hayatıma nokta koyup, profesyonel olarak her biri alanın
uzman olan büyük bir ekip ile tasarım oyun makineleri
konusunda durmaksızın çalışmaya başladık.
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Aleyna Berfin Serim: Ben de İstanbul doğumluyum. Dört yıldır
Milano’da yaşıyorum. İç mimarlık ve mobilya tasarımı üzerine
eğitimime devam ediyorum. Yurt dışında uzun süre kalmaya
İtalya ile başladım. Hayatımın büyük bir kısmını Türkiye
ve Milano arasında geçirmeyi ve Türk dizaynlarını dünyaya
duyurmak için büyük bir heyecanla çalışıyorum.

Tasarım oyun makineleri yapıyorsunuz.
Firmanızın ürün çeşitliliğinden bahsedebilir
misiniz?

Hakan Uman: By trio’nun asıl kuruluş amacı; hayallerimizdeki
ürünleri her zaman düşünüp ancak gerçekte istediğimiz

Firmamızda; oyun salonlarında bulunan
yediden yetmișe bütün yaș aralıklarına
hitap eden oyun makinelerinin geliștirilmiș
versiyonlarını bulunduruyoruz.

estetikte bulunmaması sonucu; ben ve ekip arkadaşlarımın uzun
soluklu çalışmalarından ortaya çıkmış bir tasarım firmasıdır.

Tasarım tarzınızı ve çizginizi tanımlar mısınız?
Nelerden ilham alıyorsunuz?

Hakan Uman: Firmamızda; oyun salonlarında bulunan yediden
yetmişe bütün yaş aralıklarına hitap eden oyun makinelerini
ve (bilardo, masa tenisi, langırt, satranç, tavla, arcade gibi)
birçok ürünün tasarım olarak geliştirilmiş versiyonlarını
bulunduruyoruz. Ayrıca sıra dişi ofisler için tasarım
çalışmalarımız var. Ofis masası, sandalye, dolap gibi ürünlerinde
tasarımını gerçekleştiriyoruz.

Tasarım ve üretim aşamasında en çok nelere dikkat
ediyorsunuz?
Aleyna Serim: Üretim ve tasarım sürecinde bizim için önemli
olan dört temel çizgimiz var. Bunlar; yarattığımız ürünlerin
kullanılabilir, estetik, ergonomik ve eşsiz olmasıdır.

Kişiye özel üretim yapıyor musunuz?

Aleyna Serim: İstek üzerine kişiye özel, sınırlarınızı zorlayacak
kadar fazla çeşit de tasarım yapabiliyoruz.

Ürünlerinizi doğrudan mı yoksa başka firmalar
aracılığıyla mı satıyorsunuz? Ürünlerinizi hangi
firmalara satıyorsunuz?

Ürünlerimizi kendi firmamız başta olmak üzere; Beymen
mağazalarında da satışa sunmaktayız. Yurt dışında; Hollanda,
Almanya, İtalya , Amerika ve Fransa’da tasarım firmalarının
mağazalarında satış yapmaktayız. 

ALEYNA BERFİN SERİM

İ R A N E L S A N AT L A R I N I N
B U L U Ş M A N O K TA S I

www.ebrisem.com.tr
ebrisemgallery

ebrisemgallery

İRAN HALI TABLO HALI İRAN HATEM SANATI İRAN MİNA SANATI
İRAN KEMİK SANATI RESİM TAVLA VE SATRANÇ
DEVE KUŞU YUMURTASI ORİJİNAL SAFRAN
Panora AVM 1. Kat: Oran Mahallesi No: 3/189 Turan Güneş Bulvarı 06450 Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 284 44 09 - +90 534 069 10 04
365 AVM Zemin Kat: Birlik Mah. 428. Cad. No:41 Çankaya/Ankara

davet

QASİM MOHAMED SALİM AL SALHI, MUHAMMED FARAZMAND, MEHMET ȘAHİN, ALAUTDİN YARAHMEDOV

Ebrişem’den
Şık Açılış
Ebrişem İran İpek El Dokuma
Tablo ve Taban Halı, ikinci
mağazasını 365 AVM’de açtı. Açılışa
büyükelçiler başta olmak üzere;
diplomasi dünyasından önemli
İran kültürüne özgü tablo, halı ve el dokuma ürünlerini
sanatseverlerle buluşturan Ebrişem, ikinci mağazasını açtı. Açılış
kurdelesini İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Umman
Büyükelçisi Qasim Mohamed Salim Al Salhi, Rus Ticari Ateşesi
Alautdin Yarahmedov ve Mehmet Şahin birlikte kesti. İran işi
dokuma halıları, tabloları, aksesuarları ve el sanatı ürünleri
misafirler tarafından büyük ilgi gördü. 
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FARSHID, SIRUS, SERAP FİRDEVSİ

MUHAMMED FARAZMAND

MERYEM FARAZMAND

AYDOS KYDYRMA & ÇOLPAN KYDYRMA

QASİM MOHAMED SALİM AL SALHI

Yeni mağazanın
davetine;
büyükelçiler ve
bürokratların yer
aldığı seçkin bir
davetli grubu
katıldı.
MEHMET ȘAHİN

HUSNA HASSEM

HWA KYUNG SAH

dekorasyon

GÖZDE NUR TATAR, EMEL ARİFOĞLU

Gümüşün Asaleti
Le Miel Home
Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan gümüș ișleme sanatından ilham
alarak; el yapımı gümüș kaplama ürünler ile birlikte tamamlayıcı tekstil ürünleri
de tasarlayan Le Miel Home’un Kurucuları Emel Arifoğlu ve Gözde Nur Tatar
sofralarınıza ve sunumlarınıza asalet ve ıșıltı getiriyor…

B

ize kendinizden ve firmanızın kuruluş
hikâyesinden söz edebilir misiniz?

İki girişimci kadın olarak, kendimizi tanıtacak
olursak; ben Emel Arifoğlu. Sigortacıyım aynı
zamanda tekstil bölümü mezunuyum. Evliyim ve
iki çocuk annesiyim. Ortağım; Gözde Nur Tatar
ise uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi mezunu,
evli ve bir çocuk annesi. İkimizde idealist kişiliklere sahip
olduğumuz için kreatif düşüncelerimizi birleştirerek bu yola
çıktık.

Le Miel Home’un ürün çeşitliliğinden
bahsedebilir misiniz?

Gümüş kaplama sunum ürünlerimiz ve onları tamamlayan
tekstil ürünlerimizi birleştirdik. Geniş bir yelpazeye sahip olan
gümüş kaplama sunum ürünlerimiz ve tekstil ürünlerimiz;
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hem sofralara hemde kişiselleştirilmiş kahve sunumlarına
eşlik etmektedir.

Koleksiyonlarınızı tasarlarken sizin için ne
belirleyici oluyor? Neden materyal olarak
gümüşü tercih ediyorsunuz?

Geçmişten beri çok tercih edilen gümüş ürünlerde; asilliğe
ve zarafete önem veriyoruz. Tekstil ürünlerimizde ise yılın
trendlerini takip ediyoruz. Gümüşün değerli bir maden
olması, fiziksel ve kimyasal birçok özelliği ile bilinir
olması, geniş bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle
kültürümüzde önemli bir yer sahiptir. Gümüş, madenlerin
en parlağıdır. Yumuşak oluğu için el yapımı ürünlerde
rahatlıkla kullanılabilir. Gümüş, mikrop barındırmaz. Bu
özelliği çok eskiden beri bilindiği için ve biz de sofralara
hitap ettiğimiz için gümüşü tercih ediyoruz.

Tasarımlarımızda önceliğimiz
șıklık, sadeliktir.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?

Bize göre geçmişten günümüze; çeşitli alanlarda kullanılan
gümüş asaletin ve şıklığın simgesidir. Türk kültüründe çok
önemli bir yere sahip olan gümüş işleme sanatından ilham
alarak, el yapımı ürünlerimizi sizlere sunuyoruz.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler?

Tasarımlarımızda önceliğimiz şıklık, sadeliktir ama en önemlisi
ürünlerimizin kullanışlı ve uzun ömürlü olmasına çok dikkat
ediyoruz.

Kişiye özel üretim yapıyor musunuz?

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda; bütün ürün
gruplarımızda kişiye özel çalışmalar yapmaktayız.

Önümüzdeki dönemde tasarımlarınızda hangi
desen ve modeller ile karşılaşacağız?
Önceki dönemlerde olduğu gibi dönemin modasına uyan
modern çizgiler ile gümüş ürünlerimizi harmanlayacağız.
Tekstil grubumuzda ise daha çok kişiselleştirilmiş sofra
ürünlerini göreceksiniz. 

dekorasyon

SEMA ÇULAM

Resimlerdeki Zengin Kültür
Sema Çulam
Türkiye’nin zengin kültüründen ve Türk Tarihi’ni etkileyen medeniyetlerden,
toplumsal ve sosyal olaylar ilham alan Ressam Sema Çulam, soyut figüratif
çalıșmalar ile bașladığı sanat hayatına Naif resim tarzı ile devam ediyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Resim
yeteneğinizi nasıl keşfettiniz? Serüveniniz
nasıl başladı?

Resme olan ilgim çocuk yaşlarda, resim yapmakla başladı.
Özellikle; resim derslerinde yaptığım resimlerin okul
koridorlarına asılması bu hevesimi dahada artırdı. Severek
ve hiç bırakmadan çizmek; resme olan yeteneğimide
keşfetmemi sağladı. Ortaokul ve lise yıllarında resim yapmaya olan
ilgim ve isteğim neticesinde yüksek öğretimde tercihim; resim sanatı
üzerine eğitim almak oldu. 1976 yılında İzmir Devlet Resim Heykel’de
Turgut Pura ile desen çalışmalarına başladım. 1978 yılında 9 Eylül
Üniversitesi İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde Cavit
Atmaca Atölyesi’nde çalışmalarıma devam ettim.

Resimlerinizi hangi akım içinde değerlendirirsiniz?

1980’den 2000 yılına kadar süren soyut figüratif çalışmalarım ile
2000 yılında Uluslararası Kadınlar Birliği ve Kültür Bakanlığı’nın
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ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Resim Yarışması’nda kırk beş
ülke içinde birinci olduktan sonra sanat hayatıma Naif resim
olarak devam ettim.

Tarzını nasıl tanımlıyorsunuz? Çalışmalarınızla
vermek istediğiniz mesaj nedir?

Sanat felsefem; resim hayata verilen yeni bir form ve yeni bir
var oluş tarzıdır. Aynı zamanda insanın duygusal ve düşünsel
yapsının biçimselleşmiş anlatımıdır. İşte ben de resim yaptığım
anda; var olduğumu hissediyorum. Yaşadığım coğrafya
üzerindeki zengin kültür ve bu coğrafyada yüzyıllar boyunca
yaşamış ve tarihimizi etkilemiş medeniyetlerden aldığımız
kültür verileri; sanatıma yön vermemde etkili olmuştur.
Resimlerimde iki tarzda da beni etkileyen şeyler; insan, kültür
ve gelenekleri, yaşam ve çevre etkileşimleri, toplumsal ve sosyal
olaylar ve gezegenimizin yakın zamanda yaşamakta olduğu
sancılı durumu; yani habitatımızın yok oluşudur.

Yașadığım coğrafya üzerindeki zengin kültür
ve bu coğrafyada yüzyıllar boyunca yașamıș
ve tarihimizi etkilemiș medeniyetlerden
aldığımız kültür verileri; sanatıma yön
vermemde etkili olmuștur.

Size ilham veren sanatçılar var mı? Resim tekniğini
beğendiğiniz veya kendinize yakın bulduğunuz isimler
kimler?

Polonyalı Sürrealist Ressam Jacek Yerka’nın eserlerini çok beğeniyorum.
Resimlerindeki detayları kendi eserlerime yakın buluyorum. Sürrealist
olması ve detay işlerinin çok olması; eserlerini farklı bir noktaya taşıyor.

Yaptığınız eserlerin başarılı olabilmesi için sizce olmazsa
olmaz koşul nedir?

Hayal gücümü kullanarak; eserlerin tual üzerindeki kurgusunu
gerçekleştiriyorum. Yani hazır bir fotoğraf veya manzara resmine
bakmadan, kendi zihnimde yapacağım doğa sahnesini kafamda hayal
edip, tualimin zeminine aktarıyorum. İkinci olmazsa olmazım; ince detay
işçiliği kullandığım fırçalar ve boyama tekniği... Tualin üzerinde on binlerce
noktayı işlemem gerekiyor ki; o bir Sema Çulam eserine dönüşsün. Ne
iş yaparsanız yapın, gönülden severek isteyerek ve yaptığınız işe kalite
katmak zorundasınız. En azından ben böyle düşünüyorum ve eserlerimi bu
doğrultuda yapıyorum.

Sizce yaptığınız sanat eserleri Türkiye’de istediğiniz hedefe
ulaşıyor mu?

Evet, ulaşıyor. Hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok faklı ülkesinde naif
sanatını sevenlerden ve sanatseverlerinden oluşan bir takipçi kitlem var.
Hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok kişisel ve karma serginin yanı
sıra bir festivalde ülkemiz adına ödül almış bir sanatçıyım.

Son olarak, aldığınız ödüllerden de bahsedebilir misiniz?

Kensing, Londra’da, 2020 World Citizen Artists,’’Solidarity for All,
Competition 2. st Prize”, 2013 International London Art Biennale ,
EuropeanConfederation of Art Critics Award Second Prize (grand jury),
Fransa’da 2018 Art Naïf- Salon International “ Prix de la Combativité “,
Musee International d’art Naif MidanVicq, Polonya’da Baie Somme Le
Crotoy. 2013 International Art festival (Galeri iSzyb Wilson) Katowice
- Wilson1. Prize ,(peoplevotes ), İtalya’da 2011 BiennaleChianciano,T
heChiancianoMuseum of Art ITALY, honorablemention , (grandjury)
41.PremioInternazionale ‘’ PierantonioCavalli’’ 1.Prize, 2011 International
exhibition1. st Prize Monte Carlo/MONACO ( people votes) , 2010
40.PremioInternazionale ‘’GianninoGrossi’’ Best Foreign Artist Prize,
Varenna ITALY (people votes), İspanya’da 2009 Madrid ,VI.Muestra de Arte
Europeo exhibitioncontest 1. st Prize, Sırbistan’da Themuseumssituated of
works-Museum of NaiveandMarginalJagodina, İstanbul’da Turkey,MikroKredi International Art Biennale, Honor Prize, (grand jury), 2000
International Painting Competition,1.st Prize, 1993 Turkey Womans Unity
(8 may Woman’s Days) competition honor award (jury), İzmir’de ise İzmir
TCDDY ödüllerine layık görüldüm. 

semaculam
semacula@hotmail.com

dekorasyon

En Renkli
Yılbaşı
Yılbașının ıșıltılı ve canlı havasını
evinize yansıtmanız için en șık ve
gösterișli mobilya ve aksesuarları
sizin için birleștirdik...

CASELLI

ROCHE BOBOIS
Kolon Bar

TEPE HOME
Yılbaşı Süsü

FUGA MOBİLYA
Berjer

ENNE MOBİLYA
Sandalye
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YOI DESIGN-DOLCE&GABBANA
Hediye Kutusu

VISIONNAIRE
Building Sehpa

AELIUS MAISON
Mum 44

FERN&CO
4’lü Tabak Seti 499

GULECDECOR-JONATHAN ADLER
Tuzluk-Karabiberlik Set 990

VIA GARDENIA
Yılbaşı Süsü

KUTA HOME
Berjer

KARACA
49 Parça Bardak Seti 999

TEPE HOME
Yılbaşı Süsü

KARACA
Çatal Bıçak Takımı 2.010

BY TRIO
Langırt

YOI DESIGN-GRACEBRANDS
Su Bardağı

davet

ÇAĞLAR BAYRAKÇI, ARDA DAYIOĞLU

MEHMET ÜSTÜNDAĞ

BERNA ÜSTÜNDAĞ

Sektörün Devleri
ACE of MICE ile
Antalya’da buluştu
Uzun bir aradan sonra iş, turizm ve
MICE dünyasının devleri; Türkiye
turizminin başkenti Antalya’da
düzenlenen ACE of MICE etkinliğinde
buluştu.
Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen Masters of Events
ACE of M.I.C.E. Awards, MICE sektörünü turizm ve iş dünyası
temsilcileri ile bir araya getirirken, iki gün süren B2B toplantılar
yeni iş birliklerinin de temelinin oluşturdu. İki gün süren
toplantıların ardından jüri sunumlarını gerçekleştiren MICE
firmaları, büyük ödülü almak için yarıştı. Görkemli bir tören
ile sona eren Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards ile MICE
sektörünün en başarılı markaları ödüllendirildi. 
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VOLKAN-PINAR ÇAKIR ATAMAN

AYÇA ÖZTÜRK, AKIN GÜRBULAK

FİRUZ BAĞLIKAYA

DİDA KAYMAZ

AHMET ȘAHİN

9. Ace of M.I.C.E
Awards Bașarı
Ödülü’ne
“Magical Night”
ile MAG Medya
İmtiyaz Sahibi
Can Cavușoğlu
layık görüldü.
SELÇUK-EVRİM TÜMAY

TAMER KÖSEOĞLU

MİNE KALPAKÇIOĞLU

CAN ÇAVUȘOĞLU

röportaj

İZEL AÇICI

Miras Hukukunun
Temel Esasları
Avukat İzel Açıcı, uzmanlık alanlarından olan miras hukukunda mal paylașımı ve
paylașım oranları gibi temel esasların yanı sıra uyușmazlık, mirastan çıkarmanın
nedenleri ve sonuçlarını gibi önemli konuları da tüm detayları ile alıyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Lise eğitimimi sayısal bölümde tamamlayıp, hukuk
fakültesini kazandım. Üniversitede, ilk yılımda yurt
dışında yabancı dil eğitimi aldım. Dört yıllık üniversite
eğitimimi tamamladıktan hemen sonra özel hukuk
alanında tezli yüksek lisans ile akademik kariyerime
başladım. İş hukuku alanında tez yazmaktayım.
Yasal staj süreci ve sonrasında hukukun çeşitli alanlarında birçok
sertifikalı eğitime katıldım. Avukatlık ruhsatımı aldıktan sonra
ise kendi hukuk büromu açarak, mesleğimi icra etmeye başladım.
Avukatlık, dinamik bir meslek olduğu için güncel kalmak adına,
gelişen ve değişen düzenlemeleri takip ediyor, verilen eğitimlere
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mümkün olduğunca katılım gösterip mesleki donanımıma her
fırsatta katkı sağlıyorum.

Uzmanlık alanı olarak; hangi alana yöneldiniz?
Alanınızdan bahsedebilir misiniz?

Start-up hukuku, KVKK kapsamında uyum projeleri, bilişim
hukuku, uluslararası tahkim hukuku, miras ve gayrimenkul
hukuku alanlarında çalışmaktayım.

Miras Hukuku nedir?

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya ölüm karinesi varlığı
ve gaiplik kararının alınması şeklinde; kişinin ölümüne denk

tutulan bir durumun varlığı halinde, ölen kişinin sağlığında
sahip olduğu mutlak hakların ve özel hukuk ilişkilerinden
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin, hayatta bulunan
gerçek veya tüzel kişilere intikalini düzenleyen kural ve
hükümlerin bütünü olan bir özel hukuk dalıdır. Miras hukuku,
ölüme bağlı malvarlığı hukukudur.
Türk miras hukukunun, yasal mirasçılık ve saklı pay hükümleri
ile öncelikli olarak; ailenin mirasçılığı ve korunması ilkesine
dayandığını görmekteyiz. Aynı zamanda, miras hukuku,
kişinin malvarlığı üzerindeki hakkını kuvvetlendirir nitelikte
olduğundan, kişiye vasiyet yapma serbestisi tanınmış olup,
yasal mirasçıların saklı payları üzerinde tasarruf etmesini
sınırlamayacak şekilde, miras bırakanın iradesine yer verilir.
Yasal mirasçıların bulunmaması ve mirasbırakanın ölüme bağlı
bir tasarrufla mirasçı tayininde bulunmaması neticesinde ise
devlet mirasçı olur.

Mal paylaşımı nedir? Miras paylaşımı oranları nasıl
belirlenir?
Miras payı oranları, miras bırakanın eşinin hayatta olup
olmamasına göre değişmektedir. Sağ kalan eş, mirasçılık hakkı
olan zümreyle birlikte mirasçı olur.

• Sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa,
mirasın dörtte birini alacaktır. Kalan ise miras bırakanın altsoyu
yani çocukları arasında eşit olarak paylaşılır.
• Sağ kalan eş, miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı
olursa, mirasın yarısını alacaktır. Kalan yarısı ise anne ve baba
arasında eşit olarak paylaşılır.
• Sağ kalan eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabasıyla
ve onların çocuklarıyla birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte
üçünü alacaktır. Bunların da olmaması durumunda, mirasın
tamamı eşe kalır.

Boşanmanın eşin yasal mirasçılığına etkisi nasıl
olmaktadır?

Boşanan eşler birbirlerine yasal mirasçı olamayacakları
gibi miras bırakan; eşi lehine mal vasiyetinde bulunmuş
ise boşanmanın gerçekleşmesiyle birlikte, ölüme bağlı
kazandırmalar geçersiz olur. Bu durumda; eşler boşanmış dahi
olsa vasiyetnamenin geçerliliğini korumak isteyen taraf; ölüme
bağlı tasarrufunda, bunun aksini emretmeli ve geçerliliği
belirtmelidir. Burada karşılaşılan önemli bir konu ise boşanma
davası açılmış olup, henüz dava sona ermeden eşlerden birinin
ölmesi halinde, sağ kalan eşin mirasçılık durumudur. Boşanma
kararı kesinleşene kadar evlilik ilişkisi hukuken devam ettiği
için sağ kalan eş mirasçı olarak kalacaktır. Dikkat etmemiz
gereken husus; evliliğin boşanma ile değil, ölüm ile sona
erdiğidir. Ancak; ölen eşin mirasçılarından biri, sağ kalan eşin
mirasçılığını engellemek amacıyla davaya devam edip, sağ kalan
eşin boşanmadaki kusurunu kanıtlarsa, bu durumda sağ kalan
eş ölen eşe mirasçı olamayacaktır. Bununla birlikte; sağ kalan eş
lehine yapılmış ölüme bağlı tasarruflar da geçersiz olur.

Evlilik dışı çocuğun yasal miras hakkı var mıdır?

Evlilik dışı doğan çocukların mirasçılık durumu; anne ve baba
bakımından farklılık arz etmektedir. Anneye mirasçı olma
bakımından, evlilik dışı doğan çocuk ile evlilik birliği içinde
doğan çocuğun miras hakkı aynıdır. Fakat babaya mirasçı olacak
evlilik dışı çocuğun, evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olabilmesi
için bazı şartlar gerekmektedir. Babanın mirasçısı olabilmesi için

çocuğun soy bağının, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş
olması gerekir. Babası tarafından tanınan veya mahkeme
tarafından babalık kararı verilmiş olan evlilik dışı çocuk, evlilik
birliği içinde doğmuş çocuk şeklinde mirasçı olabilecektir.

Evini ve ailesini ihmal eden eş mirastan çıkarılabilir
mi? mirasçılıktan çıkarma hangi koşullarda
yapılabilir?
Mirastan çıkarma; vasiyetçinin, ölüme bağlı tasarruf ile saklı
paylı bir mirasçısını, miras hakkından ve saklı payından
uzaklaştırmasıdır. Türk Medeni Kanunu’muza göre; mirasçının,
miras bırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç
işlemesi, aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan görevlerini
önemli ölçüde ihlal etmesi mirastan çıkarma sebebidir. Bu
durumda; miras bırakanın, mirasçıyı cezalandırdığını söylemek
mümkündür. Mirasçının; öldürme, dolandırma, emniyeti
suistimal gibi suçları ağır suç niteliğine haiz olup, mirastan
çıkarma için birer sebep niteliğindedirler. Ayrıca; karı-koca
arasında evlilik birliğinin doğurduğu sadakat yükümlülüğünün
ihlali, zina, eşinin ve çocuklarının bakımını önemli derecede
ihlal etmek de yine mirastan çıkarma sebebini oluşturur.
Burada dikkat edilmesi gereken husus; eşlerden birinin kötü
bir hayat sürmesi yalnızca mirastan çıkarmaya sebep teşkil
etmez. Örneğin; alkol veya kumar alışkanlığı tek başına yeterli
olmayıp, somut durum incelenir. Alkol veya kumar bağımlılığı
sonucunda yani kötü hayat tarzının etkisiyle eşlerden biri, aile
yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmiyor ise mirastan
çıkarma sebebi oluşacaktır. 

av.izelacici@gmail.com

röportaj

EMEL USLU ATİK

Gelecek Bizim Elimizde
Emel Uslu Atik
Cumhuriyet kadını, ülkesine hizmette sınır kabul etmeyen, yediden yetmișe
herkese kucak açmıș bir gönül insanı olan Emel Uslu Atik’in Yönetim Kurulu
Bașkanı olduğu Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araștırma Vakfının
icraatlarından, gelecek dönem projelerinden ve topluma sağladığı katkılardan
söz ettiği röportajımız sizlerle...
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Kadınların ve çocukların eğitimi
için sayısız yardım projesine
imza attım.

İ

lk, orta ve lise eğitiminizi Gaziantep’te
tamamladınız. Daha sonra Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünü
başarıyla bitirdiniz. Yurt içinde ve dışında
birçok başarılı projeye imza attınız. Bunun
dışında girişimci bir iş insanı ve sivil toplum
liderisiniz. Kariyer planlamanızı nasıl
böylesine başarılı bir şekilde kurguladınız? Nasıl bir
kaanat lideri oldunuz?

Eğitim hayatım sonrasında sanatsal yaratıcılık yönümü, daha
eylemsel ve anında düşünme yeteneği ile birleştirerek turizm
sektörüne girdim. Kariyer yolculuğuma otel işletmeciliğini de
ekleyerek; turizm faaliyetinde kendi kurduğum şirketle inşaat ve
taahhüt alanında birçok ilde sektörün önde gelen isimlerinden birisi
oldum.
Bütün bunların yanı sıra sivil toplumculuk yanımı da ihmal
etmedim. “Bu ülkeyi eğitmek ve kalkındırmak bizlerin ellerinde”
diyerek uzun bir yola çıktım. Kadınların ve çocukların eğitimi için
sayısız yardım projesine imza attım. Batı’dan birçok eğitimci, doktor
ve avukat arkadaşım ile Doğu’ya giderek kadınlara ve çocuklara;
kişisel gelişim, sağlık, ilkyardım gibi birçok alanda eğitim desteğinde
bulundum. Küçük bir parantez içinde şunu da belirmek isterim:
“Sonradan lider olunmaz, lider doğulur. Lider olduğunuz için de
yaptığınız her işin en iyisi olursunuz. Başarı da sizin peşinize takılır.”

röportaj

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza attınız. Sivil
toplumculuk kavramının duayenlerinden biri olan bir
kanaat önderisiniz aynı zamanda... Bize biraz da kurucusu
olduğunuz Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma
Vakfından bahsedebilir misiniz? Bir vakıf açma fikri nasıl
oluştu?
Mesleğimi sürdürürken, gönül bağı kurduğum çocuklar ve kadınlarla
olan diyaloglarım zaman içinde kapsamlı projelere dönüştü. Sivil
toplumculuğun; insanlara ulaşmakta en önemli köprü olduğunu fark
ettim ve bu yönü hayatımda hiçbir zaman ihmal etmedim. O günlerde
kurduğum duygusal temeller; bugün vakfımızın altyapısını oluşturdu.
Uzun yıllardır planlamadan, tamamen duygusal ve gönülden kurulan bu
bağ bizi zaman içinde bir aileye dönüştürdü. Biz artık kocaman bir EUA
ailesiyiz. Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı olarak “Bu
ülkeyi kalkındırmak ve eğitmek bizlerin ellerinde” diyerek çıktığım bu
yolda, çığ gibi büyüyerek birçok kadın ve çocuğa destek olmaya çalıştık
ve çalışacağız. Atatürk ilkelerini kendime rehber edinmiş bir Cumhuriyet
Kadın’ı olarak bu yolda dinlenmeden yürüyeceğime söz verdim. Sözümü
de hep tuttum...

Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfının
faaliyet alanları nelerdir? Bu çalışmaların sizin sevgi
depolarınıza katkısı ne kadar oluyor?

Vakfımızı kurarken amacım insana dokunmak, insanların hayatında
kalıcı iyilikler bırakmak, iyilik hareketleri başlatıcısı olmaktı. İyilik de
sevgi gibi bulaşıcıdır. Ne kadar çok iyilik yaparsanız, o kadar çok yayılır.
Benim için her işi sevgiyle yapmak çok önemli. Sevgi deposu tam dolunca
yapılacak işler de bir anda kolaylaşıp güzelleşiyor. Vakfımızın çalışmaları;
insana yapılan yatırımın sevgiyle birleştiğinde ortaya çıkaracağı gücü
ortaya koymaktadır. Gönül gözüyle, sürdürülebilir planlamaları olan,
gücünü insan sevgisinden alan projeler geleceğin güçlü Türkiye’sini
oluşturacaktır. Sivil toplumculuk, adanmışlık ve özveri ister. Biz de bu
adanmışlık ve özveriyle çalışıyoruz. Sevgiyle ve kalben yapılan her proje
başarıya ulaşır. Başarıya ulaşan her proje, bu yüzden benim de sevgi
depolarımı tıka basa dolduruyor...

Vakfınızda gerçekleştirmeyi planladığınız projelerin
öncelikli gündemi nedir?

Projelerimizin kalbini; yine insan oluşturuyor. İnsana fayda sağlayan,
insan hayatına dokunan her konu projelerimize yön vermektedir. Kâh bir
eğitimle, kâh bir yardımla, kâh bir okul tadilatıyla, kâh bir ele sıcak bir
dokunuşla vakfımızı hayata dair her konuda her zaman yanı başınızda
göreceksiniz.

STK’ların en önemli kanaat liderlerinden biri olarak
şimdiye kadar hayata geçirdiğiniz projelerden de söz eder
misiniz?

Doğu’da yaşayıp daha önce hiç Anıtkabir’i ziyaret etmemiş, kendi yaşadığı
çevreden dışarıya çıkmamış çocukları; gruplar hâlinde Ankara’ya
getirerek, onlara Anıtkabir’i ve Ankara müzelerini gezdirdim. Bilgi ve
kültürlerini arttırmak adına projeler hazırlayarak bu projeleri hayata
geçirdim. Kadına şiddet konusunda birçok projeye imza attım. Kadına
şiddet, toplum olarak kanayan yaralarımızdan biri olduğu için en çok
vurguladığım konulardan birisidir. En son Ankara’da on bir tane sivil
toplum kuruluşuyla birlikte “Euasosyal” olarak “Kadına Şiddete Şut”
sloganıyla kadın ve erkek futbol turnuvası düzenledim. Bu turnuvanın
sonunda da bir gala gecesi düzenleyerek Naz Arıcı, Halil Mutlu, Havva
Elmalı gibi birçok millî sporcumuza ödül vererek bu turnuvanın
taçlandırılmasını sağladım. Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte
“Kadınların Potansiyelleri” adındaki projemizde elliye yakın kadına; altı
ay boyunca kendi otellerimde eğitimci arkadaşlarım tarafından çeşitli
eğitimler verdirerek onların iş hayatına hazırlanmasını sağladım. Otizmli
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Mesleğimi sürdürürken, gönül bağı
kurduğum çocuklar ve kadınlarla olan
diyaloglarım zaman içinde kapsamlı
projelere dönüștü.

çocuklar için birçok proje gerçekleştirdim, otizmli çocuklara
destek olmak amacıyla yine geceler ve kermesler düzenleyip
gelirlerini okullarına bağışladım. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla
iş birliği içerisinde yaşlılarla ilgili birçok proje gerçekleştirdim.
Huzurevlerini sıklıkla ziyaret ederek, onların kendilerini iyi
hissetmeleri adına pek çok projenin öncülüğünü yaptım. Doğu’daki
çocuklarımız için eğitim ve yardım projeleri hazırladım ve bunları
hayata geçirdim. Eğitmen, doktor, avukat, öğretmen, diş hekimi
gibi sektöründe öncü olan arkadaşlarımla Doğu’ya giderek, oradaki
kadın ve çocuklara yönelik eğitimler düzenledim. Eğitim desteği
için gittiğim projelerde, yapacağım yardımları “Eğitim Ödülü”
diyerek; bölgedeki kadın ve çocuklara takdim ettim. Doğu’da
okuyan üniversite öğrencisi genç kızlarımızı Ankara’da misafir
ederek onları iş hayatına hazırlamak amacıyla çeşitli eğitimler
aldırdım. Doğu’daki kadınların ihtiyaçlarına göre projeler belirleyip
bu projeler doğrultusunda kadınlara çeşitli eğitimler verdirdim.
Kendi fabrikamızda belli bir bölüme ayırdım, kadınlara dikiş
makinesi aldım; kendi üretimlerini yapıp çocuklarını okutmaları
konusunda onlara destek verdim. Yine Diyarbakır’da ihtiyacı
olan, eşinden ayrılmış kadınlara kendi gelirlerini sağlamaları için
ortamlar yarattım. Şehit aileleri için kendi otellerimde gelirlerini
onlara aktardığımız geceler, kermesler düzenlediğim birtakım
projelere imza attım. “Bu ülkeyi eğitmek ve kalkındırmak bizlerin
ellerinde” sloganıyla çıktığımız bu yolda Şanlıurfa, Diyarbakır,
Mardin, Midyat, Kızıltepe gibi bölgelerde köy köy gezerek; köy
okullarının ihtiyaçları doğrultusunda hem eğitim desteği hem
de mont, ayakkabı, okul araç gereçleri yardımlarında bulundum.
Covid-19 süresince birçok öğrenciye bilgisayar ve tablet desteğinde
bulundum, ayrıca okul araç gereç ve malzemeleri ile destek verdim.

Vakfımızı kurarken amacım insana
dokunmak, insanların hayatında kalıcı
iyilikler bırakmak, iyilik hareketleri
bașlatıcısı olmaktı.

Köy okullarına sayısız kütüphane yaptırdım. Atatürk büstü
olmayan ilkokullarımıza; Atatürk büstü yaptırdım. TÜKD - Türk
Üniversiteli Kadınlar Derneği ile otelimde geceler düzenleyip
gelirlerini bursiyer kızlarımıza aktardım.
Yine üretken kadınlarımızın satış yapabileceği bir kermes
düzenleyip gelirlerin kısmını TÜKD bursiyer kızlarımıza
aktarmak için organizasyonlar ve projeler yaptım. Sayısız kız
öğrenciye, hem kendim burs vererek hem yakın çevremden
burs desteği aldırarak okumalarını sağladım, onları yurt dışına
eğitimlere gönderdim. Yine Covid-19 sürecinde ihtiyacı olan
eğitimci arkadaşlara bilgisayar ve tablet temininde bulundum.
“Emel Uslu Atik - Euasosyal” üzerinden bana ulaşan her öğrenciye
ve her kadına el uzatmaya çalışarak destek vermeye çalıştım.
Ankara’da ve Batı’da bazı okulları Doğu’daki okullarla buluşturup
kardeş okul olmalarını sağladım, birbirlerine destek vermelerine
aracı oldum.
Batı ve Doğu’daki iş kadınlarını kendi otelimde buluşturarak
iş kadınlarına ticaretlerini geliştirme ortamları yarattım.
Depremlerde birçok kez yardım kuruluşlarıyla organize olarak
deprem bölgelerine kısa sürede yardımlar götürdüm.

Bütün bu yoğunluğun içinde ailenize ve
çocuklarınıza olan düşkünlüğünüz herkes
tarafından biliniyor. Bu tempoda onlara nasıl vakit
ayırıyorsunuz?

Evet. Ailem, çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Aslında ailem
ve çocuklarımdan kalan zamanda diğer işlerimi planlıyorum.
Önceliğim; her zaman ailemdir. Onlardan aldığım sevgi ve güçle
daha çok çalışıyorum. Sevgili eşime ve çocuklarıma bana destekleri
için minnettarım.

Topluma olan katkılarınız herkes tarafından taktir
ediliyor. Bu anlamda da rol modelsiniz. Gençler ve
çocuklar sizin onlara tuttuğunuz ışıkla daha kolay
yol alacaklar. Son olarak, Emel Uslu Atik Eğitim,
Uygulama ve Araştırma Vakfı’na destek olmak isteyen
kişiler size nasıl ulaşabilir ve vakfınıza nasıl destek
olabilir?

Teşekkür ederim. Daha önce de belirttiğim gibi sivil toplumculuk
adanmışlık ve özveri ister. Sevgiyle, özveriyle, gönülden yapılan
her çalışma doğru mesajla yerine ulaşacaktır. Gençlere bu anlamda
rol model olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakfımız da toplumla
insanımız arasında bir köprü olma yolunda kararlı adımlarla ve
projelerle sivil toplumculuğun lideri olmaktan gurur duymaktadır.
Bu yolda bize katkı sağlayacak herkese kapımız ve gönlümüz
sonuna kadar açıktır. Bize katkı sağlamak isteyen herkes vakfımızın
sosyal hesaplarından ve internet sitesinden bize ulaşabilir.
Ne demiş Ulu Önderimiz: “Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en
geniş penceredir.”

davet

Çoşkulu
Atatürk’ü Anma
Etkinliği
FİLİZ EROL, FETHİ YAȘAR, TURGUT KARADENİZ

Uluslararası 2430 Bölge adına Ankara
Emek Rotary Kulübü tarafından Emek
Rotary Dönem Başkanı Filiz Erol, Fethi
Yaşar, Bölge Guvernörümüz Kemal
Ketrez ve eşi Burcu Ketrez’in katılımı ile
Atatürk’ü Anma Etkinliği düzenlendi.
Etkinliğine değerli katkılarda bulunan Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar’ın da yer aldığı etkinlikte; Atamızın
unutulmadığının, unutulmayacağının ve tüm gerçekliği ile
anlatılacağının altı çizildi. Bu özel programın sunuculuğu üstlenen
Şebnem Yiğit’e, seslendirmeleri yapan Erdem Eren’e, muhteşem
performansları ile etkinliğe katılan Nahide Saygün Akkal ile Turgut
Karadeniz’e, Atatürk Defilesi ile geceye anlam katan Didar Şahin’e,
Komite Başkanı Suat Genç’e, Emek Rotary Kulübü Dönem Başkanı
Filiz Erol’a ve bütün katılımcılara teşekkür edildi. 
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FİLİZ EROL

İzinsiz Alınan Ses ve Görüntü
Kaydı Delil Olarak
Kullanılabilir mi?
İzinsiz alınan ses ve görüntü kayıtlarının, delil niteliği tașıyıp tașımadığına karar
vermek için her olayda ayrı ayrı değerlendirilmeleri gerektiğini savunan
Av. Filiz Erol, Türk Ceza Kanunu’na göre kișisel veri ihlali sayılabilecek ses ve
görüntü kayıtlarının doğurabileceği hukuki süreçlerden ve bu süreçlerin
yaratacağı sonuçlardan bahsediyor...
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İ

zinsiz ses ve görüntü kaydı alınması suç
mudur?

Kişisel veri ihlali sayılabilecek şekilde ses ve görüntü
kaydı almak, herkesin sahip olduğu akıllı telefonlar
aracılığı ile çok daha kolay bir hale geldi. Hukuk
sistemimizde; alınan ses ve görüntü kaydının suç kabul
edilebilmesi için nasıl elde edildiğine ve hukuka aykırı
olarak elde edilip edilmediğine dikkat edilir. Hukuka aykırı olarak
elde edilen izinsiz ses veya görüntü kaydı almak suç teşkil etmekte
olup; bu kayıtlar, hem ceza hukukunda hem de özel hukukta delil
niteliği taşımaz. Ayrıca kayıt alan kişi suç işlemiş kabul edilir.

Alınan kayıtlar özel hayatın gizliliğini ihlal eder mi?

Bir kimsenin rızası olmaksızın konuşma ve görüntü kayıtlarının
alınması; kişilik haklarına ve özel hayatına saldırı niteliği taşır. Özel
hayat; kişinin, başkalarının gözü önünde olmayan, kamuya açık
olmayan, herkesten gizlediği hayatı olarak nitelendirilebilir. Özel
hayatın gizliliği hakkı; hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde
hem de Ulusal Hukuk kapsamında koruma altındadır.
İki veya daha fazla kişinin, başkalarının bilmeyeceği inancı ile
hareket ettikleri bir durumda; yüz yüze gerçekleştirdikleri ancak
özel bir çaba gösterilerek duyulabilecek, aleni olmayan, söze dayalı,
sesli düşünce açıklamalarının, konuşmanın tarafı olmayan kişi veya
kişilerce, ilgilisinin rızası olmaksızın, kayda alınması Türk Ceza
Kanunu’nda suç olarak tanımlanmaktadır ve özel hayatın gizliliğini
ihlal suçunu oluşturabilecektir.
Kaydedilen konuşma veya söyleşiden elde edilen bilgiler sayesinde
kendi veya üçüncü kişi lehine, maddi ya da manevi yarar yani; fayda
veya avantaj sağlanması; bu bilgilerin, menfaat karşılığı olsun ya
da olmasın, ilgilisi dışındaki kişi veya kişilere verilmesi ya da diğer
kişilerin dolaylı olarak bilgi edinmelerinin temin edilmesi de ayrıca
suç olarak tanımlanmıştır.
Özetle; kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi
suretiyle elde edilen verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi;
başka bir anlatımla içeriğini öğrenme yetkisi bulunmayan kişi veya
kişilerin bilgisine sunulması eylemi Türk Ceza Kanunu’nda suç
olarak düzenlenmiştir.

İzinsiz alınan ses ve video kaydı alan kişi hangi
hallerde suç işlemiş sayılmaz?

Yargıtay’a göre kişinin bir daha kanıt elde etme olanağının
bulunmadığı ve yetkili mercilere başvurma olanağının
bulunmadığı; ani gelişen, kendisine veya ailesine yönelen haksız
bir saldırıyı önlemek ve başkalarıyla paylaşma amacı taşımaksızın
delil toplama amacı ile izinsiz ses ve görüntü kaydı alan kişi hukuka
aykırı davranma bilinci olmadığı için suç işlemiş sayılmaz.

Hukuka uygun şekilde ses ve görüntü kaydı almak ve
delil olarak kullanmak mümkün müdür?

Kişinin, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili
makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda;
kendisine karşı işlenmekte olan cinsel saldırı, hakaret, tehdit, iftira
veya şantaj gibi bir suç söz konusu olduğunda ya da kendisine
veya aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı
önlemek için, kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını
engelleyip, yetkili makamlara sunarak güvence altına almak
amacıyla, saldırıyı gerçekleştiren tarafın bilgisi ve rızası dışında,
konuşma ve haberleşme içeriklerini veya özel hayata ilişkin ses ve
görüntülerini dinleme, izleme ya da kaydetme eylemlerinin delil

olarak kullanılması mümkündür. Bu şartlarda alınan kayıtların
hukuka uygun şekilde alındığı kabul edilir.

Önceden planlayarak alınan kayıtlar delil olarak
kullanılabilir mi?

Kişinin başına aniden veya tesadüfen gelmeyen bir duruma karşı,
sırf delil olması amacıyla planlı olarak ses kaydı veya görüntü
kaydı alınması; ne yazık ki delil olarak nitelendirilemez. Bir
kimseyi kandırmak, uyuşmazlık çözümünde kişinin aleyhine
olacak şekilde konuşturmak veya davranmasını sağlamak
şeklinde yapılan eylemlerin sonucu olarak alınan görüntü ve
ses kayıtları hukuka uygun deliller olmaz. Aynı zamanda bu
durumların ani olarak kişinin başına gelmiş olması gerekir. Yine
kişi elde ettiği ses kayıtlarını, görüntü kayıtlarını veya video
kayıtlarını üçüncü kişilere gösterme veya bu kişilerle paylaşma
amacıyla kayıt altına almış olmamalıdır. Kayıt alan kişinin;
hukuki bir uyuşmazlığın çözümünde bu kayıtları delil olarak
kullanmayı amaçlıyor olması gerekir.
Kısacası; kişinin hukuka uygun olarak ses kaydı, görüntü
kaydı veya video kaydı aldığının kabul edilmesi için aranan
en önemli kriter bunları hangi amaçla yaptığıdır. Bu sebeple;
kayıtların her olayda delil niteliği taşıyıp taşımadığı ayrı ayrı
değerlendirilmelidir. 
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AHMET EMRE KAPÇI, HARUN SAKINAN, HAKAN GÜREȘCİ

Hukuki Çözüm Ortağınız
SEG Partners Hukuk
Müvekkillerine ekonomik, ticari ve sosyal hayatın her alanında hukuki danıșmanlık
hizmetleri sunan SEG Partners Hukuk & Danıșmanlık’ın Kurucuları
Harun Sakınan, Ahmet Emre Kapçı ve Hakan Güreșci,
șirketlerinin kuruluș hikâyesine ve uzmanlık alanlarına değiniyor.

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Avukatlığa
başlarken beklentileriniz nelerdi? Neden
avukatlığı seçtiniz?

Biz üç kurucu ortak Harun Sakınan, Ahmet Emre
Kapçı ve Hakan Güreşci olarak TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin
sıralarında başlayan arkadaşlığımızı birlikte iş
yapmaya taşıyan ve meslek hayatının hemen başında kendi
hukuk bürosunu kuran üç arkadaşız. Bizler hukuk fakültesine
girdiğimiz andan itibaren; hukukun toplum hayatında ne kadar
önemli bir yerde durduğunu bilerek çalışmaya gayret ettik ve
avukatlık mesleğinin hak savunuculuğu noktasında ne kadar
önemli bir rol üstlendiğinin farkında olduk. Kendi sosyal ve
günlük hayatımızdaki girişimci ruhumuzun ve sosyal yapımızın
avukatlık mesleğiyle birebir örtüşüyor olması da bu mesleği tercih
etmemizde önemli bir etken oldu. Bu noktada; hukukun farklı
alanlarda danışmanlık çalışmalarımızı yürütürken kendimizi de
yeniliyor ve dinamik bir şekilde her geçen gün büyüyoruz.
Tabii bu mesleği seçmemizdeki bir diğer önemli etken de hayata
dair kendi prensiplerimizi iş hayatımıza kolayca entegre edebilecek
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olmamızdı. Mesleğimizin etik ilkeleri ve hukuk büromuzun
prensipleri doğrultusunda, her zaman kendi müvekkillerimizi
önceleyen bir yaklaşım doğrultusunda butik ve profesyonel
bir hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Avukatlık mesleğinin ve
iş anlayışımızın başlangıçta önemsediğimiz bu beklentileri
karşıladığını da rahatlıkla söyleyebiliriz.

SEG Partners’ın kuruluş hikâyesinden bahsedebilir
misiniz? Nasıl ve ne zaman kuruldu?

Az önce de belirttiğimiz gibi SEG Partners Hukuk &
Danışmanlık’ın kuruluş hikâyesi üç arkadaşın TOBB ETÜ Hukuk
Fakültesi sıralarında başlayan dostluğuna dayanıyor. Bizler
Türkiye’nin farklı yerlerinden, derece ile üniversiteye girdikten
sonra, lisans eğitimi sırasında yakalamış olduğumuz uyum
ve başarıyı iş hayatımızda da sürdürmenin hayalini kurmaya
başladık. Hem lisans eğitimimiz sırasında ders aldığımız
hocalarımız hem de yanında avukatlık stajımızı yaptığımız Avukat
Sidar Tunca’nın da kendi büromuzda mesleğimize devam etmek
ve kendilerinden öğrendiğimiz ilkeleri yaşatmak konusunda bizi
teşvik etmesi ile bu hayali gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Yeri

gelmişken bugün bulunduğumuz noktaya gelmemizde emeği
geçen ailelerimize, hocalarımıza ve Avukat Sidar Tunca başta
olmak üzere; tüm meslek büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Nitekim; henüz stajımızı dahi bitirmeden ofisimizi kiraladık ve
avukatlık ruhsatlarımızı aldığımız gün çalışmaya başladık. Bu
doğrultuda; doğru ve dürüst bir şekilde iş yapmanın en büyük
kazanım olduğunun bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam
edeceğiz.

Uzmanlık alanı olarak; hangi alana yöneldiniz?
Alanınızdan bahsedebilir misiniz?

SEG Partners Hukuk & Danışmanlık olarak; müvekkillerine
ekonomik, ticari ve sosyal hayatın her alanında hukuki yardım
ve danışmanlık hizmetleri sunan; bu yönde çalışmalarını devam
ettiren bir hukuk bürosuyuz. Bu bağlamda özellikle şirketler
sözleşmeler hukuku, ihale hukuku, sağlık ve ilaç hukuku, ceza
hukuku, gayrimenkul hukuku, iş hukuku, teminat hukuku,
fikri mülkiyet hukuku ve kişisel verilerin korunması hukuku
alanlarında müvekkillerimize hukuki hizmetler vermekteyiz.
SEG Partners Hukuk & Danışmanlık bünyesinde yer alan
ortaklarımız ve danışmanlarımız halen kamu hukuku ve özel
hukuk alanlarında akademik çalışmalar yapmakta olup, kendi
alanlarında uzmanlaşmaktadır.
Ekibimizle birlikte şirketler hukuku alanında farklı sektörlerde;
müvekkillerine şirketler hukukuna ilişkin hususlarda hukuki
danışmanlık hizmeti ve önleyici hukuki hizmetler vermektedir.
Ayrıca borçlar hukukunun temel konularından Sözleşmeler
Hukuku alanında müvekkillerimize sözleşme danışmanlığı
hizmetleri vererek uyuşmazlık hallerinde müvekkillerinin
haklarını en kapsamlı şekilde korumayı amaçlamaktayız.
Aynı şekilde; gayrimenkul hukuku alanında sektörde faaliyet
gösteren müvekkillerimizin karşılaştıkları hukuki sorunlara
çözüm üretmekte, ortaya çıkan risklere hızlı yanıt vererek
müvekkillerinin değişen piyasa ve yasal mevzuat koşullarının
olanaklarından azami derecede yararlanmasını sağlamaktayız.
Diğer yandan iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında da şirketlerin
insan kaynakları ve ilgili diğer birimleri ile iş birliği içinde
çalışarak, istihdam sürecinin başından, iş akdinin sona ermesi ve
akabinde işçilik alacaklarından doğan uyuşmazlıklarının takibine
kadar tüm süreçte hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri
vermekteyiz. SEG Partners Hukuk & Danışmanlık olarak idari
yaptırımlar hukuku alanında da müvekkillerimizin mevzuat
ve uygulama hakkında tamamıyla bilgilendirilmesi, kanunda
öngörülen teknik ve hukuki gerekliliklerin ihdası ve bu sayede
uygulanacak muhtemel idari yaptırımlardan müvekkillerinin
korunması amacıyla kapsamlı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları
yapmaktadır.

En çok hangi tip davalara bakmayı tercih
ediyorsunuz?

SEG Partners Hukuk & Danışmanlık olarak bizim öncelikli
hedefimiz; müvekkillerimizin menfaatlerini korumaktır.
Bu noktada bizi farklı kılan özelliklerimizden biri de sorun
değil çözüm odaklı çalışma ilkemizdir. Önleyici hukuk
hizmetleri kapsamında danışmanlık görevini üstlendiğimiz
müvekkillerimizin dava aşamasına gelmeksizin haklarını en iyi
şekilde savunmayı amaçlamaktayız. Bununla birlikte hayatın
her alanında olduğu gibi hızlı yaşam ve değişimin avukatlık
mesleğine de etki ettiğini söylemek mümkündür. Alternatif

çözüm yöntemlerinin farklı kanunlarda kendine yer bulması ile
artık dava yolu da tek çözüm yolu olmaktan çıkmaya başlamıştır.
Güncel istatistiklere bakıldığında otuz milyondan fazla davanın
olduğu ülkemiz yargı sisteminde davaların sonuçlanması uzun
zaman almaktadır. SEG Partners Hukuk & Danışmanlık olarak
bizim öncelikli hedefimiz müvekkillerimizin menfaatlerini
korumak olsa da; bu menfaatlerin elde edilmesi sürecinin hızlı ve
yapıcı biçimde yürütülmesi de bizi farklı kılmaktadır. Dolayısıyla
dava yolu bizim için ilk tercih olmamakta, çözüm odaklı ve
uzlaşmacı bir yaklaşımla müvekkillerimizi en mutlu edecek sonuca
ulaşmaya çalışmaktayız.
Her ne kadar otuz milyondan fazla dava arasına yeni davalar
eklemek istemesek de en iyi yolun veya geriye kalan tek yolun
dava olduğu durumlarda elbette ki dava sürecini de en etkin
şekilde yürütmekteyiz. Kuruluştaki hedeflerimiz doğrultusunda
müvekkillerimizin tüm hukuki ihtiyaçları SEG Partners Hukuk
& Danışmanlık olarak; ortaklarımızın ve danışmanlarımızın her
birinin deneyimlerinden faydalanmaya da gayret ediyoruz. Ortaklık
yapımızın en büyük avantajlarından birini müvekkillerimizin
karşılaşabileceği hukuki sorunların hepsine cevap verebilme olarak
görüyoruz. Ancak sorunuza daha detaylı cevap vermek gerekirse
SEG Partners Hukuk & Danışmanlık bünyesinde ağırlıklı olarak
ticari davalara, iş hukukundan doğan davalara, taşınır ve taşınmaz
mülkiyetinden doğan davaları takip ediyoruz. Ayrıca trafik
kazasından doğan bedensel zararlar ile maddi ve manevi zararların
tazminine yönelik olarak tazminat davalarını, ek olarak değer kaybı
başvuruları gibi sigorta tahkim komisyonu nezdindeki davaları da
takip etmekteyiz. Haklılığına ve korunması gereken menfaatlerin
olduğuna inandığımız her davayı; etkin bir biçimde yürütecek,
müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil edecek yetkinliğe sahibiz.

Son olarak, müvekkil nasıl kazanılır? Sizce eğitim,
çevre gibi faktörler önemli midir?

Bu sorunun tek bir doğru cevabı olduğunu düşünmesek de; biz
de kendi inandığımız doğrular çerçevesinde çalışmaktayız. SEG
Partners Hukuk & Danışmanlık olarak müvekkil kazanmanın
en iyi yolunun işimizi titiz ve özenli yapmaktan geçtiğini
düşünmekteyiz. Bizi en iyi ifade edecek yöntemin de bu olduğunu
düşünüyoruz. Çevrenin önemini inkâr etmesek de geniş bir
çevrenizin olması avantajken böyle bir çevrenizin olmamasını
dezavantaj olarak nitelememek gerekir. Zira bunun zaman içerisinde
de giderilebileceğini, yaptığınız iyi işlerin sizi farklı noktalara
taşıdığını da tecrübe ettik. Bu noktada kendi açımızdan aldığımız
kaliteli eğitimin ve yola çıkarken çevremizde bulunan kişilerin
müvekkil edinmede önemli bir unsur olduğunu söylemek gerekir.
SEG Partners Hukuk & Danışmanlık ortakları olarak TOBB
ETÜ’nün sıralarında başladığımız yolculukta birlikte çok çalıştık.
Tam burslu olarak girdiğimiz okulumuzda gerçekten kaliteli ve
zorlayıcı bir eğitimden geçtik. Bu eğitimin ve okulumuzun girişimci
bakış açısının şu an olduğumuz noktada yadsınamaz bir rolü
var çünkü okulun ortak eğitim programı sayesinde bizler mezun
olmadan önce birer yıl çalışmış ve iş deneyimi elde etmiştik. Bu
deneyimleri yalnızca ofislere gidip çalışmak olarak değil; yeni
insanlarla tanışmak, doğru bağlantıları edinmek, ofis yönetimine
dair izlenimler elde etmek için de değerlendirdik. Aslında bu sayede
SEG Partners Hukuk & Danışmanlık olarak kurulmadan önce
hem eğitimimizi hem de çevremizi kendi çabalarımızla daha iyi
noktalara getirdik. Bu noktadan sonra da az önce bahsettiğimiz gibi
titiz ve düzenli bir şekilde işimizi yaparak, kendimizi durmadan
geliştirerek yolculuğumuza devam edeceğimize inanıyoruz. 

davet

MASSIMO GAIANI

ZEYNEP ERKAN

TARA KUTAY, MUKADDER SEZGİN, AYSER TANILKAN

Murat Karahan’a
Büyük Onur
Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürü Murat Karahan’a,
müzik alanındaki çalışmaları ile
Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilere
sağladığı katkılarından dolayı
İtalya Devlet Liyakat Nişanı verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
Murat Karahan için İtalya Büyükelçiliği’nde bir tören düzenlendi.
Müzik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla hem Türkiye’de hem
de dünya büyük ilgiyle takip edilen Karahan, İtalya Büyükelçisi
Massimo Gaiani’nin elinden İtalya Devlet Nişanı’nı aldı. Hem
İtalyanca hem de Türkçe gerçekleştiren açılış konuşmasının
ardından İtalya Devlet Nişanı’nı alan Karahan, mini bir konser
vererek davetlilere müzik şöleni yaşattı. 
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MURAT KARAHAN

GÜLDANE ÖZDEMİR, TÜZÜN GELGEL

MUSTAFA-AYLİN CESUR

NURSER KARAHAN

Davet; iș,
diplomasi
ve sanat
dünyasından
birçok ismin
katılımıyla
gerçeklești.
ASLI- BATUHAN ÖZDEMİR

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

BERİL ÇAVUȘOĞLU

röportaj

HİLAL KURT ARAS

Genç ve Başarılı Avukat
Av. Hilal Kurt Aras
Kurt&Emir Hukuk Ofisi’nin Kurucu Avukatı Hilal Kurt Aras, mesleğe giriș
serüveninden șu ana kadar en etkilendiği davaya, özelleștiği alanlardan gelecek
planlarına kadar mesleği ve kendisi hakkında tüm merak edilenleri paylașıyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilirmiyiz? Neden
avukatlığı seçtiniz? Avukatlık sizin için ne
ifade ediyor?

