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Türkiye’deki kira getirisinin üç katına yakın kira getiriniz olur.
(*Kiracı garantisi opsiyonu ile)
Evinizin kiralama, bakım ve takip gibi tüm ihtiyaçları Amerika’daki
TRUSA profesyonellerince sağlanır.
2018 yılı itibari ile Trusa, alımına aracılık ettiği tüm evlerin yönetimini, kendi ofislerinin bulunduğu 5 Eyalette Trusa Investment LLC ve
alt şirketlerine air ekipleri tarafından yürütülmektedir.
Dolayısı ile evinize yapılacak hiç bir tadilat yüksek aracı ücreti
ödemeden TRUSA personelinden hizmet alabilirsiniz.
Belirlediğiniz ülkedeki banka hesaplarınıza kiranız Amerikan Doları
olarak yatırılır.
İhtiyacınız doğrultusunda Amerika’da oturma izni ve vatandaşlık
başvuruları hizmetleri için tecrübeli profesyonellere yönlendirilebilirsiniz.
Amerika’da bulunan 5 ofis ve 71 kişilik profesyonel ekibimiz ile
yatırımın en yüksek getiri sağladığı emlak portföylerinin takibini
gerçekleştirebilmektedir.
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EVİNİZ AMERİKA’DA
KİRANIZ DOLAR
HESABINIZDA
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Daha Da
Muhteşem
Bir Yıl Olsun

D

eğerli MAG Okurları;
Ülkemizde ve dünyamızda çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Umarım 2022 herkese birbirinden
güzel haberler, olaylar, mutluluklar getirir. Tabi önce sağlık olsun. Huzur, bereket, iyilik hepimizi sarsın... Biz de kalbimizi
açalım, umutlu olalım, her şeyin içindeki olumluyu görme alışkanlığı edinelim. Yeni yıl, beklediğimizden de daha
muhteşem geçsin.

Kapağımızla başlayalım, bu sayıya... Birçok dizide başarılı oyunculuğu ile gördüğümüz ve Sen Anlat Karadeniz dizisi ile çıkış yapan güzel
oyuncu İrem Helvacıoğlu’nu konuk ettik. Geniş kitlelere ulaşan Helvacıoğlu kariyerini, hayatını tüm içtenliği ile anlattığı keyifli sohbeti
ile bizlerle...
Elde değil, herkes 2022’de neler olacağına dair büyük bir merak içinde... Sevgili yazarlarımızdan Sinem Yıldırım, Miami’de yaşayan ve
öngörüleri neredeyse kelimesi kelimesine denebilecek kadar, inanılmaz derecede doğru çıkan Aslı Güder ile bir söyleşi gerçekleştirdi ve
sordu: ‘‘Bu yıl dünyada neler yaşanabilir?’’ Hadi bakalım, hep birlikte öğrenelim...
Açık ve anlaşılabilir, üstelik de sempatik ve başarılı yorumlarıyla çok sevilen Ekonomist Saadet Büyük, bugünlerin en önemli gündemi
olan ‘‘ekonomi’’yi dünü, bugünü ve yarınıyla ele aldı...
Söz ekonomiye gelmişken... Bu yıl, MAG PR Solutions’ın da katkılarının olduğu ve beşincisi gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin
ana teması “Yeşil Ekonomi” idi. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ve tüm dünyadan pek çok önemli konuğu ile büyük yankı uyandıran
zirveden kareler sayfalarımızda...
Bu arada MAG PR Solutions olarak senenin son ayına hayli renk kattık diyebiliriz... Kuzu Effect AVM’nin ‘‘Siyah-Beyaz’’ temalı, unutulmaz
2. Yıl kutlama partisi, İstanbul AKM’de ‘‘Anadolu Uygarlıklarından İzler’’ sergisi, yılların birikimiyle üç katlı, dev bir binada Ankara’ya
yeni bir sanat merkezi katan Galeri Soyut Çayyolu’nun açılışı, tüm çalışanları yurt dışı eğitimler almış, müthiş etkileyici ambiyansıyla fark
yaratan Elanaz Beauty’nin daveti hep bizim de içinde olduğumuz, destek olduğumuz özel işler oldu...
Artık dergimizin vazgeçilmezi; MAG Dekorasyon bölümümüzde; sektörde başarılı mimarlarla, iç mimarlarla, tasarımcılarla bu yılın
trendlerini, renklerini, malzemelerini, tarzlarını konuştuk. Size bir rehber olsun istedik...
MAG Sağlık-Güzellik içeriğimizde fiziksel sağlığımızdan ruh sağlığımıza, bakımdan farkındalığa; alanında isim yapmış doktorlardan,
danışmanlardan birçok kıymetli bilgi aldık...
Yine en şık ve en özel etkinliklerle, en çok ilgi gören isimlerle, hayatınıza coşku katacak, enerjinizi yükseltecek haberlerimizle,
röportajlarımızla yeni bir yılı karşıladık...
Tüm MAG Ailesi adına herkese harika bir sene diliyorum...
Sevgiler
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MAG Medya Ltd. Şti. Adına
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

CAN ÇAVUŞOĞLU can@magmedya.com.tr
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BÖLGESEL SÜRELİ YAYIN
MAG isim ve yayın hakkı
MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.
Dergide yayınlanan yazı ve fotoğraﬂarın
tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.
Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.
İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak
No: 33-B G.O.P. ANKARA
Tel: +90312 428 0 444

MAG’a abone olmak çok kolay...
Telefon ile

0.312 428 04 44

İnternet ile

abone.magdergi.com.tr

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!
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.

ÖZGÜR KARABULUT ozgur@magmedya.com.tr
MELTEM ERCAN meltem@magmedya.com.tr

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Mali İşler Koordinatörü

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bahçekapı Mah. 2477. Cad. No: 6
Etimesgut/Ankara
Tel: +90 312 278 82 00 Faks: +90 312 278 82 30
Etimesgut V.D. 3340992742

TARIK DEĞER tarik@magmedya.com.tr
Katkıda Bulunanlar

BARIŞ KÜPÇÜ
HAMİYET AKPINAR
ÖZGÜR AKSUNA
SERKAN KIZILBAYIR
SİNEM YILDIRIM
YEŞİMPERİ AKTAŞ

Basım Tarihi
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www.magdergi.com.tr
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twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr

68
38
Alışverişin gözdesi
Kuzu Effect AVM...
64
Mevaris’in keyiﬂi davetinden çok
özel kareler...
68
Betül Burmalı, “bayildimmm”
Instagram hesabı ve Happily
Moment ﬁrması ile ilgili detayları
anlatıyor...

110

64
98
70
Kuzu Effect AVM’nin ikinci yılı,
özel bir davetle kutlandı...
84
Kültür ve Turizm Bakanlığı
katkılarıyla Anadolu
Uygarlıklarının İzleri sergisi
İstanbul’da...
98
Güzel ve samimi oyuncu
İrem Helvacıoğlu ile muhteşem bir
çekim ve samimi bir sohbet...

110
Rizal şövalye unvanına layık görülen
Sir Parviz Pargari, yeni tasarımlara imza
atmak için İstanbul’a geldi...
116
Barış Küpçü’nün, Mira Oﬁs’te
bulunan ﬁzik tedavi merkezi projesinin
tüm detayları...
156
MAG PR Solutions tarafından
düzenlenen organizasyonla Galeri
Soyut’un ikinci sergileme alanının
açılışı gerçekleşti...
222
MAG PR Solutions tarafından
düzenlenen Elanaz Beauty
Lounge’ın Kuzu Effect AVM’deki açılışı
gerçekleşti...

230
Ekonomi Zirvesi’nin
beşincisi, bu yıl “Yeşil Ekonomi”
ana temasıyla Çırağan
Sarayı’nda gerçekleşti...
274
Adil Yıldırım, hayatın
gidişatını değiştirebilecek beş
altın kuralı MAG okurları ile
paylaştı...

292
Sinem Yıldırım, spiritüel
danışman Aslı Güder’i köşesine
konuk ederek 2022 öngörüleri
hakkında bilgi aldı...

Sihir, ayrıntılarda
gizlidir.
Bize göre mükemmellik, vazgeçilmez ihtiyaçları
karşılayarak, zamansız tasarımın sonsuzluğunda ve doğal
kaynakların dikkatli kullanımında gizlidir. Buna ulaşabilmek
için ise, her bir ayrıntıyı kusursuz hale getiriyoruz.
vzug.com adresini ziyaret edin ve Excellence Line’ı keşfedin.

0312 447 31 14

Eviniz için İsviçre mükemmelliği

style
RETROFETE
Küpe £100

BOTTEGA VENETA
Çanta £1,375

Seda Çavușoğlu

ONBAHAR/2021

CAROLINA HERRERA
Pantolon €4.290

ANNA OCTOBER
Bluz €395

CAROLINA HERRERA
Elbise €5.990

PACO RABANNE
Etek €1.360

Her dönemin göz bebeği ve
șıklık kaynağı ıșıltılı kıyafetler, bu
sezonun modasıyla birleșince
gözlerimizi alamadığımız bir
görsel șölene dönüșüyor.