İlkokulda girişken ve konuşkan yapımdan dolayı;
lakabım olan avukat kelimesini meslek edinmek
en büyük hayalimdi. 2013 yılında başlayan hukuk
serüvenim; hiç pes etmeden, hedefimi ilk günden
beri yüksek tutarak, hayallerimi gerçekleştirdiğim bugünleri
görmemi sağladı... Üniversiteye adım attığım ilk günden beri
çeşitli hukuk bürolarında çalışarak, tecrübe kazanmaya başladım.
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Henüz öğrenciyken; dava takibi yapıyor, müvekkil görüşmelerine
katılıyor, dilekçe aşamalarını tamamlıyor, neredeyse avukatlık
yapıyordum. Birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşan ve mesleğe
olan bakış açıları birbirinden farklı olan avukatların yanında
çalışmış olmak; öncelikle meslekte bana neleri yapmamam
gerektiğini öğretti. Hukuk okumak, çocukluk hayalimken;
mesleğe başladıktan sonra adeta tutkum haline geldi. Avukatlık
mesleğinin kişiliğini taşıdığıma olan inancım, müvekkil ile güven
ilişkisini kolay oluşturmamı sağladı. Müvekkil size güvenmek,
kendini size teslim etmek ister. Avukatlık yaparken en zor olanı

müvekkile rağmen müvekkilin menfaatlerini koruyabilmektir.
Müvekkil sorumluluğuna haiz olabilmek, süreçle ilgili kaygılarını
gidermek, meslek kişiliğini gerektirir.

Meslekteki dönüm noktanız nedir? Uzmanlık
alanlarınız nelerdir?

Türkiye’deki tüm ana haber bültenlerinde üst üstte yayınlanan,
sansasyonel ve medyatik bir dava konusu olan; suç işlemek amacıyla
örgüt kurma suçunun isnad edildiği, örgüt kapsamında olduğu
için üye sıfatındaki kişilerin işlediği tüm suçlardanda hakkında
iddianamede düzenlenen ve örgüt lideri sıfatıyla tutuklanan bir
müvekkilimin; çoğu meslektaşımın ve dosya ilgilililerinin tahliyeye
olan inancı kalmamışken, kolluk ifadesinden ilk duruşma gününe
kadar savunmama olan inancımı hiç kaybetmemiştim. Yedi aylık
tutukluluk süresinin neticesinde düzenlenen ilk duruşma günü;
mahkeme salonunda hakimin kararı açıklarken salonun sessizliğiyle,
tutuklu müvekkilin ve ailesinin gözlerimin içine bakarak çaresizce
bana teslim olmaları meslekteki hayatımda dönüm noktamdır.
Yedi aylık bir tutukluluk sürecini yedi dakikada savunamayacağım
için hakimin başını oldukça ağrıttım. Örgüt lideri sıfatındaki
müvekkilim sadece yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilirken;
örgüt lider yardımcısı sıfatındaki müvekkilim olmayan diğer kişi
konutu terk etmeme (ev hapsi) ile tahliye edildi. Duruşma salonundan
çıktığımız an müvekkilin yetmiş yaşındaki babasının ağlayan
gözlerle elime sarılması, meslekteki büyük gururlarımdan birisidir.
Uzmanlık alanlarım ise müvekkilin menfaatini koruyabildiğim
her alandır. Benim dosyayı kabul edebilmem için başta neticeyi
öngörmem, devamındada dosyayı lehe sonuçlandıracağıma inanmam
gerekmektedir. Kurucu avukatı olduğum Kurt&Emir Hukuk Ofisi;
kurumsal bir yapı olduğundan her alanla ilgili meslektaşlarım
bulunmaktadır.

Avukatlık mesleğinin insanlar üzerindeki izlenimleri
nelerdir?

Avukatın sosyal hayatı, insanlarla ilk tanıştığında, avukat olduğunu
öğrendikleri an: “Benimde şöyle bir sorunum var.” diye başlayan
cümlelerle karşılaşmaktır… Hukuk birçok hayattan, her yerde ve
herkesin her an ihtiyacı olan, toplumsal bir olgudur. Bir avukata
herkesin her an işi düşebilir. Ben bunu her söylediğimde: “Aman Allah
korusun, Avukat Hanım” diye cevaplar alıyorum. Açıkçası; böyle bir
algı olması çokta doğru bir durum değil. Sonuçta; miras kalabilir,
arazinizden devlet yolu geçebilir, lehinize bir durum gerçekleşebilir.
Birde bazı meslektaşlarımızın sırf müvekkilden işi alabilmek için
netice hakkında kesin konuşmaları... Elbette, müvekkilin istediği gibi
sonuçlanmadığında da mesleğe olan güven zayıflıyor. “Çantalı hırsız”
lafı da buradan geliyor… Umut tacirliği yapmak, avukata sadece bir
kere iş getirir. Avukatlık birilerinin referansıyla, yönlendirmesiyle icra
edilecek bir meslek grubudur. Bu yüzden önemli olan anı kurtarmak
değil, müvekkilin menfaatlerini salt koruyabilmektir.

İlerideki kariyer planlamalarınız nelerdir?

Avukatlık her geçen gün icra etmesi dahada zorlaşan bir meslek
grubudur. Ankara Barosu’na kayıtlı yirmi binden fazla avukat var.
Takdir edersiniz ki; aralarından sıyrılmak, çizgisi olan bir avukat
olabilmek, güvenilirliği sağlayabilmek oldukça zorlaşıyor. Kitaplarını
okuduğumuz, yürüyen doktrin olan hocalarımızla aynı çatı altında
çalışıp; diğer meslektaşlarımıza danışmanlık yapmak hedeflerim
arasındadır. Avukatlığını yaptığım kişilerin hayat hikâyeleri, özellikle
ağır ceza mahkemesi alanına giren davalar ve çekişmeli boşanma
davalarını düşündüğümde; müvekkillerimin hukuki menfaatlerini
koruyabilmenin yanında bünyemde bir de psikolog bulundurmak
isterim. 

Avukatlık yaparken en zor olanı
ise müvekkile rağmen müvekkilin
menfaatlerini koruyabilmektir.

davet

ORHAN KORAL

İlham Veren
Konuşma
Bilkent Holding Grup Başkanı
Orhan Koral, Sport International
tarafından düzenlenen Motivasyon
Kampı’na “İlham Veren Lider” olarak
davet edildi. Etkinlikte konuşma
yapan Koral, tüm Türkiye’den
Ankara’ya gelen Sports International
yetkilileri tarafından ilgiyle dinlendi.
Bilkent Holding bünyesinde bulunan Sports İnternational’da
iki gün süren Motivasyon Kampı etkinliği düzenlendi. Çeşitli
şehirlerden Ankara’ya gelen Sports International yetkilileri Bilkent
Otel’de çeşitli söyleşiler ve konuşmaları dinledi. Etkinliğin en çok
ilgi çeken konuşması ise “İlham Veren Lider Konuşması” başlığıyla
kürsüye çıkan Orhan Koral tarafından gerçekleştirildi. Sports
International yöneticisi olarak çalıştığı dönemlerle ilgili keyifli bir
söyleşi gerçekleştiren Koral, daha sonra katılımcıların sorularını
yanıtladı. 
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HABİP AKTAȘ

Konkordato Nedir?
Aktaş Hukuk Bürosu
Ağırlıklı olarak icra iflas hukuku ve ticaret hukuku alanlarında hizmet veren Aktaș
Hukuk Bürosu’nun Kurucusu Av. Habip Aktaș, konkordatonun nedenlerini,
esaslarını, amaçlarını ve sonuçlarını tüm detayları ile değerlendiriyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1986 yılında Konya’nın Kulu ilçesinde doğdum.
Üniversite eğitimimi tamamlamam akabinde
Ankara Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık
mesleğini icra etmekteyim. Aktaş Hukuk
Bürosu’nun kurucusuyum. Mesleğe başladığım
günden bu yana icra iflas hukuku ve ticaret
hukuku alanlarında çalışmaktayım. Özellikle, iflasın
ertelenmesi müessesesi kaldırılmadan önce ağırlıklı olarak bu
alanda, mevzuat değişikliğinden sonra ise iflasın ertelenmesi
müessesinin yerini alan konkordato alanında ağırlıklı olarak
çalışmaktayım. Aktaş Hukuk Bürosu olarak İstanbul Nişantaşı
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ve Ankara Çukurambar’da bulunan ofislerimizde faaliyet
göstermekteyiz.

Konkordato Nedir?

Sosyal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişiklikler;
(enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar vb.) borçlunun
işlerinin bozulmasına ve malî bakımdan zor durumda kalmasına
neden olabilir. Ekonomik durumu bozulmuş olan borçlu; şayet
iflâsa tâbi ise iflâsla karşı karşıya kalabilecek, değilse aleyhine
başlatılan icra takipleri neticesinde mevcudunun büyük bir
kısmı elinden çıkabilecektir. Bu bakımdan konkordatonun;
Türk Hukuku’nda malî durumları bozulmuş bu borçluların

içinde bulundukları ekonomik dar boğazdan kurtulmalarını
sağlamak için ortaya konulmuş en önemli müessese olduğunu
söyleyebiliriz.
Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde
ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu,
vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını
ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için
asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep edebilir.
Konkordato, Türk Hukuku’nda uzun yıllardır yer almaktadır.
Bu müesseseye yönelik hukuki düzenlemeler zaman içinde çok
defa değiştirilmiş olup en köklü değişiklik ise 15.03.2018 tarihli
7101 sayılı Kanunla yapılmış ve konkordato yeni bir kimlik
kazanmıştır.

Konkordatonun Amacı Nedir?

Konkordatonun amacını; borçlu, alacaklı ve ülke ekonomisi
açısından değerlendirmekte fayda var. Konkordato ile
borçluların malî durumlarının iyileşebilmesi amacıyla
alacaklılarıyla ödeme zamanı veya şartları hususunda bir
anlaşmaya varılabilmesi için bir süreç yaratılması, iflâsa tâbi
borçlunun muhtemel iflâstan kurtulması amaçlanır. Öte
yandan konkordato, alacaklıların da menfaatlerini koruma
amacını taşır. Zira alacaklıların, alacaklarına kavuşabilmek için
borçlu aleyhine başlatacakları icra veya iflâs takibi, hem uzun
bir süreci hem de belli takip giderlerini beraberinde getireceği
gibi bu takipler neticesinde elde edilecek tutar ise çoğu kez
alacaklıları tatmin edecek oranda olmayabilir. Son olarak
ise malî durumunu iyileştirebilme ihtimali olan borçluların
iflâs yoluyla tasfiye ettirilerek ekonomik hayattan silinmeleri,
şüphesiz üretim kaybı ve çalışanların işsiz kalmaları nedeniyle
ülke ekonomisinin zarar görmesine de yol açar.

Son Yıllarda Konkordato Başvurularında Artış
Oldu Mu?

7101 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile iflasın ertelenmesi
yolunun İcra ve İflâs Kanunu’ndan çıkarılması, konkordato
taleplerinde artışa neden olsa da pandemi, konkordato
başvurularında bir duraksamaya sebep olmuştur. Öte
yandan, aynı iflâsın ertelenmesi sürecinde yaşandığı
gibi konkordatonun da bazı borçlular tarafından kötüye
kullanıldığı, borçluların sadece zaman kazanmak için bu
müesseseye başvurdukları görüldüğü için şartlar zorlaştırıldı.
Bununla birlikte, asliye ticaret mahkemeleri arasındaki
şehirlere göre ortaya çıkan farklı uygulamalar ve konkordato
başvurusunun oldukça masraflı bir yol olması ise son dönemde
konkordato başvurularındaki azalmanın sebeplerinden
birkaçıdır. Neticede, 2020 yılında ülke çapında konkordato
başvurusunun bin yüz civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Kimler Konkordatoya Başvurabilir?

Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde
ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu
konkordatoya başvurabilir. Yani konkordatoya (anonim, limited
şirket gibi) bir ticaret şirketi başvurabileceği gibi (memur, işçi
gibi) iflâsa tâbi olmayan bir borçlu da başvurabilir.

Konkordato Mühleti Ne Kadardır?

Konkordato başvurusunun ilk etapta kabulü halinde mahkeme
üç aylık bir geçici mühlet verir ve bu süre iki ay uzatılabilir.
Sonrasında şartlar sağlanmışsa, mahkeme bu sefer bir yıllık
bir kesin mühlet verir ve bu süre de altı ay uzatılabilir. Tasdik

Konkordato süreci azami
yirmi dokuz aydır.

yargılaması bakımından ise mahkeme bu mühleti altı ay daha
uzatabilir. Nihayetinde konkordato süreci azami yirmi dokuz
aydır.

Konkordato Mühleti İle İlgili Özellik Arz Eden
Durumlar Nelerdir?

• Konkordato sürecinde borçlu aleyhine kural olarak takip
yapılamaz; ancak imtiyazlı alacak olarak sayılan işçilerin
takip yapabilmesi, konkordato talep eden borçlunun mallarını
haczetmesi ve satması ile alacağını tahsil edebilmesi pekâlâ
mümkündür.
•Konkordato talep eden borçlunun ödeme güçlüğüne düşmesi
sebebiyle kesin mühlet kararından önceki dönemde ödenmeyen
en fazla üç aylık işçi ücretleri ücret garanti fonu tarafından
ödenmektedir. Bu düzenleme çok sayıda işçi çalıştıran şirketlere
büyük bir fayda sağlamakta ve bu şirketlere nefes aldırmaktadır.
Ücret garanti fonundan yapılan bu ödemeye, aciz duruma
düşmüş şirketlere devlet tarafından sağlanan bir destek
diyebiliriz.
•Konkordato mühleti içinde konkordato talep eden borçlunun
karşılıksız çekten dolayı ceza sorumluluğu doğmaz. Nitekim
sorumluluk şahsi olduğundan, ticaret hukuku kurallarına
göre cirantanın hukukî sorumluluğu devam eder ancak
ceza sorumluluğu çeki düzenleyene veya temsilcisine aittir.
Konkordato süresince karşılıksız çek suçu oluşmayacağından,
çeki düzenleyenin veya temsilcinin ceza sorumluluğu da
gündeme gelmeyecektir.
• Bu süre içinde konkordato borçlusu gayrimenkulünü
devredemez.
• Konkordato süreci içinde olan borçlu şirketler kamu
ihalelerinde ihale dışı bırakılırlar.

Konkordato Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar
Açısından Çözüm Önerileriniz Nelerdir?

Konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için konkordato talep
eden borçlu kesinlikle dürüst olmalıdır. Bu sebeple, özellikle
şirketler açısından malî yönden tüm belgelerin eksiksiz ve
usulüne uygun olarak tutulmuş olması şarttır. Öte yandan;
mühlet içinde atanan konkordato komiserleri ile gerek borçlu
avukatı gerek alacaklılar uyum içinde çalışmalıdır. Zira sürecin,
konkordato hukuku konusunda uzman kişiler tarafından
yürütülmesi, konkordatonun başarıya ulaşabilmesi açısından
gereklidir. Ne yazık ki; konkordatonun ülkemizde yanlış
anlaşılmış ve yorumlanmış olması da karşımıza çıkan en
önemli sorunlardan biridir. Daha önce de ifade ettiğim üzere,
konkordato sadece borçluları koruyan bir müessese olmayıp
aynı zamanda alacaklıların haklarını koruyan ve alacaklarına
kavuşmalarını sağlayan bir cebri anlaşmadır. Son tahlilde,
konkordato talep eden şirketlerin ülke ekonomisindeki yeri ve
rolü düşünüldüğünde, bu şirketlere ön yargılı davranılmaması
ve ekonomiye yeniden kazandırılmaları görüşündeyim. 

sağlık ve güzellik

ERCE BELEÇOĞLU

Gülüş Tasarımı
Erce Beleçoğlu
Diș Hekimi Erce Beleçoğlu, her geçen gün
daha sık duymaya bașladığımız, popüler hale gelen
gülüș tasarımının detaylarından bahsediyor...
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ülüş tasarımı uygulamalarının yaygınlaşmasına
neden olarak; insanların görsel estetiğe, fotoğraflara
verdiği önemin artması gösterilebilir. Aynı zamanda,
diş hekimliğinde uygulanan estetik tedavilerin
gelişmesi; küçük dokunuşlarla büyük değişimler elde
edilmesinin de bu yaygınlaşmada büyük payı vardır.

Gülüş tasarımının hedefi; kişinin diş estetiğini bozan, sosyal,
psikolojik ve özgüven olarak onu negatif etkileyen diş kaynaklı
problemlerin çözülmesidir.
Gülüş tasarımını en kısa şekilde tarif etmek gerekirse; kişinin
hayal ettiği gülümsemeye kavuşturmayı hedefleyen; estetik diş
tedavileridir. Ancak bu hayale ulaşmaya çalışırken; diş sağlığı
tehlikeye atılmamalıdır. Estetik ve sağlık birlikte olduğunda
değerlidir...
Gülüş tasarımı tedavilerinde elde edilmek istenen sonuç;
bütünsel bir estetiktir. Kişinin beklentisi, yüz formu, ten rengi,
yaşı gibi birçok değerlendirme kriterine göre gülüş tasarımı
tamamlanmaktadır.

Gülüș tasarımını en kısa șekilde
tarif etmek gerekirse; kișinin
hayal ettiği gülümsemeye
kavușturmayı hedefleyen;
estetik diș tedavileridir.

Gülüş tasarımı için birçok fazla tedavi yönteminden destek
alınabilir. Kişiden kişiye; estetik ihtiyaçlar değişiklik göstereceği
için planlamalar da tamamen kişiye özeldir.

Gülüş Tasarımı Uygulamaları Nelerdir?

Gülüşünüzün güzelliğine; dişlerinizin ve diş etinizin sağlığı
ciddi etkide bulunur. Ancak bunun dışında diş etinin seviyesi ve
simetrisi de gülüşünüzdeki estetiğe doğrudan etki eder. Gülüş
tasarımı için birbirinden farklı işlemler yapılır.
•Laminate Vemneer (Yaprak Porselen)
•Tam Seramik Kaplamalar
•Diş Beyazlatma
•Zirkonyum Kaplamalar
•Bonding (Kompozit Lamina)
•Şeffaf Plak Tedavileri
•Pembe Estetik Uygulamaları
•Diş ve Diş Eti Seviyeleme

Gülüş Tasarımında Dişlerde Ne Değişiklikler Elde
Edilebilir?
Gülüş tasarımı, içerisinde birçok farklı tedavi barındıran bir
uygulamadır. Bunlardan hangilerinin uygulanacağına tedavi
süreci başlamadan önce hastanın şikayetlerine göre hekim
tarafından belirlenir. Bu uygulamalar ile elde edilebilecek
değişikliklerden bazıları şunlardır:
•Dişlerde beyazlama
•Dişlerdeki yanlış hizalanmaların giderilmesi
•Ön dişlerin aynı yükseklikte ve genişlikte olması
•Diş-diş eti oranının ideal seviyeye çekilmesi
•Dişlerin güçlendirilmesi
•Gülüşün dudak kıvrımlarına uyumlu hale getirilmesi
•Çürük diş, diş eti hastalığı ya da enfeksiyonu gibi sorunların
giderilmesi
•Yüzün daha genç ve sağlıklı bir görünüme kavuşturulması

Bu uygulamalardan hangilerinin ne oranda ve ne şekilde
uygulanacağı hastadan hastaya değişmektedir. Bazı hastalarda
bu tedavilerden sadece birkaçı uygulanırken; bazı hastalarda ise
estetik bir gülüşün sağlanması için farklı bazı uygulamalar da
yapılabilir. 

ercebelecoglu

röportaj

BÜȘRA ERİ TOPTEPE

Büşra Eri Toptepe
Global Piyasalarda Oluşan
Dalgalanmaların Etkileri
Mali Müșavir Büșra Eri Toptepe, 2021 yılının finansal olarak zor bir yıl olduğuna
değinerek; bu dönemden en fazla etkilenen sektörleri, yıldızı parlayan alanları ve
piyasadaki bu hareketlenmelerin insanlar ve ișgücü
üzerindeki etkilerini değerlendiriyor...
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u seneyi ekonomi açısından değerlendirirsek
neler dersiniz? 2021 yılı ekonomi açısından hem

ülkemizde hem de dünyada eşi benzeri olmayan, zor bir
yıldı. Bu dönemde; salgın nedeniyle dünyanın dört bir
yanında çoğu şirket finansal olarak çok zor bir döneme
girdi. Global piyasalarda; çoğu hükümet işsizlik ile başa
çıkabilmek ve iflasların önüne geçebilmek için büyük
miktarlarda kurtarma paketleri açıkladı. Ülkemizde de şirketler
için hem çalışanlara yönelik hem de vergisel olarak kredi ve destek
paketleri açıklandı.

Bu dönemden en az etkilenen ve en fazla etkilenen
sektörler hangileri?

Dünya çapında özellikle perakende, gıda ve ilaç sektörü büyüdü.
Koronavirüs salgını, her sektörü olumsuz etkilemedi. Salgınla
birlikte kimi sektörlerin yükselişe geçtiği görüldü. Özellikle;
temizlik ürünleri bu dönemde dünyanın en çok ve hızlı tüketilen
ürünleri oldu. Teknoloji şirketleri, salgın ile birlikte yükselişe geçti.
Uzaktan çalışma modelinin uygulandığı ve artık birçok firmanın bu
modeli benimseyip tercih etmesiyle; elektronik , telekom, teknoloji
ve yazılım sektörleri daha da önemli hale geldi. Bu durum şirketlerin
dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapmaları gerektiği gerçeğini
görmelerine sebep oldu.

Sizce ekonomik açıdan olumsuz etkilenen sektörler
hangileri?

Ana ekonomik faaliyetlerle bağlantılı sektörler olumsuz etkilendi.
Sanayinin ana kolları, otomotiv, beyaz eşya, giyim, havayolu,
seyahat, demir ve çelik gibi sektörler bu durumun negatif etkilerini
üzerilerinde hissettiler.

2021 yılı sizi bir mali müşavir olarak nasıl etkiledi?

Mükelleflerimizin etkilendiği her konu ve durum doğrudan bizleri
de etkiliyor. Bizi firmalardan bağımsız düşünmek yanlış olur...
Bizler; bu dönemi perde arkasında çalışarak geçiren sektörlerden
biriydik. Devletin sağladığı vergisel avantajları ve çalışanlara
yönelik yapılan teşvikleri; firmalara entegre ederek, bu dönemi
yoğun bir çalışma ile geçirdik. Aylık ve yıllık bazda verilen vergi
beyannameleri hazırlayarak, devletin ana geçim kaynaklarından
biri olan vergi gelirlerinin elde edilmesini sağlayarak ekonomiye
katkıda bulunduk.

2022 yılından beklentileriniz nelerdir?

Bu yılın geçen yıla göre hem ekonomik açıdan hem de ticaret
açısından daha iyi olacağımızı ümit ediyorum. Dijitalleşme artarak
devam edecek ve bunun yansımalarını da tüm sektörlerde göreceğiz.
Yeni dünya düzeninde şirketlerin yazılım ve teknoloji alt yapısını
güçlendirerek, dijitalleşmeyi kendi sektörüne göre uyarlayacaktır.
Özellikle e-ticaretin artarak; ivme kazanacağını öngörebiliyoruz.
Bu da e-ticaret şirketi açacak girişimcilerin önüne birçok yeni fırsat
sunmaktadır. Bu yıl özellikle; e-ticaret şirketler, yazılım, bilişim;
genel olarak teknoloji altyapısı olan firmalarda büyük bir artış
bekliyoruz. Tabii ki geleneksel ticaret hiçbir zaman bitmez; fakat
ticaret dijitalleşip, evrilerek e-ticaret olarak 2022 yılında daha çok
hayatımıza girecek. 

Salgınla birlikte kimi sektörlerin
yükselișe geçtiği görüldü. Özellikle;
temizlik ürünleri bu dönemde dünyanın
en çok ve hızlı tüketilen ürünleri oldu.

davet

Bilkent
Center’da
Sanata Evet
GÜR DALKIRAN, TAMER LEVENT, YULIYA ERGENE, RAHMİ ÇÖĞENDEZ

Türkiye’de sanatın geniş kitleler
tarafından sevilmesini ve tanıtılmasını
sağlamak amacıyla düzenlenen
Uluslararası Bilkent Sanat Festivali,
dördüncü kez Bilkent Sanat
Sokağı’nda sanatseverler ile buluştu.
‘‘Sanata Evet’’ mottosuyla yola çıkılan festival ile sanatın her dalı
ziyaretçilerle bir araya geldi. Dördüncü kez düzenlenen Bilkent
Sanat Festivali’nde; bu yıl da otuz beş yerli ve yabancı sanatçı
yer aldı. Müzik ve dans gösterilerinin başrolde olduğu festivalde;
oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent’in imza günü, Anna
Medvedeva ve Olga Tsreva müzik dinletisi, açık atölye çalışmaları,
bando gösterisi gerçekleşti. Dünyanın yaşayan en büyük oryantalist
sanatçısı Yakup Cem’in ve ünlü ressam Sergey Koval’in eserlerinin
yer aldığı Bilkent Sanat Festivali’ne Orhan Cebrailoğlu’nun canlı
performansı damga vururken, sanatçı Gür Dalkıran’ın sergisi ise
ziyaretçilerin ruhunu sanat ile doldurdu.

244 magdergi.com.tr

bilkent
sinema

BİLKENT
SİNEMA AÇILDI
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YALÇIN OKUȘ

Okuşlar Sigorta
Gelenekten Geleceğe Uzman
Sigortacılık
Okușlar Sigorta’nın ikinci kușak temsilcisi Yalçın Okuș, geleneksel sigortacılık ile
dijital sigortacılığı harmanlayarak; hibrit bir modelle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve
Özel Sağlık Sigortaları alanında uzman kadrosuyla otuz yıldır çalıșma
hayatına devam etmektedir…
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Öncelikle, kișinin ihtiyacını iyi analiz
edip, bütçesine uygun ürün seçimini
yaparak sonradan kötü sürprizler ile
karșılașmasına engel oluyoruz.
ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1974 yılında Ankara’da doğdum. Evli ve iki çocuk
babasıyım. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra
1991 yılından itibaren çalışma hayatıma aile
şirketimiz olan Okuşlar Sigorta da başladım. İkinci
kuşak olarak başladığım iş hayatıma; eşim Serap
Okuş, üçüncü kuşak olarak mesleğimize devam
edecek olan kızım Ceyda Okuş ve her birini aile bireyi olarak
gördüğüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte devam etmekteyim.

“Farkıbizden.com”u tanıyabilir miyiz?

Farkı Bizden; kamu otoritesi tarafından da desteklenen bir
sigortacılık ürünü olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel
Sağlık Sigortaları alanında uzmanlaşmış kadrosu ile tamamlayıcı
sağlık sigortası yaptırmak ya da bu konuda detaylı bilgi sahibi
olmak isteyen sigortalı adaylarına kaliteli bir hizmet sunmaktadır.
Bu sigortacılık ürünü hakkında canlı olarak telefonla,
görüntülü görüşme ve chat yolu ile bilgi sahibi olabilecekleri,
sigorta yaptırabilecekleri, şirketlerin anlaşmalı olduğu sağlık
kuruluşlarını görebilecekleri, iletişim kanallarımızdan canlı
olarak poliçe ve fiyat teklifi alabilecekleri, diledikleri takdirde
Türkiye’nin seçkin sigorta şirketlerinin karşılaştırmalı
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın yaklaşık fiyatlarını anında
görebilecekleri ve tarafımıza bir teklif formu ileterek, yine
konusunda uzman seçkin sigorta şirketinden kendileri için özel
olarak hazırlanmış gerçek fiyat tekliflerini de görebilecekleri
çok kanallı, müşteri ve insan odaklı bir dijital platformdur.
Farkıbizden markası, Başkent Ankara’nın, İç Anadolu Bölgesi’nin
ve ülkemizin önde gelen sigorta acentelerinden sektörde otuz
yıllık tecrübeye sahip Okuşlar Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD
ŞTİ’ne ait bir marka ve girişimdir.

“Farkıbizden.com” ile neyi amaçlıyorsunuz ?

Farkı Bizden olarak amacımız; müşterilerimize öncelikli olarak
makul poliçe tutarları karşılığında, oldukça cazip ve konforlu
bir sağlık hizmetinden faydalanma olanağı sunmaktır. Aynı
zamanda, kamu destekli bir sigortacılık ürünü olan Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası’nın bilinirliğini ve yaygınlığını artırmak. Hızla
dijitalleşen dünyada, yarışın gerisinde kalmak istemeyen
ülkemizde; tüketim ve satın alma anlayışı ve alışkanlıkları
değişen sigortalı ve potansiyel sigortalılarımıza, Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası özelinde hizmet sunmak. Oldukça sade ve
anlaşılır içerikli internet sitemizde; karşılaştırmalı yaklaşık ve
gerçek fiyat teklif formlarımız, telefon, online görüntülü görüşme
ve chat gibi interaktif iletişim kanallarımızla; aynı zamanda hem
danışmanlık, hem aracılık, hem de satış sonrası destek hizmeti
sunarak, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında iyi bir deneyim
sunmayı ve fark yaratmayı amaçlıyoruz.

röportaj

Müşterilerinize hangi alanlarda hizmet
veriyorsunuz? Müşteriler hangi tür sigortalar
için size başvurabilir?

Tüm Türkiye çapında Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları,
Özel Sağlık Sigortaları, Doğum Sigortaları, Yabancı Sağlık
Sigortaları ve Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortaları alanlarında
hizmet veriyoruz. Oldukça geniş bir ürün yelpazemiz
var. Örneğin; sistemimizde 0-80 yaş arası tüm bireyleri
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına dahil edebiliyoruz.
Tek başına çocuk, aile, doğum ve mevcut gebeliği kapsayan
sigortalarımız, Down Sendromlulara Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası imkanı sağlayan veya geçmiş hastalıkları kapsayan
sigortalarımızı, sınırsız ayakta ve yatarak tedavi imkanı
sağlayan sağlık sigortası ürünlerimiz mevcut. Her bireyin
ihtiyacına ve bütçesine cevap verecek; online bir platform ile
hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Sigortalama süreci nasıl ilerliyor?

Sigortalı adaylarımız www.farkibizden.com sitemizi ziyaret
ederek, diledikleri sağlık sigortasının içeriği, özellikleri,
teminatları ve fiyatları hakkında acenteliklerini yaptığımız
ondan fazla sigorta şirketinden karşılaştırmalı olarak
bilgi alabilirler. Daha sonra sigortalanacak kişi; yaşını,
cinsiyetini, yaşadığı ili ve kendisi ile birlikte sigortalamak
istediği kişilerin bilgilerini sisteme girdikten sonra tüm
şirketlerimizin yaklaşık fiyatlarını görebilmektedir.
Sigortalı adaylarımız, gerçek fiyatlar hakkında bilgi almak
istedikleri takdirde ise TC, boyve kilo bilgilerini de sisteme
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Bașarılarımızı; eğitimli uzman
kadromuza, teknolojiye yaptığımız
yatırımlara ve Türkiye’de faaliyet
gösteren seçkin sigorta șirketleri ile
çalıșmaya borçluyuz…

girdikleri takdirde; konusunda uzman çalışanlarımız,
kişiye özel güncel tekliflerimizi en kısa sürede çalışıp,
sigortalı adayımıza iletmektedir. Aynı zamanda sorularını
cevaplamakta ve poliçeleşme aşamalarını titizlikle takip
etmektedir.

Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz
nelerdir?

Öncelikle, işimize olan sevgimiz sonrasında yıllardır
geliştirdiğimiz empati yeteneğimiz ile kendimizi
sigortalılarımızın yerine koyup ve ne istediklerini
anlayıp; kendilerine doğru ürünü, yine en doğru prim ile
sunmamız ve sonrasında olası bir hasar durumunda, 7/24
sigortalılarımızın yanında olup, ivedilikle sorunlarını
çözümlememiz diye özetleyebiliriz. Tabii bunların hepsini;
eğitimli uzman kadromuza ,teknolojiye yaptığımız
yatırımlara ve Türkiye’de faaliyet gösteren seçkin sigorta
şirketleri ile çalışmaya borçluyuz…

Müşteri memnuniteyi konusunda neler
yapıyorsunuz?

Öncelikle, kişinin ihtiyacını iyi analiz edip, bütçesine
uygun ürün seçimini yaparak sonradan kötü sürprizler ile
karşılaşmasına engel oluyoruz. Sigorta danışmanlarımız,
7/24 sigortalılarımızdan gelecek soru ve sorunlara
ivedilikle cevap vermekte; hastanelerde oluşabilecek
provizyon gecikmelerini hızlandırmakta; sigorta şirketleri
ve sigortalılarımız arasındaki iletişimi kurarak; müşteri
memnuniyetini sağlamaya çalışmaktadır.

İnsanlar sigorta alırken sizce en çok nelere
dikkat etmelidir?

Bu konuda yıllardır söylediğim bir söz var: “Sigorta
yaptırırken önce acentenizi sonrasında arkasındaki sigorta
şirketini çok iyi değerlendirmek gerekir. Çalıştığınız acente
ne kadar iyi olursa olsun, arkasındaki şirket sağlam bir şirket
değilse; mutlaka sorun yaşarsınız.Tam tersi, çalıştığınız acente
işini doğru yapmıyorsa; arkasındaki şirket ne kadar iyi olursa
olsun yine hasar sürecinde sorunlar yaşanacaktır.” Dolayısıyla;
doğru acente ve doğru şirket mottosundan ayrılmamak
gerekir. Bir diğer önemli konu ise almış olduğunuz ürünün
genel ve özel şartlarını mutlaka okumanız gerekmektedir.
Sigortalıların büyük bir çoğunluğu poliçelerini okumadığı
için alması gereken hizmetlerden bihaber olduklarından;
primlerini ödemelerine rağmen finansal kayıplar
yaşamaktadır. Yine bu konuda eğer acenteniz işinin ehli bir
acente ise sizleri birçok maddi kayıptan kurtaracaktır.

Sigortacılık sektörünün önümüzdeki
on yıl içinde nasıl bir geleceği olacağını
öngörüyorsunuz?

Okuşlar Sigorta olarak; sektörde otuzuncu yılımızı
tamamlamış bulunmaktayız. Sektörümüzün dünü ve
bugününü değerlendirdiğimizde; ciddi bir yol alındığını
söyleyebiliriz. Gelişen teknoloji ve değişen kullanım
alışkanlıklarımız ile birlikte sigortacılık sektörü de hızla
dijitalleşmektedir. Ancak biz Türk halkı olarak; yüz
yüze iletişimi, alacağımız ürün ya da hizmete dokunma
alışkanlığımızı bırakamayız. Bu düşünceden yola çıkarak,
Okuşlar Sigorta olarak; geleneksel sigortacılık ile dijital
sigortacılığı harmanlayarak, hibrit bir model ile çalışma
hayatımıza devam etmekteyiz. 

Okușlar Sigorta olarak; geleneksel
sigortacılık ile dijital sigortacılığı
harmanlayarak, hibrit bir model ile
çalıșma hayatımıza devam etmekteyiz.
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VELDA ÜNAL

Gözde Yatırım Enstrümanı
Gayrimenkul
Gayrimenkul sektöründeki belirsizlik ve kurdaki dalgalanmalar devam ederken;
Gayrimenkul Danıșmanı Velda Ünal, sektördeki son durumu tüm ayrıntıları ile
MAG Okurları için değerlendirdi...

G

ayrimenkul yatırımı en gözde yatırım
enstrümanlardan biri haline gelecek

Gayrimenkul sektöründe, döviz kurundaki
dalgalanmalar sebebiyle hem durgunluk hem de fiyat
artışları devam ediyor. Malzeme ve arsa fiyatlarındaki
yükseliş ve sektördeki belirsizlik devam ederken;
Ankara’da gayrimenkul danışmanlığı hizmetleri veren
Velda Ünal, gayrimenkul sektöründeki gelişmelerle ilgili önemli
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bilgiler verdi... Ünal, gayrimenkul yatırımının 2022’de yeniden en
gözde yatırım enstrümanlardan biri haline geleceğini belirtiyor.
Ayrıca; gayrimenkul alacak ya da satacaklar için kritik ipuçları da
veriyor. Ünal, sektördeki tecrübelerini, kısa vadedeki öngörülerini ve
gayrimenkul alacak ve satacaklara önerilerini paylaşıyor.
Velda Ünal, 1979 yılında Samsun’da doğdu. Yüksek öğrenimini
Başkent Üniversitesi’nde tamamladı. 2000 yılında üniversiteden

mezun olduktan sonra on sekiz yıl boyunca farklı sektörlerde ve
çeşitli kurumsal firmalarda görev aldı. Ünal, şu an da profesyonel
kariyerine gayrimenkul sektöründe devam ediyor.

‘Akredite Ticari Gayrimenkul Uzmanı’ ve ‘Lüks
Konut Uzmanı’ unvanlarına sahip

Gayrimenkul sektörüne geçiş yapmadan önce on yıl Garanti
Bankası’nda profesyonel olarak bankacılık yapan Ünal; 2018
yılında, tecrübelerini gayrimenkul sektörüne yönlendirdi.
“Gayrimenkul sektörüne yeni bir vizyon getirebilmek amacıyla
Re/Max bünyesine katıldım ve halen Türkiye’nin en iyi ofisi
olan Ankara Çankaya Alacaatlı’daki Re/Max Lot ofisi çatısı
altında çalışmalarımı sürdürüyorum.” diyen Ünal, sektöre
nasıl adım attığını şöyle anlattı: “İnsanın kendine yatırım
yapması gerektiği bilinci ile yurt içinde ve yurt dışında da
geçerliliği olan gayrimenkul sektörüne ilişkin çeşitli eğitimler
aldım. Sektörde kendimi geliştirmeye başladım. 2020 yılında
Accredited Commercial Professional (ACP) ve 2021 yılında
Re/Max Collection eğitimlerini ve sınavlarını tamamladım.
‘Akredite Ticari Gayrimenkul Uzmanı’ ve ‘Lüks Konut Uzmanı’
unvanlarını aldım.”

Gayrimenkul yatırımı, 2022’de yeniden
en gözde yatırım enstrümanlardan biri
haline gelecek.

Velda Ünal, Çankaya ve çevresinde gayrimenkul satış ve kiralama
hizmetleri veriyor. Özellikle; Ümitköy, Beytepe, Alacaatlı ve
İncek bölgelerine odaklanan deneyimli gayrimenkul uzmanı:
“Tüm gayrimenkul türleri için müşterilerime satış ve kiralama
konusunda danışmanlık hizmeti sunmaya çalışıyorum; ancak
en çok keyif veren gayrimenkul tipi hangisidir derseniz, konsept
villa sunumu yapmaktan çok keyif alıyorum diyebilirim.”
sözlerini kaydediyor.

“Etik, adil ve güvenilir hizmet önceliğimdir”

“Sizi diğer gayrimenkul danışmanlarından ayıran özellikler
nelerdir?” sorusuna: “Müşterilerimle açık ve şeffaf bir iletişim
kurmaya dikkat ediyorum. Her iki taraf için de etik, adil
ve güvenilir bir hizmet sunmak hep önceliğim olmuştur.”
şeklinde cevap veren Ünal, şöyle devam ediyor: “Gayrimenkul
sektörü, müşteri ve gayrimenkul danışmanı arasında sıkı bir
iş birliğini gerektiriyor. Doğru gayrimenkulle, doğru müşteriyi
buluşturmayı hedefliyorum. Müşterilerimin taleplerini en iyi
şekilde anlayarak, bu talepler doğrultusunda hizmetler sunmaya
çalışıyorum.”
Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı Ünal: “Bir gayrimenkul
danışmanının başarılı bir hizmet sunabilmesi için uzmanlık
bölgesinde tanınır olması ve bölgesindeki tüm fiyat hareketlerini,
fiyat hareketlerini etkileyebilecek tüm etkenlere hakim
olması gerekir. Bu bilinçle; elimden geldiğince bölgeme hakim
olmaya çalışıyorum.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, günümüzde
dijitalleşmenin ön plana çıkması ile birlikte teknolojik
imkanlardan maksimum derecede faydalandığını da belirtiyor.

“Müşterilerimle sürekli etkileşim ve iletişim
kuruyorum”

Velda Ünal’ı sektörde öne çıkaran diğer özellikleri ve hizmetleri
de şunlar: “Yeni gelen bir portföy için çeşitli yazılımlar
kullanarak; doğru satış fiyatını belirliyorum. Kullandığım
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımı ile müşteri veri
tabanı oluşturarak; müşterilerimle sürekli etkileşim ve iletişim
kuruyorum. Pazarlama faaliyetleri sırasında sosyal medya
platformlarını ve arama motorlarını kullanarak; doğru hedef
kitleye portföylerimi ulaştırıyorum.”

Gayrimenkulde tatsız sürpriz yaşamamak için neler
yapılmalıdır?
“Şu an da mülk almak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?”
sorusuna sektördeki deneyimleri ışığında cevap veren Ünal:
“Gayrimenkul almak isteyenler, sonradan tatsız sürprizler
yaşamamak için ilgilendikleri gayrimenkulün doğru fiyatla
satışta olup olmadığını araştırmalıdır. Gayrimenkule ilişkin
rehin veya şerh olup olmadığı hakkında bilgi almalıdır. Bu ve
benzeri araştırmaları yapmak ve sorunsuz bir alım-satım süreci
yürütmek üzere bölgesini iyi bilen ve uzman bir gayrimenkul
danışmanından destek almalarını önemle tavsiye ediyorum.”
dedi.

Gayrimenkul yatırımı 2022’de en gözde yatırım
enstrümanlarından biri olacak

Türkiye’de önde gelen gayrimenkul firmalarından biri olan Re/
max Lot’un Deneyimli Gayrimenkul Danışmanı, tecrübeleri ve
ekonomik gelişmeler doğrultusunda 2022 yılında; gayrimenkul
sektörüne ilişkin öngörülerini de paylaştı. “Pandemi etkisi ve
yeni proje arzındaki azalma nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de 2021 yılında fiyat artışları yaşandı.” hatırlatması
yapan Ünal, “Son verilere göre Ankara’da son bir yılda yaşanan
fiyat artışı yüzde otuzlar civarında görülüyor. Bu artış trendinin
2022 yılında da süreceğini; kredi faiz oranlarında meydana
gelecek olası düşüşün de bu fiyat artışını destekleyeceğini
düşünüyorum. Ayrıca, gayrimenkul yatırımının 2022’de
yeniden en gözde yatırım enstrümanlardan biri haline geleceğini
öngörüyorum.” değerlendirmesi yapıyor. 

Velda Ünal - Lüks Konut Uzmanı
velda.unal.rmx
veldaunalremax Tel: +90 530 952 09 58

sağlık ve güzellik

ELİF ERBİL

Çift ve Aile
Danışmanlığı İçin
Elif Erbil Aile Danışmanlık
Çift ve aile danıșmanlığı alanındaki çalıșmalarını kurucusu olduğu Elif Erbil
Aile Danıșmanlık’ta sürdüren Elif Erbil, gelișen dünya düzeninde psikolojik
desteğe olan talebin giderek arttığının altını çizerek; merkezinde danıșanlarına
sunduğu hizmetlerden ve aldığı eğitimlerden bahsediyor...
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Ö

ncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz?
Evli ve üç çocuk annesiyim. Ankara Maidan İş ve
Yaşam Merkezi’nde Kurucusu olduğum Elif Erbil Aile
Danışmanlık’ta çift ve aile danışmanlığı yapıyorum.

Mesleğinize neden ve nasıl başladınız?

Çok genç yaşta evlendiğim için eğitim hayatıma ara
vermek durumunda kalmıştım. Çocuklarım büyüdükten sonra,
Maslow’un Hiyerarşiler Kuramına göre kendini gerçekleştirme
aşamasında yarım kalan eğitim hayatımı tamamlamaya
karar verdim. Önce sosyoloji lisansı yapıp, ardından psikoloji
üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Esasında bu yola ilk
çıktığımda, bu mesleği icra etmek hiç aklımda yoktu. Amacım;
kendime, aileme ve çevreme faydalı olabilmekti. Ancak yol
gittikçe daha keyifli olmaya başladı. Bu meslekte kendimi
bulduğumu düşünüyorum. İnsanlara faydalı olmak ise en büyük
motivasyonum oldu.

Bu alanı seçtikten sonraki adımlarınız neler oldu?

En başta adımlarımı iyi bir aile danışmanı olmak için atmadım.
İnsanı keşfetme merakım; çok daha ağır basıyordu. Lisans sürecim
ile birlikte; eğitim hayatı da benim için başlamış oldu. Bizim
mesleğimizi eğitimlerden ayrı düşünemiyorum. Yanımızda
taşıdığımız alet çantasını, eğitimlerle doldurmak gibi... Benim
için seçmiş olduğum alan, insana dair olduğu için her ne kadar
meşakkatli olsa da bir o kadar da doyum verici ve çok keyifli
bir yolculuktu. Uzun ve keyifli geçen eğitim serüvenimin bana
kattıklarıyla birlikte yol beni buraya getirdi.

Ne gibi eğitimler aldınız?

Beraber çalıştığınız bir ekibiniz var mı?

Sizlerle irtibata geçen çok tatlı bir asistana sahibim. Aynı
zamanda sosyal medya kanadımda bana yardımcı olan bir ekiple
çalışmaktayım.

Lisans ve yüksek lisansımı tamamladıktan hemen sonra, Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi, Ankara
Psikoterapi Akademisi Aile Danışmanlığı Eğitimi, Cognitif
Bilişsel Davranış Terapi Eğitimi, Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi,
CİSED Aile Terapi Eğitimi ve CİSED Cinsel Terapi Eğitimi, NLP
(Nörolinguistik Programlama), Mindfullness ve Şefkat Odaklı
Terapi Eğitimi, Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi ve son olarak
Duygu Odaklı Aile Terapisi Eğitimi’ni tamamladım. Burada
değinmediğim ve halihazırda almaya devam ettiğim başka eğitim
programları da var.

Danışanlarınız genel olarak hangi sıkıntıyla size
geliyorlar?

Uzmanlık alanınızı da anlatabilir misiniz?

Sizce kimler psikolojik destek almalıdır?

Aileyi bir sistem olarak düşünürsek; o sistemi oluşturan her
bir parçayı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki;
saati oluşturan birçok çark arka planda çalışıyorsa, bir dişlinin
bozulmasıyla sistem durur. Önemli olan o dişliyi bulup, tekrar
işlevsel hale getirmektir.

Sektörde sizi özel kılan özellikleriniz nelerdir?

Öncelikle, samimiyetim diyebilirim. Hangi konuyu neden
ele aldığımı ve nerelere dokunduğumu psiko eğitim gibi her
danışanıma anlatmaya çalışıyorum. Esasında bana gelen
danışanlarım bir nebze de olsa psikoloji kuramlarıyla da haşır
neşir oluyorlar. Ben onlardan birçok şey öğrenirken, onlar da
benden birçok şey öğrenmiş oluyor.

Danışmanlık Merkezinizde hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?

Toplumu oluşturan en küçük kurum; ailedir. Bu yüzden aile
ile çalışmak benim için çok değerlidir. Aileyi oluşturan her bir
bireyin karşılaşmış olduğu sorunları elimden geldiğince özenli bir
şekilde ele alarak, hizmet vermeye çalışıyorum.

Yüzde doksanı, bana iletişim problemi nedeniyle gelseler de;
bunun arkasında yatan birçok farklı neden ile karşılaşıyorum.
İletişim de başlı başına bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor.
Danışanlarım; ailenin yapısal problemleri, sınırlar, cinsel
problemler, kök aile ile ilgili sıkıntılar, sadakatsizlik, ebeveyn
tutumları, evlilik öncesi danışmanlık gibi aileyi ve ilişkileri
yakından ilgilendiren birçok problemden dolayı bize
gelebiliyorlar.

Hızla değişen ve gelişen dünya sistemine uyum sağlamak
gitgide zorlaştı. Gelişen teknoloji, iş stresi, trafik bile doğadan
uzaklaşan insanın yapısını etkileyebiliyor. Her yükü, kendi
başımıza taşımak zorunda olmadığımız için destek almanın
insanların kendisine yapabileceği en büyük yatırım olduğunu
düşünüyorum. Bu sebeple, kategorize etmeden yaşamın getirdiği
zorluklar karşısında mücadele eden, ihtiyacı olan her bireyin
destek alabileceği bir dönemde yaşıyoruz.

Son olarak ülkemizde psikolojik destek almaya
yönelik bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Toplumumuzda bazı tabuların yıkılmış olduğu aşikar. Örneğin;
eskiden böyle bir desteği almayı kendi erklerine yediremeyen
erkekler, şu an da kadınlardan daha fazla bizi arayarak randevu
talebinde bulunuyorlar. Gelişen dünyanın her şeyi daha
ulaşılabilir hale getirmesiyle; toplumdaki farkındalık düzeyi de
her geçen gün artıyor. Bu farkındalıkla, destek talebinin gayet
normal ve insani bir ihtiyaç olduğunun kabul görür bir hale
geldiğini düşünüyorum. Bundan on sene önce bu soru bana
sorulmuş olsaydı, eminim cevabım bu olmazdı... 

röportaj

Siyah Fikir
Başka Bir
Reklam Ajansı

YUNUS HATİPOĞLU, CEM ARDA AKIN

S

iyah Fikir nasıl kuruldu? Hikayesinden
bahsedebilir misiniz?

Sınıf arkadaşı olan iki bilgisayar mühendisi olarak;
Siyah Yazılım markasıyla dokuz yıldan uzun süredir
hizmet veriyorduk. Yazılımlar üretirken markaların
tasarım ve marka olma konusunda yaşadıkları
sorunları gördükçe; markalara kendi alanlarında destek
olmak için kreatif çözümler sunmaya başladık. Aslında, birçok
rakibinin aksine bu ajans: “Hadi ajans açalım!” diye kurulmadı.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda ve marka sahiplerinin takdiriyle
Siyah Fikir, kendiliğinden doğdu.

Bu reklam ajansının diğer reklam ajanslarından farkı
tam olarak nedir?
Kesinlikle “marka” kelimesine farklı bakışı, işlerinin tamamının
uyumlu, güçlü bir ekipten çıkması ve aynı zamanda bir reklam
ajansı olarak yazılım desteğinin de buradan; aynı ekip tarafından
sunulması, markanın dışarıdan hiçbir ihtiyacının olmaması ve bu
ekibin “Tam hizmet ajansı” kelimesinin karşılığı olmasıdır.

Bir reklam ajansı nasıl çalışır?

Siyah Fikir, markayı veya marka sahiplerinin taleplerini, önce
inceler, incelerken ihtiyaçlarını belirler ve doğru planlamayı yapar.
Bu yaratıcı ekip, aynı zamanda iyi bir plan metoduna sahiptir.
Bu ajansta çıkan işlerin en önemli kriteri; yaratıcılıkta sınır
tanımayan fikirlerin tam zamanında çıkarmasıdır. Pozisyon olarak
da diğer ajanslardan farklıyız. Markalar, talep ve isteklerini, çalışmayı
bizzat yapan ekip üyesine doğrudan iletebilir.

Ajans nerede ve sadece Ankara’daki markalara mı
hizmet veriyor?
Siyah Fikir, Çankaya’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde hizmet
veriyor; ancak sadece kendi şehrimizdeki veya yurt içindeki
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Sadece firmaların değil; kișilerin,
olayların ve ürünlerin de hikâyelerini
anlatan ve markalașmaya farklı bir
bakıș açısı getiren Siyah Fikir’in
Kurucuları Yunus Hatipoğlu ve
Cem Arda Akın, șirketlerinin
kurulușundan ve faaliyet
alanlarından söz ediyor...
markalara değil; İzmir, İstanbul, San Francisco, Londra’da bulunan
markalara da hizmet veriyoruz. Kısacası, Türkiye’deki ve yurt dışındaki
markalara hizmet veriyoruz. Ancak tabii ki Ankara’nın bizim için ayrı
bir yeri var. “Biz Ankara’yı çok farklı görüyoruz.” Ankara hem ticaret
hem de marka açısından çok ileride bir şehir... Ticarette kendine özel
bir iletişim ağına sahip olan Ankara; ticaret tarihiyle, kendisine özel
dokusuyla, sahip olduğu ulusal ve global markalarıyla bir reklam ajansı
için her gün yepyeni deneyimlere açıktır. Ancak bir reklam ajansının
bu deneyimi keşfedebilmesi için öncelikle bu şehri sevmesi gerekir.

Hizmet yelpazeniz oldukça geniş. Hizmetlerinizden
bahsedebilir misiniz?

Markanın sürekliliğini sağlamak için dijitalleşmekte olan dünyaya
ayak uydurmak lazım. Kısaca; marka hakkındaki her alanda, markanın
oluşumu ve kampanya süreci, grafik tasarım, yazılım ve barındırma,
sosyal medya danışmanlığı gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Fikirleri
direkt hayata geçiriyoruz. Markayı dijital evrende büyütmek için
müşterilerle etkileşim de oldukça önemli. Marka için web sitelerinden
e-ticaret sitelerine, entegrasyonlardan mobil uygulamalara kadar
yazılımlar geliştirirken ek olarak, platformlardan bağımsız yazılımlar,
masaüstü çözümler sunuyoruz.

Bir markanın süreci nasıl işliyor?

Marka oluşturma sırasındaki süreç bir bütün olarak ele alınmalıdır.
Siyah Fikir olarak; sadece bu süreci ele alarak kendimizi ve
yaratıcılığımızı sınırlandırmıyoruz. Logo ve kurumsal kimlik çalışma
süreçleri marka için oldukça önemli bir süreç. Sadece firmaların değil;
kişilerin, olayların ve ürünlerin de hikâyelerini anlatıyoruz. Bazen bir
girişimcilik fikrine, bazen bir kuruluşa, bazen de bir kampanyanın
markalaşma sürecine çok geniş bir çerçeveden detaylarıyla birlikte
ele alıyoruz. Özetle; aslında her şey bir markadır. Bazıları bu
konuda başarılı, bazıları da başarısızdır ya da henüz Siyah Fikir ile
tanışmamıştır. 

www.siyahfikir.com.tr
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Potansiyelinizi
Keşfedin
Pelin Vardarlıer

PELİN VARDARLIER

S

Danıșanlarına yașam koçluğu, yönetici
koçluğu, öğrenci koçluğu, kariyer koçluğu, ilișki
koçluğu veya kurumsal koçluk gibi alanlarda
yol arkadașlığı yapan Medipol Üniversitesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Bașkanı olan
Profesyonel Koç Doç. Dr. Pelin Vardarlıer,
kariyer serüveninden aldığı eğitimlere, yazdığı
kitaplardan sunduğu hizmetlere kadar merak
edilen her detayı MAG Okurları ile paylașıyor...

izi daha yakından tanıyabilir miyiz?