-S
ALBERTA FERRETTI

Gözalıcı Işıltı

BRANDON MAXWELL
Elbise €4.990

seda@magmedya.com.tr

MACH&MACH
Ayakkabı €395

AMINA MUADDI
Ayakkabı £800
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BOTTEGA VENETA
Gömlek £1,855

DRIES VAN NOTEN
Etek £600

style
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BOTTEGA VENETA
Ayakkabı €1.650

R/2022

BALENCIAGA
Elbise €1.950

BOTTEGA VENETA
Çizme €1.950

DAVID KOMA
Elbise €2.050

LAPOINTE
Tül Ceket €1.950

COLETTE
Küpe €9.000

Hiçbir zaman moda dıșında
kalmayacak ve hiçbir ortamda
uyumsuz olmayacak olan siyahın
asaleti, bizi bu sezon da çok zarif
parçalarla karșılıyor.

GIVENCY İLKBAHA

Siyahın Asaleti

RICK OWENS
Elbise £685

JIL SANDER
Çanta £720

mekan

AJWA Sultanahmet İle
Ayrıcalığı Deneyimleyin
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel unsurlarını; eșsiz konumu, konfor
ve lüks standartlarıyla ile bașarılı bir șekilde harmanlayan AJWA Sultanahmet,
misafirlerine üst düzey bir konaklama ayrıcalığını sunuyor...

A

deta zanaatkâr elinden çıkmış bir mücevhere
benzeyen, beş yıldızlı AJWA Sultanahmet,
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel
unsurlarını en yüksek uluslararası konfor ve
misafirperverlik standartlarıyla başarılı bir
şekilde harmanlamaktadır. Konuklar, otelin özgün
odalarında ve göz alıcı ortak alanlarında eski
zamanların ihtişamına tanıklık edebilir ve bu mütevazı cazibenin
büyüsüne kapılabilirler.
AJWA Sultanahmet, tüm konuklarına, beş yıldızlı bir otel olmanın
çok ötesinde bir deneyim vadederek sakin ortamında sergilediği
zarif ev sahipliği ile kendinizi evinizde hissettiriyor. Seçkin
mobilyalar, değerli halılar, eşsiz sanat eserleri ve mermer yüzeyler
ile donatılmış altmış bir odası, süitleri ve ortak alanları ile AJWA
Sultanahmet, üst düzey bir konaklama ayrıcalığını sunuyor.
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AJWA Sultanahmet, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan
“Eski İstanbul”da, tüm önemli camiler, müzeler ve pazarlara
yürüme mesafesinde yer almaktadır. Otelin bu eşsiz konumu
sayesinde tüm konuklar, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin
ihtişamını anlatan tarihi eser ve mekânlara kolayca ulaşabilir, bu
sayede de tarihin katmanlarını deneyimleme imkânı bulabilirler.
Sultanahmet Bölgesi’nin tarihi göz önüne alındığında AJWA
Hotels tasarım ekibinin yalnızca Tarihi Yarımada’nın mimari
mirasına mükemmel uyum sağlayan bir yapı tasarlamakla
yetinmediği, aynı zamanda geleceğe damgasını vuran bir tasarıma
imza attığı açıkça görülüyor. Bunu mümkün kılan ise, en yüksek
uluslararası standartları, en yüksek konforu ve alanında en
gelişmiş teknolojileri bir arada kullanmak. Otelin dış cephesi,
işinin en iyisi yüzlerce mermer ustasının özenli işçiliğini gözler
önüne seriyor.

Zeferan Restoran

Türk-İslam sanatının izlerini kehribar renkli kristal
aydınlatmalarıyla tamamlayan muhteşem bir
mekân, Zeferan Restoran. AJWA Sultanahmet’in en
üst katında yer alan bu restoran, Eski İstanbul’un ve
Marmara Denizi’nin panoramik manzarasını gözler
önüne seriyor. Türk mutfağına benzerliğiyle dikkat
çeken Azerbaycan mutfağının seçkin örneklerini
sunanmaktadır.

Seçkin Toplantılar İçin Mükemmel Adres
AJWA Sultanahmet’in asma ve en üst katlarında yer
alan toplantı odaları Amber ve Serq, seçkin toplantı
ve etkinlikler için mükemmel birer adres olarak
öne çıkıyor. Odaların zarif dekorasyonlarının yanı
sıra, kusursuz toplantılar için ihtiyaç duyulan tüm
teknolojilere sahip olması da etkinliklerin başarısını
artırıyor.