İstanbul doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun
olduktan sonra çalışma hayatına İnsan Kaynakları
alanında başladım. Farklı sektörlerde; toplam kalite
ve insan kaynakları departmanlarında yöneticilik
yaptım. İK Atölyesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
şirketini kurdum ve birçok firmada insan kaynakları sistemi
kurma ve sosyal medya projeleri üzerine danışmanlık yaptım. İşkur
destekli İstihdam Garantili Meslek Edindirme projeleri yürüttüm.
2015 yılından beri kurumsal ve bireysel olarak profesyonel koçluk
hizmeti ve yönetim alanında eğitimler vermekteyim. 2015 yılında
akademik hayata geçiş yaparak, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde
öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladım. İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı
görevini yürütmekteyim. Stratejik insan kaynakları, dijitalleşme,
sosyal medya, oyunlaştırma, koçluk, liderlik ve stratejik yönetim
alanında ulusal ve uluslararası konferanslarda ve dergilerde
çalışmalarım bulunmaktadır. Bir yandan öğrencilerimle birlikte
aktif olarak sosyal sorumluluk projeleri yürütmekteyim. Ayrıca
yazar olarak hayata geçirdiğim, insan kaynakları ile sosyal medyayı
bir araya getiren “Sosyalika”; “İşe Alım Süreçlerinde Sosyal Medya
Etkisi”, “Sosyal Medya Stratejileri” kitaplarım ile editörlüğünü
yaptığım ve kariyer koçluğu bölümünü yazdığım “Koçluk
Atölyesi” kitaplarım bulunmaktadır. Aynı zamanda Onedio’da köşe
yazarlığı yapmaktayım.

Kariyer hayatınıza nasıl başladınız? Aldığınız
eğitimlerden söz edebilir misiniz?

Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Londra’da Bell
International Institute’de İngilizce eğitimi aldım. Bahçeşehir
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Üniversitesi Genel İşletmecilik Bölümü’nde yüksek lisansımı,
Beykent Üniversitesi’nde ise İşletme Yönetimi doktora programını
tamamladım. “İnsan Kaynakları Yönetiminde Sosyal Medyanın Rolü”
konulu doktora tezimi yazarak; 2014 yılında Dr. unvanı, 2018 yılında
ise, Yönetim ve Strateji bilim alanında doçent oldum. 2015 yılında ICF
Onaylı Profesyonel Koçluk Eğitim Sertifika Programı’nı tamamladım
ve üniversitede de koçluk üzerine dersler vermeye başladım.

Profesyonel koçluk eğitimleri veriyorsunuz. Bu
eğitimlerin içeriğinden bahsedebilir misiniz?

Koçluk eğitim süresince; kendi hayatımda mucizevi dönüşümler
ve farkındalıklar yaşadım ve yaşamaya da devam etmekteyim.
Bunu başkalarının da yaşaması gerektiğini düşündüğüm için
insanların farkındalık kazanmaları konusunda destek olmak
istedim. O günden beri de yaşam koçluğu, yönetici koçluğu, öğrenci
koçluğu, kariyer koçluğu, ilişki koçluğu veya kurumsal koçluk gibi
alanlarda danışanlarıma yol arkadaşlığı yapıyorum. Genellikle;
kurumsal firmalar, çalışanlarının kariyerleriyle ilgili destek aldıkları
gibi kurum içi iletişim, performansı arttırma, takım çalışması ve
motivasyonu konularında da destek almaktadırlar.

Sizce verdiğiniz eğitimlerden kimler yararlanabilir?
Kimlere öneriyorsunuz?

Koçluk eğitiminden herkes faydalanabilir. Asıl önemli olan kişinin
koçluk almaya istekli ve kararlı olmasıdır. Bu noktada; herkese
önermekle birlikte özellikle; kişisel gelişimine önem verenler,
kendini keşfetmek ve hayatı ile ilgili doğru kararlar almak isteyenler,
değişmek ve dönüşmek isteyenler, kendi potansiyelinin farkına
varmak isteyenler, kariyer hedeflerini belirleme konusunda zorluk
çekenler, liderlik yeteneklerini ve yaratıcı düşünme becerilerini
geliştirmek isteyenlere öneririm. 

röportaj

ELA BALYALI

Nevi Şahsına Münhasır
Ela Balyalı Boutique
Kendi stilini yaratmak isteyenler için harika bir alternatif...
Karum’daki butiğinde Ela Balyalı ile keyifli bir röportaj gerçekleștirdik...

B

ize kendinizden bahseder misiniz?

İlk, orta ve lise eğitimimi TED Ankara Koleji’nde
tamamladım. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya
Fakültesi, Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden
mezun oldum. Mezuniyet sonrasında önce Ankara’da
ve daha sonra uzun yıllar İstanbul’da Decorum
firmasında görev yaptım. Decorum, dünya çapında
ünlü duvar kağıdı ve kumaş firmalarının, Alessi ve Kosta Boda gibi
tasarım markalarının Türkiye temsilcisiydi. Decorum’da Karim
Rashid, Defne Koz, Ron Arad gibi dünyaca ünlü tasarımcıların
mimari ve ürün tasarım projelerine hizmet veren ekipte yer aldım.
Kariyerimde Karınca Mimarlık Füsun Eczacıbaşı, Hiref Tasarım,
Antony Todd Interior Design firmalarında yöneticilik yaptım.
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2006 yılında kızımız Ada dünyaya geldi. Ada’nın eğitimiyle ilgili
bir süreliğine Ankara’ya gelmemiz söz konusu oldu. Ankara’da
uzun süredir hayalini kurduğum “Ela Balyalı” markamın ilk adımı
butiğimizi açtık.

Ela Balyalı markası fikri nasıl oluştu?

Ela Balyalı markası, uzun yıllardır eşimle seyahatlerimizde
düşündüğümüz bir fikirdi. Eşimle ortak zevkimiz olan giysi, çanta,
ayakkabı, aksesuar, tasarım ürünlerinden bir seçki hazırlayıp, hızlı
moda ve yüksek marka giyim trendlerlerden yorgun düşen, kaliteli
ve zamansız ürünler ile kendi stilini yaratmak isteyenlere yönelik
bir mağaza zinciri kurmak istiyorduk. Kısaca marka fikrimiz: ‘’Nevi
şahsıma münhasır‘’ ürünler sunan bir marka yaratmak.

Ela Balyalı Boutique’te neler var?

Karum butiğimizi bir tasarım ürünler dükkanı olarak
tanımlayabiliriz. Öncelikle; günlük giyimin vazgeçilmezi “blue
jean”ler var. Avrupa yavaş-moda giysilerin yanı sıra İstanbul
markalarını, tasarımcıların el yapımı deri, kanvas, seramik gibi
çeşitli ürünlerini mağazamızda bulabilirsiniz.
Mağazamızda sergilenen takı ve aksesuarların tasarımlarını
ben yapıyorum. Fikrimize ve zevkimize uygun kaliteli ürünleri,
markaları keşfediyor ve mağazamızda müşterilerimize
sunuyoruz. Amacımız; kendi stilini yaratmak isteyenlere uygun
seçenekler sunmak. Müşterilerimizin butiğimize her uğradığında
yepyeni ürünler ile karşılaşmasını istiyoruz. Ürünlerimizi bazen
tek veya sınırlı sayıda bulunduruyoruz ki, o ürünün sahibi tek
veya az sayıda kişi olabilsin.

Markanıza yönelik gelecek planlarınız neler?

Yakın gelecekte İstanbul’un tarihi dokusu içinde bir butik daha
açmak istiyoruz. Bu butiğimizde daha fazla ürün ve marka
çeşitliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Koleksiyonlarını tüketici
ile buluşturmakta zorlanan genç tasarımcıları desteklemek
öncelikli amacımız. Son dönemde harika giysiler tasarlayan,
fakat az sayıda butiklerde ürünlerine rastlanılan genç tasarımcı
markaları var.
Önceliğimiz; kaliteli, özgün, yeni markaları müşterimizle
tanıştırmak. Yakın gelecekte sınırlı sayıda Ela Balyalı markalı
ürünler mağazalarımızda yer almaya başlayacak. Ayrıca
çok sevdiğimiz yabancı bir markayı Türkiye’ye davet etmeyi
planlıyoruz.

Ankara’da başka bir butik düşünüyor musunuz?

Takip ettiğimiz birkaç nokta var... Aslında mağazanın konumu;
tasarlayacağımız mağaza ve ürün gamı için belirleyici olacak.
Ela Balyalı markası mağazalarını standart dekorasyona sahip
mağazalar olarak hayal etmedik. Bu tür mağazaları sıkıcı
buluyoruz. Mağazanın bulunduğu konumun özellikleri çok
önemli... Mağazalarımızı endüstri ürünleri tasarımcısı olan eşim
tasarlıyor. Renk, doku, olarak belli standartlarımız olmasına
rağmen, mağaza tasarımlarımız bulunduğu konuma göre özel
tasarlanacak.

Ela Balyalı markasını nasıl tanımlarsınız?

Ela ve Murat’ın ilk bakışta sevdiği şeyler... Bir vitrine baktığımızda
eşimle aynı ürünü beğeniriz. Zaman içinde oluşan çizgimize ait
pek çok ürünün Türkiye’de sunulmadığını fark ettik. Bu tarz
ürünler tasarlamayı ve müşterilerimize sunmayı planlıyoruz.
Bu ürünlerin çeşitliliğinin sağlandığı takdirde kendi tarzını
yaratmak isteyenler için mükemmel bir seçenek olacağını
düşünüyoruz. Ela Balyalı markasını sadece bir giyim markası
olarak düşünmeyiniz. Ela Balyalı markasının farklı ürünler
ile yaşamınızda yer almasını istiyoruz. Markanın hedefinin
ilk bakışta “Bunu çok sevdim‘’ diyeceğiniz ürünleri sunmak
olduğunu söyleyebiliriz.

Butiğiniz haftanın hangi günleri açık?

Pazar hariç, her gün 10.00 – 18.30 saatleri arasında kahve içmeye
butiğimize bekleriz. Zaman içinde ziyaretçilerimizle aramızda
bir bağ oluştu. Mağazamıza uğramayı rutin haline getiren
müşterilerimiz var. Bu sayının yakın gelecekte hızla artacağını
umuyoruz. 

düğün

En Mutlu Gün
Genç iş adamı Baran Önal ile Dilşa Akıl,
rüya gibi bir düğün töreni ile dünya
evine girdi. Nisan ayında nişanlanan
çiftin düğün törenine iş ve cemiyet
dünyasından birçok önemli isim katıldı.
İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Tayfun Önal ve Ankara’nın
ünlü kafesi Fika Coffee & Kitchen’ın Sahibi Cansel Önal’ın oğulları
Baran Önal ile Mehmet Emin Akıl ve Ayşe Akıl çiftinin kızları Dılşa
Akıl dünya evine girdi. Nisan ayında nişanlanarak mutluluğa ilk adımı
atan genç çift, aile büyükleri, arkadaşları ve iş dünyasının yakından
tanıdığı isimlerinin şahitliğinde mutluluğa evet dedi. 
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CİHAN ALİȘİROĞLU

ELVAN ÖZGÜN

TAYFUN ÖNAL, HAKAN KOÇKAYA

Vivaldi Otel’de
gerçekleșen
düğün töreninde
renkli anlar
yașandı.
DİYAR ÖNAL

GÖKHAN BİLGİN, YADİGAR YANAR

CANSEL ÖNAL

röportaj

ÇAĞLA KELER

Kaliteli ve Zamansız
Parçalar
Smarana Atelier
En kaliteli ve doğal kumașları, kusursuz bir ișçilikle birleștiren
Smarana Atelier’in Kurucusu Çağla Keler, tasarladığı modern ve
zamansız koleksiyonlardan bahsediyor...
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Giydikleriyle kendini ifade etmeyi
seven bunun için de hep en iyisini
arayan kadınlara ulașmak istiyorum.

K

endinizden ve firmanızdan söz edebilir
misiniz?

Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuyum. Üç
çocuk annesiyim. Hayatım boyunca, moda tasarım
her zaman önceliğim olmuştur... Sonra çocuklar,
onları belli bir yaşa getirmek derken, ertelediğim bu
tutkum kendini 2020 yılında yavaş yavaş yeniden
hatırlatmaya başladı.
Smarana Atelier markam; kendim için en iyisini arama
yolculuğundan doğdu. En kaliteli ve en doğal kumaşları bulmak,
kusursuz bir işçilikle insanların dolabındaki vazgeçilemez ve
zamansız parçaları yaratmak istedim. Zira, bunların tamamını
günlük hayatta kişiye özel dokunuşlarla gerçekleştirebilen bir
marka yoktu. Bu yolculukta başlangıç noktam ve motivasyonum;
benim hep aradığım şeyi herkese sunmaya çalışmak oldu.
Uzun araştırmalar sonucunda, en doğru zanaatkârları,
malzemeleri bir araya getirerek 2020 yılında tohumları atılan
Smarana Atelier; 2021 yılında hayata geçti.

Ürün yelpazenizde hangi ürünler yer almaktadır?

Smarana Atelier, kadın giyimi üzerine zamansız ve modern
parçalar üretmek üzerine kurulu bir markadır. Süreli, geçici moda
anlayışının uzağında, zamana ve mekâna tabidir. Asıl hedefimiz;
özgün ve klas giyinmekten zevk alan bir kadının dolabının as
parçalarının arasına girebilmektir. Ceket, pantolon, gömlek ve
elbiselerin ağırlıklı olduğu bir koleksiyonumuz var.

röportaj

Pijama ve gecelik koleksiyonumuz da oldukça iddialı; çünkü
bize göre kendi kendimize kaldığımız zamanlar da en az
dışarıda olduklarımız kadar özel...
Bütün parçaların özünde, mükemmeliyetçilikten gelen yoğun
bir emek var. Yaz ve kış olmak üzere iki sezon çalışıyoruz.
Her sezonun hazırlığı birkaç ay önceden başlıyor. Her model;
kumaşı, dikimi, detayları üzerinden defalarca geçildikten
sonra olabilecek en kusursuz noktaya gelince koleksiyona
dahil ediliyor. Oldukça zaman harcanan ve emek alan bir süreç
ama sonuçlar karşısında yaşadığım tatmin ve mutluluk tarif
edilemez.

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Ben kendi dolabımda da markamdaki gibi zamansız, her dönem
giyilebilecek, kalıcı kıyafetler ve aksesuarlar olmasına özen
gösteriyorum. Kıyafetlerim sade, şık ve kullanışlı olmalı... Geçici
heveslerin peşinden koşmadan, içinde en rahat hissettiğim ve
karakterimi en net anlatan parçaları seçiyorum. Böylece çok
uzun yıllar benimle kalabiliyorlar.

Tasarımlarınızda öncelikli olarak hangi renk,
desenleri ve kumaşları tercih ediyorsunuz?

Her mevsim beraberinde kendi renk paletini de getiriyor...
Yaz kreasyonumda pembe ve beyaz renk ön plandayken, kış
kreasyonumda öne çıkan renkler siyah, beyaz ve bej rengi.
Pastel renklere daha yakın durduğumuzu söylenebilirim.
Kumaş benim için en önemli şey. Özellikle, ipek kumaşın
koleksiyonlarımda çok önemli bir yeri var. Bence kaliteli ipek
kumaş ve usta bir işçilikle şık görünmeyecek bir kadın yok...
Koleksiyonumda ayrıca pamuk, keten ve denim de önemli bir
yer kaplıyor.

Tasarımlarınızı gündüz ve gece olarak ikiye
ayırırsak en çok hangi tarz çalışıyorsunuz?

Smarana Atelier, daha çok bir gündüz markası ama çoğu
kıyafet ufak dokunuşlarla gece şıklığına da rahatlıkla dönebilir.
Ben kendi gardırobumda da bunu önemsiyorum. Benim için
bir parça ne kadar çok farklı kombine eşlik ediyorsa; o kadar
vazgeçilmez oluyor.

Müşterileriniz tarafından en çok kullanılan ürünler
hangisi?
Geniş bir yaş grubunda, farklı kültürlerde, farklı zevklere sahip
uluslararası ve lokal müşterilerimiz var. Yaz kreasyonumuza
özellikle büyük illerimizden ve sahil yörelerinden yoğun talep
aldık. Genel gözlemimiz; kadınların günlük giyim tercihlerinde
her yaşta ve her kimlikte önce sade bir şıklık aradıkları
yönünde... Smarana’yı tercih edenlerin, tekrar gelmesi diğer
ürünlere de ilgi göstermesi bizi çok heyecanlandırıyor ve doğru
bir yolda olduğumuzu düşündürüyor.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?

Smarana’nın çıkış noktalarından bir tanesi, hatta belki
en önemlisi kişiye özel olabilmesidir. Bir anlamda günlük
hayatta kullanılan kıyafetleri, hot couture ile birleştirmesidir.
Butiğimizin içerisinde yer alan atölyemiz ile kendi
kıyafetlerimizi ince dokunuşlarla kişiye özel olarak son haline
getiriyoruz veya yeri geldiğinde kullandığımız doğal kumaşlar
ile müşterilerimizin hayalindeki tasarıma ulaşması için onlarla
çaba gösterebiliyoruz. Markamızın bünyesi altında kendi
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Bence kaliteli ipek kumaș
ve usta bir ișçilikle șık
görünmeyecek bir kadın yok...

atölyesinin olması, kendi tasarımlarımızın yanında onlara
da alan sağlayan esnek yapımız müşterilerimizin beğenisini
kazandı.

Tasarımlarınız ile ulaşmayı amaçladığınız hedef
kitleniz kimlerdir?

Giydikleriyle kendini ifade etmeyi seven bunun için de hep en
iyisini arayan kadınlara ulaşmak istiyorum.
En iyi kumaşı arayan, tasarımlara kendi dokunuşlarını katmak
isteyen, zamansız ve kalıcı parçaların peşinde olan kadınların
vazgeçilmez markası olacağımızı biliyorum. Bize websitemizden
veya Nişantaşı Atiye Sokak’taki atölyemizden ulaşabilirler. 

düğün

Mutluluğa
Evet Dediler
Müge Akbulut ve Taner Sürücü çifti,
iş ortamında başlayan aşklarını evlilikle
taçlandırdı. Sheraton Otel’de gerçekleşen
düğün töreninde, iş ve cemiyet hayatından
çok sayıda isim çiftin mutluluğuna ortak oldu.
İç Mimar Müge Akbulut ve TMS Group Yazılım Şirketi’nin Sahibi Taner Sürücü, rüya
gibi bir düğün ile dünya evine girdi. Yaklaşık üç yıl önce iş ortamında başlayan aşklarını
geçen sene gerçekleştirdikleri nişan töreni ile resmileştiren genç çiftin yakınları,
Sheraton Otel Ankara’da gerçekleşen düğün töreninde onları yalnız bırakmadı. Büyük
bir mutlulukla; “Evet!” cevabını veren çift, kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerine
ayrı ayrı teşekkür etti. 
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KUTLUHAN YAYÇILI -MERVE AKBULUT YAYÇILI

MERVE-EKREM GÖZÜM

ZEYNEP KÖKSAL

ES Styling
tarafından
organize edilen
düğün töreninde
davetliler keyifli
vakit geçirdi.
ALP-EBRU GÖNCÜ

NUREFȘAN GÖZÜM, NURETTİN AKBULUT

SEHER AKBULUT

röportaj

MELEK TURGUT BALCIOĞLU

MLKDIAMOND
Nesilden Nesile Şık Miras
Takılara ve pırlantalara olan tutkusunu gerçeğe dönüștüren
MLKDIAMOND’ın Kurucusu Melek Turgut Balcıoğlu, pırlanta ve
değerli tașlar kullanarak; kișiye özel tasarladığı özgün takılarının hikâyesini
MAG Okurları ile paylașıyor...

Ö

ncelikle kendinizden söz edebilir misiniz?
MLKDİAMOND nasıl kuruldu?

1981 yılında İstanbul’da doğdum. La Salle College
Fashion Design mezunuyum. Metal sektöründe hizmet
veren aile şirketimizde yerim hazır olmasına rağmen
ben kendi yolumda, yani tasarım alanında yürümeyi
tercih ettim. Mezun olduktan sonra moda sektöründe
çalıştım; fakat kendimi bu sektörde bulamadığımı hissettim.
Ben daha kalıcı, manevi değerleri olan sonraki jenerasyonlara da
aktarılabilecek değerli şeyler tasarlamalıydım; çünkü tasarım benim
için olmazsa olmaz bir aşktı ve kalıcı olmalıydı...
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Takılara ve pırlantalara olan tutkum; çocukluğuma dayanıyor.
Annem mücevherleri çok severdi. Çocukluğumda devamlı olarak
Kapalı Çarşı’ya annemin pırlantacısına giderdik. Ben de büyük
bir hayranlıkla, o şıkırtılı dünyayı seyrederdim. Daha on dört
yaşındayken; annemin kullanmadığı pırlantalarını alıp, kendime
yeni takılar tasarlardım. Kullanacağım takılar bana özel olmalıydı...
MLKDIAMOND, çocukluğumdan bu yana içselleştirdiğim ve
sevdiğim bu dünyanın gerçeğe dönüşmüş halidir. Bu nedenle;
bir tesadüf değil... Başlangıçta; kendime ve yakın çevreme takı
tasarlıyordum. Başarının bir yerden geleceğini biliyordum. Bu işin
benim için kaçınılmaz olduğunu hissediyordum.

Doğru zamanın geldiğini de biliyordum. O sancıyı hissettiğim an
MLKDIAMOND doğmalıydı... İki çocuk annesi olarak; bu his üçüncü
çocuğumu dünyaya getirmek kadar heyecanlıydı...

Geniş bir ürün yelpazeniz var. Ürünleriniz hakkında
bilgi alabilirmiyiz?

Ürünlerimi iki farklı konseptte değerlendirebiliriz; tamamlayıcı
ürünler ve özgün tasarımlar. Tamamlayıcı ürünler dediğimizde
olmazsa olmazlarımız; su yolu bileklikler, tamtur yüzükler, hockerlar...
Özgün tasarımlarımızın içinde özel tasarım yüzükler, küpeler,
kolyeler ve farklı bileklikler yer alıyor. Özgün tasarımlarımda
pırlanta ve yarı değerli taşları; altın ile buluşturuyorum. Bunların
zamansız takılar olmasına dikkat ediyorum. Takı ve mücevher;
uzun yıllar boyunca nesilden nesile aktarılabilecek şık bir miras...
Ürünlerimi takan kişi; o üründe kendisini bulmalı ve o ürün kişi ile
özdeşleşmeli. Kasada bekleyen takılar değil, hayata karışan takılar
olmalı diye düşünüyorum. Kadınların günlük kullanamayacaklarını
düşündüğü parçaları; jean pantolon ve sade bir tişört ile birlikte
kombinlenebilecek bir hale getiriyorum. İnsanlar; yakut, pırlanta,
safir ve zümrütü genelde gece kullanacağını düşünürken ben bunu
gündüze uyarlıyorum.

Kişiye özel tasarımlar tasarlıyor musunuz ?

Evet, işim tam olarak bu... Öncelikle, kişiyi analiz ediyorum.
Yaşam biçimini, giyim tarzını, sevdiği renkleri tespit ediyorum.
Bazen dinlediği müzik bile bana ipucu verebiliyor. Sıkılmadan
kullanabileceği tamamen kişinin kendini bulduğu tasarımlar ortaya
çıkıyor.

En çok hangi ürünleriniz tercih ediliyor?

Şu an da en çok tercih edilen; çoklu bir şekilde kullanılabildiği için
bileklikler ve kolyeler; fakat yüzükleri de atlayamayacağım. Kolye
ve bileklikleri çoklu takma trendlere uzak kalmadan, uzun yıllar
kullanılabilecek parçalar yaratmaya özen gösteriyorum. Bu yüzden
yarı değerli taşlarla pırlantayı buluşturduğum tasarım kolyelerim en
çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Üretim süreciniz nasıl ilerliyor?

Öncelikle; müşterimin neler istediğini konuşuyoruz. Sonra kişiye özel
tasarımlar yapıyoruz. Onay alındıktan sonra atölye süreci başlıyor.
Özel kuyumculuk programında çizimi yapılıyor, üç boyutlu kalıbı
çıkarılıyor. Kalıbı çıkan ürün önce muma daha sonra tesviyeye
giriyor. Tek tek özenle taşları seçiliyor. İnce bir işçilikle taşlar
mıhlanıyor. Kalite kontrolden geçtikten sonra cilaya giriyor. Bu en son
işlem... Sonrasında etiketi ve sertifikası basılıp ve satışa çıkıyor. Ben
ürünlerimi her aşamasında kontrol ederim.

Malzeme seçerken önem verdiğiniz kriterler ve
detaylara da değinebilir misiniz?

Malzeme, bu işin en önemli noktalarından biridir. Altına imzamı
attığım bir ürünün; işçiliği gibi taş kalitesi de benim için çok önemlidir.
Renklerin birbirleri ile dans etmesi ve kullanılan taşların enerjilerine
de çok dikkat ediyorum. Örneğin; safir bütün dinlerde önemli bir
yere sahip olan “Bilgelik Taşı” olarak bilinir. Bilgeliği arttırdığına
ve kullanıcıya kehanet yeteneği kazandırdığına inanılır. Prenses
Diana’nın evlilik yüzüğü de safirdir. Yakut, renginden dolayı “Taşların
Efendisi” olarak bilinir. İnsan bedenini güçlendirip dinçleştirir.
Zümrüt ise sadakat taşıdır. Evlilik ve aile bağlarını kuvvetlendirir.
Aslında; doğa bize taşları ile de şifalandırıyor. Tüm bunların yanında;
uygun modele uygun taşın kullanılması, ince bir işçilik ile birleşmesi
olmazsa olmazlarımdandır. Bir takıyı sadece tasarlamak yetmez. İçeriği
ve kişiye yaşatacağı hissiyat da asla görmezden gelinmemelidir. 

röportaj

ÇAĞLA ÇALIȘKAN

Çağla Çalışkan Events
Hayallerinizi Gerçeğe
Dönüştürüyor
İnsanların en mutlu günlerine tanıklık eden ve hayallerine ortak olan
Çağla Çalıșkan Events’in Kurucusu Çağla Çalıșkan, birbirinden șık ve özgün
organizasyonlara imza atıyor...

Ö

ncelikle kendinizden ve firmanızdan söz
edebilir misiniz?

Dekorasyona hep ilgim vardı. Aslında iç
mimar olmak istiyordum ama bu konuya hiç
yoğunlaşmamıştım. Dekorasyon konusunda
zevkime hep güvenilirdi ama işin hem eğlence,
hem de mimari kısmı bana daha keyifli geldi. Hiç
tanımadığım çiftlerin en özel anlarına şahit olmak, o günün
sorumluluğunu üstlenmek, onlarla aile gibi bütünleşmek,
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çiçekler, ışıltılar derken her organizasyon da ayrı bir heyecan
yaşıyorum. Tüm yorgunluğumu; günün sonunda ki tebessüm
ve teşekkür ile atıyorum. İşimi çok severek ve değer vererek
yapıyorum. Kendi firmamı kurmam; biraz spontane gelişti
diyebilirim. Aslında yola bu hayalle çıkmamıştım ama işimle
bütünleşince bir daha kopamadım... Birkaç rica ve tanıdık işin
ardından gelen referanslı işlerden sonra neden kendim devam
etmiyorum derken; “Çağla Çalışkan Events” olarak hizmet
vermeye başladım.

Sizce başarılı bir organizasyonun sırrı ve ölçütü nedir? Siz en
çok nelere dikkat ediyorsunuz?

İlk olarak doğru iletişim... Müşteriyi anlayabilmek ve doğru anlatabilmek...
Biz; hayal üstüne kurulu bir iş yapıyoruz. Ben tecrübelerimle her detayı
hayal edebilirim ama bunu müşterime doğru lanse etmem gerekiyor. Günün
sonunda: “Ben bunu bilmiyordum ya da ben bunu hayal etmemiştim gibi
bir tepki almak büyük eksikliktir.” diye düşünüyorum. Telafisi mümkün
olmayan bir iş yapıyoruz. İğne ucu kadar hata payına yer yok... Asıl önemli
olan ekip ruhu... Tabii ki bu işleri ben tek başıma yapmıyorum. Ben sadece
müşterinin gördüğü yüzüm... Bunun arkasında kocaman bir organizasyon
ekibi var. Biz; birbirimize bağlı bir zinciriz. Bu yüzden çalıştığım her tedarikçi
firma ya da ekip arkadaşlarım; işinde gayet profesyonel ve titizdir. Zaten bu
dengeyi sağladıktan sonra tüm işler dört dörtlük oluyor.

Her sene yenilenen trendler karşısında kendinizi nasıl
yeniliyorsunuz ve nasıl geliştiriyorsunuz?

Trendleri her zaman takip ediyoruz. Bizim işimiz hayal etmek... Ufacık bir
detaydan büyük ayrıntılar çıkarmak... Önemli olan; aynı resme bakıp, farklı
detaylar görmek.. Yurt dışındaki tasarımcıları ve dekor trendlerini ilgiyle
takip ediyorum. Her fırsat bulduğumda; dekorasyon firmalarını gezmeyi
seviyorum. Gördüğüm, gözüme güzel gelen her şeyin fotoğrafını çekiyorum.
Bana yaşamın her anı büyük ilham veriyor...

2022 organizasyon trendleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Neler ön planda olacak, organizasyon aşamalarında nelere
ağırlık verilecek?

Öncelikle; 2022 organizasyonlarında minimalist ve şık dekorlar kendini
gösterecek. Daha yumuşak ve pastel tonlarda çiçeklerin ve yeşillerin hakim
olduğu, bol ışıltılı, daha doğal çalışılmış çiçek aranjmanları ile şık sofralar
kuracağız. Bizden yönlendirme aldıkları takdirde sunacağımız konseptler
doğala daha yakın olacak . Öyle ki; önceliğimiz her zaman çiftlerin ne
istediği... Onlarında zevkleri doğrultusunda; fark gözetecek organizasyonlar
bizi bekliyor. Bu sene; doğallığın, sade şıklığın, abartılmamış ama çok
özenilmiş organizasyonların senesi olacak. 

röportaj

ESRA KÖSEOĞLU

Formula 1 Pilotlarına
Şapka Giydiren Türk Markası
Mikita
Formula1 pilotlarına özel șapka üretmesiyle beraber çok büyük bașarılara
imza atan Mikita’nın Kurucusu Esra Köseoğlu, geniș kitlelere hitap eden
birbirinden șık ve kaliteli tasarım șapkaları ile modaya yön veriyor…

S

izi tanıyabilir miyiz? Mikita’nın kuruluş
hikâyesinden bahseder misiniz?

Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü
mezunuyum. İlkokuldan üniversite yıllarına kadar
yoğun bi şekilde resim sanatıyla ilgilendim. Bu
anlamda; çeşitli yarışmalardan birçok ödülüm var.
Hatta küçük yaşlarda olmama rağmen ülkeme resim
alanında altın madalya getirdiğim, dünya birinciliğimde var.
Hayalim hep resim okumaktı; fakat olmadı, daha teknik bir bölüm
okudum. İçinde sanat ruhu olan biri için teknik bir bölüm okumak
haliyle biraz zorlayıcıydı... Dolayısıyla; sonrasında da mesleğime
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odaklanamadım. Okul biter bitmez, kendimi daha özgün ifade
edebileceğim bir marka kurdum. Bugün sizinle bu röportajı yapmamı
sağlayan Mikita markasını... 2015 yılından beri aktif olarak; bu
sektörde çalışmalar yapıyorum.

Ürün çeşitliliğinizde neler var? Ne tarz şapkalar
üretiyorsunuz?

Sporcu, iş kadını, iş adamı, genç ve yetişkinlere yani çok geniş
bir kitleye hitap eden bir ürün skalamız var. İddialı ve el yapımı
modellerimizin yanı sıra, gündelik hayatta da kolaylıkla
kullanılabilecek ergonomide şapkalar üretmeye çalışıyorum.

Tasarım çizginizi ve tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Açıkçası, sade şıklığı ön planda tutuyorum. Şapkayı, bir stil tamamlayıcısı olarak
görüyorum. Düz bir t-shirt, ceket ve jean giyip son dokunuşu şapka ile yapmak bana
çok cool bir tavır gibi geliyor. İnsanların giyiminin tamamlayıcısı olmayı seviyorum.
Çoğu zaman müşterilerimin ürün satın alırken benden fikir alması da bu anlamda çok
mutlu ediyor. Zevkime güvenildiği hissi veriyor... Sadece tasarım ürün odaklı değilim.
Sade ürünler çıkardığımda da; ipliği, rengi ve kumaş kalitesiyle en iyisini sunmaya özen
gösteriyorum. Örneğin; müşteri benden bir bere almak istediğinde, beni tercih etmesinin
bir sebebi olsun istiyorum; çünkü günümüzde her şeyin çok fazla muadili var ve aradan
sıyrılabilmek ayrı bir meziyet gerektiriyor.

ROMAIN GROSJEAN

Geçtiğimiz sene yaptığınız iş birliğiyle seyircisiz gerçekleşen Formula1
yarışında bütün pilotlara şapkalarınızdan hediye etmiştiniz. Bundan söz
edebilir misiniz?

2020 Formula1 yarışının parçası olmak ve bu anlamda ülkemi temsil etmek benim için
hayal gibiydi... Çok değerli İntercity yönetiminin bana sunduğu bir fırsattı. Pandemi
sebebiyle seyircisiz olmasına rağmen uzun zaman sonra yeniden ülkemizde düzenlenecek
olması tüm Türkiye için heyecan vericiydi... Hem bir Formula1 fanatiği olarak, hem de iş
anlamında orada bulunmak hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi... Şöyle ki; tüm
pilotlara ülkemizde ki yarıştan bir anı kalması adına hediye verilecekti. Bu teklif bana
geldi. En klasik tarzdaki şapkamı kullanarak, yanlarına pilotların isim ve numaralarını
işleyerek, güzel bir sunumla hediye ettik. Oldukça güzel geri dönüşler aldım. Pilotlardan
Grosjean Romain, hemen paddock da kullanıp sosyal medyasında fotoğrafını bile paylaştı...
Bu tarz iş birlikleri beni çok fazla motive edip, cesaretlendiriyor...

İlerleyen dönemlerde buna benzer iş birlikleri gerçekleştirme planınız
var mı?

Doğru iş birliklere her zaman açığım; fakat “doğru” kelimesinin altını çizmek istiyorum.
Gerek markamı konumlandırdığım yerlere, gerekse iş birliklerinde doğru yerde
bulunmaya çok önem veriyorum. Olmak için olmuyor, yapmış olmak için yapmıyorum.
Az ve öz olsun istiyorum. Yazın Bodrum ve Marmaris’in en iyi otellerinden olan Maçakızı
ve D Maris’de ürünlerim yer aldı. Bu sezon için Vakkorama mağazalarıyla anlaştık. Bunlar
benim için çok güzel adımlar... Markam için hayali bile kalp atışlarımı hızlandıran, ileriye
yönelik çok güzel planlarım ve hedeflerim var. 

mikita_official
esrakoseogluu

davet

HANDAN BANU ÖZTÜRK

ESRA BOSTANCIOĞLU, MÜRVET MARDİNİ

SEDA PİȘKİN EZER

MELİKE GÖKÇE

Yargıcı
Homeworks
İçin Özel Davet
Yargıcı Homeworks Koleksiyonu,
Panora AVYM’de gerçekleşen özel
bir davette kapılarını açtı.
İlhamını İngiliz coğrafyasıyla özdeş taş yapılardan, tepelerin
arasındaki patikalarda geçerek ulaşılan yemyeşil tepelere
konumlanmış küçük yerleşim yerlerinden ve “heritage” kültürünün
yansımalarından alan Yargıcı Kış 2021 Koleksiyonu, Ankara Panora
AVYM’de çok özel bir davet eşliğinde tanıtıldı. Yargıcı Bölge Müdürü
Berna Erez ev sahipliğinde gerçekleşen davete Ankara iş ve sosyal
hayatının tanınan simaları katıldı. Yargıcı Kış 2021 Koleksiyonu;
misafirler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. 
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BERNA EREZ

SERRA EKİM, AYLİN HAMAMCI

ASLIHAN BARIȘ

GÜLAY EMERCE

BENGÜ BAY

MAG Medya
Yayın Yönetmeni
Beril Çavușoğlu,
etkinlikte
Yargıcı’nın
yeni yıl
koleksiyonundan
tercih ettiği
parçalarla
göz doldurdu.
NURAY KARALAR

ESRA DEMİR YILDIRIM

GÜL MURATOĞLU

BERİL ÇAVUȘOĞLU

davet

İLKNUR DEMİR

İLKAY METİN

SEDA SÜMER SONBAHAR

PINAR CANALP

SİRET UYANIK

MAG PR Solutions
tarafından
düzenlenen
davette; Yargıcı
Homeworks
Koleksiyonu
ürünleri konuklar
tatarafından çok
beğenildi.
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DAMLA PERÇİNER

GÜLCE AYDIN

DİLAN KARAASLAN

ECE SALICI

IȘIN KURȘAKLIOĞLU

GAMZE PARILTI

PINAR ÇAĞATAY KIZIL

GÖKÇE IȘIKLAR

SELMA ARAR, DENİZ ÖZTÜRK

İPEK DİNLENÇ

ELİF ULUSOY, FİGEN DOĞAN

ENDER SEVGİ GÜLTEKİN

davet

GÜLİN TURGUT, GÜLPERİ ÖZEL, BİLLUR GÖNEN

EMİNE EDA ÖZBOLAT

GÜLTEN BIÇAKÇI

SEREN ERDOĞAN

Davet,
Panora AVYM’de
Yargıcı
mağazasının
üst katında
oldukça geniș
bir alana sahip
‘‘Home’’’ katında
gerçeklești.
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ELYAD EBRAHİMİ

TUĞBA SARIÇAM

BENGİ AYGÜN, ÇAĞATAY CENGİZ

Yargıcı, yıllardır büyük bașarı gösterdiği
tekstilin yanı sıra özellikle son yıllarda
mobilya ve ev aksesuarları ile de dekorasyon
alanında vazgeçilmez markalardan oldu.
İhamını İngiliz coğrafyasından alan ürünler,
etkinlikte de büyük beğeni topladı. ü.

röportaj

ASLI ACAR, GAMZE KEKLİK

Sürdürülebilir Şıklık
Bassigue
Geri dönüștürülebilen ve doğal kumașları seyahatlerinden aldıkları ilham ile
birleștiren Bassigue’in Kurucuları Aslı Acar ve Gamze Keklik,
kaliteli, cesur ve sürdürülebilir tasarımlara imza atıyor…

B

ize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Bassigue neden ve nasıl kuruldu?

Bassigue, sürdürülebilir bir bilinç ile hareket eden bir
seyahat markasıdır. İşe; 2015 yılında pazarda bir açık
farketmemiz ile başladık. 2016 yılı Ağustos ayında ilk
satışımızı gerçekleştirdik. İki ortak olarak kurduğumuz
bu marka; kendi kafamızdakileri, yaratıcılığımızı ve
vizyonumuzu aktarabildiğimiz bir alandır. Bassigue, hem bu işin
içinde büyümemizden hem de farklı kültürler içinde yaşamamızdan
dolayı; kendimizi ayrıştırabileceğimiz bir platform haline gelmiştir.

Tasarım tarzınızı ve çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Başladığınız günden bugüne neler değişti?

Temel amacımız; rahat, şık ve içinde kendinizi iyi hissedeceğiniz
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ürünler tasarlamaktır. Seneler içinde değiştiğimiz ve
geliştirdiğimiz, sokak tarzını kendi tarzımızla yorumladığımız bir
çizgiye sahibiz. Grafik t-shirt ve sweatshirt odaklı bir koleksiyon
ile başladığımız bu yolculukta bugün eşofman setlerinden denim
setlerine kadar uzanan, hem günlük hayatta hem gece hayatında
giyebileceğiniz geniş bir ürün gamına sahip koleksiyonlarımız
mevcuttur.

Koleksiyonlarınızı hayata geçirirken nelerden ilham
alıyorsunuz?
Tasarım aşamasında en çok seyahatlerimizden ilham
alıyoruz. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerden, renklerden,
şehir trendlerinden etkileniyoruz. Hem bu yüzden hem de
yolculuklarınız sırasında giyebileceğiniz rahat setler yarattığımız

için kendimizi bir seyahat markası olarak konumlandırıyoruz.
Ürünlerimiz ilham aldığımız şehirlerin koordinatlarını ve
koleksiyon bazlı olarak farklı seyahat etiketlerini de üstünde taşıyor.

Sürdürülebilirlik sizin için önemli. En çok hangi
materyal ve renkleri kullanıyorsunuz? Üretim
sürecinizden söz edebilir misiniz?

Ana hedefimiz.; sürdürülebilir bir marka olmak ve bu konuda şeffaf
olmak. Ürettiğimiz ürünlerin karbon ayak izini nötrlemek için emin
adımlarla çalışıyoruz. Pamuklu, doğal ve geri dönüştürülebilen
ya da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyoruz. Bassigue
olarak iki tane evimiz var; bedenlerimiz ve dünyamız… Biz ikisine
de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz;
saf materyallerin sağlanmasından, ipliğin üretilmesine,
kumaşın örülmesine, kumaşın boyanmasına, dikilmesine,
ürünün paketlenmesine, kargolanmasına, bakımına ve geri
dönüştürülmesine kadar üretimimizin her adımını kapsıyor.
Üretimimizin büyük bölümünü 1985’den beri hazır giyim üretimi
yapmakta olan fabrikamızda sürdürüyoruz. Örme ve yıkanmış
kumaşlar konusunda uzman olan üretim tesisimiz; yüksek seviyede
entegre olup, iplikten başlayarak üretimin yüzde doksan beşi
aynı merkezde gerçekleştirildiğinden dolayı transfer emisyonu
oluşturmamaktadır. Aynı zamanda tasarladığımız her ürün seneler
boyu giyilebilir kalitede üretilmektedir. Geri dönüşüm üzerine de
bir program başlatmayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız
devam ediyor.

Yeni koleksiyonunuzda ağırlıklı olarak hangi ürünler
yer alıyor?
Bu sezon biraz değişime gittik. Öncelikle, “Essentials”
koleksiyonumuzu çıkardık. Bu koleksiyonda Bassigue için
klasikleşmiş, en çok tercih edilen modelleri geniş bir renk skalası

ile hayata geçirdik. Sonrasında ise çok heyecanlı olduğumuz
“Denim” koleksiyonumuzu satışa koyduk. Bu takımlar bizim için
çok özel; çünkü hayatınızda giyebileceğiniz en rahat jean setleri
yarattığımız konusunda çok iddialıyız. Önleri jean arkaları eşofman
olan bu setler sizi hem rahat hem trend hem de şık hissettirecek.
Her set üç parça halinde geliyor; fakat kendi dışında farklı
kombinasyonlara da açık bir kapı bırakıyor. Bir kere denedikten
sonra vazgeçemeyeceğinize eminiz…

“Denim” koleksiyonunuz bir hikâyesi var mı?

2020 senesinde hepimiz evdeydik. Dünyaca yavaşlamayı, durmayı,
rahatlamayı ve sadeleşmeyi öğrendik; fakat insanoğlu sosyal
bir varlık… Bir sene boyunca sadece eşofman giymekten biz bile
bunaldık. Bu koleksiyon, bizi rahatlığa alıştıran 2020 senesi ile
hemen arkasından gelen ve bizi tekrar dışarıya çıkmaya iten 2021
senesinin bir kombinasyonu oldu. Rahat olmaya çok alışsak da
süslenmeyi ve giyinmeyi özlediğimiz için iki dünyaya birleştirme
kararı aldık.

Sizce kurduğunuz markayı başarılı kılan ve diğer
markalardan ayıran özellikler neler?

Bassigue; bizim, Aslı ve Gamze’nin ruhunu yansıtan, bizimle
beraber büyüyen ve evrilen bir marka. İkimizin çok benzer; fakat
bir o kadar da farklı karakteristik özellikleri, giyinme stilleri ve
yaşam tarzları var. Bassigue, ikimizin yarattığı bu farklılıkların
ve benzerliklerin kıyafetler üzerinde bir araya gelmesidir. Bizi
başarılı kılan özelliğimiz; yenilikten, risk almaktan korkmayıp,
farklı malzemeler denememiz ve inandığımız tarzların peşinden
gitmemizdir.

Bassigue’i üç kelime ile anlatsanız ne dersiniz?
Cesur, sürdürülebilir ve cool… 

haber

ERHAN US

Erhan Us’tan Kavramsal Sanat
Kavramsal protest sanatçı ve yazar Erhan Us’un 11. kişisel sergisi
‘Ataerkilled’ İstanbul’da sanatseverlerle ile buluştu.

M

uhafazakar yapının bedene tahakkümü, fırsat
eşitsizliği, estetik dayatmalar, cinsel suçlar,
metalaşma, moda istismar gibi konuları merkezine
alan seçki, Us’un geçen yıllarda Londra, Miami,
Roma, Sydney, Tokyo Metropolitan Müzesi,Ankara
Rahmi M. Koç Müzesi, Saatchi Art gibi otuza yakın
ülkede ve birçok şehirde sergilenmiş yapıtlarından
oluşuyor. Eserler arasında sanatçının önümüzdeki aylarda raflarda
olması planlanan yeni kitabı “Status Quo” dan tuval üzerinde
edisyonlar görmek mümkün. Toplumsal cinsiyet rollerinin
öldürücü alışkanlıklara dönüşmesini yirmiye yakın enstalasyon ve
resim ile eleştiren Us’un; mini sergisi UniqExpo’da izlenebilir.
Geçen yıl yaşamı hakkında bir belgesel de çekilen, Uluslararası
Plastik Sanatlar Derneği ve AFSAD üyesi Us; Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nde dersler vermesinin yanı sıra İstanbul ve Anadolu
Üniversiteleri’nde Sosyoloji ve Felsefe çalışmalarına devam ediyor.

Sergi Manifestosu

Toplum denilen o tanımsız şeyin travmalara çektiği yara bantlarını
ve körlüklerini birer göz bandı yapıp taktığı bizlerin; tarihte yalnız
ve ancak şekil değiştiren tatlı hatıralara birer şeker daha atıp
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içerken, şiddetin tekrar üretildiği aklımızdan bile geçmeyen bu
iğrenç şekilciğin dağınıklığı arasında kadın, erkek, meta, dualite
sonunda yersiz bir kimliksizleşme.
Sistemin zihne işlediği normalleştirme suça zemin yaratırken;
haksız tahrik, iyi hâl, ceza indirimleri, duygusal bahanelere
sarılmış cinayetler, kapatılmış soruşturmalar, sağlanmayan
koruma, sınırlarını bilmeyen birey olay mahallini hazırlar.
Gelenekler ve dedikodu ile kişiyi sınırlarken; toplum, düzeni
ifşa edenler erkek otoriteler ya da ataerkil kadınlar tarafından
susturulur. Refleks gösterilmeyen kız isteme, kırmızı kuşak,
tanımlanmış ritüeller, naz yapan, prensesleşirilen, evlilik amacı
yüklenen, erkeğe itaatkâr cici kız kodları ve sayısız benzeri;
kadın mücaadelesi ve kazanımlarını görmezden yine gelme
eğiliminde.
Belirlenmiş rollerden, dayatmalardan kurtulmanın, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin, feminizmin, güçlü kadın duruşunun önünde
bugün en büyük engel; medyanın reytingler, tiraj ve onaylanmak;
erkek ile ataerkil kadının da uyum veya emir uğruna, devam
ettirdiği geleneksel toplumsal cinsiyet rolleridir. 

davet

DİLEK YURTTAȘ

SİNEM GÜNGÖR IȘIK

NİLGÜN KEÇELİ

BALÇİÇEK İLTER

NURAY ARPACI

Contemporary
İstanbul Vakfı’nda
Anlamlı Buluşma
Contemporary İstanbul Vakfı,
Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda
kadınları sanatla buluşturmak ve
hastalığa dikkat çekmek amacıyla bir
panel düzenledi.
Meme Farkındalık Ayı kapsamında, Contemporary İstanbul Vakfı’nın
Fişekhane’de bulunan sanat mekânı Cocoon’da gerçekleşen panelde;
Op. Dr Dilek Avşar ve Artkolik Güncel Sanat Platformu’nun kurucusu
Nazlı Keçili konuşmacı olarak yer aldı. 
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NAZLI KEÇELİ, DİLEK AVȘAR

G5 Masaj
Epilasyon
Phibrighte
Dermapen
Cilt Bakımı
Hydrafacial
Lenf Drenaj
Focus Ultrason

Ev Konforunda VIP Hizmet
Alacaatlı Turyapı Evleri Rose Garden Sitesi No:37 Ankara
Tel: +90 312 428 6811 • +90 530 130 2972
gokceisiklarestetikveguzellik

Sağlık-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...
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GÜZELLİĞİN
YENİ ADRESİ

sağlık ve güzellik

Metabolik
Sendromun
Önemi
DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM

Ş

Doç. Dr. Osman Yıldırım, halk arasında șeker
ameliyatları olarak bilinen, hastaları hem
fazla kilolardan hem de șeker hastalığının
olumsuz sonuçlarından korumak için yapılan
ameliyatlardan, tedavi yöntemlerinden ve
doğacak sonuçlardan söz ediyor...

eker Ameliyatı Nedir?

Şeker hastalığı olanlar, artık bazı özel
ameliyatlarla insülinden kurtulabiliyor. Tip 2
diyabeti olanlar, belli bir ağırlığın üstündeyse ve
yapılan testlerde kanda yeterli insülin seviyesi
varsa bazı ameliyatlarla; insülinden ve şekerin
diğer olumsuz etkilerinden kurtulabiliyor.

Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom; bel çevresi kalınlığı, kan basıncı yüksekliği,
kan yağlarında bozukluk, kan şekeri yüksekliği gibi bir dizi
hastalıklar kümesidir. Tanı için bunlardan en az üçünün olması
gerekir. Metabolik Sendromlu hastalarda; normal kişilere göre
Tip 2 diyabet gelişme riski beş kat, aterosklerotik kalp hastalığı
gelişme riski ise iki kat daha fazladır. Bu sendrom günümüzde
daha çok masa başında çalışan, hareketsiz yaşam tarzına sahip,
düzensiz beslenen ve sağlıksız tarzı beslenen, sigara içen,
spor yapmayan, stresli işlerde çalışanlarda daha çok ortaya
çıkar. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Metabolik
Sendrom oranı giderek artmaktadır. Ülkemizde her üç kişiden
birinin Metabolik Sendromlu olduğu tahmin edilmektedir.

Metabolik Sendromun Önemi

Bu sendromun temelinde insülin direnci vardır. İnsülin
direncinde vücutta insülin salgılanması olmasına rağmen
insülin hücre içine girip şekeri taşıyamaz. İnsülin yetersiz
olunca kanda ve organlarda yağ miktarı artar. İnsülin
direncinin artmasında temel nedenler, hareketsiz yaşam tarzı ve
aşırı kalori alımı nedeniyle oluşan aşırı kilodur. Bu sendromun
oluşmasında genetik ve çevresel faktörler rol oynar. Kişinin
ailesinde kilo fazlalığı, kan yağlarında bozukluk, tansiyon
yüksekliği varsa ve çevresel faktörler de eklenirse bu sendrom
büyük olasılıkla ortaya çıkacaktır.

Obezite ve Metabolik Sendromun Tedavisi

Tedavide en başta diyet ve yaşam tarzı değişikliği gelir. Kişiler kalorisi
yüksek rafine gıdalar yerine bol lifli, proteinden zengin ve düşük
kalorili besinler ile beslenmelidir. Kalorisi yüksek içeceklerden
ve özellikle alkolden uzak durmalı, geç saatte yemek yemekten
kaçınmalıdır. Spor hayatın her aşamasında olmalı. Hareketli yaşam
tarzı benimsenmelidir. Sürekli masa başında çalışmaktan kaçınılmalı,
her gün belli bir süre en azından yürüyüş yapılmalıdır. Şeker hastalığı
başlarsa önce bir endokrin doktoruna gitmeli ve onun önerisine
uymalıdır. Önce tablet sonra maalesef insüline geçilecektir. İşte
bunlardan da sonuç alınamazsa Metabolik Cerrahi devreye girer.

Metabolik Cerrahi

Metabolik Cerrahi, halk arasında şeker ameliyatları olarak bilinir ve
hastaları hem fazla kilolardan hem de şeker hastalığının olumsuz
sonuçlarından korumak için yapılır. Biz; zaten obezite ameliyatları ile
hastaları kilolarından ve büyük oranda da insülinden kurtarıyorduk.
Ancak şimdi morbid obez olmayan ama belli bir kilonun üstündeki
kişileri; yaptığımız özel ameliyatlarla hem kilolarından kurtarıyor hem
de yüzde seksen beşin üstüne varan oranlarda insülinden kurtarıyoruz.

Şeker ameliyatları kimlere yapılabilir?

Hastalarda Tip 2 diyabet olmalı. Ameliyat öncesi yapılan tetkiklerde;
pankreasta yeterli insülin salgısı olması gerekir. İyi sonuç almak için
hastaların organ hasarı başlamadan bir an önce başvurması gerekir.

Şeker ameliyatı nasıl yapılıyor?

Önce midenin yaklaşık %60’ının çıkarıldığı bir tüp mide yapılır. Daha
sonra midenin alt kısmı ince bağırsağın son 2 m’lik kısmına bağlanır.
Yiyeceklerin 1/3’ü normal yoldan yani on iki parmak bağırsağından
geçer, 2/3’ü ise yeni yapılan yoldan geçer. Hasta hem zayıflar, hem de
yiyeceklerin önemli bir kısmı ince bağırsağın kestirmeden son kısmına
gitmiş olur.

Tunalı Hilmi Cad. 114/44 Çankaya-Ankara Tel: +90 312 466 77 71 ● Mobil:+90 538 315 20 89
doc.dr.osman.yildirim
drosmanyildirim61 ● www.osmanyildirim.dr.tr

sağlık ve güzellik

OP. DR. FATİH ÖKTEM

Jawline Estetiği
Fatih Öktem
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Öktem,
son zamanların trendi jawline estetiğinden bahsediyor…
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J

awline nedir?

İngilizce’deki jaw (çene) ve line (çizgi) kelimelerinin
bir araya gelmesinden oluşan jawline; çene çizgisi
anlamına gelmektedir. Sonraki süreçte; Türkiye’de
çene ucu ve çene hattı için yapılan çoğunlukla dolgu
veya botoks gibi medikal estetik uygulamalarına
verilen genel isme dönüşmüştür.

Jawline uygulamasının etkileri nelerdir?

Belirgin bir çene hattı ve çene ucu ile daha genç görünmenizi
sağlayan jawline işlemleri; çene ile boyun arasındaki geçişi
netleştirerek, yüzdeki altın orana ve ideal hatlara ulaşmamızı
sağlıyor. Kadınlar için daha dişi, erkekler için de daha erkeksi bir
ifadeye sahip olmak anlamına gelir. İnsanlarda gıdı ve küçük çene
hattı daha çocuksu olduğundan daha kilolu bir görüntüye neden
olur.

Anladığımız kadarıyla jawline ideal çene hattına
kavuşmayı sağlıyor. Peki ideal jawline için yapılabilen
işlemler nelerdir?
Aslında, bu soruyu cevaplamadan önce çene hattının neden
küçük ya da geride olduğunu muayene ederek anlamak gerekir.
Bazı kişilerde aşırı kilodan, bazı kişilerde yaşla beraber oluşan
cilt sarkmasından ya da alt çene geriliği gibi sebeplerden dolayı
çene hattı silinmiş olabilir. Bu sebeplerin çözümleri elbette
farklıdır. Muayene sırasında alt çene geriliği tespit edilen kişilere;
ortodontik tedavi önerilebilir. Bu süreçte de dermal dolgular ya da
çene implantı ameliyatı ile jawline için destek olunabilir. Sarkma
şikayetinden dolayı oluşan çene hattı silinmelerinde ise yüze
dermal dolgularla ya da çeşitli ameliyatsız yüz germe işlemleriyle
destek verilebilir.

Çene dolguları diğer dermal dolgulara göre farklı
mıdır?

Farklı değildir. Jawline için hyaluronik asit içeren veya kalsiyum
hidroksiapatit içeren dolgular kullanıyoruz. Normalde hyaluronik
asit, insan vücudunda bulunan özellikle yaşla beraber kaybolan,
cildin önemli yapı taşlarından biridir. Son zamanlarda, kemik
dolgu olarak da geçen kalsiyum hidroksiapatit içeren dolgular
mevcuttur. Jawline için yapılan dolgular, ortalama on iki veya on
sekiz ay kalıcılığa sahiptir.

Çene protez ameliyatından ve sürecinden
bahsedermisiniz?

Çene protez ameliyatları, genel anestezi altında hastane şartlarında
yapılan ortalama bir veya bir buçuk saat süren ameliyatlardır.
Çene protezi ameliyatlarında silikon protezler kullanıyoruz. Bu
protezleri ağız içerisinden veya çene altı hattından yerleştiriyoruz.
Ameliyat sonrası süreç ağrılı değildir. Bu süreçte; sadece çene ve ağız
etrafında ödemler oluşur. Ameliyat esnasında protezin koyulacağı
yer belirlendikten sonra mümkün olduğunca küçük bir kesiyle
operasyon tamamlanır. Bu oluşan dikiş hattı hem zamanla solarken
hem de ağız içinde veya çene altında kaldığı için kişiyi rahatsız
etmez. Çene protez ameliyatları kalıcı olduğu için deformitesi çok
ileri düzeyde olan kişilerde tercih edilmesi gereken ve hastalarımıza
önerdiğimiz bir işlemdir.

Çene ucu ileride olan hastalar için yapılabilecek
işlemler var mıdır?

Muayene esnasında belirlenen ve çene ucu ilerde olan orta ve hafif
vakalarda; ortodontik tedavi önerilebilir. Bu süreçte; çene ucu
törpüleme ameliyatı yapılabilir.

Çene hattının neden küçük ya da
geride olduğunu muayene ederek
anlamak gerekir.
Ameliyat olmak istemeyen hastalarınıza
önerdiğiniz başka işlemler var mıdır?

Çene bölgesinin yan tarafında bulunan ve en güçlü çiğneme kası
olarak bilinen massater kasının hipertrofisi (aşırı büyümesi) de
kişinin çene hattının silinmesine sebep olur. Ayrıca; massater
kasının hipertrofisinin sebebi diş sıkma problemi de olabilir.
Diş sıkma sorunu olan kişilerde çene köşelerindeki kaslar
güçlenir, genişler ve yüzde kare gibi bir görüntüye neden olur.
Bu da yüz hattının ovalliğinin gitmesine neden olur ve kişiyi
mutsuz edebilir. Biz; bu süreçte diş sıkma problemleri ve yüzün
alt kısmının incelmesi için massater (diş sıkma kası) botoksu
yapıyoruz. Bu işlem, yüze yaptığımız botoks işlemi ile aynıdır.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Her zaman söylediğim gibi estetik olarak yapılacak olan
işlemlerin çok ciddiye alınması gerektiğini ve uzman hekimler
tarafından uygulanmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu
zorlu pandemi sürecinde herkese sağlıklı günler diliyorum…

sağlık ve güzellik

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Gençleşme Programında
Altın Standart
Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, günümüzde popüler hale gelen,
ameliyatsız gençleșme ve sıkılașmayı sağlayan 4D Tedavisi kapsamında yapılan
cilt analizlerine, tedavinin așamalarına ve sonuçlarına dikkat çekiyor...

C

ilt tipinizi bilmeniz ve cilt analizi neden
önemli?

Cilt tipimiz; hep sorulan ve merak edilen bir konudur.
Hatta bana sıklıkla sorulan sorular: “Doktor hanım
cildim karma mı kuru mu?, Hassas mı? Susuz mu?,
Kuruluk hissediyorum?, Neden lekelerim artıyor?” Biz
dermatologlar bakar bakmaz cildinizi analiz ederiz
ve size potansiyel risklerinizi anlatır, önerilerde bulunuruz; ancak
size bir program aracılığı ile yüzünüzdeki yağ, leke, damar ve
kırışıklık durumunu gösterdiğimizde daha hoşnut olursunuz.
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Observ Cihazı ile analizi nasıl yapıyoruz?

Sıklıkla yüz bölgesinin, bazen de saçlı bölgenin (saç dökülmesi
problemini belirlemek amacıyla) çeşitli açılarda fotoğraflarını
çektikten sonra farklı ışıklarda cildimizdeki farklı yapıların
yoğunluğunu görebiliyoruz. Cildinizin kalitesini, tipini, yağ
bezleri, sivilce izleri, leke, kırışıklık, kılcal damar yoğunluğunu
ve bu yapıların yüzün çeşitli bölgelerinde nasıl yoğunlaştığını
ekranda bize gösteren bu cilt analiz cihazı sayesinde önce size
en uygun tedavi programını belirliyoruz. Daha sonra da tedavi
bitiminde ise analiz sonuçlarını karşılaştırarak; ne oranda

iyileştiğinizi size gösterebiliyoruz. İyileşme durumunuza göre
ileri dönemde cildinize neler yapmalıyız onları konuşup,
planlıyoruz.

Cilt Analizi Sonrası Ameliyatsız Gençleşme
Programında Altın Standart

Fotona lazer firması; kendine özel, tek platformda Erbium
YAG ve Nd YAG lazer dalga boylarını kullanarak; dört boyutlu
yeni bir cilt gençleştirme tedavisi geliştirmiştir. En önemli
özelliği; işlemden hemen sonra, bir veya iki gün içinde yüz
bölgesi kendini toparlamakta ve hastaların yaşam kalitesini
azaltmamaktadır. 4D uygulamasınd;, yüz ve boyun bir bütün
olarak yenilenir. Saçlı deri, alın, şakaklar, göz çevresi, göz
kapakları, yanaklar, ağız çevresi, ağız içinden yanak içlerine
kadar, dudaklar, burun, çene, kulak önü, gıdı, boyun ve dekolte
bölgesine uygulama yapılır. Ağız içinden yapılan uygulama
özellikle; dudak çevresi kırışıklıklarını azaltmakta ve nazolabial
bölgede bulunan derin çöküklükleri doldurabilmektedir.
Aynı seansta uygulandığı yüz ve boyun bölgesi cildinin farklı
katmanlarını tedavi edebilmesi cihazın bir diğer üstünlüğüdür.
4D Tedavisi dört aşamalıdır:
•Erbium yag Smoothlifting
•FRAC3 Nd yag rejuvenasyon
•PIANO Nd yag lifting ve sıcak lipoliz
•Erbium yag yüzeyel peeling
Erbium ve Nd YAG lazer dalga boylarının; farklı başlıklarla, farklı
atım süresi ve farklı dozlarda uygulandığı bu dört aşamalı tedavi
ile cildin sırasıyla;
epidermis, yüzeyel ve derin dermis, subkutan yağ dokusu
uyarılmaktadır.
Böylece; üst deri epidermiste; hücre döngüsü uyarılır. Yüzeyel
orta deride (papiller dermis) kan dolaşımı arttırılmakta,
ısıtılmakta, inflamasyon azaltılmaktadır. Derin deride (retiküler
dermis) kollajen ve elastin yapımı uyarılmaktadır.
Ayrıca; cilt altı yağ dokusu, Nd YAG lazer Piano moduyla üst
deriye zarar vermeden, derin ısıtılmakta ve yağ dokusunda
azalma (sıcak lipoliz) olmaktadır. Özellikle; göz kapakları
yağ torbalanmaları, çene hattında ve gıdı bölgesindeki
yağ miktarının azaltılması mümkün olmaktadır. Nd YAG
Piano modu ile oluşan derin ısınma, ciddi kolajen artışı ile
sonuçlanmaktadır.
Son aşamada; Erbium Yag peeling ile ölü deride ince bir soyulma
amaçlanarak, foto yaşlanmaya bağlı lekelerin azaltılması
sağlanır. Böylece; parlak, sıkı, pürüzsüz, gözenekleri ve
kırışıklıkları azalmış, bütünüyle gençleşmiş bir cilt elde edilir.
Saçlı deriden dekolteye kadar bir bütün olarak cilt yenilenmesi
sağlanmış olur.

1. adım:

Smooth lifting erbium YAG lazer yedi mm başlık ile yüzün dış
kısmından üst deriyi ve ağız içinden de dudak, diş etleri, yanak
mukozasını ısıtır. Isınan dokuda kolajen yapımı başlar. Belirli bir
ısıya erişince; kas iplikleri kasılır ve bağlı olduğu dokuda gerilme
sağlar. Yüz kaslarında ısı etkisiyle sıkılaşma ve toparlanma
olur. Isının yaptığı gerilme etkisi sadece o anlık değildir. Isı hem
dokuda iyileşmeyi sağlar hem de yeni kolajen üretimini başlatır.
Yüz bölgesinde hem içerden hem de dışardan, kolajen yapımı
uyarılır. Kaslarda sıkılaşma ile lifting ve elastikiyet artar.

En önemli özelliği; ișlemden hemen
sonra, bir veya iki gün içinde yüz bölgesi
kendini toparlamakta ve hastaların yașam
kalitesini azaltmamaktadır.

Smooth lifting; tüm yüze, göz kapaklarına, ağız içinden de
dudak ve yanak içine yapılmaktadır. Ağız mukozası çok incedir.
Smooth lazer teknolojisinde; lazer enerjisi üst mukozaya zarar
vermeden alt dokulara iner. Böylece üst üste gelen atışlarla, ağız
içindeki mukoza altı doku kırk beş ile altmış dereceye kadar
ısıtılır. Böylece kolajenin yeniden üretilmesi ve şekillenmesi
sağlanır.
Ağız içi smooth lifting uygulaması; dudak üstü ve çevresi
kırışıklıkları, dudak karışıklıkları, nazolabial olukların
giderilmesi ve son yıllarda moda olan Hollywood yanağı için
kullanılır.

2. adım:

Nd YAG lazer; FRAC3 rejuvenasyon Frac3 modunda, Nd YAG
lazer ile orta deri hedeflenir ve derin ısınma ile non ablatif
kolajen uyarımı sağlanır. Ayrıca; yüzeysel orta derinin vasküler
yapısını normalize ederek, ciltteki artmış inflamasyonu
azaltabilir. Bu Biomodülasyon Tedavisi özellikle Rozasea’da etkili
olmakta ve kızaran cildin yatışmasını sağlamaktadır.

3. adım:

Nd YAG lazer; Piano sıkılaşma ve sıcak lipoliz Piano modu ile
derin dermis ve cilt altı yağ dokusunun ısıtılması hedeflenir. Nd
YAG lazerle üst deriye hasar vermeden cilt altına ısı iletilir. Yağ
dokusunda kırk beş ile altmış dereceye kadar ısınma olurken, üst
derinin ısısı kırk derecede tutulur.
Özellikle; üst ve alt göz kapağı yağ torbalarının küçültülmesi,
göz kapağının ameliyatsız sıkılaştırılmasında önemlidir. Piano
sıkılaşma ve sıcak lipoliz; gıdı bölgesindeki yağlanmanın
azaltılması, boyun lifting, iç kol ve iç bacak cildinin
sıkılaştırılması ve inceltilmesinde faydalıdır.

4.adım:

Erbium YAG yüzeyel peeling; Erbium YAG dalga boyu ile ciltte
ufak delikler açarak ince bir soyulma yapılır. Lazer peeling ile
ince kırışıklıkların, cilt lekelerinin giderilmesi sağlanır. Orta
deriye inen ısı da kolajenin yüzeysel artışını sağlayarak, yağ
bezlerinin küçülmesi yoluyla yağ salgısını azaltır. Böylece cildin
nem ve yağ dengesini kontrol altına alır.
4D ameliyatsız cilt gençleştirme tedavisi kişinin yaşına ve
yaşlanmanın derecesine göre dört ila altı seans yapılabilir. Ciltte
ince de olsa bir soyulma yaptığı için çok güneşli mevsimlerde ve
yaz aylarında tedaviye ara vermek gerekebilir. Seanslar arasında
cildin yenilenmesini sağlayacak bakım kremleri ile güneş
koruyucu kullanımı önemlidir. Ortalama iki veya üç haftada bir
tekrarlanan dört ila altı seansın sonunda; saçlı deriden dekolteye
kadar yüz bölgesi bütün olarak gençleşmiş ve sıkılaşmış olur. 
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NURCİHAN GÜLLÜOĞLU

Sessiz Düşman İnsülin
Nurcihan Güllüoğlu
İnsülinin, hayat boyu organlarımızı yöneten bir oyun kurucu olduğuna inanan
Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Nurcihan Güllüoğlu, insülinin öneminden ve vücuttaki
görevlerinden detaylı bir șekilde söz ediyor...
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ankreasta üretilen, metabolizma için birçok önemli
işlevi üstlenen, farklı bir tabirle vücutta; “Orkestra
şefi” olan hormondur. Şeker ve dolaylı olarak başka
besin gruplarının; karaciğer, kas ve yağ hücresi
gibi çeşitli dokularda depolanmasını sağlar.
Doktorunuza; “İnsülinin görevi nedir?” diye sorduğunuzda size:
“Kan şekerini düşürmek” diye cevap verecektir. Bu doğru; fakat
eksik bir cevaptır...

İnsülin, hayat boyu bütün
hormonlarımızın üzerinde etkisi
olan bir yöneticidir.

İnsülin aslında bir depo hormonudur. Anabolik, yani yapıcı
bir hormondur. Kan şekerini düşürmesi, asıl işlevini yerine
getirirken ortaya çıkan bir yan etkidir. Sadece şekeri değil,
kandaki fazla besin gruplarını da depolarken; kan şekeri
dengesini de kurmuş olur. Diğer yandan, eğer insülin olmasaydı
ve enerji depolanamasaydı; atalarımız kıtlık günlerinde bir
gün yiyip, iki gün besinsiz yaşayamaz ve nesillerini devam
ettiremezlerdi.
İnsülin, hayat boyu bütün hormonlarımızın üzerinde etkisi
olan bir yöneticidir. Diğer bir deyişle; oyun kurucu veya orkestra
şefidir. Bu sebeple, işlevinin bozulması demek; diğer birçok
hormonun da aksaması demektir.
Kan şekeri yükselince; insülin fazla enerjiyi depolamak için
pankreasın beta hücrelerinden salgılanır. Hedef, anahtarı varken
hücrenin zarındaki kapıyı açar, fazla şeker ve besinleri kandan
alıp hücre içine depolar. İnsülinin özellikle; karaciğer, kas ve yağ
hücrelerinin kapısını açabilmesi, metabolizma açısından çok
önemlidir.
Vücudumuzda şeker deposu yok denecek kadar küçüktür. Bir
de fazla hareket etmiyorsak, fazla şekerin gidebileceği tek yer
karaciğerdir. Orada da yağa çevrilip, yağ hücrelerinde depolanır.
Fazla enerjinin yağ olarak depolanıyor olması da vücudun temel
enerji kaynağının yağ olduğunun bir göstergesidir.
Fazla şeker vücut için toksik olduğundan ondan kurtulmanın
en kısa yolu; onu enerji olarak yakmaktır. Onun için yok denecek
kadar az olan şeker deposu; vücut için ilk kullanılan enerji
kaynağıdır. Ancak yakacağından fazla şeker vücuda girmişse;
tek çareyi karaciğerde yağa çevirerek ve yağ hücrelerinde
bekletmekte bulur. Devam eden şeker alımlarında ise artık
umudu keser, yağ yakmayı bırakır ve sürekli içeri giren şekerle
uğraşır.
Tabii ki bu döngüde insülin artarak, yağ hücrelerinin enerjiye
dönüş yolunu da kapatır. Yani; insülin direnciniz varsa
yağları enerjiye dönüştüremez, aç bile kalsanız kolayca kilo
veremezsiniz. “Peki; kanda yükselmiş insülinin etkisiyle,
bitmeyen yeme isteğinin kısır döngüye sebep olduğu bu
durumda enerji üretmek için vücut ne yapacak?” maalesef
kas yakmaktan başka bir yol bulamayacak ve sürekli yedirme
isteğiyle anlık enerji üretmeye çalışacaktır. Ya yeniden şeker ye ya
da enerji üretmek için kasını yak... Tam bir kaos. 

dytnurcihangulluoglu
www.akilcibeslen.com
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PROF. DR. HALİS ȘİMȘEK

Sağlık Hizmetine Yeni Soluk

HC International Clinic Cerrahi Tıp Merkezi
Sağlığa akademik bakıș yaklașımıyla kurulan, ileri teknolojiye sahip alt yapısı,
konforlu yașam alanları, modern mimarisi ve uzman kadrosuyla birçok farklı
alanda hizmet veren HC International Clinic Cerrahi Tıp Merkezi, açıldığı ilk
günden bugüne; sağlık hizmetine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor...

A

nkara, Hoşdere Caddesi’nde; 2019 yılında özel bir
klinik olarak kurulan HC International Clinic Cerrahi
Tıp Merkezi, Gastroentroloji Uzmanı Prof. Dr. Halis
Şimşek tarafından kurulmuş olup; 6000 m2 kapalı
alana sahip, modern mimarisi, konforlu yaşam alanları,
ileri teknolojik alt yapısı, konusunda uzman akademik kadrosuyla
hastalarımıza hizmet vermeyi amaç edinmiştir. Gastroentroloji,
Genel Cerrahi, Endokrinoloji, Kadın Hastalıkları, İç Hastalıkları,
Üroloji, Plastik Cerrahi, Radyoloji, Dermatoloji & Kozmotoloji ile
Beslenme & Diyetetik bölümleriyle hizmet vermektedir.

konusunda uzman doktorlarımız tarafından oluşturulan
konseylerde tartışılarak, uygun tedavinin yapılması sağlanmaktadır.
Ayrıca merkezimiz; tanı ve tedavi bölümlerini, ülkemizin önde gelen
hekimlerinin kullanımına açmış bulunmaktadır.
Akademik dünyanın içinde olan merkezimizin en büyük kuruluş
amaçlarından birisi; hekimlerin ve sağlık personelinin eğitimine ve
gelişimine yardımcı olmak, onların tıptaki gelişmelerden haberdar
olmasını sağlamaktır. Bu nedenle; merkezimizde bulunan modern
toplantı salonumuzda, çeşitli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
bilimsel toplantılar ve tartışmalar organize edilmesi amaçlanmıştır.

Ülkemizdeki sağlık hizmetine yeni bir soluk getirerek hizmet
vermeyi amaçlayan merkezimizde, ileri teknolojik donanıma
sahip üç adet ameliyathane bulunmaktadır. Merkezimize girildiği
andan itibaren güler yüzlü personelle karşılanan hasta ve hasta
yakınlarının rahatı için her şey özel olarak düşünülmüştür. Modern
tanı yöntemleriyle en kısa sürede teşhisin konulduğu ve kaliteden
ödün vermeden tedavinin planlandığı merkezimizde, birbirini
destekleyen bölümlerimizle hastalarımıza kaliteli hizmet vermek
amaçlanmıştır.

Bilindiği gibi ülkemiz ve özellikle Ankara’da; modern hizmet veren
sağlık kuruluşları, alanlarında dünya çapında uzman hekimleriyle
bölgemizdeki ve komşu ülkelerdeki hastalar için bir çekim
merkezidir. Cerrahi Tıp Merkezi’miz, yurt dışından gelecek hastalara
da en iyi şekilde hizmet vermek için gereken alt yapıya sahiptir.
Ankara’nın ulaşımı kolay, merkezi bir konumunda kurulan
Cerrahi Tıp Merkezi’mize araçlarıyla gelecek hasta ve hasta yakınları
için binamızın bitişiğinde geniş bir otoparkımız bulunmaktadır.

Cerrahi Tıp Merkezi’mizde önceliğimiz hastalarımızın sağlığıdır.
Bu nedenle, komplike ve tanı zorluğu olan hastaların sorunları,

Sağlığa akademik bakış yaklaşımıyla kurulan Özel HC International
Clinic Cerrahi Tıp Merkezi olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. 
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Sağlıklı Cilt
Sağlıklı Vücut
Uzm. Dr. Zerrin Çeliker
UZM. DR. ZERRİN ÇELİKER

Ö

Özel HC International Clinic Cerrahi Tıp Merkezi’nde
Dermatoloji alanında hizmet veren
Uzman Dr. Zerrin Çeliker, aldığı eğitimler,
sunduğu hizmetler ile hastalarına en güvenli ve
kesin çözümleri üretiyor...

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1975 yılında Ankara Fen Lisesi’ni bitirip, çok isteyerek Tıp
Fakültesi’ne girdim. 1982 yılında mezun oldum. Aslında
meslekte aslında kırkıncı yılımdayım. 1984 ve 1988 yılları
arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji
Ana Bilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimi’ni tamamladım.
Zorunlu hizmet yasası gereği; MEB Ankara Beşevler Sağlık
Eğitim Merkezi’ne atandım ve 2002 yılında emekli olana dek orada
görev yaptım. Emeklilik sonrası, Ankara’nın çeşitli özel hastaneleri
ve tıp merkezlerinde çalıştım. Eylül 2020’den bu yana da Özel HC
International Clinic Cerrahi Tıp Merkezi’nde çalışıyorum.

Kariyerinizden, uzmanlık alanınızdan ve bu alanı neden
tercih ettiğinizden söz edebilir misiniz?
Son sınıfta öğrenciyken Dermatoloji alanında uzmanlaşmaya karar
vermiştim. Vücudumuzun en büyük organı olan derinin hem
kendine ait hem de diğer organlar ve sistemlerle, çevresel koşullarla,
bağışıklıkla, genetikle ilgili pek çok hastalığı vardı ve gelişime çok açık
bir daldı. Uzmanlık sonrası, akademik ortamda devam edebileceğimi
düşünmüştüm. Bunu gerçekleştirme şansı bulamasam da hep bilimin
ışığında yürümeye çalıştım. Çok okudum, yenilikleri izlemeye ve
uygulamaya gayret ettim.

Bu konuda ne gibi eğitimler aldınız?

Son yirmi yılda artan bir şekilde dermatologlar, kozmetik işlemlerle
de ilgilenmeye ve uygulamaya başladılar. İnsanların daha sağlıklı,
daha genç görünme ve yapısal düzensizliklerden ve izlerden kurtulma
isteği; bu yönelimde önemli bir rol oynuyor. Bu tür uygulamaların;
eğitimli, yetkin, uzman hekimlerce bir sağlık kurumunda yapılıyor
olması toplumsal sağlık açısından önemli bir konu. Yanlış kişilerin
elinde, uygunsuz hijyenik ortamlarda yapılan uygulamalar birçok
sağlık sorununa yol açabilmektedir. Ben de özellikle emeklilik sonrası
çalıştığım kurumlarda ki hasta talebi nedeniyle kozmetik uygulamalar
alanında bilgilerimi artırmaya, el becerilerini kazanmaya gayret ettim.
Bu amaçla; kurslara, sempozyumlara, kongrelere katılarak olanaklar
ölçüsünde estetik, kozmetik uygulamaları yapmaya çalıştım.
Dermatolojinin konusu içinde derinin enfeksiyon hastalıkları, iyi ve
kötü huylu tümörleri, ekzema ve alerjiler, genetik hastalıkları, doğumsal
hastalıkları, sedef hastalığı ve benzeri papüllü skuamlı hastalıklar,

vezikülobüllöz hastalıkları, ürtikeryal ve eritemli hastalıkları,
renk değişimleri ile seyreden hastalıkları, deri eklerinin (saç,
tırnak, ter bezi, yağ bezi vb.) hastalıkları yer alıyor. Dolayısıyla;
Dermatoloji aynı zamanda diğer sistemik hastalıklarda görülen
deri belirtilerinin yoğun olması nedeniyle, birçok tıbbi dalla da
işbirliği içinde çalışmayı gerektiriyor.

HC International Clinic Dermatoloji Bölümü’nde
hangi hizmetleri sunmaktasınız?
Halen çalışmakta olduğum HC International Clinic
bünyesinde; dermatolojiyi ilgilendiren tüm alanlarda,
her yaş grubundan hastanın muayene, tedavi ve izlemi ile
birlikte dermokozmetik uygulamalar yapmaktayız. Bunları
genel olarak tıbbi cilt bakımı, lazer epilasyon, lazerle cilt
gençleştirme, leke ve dövme giderme, hacim kayıplarını
ve izleri gidermek üzere dolgu uygulamaları, kırışıklık
giderme amacıyla Botulinum A toksini enjeksiyonları,
cilt gençleştirme ve lekelenmelerin giderilmesi amaçlı
mezoterapi ve PRP uygulamaları, iğneli radyo frekans
uygulamaları, mikro iğneleme (Dermapen) ile derinin daha
derin katmanlarına çeşitli kozmetiklerin uygulanması,
dondurma ve buharlaştırma yöntemleri ile siğiller ve iyi
huylu tümörlerin giderilmesi olarak sıralayabiliriz. Bu işlemler
sırasında kliniğimizde, hastanın genel sağlık durumu, yaşı,
ruhsal durumu mutlaka göz önüne alınmakta, etik kurallara
ve bilimsel gerçeklere kesinlikle uyulmakta, hastanın ihtiyaç
duymadığı gereksiz uygulamalar asla yapılmamaktadır.

Sektörde sizi özel kılan ve iddialı olduğunuz
uygulamalar nelerdir?

Bir sağlık kuruluşunun ve hekimin, hastaları tarafından tercih
edilmesinin en önemli nedenlerinin başında; bilimsel tutum
ve davranış ile hastalarla kurulan iyi insani ilişkiler geldiğine
inanıyorum. Bir hekim olarak; yeterli ve çağdaş tıbbi donanıma
sahip olmanın yanı sıra bünyesinde çalışmakta olduğum HC
International Clinic’in temiz, hijyenik ve konforlu mekânlar
sunuyor olması sektörde elbette önemli bir fark yaratıyor. Aynı
zamanda, hastalarımızın bizi tercih etmesindeki en büyük
neden; merkezimizin kaliteli ve güler yüzlü personellerle
çalışıyor ve hasta odaklı hizmet sunuyor olmasıdır. 
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İSA ÖZDEMİR

Kteph Aklımda
Foto Kolektif Fotoğraf Atölyeleri
tarafından “Kteph Aklımda” temasıyla
bir farkındalık etkinliği düzenlendi.
Pıhtıya bağlı akciğer tansiyonu olarak bilinen Kteph hastalığı
için farkındalık yaratmak adına bir sanat etkinliği düzenlendi.
Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ve Foto Kolektif
Fotoğraf Atölyesi iş birliği ile düzenlenen sergi, Ankara Hilton
Otel’de sanatseverlerle buluştu. “NefesSizsiniz” adlı sergiye; tıp ve
sanat dünyasının tanınan fotoğraf sanatçıları da eserleriyle katıldı.
Doktorlar ve çeşitli meslek gruplarından da sanatçıların hazır
bulunduğu sergi büyük ilgi gördü. 
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AHU ACAR GÜNGÖR

Şeffaf Plak ile Düzgün Dişler
Dr. Dt. Ahu Güngör Acar
Dr. Dt. Ahu Güngör Acar, günümüzde tel tedavisine alternatif olarak geliștiren ve
kolaylıkları bakımından çok büyük bir yenilik olan șeffaf plak tedavisini
tüm detayları ile ele alıyor...

Ş

effaf Plak tedavisi nedir?

Şeffaf plaklar, Ortodonti’de tel tedavilerine alternatif
olarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Telsiz Ortodonti
olarak, son günlerde sıklıkla duymaya başladığımız
şeffaf plak tedavisi; klasik metal veya estetik braketler,
teller kullanılmadan, üç boyutlu yazıcılarla kişiye
özel hazırlanan şeffaf plaklar kullanılarak yapılan
bir Ortodontik tedavidir. Bu plaklarla; metal veya estetik tellerle
yaptığımız tedavilerin hepsini yapmak mümkündür. Dolayısıyla;
şeffaf plak tedavileri ortodontide çok büyük bir yeniliktir...
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Şeffaf plak kimlere uygulanabilir?

Şeffaf plaklar, beş ve altı yaşından başlayarak; her yaşa ve herkese
uygulanabilir. Yaşla ilgili olarak bir üst sınır yoktur.

Süreç nasıl ilerlemektedir?

Şeffaf plak tedavisine karar verdiğinizde; öncelikle Ortodontistiniz
sizi muayene edecek, daha sonra dişlerinizin fotoğraflarını alacak,
X-ray ve dijital taramalarınızı yapacaktır. Bu amaç ile ağızdan üç
boyutlu dijital ölçüler alınır ve bu ölçüler üzerinde size özel bir
dijital tedavi planlaması yapılır. Dişler ve çenelerdeki bozukluğun

şiddetine göre tedavide kullanılacak plak sayısı belirlenir. Şeffaf
plaklar üretilip, ortodontistinize gönderilir. Ortodontistiniz
tarafından ilk plak ağzınıza uyumlanır. Aynı seansta; doktor
tarafından uygun görülen sayıda plak, her gün takılmak üzere
size verilir. Bu plaklar yaklaşık yedi veya on gün arasında bir
değiştirilerek; bir sonraki plağa geçilir. Şeffaf plaklar değiştikçe,
dişlerde de yavaş yavaş düzelmeler başlar. Süreci izlemek ve
yeni şeffaf plak almak için ortodontistinizi her altı veya sekiz
haftada bir ziyaret etmeniz gerekiyor. Kontrollerin çok sık
aralıklarla yapılmıyor olması; sistemin avantajlarından biridir.

Takıldıktan sonra ağrı oluşturur mu?

Takıldıktan sonra hastalarımızın
konforunu bozacak düzeyde bir
ağrı görülmez.

Takıldıktan sonra hastalarımızın konforunu bozacak
düzeyde bir ağrı görülmez; ancak hastamızın adaptasyonu
için ortalama iki veya üç gün alışma süresinin olacağı
unutulmamalıdır. Bu durum ise sadece tedavinin ilk
aşamalarında gözlenir. Daha sonra kaybolur. Kısacası; şeffaf
plaklarla tedavi çok konforludur.

Ne kadar sürede takılır?

Ben kliniğimde hastalarıma yabancı menşeli bir firmanın
şeffaf plaklarını uyguluyorum. Dolayısıyla; ağız içerisinden
dijital ölçüleri alıp, yurtdışında bağlantıda olduğumuz firmaya
bu ölçüleri gönderiyorum. Hastaya özel tedavi planını; üç
boyutlu bir yazılım ile yurt dışındaki laboratuvar ile internet
üzerinden karşılıklı olarak gerçekleştiriyorum. Plakların
elimize ulaşması yaklaşık üç haftayı buluyor. Bu süreç
sonunda tedaviyi kapsayan tüm plaklar bize gönderilmiş
oluyor.

Şeffaf Plak tedavisi konuşmayı etkiler mi? Estetik
açıdan bir sorun teşkil ediyor mu?
Belki ilk takıldığı gün çok hafif etkileyebilir ama sonrasında
plaklar çok ince ve kişiye özel tasarlandığı için adaptasyonu
çok hızlı oluyor. Yani iki veya üç gün içerisinde plaklar
ağzınızda yokmuş gibi oluyor... Ağzınızda yokmuş gibi geliyor.
Estetik açıdan sorunu çözmesinin yanında mükemmel bir
üstünlük sağıyor. Yani siz tedavi olurken; kimselerin ruhu
duymaz. Zaten bu sistemin en büyük üstünlüğü de budur…

Normal diş teli ile mi yoksa Şeffaf Plak ile mi
tedavi daha kısa sürer?

Yapılan araştırmalarda tedavi süresi bakımından şeffaf plaklar
ve sabit diş telleri karşılaştırıldığında; şeffaf plak tedavilerinin
genel olarak tel tedavilerine göre daha kısa veya aynı sürdüğü
görülmüş. Benim klinikte gerçekleştirdiğim gözlemim; şeffaf
plak tedavilerinin daha kısa sürdüğü yönündedir.

Şeffaf plak tedavilerinde istenen sonuca ne kadar
sürede ulaşılabiliyor?
Dişlerinizdeki Ortodontik bozukluğa bağlı olarak değişir.
Bunun net cevabı için mutlaka bir Ortodonti Uzmanı’na gidip,
muayene olmanızı öneririm.

Şeffaf Plak tedavisi yeme içme alışkanlıklarımızı
nasıl etkiliyor?

Şeffaf plak tedavilerinde, yeme içme alışkanlıklarında hiçbir
değişiklik olmuyor. Yemek yeme sırasında plaklar ağızda
olmadığı için dilediğiniz her şeyi kısıtlama olmadan yiyip
içebilirsiniz. Bu hijyen anlamında bize büyük bir kolaylık
sağlıyor; çünkü yemek sonrasında ağızda kalan gıda artıklarını
teller ağızdayken temizlemek çok zor olabiliyor.

Son olarak Şeffaf Plak tedavisi bittikten sonra
herhangi bir işlem yapılır mı?

Her Ortodontik tedavinin sonunda mutlaka pekiştirme tedavisi
yapılmalıdır. Uygulayacağımız teknik, tel tedavisi veya şeffaf
plak tedavisi; her ne olursa olsun, yaptığımız tedavinin kalıcı
olması, başlangıç haline geri dönmemesi için pekiştirme
tedavisi son derece önemlidir. Bu uygulama, sabit veya hareketli
araçlarla yapılır. Son derece konforlu ve estetik açıdan sorunsuz
bir dönemdir. 
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OP. DR. ESRA ÇABUK CÖMERT

Alternatif Gebelik
Yöntemleri
Esra Çabuk Cömert
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert, standart
gebelik yöntemlerinden sonuç alamayan ve çocuk sahibi olmak isteyen
çiftlerin bașvurabileceği alternatif uygulamalardan ve bu uygulamaların
süreçlerinden söz ediyor...
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umurta Donasyonu (OOSİT) Donasyonu Nedir?

Yumurta donasyonunun tıbbi adına “Oosit Donasyonu” denir.
Yumurta donasyonu, tüp bebek tedavisi ve farklı yöntemlerle
olumlu sonuç alamayan çiftler tarafından tercih edilen bir
işlemdir. Mevcut tüp bebek sahibi olma prosedürlerinde
başarılı olamayan ve uzun süre boyunca başarılı gebelik
gerçekleştirememiş; aynı zamanda kanser tedavisi ya da güçlü
ilaç tedavileri sebebiyle yumurtalıkları alınan kişilerde doğurganlık
yeteneği varsa bu yöntemle başarılı gebelik olasılığı vardır.
Bu tedavi yönteminde bir vericiden alınan yumurta hücreleri; baba adayının
spermleri ile laboratuvar ortamında döllenir. Oluşan embriyo anne adayının
rahmine transfer edilir. Bu durum vericinin yumurtalarının tedaviye uygun
olduğunu göstermektedir.
Yumurta alacak anne adayına yumurta gelişimi için bir tedavi uygulanmaz.
Anne adayı için rahim iç zarı gebelik sürecine hazırlanır. Yumurtayı verecek
kişi ile yumurta alıcısının tedavisi eş zamanlı olarak yürütülür. Yumurta
donasyonu sırasında anne adayı ile donör birbirini hiçbir şekilde görmez.
Başarılı bir doktor tarafından gerçekleştirildiğinde; bu yöntemle başarılı bir
gebelik başlatma başarı oranı çok yüksektir.
Yumurta donasyonu şu durumlarda uygulanabilir;
Menopoz dönemine giren kadınlar, yumurta üretimi duran anne adayları,
genetik yolla geçici bir hastalığı olanlar, genç yaşta yumurtalıklarının
alınması operasyonlarına maruz kalanlar, rahmi olmasına karşın erken
dönemde menopoza girenler, çocuklarına belirli genetik hastalıkları
geçirmek istemeyenler, rahmi olmasına karşın yumurta üretimi olmayan
kadınlar, kromozomal anomali sebepli daha önce düşük yapanlar, kanser
sebebiyle yumurtalık alınma ameliyatı geçirenlere uygulanabilir.

Yumurta donasyonu başarı oranı nedir?

Yumurta donasyonu, son yıllarda dünyanın birçok yerinde çok tercih edilen
bir uygulama haline geldi. Yumurta donasyonunun başarı oranı tüp bebek
tedavisi başarı oranı kadar yüksektir. Donasyon işlemlerinde yumurta nakli
başarı oranı da çok yüksektir. Nakil işlemi sonrasında gebelik sürecinin
başlaması tüp bebek tedavisindeki başarıya bağlıdır.

Taşıyıcı Annelik Nedir?

Taşıyıcı annelik tedavisi (Surrogate mother) çocuk sahibi olmak için gebelik
sürecinde bebeği taşıyacak sağlıklı rahim olmadığı durumlarda uygulanan
bir yöntemdir. Bebek sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu alternatif
yöntemlerden birisi de taşıyıcı anneliktir. Ülkemizde yasak olan taşıyıcı
annelik uygulaması yurt dışında birçok ülkede gerçekleştirilebilmektedir.
Uygulaması ise erkekten alınan sperm ve kadından alınan yumurtalık
laboratuvar ortamında döllenir. Daha sonra bu embriyo olan bebek adayı
“taşıyıcı” kabul edilen kadının vücuduna yerleştirilir ve bu embriyonun
gelişip büyümesi taşıyıcı annenin vücudunda gerçekleşir. Bebeği taşıyacak
olan sağlıklı rahime sahip olan başka bir kadının (taşıyıcı annenin) rahmine
yerleştirilir. Taşıyıcı anne sadece bebeği taşır ve dünyaya getirir. Genetik
olarak doğacak olan bebek; tamamen çiftin genetik yapısını taşır. Taşıyıcı
anne ile imzalanan protokoller sonucunda doğum gerçekleştikten sonra
bebek tamamı ile çifte ait olur ve taşıyıcı anne bebek üzerinde hak talep
edemez.

Taşıyıcı annelik hangi durumlarda uygulanabilir?

Taşıyıcı anne tedavisi doğuştan rahmi olmayan yada herhangi bir hastalık
nedeni ile rahmi alınmış kadınlarda uygulanır. Kadının gebe kalıp
doğum yapmasında risk olan durumlarda (hayati risk taşıyan pıhtılaşma
bozuklukları ,ciddi kalp ve akciğer rahatsızlıkları gibi) uygulanır veya
doğumsal bir anomalisi olan kadınlarda uygulanır. 

Yumurta donasyonu, tüp
bebek tedavisi ve farklı
yöntemlerle olumlu sonuç
alamayan çiftler tarafından
tercih edilen bir ișlemdir.

sağlık ve güzellik

Az Görmede
Erken Tanı ve
Rehabilitasyonun
Önemi
PROF. DR. AYSUN İDİL

G

Dünyagöz Ankara Tunus Hastanesi’nden
Türkiye’de az görme konusunda öncü
isimlerden biri olan Prof. Dr. Aysun İdil, az
görmede erken tanı ve rehabilitasyon ile ilgili
önemli bilgiler paylaștı.

örme doğduktan sonra öğrenilen bir yetidir ve en
baskın duyumuzdur. Bebek ve çocuklarda farklı
nedenlerle görme duyusunun gelişiminde problemler
olabilir. Bebek ve çocukluk döneminde ortaya
çıkabilen ‘Az Görme’ durumu erken saptanmaz ise kişi
hayat boyu görme kaybı ile yaşamak zorunda kalabilir.

Türkiye’de az görme konusunda öncü isimlerden biri olan Prof.
Dr. Aysun İdil: “Görme problemleri nedeniyle günlük yaşam
aktivitelerini, eğitimini, mesleksel uygulamalarını ve hatta
hobilerini gerçekleştiremeyecek ve sürdüremeyecek olan kişiler,
“Az Gören” olarak nitelendiriliyor. Düzenli göz muayenesi ile az
gören kişilerin; çocuk hatta bebekken saptanması sağlanabiliyor.
Az görme, erken yaşlarda rehabilite edilmeye başlanırsa
bireyin görme kaybı en aza indirilebiliyor. Az gören kişilerin
görme seviyesini artırmak için özel rehabilitasyon programları
ve teknolojik ekipmanlar kullanılıyor. Görme işlevi ile ilgili
problemler az görme ve körlük olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Görme rehabilitasyonu (esenlendirme) ile az gören bireyin yaşam
kalitesini yükseltmek onu bağımsız, üretken, eğitimine devam
edebilen, mesleğini yapabilen, hobilerini gerçekleştirebilen,
yaşadığı hayattan zevk alan bir birey haline getirmek amaçlanıyor.”
ifadelerini kullandı.

Bebeklik ve Çocukluk Dönemi Önemli

Az görme rehabilitasyonunun tüm yaş gruplarında ve görsel yeti
kayıplarında yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Aysun İdil: “Görme
kaybı genellikle yaşamın ileri yaşlarında meydana geliyor; ancak
doğumda, küçük çocuklarda ve genç erişkinlerde de görülebiliyor.
Görme kaybına yol açan göz hastalıklarının başında; yaşa bağlı
Makula Dejeneresansı (sarı nokta hastalığı), diyabete bağlı
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oluşan göz problemleri, glokom (göz tansiyonu), genetik geçişli
durumlar (heredomaküler distrofiler-retinitis pigmentosa),
retina hastalıkları ve görme siniri hastalıkları geliyor. Görme
doğduktan sonra öğrenilen bir yeti olduğu için bebek ve küçük
çocuklarda göze bağlı nedenlerin yanı sıra beyne bağlı nedenler
ve her ikisinin birlikte olduğu durumlar görmenin gelişmesine
engel olabiliyor. Bu yaş grubu, görmenin öğrenildiği ve uygun
yöntemlerle kazandırılabilir dönemde oldukları için önceliklidir.
Bebeklerde görsel rehabilitasyon uygulamaları, özellikle beyne
bağlı (erken doğum, doğum sırasında oksijensiz kalma, beyin
kanamaları) durumlarda çok daha etkili olmaktadır.” diyerek
sözlerine devam etti.

Rehabilitasyon programlarında teknolojik
ekipmanlar kullanılıyor

Prof. Dr. Aysun İdil, görsel rehabilitasyon programlarının;
zeminde yatan nedene, kişinin yaşı, mesleği, yapamadıkları ve
yapmak istedikleri göz önünde bulundurularak bireysel olarak
hazırlandığını ve uygulandığını belirterek: “Rehabilitasyonda az
görme yardım cihazları (optik veya optik olmayan), ve görmeyi
geliştirici yöntemler kullanılır. En sık kullanılan cihazlar
mikroskobik gözlükler, el veya ayaklı büyüteçler, teleskopik
sistemler, telemikroskopik gözlükler, bilgisayar yazılım
programları, dijital sistemler ve tabletlerdir. Görmeyi geliştiren
özellikle okuma performansını arttıran yöntemlerin başında
ise mikroperimetri, prizmalarla eksantrik bakış çalışmaları,
alan kayıpları ile ilgili uygulamalar gelir. Rehabilitasyonun
etkili olması için mutlaka az gören bireyin eğitimi ve
klinikteki çalışmaların yanında ev uygulamaları önemlidir.
Ev uygulamalarında aile bireylerinin desteği gereklidir” diye
konuştu. 

sağlık ve güzellik

DOÇ. DR. CEM EMİR GÜLDOĞAN, PROF. DR. MÜNEVVER MORAN,
PROF. DR. MEHMET MAHİR ÖZMEN, DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE GÜNDOĞDU

da Vinci Robotik
Cerrahi Sistemi
Teknolojinin gelișmesi tedavisi imkansız gibi görünen birçok hastalığa da yeni
çözümler sunuyor. Günümüzde; ulașılabilecek en iyi sonuçlar ve hastalara en
yüksek konforun sağlanabilmesi noktasında ise “Robotik Cerrahi” sahneye
çıkıyor. Cerrahi teknolojinin geldiği en sofistike nokta olarak kabul edilen robotik
cerrahi, yedi yıldır Liv Hospital Ankara’da birçok ameliyatta
bașarılı bir șekilde uygulanıyor...
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eni da Vinci X cerrahi robotu nasıl çalışıyor?

Bu yeni sistem; gelişmiş enstrümanlara, aksesuarlara
ve 3D dijital optiklere sahiptir. Ses ve lazer
kılavuzluğundan yararlanan hızlı kurulum teknolojisi;
ameliyat hazırlığını basitleştiren örtü tasarımı ve hafif
ve tam entegre ince bir kamera sayesinde operasyonel
verimliliği ve başarıyı arttırmaktadır. Yeni da Vinci
X Robotik Sistemi, bir robotik kule ve operasyon alanının yüksek
çözünürlüklü 3D görüntüsünü sağlayan ve üç robotik kolun kontrol
alanı olan cerrahın yönetimindeki konsoldan oluşur. Kısacası;
sistemde cerrah konsolda oturur ve 3D mükemmel bir görüntü ile
robotun kollarına hükmederek ameliyatı yapar.

Hangi branşlarda kullanılıyor?

Yeni da Vinci X Sistemi; genel cerrahi alanında; en başta
kolon ve rektumun iyi huylu ve kötü huylu hastalıklarında
kullanılabilmektedir. Buradaki en büyük avantajı rektum
cerrahisinde ameliyat alanının yakınında bulunan sinirlerin
korunmasıdır. Yemek borusu, mide ve ince bağırsakların iyi huylu
hastalıkları (reflü cerrahisi dahil) ve kanserlerinde, karaciğer
safra yolları, pankreas cerrahisinde ve hatta fıtık onarımların da
kullanılabilmektedir. Ankara Liv Hospital’da Prof. Dr. M. Mahir
Özmen ve ekibi, cerrahi onkoloji alanında; kanser cerrahisinde
robotu etkin bir biçimde kullanmaktadır. Üroloji’de prostat ve
böbrek ameliyatlarında kullanılırken; Kadın Hastalıkları Branşı’nda
rahim alınması ve rahim sarkması gibi prosedürleri içeren optimize
edilmiş, odaklanmış kadran ameliyatı sağlar. Ayrıca Kalp Damar
Cerrahisi’nde de seçilmiş olgularda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Robotik Obezite Cerrahisi

Obezite sorunu olan hastalarda; cilt altı yağlı dokunun fazla
olması ve karın içerisindeki yağlanmanın fazla olması ameliyatları
normalden daha zor hale getirir. Robotik cerrahi sistemi; morbid
obez hastalarda pek çok farklı operasyon çeşitlerinin (tüp
mide, gastrik bypass, duodenal switch ve revizyon cerrahileri)
yapılabilmesini sağlıyor. Bu yöntemler, midenin küçültülmesini
veya bağırsakların bir kısmının devre dışı bırakılarak, gıda
emiliminin azaltılmasını amaçlıyor. Robotik Obezite Cerrahisi’nin
Türkiye’de başlamasına öncülük eden ve bu konuda Türkiye’nin en
deneyimli ekiplerinden biri olarak gösterilen Prof. Dr. Mahir Özmen
ve ekibi tarafından bu ileri derecede deneyim gerektiren kompleks
ameliyatlar, Liv Hospital Ankara’da başarı ile gerçekleştirilmektedir.

da Vinci X Cerrahi Sisteminin Sağladığı Avantajlar

da Vinci X robotik cerrahi sistemi, cerrahların işini kolaylaştırırken;
hastalara da daha hızlı normal hayata dönme şansı sunuyor. da
Vinci X diğer sistemlere nazaran daha ince ve daha hafif kollarla
cerrahi kabiliyeti arttırıyor ve titremenin kesinlikle robotun
kollarına iletilmemesini sağlıyor. Üç boyutlu görüş imkanı
sunarken; cerrahın çalışma alanını yirmi kata kadar büyütebiliyor.
da Vinci sistemlerinin beşinci nesil ürünü olan da Vinci X ile
cerrahlarımız son derece kompleks cerrahi uygulamalarda
kolayca sonuç alabiliyorlar. Geleneksel açık cerrahi operasyonlarla
karşılaştırıldığında hastalar için en önemli avantajları; artmış
güvenlik, kısa sürede hızlı iyileşme, daha az acı, daha küçük
kesilerle kozmetik rahatlık ve minimal kan kaybıdır. 

Yeni da Vinci X Sistemi;
genel cerrahi alanında; en bașta kolon
ve rektumun iyi huylu ve kötü huylu
hastalıklarında kullanılabilmektedir.

davet

SAVAȘ AÇIKGÖZ

SEDA KURU

ZİYA AKBULUT

GÜLİN FEYKAN YEĞİN, GÖKHAN KILIÇ

LİV
Hospital’dan
Görkemli Balo
LİV Hospital Ankara’nın
7. Kuruluş Yıldönümü
Bilkent Otel’de düzenlenen
görkemli bir balo ile kutlandı.
Davete tıp dünyasının yakından
tanıdığı birçok isim katıldı.
MLPCare Hastaneler Grubu bünyesinde bulunan
Liv Hospital, Ankara’daki hastanesinin kuruluşunun
7. yılında görkemli bir baloya imza attı. MLPCare
Grubu’nun üst düzey yetkililerinin ve tıp dünyasının
yakından tanıdığı seçkin bir davetli grubunun katıldığı
baloda renkli anlar yaşandı. Liv Hospital Ankara
Genel Müdürü Nazlıhan Alkan’ın açılış konuşmasıyla
başlayan davette misafirler canlı müzik ve yemek
eşliğinde keyifli bir gece yaşadı. 
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ȘEBNEM AYDOĞDU

TÜRKAN GÜLPINAR, LEVENT ÇELEBİ, NALAN ÇELEBİ

Misafirler
canlı müzik
ve yemek
eșliğinde
keyifli
bir gece
yașadı.
TANER ÖZBEK, TAYLAN GÜN, NAZLIHAN ALKAN, AHMET USTA

MÜNEVVER MORAN

sağlık ve güzellik

GÖKÇEN SARGIN DURAKOĞLU

Gülüş Estetiği Nasıl Yapılır?
Gökçen Sargın Durakoğlu
Gülüș estetiğinin, hayat kalitesini değiștiren bir uygulama olduğunu dile getiren
Dent-in Ankara Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniği’nden Protetik Diș Tedavisi Uzmanı
Gökçen Sargın Durakoğlu, gülüș estetiği tedavisi hakkında merak edilen
tüm detayları MAG Okurları ile paylașıyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Estetik diş
hekimliği alanını neden seçtiniz?

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden
2009 yılında mezun oldum. Sonrasında Gazi
Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda,
implant üstü protezler hakkındaki araştırmamla
doktora tezimi tamamladım. Mesleğe adım attığım
ilk günden beri; estetik uygulamalar yapmaktan ve bu konuda
kendimi geliştirmekten zevk alıyorum. Bu nedenle çalışmalarımı
ve uzmanlığımı da bu konu üzerinde yaptım. Estetik diş hekimliği
uygulamaları, genellikle hızlı sonuç alınan ve sonuçları gerçekten
kişinin görünümünü değiştiren, dolayısıyla da kişinin özgüvenini
artırarak, sosyal anlamda çok daha mutlu hissetmesini sağlayan
tedavi yöntemleridir. Bu nedenle hastalarımın bu değişiminde
payımın olması ve bu güzel sürece tanıklık etmek beni çok mutlu
ediyor. Hastalarımın dişlerine estetik uygulamalar yaparken, resim
veya heykel yapar gibi özenle, ince ince çalışmaktan çok keyif
alıyorum. İşlemler bitip hastam yeni gülüşüne kavuştuğunda ben de
dünyanın en mutlu insanı oluyorum.

Sizce ağız ve diş sağlığının hayatımızdaki önemi nedir?
Aslında ağız ve diş sağlığı genelde çok önemsenmese de genel
sağlığımızı etkileyen çok önemli bir faktördür. Diş ağrılarının baş
ağrılarını tetiklemesinin yanı sıra, ilerlemiş diş çürükleri; endokardit
gibi kalp rahatsızlıklarına neden olabilir. Ağrıyan dişler için sürekli
kullanılan ağrı kesiciler böbreklere zarar verebilir. Eksik dişler tam
çiğneme yapamamamıza dolayısı ile sindirim sistemi hastalıklarına
sebep olabilir. Bunların yanı sıra çürükler ve eski köprüler ağız
kokusuna neden olarak sosyal hayatı etkileyebilir. Estetik bir
görünüme sahip olmayan dişler ise özgüven problemi yaratarak
sosyal davranışları olumsuz yönde etkiler. Tüm bu sebeplerden
dolayı ağız ve diş sağlığı sağlıklı ve mutlu bir yaşamın vazgeçilmez
parçasıdır.

Uyguladığınız hizmetler arasında dikkatimizi çeken
‘Gülüş Estetiği’ tedavisi hakkında bize biraz bilgi
verebilir misiniz?

Gülüş estetiği birçok diş tedavisinin, kişiye uygun şekilde kombine
edilerek belirli bir plan ve tasarım dahilinde uygulanmasıdır. Kişinin
mevcut durumu, istekleri, yaşam şekli, alışkanlıkları gibi birçok faktör
değerlendirilerek uygun tedavilerin yapılması; ve sonucunda estetik
bir gülüş kazanması hedeflenir. Gülüş estetiği yapılan kişilerde alt
yüz bölgesinde belirgin bir değişiklik ortaya çıkar, önceden gülerken
dişlerini saklayan kişiler rahatlıkla gülmeye başlar, özgüvenleri artar.

Estetik gülüş tasarımı alanında ne gibi uygulamalar
yapıyorsunuz ve hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

Öncelikle, hastalarımızdan fotoğraf, ölçü ve anamnez alarak
başlıyoruz. Hastanın mevcut durum ile ilgili şikayetlerini ve
beklentilerini öğreniyoruz. Sonrasında işin tasarım kısmı başlıyor.
Öncelikle, yapay zekâ destekli özel bir program üzerinden hastanın
gülüş hattı, dudak kurvatürü, dişlerin uçlarından geçen insizal hattı,
tepe noktalarını temsil eden zenit noktalarını, burun, elmacık kemiği,
göz bebeği gibi tasarımda bir biri ile ilişkili olan alanları belirliyoruz.
Bu alan ve çizgilere uygun olarak bir tasarım yapıyoruz. Yaptığımız
tasarımı hastamız ile değerlendirip, gerekli düzenlemeleri yaptıktan
sonra bu tasarımı; hastanın diş yapısı uygunsa üç boyutlu olarak
üretip hasta ağzına aktarıyoruz. Tasarımı üç boyutlu olarak, ağız
içinde deneyimleme şansı sunuyoruz. Diş eti estetiği, beyazlatma,
kompozit dolgu (bonding), kompozit lamina, porselen lamina, tam
seramik kron, zirkonyum köprü, vertikal boyut yükseltilmesi gibi
yöntemlerle yaptığımız tasarımı gerçeğe dönüştürüyoruz.

Gülüș estetiği, insanın hayatını
değiștiren bir uygulama...

Gülüş estetiği neden tercih ediliyor? Daha çok
kimler yaptırıyor?

Gülüş estetiği, insanın hayatını değiştiren bir uygulama...
Güldüğünde dişlerinden memnun olmayan, bu nedenle
gülerken dişlerini gizleyen veya aynaya baktığında dişlerinin
görünümünden memnun olmayan kişiler bu uygulamaları
tercih ediyor. On sekiz yaş üstünde her yaştan hastamıza
bu uygulamayı yapabiliyoruz. Günümüzde artan estetik
uygulamalarla birlikte diş estetiği de çok daha fazla talep
edilen bir uygulama oldu. En güzel yanlarından biri ise diğer
alanlardaki estetik uygulamalar gibi sonuçların geçici değil,
kalıcı olması. 

sağlık ve güzellik

ONURCEM DURUEL

Diş Eti Hastalıkları Tedavisi
Onurcem Duruel
Dent-in Ankara Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniği’nden Periodontolog
Onurcem Duruel ile uzmanlık alanı olan diș eti hastalıklarının nedenleri,
zararları ve tedavi yöntemleri hakkında konuștuk...
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B

ize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Neden Periodontoloji yani diş eti
hastalıkları tedavisi ve cerrahisi alanını
seçtiniz?

Periodontologum; diş hekimliği lisans eğitimi
sonrasında Diş Eti Hastalıkları Tedavisi ve Cerrahisi
alanında doktora yaptım. Hem lisans hem de doktora
eğitimimi Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladım. 2017 yılında
Amerika’da, Şikago İllinois Üniversitesi’nde misafir araştırmacı
olarak konik ışınlı bilgisayarlı tomografiler ve dental implant
planlamasında tomografi kullanımı ile ilgili birçok araştırma
yaptım. Ayrıca; estetik diş hekimliği kapsamında, “gummy
smile” yani diş eti gülüşünün botoks uygulamaları ile tedavisi
konularında da uluslararası dergilerde yayınlarım mevcut. Yine
diş eti gülüşünün botoks tedavisinde uygulanan bir cerrahi
yöntemi de tasarlayıp, başarılı bir şekilde hastalara uygulayarak
literature kazandırdık. Ben lisans eğitimimin ilk başlarından beri
cerrahi alanlara ilgi duyuyordum. Estetik uygulamalar ile cerrahi
uygulamaların birlikte olduğu bir bölüm olduğu için periodontoloji
benim çok ilgimi çekti. İyi ki periodontolog olmuşum.

Uzmanlık alanınız olan diş eti hastalıklarından
bahsedebilir misiniz? Belirtileri nelerdir?

Tabii ki. Diş eti hastalıkları, ağız içindeki “periodontopatojen” yani
diş eti hastalığı yapan bakterilerin sayısının ve oranının artması
sonucunda oluşur. Ağız kokusu ve diş etlerinde kanama diş eti
hastalığının en önemli bulgularındandır. Hastalar genellikle diş eti
kanamalarının daha sert fırçalama veya çeşitli etkilerle diş etinin
kanatılması ile geçeceğini düşünürler. Bazen de sadece antibiyotik
ve gargara kullanımıyla diş etlerinin iyileşeceğini umarlar. Bu çok
yanlıştır. Dişlerinizin etrafında yer alan diş taşları bakteri içerir.
Bakterileri ortamdan mekanik olarak uzaklaştırmadan, yani
diş taşlarınızı ve eğer gerekliyse diş etinizin iltihaplı dokularını
temizlemeden sadece ilaç kullanımı ile diş etlerinizin iyileşmesi
mümkün değildir. Aksine bilinçsiz bir şekilde yapılan sert
fırçalama ve ilaç kullanımı ortaya çıkmış olan problemi tedavi
etmediği gibi diş eti hastalığınızın daha da ilerlemesine sebep olur.