Afiya Spa

“Türk Banyosu” olarak da bilinen “Hamam’ın,
Osmanlı’daki günlük yaşamın önemli bir parçası
olduğu biliniyor. Tüm gelenek ve ritüelleriyle
günümüze kusursuz şekilde aktarılan bu banyo
kültürü, Afiya SPA ve Fitness’ta bambaşka bir
deneyime dönüşüyor. Bu ayrıcalıklı tesis, konuklarına
yalnızca sağlık için iyi dileklerde bulunmanın
ötesinde, adının anlamına yakışır şekilde “afiyet ve
temizlik” vaat ediyor. 

www.ajwa.com.tr

Effect’te Yaşam

Ela Gürbüz
Alışveriş Turu
Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Ela Gürbüz,
kısa bir alışveriş turu için Kuzu Effect AVM’deydi.
Karaca Home’a uğrayarak ev dekorasyon alışverişi yapan
Gürbüz, daha sonra Beymen Club ve Vakko mağazalarına uğradı.
Alışverişin ardından Lou Cafe’de dostlarıyla
buluşan Gürbüz, kahve keyfi yaptı.

Nazar Kuzu
Arkadaşlarla Akşam Yemeği
Kuzu Group Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu’nun
kızı Nazar Kuzu, arkadaşlarıyla buluşmak için Kuzu Effect
AVM’deydi. Yemek öncesinde AVM’de kısa bir tur atan
Nazar Kuzu, daha sonra The Hunger’a geçti.
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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.

Aylin Diler
Doğum Günü Kutlaması
Araştırmacı yazar Aylin Diler, arkadaşının yeni yaşını kutlamak
için Kuzu Effect AVM’deydi. Öncesinde Minyon mağazasından
doğum günü hediyesi alan Aylin Diler, Quick China’da
gerçekleşen kutlamada eğlenceli vakit geçirdi.

Gül Muratoğlu
Tercihi Vakko
Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Gül Muratoğlu,
hediye alışverişi için Kuzu Effect AVM’deydi. Alışverişlerinde
genelde Vakko mağazasını tercih eden Muratoğlu,
ardından Vakko Bistrot’ta dostlarıyla buluştu.

Effect’te Yaşam

Canan Bektaş
Yorgunluk Kahvesi
Kendi adıyla kurduğu güzellik akademisi ile adından bahsettiren
Canan Bektaş, Kuzu Effect AVM’de alışverişteydi. Beymen Club
mağazasından alışveriş yapan Bektaş, Starbucks’ta yorgunluk
kahvesi içtikten sonra Kuzu Effect Studio’da bulunan
ofisine geçti.

Nezih Allıoğlu
Alışveriş İçin Kuzu’da
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu,
Kuzu Effect AVM’ye gelerek alışveriş yaptı. W Collection ve
Divarese mağazalarında alışveriş yapan Allıoğlu, ardından Kuzu
Effect AVM’nin kuruluşunun 2. yılının kutlandığı davete katıldı.
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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

Sebahat Kayıgil
Alışveriş Sonrası Starbucks
Ankara cemiyet hayatının tanınan simalarından Sebahat Kayıgil,
alışveriş için Kuzu Effect AVM’deydi. Sebahat Kayıgil, Vakko ve
Beymen Club alışverişinden sonra Starbucks’ta kahve içerek
vakit geçirdi.

Aﬁtap Akıncı
Yemek Sonrası Alışveriş
Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Afitap Akıncı,
öğle yemeği için Double Zero Pizzeria’daydı. Kuzu Foodland’de
vakit geçiren Afitap Akıncı, daha sonra Vakkorama mağazasına
uğrayarak alışveriş yaptı.
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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.

Akıllı ve
Çevre Dostu
Giysilerimiz ikinci derimizdir, özel bakım ve ilgi ister.
Adora çamaşır makineleri her ihtiyaca ve giysiye yönelik
geniş program yelpazesi sayesinde birçok ihtiyaca cevap verir.
En son teknoloji ile su, enerji ve deterjan tasarrufu sağlar.
Ütülemeden, buharla düzleştirme programı ile hayatınızı kolaylaştırır.
vzug.com adresini ziyaret edin ve
V-ZUG ile İsviçre mükemmelliğini keşfedin.

0312 447 31 14

Eviniz için İsviçre mükemmelliği

Effect’te Yaşam

Didem Tort
Çocukları İçin Alışveriş
Eğitim dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Didem Tort,
Kuzu Effect AVM’de alışveriş turundaydı. Çocukları için B&G
ve Panço mağazalarından alışveriş yapan Tort, daha sonra MAC
Cosmetics mağazasından kişisel bakım ürünleri satın aldı.

Alev Tuna
Alışveriş Gezintisi
Ankara sosyal yaşamının sevilen simalarından Alev Tuna, yakın
arkadaşıyla birlikte Vakko Bistrot’ta vakit geçirdikten sonra, Kuzu
Effect AVM mağazalarını gezerek giyim alışverişi yaptı.
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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.