Diş eti hastalıklarının dişlere ne gibi zararları oluşur?

Diş eti hastalığının dişlere direkt olarak bir zararını gözleyemezsiniz.
Hastaların birçoğu, dişlerini diş eti hastalığı sebebiyle kaybettiğinde
dişinin hiç ağrımadığını veya dişinde hiç çürük olmadığını söyler.
Bu doğrudur. Diş eti hastalığı ile dişlerin etrafındaki kemik erir ve
zamanla dişleriniz sallanmaya başlar. Tedavi olmadığınız durumda
ise kemik erimesi ilerler ve dişlerinizi kaybedersiniz.

Diş eti hastalıklarının tedavi sürecinden söz edebilir
misiniz?

Aslında tedavi süreci diş eti hastalığının şiddetine göre değişkenlik
gösterir. Başlangıç aşamasında olan basit diş eti kanamalarını,
sadece diş taşı temizliği ile tedavi edebiliriz. Daha ileri aşamalarda
ise; çeşitli diş eti ameliyatları gerekli olabiliyor. Hatta bazen
hastalarımız bize o kadar geç başvuruyor ki, tedavisi mümkün
olmayan dişleri çekmek zorunda kalıyoruz.

Kimler tedavi olmak için size başvurmalıdır?

Kanamalı ve ödemli diş etlerine sahip olanlar, diş etlerinden “pü”
dediğimiz iltihabi sıvı akışı olanlar, diş eti çekilmesi olan kişiler bir
periodontologa başvurmalıdır. Bu şikayetler haricinde; ailesinde
erken yaşta dişlerini kaybedenler başta olmak üzere; sürpriz bir
şekilde diş kaybetmek istemeyen herkes altı ayda bir mutlaka diş
hekimi kontrolüne gitmelidir. 

Dișlerinizin etrafında yer alan
diș tașları bakteri içerir.
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SERVET KARAYÜN

Yüz ve Bacaklarda Oluşan
Damarlar Estetik
Bir Sorun Mu?
Dr. Servet Karayün
Dr. Servet Karayün, yüz ve damarlarda olușan damar problemlerinin türleri,
nedenlerini, tedavi yöntemlerini ve tedavilerden alınan sonuçları
tüm detayları ile açıklıyor...
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Gerek yüz gerekse bacaklarda olușan
bu damar problemlerinin altında
yatan sebepler genellikle; genetik ve
çevresel faktörlerdir.

G

erek yüz gerekse bacaklarda oluşan bu damar
problemlerinin altında yatan sebepler genellikle;
genetik ve çevresel faktörlerdir.

Aşırı güneş maruziyeti, steroid ve hormonal ilaç
kullanımı, gebelik, menapoz, metabolik hastalıklar,
yüzü aşırı soyucu ajanlarla soymak ve yapılan
meslekler damar problemlerinde altta yatan başlıca sebeplerdir.
Yüz bölgesinde oluşan damar problemlerinin en çok rastlanılan
şekilleri; Telenjiektazi’ler (yüz ve burun üstünde çıkan düz
damarlar), Rozase (gül hastalığı), Spider anjiyom (örümcek
damarlar), Kiraz anjiyomlar, Civatte’nin poikiloderması (boyun
ve yüzde dantel gibi görünen damar lekesi), Portwine stain (şarap
lekesi), bacaklarda ise değişik renkte (mavi, kırmızı, pembe) ve
boyutta damar problemleridir.

Damarsal problemler neden tedavi edilmelidir?

Damarsal sorunlar yüzde ve bacaklarda görsel estetiği bozduğu
için çoğu kişide sosyal fobilere sebep olur. Heyecan durumunda
ve soğuk veya sıcak hava değişimlerinde oluşan kırmızı yüz,
yüzde koyu leke gibi duran oluşumlar, bacaklarda mavi ve
kırmızı renklerde yaygın görünen damarların varlığı ve çevreden
insanların meraklı bakışları; kişinin problemine odaklanmasına
ve rahatsızlık duymasına sebep olur.

Hangi tedavi yöntemlerini kullanıyorsunuz?

Damarları özel olarak hedef alan Long Puls Nd-YAG, 532 KTP,
PDL, IPL gibi farklı lazerler kullanıyoruz. Tek bir lazer teknolojisi
ile tüm damarları yok etme şansımız olmadığı için damarın
yapısı, rengi, derinliği ve boyutuna göre lazer seçimini yapıyoruz.
Vasküler lazerler, hemen hemen tüm vücut bölgesine
uygulanabilir. Uygun hasta ve lazer seçimi ile tek uygulamada
dahi oldukça belirgin bir iyileşme sağlanabildiği gibi Rozase
(gül hastalığı) ve porto şarabı lekelerinde daha fazla tedavi
seansı uygulamak gerekir. Doğru ve orijinal vasküler lazerler
ile mükemmel sonuçlar; doktorun başarısını ve hastanın
mutluluğunu ve tebessümünü sağlar. 

röportaj

DR. GÖZDE MURATOĞLU

Meme Estetiği
Hakkında Her Şey
Gözde Muratoğlu
Meme estetiğinde en büyük yol göstericinin hastanın beklentileri olduğu dile
getiren Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Gözde Muratoğlu, meme estetiği hakkında
merak edilen tüm detayları MAG Okurları ile paylașıyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Kariyerinizden ve uzmanlık alanınızdan
söz edebilir misiniz?

1990 yılında Ankara’da doğdum. İlkokulu TED
Ankara Koleji’nde, lise öğrenimimi ise Ankara Atatürk
Anadolu Lisesi’nde tamamladım. 2013 yılında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 2014
yılında Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde başladığım Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini; 2019 yılında
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tamamlayarak Plastik Cerrahi Uzmanı olarak göreve başladım. Bu
sırada Japonya Tokyo Showa Üniversitesi’nde 3 ay yarık dudakdamak ve mikrocerrahi üzerine eğitim aldım. Ankara’da Keçiören
ve Dışkapı Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde Plastik Cerrahi
Uzmanı olarak çalıştım. Bu dönemde özellikle; mikrocerrahi
üzerine çalışmalar yaptım. Şu an Güven Çayyolu Hastanesi’nde
görev yapıyorum. Plastik Cerrahi alanı çok geniş bir branş... Bir
yandan büyük yaralar, doğumsal bozukluklar, cilt tümörleri gibi
hastalıkları tedavi edebilirken bir yandan da estetik ameliyatlarla

hasta olmayan insanlara istedikleri görüntüye kavuşturabiliyorsunuz.
Bence plastik cerrahinin bu iki yüzünün varlığı; bu alanı bakış açısı
olarak diğer bölümlerden ayrı bir yere taşıyor. Onarım ve estetik
cerrahisine hakim olmak bize mükemmele giden yolda büyük bir güç
veriyor. Ben Plastik Cerrahi’nin her alanını çok seviyorum diyebilirim
ama içlerinde meme estetik cerrahisine aşığım sanırım.

Meme estetiğinde hedef nedir?

Meme estetiğinde bizim için en büyük yol gösterici hastanın beklentileri
oluyor. Tabii ki her çağa ve topluma ait bazı kabul görmüş estetik vücut
normları var; ancak yine de herkesin beden algısı ve zevki aynı değil.
Kişilerin yaşadıkları olaylar, hayattaki deneyimleri bile beklentilerini
şekillendiriyor. Küçük göğüslerle doğmuş bir kadın dolgun göğüslere
sahip olup, dekolteli kıyafetler giymek isteyebilirken; büyük göğüslere
sahip bir kadın ağırlık taşımaktan yorulup, küçülebildiği kadar
küçültmek isteyebiliyor. Büyütmek için gelen hastalarla ameliyat öncesi
protez boyutları hakkında konuşurken bazılarıyla doğal bir büyüklüğe
karar veriyoruz. Bazılarıyla ise olabildiğince büyüğüne... Bu nedenle;
estetik göğüs anlayışı çok bireysel bir konu ve bizim asıl hedefimiz;
kişiyi hayal ettiği göğüslere kavuşturmak.

Estetik göğüs anlayıșı çok bireysel bir
konu ve bizim asıl hedefimiz; kișiyi hayal
ettiği göğüslere kavușturmak.

Meme estetiği kimlere uygulanabilir?

Aslında; meme estetiği on sekiz yaşını geçmiş tüm kadınlara
uygulanabilir. Burada ihtiyacı daha çok hasta belirliyor. Eğer
göğüslerinin şeklinden mutlu değilse ve ameliyat olmasına engel bir
durum yoksa bu ameliyatı yapabiliyoruz.

Hangi durumlarda meme estetiği yaptırılamaz?

Gebelik ve emzirme sürecinde meme estetiği yapmıyoruz. Süt vermeyi
bıraktıktan sonra en az üç ay geçmesi gerekiyor. Ameliyatın sağlıklı
sonuçlanabilmesi için çok fazla ek hastalığı olan ve ameliyat olması
tehlikeli hastalara da meme estetiği yapmaktan kaçınıyoruz. Bir de
meme estetiği öncesi; meme kanseri takibine yönelik muayene ve
tetkikler yapmak çok önemli. Eğer hastalarımızda ameliyat öncesi
araştırmalarda meme kanserini düşündüren bulgulara rastlarsak,
doğal olarak estetik ameliyatlarımızı erteleyip bu konuyu araştırmaya
başlıyoruz.

Meme estetiğinde ameliyat çeşitleri nelerdir?

Meme estetiğini; basitçe küçültme, büyütme ve dikleştirme ameliyatları
olarak üçe ayırabiliriz. Bazı kadınlar yapısal olarak çok büyük göğüslere
sahip oluyorlar. Bazılarının göğüsleri ise emzirme veya kilo alma ile
çok büyüyor ve küçülmüyor. Bu kadınlarda esas şikayet memenin
görünüşünden çok sırt ağrıları, omuzda sütyen izleri ve meme altı
pişikler gibi sağlık sorunları oluyor. Meme küçültme isteği ile bize
başvuruyorlar. Meme büyütme ameliyatında ise meme boyutunu
küçük bulan hastaları içeriye halk arasında silikon olarak bilinen bir
protez yerleştirilerek büyük göğüslere kavuşturuyoruz. Dikleştirme
ameliyatı ise özellikle yaşlanma ve emzirme ile göğüslerinde sarkma
olan hastalara yaptığımız bir ameliyattır. Bu ameliyatta eğer yeterli
meme hacmi yoksa protez ekleyerek, meme boyutunda büyüme
sağlayabiliyoruz. Bunlar en sık yaptığımız ameliyatlar... Bunlara ek
olarak; meme asimetrilerini ya da tübüler meme dediğimiz gelişme
bozukluklarını düzelttiğimiz ve içe gömülü meme ucuna yönelik
yaptığımız ameliyatlarımız var.

Son olarak, ameliyat ve iyileşme süreçlerinden de söz
edebilir misiniz?

Meme estetiği ameliyatları, çok uzun süren ve çok korkutucu
ameliyatlar olmamakla birlikte genel anestezi altında yapılan
ameliyatlardır. Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatları sonrasında;
büyütmeye oranla biraz daha fazla yara oluyor. Bunlar tabii ki meme

ucu altında kalıyor ve meme altına gizleniyor. Ameliyat
sonrasında dikkatli bakım ile iyi bir yara iyileşmesi sağlanıyor.
Bunun için hastanın sigara içmemesi çok önemli... Meme
büyütme sonrası ise yaralar oldukça küçük oluyor. Meme
estetiği sonrası yaklaşık iki veya üç haftalık bir süreçte
iyileşme sağlanıyor ve hasta normal hayatına dönmüş oluyor.
Sonraki birkaç ay yara izlerinin en görünmez biçimde kalması
için çeşitli önlemler alıyoruz. Ameliyatın sonuçlarının
uzun süreli olması için çok kilo alıp vermekten kaçınmak
gerekiyor. Yapılan çalışmalarda meme estetiği olan kadınlarda
memnuniyet oranları çok yüksek... Hemen hemen hepsi “İyi
ki yaptırmışım” diyor ve diğerlerine tavsiye ediyor. Göğüsler,
kadın vücudunda hem estetik hem fonksiyonel olarak çok
önemli yapılar ve kadınların göğüslerinden memnun olmaları
özgüvenlerini olumlu yönde etkiliyor. Bunu bir kadın olarak
çok iyi biliyor ve hastalarıma bu konuda destek olmaktan çok
büyük mutluluk duyuyorum. 

davet

BERİL ÇAVUȘOĞLU

DİLȘEN KARA

ECE SALICI

SEDEN-ALP BEKİT

Metin Hara
Kuzu Effect AVM’de
Sevenleriyle Buluştu
‘‘İnsana Güven’’in Kurucusu,
Ünlü Yazar Metin Hara,
uzun bir aradan sonra ilk kez sevenleriyle,
Kuzu Effect AVM’de bir araya geldi.
Bir süredir imza günü, söyleşi gibi organizasyonlara katılmayan Metin Hara;
Kuzu Effect AVM’nin düzenlemiş olduğu etkinlikte sevenleriyle sohbet
edip, hasret giderdi. Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Metin Hara,
pandemide annesini kaybettiğini aktararak: “Bu süreç, insanların dışarıdaki
illüzyona mest olmayı bırakıp içeriyle yüzleşme zamanıydı. Dış dünyadaki
renklerden çok ben manevi değerlere değer veriyorum. Bir şeyleri değiştirme
zamanı geldi. Karşılıksız iyilik ve sevginin gücünü hatırlamamız gerekiyor.’’
diye konuştu. Sevgi ve aşka dair gelen soruları da yanıtlayan başarılı yazar;
söyleşisinin ardından kitapları ile gelen misafirleri sahnede ağırladı. 
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Akciğer
Kanseri
PROF. DR. SAADETTİN KILIÇKAP, SERKAN KIZILBAYIR

A

kciğer kanseri, ülkemizde ve dünyada erkeklerde
en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser
türüdür. Bununla birlikte; kadınlar arasında da
sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Son yıllarda;
genellikle ileri yaşta görülen akciğer kanserinin
sıklığı daha genç yaştaki bireylerde de bariz bir
şekilde artmaktadır.

Liv Hospital Ankara
Tıbbi Onkoloji Prof. Dr. Saadettin
Kılıçkap, akciğer kanserinin nedenlerini,
belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve
sonuçlarını tüm detayları ile ele alıyor...

olup, akciğerin bir lobunun veya bir yarısının alınması gibi farklı
yaklaşımlar mevcuttur. Cerrahiye uygun olmayan; ancak metastaz
yapmamış hastalar ise kemoradyoterapi adı verilen ve hem
kemoterapi hem de radyoterapinin birlikte veya ardışık kullanıldığı
yöntemlerle tedavi edilmektedirler.

Akciğer kanserinin başlıca belirtileri; uzun süreli ve açıklanamayan
kronik öksürük, sırt ağrısı, nefes darlığı, ağızdan kan gelmesi
gibi doğrudan akciğerdeki tümörle ilişkili semptomlar yanı
sıra metastaz ile ilişkili kemik ağrısı, nörolojik yakınmalar veya
paraneoplastik sendromların etkisiyle halsizlik, kilo kaybı gibi
konstitüsyonel semptomlar görülebilir.

Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda tedavi
öncesinde; öncelikle, tümör hücrelerinin bazı mutasyonlara veya
genlere sahip olup olmadıkları incelenir. Halk arasında “akıllı ilaç”
olarak adlandırılan ve genellikle oral yolla kullanılan hedefleyici
tedaviler klasik kemoterapilere göre daha yüksek tedavi başarısı
sağlamakta olup aynı zamanda yan etkileri açısından da daha
güvenlidirler. En sık görülen hedefleyici mutasyonlar EGFR, ALK,
ROS1, BRAF, C-MET olarak sayılabilir. Her bir mutasyona sahip
olan tümör, farklı davranış özelliği göstermektedir ve tedavileri
farklıdır. PDL1 pozitif olan hastalarda immunoterapi adı verilen
ve kişinin kendi bağışıklık sistemini harekete geçirerek tümör
hücrelerini ortadan kaldıran ilaçlar; tek başına veya kemoterapi
ile birlikte kullanılmaktadırlar. Bu ilaçlar, tek başına kemoterapi
alan hastalara göre daha yüksek ve uzun süreli sağkalım şansı
sunabilmektedirler.
Bu tedavilere uygun olmayan hastalar ise histolojik özelliklerine
göre kemoterapi ile tedavi edilmektedirler.

Akciğer kanserleri küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli
dışı akciğer kanseri olarak ikiye ayrılır. Bu iki kanser türünün
tedavi yaklaşımları ve seyirleri birbirinden farklıdır. Erken evre ve
cerrahiye uygun hastalarda başlıca tedavi yöntemi; cerrahi tedavi

Akciğer kanserinde son zamanlarda kullanılan yeni tedavi
ajanları sayesinde daha uzun süreli yaşam mümkündür. Ancak
akciğer kanserinin önlenmesi için en önemli yaklaşım sigaranın
bırakılmasıdır. 

Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara ve tütün kullanımı
olup, tüm akciğer kanserlerinin yüzde seksen beşinde hastalığın
başlıca nedenidir. Ayrıca, sigara içmediği halde aile bireyleri veya
iş ortamında sigara tüketen kişilerle aynı ortamda bulunması
nedeniyle “pasif içici” olarak adlandırılan bir kesim insanda da
akciğer kanseri görülebilmektedir. Özellikle, genç yaş ve kadın
popülasyonunda sigara dışı etkenlerin rol aldığı akciğer kanseri
hızla artmaktadır.

Videoyu izlemek
için okutunuz.

Doktor Ziyareti

doktorziyareti
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DYT. NAGEHAN AFȘAR

Diyetisyen Nagehan Afşar
Virüslere Karşı 5 Temel
Beslenme Önerisi
Pandemi döneminde, virüslere karșı mücadelede önemli tavsiyeler veren
Diyetisyen Nagehan Afșar, virüslere karșı mücadelede altın değerinde
beș beslenme önerisinde bulunuyor...
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D

ünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak kabul ettiği
koronavirüs hastalığına yönelik ilaç ve aşı tedavileri
araştırılmaktadır; fakat virüsün etkileri ve onlara
eşlik eden hastalığın nedenleri tam olarak tespit
edilemediğinden etkili tedavi yöntemleri ortaya
koyulamamıştır. Ancak koronavirüs hastalığını
önlemede bazı tedbirler vurgulanmıştır. Özellikle,
bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde hastalığın şiddetli
belirti göstermesinden dolayı; beslenme bu süreçte ciddi önem
kazanmıştır. Hastalığın seyrini değiştiren belirli bir besin grubu
tespit edilememekle beraber; yeterli ve dengeli beslenmenin, kaliteli
bir uykunun ve yeterli fiziksel aktivitenin hastalığa yakalanma
riskini azalttığı ve yakalanan bireylerde ise hastalığın iyi seyirli
ilerlemesine yardımcı olabileceği vurgulanmıştır.

Güçlü bağıșıklık sistemi; virüslere
karșı çok önemli bir koruyucudur.

Vücudumuz, temelde karşılaşmış olduğu birçok farklı virüsün
hasarına karşılık bu virüsleri bağışıklık hücreleri ile kontrol
altında tutulabilmektedir. Bağışıklık, hücrelerimizin virüslere veya
diğer zarar verecek mekanizmalara karşı savunmasını belirleyen
bireysel veya çevresel özellikler bulunmaktadır. Genetik faktörler,
doğum şekli, anne sütü alımı, yaş, cinsiyet, beden kütle indeksi,
mikrobiyota ve beslenme durumu bu sistemi etkileyen bazı temel
başlıklardır. Bu virüse karşılık net bir tedavi uygulanamamasından
kaynaklı olarak; bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem
birey hem de toplum olarak bu salgında alabileceğimiz en temel
önlemlerden birisidir.
O zaman şu soru aklımıza geliyor: “Bağışıklık sistemimizi
güçlendirecek beslenme önerileri nasıl olmalıdır?” Sizlere
koronavirüs başta olmak üzere; tüm virüs ve zararlı maddelere
karşı korunmanızı sağlayacak beş temel beslenme önerisinden
bahsetmek istiyorum.

Seratonini Yükselt Stresi Yönet

Koronavirüsün bir pandemi olarak tüm dünyayı etki altına
alması ile birlikte birçok farklı yaş grubundaki bireylerde
korku, endişe, kaygı ve buna benzer stres yaratmıştır. Stresin
bağışıklık sistemimizi etkileyen temel faktörlerden biri olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle, stresimizi doğru yönetmemiz gerekiyor.
Seratonin içeriği yüksek besinlerle beslenmek bizi bu konuda
destekleyecektir. Nohut, balık, hindi eti, muz, erik ceviz ve yumurta
gibi besinleri tüketmemiz gereken besinler olarak en başta
sıralayabiliriz.

D Vitamini

Beyindeki atık maddelere karşı temizleyici rolü, bağışıklık
sistemini destekleyici özelliği ile bilinen D vitamininin, yeterli
miktarda kan değerlerimizde bulunması gerektiği vurgulanmıştır.
Özellikle, D vitamini eksikliği; akciğer fonksiyonlarında azalma,
enfeksiyonlarda artış ile sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple, yeterli
D vitaminini vücudumuz için sağlamamız gerekmektedir. D
vitaminin en temel kaynağı güneştir. Güneş ışığı ile vücudumuzda
sentezlenebilmektedir. Beslenmemize; yumurta sarısı, karaciğer
ekleyerek, besinler yolu ile D vitamini alımını desteklemeliyiz.
Takviye kullanımı ise gerekli kan tetkiklerine bakılarak hekim
önerisiyle kullanılabilir.

Demir

Demir, bağışıklık sisteminde enfeksiyonlara karşı görev alan
hücrelerin çoğalması ve olgunlaşmasında gerekli mineraldir.
Özellikle, yumurta, kurubaklagiller, koyu yeşil sebzeler, ve kuru
meyveler demir içeriği yüksek besinler arasında yer almaktadır.

Omega-3

Bağışıklık sistemimizin düzenlenmesinde ve desteklenmesinde
önemli bir yeri vardır. Vücutta oluşabilecek enfeksiyon riskini
azaltmaktadır. Balık ve diğer deniz ürünleri, ceviz, keten tohumu en
iyi besinler olarak listemize eklenmelidir.

Kuarsetin

Flavonoid grubu bir bileşiktir. Enfeksiyonu azaltabilecek özelliğe
sahiptir. Kuşkonmaz, soğan, sarımsak, gibi sebzelerde veya elma,
çilek gibi meyvelerde ayrıca siyah veya yeşil çayda bulunmaktadır.
Sonuç olarak; beslenmemizde alacağımız önlemler bizim hem
hastalığa yakalanma riskimizi azaltmamıza yardımcı olacak
ve hastalığa yakalanan bireylerde daha iyi bir iyileşme tablosu
gösterecektir. 
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TUĞBA KOÇAK

Güzelliğinizi Koruyun
Tuğba Koçak
Op. Dr. Tuğba Koçak, burun estetiği konusunda dikkat edilmesi gereken
noktaları, ameliyat sürecini ve sonrasını tüm ayrıntıları ile
MAG okurları ile paylaștı...

B

ize kendinizden bahseder misiniz?

Liseyi İzmir’de bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldum. 2003
yılında KBB dalında uzmanlık eğitimimi tamamladım.
Devlet ve özel hastanelerde hekimlik yaptıktan sonra
Ankara’da kendi muayenehanemi kurdum. Her zaman
öncelikli olarak; hasta hekim iletişimine önem verdim.
Hastalarımın sağlık sorunlarını iyi anlamak, en üst düzeyde onlara
hizmet vermek için, uzmanlık eğitimlerine katılarak ICF onaylı
Profesyonel Koç Sertifikası sahibi oldum. Erickson Koçluk Okulu
Sertifikası’na sahip olduktan sonra kariyer sürecimde hastalarımla
olan iletişimimde pozitif yönde farklılık oldu.

Burun estetiği konusundaki düşünceleriniz?

Burun estetiği operasyonları, yıllardır başarıyla uygulanan, daha
çekici bir burun görünüme sahip olmak isteyen kadınların ve son
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dönemde ise erkeklerin yoğun olarak istediği, öncelikli talep edilen
bir estetik ameliyat türüdür.
Burun estetiği ameliyatı öncesi kişinin sağlık durumu titizlikle
incelenmelidir. Kişinin estetik ihtiyaçlarının belirlenmesinin
öncesinde, nefesle ilgili sağlık sorunları olup olmadığı, KBB
tetkikleriyle burun anatomisi ve fonksiyonlarının analiz edilmesi
önerilir. Gerekli tespitler yapıldıktan sonra estetik ihtiyaç hasta
ile birlikte belirlenip, hastanın kendisini iyi hissedeceği burun
görünümüne kavuşabilmesi hedeflenmektedir.

Burun estetiği ile birlikte hangi operasyonlar
yapılabilir?

Burun estetiği ameliyatı ile aynı anda burun tıkanıklığı yaratan
kemik eğriliği, burun eti büyümesi ameliyaları da aynı seansta
yapılabilmektedir. Özellikle, burun estetiği ameliyatı ile burun

çatısı bir miktar daraldığından, hastamızdaki mevcut problemleri
önceden teşhis ederek operasyon planlaması yapmak çok önemlidir.
Ülkemizde çok sayıda bireyin burun anatomisinden kaynaklı nefes
alma kalitesi ile ilgili şikayetleri var. Burun estetiği ameliyatları bu
tür sağlık sorunlarının bir seferde çözülmesi için imkan sunuyor.
Hastalarımız genelde ameliyat sonrası nefes alma kalitelerinde büyük
bir değişim olduğunu memnuniyetle ifade ediyorlar.

Hastalarınızın ameliyat öncesi ve sonrası kaygılarından
bahseder misiniz?

Hastalarımızın bazılarının ameliyat ile ilgili kaygılar hissetmeleri
gayet normal bir durum. Bununla birlikte; ülkemizde burun estetiği
operasyonları başarı oranı en yüksek ameliyat türleri arasında
yer alıyor. Burun ameliyatları, ağrı yaratan ameliyat türlerinden
biri olmadığı için ameliyat ve sonrası iyileşme sürecinin hastalar
tarafından rahat geçirilen bir dönem olduğu söylenebilir. Ameliyat
sonrası oluşması doğal olan morluk ve şişlikler, hastamız birinci hafta
kontrolüne geldiğinde büyük oranda azalmış oluyor. Yaklaşık bir veya
iki hafta içinde hasta normal hayatına dönebiliyor.

Yıllardır gerçekleștirdiğim
operasyonlardan edindiğim tecrübe,
burun estetiği ameliyatlarının hastamız
yașamına bütüncül bir katkı sağlaması
gerektiğidir.

Burun şeklinin belirlenmesinde hasta beklentilerini
nasıl karşılıyorsunuz?

Her kişi özeldir. Her operasyon hastamıza özel olarak planlanır.
Hastalarımızın yüz yapısına en uygun burun şekli konusunda
görüşmeler yapılır ve hedeflenen burun görünümü hastamız ile
modern görsel teknikler ile paylaşılır. Uzman hekimler olarak hem
hastamızın sağlığını gözetiriz hem de hastamızın istediği burun
görünümüne kavuşmasını sağlayacak tüm çalışmaları hassasiyetle
yaparız. Burun estetiği ameliyatı sonrası burnun doğal görünmesi çok
önemlidir. Kanaatim, burun estetiği ameliyatı kişinin karakteristik
yüz yapısına uygun olmalıdır.

Her insan doğuştan özel ve benzersizdir.

Her kişinin burnu da benzersiz, kişiye özel olmalıdır. Burun
estetiği ameliyatlarında altın oran prensiplerinden ve doğallıktan
uzaklaşılmamalı, estetik ameliyat yapılmış burun, yüzümüzde ilk
dikkati çeken görünümde olmamalıdır. Burun estetiği ameliyatı
sonrasında burnunuz, gözleriniz, bakışlarınız, gülüşünüz ile uyum
içinde görünmelidir. Kişinin kendisine yabancılaşmasına sebebiyet
vermemelidir. Hastalarıma kendilerine özel ve doğal bir burun
estetiği öneririm. Burnunuz, yüzünüzde o kadar doğal görünmelidir
ki; ilk bakışta burun estetiği ameliyatı yapıldığı belli olmamalıdır.
Doktorunuz olarak yıllar içinde burun ameliyatı olduğunuzu bile
unutun isterim.

Moda geçici, stil kalıcıdır.

Burnunuz sizinle yaşayıp, yaşlanacak olduğu için modaya göre
hareket etmemek gerekir. Size uygun ve zamansız bir görünüme
sahip olması gerekir. Başarılı bir operasyondan amaç; doğal görünen,
sağlıklı nefes alan, burun destek yapısını uzun süre koruyacak, güzel
yaşlanacak, yüzünüz ile uyumlu bir burun görünümü olmalıdır. Bu
sebeple, burnun görünümüne hastamız ile birlikte karar verirken,
öncelikli kriterlerinin hastamız tarafından benimsenmesi çok önemli.
Bu sebeple hastamızı kapsamlı olarak bilgilendirmeli ve hastamız ile
çok iyi iletişim kurmalıyız.

Burun ameliyatı kararı alırken hastalarınıza
tavsiyeleriniz nelerdir?

Yıllardır gerçekleştirdiğim operasyonlardan edindiğim tecrübe,
burun estetiği ameliyatlarının hastamız yaşamına bütüncül bir katkı
sağlaması gerektiğidir. Hastalarımızın sağlık ve estetik sorunlarına
çare ararken; duygusal olarak kendini operasyona hazır hissetmelidir.

Daha önce ifade ettiğim gibi, öncelikli olarak doktor hasta
iletişimi çok önemli... Her meslekte olduğu gibi tecrübe
çok değerli. Hasta doktorunu tercih eder iken uzun vadeli
düşünmelidir. Zira, estetik ameliyat yapılan burnun yıllarca
müdahale gerektirmemesini arzu ediyoruz. Bununla beraber
uzun vadeli takip gerekebiliyor.

Revizyon cerrahisi ne zaman gerekir?

Burun ameliyatları konusunda uzman ve en deneyimli
cerrahların gerçekleştirdiği operasyonlarda dahi revizyon
ameliyat yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Hasta ve doktor
sorumluluğu birlikte paylaşmaktadır. İyi haber şu ki; burun
estetiği ameliyatları deneyimli ellerde başarı oranı yüksek olan
operasyonlardır. Ameliyat sonrası, hasta nefes almakta sıkıntı
yaşıyorsa, burunda sağa sola kayma varsa, aşırı çıkarıma bağlı
çökmeler oluştuysa, burun sırtından aşırı çıkarım yapıldıysa,
ya da fazlalıklar varsa bu sıkıntıların giderilmesi için revizyon
ameliyatına ihtiyaç duyulabilir. Deneyimli bir cerrah tarafından
gerçekleştirildiğinde başarı şansı yüksektir. 
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EMRE ÇAKIR

Şeffaf Plaklarla
Gülüş Estetiği
Estetik & Ortodonti Ağız ve Diș Sağlığı Poliklinikleri’nin Kurucusu
Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Emre Çakır, alternatif tedavi yöntemlerine
göre daha estetik ve kolay olan gülüș estetiği tedavi yöntemini;
tüm detayları ile inceliyor...
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G

ülüş estetiği için en estetik seçenek
nedir?

Şeffaf plak sistemleri, diş çapraşıklıklarının
tedavisi ve gülüş estetiğinin sağlanması için en
estetik seçenektir. Şeffaf plak sistemleri; sürekli
ve hafif kuvvetler uygulayarak, dişleri hareket
ettirme prensibine göre çalışır. Bu hareketler sayesinde de
dişler yeniden konumlandırılarak, gülüş estetiği kolaylıkla
sağlanabilmektedir.

Șeffaf plak sistemleri, diș çaprașıklıklarının
tedavisi ve gülüș estetiğinin sağlanması
için en estetik seçenektir.

Metal braketleri kullanmak zorunda mıyız,
şeffaf plaklar iyi bir alternatif mi?

Gülüşünüzden tam olarak mutlu değilseniz ve metal diş
tellerini kullanmak istemiyorsanız; şeffaf plaklar sizin için
doğru bir çözüm olacaktır. Daha düzgün dişler, daha iyi
görünmekle kalmaz; ayrıca daha iyi fonksiyon oluştururlar.
Kötü dizilmiş, çapraşık dişler ısırma fonksiyonunu
da bozar. Dişleriniz daha hızlı yıpranabilir ve çürük
oluşumuna daha eğilimlidirler. Sevdiğiniz bir gülüşünüz
olunca; bunu hep göstermek isteyeceksiniz.

Böyle pratik ve estetik bir ortodontik tedavi
yöntemiyle gülüş tasarımı nasıl yaptırabilirim?
Aklınıza böyle bir soru gelmesi halinde öncelikli olarak;
şeffaf plaklarla ortodontik tedavi yapma sertifikasına
sahip, yetkin bir ortodonti uzmanına ulaşmanız gerekiyor.
Benim gibi bu tedavileri yapabilme sertifikasyonuna

sahip bir ortodonti uzmanına ulaştığınızda, şeffaf plaklarla tedavi
ve gülüş tasarımı için iyi bir adaysanız; tedavinizi değerlendirmek
için öncelikle fotoğraflar çekeriz. Dental kayıtlarınızı alırız ve gülüş
tasarımınız için gerekli diş hareketlerini planlarız. Sonrasında biz
ortodonti uzmanlarının tedavi reçetesi temelinde; size özel plaklar
üreten bir dental laboratuvarı sizinle beraber seçeriz. Son olarak;
size özel tasarlanan ve üretilen plaklar geldiğinde sırasıyla günde
ortalama yirmi iki saat takarak, hayalinizdeki gülüşe adım adım
sahip olabilirsiniz.
Bence gülümsemenizi gizlemeyin... 
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AYȘENUR ÜNAL ÖZ

Diyette Doğru
Bilinen Yanlışlar
Ayşenur Ünal Öz
Sağlıklı beslenme kavramının tamamen kișiye özgü olduğuna inanan
Diyetisyen Ayșenur Ünal Öz, sağlıklı beslenme hakkında önemli tüyolar verirken;
aynı zamanda doğru bilinen yanlıșların da altını çiziyor...
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Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Diyetisyen
olmaya nasıl karar verdiniz?

1998’de Antalya’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi
Antalya’da tamamladım. Daha sonra Bahçeşehir
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde lisans
eğitimimi tamamladım. Lisans eğitimim sırasında; özel
kurumlarda ve devlet hastanelerinde stajlar yaptım. İngiltere
ve Amerika’da İngilizce dil eğitimi aldım. İtalya’da yeme bozuklukları
üzerine eğitimler aldım. Şu anda Antalya’da kendi ofisimi kurdum.
Yüz yüze ve online beslenme danışmanlığı hizmeti vermekteyim.
Aslında ben çocukluğumdan bu yana sağlıklı beslenme ile hep iç
içeydim. Küçükken kilolu bir çocukluk dönemim olmuştu. Annemle
beraber diyetisyenlere giderdik. Lise dönemimde farkındalığım oluştu
ve kilo vermeye başladım. Kendime yakın hissettiğim için diyetisyen
olmaya karar verdim. Bu nedenle, danışanlarımla rahatlıkla empati
kurabiliyorum.

Sağlıklı beslenmek sizin için ne ifade ediyor?

Benim için sağlıklı beslenme; kişinin kendini en zinde ve mutlu
hissettiği beslenme şeklini ifade ediyor. Bu yüzden sağlıklı beslenmenin
kişiye özgü olduğu düşüncesini savunuyorum. Her bireyin vücut
kompozisyonu, yaşı, boyu, kilosu, sağlık durumu gibi birçok özelliği
birbirinden farklı olduğundan dolayı; sağlıklı beslenme adı altında
tek bir liste yoktur. Sağlıklı beslenme listesi her kişinin kendine özgü
olmalıdır. Sağlıklı beslenme denilince ilk akla gelen; katı kuralları olan,
çoğu besinin yasaklandığı zorlu beslenme programları oluyor. Benim
için bu tam tersi... Yasakların olmadığı, tam anlamıyla “denge” üzerine
kurulmuş bir beslenme düzeni... Kişinin kendisini kısıtlamadan ama
porsiyonlamayı ve dengelemeyi öğrendiği bir programı ifade ediyor.
Danışanlarıma da önemini sıklıkla vurguladığım iki şey; dengelemek ve
porsiyon kontrolüdür.

Sizce doğru beslenmek nasıl olmalıdır? Diyette sıklıkla
yapılan hatalar nelerdir?

Doğru beslenme, kişinin gün içerisinde ihtiyacı olan enerjiyi; düzenli
ve dengeli bir beslenme programı sayesinde alması ile mümkündür. Bu
beslenme programında; makro besin ögeleri olarak adlandırdığımız
karbonhidrat, protein ve yağ yeterli ve dengeli olarak yer almalıdır.
Makro besin ögelerinin yanında mikro besin ögeleri olan vitamin ve
mineraller de bulunmalıdır.

Diyette sıklıkla yapılan hatalara gelirsek;
Uzun süre aç kalmak.
Genellikle bu danışanlarımın çoğunda karşılaştığım bir durum. Diyet
listelerini ilk gördükleri zaman çoğunlukla günlük hayatlarında bu
kadar beslenmediklerini söylüyorlar; çünkü vücutlarını gün içerisinde
uzun süre aç bırakıyorlar. Vücut, uzun süre açlıkla karşılaştığı zaman
savunma mekanizması üretmektedir. Açlık sonrasındaki öğünde
tükettiği besinleri bir sonraki açlık durumunda kullanabilmek için
depo etmeye başlamaktadır. Ayrıca; metabolizma da yavaşlamaktadır.
Metabolizma, besinleri sindirebilmek için yemeklerden sonra harekete
geçmektedir ve enerji harcamaktadır. Kilo verme sürecini hızlandırmak
için daha az besin tüketilmeli düşüncesiyle yapılan bu yanlış hareket
yerine dengeli bir beslenme düzenine geçilmelidir.

“Ekmeği tamamen hayatımdan çıkarmalıyım.” Bu cümleyi birçok
kişiden duymuşsunuzdur.
Çoğu kişi ekmek yani karbonhidrat tüketirse; kilo veremeyeceğini
düşünmektedir. Bu nedenle; ekmeği hayatlarından tamamen
çıkarmaktadırlar. Bu sıklıkla yapılan yanlış sebebiyle; kişilerde kas
kayıpları oluşmaktadır, yağ yakımı ve metabolizma yavaşlamaktadır.
Vücudun temel enerji kaynağı karbonhidratlardır. Her sağlıklı birey

günlük gereksinimleri kadar karbonhidrat tüketmelidir.
Karbonhidratları hayatımızdan çıkarmak yerine;
karbonhidrat seçimlerimizi değiştirmeliyiz. Kan şekeri
dengemizi sağlayamayan basit karbonhidratlar yerine; lif
içeriği yüksek kompleks karbonhidratları tercih etmeliyiz.
Meyveler, sebzeler, tam tahıl ürünleri, baklagiller gibi...

Light ürünleri hiç kalorisi yokmuşçasına tüketmek.
Çoğu kişi bu yanılgıya düşmektedir. Marketlerde satılan
diyet yiyeceklerinin üzerinde yazan light, şekersiz, glutensiz
gibi sözcükler sebebiyle; bu besinleri istedikleri kadar
tüketebileceklerini düşünmektedirler. Ancak her besinin
olduğu gibi diyet ürünlerin de bir kalorisi vardır. Diğer yandan
da bir yiyeceğin üzerinde light yazması onu daha sağlıklı
yapmıyor. İçinde bulunan tüm bileşenleri incelemeliyiz ve
temiz içerikli olanları tercih etmeliyiz. Her yiyecekte olduğu
gibi porsiyon kontrolünü de unutmamalıyız.

Su tüketimi sonucu ödem oluştuğuna inanmak.
Su tüketiminin ödem yapacağı düşüncesi tamamen yanlıştır.
Aksine; yeterli su tüketimi vücutta ödem oluşmasını
engellemektedir. Su tüketiminin az, çay ve kahve tüketiminin
fazla olması sonucunda metabolizma ve sindirim sistemi
yavaşlamakta ve vücutta ödem oluşmaktadır.

Başkalarının diyet listelerini uygulamak.
Bu durum da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bazı kişiler;
arkadaşlarının ve çevresindeki kişilerin diyet listelerini görüp,
uygulamaya çalışmaktadır. Ancak uygulamaya çalıştıkları
listelerin; kişinin yaşına, boyuna, kilosuna ve sağlık durumuna
göre hazırlandığını bilmemektedir. Her kişinin özellikleri
farklıdır. Bu yüzden herkese tek tip liste uygulanmamalıdır.
Listeler kişiye özgü hazırlanmalıdır. 
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FİLİZ KARSLIOĞLU

Hepimiz İçin
Yeni Ben Zamanı
Filiz Karslıoğlu
Cilt Atölyesi’nin Kurucusu Filiz Karslıoğlu, yeni trendin gençleșmek değil,
yașımızın en iyisi olmak olduğu yeni düzende; cildimizin daha ıșıltılı, parlak ve sıkı
görünmesi için altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor...
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Yeni trend çok daha genç görünmek
değil, yașımızın en iyisi olmak oldu.

B

u seneye veda etmeye hazırlanıyoruz. Hepimiz
için zordu kabul edelim… Bu yıl bize; birbirimizin,
sosyalleşmenin, özgürlüğümüzün ve en önemlisi
kendimizin kıymetini hatırlattı. Her şey değişti... Keyif
alanlarımız, duygularımız, yaşama biçimimiz ve
sağlığımıza verdiğimiz değer daha da önem kazandı.
Tabii ki bu süreçte, bütünsel sağlığımızın en önemli unsurlarından
biri olan cildimize de gereken kıymeti göstermeye başladık. Kişisel
bakımımız her zamankinden daha önemli hale geldi; çünkü
hepimiz için “ben” zamanı başladı...
Sağlıklı yaş almanın yollarını aradığımız şu günlerde; daha ışıltılı,
daha parlak ve daha sıkı görünmeyi ister olduk. Artık yeni trend çok
daha genç görünmek değil, yaşımızın en iyisi olmak oldu.
Kendimizin en iyi versiyonunu elde etmek için ilk ve en önemli;
kural deri bağışıklığımızı korumaktır. Cildimizdeki yıkımı
engelleyebilmenin yolu; yaz-kış güneş koruyucu kullanmaktan
geçiyor. Hava kapalı, bulutlu, yağmurlu olsa dahi, bize yaş aldıran
UVA ışınları her zaman vardır. Elimizden düşmeyen telefon ve tablet
ışıklarından dahi korunmamız gereken bu dijitalleşme çağında; yeni
trend güneş koruyucularına mavi ışık filtreleri eklenmiştir.
Unutmayalım ki; cildimizin bariyerini güçlü tutan bir diğer unsur
da; nem dengesidir. Nem; derimizin esnek ve sıkı olmasını, canlı ve
parlak görünmesini ve geç yaş almamızı sağlar. Nemini kaybeden
cilt, çizgilenmeye eğilim gösterir. Ton eşitsizliklerine ve lekelenmeye
müsait hale gelir. Yağlı ve akneli bir cilde sahipseniz; nemini
kaybeden cilt, yağ salgısını artıracağından cilt daha da yağlanır ve
akne oluşumu artar. Bu yüzden nem; her türlü cilt kaygısı için en
önemli odağınız olmalıdır.
İyi ve doğru arınmış bir cilt; kullanılan dermokozmetik ürünlerinin
daha sağlıklı emilimini sağlar. Çevresel koşullar, hava kirliliği, gün
içindeki fazla yağ salgısı ve makyaj; cildimizdeki oksijen alışverişini
azaltır. Cildimiz daha mat ve daha solgun görünür. Aknelenme
ve yağlanma artar. Doğru arınmada ilk adım; cilt tipinize uygun
bir temizleme ürünü seçmektir. Cilt tipiniz ne olursa olsun,
kullandığınız ürün cildinizi kurutuyorsa; kesinlikle bırakılmalıdır.
Arındırmak; kurutmak değildir. Ürünlerden maksimum verimi
almak ve cilt sağlığını korumak için temizlik çok önemli bir
basamaktır.
Tüm bu bilgiler ışığında; sağlıklı yaş alabilmek için cilt tipimizin
ihtiyaçlarını doğru tespit etmeliyiz. Ürün ve uygulamalardan
en etkili faydayı sağlayabilmek için uzman görüşlerine önem
vermelisiniz. Her cilt ve her protokol kişiye özel hazırlanır. Cilt
kaygınız ne olursa olsun, ortak çözüm kocaman bir gülümsemeden
geçer. Yeni yılda; kendinizi ve cildinizi yeniden keşfetmeniz
dileğiyle… 

ciltatolyesi
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UZM. DYT GÜLER TOSUNBAYRAKTAR

2022 Yılına Bütüncül

Bakış Açısı ile Sağlıklı
Bir Başlangıç
Güler Tosunbayraktar
Uzman Diyetisyen Güler Tosunbayraktar, yeni yıla fonksiyonel beslenme,
düzenli uyku ve egzersiz ile bütüncül olarak zinde, sağlıklı ve mutlu bir bașlangıç
yapmanız için pratik bilgiler veriyor...
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u yılın son ayında pek çok kişi yeni bir yıla girmenin
heyecanını, hayallerini ve mutluluğunu yaşarken
geçirdiği senenin ve yaşadığı pandemi sürecinin
yaşamındaki etkilerini de analiz etmektedir.
Yaşadıklarından elde ettiği deneyimler ile yeni yıl için
yeni hedefler belirlemektedir. 2022 yılına fonksiyonel,
sürdürülebilir sağlıklı, zinde bir başlangıç yapabilmek
için beş pratik öneri ile sizlerleyim...
• Yeni yıl itibariyle sağlığınıza bütüncül olarak bakarak güzel
bir başlangıç yapabilirsiniz. Kısa vade, hızlı sonuçlar almayı
hedeflemek yerine, varsa mevcut olan sağlık sorununuzun
kök nedeninin bulunmasını sağlayıp; onu oluşturan faktörleri
fonksiyonel tıp ekibi ile birlikte gerekli tedaviler, terapiler,
uygulamalar, fonksiyonel beslenme ve gerekli destekler yardımı ile
çözümlemek uzun vadede bütünsel sağlığınız için güzel bir adım
olacaktır.

Fiziksel sağlığınızın yanında
psikolojiniz ve sosyal yașamınızda
son derece önemlidir.

• Bütüncül sağlıklı yaşamda sürdürülebilir, sağlıklı ve zinde
yaşamın önemli diğer bir unsuru olan fonksiyonel beslenme; doğum
öncesinden başlayıp, günümüzde olan beslenmenizi ve sağlık
durumunuzu da içine alarak sizi bütünsel olarak incelemektedir.
Fonksiyonel tıp alanında uzmanlaşmış bir beslenme uzmanıyla
birlikte düzenlenmelidir. Fonksiyonel beslenme düzeni, tarladan
tabağınıza; beslenmeniz ile ilgili her bir unsur ile ilişkilidir.
• Bütünsel sağlıkta bağışıklık sisteminiz; sağlıklı yaşamınızın
önemli bir unsurudur. Bağışıklık sisteminizin kuvvetli olmasında
da etkili ve önemli unsurlardan birisi de; bağırsak sağlığıdır.
Bağırsak sağlığınızı; genetiğiniz, geçirmiş olduğunuz rahatsızlıklar,
sağlıksız besin tercihleriniz, düzensiz fiziksel aktivite ve bilinçsiz
ilaç kullanımınız etkilemektedir. Hipokrat’ın dediği gibi: “Bütün
hastalıklar bağırsakta başlar.” Bağırsak hasta ise vücudun geri
kalan kısmı da hastadır. Bağırsak sağlığını optimal düzeyde
tutmak bütünsel sağlığınızda son derece önemlidir. Bağırsak
sağlığınız yerinde olmadığında gıda duyarlılıkları, enfeksiyonlar,
otoimmün hastalıklar, sibo, hormon düzensizlikleri, duygu durum
bozuklukları gibi sağlık sorunlarıyla sık karşılaşılmaktadır.
Belirtilen hastalıkların doğru besin seçimi ile yönetimi ve çaresi
bulunmaktadır.
• Sağlıklı zinde bir yaşam için uyku ve egzersiz de son derece
önemli olan diğer unsurlardandır. Günlük hayatınızda aktif ve
hareketli olmaya çalışın. Düzenli uyku, sirkardiyen ritme uygun
yaşamak son derece etkili ve önemlidir. “Hareket etmek için vaktim
yok, işim çok yetişemiyorum.” gibi bahaneler üretmek yerine, bu
yıl günlük hayatınızda ufak değişiklikler ile başlayıp; devamında
sağlıklı yaşam için sürdürülebilir fiziksel aktivite düzeyi elde
edebilirsiniz. Düzenli yapılan fiziksel aktivite daha zinde ve enerjik
hissetmenizi sağlayacaktır.
• Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın
olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hali
olarak tanımlamıştır. Bu doğrultuda; fiziksel sağlığınızın yanında
psikolojiniz ve sosyal yaşamınızda son derece önemlidir. 2022
yılında ruhunuzun ve bedeninizin size söylemek istediklerini
dinleyin. Kendinizi daha çok sevin, kendinize daha çok yatırım
yapın, daha çok vakit ayırın, pozitif ve olumlu düşünün, daha çok
eğlenin, ailenizle, sevdiklerinizle ve sizi sevenlerle birlikte daha
çok zaman geçirin. Sağlık, mutluluk, huzur dolu olacağınız pozitif
enerji dolu bir Aralık ayı geçirmeniz ve yeni yılı sağlıkla gönlünüzce
karşılamanız dileğiyle... 

uzmdyt.gulertosunbayraktar
www.gulertosunbayraktar.com
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CANSU UZUN ÖNALAN, CEYDA KANLI DURSUN, GÜZİN KÖSEDAĞ KIRSAÇLIOĞLU,
DEMET HOROZ, HATİCE BETÜL SAYLAR

Bütünsel Diş Hekimliği
Dental Estetik Center’ın diș hekimleri Güzin Kösedağ Kırsaçlıoğlu, Demet Horoz,
Ceyda Kanlı Dursun, Cansu Uzun Önalan, Hatice Betül Saylar, bütünsel diș
hekimliği konusunda önemli bilgiler verirken; dișlerimizin uzun yıllar ağızda sağlıklı
kalmasının formüllerini de MAG Okurları ile paylașıyor...
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ütünsel Diş Hekimliği
Ruh, beden, dişler bir uyum içinde mi olmalı? Ruh
ve beden elbette uyum içinde olmalı... Peki dişler?
Dişler zamanla değişecek ya da düşecek organlar
değil mi? Evet, dişler beden yapımızı etkiler... Peki
ruh yapımızı nasıl etkiler? Ayrıca; ruh yapımız
bedenimizi neden etkilesin ki? İnsan duygusal
bir varlıktır. Olumsuz duygular insanı hasta eder. Louise Hay,
“Hastalıkların Zihinsel Nedenleri “ isimli kitabında tam da bunu
anlatıyor...
Her hastalığın; duygusal anlamda önemli bir nedeni var. Troid
hormonunun eksikliğinin altında yatan duygusal neden
söylemek istediklerini söyleyememekten kaynaklanır. Bel boyun
rahatsızlıkları hayatın yükünü fazla yüklenmekten meydana
gelir. Çok ilginç değil mi? Hiç bu açıdan bakmış mıydınız?
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Duygularımız bizi hasta ediyor. Peki dişlerimize ne
yapıyor?

Öncelikle; stres dişlerimize hiç iyi gelmiyor. Yani her şeye zarar
veren stres, dişe de zarar veriyor. Şöyle ki; stres sonucu dişlerimizi
sıkıp, gıcırdatıyoruz ve biz dişlerimizi sıkıp gıcırdattıkça dişlerimiz
aşınıyor ve hatta çatlıyor. Aşınan dişler, nefes organlarımıza destek
olan iskelet sisteminin çökmesine neden olur; çünkü nefes sistemine
destek olan taşıyıcı görevi gören organlarımız dişlerimizdir.
Dişlerdeki aşınma nefes aldığımız organlarımızın alanının
daralmasına neden oluyor. Birçok kişinin horlamasına; dişlerdeki
aşınmanın sonucu daralan nefes sistemi sebep olur.

Üstelik rahat rahat nefes alamamak nelere neden olur
düşünün...
Günümüzde en popüler konulardan biri bağırsak florasının
düzenlenmesidir. Uzmanlara göre bozuk bir flora tüm vücut

sistemini bozuyor. Birçok psikolojik probleme neden oluyor.
Bu nedenle; uzmanlar bağırsak florasını düzenleyen diyet ve
probiyotikler öneriyor. Peki, bütünsel bakıldığında; bağırsak
florası düzenlemek için kullanılan probiyotikler ve diyetler diş
etlerinde iltihap olduğunda görevlerini yapabilirler mi? ya da diş
etleri iltihaplı, ağızda çok sayıda mikroorganizma olan bir bireyde
detokstan söz etmek mümkün mü? Detoks ağızdan başlar. Bu
nedenle; diş ve diş etleri mutlaka sağlıklı olmalıdır. Bazı çayların
tüketimi; yeşil çay, ada çayı bu konuda yardımcı içeceklerdir. Diş
eti iltihabının kişinin vücudunda yaptığı olumsuz etkiyi en iyi
diş eti uzmanları bilir. Şeker hastalığında ve kalp hastalığında
diş eti iltihabı çok önemlidir. Diş eti tedavisi şarttır. Diş eti iltihabı,
hamilelikte de olumsuz etki oluşturur. Düşük doğum, ağırlıklı
bebek ve erken doğum riskine kadar uzanabilir. Bu nedenle;
diş sağlığımızı bütünsel olarak değerlendirmeli ve bütünsel diş
hekimliği konusunda bilinçli olmalıyız.

Gençliği simgeleyen organlardan biri olan dişleri;
bütünsel anlamda ömür boyu ağızda tutabilmenin
yolu var mıdır?

Bunun için size on farklı yol önereceğiz:
Dişleri düzenli fırçalamak
Diş fırçalanması ve ağız bakımı; diş sağlığımızın olmazsa
olmazlarıdır ama diş fırçalama alışkanlığının doğru yapılmadığı,
hatalı fırçalamanın yapıldığı ağızlarda ağız bakımından söz
etmek mümkün değildir. Bu nedenle; diş fırçalamanın doğru bir
teknikle yapılması gerekir.
Doğru beslenme
Çikolata, abur cuburun diş sağlığımızı olumsuz etkilediğini
hepimiz biliyoruz. Peki dişlerimizin sağlığını koruyan yiyecekleri
biliyor muyuz? Peynir; kazein içermesi nedeniyle ağız ve diş
sağlığımızı bozan mikroorganizmalar üzerinde oldukça güçlü
etkiye sahiptir. Yer fıstığı; zengin fosfat içeriğiyle tükürük yapısını
besler. Yeşil çay ve adaçayı; antioksidan özellikleriyle tükürük
yapısı ve diş eti sağlığını olumlu anlamda etkiler. Çilek, elma, kivi
gibi yiyeceklerin ısırılarak yenmesi de diş ve diş etlerinin sağlığı
açısından oldukça faydalıdır.
Koruyucu diş hekimliği hizmetlerinden faydalanmak
Dişler, ağızda ilk yer aldıklarında oldukça derin oluk yapılarına
sahiptirler. Yedi ile on iki yaş arasında daimî dişlerin ağızda yer
aldığı dönem; çocukların ağız bakımlarını yapamadıkları ve abur
cuburun en çok tüketildiği dönemdir. Daha yeni ağızda daimî
olarak yerlerini almış azı dişlerinin birçoğunun çürümesi bu
döneme denk gelir. Bu nedenle; gerek diş oluklarının kapatılması,
gerekse flor uygulamaları büyük azı dişlerinin korunması
açısından oldukça faydalıdır.

Asitli gıdalardan uzak durmak ve asit erozyonuna karşı özel macunlar
kullanmak
Asidin diş minelerinin üzerinde olumsuz etkisi vardır. Özellikle;
dişlerin diş etine bakan kısımlarında, minenin ince olduğu
bölgelerde asit aşınmaya neden olur. Bu nedenle; asitli yiyeceklerden
ve içeceklerden uzak durmak gerekir. Asitli yiyeceklerden ve
içeceklerden uzak durulmadığı, salatanın ve meyvenin bol tüketildiği
durumda da asit erozyonuna karşı macun kullanılabilir.
Reﬂü gibi mide problemlerinin önüne geçmek
Gece belirli saatler sonrasında tüketilen gıdalar, aşırı alkol tüketimi
gibi sorunlarda mide asidi ağıza gelerek reflü rahatsızlığının benzeri
olarak zarar verir. Reflünün mide kaynaklı olarak gerçekleştiği
durumda da mide asidi ağza gelerek dişlerde aşınmalara ve
kırılmalara neden olur. Bu nedenle, reflü problemi varsa mutlaka
tedavi edilmeli, yüksek yastık kullanmak gibi önlemlere
başvurulmalıdır.
Diş çapraşıklıklarının tedavisinin yapılması
Dişlerde mevcut bulunan çapraşıklığın tedavisi hemen hemen
her yaşta ortodontik tedavi ile düzeltilebilir. Diş çapraşıklığı tedavi
edilmezse; dişlerin arasında taş ve çürük oluşumuna neden olur. Bu
nedenle; diş çapraşıklık problemleri her yaşta düzeltilebilir.

Sert cisimlerin dişle kırılmasına engel olmak
Özellikle kabuklu kuruyemişler ön dişlerle tüketildiklerinde; diş
uçlarında aşınma hatta çatlamalara neden olurlar. Bu nedenle; ön
dişlerimizi dikkatli kullanmak, özellikle sert kabuklu yiyecekleri
kırmaktan uzak durmak gerekir.

Dişlerin kapanış kontrolü
Dişler adeta birer çarkın dişlisi gibi birbirleriyle kenetlenirler. Bu
kenetlenme esnasında bir dişin diğer dişlere oranla uzun olması
sonucunda dişler birbirine fazla temas eder ve zaman içerisinde o
dişlerde kalıcı oluşur. Bu nedenle; fazla temas içerisinde olan dişlerin
kapanış kontrolleri yapılarak, birbirilerine aşırı teması kesilebilir.

Gece plağı kullanmak
Geceleri yatarken istemsizce dişlerimizi sıkarız. Dişlerin çiğneyici
yüzeylerinde aşınmalar meydana gelir. Diş gıcırdatma alışkanlığı
artık on sekiz yaş altı bireylerde de gözüken, istenmeyen bir
alışkanlıktır. Bu nedenle; gece yatarken dişlerin birbirine
gereksiz yere güç uygulamasını engellemek için gece plakları
kullanılmalıdır.

Ağız kuruluğu
Ağız kuruluğunun da birçok sebebi vardır. Bunları kısaca özetlemek
gerekirse, kullanılan ilaçların yan etkisi başta olmak üzere; sistemik
rahatsızlıklar(şeker), yeterli sıvı tüketilmemesi, burun tıkanıklıkları
ve ağız solunumunu sayabiliriz. Bu nedenle; başta ağız kuruluğuna
neden olan etkenleri uzaklaştırmak ve ağız kuruluğunu giderici
tükürük yapısını destekleyici jeller kullanmak gerekir. 

karma

Yepyeni Bir Yıl İçin
Harekete Geçme Zamanı
Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com
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Bir yılı daha geride bırakırken pandemi sürecinin bitmesi dileğini
geçen yılbașında olduğu gibi bu sene de sürdürüyoruz, bu süreç
hepimizin hayatında köklü ve kalıcı değișimleri mecbur bıraktı ve
birçok insan hayatı ile farklı yolları ve yöntemleri seçmek zorunda
kaldı. Yeni alıșkanlıklar ve davranıșlar hatta yeni terimler edindik.
Hayat değișmek üzerine kurulu olsa da; bazen bunun daha yavaș
ve az hissedilir olmasını istiyoruz.

u dönemde hayatımızdaki insanları ve
çevremizdekileri de daha yakından ve derinden
görmeye başladık. Elbette bu konuda en büyük etken;
birlikte daha uzun süre zaman geçirmek sanırım.
Gördük ki; hayatımızda bulunan insanların bazıları
jeneratör bazıları ise reflektörmüş, ben de bu ay size bundan
bahsetmek istiyorum.

Jeneratör müsünüz? Reflektör müsünüz?

Jeneratörler, hayatın içindeki birçok üretim ve yaratım sürecinden,
kargaşaların dinginleşmesinden, dengenin sağlanmasından
birinci derece sorumlu olduklarını düşünürler.
Enerjinizle, gereken tüm pozitifliği kendinize çekmeye başlamak
ve bunun ihtiyacı olanlara ulaştırılması için bir güç timsali olarak
en iyi yerde durmak. Bir cevap merkezi gibi tüm soruların size
gelmesini sabırsızlıkla bekleyen bir misyon üstleniyorsunuz.
Dertler, sorunlar, bitmeyen konular hep sizin işiniz, sizin
uzmanlığınız...

Kendinizden memnun musunuz?

Jeneratör olarak; sürekli çevrenizde olup bitenleri hatta kendinizi
yönetmeyi, sürekli akıl vermek için uğraşmayı bırakıp; hayatın
akışını sevmeyi becerirsek o zaman mucizevi bir güce ulaşmayı
başarabiliriz. Her şeye bir anlam yüklemeyi bırakırsak; yolumuza
daha hafiflemiş olarak devam ederiz. Bu tatmin duygumuzu
da besler ve kendinizden memnun olduğunuzu başkalarına
ispatlama zorunluluğundan da kurtarır. Kendinizi başkalarının
eksik parçalarını tamamlamak için parçalamayın. Bu sizin
geçici mutluluk hissinizi yükseltir; ama uzun vadede kendinizi
mutsuz hissetmenize sebep olabilir. Jeneratörseniz; sürekli
başkalarına enerji verme zorunluluğundan çıkıp kendinize
dönüp mutluluğunuzun peşinden koşmaya başlamalısınız. Sizin
büyünüz; kendi mutluluğunuzu öncelikli tutarken, ürettiğiniz
pozitif enerji ile hayatın jeneratör kaynaklarından olmayı
becermek ile olacak. Dünya sizinle daha güzel olacak.
Reflektörler ise toplumun yüzde birini temsil eden, oldukça az
sayıda bulunan tiplerdir. Reflektörler sürekli mod değiştirirler.
Hem kişilik hem de karakterleri ile bir anları bir anlarına
uymadığı için çözümlenmesi oldukça zor kişilerdir. Kemal Sunal’ın
Kapıcılar Kralı filminde; iş gezisi dönüşü eşiyle kavga eden
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apartman sakininin binadakilerin müdahale etmesi hatta kapıyı
kırıp içeri girdiklerinde sanki kavga etmekten zevk alan bir çiftmiş
bundan şikayetçi değillermiş gibi davranmaları gibi hızlı duygu
durumu değişimi gösterirler.
Reflektörler, değişebileceğini fark ettiklerinde ya da
keşfettiklerinde, hayatlarının nasıl büyük bir güzellikle
iyileştiğine şaşıracaklardır. Bir duygu mıknatısı gibi özellikle,
olumsuz birçok durumdan ve duygudan etkilenirler ve derinden
yaşarlar bunları. Bu hayatlarını çoğu zaman zorlaştırır. Hatta o
kadar etkilenirler ki; başkalarının acılarını ve ağrılarını yaşamaya
başlarlar. Fiziksel durumlardan çok etkilenirler ve bu onların
daha çok ilaç tüketmelerine sebep olabilir. Bu durumda çevresine
uyum sağlamak için çok çaba gösteren reflektörler haliyle çoğu
zaman hayal kırıklıklarıyla baş etmek zorunda kalır. Bastırılmış
özgüvensiz, kendi olamayan başlarının izinde giden, çok
hareketli yerinde duramayan, hayat beklentisi düşmüş bir hale
dönüşürler. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamayı onlar gibi olmayı
bıraktıklarında ve özlerini keşfetmeye başladıklarında artık daha
özgüvenli, bilgece, yaşamaktan keyif alan, halinden memnun ve
daha güçlü bir yaşama kavuşurlar.

Önce Ben;

Uçaklarda oksijen maskesi düştüğünde kabin ekibi ne diyor; “Önce
kendinize takın sonra diğer yolcuların takmasına yardım edin.” Siz
iyi olmadan başkasına fayda sağlamanız imkansızdır. Bu nedenle,
önce siz iyi olacaksınız ki; çevrenize faydanız dokunabilsin.

‘Mutluluk için bir yol yok aslında, mutluluk bir
yoldur daima… Keşke yollar bu kadar taşlı olmasa.’
Yeni yılda içinizdeki jeneratörleri ve reflektörleri daha bilinçli
yönetmek sizi daha güçlü ve mutlu yapacaktır. İnsanlarla
ilişki yönetiminizi ve kendi değerinize odaklanmak sizi keyifli
bir yaşama kavuşturacaktır. Önceliğinizi, kendinize vermeye
başladığınızda birçok şey büyülü bir şekilde değişmeye
başlayacaktır. Jeneratör gibi gücünüzle hayatı aydınlatın. Yeni
yılın enerjisi ve ışıltısı hiç eksilmesin. Reflektör gibi içinizdeki
iyinin peşinden ayrılmayın, mutluluğunuzu daima artırın.
2022 güzellikleriyle ve şansıyla gelsin ve bir daha güzel dilekler
ve isteklerde bulunmaya gerek bırakmayacak kadar bollukla
hayatımızı güzelleştirsin... 

Ankara’nın En Prestijli
Pilates Stüdyosu

Beytepe Mahallesi 5365. Sokak Koz Beytepe Evleri
C Blok No:7 Çankaya Ankara
T: 0312 490 01 05
pilatesclubbygulsahtaskin

pilatesclubbygulsahtaskin

www.pilatesclubgulsahtaskin.com
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TUĞÇE KOÇAK,

Değişimin En Güzel Hali
Bendis Beauty Center
Her ayrıntısı büyük bir özenle düșünülen, kadınlara VIP hizmet veren
Bendis Beauty Center’ın Kurucusu Tuğçe Koçak, merkezinde gerçekleștirdikleri
uygulamalara, sağladıkları hizmetlere ve gelecek dönemde
gerçekleștirecekleri projelere değiniyor…
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İ

lk olarak kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?

30 yaşındayım. Evliyim ve bir oğlum var. Eşim Kalp
Ve Damar Cerrahı, ben Fizyoterapist aynı zamanda
Uzman Estetisyenim. 2017 yılında Fizyoterapi
mesleğimi bırakıp, Fuat Kuçat’ın kurucusu olduğu,
uzun yıllardır Ankara’da bulunan ve inşaat
sektöründe kurumsallaşmış olan FK Grup Yapı’da babam ve
kardeşlerim Çağrı Kuçat ve Berat Kuçat ile çalışmaya başladım.
Babama, ilgi alanım olan güzellik sektörüne yönelmeyi ve
bu alanda eğitimler almak istediğimi belirttim. Bu anlamda;
babamında desteğiyle gereken tüm eğitimlerimi alıp, Uzman
Estetisyen oldum. Kardeşim Çağrı ise kafe ve restoran sektöründe;
kendi yaratacağı markası ile şirketimizin bünyesine yeni bir değer
katma hazırlığında ve bu yönde hızlı adımlarla ilerliyor.

Kullandığımız tüm ürünler, cihazlarımız,
uygulamalarımızın hepsi danıșanlarımızı
memnun etmek için özenle seçildi.

Bendis Beauty Center’ı kurmaya nasıl karar
verdiniz?

Güzellik ve moda; küçüklüğümden beri tutkulu olduğum
konulardı. Sürekli moda ve güzellik dergileri alır, okurdum.
Giyimime, makyajıma, nasıl göründüğüme hep önem veren bir
insandım. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü bitirdikten
sonra birkaç yıl bu sektörde çalıştım. Başarılıydım ama tutku
eksikti. Hep güzellik ve bakım ile ilgili bir şeyler yapmak
istiyordum. Bu yüzden babam Fuat Kuçat’ın desteğiyle; ilgi
alanım olan güzellik sektörüne yöneldim. Gerekli eğitimleri
tamamladıktan sonra FK Grup Yapı bünyesinde, Ankara
Beysukent’te FK Grup Şirket binamızda bulunan bir katı tahsis
ederek Bendis Beauty Center’ ı açtık.

Bünyenizde müşterilerinize sağladığınız
hizmetlerden söz edebilir misiniz?

Bendis Beauty Center’ı tamamen kadınlara özel, VIP bir
merkez olarak tasarladık. Kadınların kendini özel hissetmesi
için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Bu yüzden
merkezimiz de en kaliteli ürünleri ve cihazları kullanıyoruz.
Detaylı cilt analizi sonrası, cildin ihtiyacına göre cilt bakımı,
bölgesel incelme, serumlarla altın iğne ve dermapen uygulamaları,
lazer epilasyon, medikal manikür ve pedikür işlemlerini
merkezimizde uyguluyoruz.

En çok tercih edilen uygulamalarınıza değinebilir
misiniz?

TUĞÇE KOÇAK, FUAT KUÇAT, ÇAĞRI KUÇAT

Tüm uygulamalarımızda çok iddialıyız ama en çok tercih edilen
işlemlerimiz cilt bakımı ve bölgesel zayıflamadır.

Sizi diğer güzellik merkezlerinden farklı kulan
özellikleriniz neler?

Merkezimizi sadece kadınlara özel olarak tasarladık. Bu yüzden
her ayrıntı ve her detay bizim için çok önemliydi. Sıradan
merkezlerin dışında bir şey yapmalıydık… Bu nedenle, iç
mimarımızı özenle seçtik. Tüm çizimlerde, iç mimarımızda
beraber tek tek ve özen ile ilerledik. Sonuç çok kaliteli oldu.
Merkezimin iç mimari güzelliği dışında temiz olması ve hijyene
çok dikkat edilmesi; merkezimi diğer merkezlerden ayıran
bir diğer konudur. Kullandığımız tüm ürünler, cihazlarımız,

uygulamalarımızın hepsi danışanlarımızı memnun etmek
için özenle seçildi. Her uygulama kişiye özel, incelikle yapılıyor.
Uygulamalardan önce ücretsiz deneme seanlarımız ve ön
görüşmelerimiz sonrası danışanlarımızın isteği doğrultusunda
ilerliyoruz.

Gelecek dönemde bünyenize eklemek istediğiniz
farklı uygulamalar olacak mı?

Gelecek dönemde bünyemize eklemek istediğimiz birçok uygulama
var. Tabii ki bu uygulamaları seçerken yine danışanlarımızın
memnuniyeti ve isteği doğrultusunda ilerleyeceğiz. 

Mutlukent Mahallesi 1935. Cadde No:1 Beysukent/Ankara
T: +90 312 285 3032

bendis.beautycenter
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ZEHRA ZİYA

Duygu Değişimlerinin
Beslenme Üzerindeki Etkileri
Zehra Ziya
Hayatımızın her alanına etki eden duygu ve düșüncelerimizin yeme
alıșkanlıklarımızı da etkilediğini dile getiren Diyetisyen Zehra Ziya, duygu
değișimleri sonucunda ortaya çıkan yeme bozukluklarına,
tedavi yöntemlerine ve sonuçlarına değiniyor...

D

uygu ve düşüncelerimiz yeme davranışımızı
etkilemektedir. Öfke, üzüntü, korku, sevinç, heyecan
gibi olumsuz ya da olumlu duygulardan kaynaklanan
ruhsal dalgalanmalara bir tepki olarak edinilen
yeme davranışına “Duygusal Yeme Davranışı” adı
verilmektedir.

Duygusal yeme durumu, kilodan bağımsız olarak normal
kiloya sahip bireylerde, diyet yapan bireylerde ya da obez
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kişilerde görülebilmekte ve kişiden kişiye çeşitli farklılıklar
gösterebilmektedir.
Bireyde özellikle anksiyete seviyesi ve stres düzeyi fazla
olduğunda; zararlı, sağlıksız, aşırı yağlı, baharatlı gıdalar
tüketmeye eğilimli bir hale gelmekte ve bu besinleri
tükettiğinde kendini çok daha iyi hissetmektedir. Bu konudaki
genel yargı, yeme bozukluğunun şiddetli stres ile bağlantılı
olduğudur. Bu görüşe göre; insanlar duygusal yeme eğilimini

stres altındayken gösterebilirler; çünkü insan zihni olumsuz
durumlarla başa çıkamadığında onlardan kaçma eğilimi gösterir.
Bunu da yeme ile bir tür dikkat dağıtma şeklinde gerçekleştirir. Bu
durum bir süreklilik halini alıp, kronikleşirse yeme bozukluğu ve
duygusal yeme davranışı gelişir. Duygusal yeme kişinin ruh halini
kısa süreli olarak değiştirebilse de; uzun vadede bu durum ciddi
psikolojik sorunlara ve obeziteye yol açabileceği için alternatif
stratejilere ve tecrübeli bir diyetisyen eşliğinde kontrol altına
alınması gerekmektedir.

Daha önceden hiç Amigdala ve duygusal yeme
bağlantısını duymuş muydunuz?

Amigdala; bizim duygusal davranışlarımızın aktive edildiği
duygusal zekamızdır. Ani üzüntüler, ani korkular, agresyon
yaratacak bir olayın gerçekleşmesi gibi durumlarda oluşan bilgi
Amigdala’ya gider.

İnsanlar duygusal yeme eğilimini stres
altındayken gösterebilirler; çünkü
insan zihni olumsuz durumlar ile bașa
çıkamadığında onlardan kaçma eğilimi
gösterir.

Peki bu ani duygu durumlarıyla nasıl başa çıkabiliriz?

Bu durumda; Prefrontal Korteks (ön beyin) tampon görevi
görmektedir. Bu beyin, Amigdala bölgesindeki ilkel dürtülerin
daha makul seviyelere dönüşmesine imkan sağlar ama Prefrontal
Korteks’in tampon görevi yapmasından hemen önce tepkiyi çoktan
dışa vurmuş olabiliriz. Bu yüzden ani duygu güdülerimizde bir veya
iki dakika beklemek gerekmektedir. Bu bekleme o bilgiyi sağlıklı bir
şekilde beyne göndermektedir. Sağlıklı beyin devreye girdiğinde ise
sonuç sağlıklı olmaktadır.

Bununla birlikte ani duygu durumlarıyla başa
çıkabilmek için ;

• Strese, dolayısıyla yeme bozukluğuna sebep olan duruma
odaklanılmalı ve sorun çözülmeye çalışılmalıdır.
• Yeme atağı sırasında yüksek kalorili, yağlı ve şekerli besinler
tüketmek yerine bir diyetisyen tarafından önerilen sağlıklı
atıştırmalıklar tüketilmelidir.
• Sık, sağlıklı ve düzenli beslenmeye çalışılmalıdır.
• Öğün atlanmamalıdır.
• Lifli (tam tahıllar, meyve ve sebzeler) ve besin değeri yüksek
yiyecekler tüketilmelidir.

“Zehra Ziya ile Online Diyet Uygulaması”

Sağlıklı beslenmede sizlere teknolojik ayrıcalık sunuyoruz.
“Zehra Ziya ile Online Diyet Uygulaması” ile danışanlarımın takibini
çok daha etkin sağlıyorum.
Listede yer alan öğünlerin, besinlerin saatleriyle birlikte uygulamada
bulunması, her öğünden yarım saat önce danışana uygulama
üzerinden bildirimin gitmesi, danışanın listeye kolay erişebilir
olmasıyla diyete uyumunu artırmakta olup, danışanlarımı her an
gözlemlememe olanak sağlıyor.
Danışanlarım, yedikleri öğünün fotoğrafını çekerek uygulamaya
yükleyebiliyor. Böylece, danışanımın beslenmesini ve diyete
uyumunu takip edebiliyorum. Öğünlerdeki eksikliklere ya da
fazlalıklara yönelik anlık danışanlarıma geri bildirimimi daha hızlı
hale getiriyor.
Yoğun bir yaşantısı olup fotoğraf çekme fırsatı bulamayan
danışanlarımın takibini ise öğün-öğün ve besin-besin
gerçekleştirilebilen tik atma özelliği sayesinde sağlıyorum. Burada
da yine eksik tikler sayesinde danışanımın hangi besinleri tercih
etmediğini görüyor, nedenini sorabiliyor ve bunlara yönelik bir
sonraki diyet listelerini düzenleyebiliyorum.

Danışanlarım için özel oluşturduğum tarifleri de birçok
başlık altında(kahvaltılık, ana yemek, aperatifler, salatalar,
tatlılar, içecekler) ve birçok çeşidi uygulamada sunarak hem
fit hem sağlıklı alternatiflerle danışanlarımın listelerine farklı
seçeneklerle çeşitlilik sağlayabiliyorum.
Bunlarla birlikte gerek danışanlarımın bana, gerek benim
danışanlarıma diyet ile ilgili soruları ve düşüncelerini her an
aktarabilmesine kolaylık sağlıyor. Uygulama içerisinde bulunan
iletişim kısmıyla da, diyet sürecimizi oldukça taze tutuyor ve çok
güzel başarılara imza atıyoruz. 

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Mahall Ankara C-2 Blok No:130 Çankaya/Ankara
www.zehraziya.com • diyetisyenzehraziya@gmail.com • T: +90 553 735 98 68
Dyt.zehraziya
”Zehraziyaileonlinediyet” Uygulaması App Store - Google Play
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BURAK AĞAR

YASİN BULUT

Doğru Tedavi ile
Güçlü Dişler
EON Dental
EON Dental’in Kurucuları Burak Ağar ve Yasin Bulut, eğitim hayatlarından
uzmanlık alanlarına, diș implantından gülüș tasarımına kadar sağladıkları hizmetleri
ve tedavi yöntemlerini tüm detayları ile MAG Okurları ile paylașıyor...
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Ö

ncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?
Kariyerinize nasıl başladınız?

Burak Ağar: 1992 yılında Ankara’da doğdum. Eğitim
hayatım Ankara’da geçti. Kariyerime ise 2010
yılında Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenci olarak
başladım. Severek tamamladığım lisans sürecimden
sonra estetik diş hekimliği üzerinde uzmanlaşmak
için 2015-2019 yılları arasında yine Hacettepe’de Protetik Diş
Tedavisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldım. İki yıl kadar
Ankara’da çalıştıktan sonra Bursa’ya taşınarak Yasin Bulut ile
beraber EON Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni kurduk.
Yasin Bulut: 1992 yılında Erzurum’da doğdum. İlkokulu Bursa’da,
liseyi Kütahya’da okudum. Diş hekimliği kariyerime 2010 yılında
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenci olarak
başladım. Güzel geçen lisans sürecimin sonrasında 2015 yazında
ilk görev yerim olan Özel Alanya Yaşam Hastanesi’nde diş hekimi
olarak çalışmaya başladım. Bir senelik Alanya serüveninin
ardından Bursa VM Medicalpark Hastanesi’ne geçiş yaptım.
Buradaki çalışmam ise iki sene sürdü. Sonrasında cerrahiye olan
ilgimin giderek arttığını fark ettim ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
alanında doktora yapmaya karar verdim. Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda
doktora eğitimi aldım. Ardından Burak Ağar ile birlikte EON
Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni kurduk.

Diş Hekimliği alanını seçmenizin özel bir sebebi var
mı? Uzmanlık alanlarınıza da değinebilir misiniz?
Burak Ağar: Diş hekimliği el yeteneklerine dayanan ve sürekli
insanlarla iletişim halinde olduğumuz bir meslek alanı. Bu
nedenle, diş hekimliğinin kendi kişisel yeteneklerime yönelik,
daha cazip bir seçenek olduğuna karar verdim. Uzmanlık alanım
ise gülüş estetiği ve ağız içerisindeki diş eksikliklerinin rehabilite
edilmesi temeline dayanıyor. Keyifli bir branş ve tedavimin
sonuçları herkes için oldukça mutluluk verici oluyor. Bu da bana
mesleki bir tatmin veriyor.
Yasin Bulut: Çocukluğumdan beri olan diş hekimi fobimin
beni bu alana sürüklediğini söylesem yalan söylemiş olmam.
Küçük yaşlarda annemin birçok kez götürdüğü diş hekimi
muayenehanesinden her zaman korkmuşumdur. Çoğu zamanda
koltuğa oturacağım sırada bir yolunu bulup kaçmışımdır.
Zamanla bu korkumun zamanla diş hekimliğine karşı
duyduğum saygıya dönüştüğünü fark ettim. Diş hekimliği
bana ulaşılması zor ve çok havalı bir meslek olarak görünmeye
başladı. Lise eğitimim sonrasında Türkiye’nin en iyi diş
hekimliği fakültesinde diş hekimliği okumaya karar verdim.
Cerrahi ise benim için çok farklı bir serüven... Üniversitede staj
dönemimde saygıdeğer hocalarım ve asistanları bana çeşitli
ameliyatlar göstererek; bu alana ilgimi arttırdı. Üniversiteden
sonra ise çalıştığım hastanede KBB uzmanımızla birlikte çeşitli
ameliyatlara girdim. Bu sürecin sonunda bu alanda kendimi
geliştirebileceğime karar verdim.

EON Dental’in kuruluş hikâyesinden söz edebilir
misiniz?

EON Dental fikri alışılmış bir diş kliniğinden daha samimi
ve daha az korkutucu bir iş ortamında mesleğimizi sürdürme
isteğiyle ilgiliydi. Ayrıca branşlarımız gereği; beraber planlama
yapmamız ve operasyonları bir arada yürütmemiz iş akışımızı
daha sağlıklı hale getiriyor. Tedavi kalitemiz artarken iş bölümü
de daha rahat oluyor.

EON Dental fikri alıșılmıș bir diș
kliniğinden daha samimi ve daha az
korkutucu bir iș ortamında mesleğimizi
sürdürme isteğiyle ilgiliydi.

Kliniğinizde hastalarınıza hangi hizmetleri
sağlıyorsunuz?

Kliniğimizde diş hekimliğine dair bütün güncel işlemler
uygulanabilmektedir. Klinik odalarımız dışında ayrı bir
ameliyathanemizin olması cerrahi işlemleri daha steril
koşullarda yapmamızı sağlıyor. Tabii ki ayrı bir fotoğraf
stüdyomuz da var. Bu da aldığımız estetik kayıtları daha kesin
ve yüksek kalitede kaydetmemizi sağlıyor. Gülüş tasarımı ve
implantoloji üzerine daha çok eğildiğimiz konular diyebiliriz.

Diş implantı nedir? Hangi durumlarda
uygulanmalıdır? Tedavi süreci nasıl işlemektedir?
Aslında diş implantı ağız içerisinde diş köklerini taklit eden
çene kemiğine yerleştirilen titanyum vidalardır. Bu tedavinin
amacı; hastalarımızın kaybettikleri dişleri doğala en yakın
şekilde onarmaktır. Özellikle, planlama aşaması oldukça
hassastır. Planlamadan sonraki ilk adımda implant kemiğe
yerleştirilir ve bir süre kemikle kaynaması beklenir. Daha
sonra protez safhası başlar ve ölçüler alınır ve yeni dişler
laboratuvar koşullarında hazırlanır. Bu dişlerin uyumlanması
ve yerleştirilmesinden sonra tedavi tamamlanır.

Gülüş tasarımı nedir? Gülüş tasarımında hangi
işlemler uygulanır? En çok tercih edilen yöntem
hangisidir?

Gülüş tasarımı en basit tabiriyle kişinin yüzüne
ve beklentilerine göre en uygun ağız diş yapısının
saptanması anlamına gelir. Bu tasarım sırasında birçok
farklı metot uygulanabilir; fakat önemli olan hasta hekim
diyaloğunun sağlıklı bir şekilde kurulması ve gerektiğinde
yönlendirilmesidir. Doğru tedavi planı ve iletişim sağlandıktan
sonra gülüş tasarımı oldukça keyifli ve heyecan veren bir
tedavi sürecidir. En çok tercih edilen yöntem; günümüzde
dijital teknolojilerin kullanımının kolaylaşmasıyla dijital gülüş
tasarımıdır. Bütün yöntemlerin temeli tedavi öncesi kayıtların
çok özenli bir şekilde alınmasına dayanır. 

eondental
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DR. HANDE UCHEHARA

Güzelliğin Perde Arkası
Hande Uchehara
Tamamlayıcı Tıp ve Medikal Estetik alanında hizmet veren Dr. Hande Uchehara,
uzmanlık alanlarından muayenehanesinde sunduğu hizmetlere, estetik alanında
dikkat edilmesi gereken konulardan süreç boyunca yapılması gerekenlere kadar
birçok farklı konuyu detaylı bir șekilde ele alıyor...
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Ö

ncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz?

1991 yılında Ankara’da, Nijeryalı bir baba ile Türk
bir annenin melez kızı olarak dünyaya geldim.
Annem eczacı, babam ise akademisyendir. Bir erkek
kardeşim var. Kendisi de benim yolumdan devam
edip, bu sene tıp eğitimini tamamladı. İlkokul ve
lise eğitimimi uluslararası bir kolej olan PEISG’de
tamamladım. Tıp Fakültesi eğitimimi ise 2017 yılında, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde tamamladım. Yurt içi ve yurt dışı
eğitimlerimi aldıktan sonra 2020 yılında, Ankara’da Tamamlayıcı
Tıp ve Medikal Estetik alanında hizmet veren muayenehanemi
açtım.

Genel olarak faaliyet verdiğiniz alanlar ve
sunduğunuz hizmetlerden söz edebilir misiniz?

Genel anlamda, medikal estetik ve bazı tamamlayıcı tıp
uygulamalarını yapmaktayım. Biraz açmak gerekirse; medikal
estetik alanında; tüm yüz dolgu uygulamaları (dudak, çene
dolgusu, vs.), toksin uygulamaları (botoks), mezoterapi (tüm yüz
ve vücut cilt rejuvenasyonu, bölgesel incelme, gıdı eritme vs.) ve
gençlik aşıları gibi birçok kişinin de bilgi sahibi olduğu konularda
işlemler yapmaktayım.
Tamamlayıcı tıp alanında; hem medikal estetik ihtiyaçları ile
kombine edilebilecek tedaviler hem de başlı başına hastalarımın
bağışıklığını koruyup, kuvvetlendirebilecek uygulamalar
yapmaktayım. Bunlara örnek olarak; en sık gerçekleştirdiğim
tedaviler ise ozon tedavisi, glutatyon ve c vitamini tedavisi veya
ihtiyaca yönelik intravenöz tedavileridir.

Sektörde sizi özel kılan ve iddialı olduğunuz
uygulamalar nelerdir?

Medikal estetik uygulamalarının tamamı kişiye özel
şekillenmelidir. Hasta ile doktor arasındaki iletişimin ise en yüksek
seviyede olması temel kuraldır. Ben, kliniğimde ezberlenmiş
yöntemleri kullanmak yerine; kişinin isteğine göre yapılabilecek
işlemleri optimize edip, tamamen hasta memnuniyeti odaklı
çalışmaktayım. Halkımız ve yabancı hastalarımız da dahil olmak
üzere; eksikliğini en çok hissettirenler, orta yüz bölgesindeki
çökmeler ve doku kayıplarıdır. Az miktarda ürün işle kişilerde
doğal ve aşamalı bir tedavi planı uygulamayı tercih ediyorum.
Kliniğime gelen hastaların çoğu bahsettiğim bölgelere işlem
yaptırdıktan sonra geri dönüş olarak “Sende bir değişiklik var bir
şey mi yaptırdın?” sorusu ile birçok kez karşılaştıklarını söyleyerek,
bize geri bildirimde bulunuyorlar. Bu da onların istediği doğal
değişimi elde ettiğimizi gösteriyor. Bunların yanı sıra çarpıcı
etki ve hızlı değişim isteyen hastalarım için en severek yaptığım
uygulamaların başında; dudak dolgusu gelmektedir. Bu konuda
iddialı olduğumu söylemeden geçemeyeceğim…

Sizce sosyal medya güzellik algısını değiştirip ve
estetik yaptırma ihtiyacını tetikliyor mu?

Kesinlikle evet. Özellikle, kullanılan filtreler ve influencerların
önerdiği güzellik algısından etkilenip, kendi görünümüyle
bağdaşmayacak isteklerde bulunan hasta yoğunluğu çok
yüksek. Benim için hastaların isteklerinin belli çerçevelerde
şekillendirilebilmesi çok önemli. Gerçekle bağdaşmayan veya
anatomiye aykırı uygulamalar yapmayı doğru bulmuyorum. Şayet,
hastam muayenehane koşulları altında arzuladığı görüntüyü elde
edebilecek durumda değilse; muhakkak cerrahi operasyon tavsiye
ediyorum. Düzgün şekilde iletişim kurulduğu müddetçe, hastalar
doğru yönlendirilmeye gayet sıcak bakıyorlar.

Size göre estetiğin yaşı ve sınırları var mı?

Aslında bu sorunun cevabı şikayetin kökenine bağlı olarak
değişebilmektedir. Küçüklüğünden itibaren; kemerli bir
buruna sahip olan veya her gülümsediğinde diş etleri gözüken
bir hasta zaten çok uzun yıllar boyunca bunlardan şikayet
ediyor ve on sekiz yaşına basar basmaz; ilk yaptırdığı iş
bunları düzelttirmek oluyor. Böylelikle, sınırlarını kendisi
çizmiş oluyor. Kimine göre erken sayılabilecek bir yaşta,
gerek cerrahi gerekse minimal invaziv bir işlem yaptırıyor
ama işlemler mutlulukla sonuçlanıyor. Kimi hastalar
ise bazı işlemleri yaptırmak için daha çok yaşlanmayı
veya yıpranmayı bekliyor. Şahsi fikrim, eğer psikolojisini
etkileyecek seviyede değilse; hastaların her türlü işlem için en
azından on sekiz yaşını doldurmuş olması uygun olacaktır.

Sizin bu yazınızı okuyan okurlarımıza medikal
estetik alanıyla ilgili önerileriniz ne olur?

Alanımızda en önemli basamak önlem almaktır. Kaybedilen
bir şeyi yerine koymak, önlemekten çok daha zor... Hastaların;
yaşları çok ilerlemeden ve yıpranmayı beklemeden işlemlere
başlamaları oldukça mühimdir. Örneğin; yüzünüzde mimik
yapmadığınız zamanlarda da kırışıklıklar, derin çizgiler
mevcut ise bu hasarın üstesinden gelmek çok daha zor
olacaktır. Sağlıklı bir cilt için yaz ya da kış demeden her gün
doğru miktarda güneş kremi kullanmalarını, düzenli su
tüketmelerini, kendi cilt tiplerine uygun ev devam ürünlerini
kullanmaları ve en önemlisi de stres ve sigaradan uzak
durmalarını öneriyorum. Kafalarında oluşan her soru için
muhakkak doktorlarına danışmalarını tavsiye ediyorum. 
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EZGİ ÇAKMAK

Diyetisyen Ezgi Çakmak
Adım Adım
Sağlıklı Beslenme Önerileri
Sağlıklı besleme hakkında önemli bilgiler veren Diyetisyen Ezgi Çakmak,
kilo vermek isteyen kișilerin uygulayabileceği detoks menülerinin yanı sıra kilo
almak isteyen kișilerin tüketebileceği besin içeriklerini de
MAG Okurları ile paylașıyor...

S

izce sağlıklı beslenmek nedir?

Sağlıklı beslenme; kendinizi sevdiğiniz besinlerden
yoksun tutmak veya düşük kalorili diyet listeleri
uygulamak anlamına gelmez. Sağlıklı beslenme;
gün içerisinde enerji dolu olmak, kendinizi en
iyi şekilde hissetmek, sağlıklı beden ve ruh
durumuna sahip olmak ile ilgilidir. Sağlıklı
beslenmenin anlamı; yeterli ve dengeli beslenmedir. Yeterli
beslenme vücudun ihtiyacı olan enerjinin günlük beslenme
ile karşılanması; dengeli beslenme beslenmede çeşitliliğin
sağlanmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme; dinamik bir beden,
daha iyi bir ruh hali, sağlıklı bir zihin, mevcut rahatsızlıkların
ortadan kalkması ve rahatsızlıklara yakalanma riskinin
azalmasını beraberinde getirir. Sağlıklı beslenme; kendimizi
canımızın çektiği besinlerden mahrum bırakmak değildir.
Zaman, sıklık ve miktara dikkat ederek; sevdiğimiz besinleri
tüketebiliriz.
Bu sayede, sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları kazanarak;
sağlıklı beslenmeyi yaşam standartımız haline getirebiliriz.

Yüksek vücut ağırlığı gibi yetersiz vücut
ağırlığı ve düșük yağ kütlesi de birçok
sağlık sorununu beraberinde getirir.

Kilo vermek isteyenlerin yanı sıra kilo almak
isteyenlere genel olarak neler tavsiye edersiniz?

Son yıllarda fazla kilo problemi yaşayanların yanı sıra düşük
kilo problemi yaşayan da birçok birey bulunmaktadır. Yüksek
vücut ağırlığı gibi yetersiz vücut ağırlığı ve düşük yağ kütlesi de
birçok sağlık sorununu beraberinde getirir. Vitamin ve mineral
eksikliklerine bağlı rahatsızlıklar, bağışıklık sisteminin
düşmesi, kadınlarda regl düzensizlikleri, sık enfeksiyon
geçirme ve geç iyileşme, konsantrasyon kaybı bu sağlık
sorunlarının başında gelir.
Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve kilo almayı
hedefleyenlere birkaç tavsiye verecek olursam bunların
başında; kahvaltılarda yumurta, süt ve peynir gibi protein
kaynaklarının yanına ceviz ve zeytin gibi sağlıklı yağ
kaynakları ve yüksek enerji kaynağı olması nedeniyle taze
sıkılmış meyve suları, porsiyonuna dikkat ederek tahin
pekmez, bal veya reçeli eklemeleridir. Ara öğünlerde ise; süt,
kuruyemiş, şekersiz fıstık ezmesi, kuru ve taze meyvelere yer
verilmelidir. Öğünler atlanmamalıdır. Ana öğünlerde, mideyi
dolduracak fazla sıvı alımından kaçınılmalıdır. Kilo alma
programlarının olmazsa olmazı fiziksel aktivitedir. Mutlaka
haftanın belirli günleri ağırlık kaldırma gibi kas artışını
sağlayacak egzersizler programa dahil edilmelidir. Salatalara
katılan ceviz, zeytinyağı, peynir ve kuru meyveler kalori
alımının artmasına yardımcı olur. Haftada bir kez ara öğünde
bir porsiyon sütlü tatlı tercih edilebilir. Gece uyumadan, bir
buçuk saat önce içilen bir smoothie yine gün içerisinde alınan
kalori miktarını artıracağından kilo alımı hızlandırır. Bir su
bardağı süt, bir adet muz, iki yemek kaşığı yulaf ezmesi, bir
yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi veya bal son olarak; sekiz
adet çiğ badem ve iki adet kuru incir ile hazırlanan smoothie
kilo alımı için doğru bir örnek olacaktır.

Yağ yakan besinler nelerdir?

Tek başına hiçbir besin zayıflatmaz; fakat bazı besinlerin
metabolizmayı hızlandırdığı, bağırsak sistemini iyileştirdiği,
ödem atmaya ve yağ yakmaya yardımcı olduğu doğrudur. Bu
nedenle, diyet sürecinde bu besinlerin beslenme programına
dahil edilmesi yağ yakımını hızlandırmaktadır. Bir kase yoğurt,
iki dilim ananas, sekiz adet çiğ badem ve tarçından oluşan kase;
yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı bir ara öğün olacaktır.

Kilo vermek isteyen bireylerin uygulayabileceği bir
detoks menüsü paylaşır mısınız?

Öncelikle; detoks tek başına yapıldığında kalıcı bir kilo verme
yöntemi değildir. Yeterli ve dengeli beslenmede tek tip beslenmenin
yeri yoktur. Başarılı kilo veriminin yolu beslenme alışkanlıklarının
değiştirilmesi, düzenli egzersiz yapımı ve yeterli su tüketimidir.
Devamlı sebze sularının tüketildiği aşırı detokslardan uzak
durulmalıdır. Sürekli olmamakla birlikte sağlık problemi olmayan
bireylerde doğru detoks uygulamalarının vücudu toksinlerden
arındırdığı, enerjiyi artırdığı, sindirim sistemini düzenlediği,
vücutta oluşan ödemi ve hazımsızlığı gidermeye yardımcı olduğu
görülmektedir. Paylaştığım detoks menüsünü art arda üç gün
uygulayabilirsiniz.

Sabah:

1 adet wasa üzerine; yarım avokado + 1 adet haşlama yumurta
dilimleri + çörek otu
Bol yeşillik, söğüş
1 fincan yeşil çay

Ara Öğün:

Smoothie: 1 su bardağı sade kefir + 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten
tohumu + 1 dilim ananas + 1 adet salatalık

Ara Öğün:

8 adet çiğ badem
1 fincan beyaz çay

Akşam Yemeği:

Mor Bowl:
4-5 yk haşlanmış nohut
3 yk haşlanmış karabuğday
Mor lahana
Pancar
1 avuç yaban mersini
1 tatlı kaşığı zeytinyağı 

sağlık

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...
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Hap Yutamayan Ve Günlük Hayatın
Yoğunluğunda Bağıșıklığını Güçlü
Tutmak İsteyen Kișilerin Sürekli Ve
Düzenli Günlük C Vitamini Ve Çinko
İhtiyacının Karșılanmasına Yardımcı Bir
Vitamin Türevidir.

G

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. 

davet

AYTEN ASLAN DANIȘMAN

BATYA KEBUDİ

DUYGU ÇARMIKLI

ELİF MISIRLI, MEHTAP ELAİDİ

Doğadan
Masaya
The SPA at Mandarin Oriental
Bosphorus, Novikov Restaurant &
Bar’da düzenlediği ‘‘Doğadan Masaya’’
konseptli brunch davetinde; cemiyet
hayatının ünlü isimlerini ağırladı.
Eşsiz konumu ile şehrin en kapsamlı sağlık, bakım ve güzellik
uygulamaları seçkisini sunan The SPA at Mandarin Oriental
Bosphorus’da düzenlenen davete cemiyet hayatının önde gelen
üyeleri katıldı. Novikov Restaurant & Bar’da gerçekleştirilen
“Doğadan Masaya” konseptli brunch etkinliğinde; misafirler leziz
ikramların ve muhteşem manzaranın tadını çıkardılar. Brunch’ın
ardından davetliler; arp dinletisi eşliğinde The SPA at Mandarin
Oriental Bosphorus, İstanbul’un eşsiz atmosferinde keyifli vakit
geçirdiler. 

FATOȘ DÜLGER
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Yeni Yılda,
Yeni “Ben”

TUBA GÜNEBAK

B

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Dr. Tuba Günebak, kendinin en iyi
versiyonunu yaratarak; yeni yılda
kendinlerine hediye vermek isteyenler
ve kilolarından kalıcı olarak kurtulmak
isteyenler için Bilișsel Davranıș Değișikliği
tedavisini öneriyor…

irçok danışanım seanslarımızda içlerini dökerler:
“Gitmeyi çok istediğim o davete gitmedim; çünkü
hiçbir elbisem üzerime olmuyor.”, “Karnımdaki
yağlardan dolayı kendi ayakkabılarımı
bağlayamadığımdan istediğim her ayakkabıyı
alamıyorum.”, “Sadece ayağımı içine sokabildiğim
ayakkabıları alıyorum.”, “Az bir mesafe bile yürüsem
nefesim kesiliyor.”, “Yıllardır hiç çizme giyemedim; çünkü hiçbir
çizme bacaklarımdan yukarı sığmadı.” Bunlar gibi o kadar çok
cümle duydum ki… Kilo sorunu sadece kiloyla ilgili değildir.
Kişinin sağlığını etkilediği kadar sosyal hayatını ve psikolojisini
de etkileyebilen, yeri geldiğinde sosyal izolasyona neden olabilen
kronik bir sağlık problemidir. Kişi akupunktur, cerrahi tedavi, diyet
tedavisi ve daha nice tedavi seçeneklerinden hangisini uygularsa
uygulasın kaybettiği kiloyu korumanın tek bir yolu vardır. O da;
“Bilişsel Davranış Değişikliği” tedavisidir… Bir diyetisyen davranış
değişikliği sağlayamadığı danışanından uzun vadeli başarı
beklememelidir.
Unutmayın ki; sağlıklı beslenmek, her meyve ve sebzenin en
iyi halini tüketmektir. Güneşin, toprağın ve yağmurun dengesi
ile özgün, mevsiminde yetişen, doğal meyveler ve sebzeler
mutfağınızın temel taşı olmalıdır. Bugünün diyetetik bilimi, bize
hangi yemek pişirme tarzları ile hangi malzemelerin sağlığa
yararlı ve zararlı olduğu konularında oldukça fazla bilgi veriyor.
Günümüzde hayati risk yaratan, kan bulgularını ve iç organ
sağlığını etkileyebilen iki tür şişmanlık (obezite) türü vardır.
Birincisi; abdominal obezite yani karın bölgesi şişmanlığı, ikincisi
de metabolik şişmanlıktır. Toplam ağırlığı normal olduğu halde
karın bölgesi yağlanması olan ve kan bulguları (kan yağları,
karaciğer enzimleri, insülin direnci tanı parametreleri gibi) bozuk
seyreden bir grup insan vardır. Her iki grupta risk altındadır.
Kişinin beslenme alışkanlıklarına, yaşam döngüsüne, kan

bulgularına uygun hazırlanmış bir beslenme programına eşlik
eden davranış değişikliği tedavisi süreci kalıcı hale getirir. Kilo
kaybını sağlar ve başarı sonsuz olur.
Yeni yılda hedefiniz kendinizin en iyi versiyonunu yaratmak olsun.
Bunun için:
•Davranış değişikliğinin temellerini atabileceğiniz bir diyetisyen ile
yola çıkın.
•Kendinizi tanıyın, dinleyin, izleyin... Aç olan siz misiniz; yoksa
duygularınız mı? Fazla besin tüketimi sıkıntı, depresyon,
yorgunluk duyguları sırasında olurken; az miktarda besin alımı
ise korku, gerilim ve ağrı duyguları ile ilişkili bulunmuştur. Son
yıllarda, duygusal yeme ile ilişkili olarak “Aleksitimi” denen bir
terim tanımlanmıştır. Duygusal yemenin bilinçli ve bilinçsiz
bileşenleri vardır diyebiliriz. Duygularınızı ayrıştırmayı, duygusal
yeme atakları sırasında nasıl beslenmeniz gerektiğini öğrenin. (“Bu
Göbek Nasıl Gidecek?” isimli kitabımda tüm detayları anlattım.)
•Stresinizi yönetmeyi öğrenin. Stresli dönemlerde; hem elinizi hem
de kafanızı meşgul edecek bir hobi edinin.
•Farkındalık ile beslenin.
•Her gece altı ile sekiz saat uyuyun.
Sağlıklı beslenme; insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken
olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini yeterli
miktarlarda alıp, vücudunda kullanmasıdır.
Değişim yolculuğunda en büyük düşmanınız umursamazlık ve
inançsızlık olacaktır. İnananlar, en çok da kendisine inananlar
bu değişim yolculuğunu tamamlayabilecekler... Bu değişim
yolculuğunu kendiniz için tamamlamalısınız… Hedefinize
ulaştığınızda alacağınız haz tarifsiz olacak… İşte o gün beni
hatırlayın… Başarı cesaret ister. Başlangıçtaki cesaret sonradan
inanca dönüşür. Yeni yılınız kutlu olsun…

Dr.Ç.Tuba Günebak / Beslenme ve Diyet Uzmanı
Gold’n State Plaza 2673 Sok. No:38 Daire 9 Çayyolu-Ankara
T: +90 535 790 67 17
drtubagunebak ▪ www.tubagunebak.com

davet

EBRU DEMİRYÜREK

FUNDA BEKİȘOĞLU

GÜLENNUR AYDIN

FEYZA KARAVELİOĞLU

Kuzu Effect
AVM’de
Keyifli Kutlama
MAG Medya Genel Yayın Yönetmeni
Beril Çavuşoğlu, yeni yaşını yakın
arkadaşlarının katıldığı bir davet ile
Kuzu Effect AVM’de kutladı.
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BERİL ÇAVUȘOĞLU

Arkadașları,
Beril Hanım’ın
bașkentte
en sevdiği
restoranlardan
biri olan Quick
China’nın teras
bölümünde bir
araya geldi.

Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri, MAG Medya Genel
Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’nun doğum günü için bir araya
geldi. Başkentin gözde alışveriş merkezi Kuzu Effect AVM’nin,
Foodland Bölümü’nde bulunan Quick China’da gerçekleşen
kutlamada oldukça renkli anlar yaşandı. Pandemi nedeniyle; Quick
China’nın açık havada bulunan terasında gerçekleşen yemek
davetinde konuklar bir yandan leziz ikramlar eşliğinde güneşli
havanın tadını çıkarırken bir yandan da sohbet etti. 

SEDA ÇAVUȘOĞLU

SEVİLAY HELVACIOĞLU

FERİDE ȘAHİN

FATMA ULUSOY

davet

BURCU YÖRÜBULUT

GÜLİN TURGUT, SERPİL TÜFEKÇİ, DİLȘEN KARA, ASLIHAN BARIȘ

MELİKE GÖKÇE

NURTEN GÜRDOĞAN

Yeni yașını
kutlamak için
șehir dıșından
gelerek sürpriz
yapan arkadașları,
Çavușoğlu’na
duygusal anlar
yașattı.
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YASEMİN BİLGİNOĞLU

FERAY ȘAHİNGÖZ

SEREN ERDOĞAN

GÜLAY EMERCE

TUĞBA SARIÇAM

PINAR CANALP

ALEV TUNA

GÜLPERİ ÖZEL, BİLLUR GÖNEN

SİBEL KOȘAR

AFİTAP AKINCI

makyaj sırları

Hamiyet Akpınar

hamiyetakpinar@gmail.com
hamiyetakpinar

Göz Kamaştıran
Yılbaşı Makyajı Önerileri
Aralık ayının sonuna, yılbașına yaklașıyoruz… Yeni yıl gecesi için planlar
yapılmaya çoktan bașlandı. Yılbașı gecesini nerede geçirirseniz geçirin,
nasıl göründüğünüz her șeyden önemli…Yeni yıla sevdikleriniz ile girerken;
gece boyunca dikkatleri üzerinizde toplamak istiyorsanız
ıșıltılı makyaj önerilerimden ilham alabilirsiniz…

H

ep birlikte, zorlayıcı bir dönemden geçiyoruz.
Yılbaşında bir günlüğüne mola verip, yaşam
motivasyonumuzu yükseltebiliriz. Aklınızda
kalan yapmak isteyip de bir türlü yapamadığınız
o makyaj var ya… Yapın onu… O elbise var
ya… Giyin onu… Yılbaşında yapmayacaksınız da; ne zaman
yapacaksınız?
O gece en iyi ve en güzel halinizle görünmek istiyorsanız;
öncelikle, güzel bir uyku çekin. Uyumadan once, mutlaka
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cildinizi temizleyin. Nemlendiricilerinizi, canlandırıcı
maskelerinizi ve serumlarınızı da sürmeyi ihmal etmeyin.
Yılbaşı gecesini ister ailenizle evde kutlayın, ister sevdiğinizle
başbaşa yemeğe çıkın, isterseniz de bir yılbaşı partisine
katılın; gittiğiniz ortama ve giydiğiniz giysiye uygun bir
makyaj konsepti oluşturmalısınız.
Ailenizle evde akşam yemeği yiyip, sakin bir gece
geçirecekseniz işiniz kolay… Kahve, bakır ve şeftali tonlarını;
göz, yanak ve dudaklara bu renklerin farklı tonlarını

NARS - Afterglow Eyeshadow Palette

Sevdiğinizle başbaşa kutlama yapacaksanız; biraz daha göz alıcı
ve çekici görünmek için yılbaşı gecelerinin rengi olan kırmızı
ruj konseptinize çok uygun olacaktır. Rujunuzla aynı renkte bir
kalemi; dudak hattınızın bir kalem ucu kadar üzerinden çizip, biraz
büyüttükten sonra üzerine ruju sürerseniz hem dudaklarınızın
daha dolgun görünmesini sağlamış hem de rujunuzun yayılmasını
önlemiş olursunuz. Yemek yedikten sonra tazelemek için mutlaka
rujunuzu yanınıza alın. Bir yılbaşı klasiği olan kırmızı ruj ve eyeliner
kombini gerçekten başarılı bir ikilidir. Eyeliner tercih etmeyenler;
kahve veya bakır tonları ile buğulu bir göz makyajı yapmayı
seçecebilir. Bu sayede; bakışlarınız derin ve daha etkileyici olacaktır.
Eğer bir yılbaşı partisine katılıyorsanız; o partied tanıdığınız kişilerin
yanında yeni tanışacağınız birçok insan da olacaktır. Bu yüzden
dozunda bir çekicilik yaratmak için hem göz alıcı hem etkileyici olan
smokey göz makyajını kullanabilirsiniz. Smokey göz makyajı, tam da
böyle geceler için uygundur.
Az renk kullanarak yapılan smokey makyajlar sezona da damgasını
vurmuşken; eğer seviyorsanız bu fırsatı mutalaka değerlendirin
derim. Çoğunlukla siyah ve tonları ile oluşturulan dumanlı göz
makyajınızı, daha çarpıcı hale getirmek için, göz pınarınıza veya
göz kapağının ortasına ışıltı ekleyebilirsiniz. Yanaklarınıza renkli
allık yerine hafif bir kontur yapıp, nude bir dudak ile makyajınızı
tamamlayabilirsiniz. Renk sevenler için sezonun trendlerinden olan
mavi ve yeşil bir far kullanarak yapılan dumanlı göz makyajı da
alternatif olabilir. Daha soft tonları tercih edenler için sıcak kahve
ve bronz tonları ile yaptığınız dumanlı göz makyajını; kırmızı ruj
ile tamamlayıp, çarpıcı bir etki yaratabilirsiniz. Son dokunuş olarak;
şampanya rengi bir highlight ile yanaklarınıza ve göz pınarlarınıza
ışık katarsanız, gecenin anlam ve önemine yakışır bir ışıltı yakalamış
olursunuz.
Yılbaşı makyajının güzel olması kadar dayanıklı olması da önemlidir.
Kalıcılığı yüksek olan fondotenler, waterproof eyeliner ve maskaralar,
kalıcı likit rujlar tercih edilirsiniz. Sabitleyici spreyler de oldukça işe
yarayacaktır.
Sağlıklı, mutlu ve tabii ki güzelliklerle dolu bir yıl dilerim… 

DAY2DAY- Vitamin C Serum

DIOR-Maskar

SEPHORA-Makyaj Sabitleyici Sprey-Pudra

EMA BEAUTY-Super Liner Keçeli Eyeliner

MAC - Ruj Lipstick Russian 03

uygulayarak yapılan monokrom tarzı makyaj çok uygun
olacaktır. Mümkün olduğu kadar açık ve aydınlık bir ten üzerinde
uygulandığında; kullanılan tonlar çok yoğun olmasa bile doğal ama
vurgulu bir görünüm ortaya çıkacaktır. Göz pınarlarınıza ve elmacık
kemiklerinizin üzerine uyguladığınız highlighter ise yüzünüze ışık
katacak ve fotoğraflarda daha iyi görünmenizi sağlayacaktır. Son
olarak; bu makyajı kırmızı rujla da taçlandırabilirsiniz.

ESTEE LAUDER-Double Wear Stay-in-Place Fondöten

Dior - Backstage Glow Face Palette

üçüncü göz

Sinem Yıldırım

sinemmmyildirim@gmail.com

CİHAN NACAR, SİNEM YILDIRIM

Cihan Nacar
Benim Temam
Kadın ve Sanat
Adana’ dan İspanya’ya ve oradan İstanbul’a tașınan hayat hikâyesinde; “Aura”
adlı defilesini Kiev ‘de bulunan Arsenal Müzesi’nde, elli kișilik Ukrayna Senfoni
Orkestrası’na Vivaldi’nin Dört Mevsim’ini saatlerce çaldırarak gerçekleștirdi.
Tasarımlarını mekânla bütünleștirișindeki farklılığını İzmir’de yaptığı “Mystery
Garden” defilesiyle bir kez daha deneyimledik. Podyumu tamamen bir ormana
dönüștürmüștü. Hem de gerçek bitkilerle... Tasarımlarında kullandığı renkler ve
tarz sayesinde; ürün ister bir mayo olsun, ister bir gece giysisi bize hem çok farklı
boyutları hem sade bir ihtișamı ulaștırıyor.
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Y

ıllar önce, Cihan Nacar’ı ilk kez Four Seasons
Bosphorus Otel’de yanınızdan dev gemiler
geçerken podyumda yürüttüğü kıpkırmızı
mayolarla tanıdım. Mayoların sadece denizde
giyilebileceği düşüncesini değiştirmişti o zaman...
Yakında yurt dışında yine bir defilesi olacak olan
tasarımcımız; ülkemizin adını dünya modasında
başarıyla temsil etmeye devam ediyor.
Kalbinin de güzelliği nedeniyle bu başarılarının daim ve dünya
başkentlerinin pek çoğunda mağazalarının olacağından eminim.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında bir çok defile
yaptınız. Sizde en çok iz bırakanı hangisiydi?