Ajda Zaim
Kitap Tutkunu
Atılım Üniversitesi sahiplerinden İç Mimarlar Odası
Ankara Şube yöneticisi Ajda Zaim, kitap ve kıyafet alışverişi
yaptı. Aynı zamanda köşe yazıları ile adından sıkça söz ettiren
Zaim, D&R’da bir süre kitap alışverişi yaptıktan sonra Vakko
mağazasına uğrayarak yeni sezon ürünlerinden satın aldı.

Mehmet Serdar Binnet
Yoğun Tempoya Kuzu Molası
Sağlık dünyasının saygın isimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet, yoğun iş temposuna
alışveriş molası verdi. Öğle arasında Kuzu Effect AVM’ye uğrayan
Binnet, W Collection’dan alışveriş yaptıktan sonra Vakko
Bistrot’a çıkarak kahve keyfi yaptı.

Effect’te Yaşam

Elif Özkaleli Vardar
Kahve Keyfi
Uzman Fizyoterapist Elif Özkaleli Vardar, yoğun iş temposuna
Kuzu Effect AVM’de alışveriş yaparak mola verdi.
Beymen Club ve adL mağazalarına uğrayan Vardar,
daha sonra Vakko Bistrot’a geçerek kahve ve tatlı keyfi yaptı.

Gökhan Kılıç
Kıyafet Alışverişi
Liv Hospital Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Gökhan Kılıç,
Kuzu Effect AVM ziyaretçileri arasındaydı. Yoğun iş temposunun
ardından akşam saatlerinde AVM’ye uğrayan Kılıç, alışveriş yaptı.
Kıyafet tercihlerini Network mağazasından yapan Gökhan Bey,
sonra Vatan Bilgisayar’a uğrayarak teknoloji ürünlerini inceledi.
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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.

Burcu Filiz Derya
Kahve ve Alışveriş
Ankara sosyal yaşamının sevilen siması Burcu Filiz Derya,
Kuzu Effect AVM Starbucks’ta arkadaşıyla kahve içtikten sonra
İpekyol’dan giyim alışverişi yaptı.

Burcu Yörübulut
Arkadaşlarla Öğle Yemeği
Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden biri olan
Burcu Yörübulut, Beymen Club ve Moon Silver mağazalarına
uğrayarak giyim ve takı alışverişi yaptı. Daha sonra yakın
arkadaşlarıyla birlikte Kuzu Foodland Quick China’da öğle
yemeyi yiyip keyifli vakit geçirdi.

Effect’te Yaşam

İlknur Demir
Dekorasyon ve Kıyafet Alışverişi
Ankara cemiyet hayatının sevilen siması İlknur Demir,
Kuzu Effect AVM ziyaretçilerindendi. Dünyaca ünlü
markaların yeni sezon koleksiyonlarını inceleyen Demir,
İpekyol mağazasından alışveriş yaptı. Daha sonra ev dekorasyon
ürünleri almak için Natuzzi mağazasına geçti.

Furkan Türkoğlu
Kahve Molası
Genç mühendis Furkan Türkoğlu, yoğun toplantılarının arasında
mola vermek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Lemonde Cafe’de
yakın arkadaşıyla buluşan Türkoğlu, kahve içtikten sonra ünlü
markaların kış koleksiyonunu incelemek için AVM turu yaptı.
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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.

Enerji Verimli Soğutma
Sürdürülebilirlik, kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır.
Supreme Line soğutucular ve derin dondurucular, işlevsellik ve estetiği
en üst düzeyde birleştirir. Lüksü tasarım ile birleştiren bu cihazlar, yüksek
kaliteli malzeme ve benzersiz işçilikleri ile yeni nesil soğutma sistemini evinize taşır.
vzug.com adresini ziyaret edin ve V-ZUG ile İsviçre mükemmelliğini keşfedin.

0312 447 31 14

Eviniz için İsviçre mükemmelliği

Effect’te Yaşam

Tuğçe İnal
Kahve ve Yemek Keyfi
Tugcece77 isimli Instagram sayfasıyla öne çıkan, Ankara
cemiyet hayatının seçkin siması Tuğçe İnal Kuzu, Effect AVM’de
arkadaşıyla buluştu. Lou Cafe’de kahve içen İnal, Double Zero
Pizzeria’da öğle yemeği yedikten sonra Kuzu’dan ayrıldı.

Ceren Kara Koç, Erol Koç
Pazar Gezmesi
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Dermatoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Erol
Koç, eşi Ceren Kara Koç ile birlikte Kuzu Effect AVM’deydi.
Pazar gününü The Hunger’da kahvaltı yaparak değerlendiren
uyumlu çift, daha sonra alışveriş turu yaparak keyifli vakit
geçirdi. Network ve Divarese mağazalarına uğrayarak
alışveriş yapan çift, daha sonra AVM’den ayrıldı.