Sanırım ben de en çok iz bırakan; Kiev’de “Aura” koleksiyonum için
yaptığım defileydi; çünkü şehrin bambaşka bir atmosferi vardı.
Arsenal Museum’da elli kişilik bir senfoni orkestrasıyla yaptığım
bu işin mutluluğu tarif edilemez... Bir diğeri ise geçtiğimiz günlerde;
Türkiye’nin ekonomik ve kültürel mirası olan İzmir Fuarı’ndan
doğan, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nın gala defilesinde
tanıttığım “Mystery Garden” adlı defilemdi.

Tasarım çocukluk hayaliniz miydi, bu hayali gerçeğe
dönüştürme süreciniz nasıldı?

Evet ,çocukluk hayalimdi. Bu bilinçle doğmuşum gibi
hissediyorum... Beş yaşımdayken de çizim yapıyordum. O yaşlarda
dahi moda tasarımcısı olma planlarım vardı. Bu istekle büyüdüm.
Bu benim yaradılışımda vardı gibi hissediyorum...

üçüncü göz

Sizce Türk modası, dünya modasının neresinde?

Eskiden Türk tasarımcılar dünya podyumlarında yer almıyordu;
fakat son dönemlerde bir çığır atladığımızı düşünüyorum. Tekstil
sektörünün deviyiz. İhracat, üretim anlamında da ilklerdeniz ama
moda tasarımında geride kaldık. Umarım bu ön yargıyı yıkabiliriz.

Geleceğe yönelik proje ve hayalleriniz neler?

Bir Türk markanın moda tasarımcısının; dünya çapında duyulmuş
bir markaya dönüşmesi... Dünya moda haftalarında defileler yapmak,
dünya başkenti sayılan şehirlerde mağazalaşma gibi bir hedefim ve
planım var. Bunu için de elimizden geleni yapıyoruz.

Modanın farklı tasarım alanlarıyla ilişkisini ve
etkileşimini nasıl değerlendiriyorsunuz ? Bir tasarımcı
sadece modayla sinirli kalmalı mı, yoksa dekorasyon,
endüstri veya mimariyi de biçimlendirebilmeli midir?

Bu saydıklarımızın hepsi bir ana başlık altında toplanacak olsa; o
sanat olurdu. Dolayısıyla; bir moda tasarımcısının vizyonu ve eğitimi,
sadece moda tasarımı yapmak üzerine değildir. Örneğin; ben Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda
endüstriyel tasarım dersleri aldım. Biri daha fazla uzmanlık, tecrübe
ve referans gerektirdiği için ayrışmaya başlasa da genel olarak
baktığımızda hepsi bir bütün...

Cihan Nacar nasıl bir çocuktu? Aile ve okul hayatı
nasıldı?

Kalabalık bir ailede, çok mutlu bir çocuktum. Dört çocuğun en
küçüğüyüm. Adana’da doğdum ve büyüdüm. Bugün yakaladığım
başarılarımın en büyük nedeni; ailemin beni hep destekliyor olması.
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Sizce moda nereye doğru evriliyor? Sizce gelecekte
mesela 2150 yılında dünyada moda nasıl olacak?

Bundan yüz yirmi dokuz yıl önce: “Bugünün modası nasıl
olacak?” deseler kim bilir o dönem insanları ne derdi... Her
dönemin kendine has ruhu olsa da; bir sonraki döneme mutlaka
bir parça ya da bir kumaşın diğer kumaşlarla başkalaştığı formlar
taşınıyor. Hep bir geçmişe dönüş oluyor. Modada da müzikte de...
Hayatın her alanında... Belki bugün gibi olur, belki bambaşka...

Giysilerimizin ruhumuza ve moralimize etkisi nedir?

“Kendini nasıl hissediyorsan öyle giyinmek” diye bir klişe var ama
bir yandan da doğru olduğuna inanıyorum. Aslında; giyinmek
tamamen bunun üzerine kurgulanmış. İnsanların kendilerini
ifade etme biçimi... Mesela ben boğazlı kazakla hiç rahat edemem;
bu da hal ve tavırlarıma yansır.

Bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz
nelerdir?

Bu iş çok uzun bir yolculuk... Belki de hayatınız boyunca
uğraşmanız gerekiyor. Ayağınıza takılan taşlar olabilir... Hemen
vazgeçmeyin. Moralinizin bozulduğu ilk anda, modunuzun
düşmesine izin vermeyin. Bir süre sonra bu sorunlarla mücadele
etmenin yolunu öğreniyorsunuz ve hayatınız çok kolaylaşıyor. Hele
ki sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız; hepsine değeceğini göreceksiniz.

Pandemi ve türevi nedenlerle yapılan dijital defileler
istenen sonuca çok uzak mı kaldı yoksa daha mı
etkili oldu? Hangi tür defileyi tercih ediyorsunuz?

Maalesef, iki senedir pandemi dolayısıyla dijital defileler yaptık.

Her dönemin kendine has ruhu
olsa da; bir sonraki döneme
mutlaka bir parça tașınıyor.
Bu anlamda ben biraz daha eski kafalıyım. Dijital dünyaya
ayak uydurmamız gerektiğini biliyorum. Elbette, kayıtsız
kalmamalıyız. O platformda çok kıymetli işler yapılıyor; fakat
özünde bu işlerin bir arada, birbirine dokunarak ve daha sıcak
temasla yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu sürecin artık
çok uzamamasını temenni ediyorum. Defilelerimin finalinde,
izleyicilerimin gözlerindeki ışıltıyı görmek benim en büyük
motivasyonum... İzmir defilesi, pandemiden sonra yaptığım ilk
seyircili defile oldu. İnanılmaz keyifliydi...

Nelerden ilham alırsınız? Yaratıcılık anlamında
nelerden beslenirsiniz?

İlham kaynaklarım her sezon değişiyor. Bir sezon şehir hayatının
kaosundan ilham alıyorum, bir başka sezon dingin bir ruh
haliyle koleksiyonumu yapıyorum. Genel olarak; ana temam
kadınlar oluyor. Kadınlar, onları ruh hallerini, beğenilerini ve
vizyonlarını işlemeyi çok seviyorum. Son dönem çok masalsı ve
fantastik hikâyelerden etkilendiğim için bunu yansımalarını
göreceksiniz... Ortak iki temam; kadın ve sanat. 

mekan

Fairmont Quasar
İstanbul’da
Işıltılı Bir Yılbaşı
Fairmont Quasar İstanbul, yeni yıl ruhunu tüm ıșıltısıyla șehrin tam kalbinde
yașatmak için Ukiyo ve Aila’da yılbașı yemeğinden, yılbașı konaklama paketlerine
ve yeni yılın ilk brunch’ına kadar benzersiz seçenekler sunuyor.

U

kiyo’da Büyüleyici Bir Yılbaşı

Asya mutfağının muhteşem Boğaz manzarasıyla
buluştuğu Fairmont Quasar Istanbul’un beşinci
katındaki Ukiyo, canlı DJ performansı eşliğinde
sunulan yılbaşı menüsüyle yeni yılı karşılıyor.
Ukiyo’daki yılbaşı kutlaması gece yarısından sonra
after party ile devam edecek.

Yılbaşında Eğlencenin Adresi: Aila

İyi yemeği, iyi müzikle birleştiren Aila, modern Türk mutfağının
eşsiz lezzetlerinden oluşan yılbaşı menüsü ve en sevilen Türkçe
pop şarkılarının yer aldığı programıyla; yeni yıla sınırsız eğlenceyle
“Merhaba” demek isteyenleri bekliyor. Yılbaşı coşkusu gecenin
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ilerleyen saatlerinde düzenlenecek after party ile zirveye ulaşacak.

Yılbaşı Konaklama Paketleri

Fairmont Quasar İstanbul, yeni yılı sevdikleriyle geçirip aynı
zamanda lüksün tadını çıkarmak isteyenler için hazırladığı
zarif tasarımlı oda veya süitlerde; konaklama, yılbaşı yemeği ve
yeni yılın ilk brunch’ını da içeren özel konaklama paketleriyle
misafirlerini ağırlıyor.

Yeni Yılın İlk Brunch’ı

Yeni yılın ilk gününe geç ve keyifli bir başlangıç için benzersiz
caz performansı ve muhteşem lezzetlerle renklenen yeni yılın ilk
brunch’ı; Stations’ta lezzet düşkünleriyle buluşuyor. 

röportaj

Akife Co. 1914
Hikayesi Olan
Çantalar
Kișiselleștirmeye açık moda aksesuarları
üretme gayesiyle Akife Co. 1914’ü kuran
Hüseyin Boz; markanın kuruluș hikâyesini,
tasarım tarzını ve ürün çeșitliliğini anlatıyor...

Ö

ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Akife Co. 1914 nasıl oluştu?

Geçmişine bağlı biriyim, aile tarihim benim için kıymetli.
Akife de, babaannemin bize yorgan altında anlattığı
hikâyelerle büyümem sonucunda; el yapımına ve emeğe
olan saygım ve tutkum sebebiyle ortaya çıktı. Marka, adını
bu yüzden babaannemden aldı. Bu zarif ismin bir şekilde nesilden
nesile aktarılmasını değerli, önemli buluyorum.

Akife’nin ürünlerinden, üretim sürecinden bahsedebilir
misiniz? Kişiye özel ürünler de yapıyor musunuz?

Aslında, üretime başlamadan önce uzun bir araştırma dönemimiz
oldu. Ürün geliştirme sürecinde farklı materyalleri deneyimleme ve
birbirinden özel ustalar ile tanışma imkanı bulduk. İlk amacımız;
işinde en iyilerle çalışmak ve ürünlerimizi bizimkilere benzer hisler ile
sahiplenerek üretecek bir ekip oluşturmaktı. Nihayet 2021’in başında da
çantalarımızı onlarla bağ kuracak insanlarla buluşturmaya başladık.
Kişiselleştirilmiş yorgan çantalarımız birincil ürünümüz olsa da; başka
çeşitlerimiz de var. Ancak, Klasik Akifelerin hepsi, tamamen kişiye
özel üretiliyor. Çantalarımızın değişmeyenleri; tek yüzde yer alan çok
sevdiğimiz papatya deseni ve neon sarı iç astarımız... Diğer yüzdeki harf
ise kişinin isteğine göre özel olarak hazırlanıyor. Bu noktadaki en önemli
detay; harfin bir markayı değil de tamamen çanta sahibini simgeliyor
olması. İşte bu; bizce Akife’yi tamamen eşsiz kılıyor ve o çantayı çanta
olmanın ötesine geçiriyor. Çanta sizden bir parça oluyor.

Ürünlerinizi tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
Tarzınızı ve çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Akife klasik bir zanaatin modern tasarımlarla birleştirilmesiyle
ortaya çıktı. Aileden, gelenekten, tarihten, doğadan, renkten, yaratma
tutkusundan ilham alıyoruz. Bu nedenle, hem alanında uzman hem de
yeniliklere açık bir yorgan ustası ile çalışıyoruz.

@akife.co

Tasarımları çantaya dönüştürme kısmındaysa; dikiş ve çanta
yapımı konusunda oldukça deneyimli bir zanaatkar ve deri
sanatçısı ile ürünlerimizi nihai haline getiriyoruz. Her biri
eşsiz ve kişiye özel, hikayesi içinde saklı, tamamen el yapımı,
rengârenk tasarımlar ortaya koymak tek gayemiz. Hem yapım
hem de sunum süreçlerinin tüm aşamalarına maksimum
özen ve titizlik gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi
dönemine ve tüm zorlu koşullara rağmen, büyük bir tutkuyla
tasarlamaya ve üretmeye devam. 

http://akife.co

röportaj

MERVE ÇELİK

İnsanların Ruhuna
Dokunan Eğitmen
Merve Çelik
Müziğe olan ilgisini ve becerisini bir yașam biçimi haline getiren Merve Çelik,
yaș farkı gözetmeksizin her yaș ve kriterde insanın hayatına pozitif dokunușlar
yapabilmek için keman ve piyano eğitmenliği yapıyor...
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Ö

nceki sayılarımızda kariyer hayatınıza
ayrıntılı olarak değinmiştik, ama tekrar kısaca
kendinizi tanıtabilir misiniz ?

Müzik ile olan yolculuğum sekiz yaşımda, müzik
öğretmeni olan sevgili babam Şahin Çelik’ten aldığım
piyano dersleriyle başladı. Profesyonel müzik hayatıma
ise Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik
Bölümü’nü dereceyle kazanarak adım attım. Oradayken çeşitli devlet
sanatçılarıyla eğitimime devam ettiğim keman ve piyano enstrümanını
icra ettim. Lise mezuniyetim ardından aynı sene Gazi Üniversitesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nı kazandım. Orada ise keman ve piyano
enstrümanlarımın yanı sıra şan eğitimi ve akordiyon enstrümanını da
icra ettim. Lise ve üniversite hayatım boyunca hem orkestra üyesi hem
de korist olarak birçok konser ve festivalde yer aldım. Mezuniyetimin
ilk yıllarında; okulların anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise birimlerinde
müzik öğretmenliği yaparak, her yaşın pedagojik yaklaşımını tecrübe
ettim. Müzik ile beraber kişisel gelişim ve psikoloji alanlarında da
çalışmalar yapmaktan keyif duyarak, aldığım çeşitli eğitimlerimi; Sola
Unitas Academy’den (ICF) Uluslararası Profesyonel Koçluk Eğitimi
alarak devam ettirdim. Müziği yaşam biçimi haline getirerek, bestecilik
branşında da öğrenciliğimden bu yana çeşitli çocuk şarkıları, okul
marşları, kısa film ve belgesel müzikleri bestelemekte olup, aktif bir
müzisyen olarak konserler veriyorum. Sanatın toplumun temel taşı
olduğunu savunuyorum. Bu sebeple; yaş farkı gözetmeksizin her yaş ve
kriterde öğrenciye keman ve piyano eğitmenliği yapıyorum.

“Merve Çelik Sanat” hikâyesini anlatabilir misiniz ? Nasıl
bir amaç ile yola çıktınız?

Atamız: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir.” demiştir. Bizi biz yapandır sanat... Yeri geldiğinde kelimelerle
betimlenemeyen duyguların soyutluğunu; piyanosunun tuşlarına
dokunarak yansıtan bir müzisyen, hislerini bedeninde anlamlandıran
bir dansçı, tuvalini renklendirerek içindeki tarifsizliği somutlaştıran
bir ressam... Hiçbir ayrım oluşturmadan kendisini tanıyan her insan;
sanatta kendinden bir parça yakalayabilir. Sanatın evrensel ve ölümsüz
oluşunun güzelliği de burada yatar. Her gün az da olsa sanatla vakit
geçiren insan ruhunu besler, stres ve kaygıdan uzaklaşır, yaşamın
tarifini eserinde tanımlar ve kendini gerçekleştirir. Bu duyguyu herkesin
tadabilmesine vesile olmak; eğitim sürecindeyken kişi üzerindeki ruhsal
dengenin olumlu sonuçlar doğurduğuna şahit oldukça, insanların
hayatına pozitif dokunuşlar yapabilmek ve mutluluğu yaymak en
büyük amacım oldu.

Öğrencilerinizden söz edebilir misiniz? Kimler Merve
Çelik’in keman ve piyano eğitimlerine katılabilir?

Öğrencilerim 3 ila 70 yaş aralığında müziğe gönül vermiş
müzikseverlerden oluşmaktadır. İki ayrı çalışma yöntemi
uygulamaktayım. Bu kategorilerden biri; hobi olarak eğitim almak
isteyen öğrencilerim, diğeri ise müziği meslek edinmek isteyen daha
profesyonel beklentileri olan müzikseverlerdir. Bu nedenle; içinde
enstrümanına karşı sevgi ve merak barındıran her yaş ve platformdan
insan benimle müzik eğitimi yolculuğuna çıkabilir.

Eğitimlerinizle ilgili ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?
Sadece Türkiye, Ankara sınırları içinde yüz yüze mi ders
veriyorsunuz yoksa herkes online ve uluslararası olarak
sizden eğitim alma imkanına sahip olabilir mi ?
Eğitimlerimi hem yüz yüze hem de online olarak sürdürüyorum.
Bu sayede uluslararası çerçevede herkes tarafından ulaşılabilir
oluyorum. Aynı şehirde bulunamadığımız kişiler de benimle online
keman ve online piyano eğitimi alabiliyor. Şu anda da ülkemizin
çeşitli kentlerinde ve tüm dünya ülkelerinde online eğitim alan ve

sıfırdan başlamasına rağmen bir sene gibi kısa bir sürede
çok iyi noktalara geldiğimiz öğrencilerim mevcut... Müziğin
evrenselliğiyle; böyle farklı ve değerli insanlarla tanışabilmek
beni de çok mutlu ediyor. Eğitimciliği ancak sevilen bir
meslek üzerinden yapılırsa yapılabilecek bir meslek olarak
görüyorum ve yaptığım mesleği gönülden sevdiğim için
kendimi çok şanslı hissediyorum. 

Müzik Eğitmeni, Besteci, Müzisyen, ICF Profesyonel Koç
www.merveceliksanat.com - info@merveceliksanat.com
merveceliksanat

davet

ERHAN SAĞLAM, BÜȘRA ÇİÇEK, MURAT HASAN ȘEN, MERİH ȘİMȘEK KURT, ALİ KURT, DENİZ KESKİN

Golf
Tutkunlarından
Kıyasıya Yarış
Tepe Prefabrik Golf Turnuvası, çok
sayıda golf tutkununun katılımıyla
gerçekleşti. Ankara Golf Kulübü’nde
düzenlenen turnuva kupa töreni ile
son buldu.
Ankaralı sporseverler, Tepe Prefabrik Golf Turnuvası’nda bir
araya gelmenin heyecanını yaşadı. Ankara Golf Klubü’nde,
Tepe Prefabrik sponsorluğunda düzenlenen ve premium villa
lansmanının yapıldığı turnuvada kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Yüz on dört sporcunun şampiyonluk mücadelesine girdiği
turnuva; özel kupa töreni ile son buldu. Kadınlar kategorisinde
şampiyonluğu Nihal Özdemir göğüslerken erkekler
kategorisinde ise kupanın sahibi Mustafa İslamoğlu oldu. n 

366

MUSTAFA BOZTÜRK

AZİZ TUNÇ BATUM

mekan

Yeni Yıl Enerjisi Fişekhane’den
İstanbul’a Yayılıyor
Kırmızı yeșil parıltılı dekorlar, yaratıcı tasarım hediyelikler, buz pateni, atölyeler,
fonda eğlenceli müzikler, konusunda uzman isimlerle söyleșiler,
her dem sanat, her daim lezzet ve sonsuz eğlence…
Fișekhane’de kurulacak Yılbașı Pazarı ile yeni yıl heyecanı bașlıyor.

B

ir şehir, yeni bir yıla hazırlanıyor... Yeni umutlarla, yeni
heyecanlarla, caddelerde bir bir yanıyor ışıklar... Tarihi
mirasın, semt ruhuyla yeniden canlandığı Fişekhane; tüm
görkemiyle şehrin bütün renklerini üzerine giyindi bile…
Uzun zamandır, sanat ve gastronomi buluşmalarına bir
cazibe merkezi olarak ev sahipliği yapan Fişekhane’de
tatlı bir telaş var bugünlerde... Sokakları şenlenmiş,
Yılbaşı Pazarı semte başka bir hava katmış. Swing, caz, latin
müzikleri Fişekhane’nin her yerini sararken yaratıcı tasarımlar,
stantlarda yerlerini almaya başlamış bile... 2022’nin yenilenen enerjisi,
Fişekhane’den İstanbul’a yayılacak
Zaman nasıl da hızla akıp geçiyor değil mi? Yeni yıl öncesi
zamanı Fişekhane’de durdurmaya ne dersiniz? Unutun günlük
koşuşturmacaları, yetişme telaşlarını… Çıkarın kağıt kalemleri; bir
bir yapmak istediklerinizi, ertelediklerinizi yazın... 2022’ye yeni bir
liste ile başlamak için doğru yerdesiniz. Bir yanınız deniz... Bir yanınız
tarih... Eşsiz bir mimari... Daha ne olsun…
Yılbaşı etkinlikleri, Art Shop Fest ile başlayıp; gerçekleştirilecek
Iconic Look New Year Fest ile hız kesmeden devam edecek. Yeni yıla
sayılı günler kala Fişekhane, tarihi atmosferinde eşsiz bir deneyim
sunmaya hazırlanıyor. Sanatçılar ile tasarım atölyeleri, farklı birçok
sanatçının eserlerini dilerseniz kendinize dilerseniz sevdiklerinize
hediye alabileceğiniz stantlar Art Shop Fest’te sanat severleri bekliyor.
Sanatseverlerin kaçırmaması gereken etkinlik kapsamında çocuk ve
yetişkinlere yönelik atölye ve söyleşiler de gerçekleştirilecek. Üstelik
Contemporary İstanbul Vakfı’nın ilk ve tek kalıcı sergi alanı Cocoon
da Aralık ayında yeni sergisi ile Fişekhane’de olacak.

En iyi tasarımlar Iconic Look New Year Fest’te

Iconic Look New Year Fest ile Fişekhane’de yeni yıl heyecanı
doruklara çıkacak. Beş gün sürecek festival boyunca yeni yıl
temalı atölyelerin yanı sıra; konusunda uzmanlarla söyleşiler,
müzik performansları ve daha birçok gösteri gerçekleşecek.
Birbirinden yetenekli Türk tasarımcıların buluşma noktası
Designer Iconic, ev-yaşam, çocuk, aksesuar, kişisel bakım
alanlarında göz alıcı tasarımları misafirlere sunacak. Moda ve
tasarım alanında tanınmış ve yeni pek çok tasarımcının ürünleri,
sıcak şaraptan yılbaşı lezzetlerine kadar damak tadınıza hitap
edecek birçok ürünün satıldığı stantlar, sokak kortejleri ve
tasarımcı atölyeleri ile Iconic Look New Year Fest de Fişekhane
sokaklarını canlandırmaya devam edecek. En güzel tasarım
ürünlerinden yine kendinize ya da dilerseniz sevdiklerinize
hediye alışverişi de yapabilirsiniz.

Sağlıklı sofralar için doğal ürünler

Fişekhane’ye gelmişken yılın her zamanı açık olan sağlıklı,
organik ve ekolojik ürünlerin bulunduğu Pazar Yeri’ne de
uğramadan geçmeyin. Arifoğlu’nun taze baharatları; Datça Murat
Çiftliği’nin taptaze bademleri, doğal kuru yemişleri, Türkiye’nin
dört bir yanından gurme lezzetleri sofralara taşıyan Mers No:
26’nın organik sertifikalı ürünleri, ekşi mayalı ekmekleri, IDA
Olive’in Ayvalık ve Edremit’in dünyaca ödüllü doğal zeytinyağı,
Balcı Sedat’ın has, güvenilir balı, Gurme CarrefourSA’nın organik
narenciyelerini, kış çaylarını, taze zencefillerini satın alabilirsiniz.
Canlı ve şoklanmış çiçekleriyle bilinen Ares Plus’ın Pazar
Yeri’ndeki dükkanında eski, yıllanmış eşyalardan yapılan çiçek
tasarımlarını da es geçmeyin. 

röportaj

ÖZGE ERPOLAT

Sağlık için Aeroponik Tarım
Green Dreams
Aeroponik tarım ile kapalı ve kontrollü bir ortamda, zirai ilaç kullanmadan
ürettikleri ürünleri; besin değerlerini kaybetmeden müșterilerine ulaștıran
Green Dreams’in Kurucularından Özge Erpolat, ürün çeșitliliklerinin yanı sıra
mağazasında bulunan restoranın içeriğinden ve menüsünden de söz ediyor...

B

u işe başlama serüveniniz nedir? Nasıl bir
amaç ile yola çıktınız?

Aslında, topraksız tarımla ilgili olarak; çok uzun süredir
araştırmalar yapıyorduk. Pandemi ile beraber bu konu ile
ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık; çünkü bu dönemde
insanların da sağlıklı beslenme ve doğa ile uyumlu
üretim modellerine olan ilgisi de giderek arttı. Biz bu işe
girerken sadece para kazanmayı değil, sosyal sorumluluklarımızı
da göz önüne aldık. Geleceğin tarım teknolojisini; yerel üreticiler
ve mühendislerle kurgulayıp, hem ticari anlamda ülkemize
katma değer kazandırmak hem de ülkemizin kaynaklarını daha
uygulanabilir yöntemlerle kullanmak istedik.

Aeroponik tarım ve bu faydaları nelerdir?

Aeroponik sistemde birçok avantajımız var. Kapalı ve kontrollü
ortamda yetiştirdiğimiz ürünlerde zirai ilaç kullanmıyoruz. Kapalı
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devre sistemden dolayı sıfıra yakın atık ve yüzde doksan
beş oranında daha az su kullanıyoruz. Ürünlerimizin
hasatını günlük olarak yaptığımız için de besin değerini
kaybetmeden müşterilerimize sunuyoruz.

Aeroponik tarım ile ürettiğiniz ürünler
nelerdir?

Birçok ürün üretebilmemize rağmen özellikle; fesleğen,
reyhan, baby ıspanak, tere, roka, marul, kıvırcık, kale,
kırmızı pancar ve turp mikrofilizi ile brokoli mikrofilizi
üretiyoruz.

Ürettiğiniz ürünleri şehir dışındaki
müşterilerinize ulaştırabiliyor musunuz?

Şu an için Ankara içine hizmet vermekteyiz. Çok yakında
başka şehirlerde de şubeler açma hedefimiz var.

Aynı zamanda restoranınız var... Restoranınızın
içeriğinden söz edebilir misiniz?

Mekânımız; insanları günlük yoğunluktan çıkartıp, kalabalığın
içinde dingin ve sıcak bir durak yaratmak amacıyla tasarlandı.
Aslında bizim esas çıkış noktamız; insanların ferah ve rahatlatıcı
mekânlarda lezzetli yemek yeme ihtiyacı oldu. Bu sebeple, biz burada
dünya mutfağı ile kültürel lezzetlerimizi harmanlayıp, özenle seçilmiş
ürünlerin yanı sıra kendi yetiştirdiğimiz “mikro green ve baby
greenler” ile birleştirip, geniş bir ürün yelpazesi oluşturduk.

Menünüzde hangi ürünler var?

Dünya mutfağından farklı kahvaltı çeşitleri ve lezzetler sunuyoruz.
Kendi ürünlerimizle yaptığımız salatalar, kaseler, et yemekleri,
deniz ürünleri ve makarnaların yanı sıra vejeteryan ve vegan
müşterilerimiz içinde değişik lezzetler sunmaktayız.

Sizi diğer restoranlardan ayıran özellikleriniz nelerdir?
Farkımız; restoranımızda aeroponik sistemle ürettiğimiz baby
greenler ve mikro greenlerimizi sunduğumuz tatlar hazırlıyor
olmamızdır.

Gelecek ile ilgili hedefleriniz ve yeni projeleriniz var
mı?

Bu üretim sistemini Türkiye’nin her yerine yaymak ve insanlarımıza
sağlıklı ve taze ürünler sunmak istiyoruz. 

greendreamstr

Anadolu’nun
Ruhu...
www.kaliruhaocakbasi.com
Bestekar
T: +90 312 426 19 97
Oran
T: +90 312 491 66 54

röportaj

Bir Kültürden Ötesi,
Şehrin Kebap Sanatı
Üç kușaktır devam eden, değișmeyen lezzeti, kalitesi ve Urfa’nın kültür birikimini
yeni șubesi ile genișleten Kaliruha’nın Kurucusu Yasin Özel, markasının kuruluș
hikâyesinden, menüsünde bulunan ürün çeșitliliğinden ve
zarif sunumlarından söz ediyor...

B

u sektörde yer alışınızın öyküsünü
anlatabilir misiniz?

Ankara’nın ilk urfa kebapçısı olan dedem Mustafa
Hakkı Özel tarafından Hergelen Meydanı’nda;
1965 yılında “Özel Urfa Kebap” olarak açılmıştır.
Aynı isimle 1988 yılında Ulus Atatürk Bulvarı’nda
hizmete devam edilmiş, dedemin vefatı ile işletme
babam ve amcalarım tarafından devralınmıştır. Önümde
Urfa kebabını Ankara’ya sevdiren bir dede ve baba olunca;
haliyle bende bu sevdaya üçüncü kuşak olarak dahil oldum.
2016 yılında, ailemden gelen temeller üzerine; fakat farklı
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bir konsept ile Kavaklıdere Bestekar Sokak’ta Kaliruha Ocakbaşı
isimli restoranımı açtım. Pek çok restoran bu pandemi döneminde
kapanırken; biz Eylül 2021’de, Oran’da aynı isimle yeni şubemizi
açtık...

Neden Kaliruha?

Baba tarafından Urfalı olunca açacağım restoranın ismininde o
ruhu yansıtmasını istedim. Urfa’nın ilk sakinleri, Arami-Süryaniler
Urhai veya Orhay ismini vermiş. Helenler Dönemi’nde de Urfa’ya
suyu bol anlamına gelen Edessa denilmiş. Edessa’dan sonra ise suyu
güzel çeşme anlamına gelen Kaliruha...

İslamiyet ile birlikte; Müslüman Araplar Kaliruha’nın “Kali” hecesini
atıp Ruha’yı kullanmayı başlamışlar. Bir rivayete göre; Orhay
kelimesinin hafif bir değişikliğe uğraması ile Ruha denilmeye
başlanmıştır. Böylece İslam’ın fethinden sonra şehir Müslümanlar
tarafından Ruha diye çağırılmıştır. İşte ben de açtığım restoranıma;
suyu güzel çeşme anlamına gelen Kaliruha’yı; bize bolluk bereket
getirsin, Urfa’yı yansıtsın, güzel söylenişi ile akılda kalsın düşüncesiyle
isim olarak verdim.

Ürün çeşitliliğiniz, kaliteniz ve lezzetiniz hakkında bilgi
verir misiniz?

İşletmemiz; kebap, meze ve alkol ağırlıklı olarak hizmet vermektedir.
Kebaplarımız yüzde yüz Balıkesir süt kuzusundan yapılmaktadır. Bizi,
biz yapan en önemli konu hiç şüphesiz et seçimimizdir. Bu yüzden
ürünlerimizi Doğan Şatıroğlu Kasabı’ndan alıyoruz ve eti işleme
sanatımız ile ortaya Kaliruha ruhu çıkıyor. Güneydoğu Anadolu
lezzetini ocakbaşı kültürü ile harmanlayarak, müşterilerimize en
iyi lezzeti sunmaya çalışmak ve ürün kalitesini istikrarlı bir şekilde
koruma gayretindeyiz.

Menü planlamaları konusunda nasıl bir AR-GE
gerçekleştiriyorsunuz?

Ülkemizin farklı yörelerinde keşfe çıkarak gurmelerimiz tarafından
tadımlar yaparız, müşterilerimize değer; bu hammaddeleri kendi
yöresinden temin ederek görsel ve sunumlarımızı ise yöresel ruhu
yansıtan inceliklerle hazırlarız.

Malzeme seçiminde en çok hangi detaylara önem
veriyorsunuz?

Malzemelerimizin; hijyenik, kaliteli, taze ve sürdürülebilir olmasına
dikkat ediyoruz. Bazı ürünlerimizi sadece mevsiminde sunuyoruz.
Organik olmayan yetiştiriciliğe mutfağımızde yer vermeyiz. Örneğin;
Birecik Patlıcanı, Keme Kebabı ve Yeni Dünya Kebabı’nı sadece yaz
aylarında sunuyoruz. Turşularımızı; ilkbahar mevsiminde sebzeleri
özenle seçerek, kendi kontrolümüzde yaptırıyoruz. Salçalarımızı ve
baharatlarımızı yine kendi yöremizden temin ediyoruz. Süt kuzusu
ciğerlerimizi Balıkesir’den vakumlu bir şekilde getiriyoruz.

Sunumlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sunumlarımızda Güneydoğu Anadolu ve ocakbaşı kültürüne uygun
eskitme bakır yemek takımları, özenle çalışılmış olan Mezopotamya
serisi porselenler, özel üretim sürahiler ve tepsiler kullanmaktayız.

Müşterileriniz tarafından en çok tercih edilen
ürünleriniz nelerdir?

Tabii ki herkesin damak tadı farklı olmakla birlikte;
müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerde ürünlerimizin
lezzetlerinin birbirinden ayırt edilemediğini duymaktayız. Nokta
atışı bir ürün belirtmek gerekirse sade urfa, acılı urfa, patlıcan kebabı
tercih edilen ürünlerimizdir.

Sektörde sizi farklı kılan özellikleriniz nelerdir?

Öncelikle, Kaliruha çok sağlam temeller üzerine kurulmuş butik bir
işletmedir. Şu an da konsepti ne kadar farklı olursa olsun; üç kuşaktır
bu sektörde olmanın verdiği güvenle ve sorumlulukla çalışmaktayız.
Ürünlerimizde birinci sınıf hammaddelerimiz, işlerinin ehli
ustalarımız, güler yüzlü personelimiz ve müşteri memnuniyeti en
önemli önceliğimizdir. İstiyoruz ki; müşterilerimiz Kaliruha’dan
damaklarında bıraktığımız o kaliteli lezzetlerle ayrılırken, güzel bir
ortamda geçirdikleri keyifli zamanları da unutmasınlar... Sevgiyle
yapılan her hizmetin ödülü de kesinlikle sevgidir. Sanırım ‘Kaliruha
ruhunu’ oluşturan müşterilerimizin sevgisi bunun en önemli kanıtı... 
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MERVE KILIÇASLAN, SERDAR OKUMUȘ

Fransa’dan Türkiye’ye
Lezzet Yolculuğu
Kruvasante
Fransız mutfak ekolünü; zengin Türk mutfağı ile harmanlayarak ortaya benzersiz
lezzetler çıkaran Kruvasante’nin Kurucuları Serdar Okumuș ve Merve Kılıçaslan,
beyaz yaka ile bașlayıp, beyaz önlük ile devam eden bașarı hikâyelerini
MAG Okurları ile paylașıyor…

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hacettepe Resim Bölümü ve Bilkent İç Mimarlık
Bölümlerinden mezun olduktan sonra yollarımız
2015 yılında dünyaca ünlü bir mobilya firmasında
iç mimar olarak çalışmaya başladığımızda kesişti
ama bu soruyu soran misafirlerimize genellikle
şöyle diyoruz: “Beyaz yakalar; beyaz önlükler ile
değiştirildi.” 2017 yılında Kruvasante’nin altyapısı oluşturmak
için eğitim hazırlıklarımıza başladık. İlk noktamızı; 2019 yılında
misafirlerimizle buluşturduk.

Kruvasante’yi kurmaya nasıl karar verdiniz?
Yolculuğunuz nasıl başladı?

Bu yola; biraz kurumsal hayattan kurtulmak ve biraz da sevdiğimiz
işi yapmak adına çıkmaya karar verdik. Karar verdik derken; bu
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kararı almak, planlamak ve cesaret edip harekete geçmek iki veya
iki buçuk yıl kadar sürdü. Yurt dışına çıktığımızda; Avrupa’nın
birçok şehrinde farklı lezzet noktaları belirlemiştik. Başta Fransız
mutfak ekolü olmak üzere; çoğu ülkenin fırın ve servis kültürünü
araştırmaya başladık. Amacımız; Avrupa kahvaltısı ve fırın
kültürünü, kendi mutfağımıza entegre etmekti. Zaten çok köklü
olan Türk mutfağı; Avrupa’nın nitelikli hamur kültürüyle ciddi bir
uyum sağladı.
Kruvasan yapmak gerçekten çok zor, teknik ve sabır isteyen bir
iş ama bunu severek yaptığınızda ortaya gerçekten inanılmaz bir
lezzet çıkıyor. Biz de şehrin en iyi kruvasanlarını yapmak için çok
uğraştık. Le Cordon Bleu Paris, MSA ve çeşitli şeflerden eğitimler
aldık. Hala kendimizi daha da geliştirmek için çaba sarfediyoruz.
Üretmekte olduğumuz kruvasanın; her gün reçetesel olarak daha

Her șeyden önce kalite ve
tazeliğe çok önem veriyoruz.

iyi ve daha nitelikli bir hale gelmesi için uğraşıyoruz. Bu sebeple; şehrin
ilk nitelikli kruvasan atölyesini de açmış bulunmaktayız. Orada, çok
yakında kruvasan ve ekmek atölyeleri de düzenlemeye başlayacağız.

Kruvasante’yi kurarken, bu kadar popüler bir mekan
olacağını hayal etmiş miydiniz?

Kruvasanteyi kurarken; uzun soluklu bir yolculuk olacağını tahmin
ediyorduk ama ilginin Ankara sınırlarını aşacağını asla beklemiyorduk.
Özellikle, Ankaralı kruvasan severler açıldığımız günden bugüne;
kendimizi geliştirmemiz için bizi hep cesaretlendirdiler. Bu sebeple;
artık daha ağır bir sorumluluk ile yolumuza devam ediyoruz.

Menünüzü nasıl oluşturdunuz? Nelere dikkat ettiniz?

Hem Türkiye’de hem Ankara’da çok güvendiğimiz şeflerle beraber
menülerimizi oluşturuyoruz. Sadece kruvasan konusunda değil, kahve
konusunda da aynı titizliği gösteriyoruz. Kahve alanında deneyim ve
bilgisine çok güvendiğimiz iş ortağımızla beraber; hangi kruvasana
hangi kahvenin daha çok yakışacağına dair çalışmalar yapıyoruz.
Kısacası; arka planda sürekli bir araştırma var diyebiliriz. Kruvasan
şefimiz aynı zamanda çok iyi bir ekmek ustası. Bu alanda, milli takım
da dahil olmak üzere, dünyaca ünlü otellerin çoğunda ekmek ve mayalı
hamurlar üzerine şeflik yapmış, tecrübe kazanmış biri. Bu sebeple
atölyemizde kruvasana yer verdiğimiz kadar dünya ekmeklerine de yer
vereceğiz.

röportaj

DİLARA TAȘ, ERDEM ÇELİK MERVE KILIÇASLAN, SERDAR OKUMUȘ, FUNDA KARACA, ÖYKÜ DEMİRTEPE, DAMLA ÖZEN

Malzeme seçiminde en çok nelere önem
veriyorsunuz?

Her şeyden önce kalite ve tazeliğe çok önem veriyoruz. Fransa’da
kruvasan çok yaygın olduğu için kaliteli bir ürün elde etmenizi
sağlayacak un, tereyağı gibi malzemeleri de bulmak çok kolay;
fakat ülkemizde aynı durum söz konusu değil. Yani konu sadece
iyi tereyağı kullanmak değil, doğru tereyağını kullanmak… Birçok
deneme sonucunda kullandığımız tereyağlarında istediğimiz yağ ve
su oranını bulamayınca; yerel üreticilere kendi yağımızı ürettirmeyi
tercih ettik. Şu anda “Sante markasıyla ürettirdiğimiz tereyağlarımızı
satışa sunmaya hazırlanıyoruz. Kısacası; her ürünü özenle seçiyoruz.

Tereyağ üretimine kadar işin içerisinde olduğunuzu
söylediniz, peki kahve konusunda nasıl ilerliyorsunuz?

Bizler için nitelikli bir kruvasan kadar nitelikli bir kahve de çok
değerli… Kahve biliyorsunuz ki; kruvasanın en iyi eşlikçisi… Aynı
tereyağında yaptığımız gibi kahvede de kendi markamızla kavurum
yapmaktayız. Kahve danışmanız Altan Demir ile her kahve
çekirdeğine; çekirdeğe özgü bir kavurma işlemi uygulamaktayız.
Kahvenin gövdesini, asiditesini, aromasını, tatlılığını ve kokusunu
ortaya çıkarmak için alanında uzman kavurucular ile çalışmaktayız.
Bizim için ayrılan kavurma atölyesinde, tüm bu süreçleri eksiksiz
yerine getirmeyi sağlayacak kavurma ekipmanları, ısı ve nem
koşullarını sağlayacak iklimlendirme odaları ve kavrulan
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çekirdekler için dinlendirme odaları mevcuttur. Bu sebeple, kahve
konusunda da iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz.

Son dönemde yükselen kruvasan trendiyle birçok
yerde bu ürüne rastlayabiliyoruz, sizin tercih edilme
sebepleriniz nelerdir?

İyi kruvasanın dış kabuğu çıtır, iç kısmı ise yumuşak olmalıdır. Kat
kat açılan bir hamur olduğu için üzerinden baktığınızda ve ikiye
kestiğinizde katlarını sayabilmeli ve içindeki bal peteği formunu
görebilmelisiniz. İşte o kruvasan; iyi işlenmiş, iyi dinlenmiş ve iyi
mayalanmıştır. Biz de tam böyle kruvasanlar üretiyoruz.
Ayrıca, taze ürünlerimiz, bizi öne çıkaran diğer bir özelliğimiz.
Gün içerisinde, her yarım saatte bir kruvasan çıkartıyoruz.
Türkiye’de bu şekilde çalışan tek kahvaltı stüdyosu biziz. Normalde
kruvasanlar sabahtan pişer ve gün içinde tüketilir. Biz; devamlı
olarak taze ürün sunabilmek için gün boyu pişirmeye devam
ediyoruz.

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizi ve planlarınızı
öğrenebilir miyiz?
Ankara içerisinde, bir noktada daha şube açma fikrimiz var ve
Çayyolu bölgesini düşünüyoruz. Ancak yönetebildiğimiz kadar
büyümeyi hedefliyoruz. Gerekli şartlar sağlandığında, başka
noktalarda da şube açmayı hedefliyoruz.
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Aslıhan Turan’dan
Sofra Sanatı
Yemek yapmaya ve sofra hazırlamaya olan tutkusunu bașkalarıyla paylașmak
adına açtığı “Asliylatarif.co” Instagram sayfası ile çok kısa sürede çok sayıda
takipçiye ulașan İç Mimar Aslıhan Turan, hayatından da kesitler sunduğu
sayfasının kuruluș hikâyesinden, içeriğinden ve gelecek
dönem projelerinden bahsediyor...

B

ize kısaca kendinizden söz edebilir
misiniz? Bir iç mimar olarak farklı tarifler
üreteceğiniz ve paylaşacağınız bir sayfa
kurmaya nasıl karar verdiniz?

Yirmi beş yaşındayım, evliyim ve bir yaşında bir
oğlum var. Hayatımın odak noktası her zaman
ailem olmuştur. Attığım her adımda önce onları
ne yönde etkileyeceğini düşünürüm, onların onayı benim için
çok önemlidir. Aslında iç mimarlık okudum. Tasarımın olduğu
her alana hayranlık ve ilgi duyuyorum. Mutfak ile ilgili hiçbir
eğitim almadım; fakat mutfağa her zaman ilgim vardı. Yemek
yapmayı, sunmayı, yemeyi, yedirmeyi, kalabalık sofralarda
misafir ağırlamayı çok seviyorum. Ailem ve arkadaşlarım da bu
özelliğimi bildikleri için her zaman bunu bir işe çevirmem ve
üzerine düşmem gerektiğini söylediler. Açıkçası; onların desteğiyle
kafamda bu fikir yeşermeye başladı. Aslında çok anlık bir
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kararla; yalnızca hobi amacıyla “Asliylatarif.co” sayfasını kurdum.
Mimarlığın getirdiği tasarım ruhunu; bakış açım ve mutfağa
duyduğum heyecan ile harmanladım. Ortaya hem göze hem
mideye hitap eden ve beni çok mutlu eden manzaralar çıktı. Sayfayı
açtıktan kısa bir süre sonra takipçi kitlem hiç beklemediğim bir
hızla yükseldi ve sayfam hakkında güzel geri dönüşler aldım. Tabii
ki bu benim şevkimi arttırdı ve bu işi daha da severek yapmaya
başladım.

Blogunuzun genel içeriğinden söz edebilir misiniz?

Aslında; ilk bakışta bir tarif sayfasından ibaret gibi gözükse de
hayatımdan ufak kesitlerin yer aldığı, karşılıklı olarak bir şeyler
öğrendiğimiz ve paylaştığımız, hiç tanımadığım insanlarla
bir noktada birbirimize dokunduğumuz bir sayfa olduğumu
düşünüyorum. Benimde esinlendiğim kişiler var. Sürekli olarak
okuyorum, araştırıyorum ve öğrendiğim teknikleri farklı tariflere

uyarlayarak deneyimliyorum. Bazen çok klasik anne tarifleri
paylaşıyorum. Ne olursa olsun tariflerimi elimden gelen en iyi şekilde
sunmaya ve fotoğraflamaya çalışıyorum. Masaya koyduğum tabağa
kadar kendime göre bir konsept içinde ilerliyorum. Yaptığım her şeyi
karşımdaki insanlara en ufak detayına kadar aktarmaya ve bunu
yaparken hem keyif alıp hem de faydalı olmaya çalışıyorum.

Sosyal medyada başarının anahtarı nedir sizce?

Bana göre başarıyı açan kapının anahtarı herkes için farklıdır. Ben
yaptığım her işi elimden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Hayat
amacım da her zaman bu yönde oldu. Hırstan dolayı değil... Hiçbir
zaman kafamdaki şey en iyi olmak değildi, yapabileceğimin en iyisini
yapmaktı.
Bu alana yönelmek isteyenlere tavsiye verecek olursam; yaptığınız
işi severek yapmak, sonuçtan mutluluk duymak, bir şeyi sırf yapmış
olmak için yapmamak bence çok önemli. Yaptığım iş her ne olursa
olsun, önce benim içime sinmesi ve benim gözüme hitap etmesi
lazım. Aynı zamanda sosyal medyada beğenilmenin takip edilmenin
yolu insanların sizin samimiyetinize güvenmesinden ve bunu
hissetmesinden geçiyor. Şu an da küçük başarımın sebebinin de bu
olduğuna inanıyorum.

Gelecek dönemde profesyonel eğitim almayı düşünüyor
musunuz?
Kendimi geliştirip, bu konuda eğitim almayı düşünüyorum. Geleceğe
yönelik kesin planlar tasarlayan biri değilim ama tabii ki yapmayı
istediğim şeyler var. Bu hobiyi bir iş haline çevirmek istiyorum. Daha
yolun başındayım...

Yılbaşı sofralarını süsleyecek bir tarif önerisinde
bulunabilir misiniz?

Yılın en heyecanlı ve en görkemli sofralarının hazırlanacağı zaman
dilimine girdik. Benim yeni yıl sofralarına çok yakıştırdığım bir tarifi
sizinle paylaşacağım. Daha fazlası için bloguma göz atmanızı tavsiye
ederim.
Umarım tariflerim kalabalık sofralarda yerlerini alırlar. Yeni yılın
hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum...
İşte tam kıvamında üzeri yanık ve içi akışkan nefis San Sebastian
Cheesecake tarifim...
San Sebastian Cheesecake
• 4 yumurta
• 1,5 su bardağı pudra şekeri
• 400 gr labne peyniri
• 350 gr pınar beyaz sürülebilir peynir
• 150 gr kaymak
• 400 ml sıvı krema (2 küçük paket)
• 1,5 çay bardağı un
• 1 yemek kaşığı nişasta
• 1 paket vanilin
• Süslemek için orman meyveleri, çikolata, lotus kreması, meyve
marmelatları..
Hazırlanışı
Yumurtaları ve şekeri bir kapta mikser yardımıyla köpürünceye kadar
çırpıyoruz. Ayrı bir kapta fazla suyunu süzdüğümüz peynirlerimizi
sırasıyla ekleyip (sürülebilir peynir, kaymak, labne, krema) çırpıyoruz
ve homojen bir karışım elde ediyoruz. İçine un, nişasta ve vanilini de
ekleyip tekrar çırpıyoruz. Peynirli harcımıza, daha önce çırptığımız

yumurtalı harcımızı ekleyip, ister az çırparak ister spatula
ile karıştırıyoruz. Karışması dışında ekstra fazla çırpma
yapmıyoruz ki; sulanma olmasın. Fırınımızı turbo-fanlı 250’ ye
ayarlıyoruz. 25 cm’lik kelepçeli kalıbımıza yağlı kağıt yerleştirip
harcımızı döküyoruz. Yirmi maximum yirmi beş dakika
aralığında pişirebilirsiniz. Fırından çıkarınca üzeri yanık
yanık olacak. Hafif sallayınca göbek atar gibi oluyorsa kıvamı
tutmuş demektir. Cheesecake’imiz oda sıcaklığına geldikten
sonra dolaba kaldıralım ve mümkünse bir gece dinlendirelim.
Daha sonra süsleyip ya da hiç süslemeden servis edebilirsiniz.
Üzerine sos olarak; bir paket sıvı kremayı ısıtıp, içine 120 gr
sütlü, 60 gr bitter çikolatayı eriterek servis ettim. 

Asliylatarif.co
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MELİS ÜNÜVAR, GAMZE KÖSEOĞLU

Kalabalık Sofraların Ruhu
Graze İstanbul

Ş

Niș catering markası Graze İstanbul’un kurucuları Gamze Köseoğlu ve
Melis Ünüvar, markalarının kuruluș hikâyesinden ürün çeșitliliğine, tasarım
tarzlarından ilham kaynaklarına kadar merak edilen her detayı
MAG Okurları ile paylașıyor...
ık sunumlarıyla kısa sürede her davet sahibinin
tanıması gereken bir catering markasına dönüşen
Graze İstanbul; kaliteli içerik ve özenin birleşimi ile
hazırlanan tabaklarıyla, 2020 yazından beri faaliyette.
Marka, görsel algıya hitap eden estetiği yüksek
seçenekler sunmasının yanı sıra, Türk malı şarküteri
ve peynir kullanımına öncelik vererek yerel üretimi
desteklemesi ile de öne çıkıyor.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Birbirine bağlı ve küçük bir ailenin kızlarıyız. Kuzeniz. Birimiz
medya, diğerimiz ise mühendislik temelli... Fikirleri, olmayanı,
yeniliği, kreativiteyi seviyoruz. Büyük ya da küçük farketmeden,
çokça konu, sektör ve mecrada sürekli yeni projeler üretiyoruz.
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Graze onlardan biri ve ülkemizde ilk olduğu için çabucak
sevildi. Artık çok fazla benzeri var, piyasada yalnız değiliz...
Bu kalabalık içinde, farkımızın, samimiyet ve özen olduğunu
düşünüyoruz. Elimizden çıkan her tabağın, her detayını, tek
tek şahsen kontrol ediyoruz. Genellikle gereğinden çok daha
fazla zaman harcıyoruz hatta. Gönül ve emek koyunca her
şey yorucu ama tatmin edici oluyor, böylesini seviyoruz…

Graze İstanbul firmasını kurmaya nasıl karar
verdiniz? Kuruluş serüveninden bahsedebilir
misiniz?

Yemeği gerçekten sevmemiz, Viyana ve Paris’deki öğrenim
ve çalışma hayatlarımızın geçmiş deneyimleriyle beğeni
limitlerimizin yükselmesi, bir de tam pandemi öncesine

denk gelen güzel zamanlamamız; Graze’i oluşturmamızda eşit rol
oynadı. Uzun senelerdir günlük hayatımızda da birçok uyumlu şeyi bir
arada tüketiyoruz ve kalabalık sofralarda, fazlaca çeşidi, bir ondan bir
bundan şeklinde tabağımıza koyuyoruz. Kısacası beğendiğimiz birçok
ürünü küçük porsiyonlarla ama aynı anda tüketmeyi çok seviyoruz.
Tapas vari, meze vari, atıştırmalık vari… Konseptimizin yurt dışındaki
taze varlığından da haberdardık. İnsanın aklına o noktada tabii ki:
“Neden bizde yok?” sorusu geliyor. Hem sevgiden hem de ihtiyaçtan
doğan fikirlerin daha sağlam temellendiğine gönülden inanıyoruz.
Bir fikri gerçeğe dönüştürürken neden ve nasıl sorularını öncelikli ve
detaylı cevaplamak mühim. Böylelikle projedeki diğer detaylar, yani
içerik, uyum, tasarım, paketleme gibi kararlar, bir sonraki adımda
kendiliğinden sağlam temellenmiş sekilde geliyor.

Birbirinden şık tabaklar ve sofralar yaratıyorsunuz.
Bu tasarımları ortaya çıkarırken en çok nelere dikkat
ediyorsunuz?

Uyuma dikkat ediyoruz, çeşit çokluğu önemli. Tabakların ne
eşliğinde tüketileceğini önceden öğrenmeye çalışıyoruz. İlk günden
beri; ürünlerin olabilecek en yüksek kalitede kullanılması asli
zorunluluğumuz... İyi tedarikçilerden alışveriş yapıyoruz, olabildiğince
yerel ve doğal tercihlerde bulunuyoruz. Hem lezzet hem de görsellik
anlamında kendimizin alıp tüketmeyeceği bir ürünü kimseye
göndermiyoruz. Şarküteri ve peynir tabaklarımızın birer armağan
olarak, kıymetle, özene bezene tercih edilmesini seviyoruz, önemsiyoruz.
Sadece bir ürün değil, bir hizmet sunuyoruz; iletişim icin çalışıyoruz.
Eşlik ettiğimiz ortama ekstra bir ruh kattığımızı düşünüyoruz. Kalite,
tutarlılık, orijinallik ve güvenilirlik anlamında asla sorun yaşatmıyoruz;
araya diplomasi sokmuyoruz. Müşteri bizde gerçekten ve daima özel ve
haklı yani; çünkü empati yapıyoruz, almak istediğimizi veriyoruz.

http://graze.com.tr

/graze.istanbul

Sunum tasarımlarınızda nelerden ilham
alıyorsunuz?

Ev yapımı mayonez ile rus salatası karıştırmak, herkes
mutfakta bir işin ucundan tutarken dedemizin kapattığı
mantıların oluşturduğu küçük tepecikler, rakının yanına
seçili gelen kocaman napolyon kirazlar; hep anılarımızda...
Kalabalık sofralarda birlikte yiyip içmek genetik olarak
içimize işlemiş. Sadece tasarımların ilhamı değil, işin genel
ilhamı zaten buradan geliyor. Biz Graze İstanbul markası
olarak; topluca, birliktelikle, paylaşarak tüketmeye uygun
ürünler hazırlıyoruz. Mevsimine uygun seçimler yapıyor,
kaliteden asla ödün vermiyoruz. Her anlamda tutkunun ve
beraberliğin şerefine çalışıyoruz. Yaptığımız işi seviyoruz… 

hello@graze.istanbul

@graze.istanbul

yılbaşı sofraları

Ayşegül
Afacan
Köksal
Mybestfriends’in Kurucusu
Ayșegül Afacan Köksal’ın
doğadan ilham alarak tasarladığı
ve Akıș adını verdiği yılbașı
sofrasının olmazsa olmazları;
mum ve kozalaklar...
Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor?
Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Benim için her başlayan yeni gün ne ise yeni yıl da aynı şekilde;
yeni umutlar, yeni hedefler, yeni öğretiler için verilmiş ömrüme
bir lütuf... Yılbaşı benim için aile ile geçirilen yepyeni günlerin
beraber kutlanması...
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Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu
yıl için özel bir planınız var mı?

Yılbaşını ailemle ve genellikle evimizde geçiriyoruz. Çocukluğuma
ait tatlı anılarla çerçevelediğimiz eğlenceli oyunlarla ve leziz
yemeklerle keyifli bir kutlama yapıyoruz.

2021 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve
aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2021 yılı yepyeni öğretilerle çevrili, yüksek büyüme hızına sahip
dolu dolu bir yıl ve yoldu. Acısıyla tatlısıyla aile değerlerimizin ön
planda olduğu, anın bereketini yaşadığımız bir yıldı.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı
gecesinden bahsedebilir misiniz?

Çok eski dostlarımızla düzenlediğimiz ve ailecek toplandığımız
bir Trabzonlular gecesiydi. Yöresel yemeklerimiz, müziklerimiz ve
sanatçılarımızla çok eğlendiğimiz aşırı eğlenceli, güzel ve samimi
bir kutlamaydı.

Bu yıl yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl
olacak?

Doğa sonsuz bir akış... Anlaşılmaz ve sınırlandırılmaz.. İşte buradan
yola çıkarak; sofra konseptimi doğanın elementlerini yansıtacak
şekilde, keyifle akıp gidecek ve eşsiz sohbetlere eşlik edecek şekilde
hazırladım.

Sofranızda hangi yiyecekler yer alacak?

Bizim ailenin favori yılbaşı yemeği kayınvalidemin eşsiz perde
pilavıdır. Bunun yanında egzotik mezeler, hafif ama doyurucu
salatalar ve gece boyunca uzun uzun masamızı süsleyecek
atıştırmalıklar soframda yer alacak...

yılbaşı sofraları

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham
alıyorsunuz?
Doğanın ta kendisinden...