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

Sıla Çakır Öngün
Ünlü Diyetisyen Kuzu’da
Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alanlarında yaptığı
çalışmalarla adından bahsettiren, aynı zamanda 2016 yılı Türkiye
Güzeli olan Sıla Çakır Öngün, Kuzu Effect AVM ziyaretçileri
arasındaydı. Alışveriş rutinini gerçekleştiren Diyetisyen Sıla
Çakar Öngün, Vakkorama mağazasından alışveriş yaptı.

Hanze Gürkaş
Mücevher ve Kıyafet Alışverişi
Gerçekleştirdiği farklı projelerle adından söz ettiren İç Mimar
Hanze Gürkaş, akşam yemeği için Kuzu Effect AVM’deydi. Lou
Cafe’de yakın arkadaşı ile buluşan Gürkaş, kahve keyfinin
ardından alışveriş turu yaptı. Atasay mağazasından mücevher
ve Network mağazasından kıyafet alışveriş yapan Gürkaş, daha
sonra Kuzu’dan ayrıldı.

Effect’te Yaşam

Hande Uchehara, Buğra Dirik

Kitap Tutkunu Uyumlu Çift
Medikal sağlık alanında yaptığı çalışmalarla adından
sıkça bahsettiren Doktor Hande Uchehara ile Buğra Dirik,
Kuzu Effect AVM’de vakit geçirdi. Kitaplara olan tutkusuyla
bilinen genç çift D&R’dan kitap alışverişi yaptı.
Daha sonra Lou Cafe’de yemek yiyen uyumlu çift
kahve keyfinin ardından AVM’den ayrıldı.

Sibel Helvacıoğlu
Sezon Alışverişi
Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından
Sibel Helvacıoğlu, kıyafet alışverişi için Kuzu Effect AVM’deydi.
Vakko, Beymen Club ve İpekyol mağazalarından alışveriş yapan
Helvacıoğlu, daha sonra Kuzu Foodland’e geçerek
Zeynel Muhallebicisi’nde 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.

Effect’te Yaşam

Şule Kalkan
Arkadaşıyla Buluştu
Liv Hospital Hastanesi Kurumsal İletişim yöneticilerinden Şule
Kalkan, iş çıkışı Kuzu Effect AVM’deydi. Arkadaşlarıyla Kuzu
Foodland’de buluşmadan önce alışveriş yapan Kalkan, Minyon
Mücevherat’tan takı aldı. Kalkan, daha sonra yakın arkadaşıyla
buluşmak için Quick China’ya geçti.

Doğuş Çabakçor
Kuzu Misafirlerine Müzik Ziyafeti
Ünlü Dj Doğuş Çabakcor, Christmas Bazaar’da Kuzu Effect AVM
misafirlerine müzik ziyafeti sundu. Sahne performansı öncesi
AVM’de turlayan ünlü Dj, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi Kuzu
Foodland’de bulunan Lemonde’de kahve içen Çabakcor,
müthiş performansıyla konuklara unutulmaz bir gün geçirtti.
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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.

Sarp-Demet-Mert Kokanalı
Çocuklarıyla Birlikte Kuzu’da
Lokman Hekim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Doç. Dr. Demet Kokanalı, çocukları Sarp ve Mert ile
akşam saatlerinde Kuzu Effect AVM’yi ziyaret etti. B&G Store
ve Panço’dan alışveriş yapan Kokanalı ve oğulları daha sonra
Eğlenjoy’a geçerek keyifli vakit geçirdi.

Elyad Ebrahimi
Arkadaşlarıyla Buluştu
MA.Architect firmasının sahibi, sevilen iç mimar ve tasarımcı
Elyad Ebrahimi, Kuzu Effect AVM’de yeni açılan Elanaz
Beauty’ye uğradı. İranlı arkadaşları ile vakit geçiren başarılı
mimar, daha sonra Network ve Vakkorama mağazalarına
uğrayarak alışveriş yaptı.

Effect’te Yaşam

Serkan Güreser
Teknoloji Alışverişi
Göz hastalıkları konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz
ettiren Doktor Serkan Güreser, yoğun temposuna alışveriş molası
verdi. Teknoloji alışverişi için Güreller mağazasını tercih eden
Güreser, daha sonra Starbucks’ta yorgunluk kahvesi içti.

İpek Çeken
W Collection’dan Hediye Aldı
Ünlü tiyatro oyuncusu İpek Çeken, İstanbul ve Ankara arasında
geçen yoğun temposuna Kuzu Effect AVM’de mola verdi.
Güleryüzlü ve samimi tavırlarıyla objektiflere yansıyan Çeken,
arkadaşına hediye almak için W Collection mağazasını
tercih 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.

Ayşenur Koç, Zeynep Koç
Pazar Kahvaltısı
Avukat Ayşenur Koç, kız kardeşi Zeynep Koç’la birlikte pazar
kahvaltısı için Kuzu Effect AVM’deydi. Lou Cafe’de kahvaltı
ettikten sonra takı alışverişi için Minyon
mağazasına uğradılar.

Hande- Murat Erkütük
Keyifli Akşam Yemeği
Otomotiv dünyasının tanınan isimlerinden Murat Erkütük,
eşi Hande Erkütük ile birlikte Kuzu Effect AVM’deydi.
Kuzu Foodland’de bulunan Seyfi Balık’ta keyifli bir akşam
yemeği yiyen çift, daha sonra AVM’nin açılışının
2. Yılının kutlandığı davete katıldı.

Effect’in Tadı

Lezzet Müdavimleri İçin
Seyﬁ Balık by melagrana
Taze ve mevsimlik lezzetleriyle Seyfi Balık by melagrana, Kuzu Effect AVM’de
keyifli Ankara manzarasıyla balık ve et severlerin beğenisine zengin bir menü
sunuyor. Seyfi Balık by melagrana, kalite anlayıșını ve șık sunumlarını,
hem Türk hem de dünya mutfağından olușan lezzet seçenekleriyle
bütünleștiriyor...
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S

eyfi Balık by melagrana’nın hikâyesini
anlatır mısınız?

Marka isminin temeli, bereketin, sağlığın simgesi
olan İtalyanca bir kelime “melagrana” “nar”dan
geliyor. Misafirlerine, Akdeniz mutfağı ağırlıklı, meze
ve deniz ürünlerinden oluşan menülerinin yanı sıra
dünya mutfağı ve et ürünleri gibi eşsiz lezzetlere
eşlik eden muhteşem bir manzara ve konum ile servis sunuyor.
Seyfi kelimesi; kılıç şeklinde olan, keskin obje, mücadeleye hazır,
rekabetçi, anlamına gelirken melagrana ise zinde ve bereketli
manasındadır.

Hizmet ve kalite politikanızdan söz edebilir
misiniz?

Başarıyı, bütünleşik anlamda düşünerek en iyi ve taze ürünler
ile özel hazırlanmış reçeteleri, kusursuz servis anlayışımız ile
tek olan manzaramız eşliğinde, Ankara’daki lezzet tutkunlarını
buluşturmak, benzersiz ve zengin menülerimizle misafirlerimizi
ağırlamak vizyonu ile çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Ürün çeşitliliğinizden söz edebilir misiniz?
Yeni bir ürünü menüye nasıl koyuyorsunuz?
Bu yolculuk nasıl gelişiyor?

Öncelikli düşüncemiz, deniz ürünleri çeşitlerinden oluşan
menülerimizde misafirlerimizin tercihlerine cevap verirken
yenilikçi, mevsimine göre değişen doğal ürünler ile gelişen
bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektir. Dünya mutfağına ait
özel lezzetleri; sabah kahvaltısı, öğlene özel menüler ve balık
ürünlerine ek diğer kabuklu, kabuksuz deniz ürünleri ve et
ürünlerini de aynı iddia ile sunuyoruz.
Yenilikçi reçeteler için kesintisiz bir süreçle hem literatür hem
de yöresel olarak dünya geneline yaygın araştırma, geliştirme
yapıyor, misafirlerimizin talep ve tavsiyelerini de büyük
bir titizlikle değerlendiriyoruz. Yeni reçetelerimiz öncelikle
öngörülen yağ, tuz, baharat, sos vb. malzemelerin ideal oranları
ile hazırlanıyor, sağlık ve lezzet konularında mesleki ölçülerle
değerlendirilip öncelikle ekibimiz içindeki tecrübe ile lezzet
ve sunum testlerinden geçiyor sonrasında da müşterilerimizin
görüş ve önerileri için ikramlar haline geliyor. Bu aşamalardan
sonra menümüz içerisinde yerlerini alacak olanlar seçilmiş
oluyorlar.

Malzeme seçiminde en çok hangi detaylara önem
veriyorsunuz? Balıklar ve deniz ürünlerinin size
ulaşma süreci nasıl işliyor?