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır? Renk ve
düzen olarak tercihleriniz var mı?
Bence herkesin kendine özgün bir şıklık anlayışı var.
Dolayısıyla; şu veya bu daha şık olur diyemem. Benim için
sadelik ve gözü yormayan samimi sıcaklık tam bir yılbaşı
konsepti...

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da
sıklıkla kullandığınız bir aksesuarlar var mı?

Mum ve kozalak benim için samimi parçalar... Bana soframda
doğanın da bulunduğunu hissettirdikleri için de olmazsa
olmazlarım...
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Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne
olurdu?
Akış

Sofranızda geçmişten veya günümüzden hangi
ünlü isimleri ağırlamak isterdiniz?
Kaybettiğim sevdiklerim benimle olsun isterdim. Babam,
abim, pek çok dostum ve arkadaşım…

2022 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi
bizimle paylaşır mısınız?

Bu seneyi akışa adıyorum. Küçülerek büyüdüğüm, geçtiğimiz
yıllardan farklı olarak; dışa ve daha fazlasına akmak, daha
iletken olmak ve tıpkı doğa gibi sınırlandırmaların olmadığı
bir yaşama doğru büyümeyi hedefliyorum. 

yılbaşı sofraları

Dilan
Karaarslan
Yoi Studio’nun Kurucusu
Dilan Karaarslan, MAG Dergi Genel
Yayın Yönetmeni Beril Çavușoğlu’nu
ağırladığı yılbașı sofrasını
Pip Studio’nun Love Birds serisi ve
Baci Milano’nun yeni yıl
süslemeleri ile hazırladı...
Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor?
Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yeni yıl elbette ki yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yeni
umutlar ve beklenen mucizeler demek. Aynı zamanda
özellikle dekorasyon alanında yeni trendlerin gelişini haber
veren bir zamanı ifade ediyor. Her yılbaşında tüm aile bir
araya gelmek ve büyük bir sofranın etrafında toplanarak yeni
yılı karşılamak benim geleneğim...
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Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz?
Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Yılbaşı gecelerini her yıl büyük ve özenle hazırlanmış bir sofra
etrafında ailem ve dostlarımla geçiriyorum. Bu yıl da yine tüm
sevdiklerimle o sofranın etrafında toplanıp, bol kahkaha ile
eğlenerek geçirmeyi planlıyorum.

2021 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve
aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2021 yılı benim için oldukça yoğun ve hareketli bir yıl oldu. Uzun
zamandır üzerinde çalıştığım hayalim olan Yoi Studio’yu hayata
geçirdim. Açıkçası; 2021 yılının benim için en büyük kazanımı
da bu oldu. Tüm dünyaca geçirdiğimiz zorlu pandemi koşullarına
rağmen benim için unutulmayacak ve çok değerli bir yıl oldu
diyebilirim.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı
gecesinden bahsedebilir misiniz?

Benim için ailem ve sevdiklerimle bir arada olduğum her yılbaşı
gecesi özel ve değerli oldu. Klasik bir cevap gibi gelebilir ama
doğrusu bu... Sonuçta sağlıklı olduğumuz ve sevdiklerimizle
geçirdiğimiz her gün en güzel bir gün değil midir?

yılbaşı sofraları

BERİL ÇAVUȘOĞLU

Yeni yıl elbette ki yeni bașlangıçlar,
yeni hedefler, yeni umutlar ve
beklenen mucizeler demek.

Bu yıl yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl olacak?

Bu yıl yılbaşı soframın konseptini Pip Studio’nun Love Birds serisi ve
Baci Milano’nun yeni yıl süslemeleri ile oluşturduk. Yılbaşı denince
akla ilk gelen geleneksel kırmızı rengi ve Love Birds serisinin kırmızı ve
pembenin uyumunu taşıyan çizgileri ile soframıza taşıdık. Yine kırmızı
rengin yoğunluğunu yaşamak için Chiara Alessi kristal bardakları da bu
konseptte kullandık. Kukinalar, kozalaklar ve tabii ki yılbaşının olmazsa
olmazı mumlarla süslemelerimi tamamlamayı ve tüm enerjimi de bu
sofraya yansıtarak herkes için unutulmaz bir yılbaşı sofrası hazırlamayı
planlıyorum.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz?

Yeni yıl konsepti; ilham almak için oldukça fazla seçeneğin olduğu bir
zaman. Yeni yıl sofralarında kozalaklar, mumlar ve kukinaları kullanmayı
aynı zamanda kristallerle de sofraya ışıltı katmayı çok seviyorum. Yılbaşı
soframı hazırlarken ilhamımı; sofrada ağırlayacağım kişilerin enerjisinden
alıyorum.
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Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır?
Renk ve düzen olarak tercihleriniz var mı?

Benim için şık bir sofra hazırlarken en önemli şey; iç enerjimi
sofraya yansıtmak. Renk uyumu da çok önemli bir konu. Aslında;
renkleri ve konsepti o sofranın kuruluş amacı belirliyor. Yılbaşı
sofrası, doğum günü sofrası ya da yıldönümü sofrası; hepsinin
kendi içinde bir hikâyesi var ve konseptin temelini bu hikâyeler ile
oluşuyor.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da
sıklıkla kullandığınız bir aksesuarlar var mı?

Baci Milano’nun yılbaşı süsleri, mumlar, kozalaklar, peçetelikler
ve kukinalar olmazsa olmazlarım... Tabii bir de Chiara Alessi
bardaklar ve ışıltılı çatal bıçaklar da soframda mutlaka olmalı...

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne
olurdu?
Yoi’s Magical Table.

2022 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle
paylaşır mısınız?

2022 yılının herkese sağlık ve huzur getirmesi en büyük
beklentim. Daha güzel, aydınlık, ferah, şans ve mucizelerle dolu ve
tüm dileklerimizin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum. 

yılbaşı sofraları

Duygu İçil
ve
Sanem İçil
Grace Brands markasının
kurucuları Duygu İçil ve Sanem
İçil, yeni yıl sofrasını koyu yeșil,
turuncu ve toprak renklerinde
canlı çiçekler, kozalaklar ve
kukinalarla süsleyecek...
Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor?
Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yeni yıl ailemiz ve sevdiklerimiz için güzellikler, sağlık,
mutluluk dilediğimiz yeni bir süreç, iş anlamında da bir sonraki
sene hedeflerini belirlediğimiz; heyecanımızı arttıran yeni bir
başlangıç...
Her yılbaşında; büyük ailemizin, bütün bireyleriyle bir gün
öncesinde mutlaka bir araya geldiğimiz huzurlu bir ritüelimiz var.
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Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz?
Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Yılbaşı gecelerini mutlaka özenle kurulmuş bir sofranın etrafında,
aile bireylerimiz ve sevdiklerimizle geçiriyoruz.

2021 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz
açınızdan nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2021 çok hızlı ve hareketli geçti. Grace Brands için uzun süredir
üzerinde çalıştığımız projelerimizin gerçekleştiği verimli ve
motivasyonumuzu çok yükselten bir dönem oldu. Bünyemize yeni
markalar katarak büyümeye devam ettik. Distribütörlük alanımızı;
Orta Doğu’yu da içine katarak genişlettik. Four Seasons Bosphorus
içinde Grace Brands Patisserie’yi açtık. 2021 bütün zorluklarına
rağmen iyiye çevirdiğimiz, sürprizlerle dolu bir yıl oldu.

kurabilirsiniz. Yeni yıl sofralarında özellikle; ışıltıyı, mum ışığını,
kukinaları ve farklı aksesuarları kullanmayı seviyoruz.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı
gecesinden bahsedebilir misiniz?

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır? Renk ve düzen
olarak tercihleriniz var mı?

Bu soruya hep aynı cevabı vermeye devam edeceğiz. Evde; ailemiz
ve arkadaşlarımızla çok özenli ve ışıltılı bir sofranın etrafında
geçirdiğimiz, bol sohbetli, çok samimi ve içten olan her yılbaşı
bizim için en özel ve güzel kutlama olarak hatırlanıyor.

Bu yıl yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl
olacak?

Bu yılbaşı çok sevdiğimiz markamız Pip Studio’nun yılbaşı için
özel olarak hazırladığı Winter Wonderland koleksiyonuyla bir
sofra kuracağız. Koyu yeşiller, turuncu ve toprak renklerinde canlı
çiçekler kullanacağımız, kozalaklar, kukinalarla süsleyeceğiz.
Herkes için özel bir hatıranın masada yerini alacağı bir kutlama
yemeği hazırlayacağız.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham
alıyorsunuz?

Yeni yıl seçenek konusunda çok zengin olduğumuz bir
dönem... Bembeyaz bir sofrayı gümüşler ve kristallerle ışıl ışıl
ve çok ihtişamlı hale getirebilirsiniz. Yılbaşı renkleri kırmızılar,
toprak tonları ve yeşillere girip çok sıcak ve göz alıcı bir sofra

Sofra hazırlanırken; mutlaka bir hikâyesi olması bizim için
çok önemli. Kullandığımız yemek takımından aksesuarlara ve
çiçeklere; mutlaka bir denge ve bütünlük sağlamayı seviyoruz.
Mumlar, keten tekstil takımları ve gümüş çatal bıçaklarda
vazgeçilmez detaylarımız arasındadır.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da
sıklıkla kullandığınız bir aksesuarlar var mı?

Baci Milano’nun yeni yıl için hazırladığı yılbaşı süsleri, peçetelikler
ve canlı çiçekler olmazsa olmazlarımız...

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?
Harikalar Diyarı

2022 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle
paylaşır mısınız?

2022 yılı hepimiz için aydınlık, bereketli, şanslı ve ümit dolu bir yıl
olsun. Sevdiklerimize daha çok sarılacağımız, kendimizi güvende
hissettiğimiz ve hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz dengeli bir yıl
olmasını dilerim...

yılbaşı sofraları

Nur
Yılmaz

Jardin de Muse markasının
kurucusu Nur Yılmaz, “ Parla Parla
Küçük Yıldız…” ismini verdiği
yılbașı sofrasıyla fark yaratıyor...
Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor?
Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yeni yıl benim için çok büyük bir heyecan ve yepyeni
umutlar demek... Aslında, yalnızca senenin son gecesi yapılan
kutlamadan çok daha ötesini ifade ediyor. “Bir yılın bitişi, yeni bir
yılın başlangıcı” fikriyle; her sene bu zamanlar kendimle ilgili
de bir öz değerlendirme süreci ve yenilenme heyecanı yaşıyorum.
Ayrıca; bir yaz aşığı olarak, “Yeni yıl ruhu” kış mevsimi için tek
motivasyon kaynağım diyebilirim. Bu sebeple; Aralık ayının
başından itibaren dekorasyondan sofraya; her köşede bu ruhu
yaşatmayı çok seviyorum.
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Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu
yıl için özel bir planınız var mı?
Yılbaşı gecelerini çoğunlukla ikiz kızlarımız ve sevdiğimiz
dostlarımızla evde geçirmeyi tercih ediyoruz. Bu yıl için ise
arkadaşlarımızla kendi evimizde olmayı planlıyoruz.

2021 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve
aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

Bolca çalışarak geçti diyebilirim. Markam Jardin de Muse’nin sofra
tekstili koleksiyonlarının tasarımı, üretimi ve ardından gerçekleşen
yoğun çekimleriyle benim için çok keyifli ve verimli geçen bir yıl
oldu. Hayal ettiklerimin gerçeğe dönüşmesi benim için büyük
mutluluk ve motivasyon oldu.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı gecesinden
bahsedebilir misiniz?
Açıkçası; büyük bir şükran duygusuyla, her birinin karar vermemi
zorlaştıran güzel anılarla dolu olduğunu söyleyebilirim. İçlerinden
birini seçmem gerekirse; kızlarımız doğduktan sonra hep beraber
olduğumuz yılbaşı geceleri en güzelleri diyebilirim.

Bu yıl yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl
olacak?

Her yıl mutlaka en az üç ya da dört farklı konseptte yılbaşı sofrası
hazırlıyorum. Aralık başı itibariyle; tüm davetlerim yılbaşı konseptli
oluyor. Geçen yıl pandeminin yarattığı; izole olma duygusunun
tersine bu yıl biraz daha canlı, neşeli ve ışıltılı sofralar planlıyorum.
Aslında; tasarımını yaptığım sofra tekstili ürünleri konseptlerimi
önceden belirleme konusunda büyük rol oynuyor.

Sofranızda hangi yiyecekler yer alacak?

Sofralarımı hazırlarken; yiyecek seçimlerinin soframın temasıyla
uyumlu olmasına çok önem veriyorum. Sofranın göz alıcılığı kadar
servis ettiğim lezzetlerle de şölen havası yaratmayı çok seviyorum.

yılbaşı sofraları

Bu yıl soframda, temelde yılbaşı gecesine dair klasikleşmiş geleneksel
lezzetlere bağlı kalırken; her yılbaşı soframda mutlaka hazırladığım
balkabağı çorbası, özel yılbaşı peynir ve şarküteri tabağı, soğuk
başlangıç tabağı, kestaneli pilav, hindi ve tatlı büfesinde orman
meyveleriyle süslenmiş Pavlova, yılbaşı çikolata tabağı ve çikolatalı
sufle yine mutlaka yer alacak.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz?

Tamamen duygular ve yaratmak istediğim genel ambiyans belirleyici
oluyor diyebilirim. Sofra tekstili ürünlerimin tasarım ve üretim
aşamasında; ilham çoktan somut bir gerçeğe dönüşmüş oluyor...

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır? Renk ve düzen
olarak tercihleriniz var mı?

Dengeli ve özgün olması benim için en önemli kriter. Renk ve düzen
ise tamamen içimden geldiği gibi duygular ve kendimden kattığım
özel detaylarla ortaya çıkıyor. Ancak en belirleyici olan ilk adım;
kesinlikle doğru sofra tekstili... Tıpkı bir binanın temeli gibi bütünün
sağlam ve dengeli olması için en baştan sofra tekstilinin doğru
seçilmesi gerekiyor.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da
sıklıkla kullandığınız aksesuarlar var mı?

Aslında, her bir birleşen benim için eşit derecede olmazsa olmaz
diyebilirim. Sofralarımın beş duyuya hitap etmesine özellikle dikkat
ediyorum. Temelde iyi bir sofra tekstilinin olmadığı, çiçek ya da
bitkinin yer almadığı, mumların sofraya ışığını yansıtmadığı bir
sofra; sadece bir tanesinin yokluğunda bile mutlaka eksik kalır...
Elbette, yılbaşı temasına dair kullanılan objeler, eşlik eden müzik,
isim kartları, sürpriz detaylar, temaya uygun menü seçimi ve
ortamdaki koku gibi birçok kişiselleştirilebilecek öğeyle de sofranın;
tasarlayıcısını yansıttığı ve özel bir kimlik kazandığını düşünüyorum.
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Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?
“ Parla Parla Küçük Yıldız… “ sanırım en doğru isim olurdu.

Sofranızda geçmişten veya günümüzden hangi ünlü
isimleri ağırlamak isterdiniz?

Şu an da günümüzden hiçbir isim aklıma gelmiyor diyebilirim
Geçmişten bir isim olacak olursa; geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe
Sarayı’nı gezerken de fark ettiğim gibi Büyük Önder Atatürk’ü
ağırlayabilmek tarifsiz bir mutluluk ve onur olurdu.

2022 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle
paylaşır mısınız?

Çok sağlıklı olduğumuz, pandeminin tamamen sona erdiği, tüm ülke
olarak ekonomik anlamda ferah hissettiğimiz, duyarlılık ve hoşgörünün
arttığı, bereketli ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.

yılbaşı sofraları

Nur
Karaata
Uğurlu
Nur Karaata markasının kurucusu
Nur Karaata Uğurlu bu yıl
hazırlayacağı yılbașı sofrasında
beyaz peluș süslemeler, kristal
aksesuarlar, gold detaylar ve
beyaz mumlar kullanacak...
Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor?

Yeni yıl benim için gerçekten de yeni bir başlangıç
demek... Vazgeçmek istediğim alışkanlıklarım varsa
onlardan uzaklaşmak veya yeni bir alışkanlık edinmek
için harika bir başlangıç zamanı gibi...
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Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Bu yıl bir çift arkadaşımızla kayak tatili programımız var.
Umuyorum ki; çok keyifli geçecek.

2021 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve
aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

Benim için 2021 yılı herhangi bir yere tarih atarken; “Hangi
yıldayız?” dedirten bir yıl oldu. Gerçekten çok farklıydı. İçinde
bulunduğum yılı unutacak kadar yoğun ve değişikti. Evlilik, şehir
değişimi, pandemi, hamilelik ve anne olmayı son iki yıla sığdırmış
biri olarak bu yıl biterken tam anlamıyla; “Tamam, artık dünyaya
geri döndüm. Ruhen ve fiziken…” diyebilirim.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı
gecesinden bahsedebilir misiniz?

Benim için her yılbaşı özeldir. Özellikle, yılın son gününü nasıl
geçirdiğim değil, yeni yılın ilk gününü nasıl geçirdiğim benim için
daha önemlidir. Mesela harika bir kahvaltı benim için olmazsa
olmazdır ama kendimi de iyi hissetmem gerekiyor. Yani yorgun
bir sabaha uyanmak istemem. Önceki yıllarda, yakın bir kız
arkadaşımla Brüksel’de yılbaşını kutlamıştık. Bir sonraki gün yani
yeni yılın ilk günü de Brugge’da bulunan sanat galerini gezmiştik.
Benim için harika bir yeni yıl başlangıcının tanımı tam olarak
böyleydi. Çok keyif almıştım... Başka bir yılbaşında da yine en yakın
kız arkadaşımla Barcelona’da El Palace Hotel’de baş başa romantik
bir yemek yiyip, geri sayım yaparken İspanyol adeti olan üzümleri
yemiştik. Bazen yılbaşında da olsa istenilen tek şey sıcak bir sohbet
oluyor.

Bu yıl yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl
olacak?

Evde yeni yıl kutlasakta kutlamasakta mutlaka yeni yıl öncesi
misafir ağırlamayı çok severim. Bu yıl, arkadaşlarımı ağırladığım
soframda; beyaz peluş süslemeler, kristal aksesuarlar, gold detaylar
ve beyaz mumlar ağırlıklı olacak.

Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır? Renk ve düzen
olarak tercihleriniz var mı?
Genel olarak renk tercihim beyaz oluyor. Aksesuarlarla tabak ve
servis sunumuna dikkat ederim. Farklı runnerlar kullanmayı çok
seviyorum.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da
sıklıkla kullandığınız bir aksesuarlar var mı?

Kristal şamdanlar olmazsa olmazım. Gerçekten sofraya farklı bir
hava katıyor.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

Magical

Sofranızda geçmişten veya günümüzden hangi ünlü
isimleri ağırlamak isterdiniz?
Prenses Diana’yı ağırlamak isterdim…

2022 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle
paylaşır mısınız?
Ailemle sağlıklı günlere uyanmak benim için her şeyden daha
kıymetli. Herkese sağlık ve huzur dolu ve tüm dileklerinin
kolaylıkla gerçekleşeceği bir yıl dilerim. 

haber

Bangabandhu
Onuruna
Yemek Festivali
Ankara HiltonSA, Bangladeş’in
kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu
Mujibur Rahman’ın yüzüncü doğum
gününün kutlandığı Bangladeş Yemek
Festivali’ne ev sahipliği yaptı.
Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği, ülkenin kurucu
Cumhurbaşkanı Bangabandhu’nun doğum gününün yüzüncü
yılının kutlandığı Bangladeş Yemek Festivali’nde bir basın
toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından; Bangladeş’in
geleneksel lezzetleri dört gün boyunca yemek severlerin
beğenisine sunuldu. Ankara HİltonSA’da düzenlenen etkinliğe; iş
ve diplomasi dünyasından önemli isimler katıldı. 

Şehrin
Vazgeçilmezi
Steakroom
Etin en lezzetli halini tatmak ve keyifli sohbet
etmek isteyen İstanbulluların, Armutlu’da
bulunan gizli buluşma adresi “Steakroom
İstanbul”, muhteşem atmosferi ve birbirinden
özel lezzetleri ile sevenlerini ağırlıyor.
Menüsünde bulunan birbirinden lezzetli seçenekleri ile damaklarda karşı
konulmaz tatlar bırakan “Steakroom İstanbul”, et severlere muhteşem bir
deneyim yaşatıyor. Konforlu ve geniş kapalı alanlarının yanı sıra, ferah ve
samimi kış bahçesi bölümü ile özenle dekore edilmiş Steakroom İstanbul;
lezzet kavramını yeniden inşa eden iddialı kimliğiyle, alışılagelmiş
standartları yepyeni bir boyuta taşıyor. Geniş menüsü ve “Dana Sırt Special”
gibi spesiyal lezzetleriyle, İstanbul’un vazgeçilmez ve en iyi et restoranı
olmaya aday olan restoran; yemeklerini müşterilerinin zevkine sunuyor. 
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SAKÜDER’den
Anadolu Esintileri
Sergisi
SAKÜDER’in Kuzey Kıbrıs Türkiye
Cumhuriyeti’nde düzenlenmiş olduğu
Anadolu’dan Esintiler Karma Sergisi,
sanatseverlerin katılımı ile gerçekleşti.

GÜL MURATOĞLU, ERSİN TATAR

Ankara’ya
Yepyeni
Pandora
Mağazası
Pandora, Armada Alışveriş
Merkezi’nde açılan yeni
mağazasıyla Pandora severleri
ağırlıyor.
Yüksek kalitedeki elde tamamlanmış mücevherleri;
ulaşılabilir fiyatlarla sunan dünyanın en büyük
mücevher markası Pandora; yeni mağazasının kapılarını
açtı. Ankara’da altıncı mağazasını Armada Alışveriş
Merkezi’ne açan Pandora, bütün mücevherseverleri yeni
adresine bekliyor. 

Ankara Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği’nin,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlemiş olduğu
Anadolu’dan Esintiler Karma Sergisi’ne; SAKÜDER üyesi ressam
Gül Muratoğlu’da katıldı. Serginin açılışı Kuzey Kıbrıs Türkiye
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
bulunan sanatseverlerin katılımı ile gerçekleşti. 

röportaj

BURCU ÇETİNKAYA, SERKAN KIZILBAYIR

LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler
Türkiye’yi uluslararası yarıșlarda ve uluslararası șampiyonalarda bașarılı bir șekilde
temsil eden, dünya üzerinde İntercontinental Rally Challenge’da puan alabilen tek
kadın pilot olan Burcu Çetinkaya, hayatı, kariyeri, katıldığı yarıșları ve daha birçok
konuyu tüm detayları ile Radyo Vizyon Yayıncısı Serkan Kızılbayır’a anlatıyor...

S

izin yanınızda araba kullanmak şu an
benim için inanılmaz zor bir şey olacak.
Öncelikle bunun heyecanını hemen
aktarmak istiyorum. Çok zor bir soruyla
başlıyorum. Burcu Çetinkaya kimdir?

“Bilmiyorum...” dermişim. Gerçekten kendim ile
ilgili her gün yeni bir şey öğreniyorum. Yolda bir
yolcuyum... 1993 yılında Emre Yerlici ile İskender Atakan’ın
böyle acayip kapıştığı bir yarış vardı. Sanırım Kocaeli Rallisi’ydi.
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Ben de izlemeye gitmiştim o zaman. Hatta babamın beni Emre
Yerlici’yle tanıştırdığı bir video var. O zaman on iki veya on üç
yaşındaydım. Babam: “İşte kızım bak bu ünlü rallici, Emre Yerlici”
diyor, el sıkışıyoruz ama ondan ziyade, o yarışta gördüğüm ortam,
otomobillerin doğayla mücadelesi, insanlar, mekanikerler, takım,
pilot ve kopilot ilişkisinden acayip etkilendim ve dedim ki: “Ben
rallici olmak istiyorum.” Tabii ki hayallerime kavuşmam on iki
veya on üç senemi aldı. On iki sene boyunca; yarış seyrettim,
yarışlara gittim. Eğitimlere gittim. Yarışçıların peşinde koştum.

Ben de: “Bir şey yapabilir miyim?, Yarışabilir miyim?, Pilot
olamazsam kopilot olabilir miyim?” diye... Hepsini denedim
ve sonunda bir organizasyonda başladım. Şu an harika bir
otomobilin içindeyiz... Lexus RX 300. Bu arada bu otomobile
ilk kez biniyorum. Uzun zamandır otomobil testlerine ara
verdiğim için, şu an traktör test ediyorum. O yüzden ilk defa içine
oturuyorum... İlk defa kullanacağım...

Yarış nasıldı?

Çok güzel yarıştık. On yedi tane kadın pilot. Benim de ralliye,
motor sporlarına ilk adımım böyle olmuştu. Sonra çok değerli
isimlerden eğitimler aldım. Volkan Işık, Hakan Dinç, Serdar
Bostancı’nın takım patronu ile çok uzun yıllar yarıştık. Şu an
da bu unvanı tutuyorum ya... Altı kez Türkiye Kadınlar Ralli
Şampiyonu oldum ama bence bu çok önemli değil; çünkü
isterseniz yüz kez şampiyon olun, üç kadının arasında birinci
olmak çok da zor bir durum değil... Bana reklam değeri haricinde
çok büyük bir anlam ifade etmiyor ama Türkiye’yi uluslararası
yarışlarda, uluslararası şampiyonalarda Euro Sport’un
düzenlediği İntercontinental Rally Challenge’da temsil edip,
puan alabilen ve dünya üzerinde o şampiyonada puan alan tek
kadın pilotuyum...

Hayallerin; isteyince, mücadele edince,
çalıșılınca ne kadar kolay olduğunu ve
o yolda hiç açılmaz görünen kapıların
açıldığını biliyorum.

Ankara’yı seviyorsunuz değil mi? Ankara, Nallıhanlı
olduğunuzu biliyorum.

Anneannem Arnavut ama memleket bildiğim yer Ankara,
Nallıhan. Ankara’da hiç yaşamamıştım. Oğlum doğduktan sonra
Ankara’da yaşamaya başladım. Gerçekten çok keyif alıyorum.
İstanbul’u da hiç özlemiyorum.

Şimdi şöyle geçmişten bugüne doğru geldiğimiz
zaman tabii ki hepimizin hayatında birçok değişim
oluyor. Mesela iyi ki de bu spora başlamışım diyor
musunuz?

Kesinlikle diyorum. Aslında her seçiş bir vazgeçiştir... Bu spora
başladığımda vazgeçtiğim çok şey oldu. İşimden vazgeçtim,
kariyerimden vazgeçtim. Çok daha rahat ve çok daha yüksek
standartlarda bir hayat yaşamaktan vazgeçtim ama kendi
yolculuğuma başlamış oldum. O kadar çok şey öğrendim...
Hayallerime kavuştum. Türkiye’de bir rallide: “Acaba kadınlarda
birinci olabilir miyim?” diye başladığım günden sonra, genel
klasmanda ilk üç kürsüsüne çıkışım arasında iki sene var.
Türkiye’de bir rallide başlayıp alıp, takla atıp: “Acaba ben bu
işi yapamayacak mıyım?” diye sorguladıktan sonra Avrupa
Şampiyonası’nda bir ralli de Belçikalı bir takımla başlamam
arasında sadece iki buçuk yıl var. O yüzden hayallerin; isteyince,
mücadele edince, çalışılınca ne kadar kolay olduğunu ve o
yolda hiç açılmaz görünen kapıların açıldığını biliyorum.
Kötü duygulara değil ,iyi duygulara odaklanmak lazım.
Şu an da benim için de zor bir dönem... Aslında bir geçiş
dönemi... Televizyonda yeni bir kariyere başladım. Yirmi
yıllık televizyoncuyum ama hep otomobil programları, gezi
programları veya spor programları yaptım. İlk kez bir tematik
televizyon kanalının uluslararası temsilciliğini yapıyorum. Sonuç
olarak; tarımla ilgili bir yolculuğa başladım.

Yarışmayı özlüyor musunuz?

Evet özlüyorum. 2017 yılında, anne olduktan sonra altıncı kez
Türkiye Kadınlar birincisi oldum ama basın yinede “eski rallici”
yazdı. Olsun, canları sağolsun... Şu an bu sene; istediğim gibi bir
şampiyona takip etme şansım olmadı. Kurgulayamadık onu...
Ama istiyorum, özledim...

Videoyu izlemek
için okutunuz.

Reklam filminizi hatırlıyorum. Zor muydu
çekimler? Kaç defa denediniz onu?

On metreye on metre olan, tamamen tuvalet kağıtlarını birbirine
uhu ile yapıştırdıkları bir duvar ve o duvara tamamen paralel
değmeniz gerekiyor; çünkü hafif bir açıyla denk geldiğinizde
duvar deliniyor ve duvar devrilmiyor. Onlar bütün tuvalet
kağıtlarının dağılmasını istiyorlardı. Dolayısıyla; otomobille
tamamen kayarak yan çarpmamız gerekiyordu. Öncelikle, o
dönemler reklam kariyerimin daha çok başıydı. Bana reklamda
oynamam için ulaşmadılar. “Reklamı nasıl çekeceğiz? Bu hareketi
nasıl yapacağız?” diye ulaştılar. Öncelikle, peruk getirdiler. Bir
manken kullanacaklardı... Hareketi ben yapabilir miyim diye
bir deneme yapmışlardı. Konu değişmiş oldu ve ben oynadım.
Sonrasında bunu tam yapamayabilirim diye; bir erkek ve bir tane
de yarışçı getirdiler. Bir de peruk getirdiler ama peruk ve diğer her
şey orada durdu...

Araç nasıl bu arada?

Lexus, konforlu ve güzel bir otomobilmiş. Uzun süredir keyifli bir
araç kullanmamıştım.. Hem yolun tadını çıkardım hem de çok
eğlenceli bir sohbetti... Teşekkür ederim. 

SerkanKzlbyr

serkankizilbayir

serkankzlbyr

davet

EGE KÜPÇÜ

HAVVA-TAYFUN YILMAZ

MUSTAFA-ZELİHA KÜPÇÜ

Ege İçin Keyifli
Kutlama
Türkiye’nin önde gelen iç mimarlık
firmalarından Move İç Mimarlık’ın
Kurucusu, başarılı iş adamı Barış
Küpçü, oğlu Ege’nin ikinci yaşı için
doğum günü daveti düzenledi.
Başarılı projeleriyle adından sıkça söz ettiren Barış Küpçü, oğlu
Ege’nin ikinci yaşını düzenlediği doğum günü davetiyle kutladı.
İş ve cemiyet hayatının tanınan isimlerin katılımıyla One Tower
AVM’de bulunan Big Chefs’te gerçekleşen kahvaltı davetinde
oldukça renkli anlar yaşandı. Misafirperverliğiyle dikkat çeken
Küpçü, davetlilerle tek tek ilgilenirken, misafirlerde Ege’nin
ikinci yaş günü için kesilen pasta ve çeşitli ikramlar eşliğinde
keyifli vakit geçirdi. n

ELİF-BARIŞ KÜPÇÜ

SERPİL-AYÇE MERİÇ-SERDAR ÇELİK

HALE-İPEK-FATİH ÖKTEM

BİRCE- ZEREN-ANIL SERİN

ÖZGE ÖZCAN

Renkli
görüntülere
sahne olan
görkemli doğum
günü davetinde,
Barıș Küpçü
misafirleri
ile yakından
ilgilendi.

ÖZGE-TOLGA KODAZ

DENİZ-CAN-MEHMET-DEMİR YILDIRIM

davet

NEȘE AYKUT, HANDE KOÇOĞLU, FERİDE ȘAHİN, FİLİZ DAĞ YILMAZ, BUKET SUNGUR, ELİF BEZCİ DAMGACI, ÇİĞDEM KARTAL

Melisa Su’ya
Özel Kutlama
İş ve cemiyet hayatının yakından
tanıdığı Mehmet ve Feride Şahin
çiftinin kızları Melisa Su’nun
yeni yaşı keyifli bir partiyle kutlandı.
Ankara cemiyet hayatının önde gelen ismi Feride Şahin ve eşi
Mehmet Şahin, kızları Melisa Su için şık bir doğum günü partisi
düzenledi. Müstakil evlerinin bahçesinde gerçekleşen doğum günü
kutlamasına Şahin Ailesi’nin yakın dostları ve sosyal yaşamın
tanınan simaları katıldı. Melisa Su Şahin’in on birinci yaşının
kutladığı parti de oldukça keyifli anlar yaşandı. Açık hava da
düzenlenen partide; güneşli havanın keyfini çıkaran misafirler,
bir yandan kendileri için hazırlanan leziz ikramları tadarken bir
yandan da keyifli sohbetler eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi. 
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FERİDE, MELİSA SU- MEHMET EFE- MEHMET ȘAHİN

kadın-erkek-ilişki

Adil Yıldırım

adil@magmedya.com.tr

Özgüvenli Kadınların
Formülleri
Güçlü toplumlar, güçlü kadınlar tarafından inșa edilirler. Dolayısıyla; bir toplum
kadınlarına ne kadar yatırım yaparsa, aynı oranda gelișim sağlayacaktır. Kadınların
özgüvenli olması; iș hayatında yaratıcı yönlerini ortaya koyabilmeleri açısından
da son derece önemlidir. Bu ay ki yazımda sizlere, özgüvenli kadınların kariyer
basamaklarını çıkarken uyguladıkları formülleri maddeler halinde iletiyorum...
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Kadınların özgüvenli olması; iș hayatında
yaratıcı yönlerini ortaya koyabilmeleri
açısından da son derece önemlidir.

A

sla mağduru oynamazlar

Gerek iş hayatında gerekse günlük hayatımızın
merkezinde yer alan sosyal ilişkilerimizde
“Mağduru oynamak” diye adlandırılan taktik bazı
insanlar tarafından yaygın olarak kullanılır. Bir
örnek ile açıklamam gerekirse; patronu tarafından
bir hışımla odasına çağırılan müdürün daha odaya girer girmez,
patronunun lafa girmesine fırsat vermeden “Kusura bakmayın
efendim biraz geç kaldım. Ben babamın cenazesinden geliyorum...
Dün sabah kendisini kaybettik.” dediğini düşünelim. Patronu
onu işten çıkarmaya kesin karar vermiş olsa bile cenazeden
gelen insanı kovmayı kendine yakıştıramaz. Kısacası, müdürün
mağduriyeti patronun öfkesine galip gelir. İşte bu ve benzeri
yöntemlere “Mağdur edebiyatı” diyoruz. “Ben zor durumdayım”
algısı yaratarak iş hayatında çok yüksek kademelere gelmiş
insanların sayısı hiç de az değildir. Dolayısıyla; bu etkili yöntemi
asla kullanmayan bir iş kadınının, son derece özgüvenli bir kadın
olduğunu hemen söyleyebiliriz. Özgüvenli kadınlar, aldıkları
kararların neticesi ne olursa olsun arkasında durmayı bilirler. Hata
yaptıkları zaman bunun sorumluluğunu alacak cesarete sahip
olduklarını gösterirler. Özgüvenli iş kadınları zorlu iş hayatında
bahanelere sığınmazlar ve yaptıkları hatalardan çok ciddi dersler
çıkarmak suretiyle; kendilerini bir sonraki adıma hazırlarlar.

Duygularını çok iyi yönetirler

Kariyer yolculuğunda gayet doğru adımlar atan bazı iş
kadınlarının, duygularını yönetme konusunda kimi zaman
sorunlar yaşadıklarını gözlemliyorum. Yaptığımız proje
çalışmalarında bu noktada enteresan bir durumla karşı karşıya
kalıyoruz. Kadınların yaratıcı ve daha üretken olmalarının
sebebi duygularıdır. Öte yandan iş hayatında, duyguların belirli
koşullarda tamamen devre dışı bırakılması gerekir. Dolayısıyla;
duyguların yönetimi ve yeri geldiği zaman göz ardı edilmesi
konusunda; özgüvenli kadınların öne çıktıklarını söyleyebiliriz.
Mantık odaklı bir bakış açısıyla çalışma hayatlarına devam
ederler. Bu yöntemle birlikte çalıştıkları erkeklerden daha üretken
olabilirler; çünkü bir kadın duygularını iyi yönetebildiği ölçüde iş
hayatında rakipsiz ve durdurulamaz olacaktır.

Girişimci olmaktan keyif alırlar

İş hayatında insanları ikiye ayırabiliriz; risk almayı sevenler
ve asla sevmeyenler... Özgüvenli bir iş kadını için iş hayatında
risk almak, oyunun bir parçası gibidir. Yeni girişimlerde
bulunurken risk faktörünü bir kenara bırakıp, ortaya koyduğu
yeni stratejilerden keyif almasını bilir. Hatta risk ne kadar büyük
olursa; o kadar büyük bir iş başaracak olmanın heyecanını
hisseder. “Hiçbir plan, planlandığı gibi gitmez.” diye güzel bir
söz vardır. İş hayatında her zaman bazı aksaklıklar olacaktır.
Bu nedenle; işlerin istediği gibi gitmemesi halinde özgüvenli
bir iş kadını, hemen B planı yapabilecek güce sahip olduğunun
farkındadır. Bu farkındalık hissi; adım atarken daha seri hareket
etmesini sağlar ve asla arkasına bakmadan ve tedirginlik
yaşamadan yoluna devam eder.

Kendi yenilemek yinelemekten iyidir

Dünyaca ünlü bir kozmetik markasının İtalya Torino’da bulunan
ofisinde iki sene çalıştım. 2008 yılında oradan ayrılırken, genç
yaşımda çok fazla iş deneyimi edinmiş olduğumu biliyordum;
çünkü ofisimde kadın müdürlerle çalışma şansım olmuştu.
Birlikte çalıştığımız müdürüm Anabella ile kritik bir toplantı
öncesi sohbet ediyorduk. Kendisine neden daha önce başarılı
olmuş bir projeyi bu toplantıda gündeme getirmek istemediğini
sorduğumda; bana “Biz orada başarılı olduk ama şimdi
masaya yeni projeler koymanın vakti geldi; çünkü kendimizi
yenilemek, yinelemekten iyidir.” yanıtını vermişti. Bu cevabını
asla unutmuyorum, bende büyük bir farkındalık yaratmıştı.
Özgüvenli bir iş kadını için eski başarılarından bahsetmek zaman
kaybı olacaktır; çünkü o her zaman iş hayatında yeni keşifler
ve yeni başarılar peşindedir. Ofiste özgüvenli bir iş kadınıyla
birlikte çalışmak, yaratıcılığını gözlemlemek; bu özellikleri
kendi hayatında uygulamak isteyen erkekler için büyük bir şans
anlamına gelir. Bunu söylerken elbette öğrenmeye ve kendini
geliştirmeye açık erkeklerden bahsediyorum.
Şimdiden herkese sağlıkla ve başarıyla dolu bir yeni yıl diliyorum.
Umarım kalpten istediğimiz her şeyin gerçekleştiği bir yeni yıla
giriş yaparız. Görüşmek üzere… 
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SİRET UYANIK

Anadolu
Uygarlıklarından İzler
Siret Uyanık
Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleștirilen Anadolu Uygarlıklarından İzler
Projesi’nin Küratörü Siret Uyanık ile İstanbul AKM’de gerçekleștirilecek olan yeni
sergisini ve yaklașan projelerini konuștuk…

S

anat serüveninizi anlatabilir misiniz?

On altı kişisel, altmışın üzerinde karma ve üç
tane online sergi açtım. Eserlerim yurt içinde ve
yurt dışında birçok müzede ve galeride sergilendi,
kataloglara girdi. Çevre konusunda da sergiler
açtım ve ödüller aldım. Hacettepe Üniversitesi
Tekirdağ Kentfor Sempozyum’unda, THK
Üniversitesi’nde, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde, Almanya
Solingen Müzesi’nde ve Doğa Koleji’nde sunumlar yaptım.
Hacettepe Üniversitesi’nde yaptığım sunumum e-kitap’ta
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yayınlandı. 2012 yılında Amerika´da yayınlanan International
Contemporary Masters V(Uluslarası Çağdaş Sanatçılar) kitabında
yer aldım. Ayrıca; Important Artists In The World (Dünyadaki
Önemli Sanatçılar) kitabının 2013 basımında da yer aldım. Birçok
farklı kitapta yer aldım. Ayrıca kitap resimleri de hazırladım.
Ülkemi karış karış gezdim. Araştırmalarımı, gözlemlerimi
resimlerime aktardım. Çeşitli illerde resim çalışmaları yaptım.
2010 yılından beri Ankara’da bulunan atölyemde çalışmalarımı
sürdürmekteyim. GESAM ve Uluslarasi Plastik Sanatçılar Derneği
üyesiyim. Uluslararası İzmir Sanat Bienali ve Ankart 2012,

Artankara 2018-2019 sanat fuarlarına katıldım. Sanat projeleri
yönetimi ve girişimcilik eğitimleri alarak kendi şirketimi kurdum.
Ulusal ve uluslararası sanat projeleri hazırlıyorum ve bu projeleri
yürütüyorum.

Anadolu Uygarlıklarından İzler Projesi’nin çıkış
noktası nedir?

Anadolu; sayısız kültürü ve medeniyeti topraklarında
barındırmıştır. Anadolu coğrafyasının mitoloji, tarih ve doğa
güzelliğinin zenginliği bölgede yaşayan sanatçılar için önemli bir
ilham kaynağıdır.
Anadolu’nun kültürel dokusunun oluşmasına katkı sağlayan
uygarlıklarının; sanat eserleri yoluyla anlatılması, Anadolu
tarihinin ve kültürünün tanıtımı, Türk Sanat Arşivi’ne yeni
eserler kazandırmak, Türk sanatçılarının Anadolu’nun ilhamıyla
oluşturdukları yapıtları dünyaya sunmak; projenin çıkış noktasıdır.

Bu proje seri bir proje,önceki etkinliklerinizden
bahseder misiniz?

Uluslararası düzeyde sergiler programının ilki; 2018 yılında
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşmiştir. Otuz farklı
sanatçının eserlerinden oluşan bir sergi açılmış ve Prof. Mehmet
Özdoğan tarafından Göbeklitepe konulu bir konferans verilmiştir.
Ardından sergi Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da çok sayıda farklı
ülke temsilcilerinin buluştuğu bir programla sergi sanatseverlere
sunulmuştur. 2018 yılında Filibe’de tarihi bir yapıda yine aynı sergi
ziyarete açılmıştır. “Anadolu Uygarlıklarından İzler” seri projesinin
ikincisi; Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 100. yılında
müzede altmışa yakın resim, heykel ve seramik eserlerinden oluşan
seçkiyle açılmıştır. Proje kapsamında Devlet Opera ve Balesi, iki
konser gerçekleştirmiştir. İki panelin de düzenlendiği proje, yoğun
ilgi görmüştür.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan
program hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kentin, ülkenin ve hatta dünyanın en önemli sanat merkezlerinden
biri olan Atatürk Kültür Merkez’i yenilenen haliyle sembolik
bir yapı olarak; önemli sanat etkinliklerinin de adresi olacak. Bu
nedenle; projeyi AKM’de gerçekleştiriyor olmanın heyecanını
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Altmış beş sanatçının Anadolu
Uygarlıkları temalı eserlerinin yanı sıra Bellek Kültepe adlı genç
sanatçıların eserlerinin yer aldığı, Kültepe Tabletleri’nin konu
edildiği ikinci bir sergide galeride izleyicilerle buluşacak. “Sihirli
Flüt” lakaplı dünyaca ünlü devlet sanatçısı Şefika Kutluer’de
“Anadolu’nun Ruhu” adlı bir konser verecek. Anadolu Uygarlıkları
ve Sanat konulu panel de program içerisinde yer alacak. Bu
program disiplinlerarası buluşmayı sağlayan bir proje olarak
literatürde yerini alacak…

Projede hangi sanatçılar yer alıyor?

Projeyi GaleriM Sanat Galerisi ile birlikte gerçekleştiriyoruz.
Yürütme Kurulu Başkanı Meral Öztürk, sanat alanında danışman
hocalarımız; Prof. Aydın Ayan, Prof. Adnan Tepecik, Prof. Alaybey
Karoğlu, Bünyamin Balamir ve tarih danışmanımız Doç.Dr.Selim
Ferruh Adalı katkı sağlıyor. Sergide kıymetli üstadlar Süleyman
Saim Tekcan, Ergin İnan, Devrim Erbil, Halil Akdeniz, Mustafa
Pilevneli, Ekrem Kahraman, Erdinç Bakla, Tüzüm Kızılcan, Sevim
Çizer, Ertuğrul Ateş, Aydın Ayan, Gülten İmamoğlu, Tülin Ayta,
Balkan Naci İslimyeli, Bingül Başarır, Mustafa Tunçalp, Yücel
Dönmez, Zehra Çobanlı gibi ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli
altmış beş sanatçı da eserleriyle katkı sağlıyor.

Projeleriniz nasıl doğuyor, yaklaşmakta olan ve
hedeflediğiniz projeler var mı?
“Hayalleriniz varsa hedefleriniz de var… Hedefleriniz varsa
çalışmak için motivasyonunuz da var… Önce hayal et, sonra
çalış…” bu benim benimsediğim mottom.

Düşünsel ve kreatif üretim için birikimleriniz,
beslendikleriniz, eğitiminiz ve bunları aktarabilme yollarınız
çok önemli. Sanat projeleri; sanatçıların üretmesini teşvik eder
ve toplumla etkileşimi sağlar. Mustafa Kemal Atatürk: “Yüksek
uygarlığın, merdiveni sanattır.” diyerek, sanatın uygarlık
yolunda ilerlemek adına bir basamak olduğuna işaret etmiştir.
İnsanlığın hafızasını oluşturan, toplumların kültürel ve
tarihsel belleğinin; özgün ve çağdaş yorumlar ile izleyicilere
sunulmasının ülke tanıtımına yapacağı katkı yadsınamaz.
Geçmişin izleri, dönemin yansımaları ve geleceğe aktarımı
bağlamındaki projelerimizi uluslararası bir boyuta taşımak
için çok sayıda çalışmalarımız var. Disiplinlerarası sanat
buluşmalarıyla ilgili hazırladığımız çok sayıda proje var.
En yakın zamanda Ankara Resim Heykel Müzesi’nde
gerçekleştirmeyi planladığımız Çağdaş Art Fest’in hazırlıkları
da devam ediyor. Elli sanatçının yer alacağı proje; Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanıyor.

Teşekkür ediyoruz…Son olarak neler söylemek
istersiniz?

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki bu önemli sanat etkinliğine
tüm sanatseverleri davet etmek istiyorum. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırladığımız projeye; destek
veren değerli sanatçılarımıza,danışman hocalarımıza, proje
ekibimize, sponsorlarımıza ve her zaman sanatın ve sanatçının
yanında olan MAG Medya’ya teşekkür ediyorum… 

davet

DEMET SABANCI, MERVE ÇETİNDOĞAN

AGAVNİ-SEVAN BIÇAKÇI

SAFFET EMRE TONGUÇ

Ünlü
Tasarımcıdan
İlham Dolu
Sohbet
Kütahya Porselen’in ‘‘The Future
of Design By Karim” etkinliği
Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti.
Kütahya Porselen için tasarladığı “Skallop Koleksiyonu” ile doğallığı
sofralara taşıyan ünlü tasarımcı Karim Rashid, Kütahya Porselen
Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ev sahipliğinde
gerçekleşen “The Future of Design By Karim’’ etkinliği için İstanbul’a
geldi. Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşen etkinliğe; iş, sanat ve
cemiyet dünyasından tasarım tutkunu isimler katıldı. Davetliler,
tasarımla ilgili keyifli sohbeti dinledikten sonra ünlü tasarımcının
Kütahya Porselen için hazırladığı “Skallop” koleksiyonunu yakından
inceledi. 
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GÜLDEN GÜRAL, KARİM RASHID, SEMA GÜRAL SÜRMELİ

İNCİ AKSOY

PINAR ALTUĞ ATACAN

EMRE BİLGE, ELVAN-ȘAFAK ÇAK

REVNA DEMİRÖREN

Dünyaca ünlü
tasarımcı Rashid,
tasarımın
gelecekte nasıl
șekilleneceğine
dair yorumlarını
paylaștı.
YONCA EBUZİYA

YELDA-ERKAN GÜRAL

ARZU SABANCI

röportaj

SERTAÇ TAȘDELEN

Kahve Falının Ardındaki Yüz

Faladdin

Faladdin’in uygulaması ile çığır açan, çok kısa sürede büyük bașarılara imza
atan Sertaç Tașdelen ile gerçeğe dönen hayali Faladdin’in tüm bilinmeyenleri ve
gelecek dönem projeleri hakkında çok keyifli bir röportaj gerçekleștirdik…

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Eczacı anne ve babanın tek oğluyum 1983 yılında
Ankara’da doğdum. Bilkent Üniversitesi’nden mezun
oldum. İflah olmaz bir iyimserim, disiplinlitim, hep
pozitifim ve hayat aşığıyım. O kadar ki; her saniyenin
hakkını vermek için uykuyu bile sevmem…

Kariyerime yirmi iki yaşında Dubai’de Ernst & Young’da Yönetim
Danışmanı olarak başladım. Dubai’de geçirdiğim dört yılda,
dünyanın en büyük şirketlerine finansal ve kurumsal danışmanlık
yaptim. 1 Haziran 2021 sabahı kurumsal hayattan istifa ettim.
Çocukluğumda hayalini kurduğum, gerçek bir girişim macerasına
başladım. Türkiye’de Outstanding Young Person Award’a aday
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gösterildim. 2014’te ise “Yılın Genç Girişimcisi” ödülünü aldım.
Tüm bunların yanında, kendime çok yakıştırdığım bir söylem var;
bütün bu etiket ve tanımlamaları bir kenara bırakırsak, “Ben bir
garip Sertaç’ım…”

“Faladdin” gibi ses getiren bir uygulamayı hayata
geçirdiniz. Bu uygulamayı kurmaya nasıl karar
verdiniz? Ortaya çıkış serüveninden söz
edebilir misiniz?

İlk adımım bundan tam on yıl öncesine dayanıyor. 2011 yılında
Singapur’da özel bir danışmanlık şirketi olan E&Y’da çalışırken;
birkaç arkadaşımın kahve falı baktırma isteği üzerine bu fikir
ortaya çıktı. O dönemde, kariyerim her ne kadar yüksek noktalara

ulaşacak gibi görünse de, manevi açıdan tatmin olamadığımı ve
üretme hayallerimin beni başka alanlara ittiğini fark ettim. Tesadüf
mü dersiniz bilmiyorum ama ortağım Kaya Diker’le bir vesile ile
tanışıp, sevgili annem Binnaz Hanım’ın kahve falı yorumlama
hobisini günümüze uyarlayarak gerçek falcıların yazılı, sesli ve
görüntülü yorum yaptığı bir uygulama olan Binnaz’ı hayata geçirdik.
Bir yıl sonra, 2012’de çalıştığım danışmanlık şirketinden ayrılıp,
kendi işimi yani sevdiğim işi yapmaya başladım. Çok kısa bir süre
içerisinde; Binnaz ekibi hızla büyüyüp, yüz binlerce fal bakılan
bir platform haline geldi. Tabii sürekli olarak daha büyük kitlelere
ulaşma gibi bir hayalim olduğu için bir süre sonra Binnaz’da bize
yetmemeye başladı. Bunu üzerine aynı ekiple; 2017 yılının başında
Faladdin’i gün yüzüne çıkardık. Faladdin; sihirli bir teknoloji, yapay
zekâ ve gerçek yorumcuların bir arada olduğu, sizi sizden daha iyi
tanıyan ve yer yer bizi bile şaşırtan birisi…

Bu uygulamayı kurarken vizyonunuz ve misyonunuz
ne oldu?

Hep söylüyorum… Bizim gayemiz Türkiye’de ve dünyada
yapılmamışı yapmak. İnsan sınırlarını kendisi çizen bir varlık. Ben
ve ekibim, var olan sınırların dışına çıkıp, teknolojiyi olabileceği
en yüksek noktalara getirmek istiyoruz. Ben kendi falımı; on yıl
sonrası için Faladdin ve Binnaz’ı milyar dolarlık birer şirket yapmış
ve yeni, çılgın projeler için bize ilham kaynağı olmuşlar şeklinde
yorumluyorum… Devir, düşünsel ve teknolojik liderlik dönemi; biz
bu role adayız!

“Faladdin”i kurarken pazarlama stratejisini nasıl
belirlediniz?

Faladdin, ağızdan ağıza tabiri caiz ise: “Whatsapp gruplarında
dağıldı.” Biz bunun için bütçeli bir reklam çalışması yapmadık.
Sadece ürünümüze odaklandık. Falların doğru çıkıyor olması, viral
bir etki yarattı. Şimdilerde; yeni pazarlara açılırken ülkeler özelinde
çeşitli stratejiler kuruyoruz.

Kendi sektörünüzün öncüsü olarak rekabet size ne
anlam ifade ediyor?

Aslında insan sadece kendisi ile rekabet halinde olmalı, inanın
hayatım boyunca kimseyi kendime rakip olarak görmedim. Rekabet;
benim için daha ileri gitme dürtüsü demek. Kendimle her an tatlı bir
rekabet içerisindeyim.

Uygulamayı yurt dışına açma gibi bir planınız var mı?

Çoktan açtık. Şu an Faladdin yedi kıtada ve dört dilde hizmet veriyor.
Dünyanın yüz yirmi ülkesinden fal talebi alıyoruz.

Küçük yaşlarda bugün bulunduğunuz noktanın
hayalini kurmuş muydunuz?

Kesinlikle… Hatta size şöyle küçük bir anımdan bahsetmek
isterim. Ben yedi veya sekiz yaşlarındayken bir Hıdırellez gecesi
hayali resmettim ve evimizdeki saksıya gömdüm. Yıllar sonra o
kağıdı buldum. Annem çıkarıp, odama koymuş. Bir baktım ki
kağıda kendimi bir topluluk önünde konuşurken ve birçok grafik
açıklarken çizmişim...

Atılmayı düşündüğünüz yeni sektörler var mı? Sizce
gelecek hangi sektörde?

Gelecek kesinlikle teknolojide! Çeşitli aplikasyonlar da başı çekecek.
İleride belki sağlık ile ilgili bir aplikasyon yapabilirim. Annem eczacı
olduğundu için mi bilmiyorum ama bu sektöre de büyük bir ilgim
var. 

İleride belki sağlık ile ilgili bir
aplikasyon yapabilirim.

davet

AYȘE TORFİLLİ

BANU BORA

ȘEBNEM ÇAPA

BESTE YURTTAȘ

adL Night Zoom
x Mert Aslan
Ünlü stil danışmanı Mert Aslan’ın
adL ile devam eden işbirliği
“adL Night Zoom x Mert Aslan” ın
yeni koleksiyonu “Parisian
Extravaganza” modaseverlerle buluştu.
“Mert Aslan x adL Night Zoom” iş birliğinden doğan “Parisan
Extravaganza” koleksiyonunun lansmanı, Çırağan Sarayı’nda
Mert Aslan ve Zehra Işık ev sahipliğindeki bir davet ile gerçekleşti.
Özel bir trunk show ile lansmanı yapılan “Parisian Extravaganza”
koleksiyonuna Zeynep Özyılmazel unutulmaz performansı ile eşlik
etti. Yüz parçadan oluşan koleksiyonunun lansmanında davetliler;
hem koleksiyonu incelediler hem de beğendikleri parçaları satın
aldılar. 
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ZEHRA IȘIK, MERT ASLAN

BİRCE AKALAY

AYȘE TOLGA

BEGÜM KUTUK YAȘAROĞLU

BUKET AYDIN

SİTARE KALYONCUOĞLU

Paris’in romantik
ruhundan
esinlenen
koleksiyonun
davetine çok
sayıda ünlü isim
katıldı.
FULYA GÜNDOĞDU

YASEMİN ÖZİLHAN

ECE ZAİM

davet

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

BURCU ȘENDİR

ASLIHAN DOĞAN

SİNEM YILDIRIM

Four Seasons’ta
Özel Kış Menüsü
Aqua Restaurant & Bar,
kış menüsünü özel bir yemekle
tanıttı. Şef Görkem Özkan tarafından
hazırlanan lezzetler misafirlerin
beğenisine sunuldu.
Boğaz’ın kıyısındaki muhteşem manzarası ile Four Seasons Hotel
Bosphorus, sıcak ve renkli davetlere ev sahipliği yapmaya devam
ederken; otelin içerisinde yer alan Aqua Restaurant & Bar eğlenceli
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şef Görkem Özkan tarafından
hazırlanan, kış menüsü tadım davetine iş ve cemiyet hayatından
birçok ünlü isim katıldı. Four Seasons’ın şık servisi ile sunulan
menü; davetliler tarafından büyük beğeni topladı. 
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