Reçetelerimizde yer alan ürünlerde tazelik, doğallık, hijyen,
lezzet vb. gibi birçok unsura dikkat etmekle birlikte temel iki
konuya daha da önem veriyoruz, “mevsiminde” ve “yöresinden”
temin etmeye özen gösteriyoruz. Bunun için mandıradan,
denizden, tarladan, bahçeden, dalından tedarik yapabileceğimiz
üreticiler ile iş birliği yapmayı tercih ediyoruz. Birçok üründe
kendi ekibimiz doğrudan, yerinden seçerek ve görerek tedarik
sağlıyorlar, bu sayede malzemelerimizde kötü sürpriz ve
olumsuzluk yaşanmıyor. Hangi denizden ne tür deniz ürünü,
balık temin etmek mümkün ise o kaynaklarla yakın iletişim
içerisinde çalışıyoruz. Eğer bir temel ürünün orijinal tedariki
mümkün değil ise ilgili reçetemizi doğru ürünü tedarik edene
kadar menü dışında tutmayı tercih ediyoruz. Özelikle mevsimsel
ürünler için bu değişmez bir uygulamamızdır. Donuk gelen,
ithal ürünler içinde sertifikalı ve güvenilir, soğuk zincir taşıma
süreçleri izlenebilir, sorumluluk sahibi firmaları tercih ediyoruz.

Birçok üründe kendi ekibimiz doğrudan,
yerinden seçerek ve görerek tedarik
sağlıyorlar.
Sunumlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sunumlarımızı, lezzetli reçetelerimizin taçlandırıldığı aşama olarak
görüyoruz. Misafirlerimizin tercihlerine ve ziyaret amaçlarına
dönük olarak hazırlıyoruz. Bir kutlama buluşması ya da bir iş
yemeği gibi tema ne olursa olsun tabaklarımızda ve servisimizde bu
temayı yakalamaya çalışıyoruz.

Müşterileriniz tarafından en çok tercih edilen
ürünleriniz neler?

Elbette misafirlerimizin damak zevki ve beğenisi ile değişmekle
birlikte tüm ürünlerimizin ayrı ayrı kendi beğeneni çok, sabah
kahvaltımız, öğlen yemeklerimiz ve elbette akşam yemeklerimiz
için; meze, salata, ara-sıcak, balık, kırmızı et, ördek, kaz etleri
ve tatlılarımızın her biri özel. Gözlemlediğimiz hali ile balık, et
ürünleri ile karides, kalamar içeren reçetelerimiz her zaman daha
yoğun tercih ediliyor….

Son olarak ileriye yönelik planlarınızı neler
öğrenebilir miyiz?

Öncelikle hizmet sektöründe kalıcılık ve uzun yıllarca çizgiyi
bozmadan ileriye doğru taşımak için kesintisiz çalışmalarımızı
devam ettireceğiz. Bu başarıyı ve Ankaralı ya da Ankara’dan yolu
geçen misafirlerimize sunduğumuz lezzetleri yakın gelecekte diğer
şehirlere de taşımak düşüncesindeyiz. 

BEYMEN CLUB
EL PORTFÖYÜ 799

VAKKORAMA
SISTER JANE
GÖMLEK 2.995

Zamansız
Stil
VAKKO
ETEK 3.495

Soğuklara karșı mücadele
ederken șıklığından ödün
vermek istemeyenler için
birbirinden șık ve zamansız
parçaları bir araya getirdik...
İPEKYOL
ŞAPKA 259
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NETWORK
ÇİZME 1.899

VAKKO
ELBİSE 4.195

CHANEL 2022-SONBAHAR-KIŞ

DESA
KABAN 10.990

NETWORK
KEMER 399

BOTTEGA VENETA 2022-SONBAHAR-KIŞ

NETWORK
YÜN BERE 179
VAKKORAMA-MJM
ELDİVEN 995

W COLLECTION
ATKI 279

Gençlik
Ateşi

DESA
DERİ MONT 5.799

VAKKO- BY DANIELE FIESOLI
KAZAK 1.999

Kendi stil kodlarını
özgürleștirmek isteyenlerin
mutlaka göz gezdirmesi
gereken șık parçaları sizin
için derledik...

VAKKOROMA
PREACH PANTOLON 1.195

VAKKO
GÖMLEK 899

BEYMEN CLUB
BOT 1.599

VAKKO-FRATELLI ROSETTI
AYAKKABI 5.990

mekan

Zamanda Büyüleyici Yolculuk
AJWA Cappadocia
Beș bin yılı așkın süredir pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Kapadokya’nın
büyülü coğrafyasında; Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin özelliklerini tașıyan
tasarımıyla öne çıkan AJWA Cappadocia, benzersiz konaklama anlayıșını nefes
kesici manzarası ile birleștirerek misafirlerine büyüleyici bir deneyim sunuyor...

B

üyüleyici bir yaşam tarzı deneyimi

Beş bin yılı aşkın süredir pek çok uygarlığa ev sahipliği
yapan Kapadokya’nın büyülü coğrafyası ve onu eşsiz
kılan geleneksel Anadolu misafirperverliği ile AJWA
Cappadocia çocuklu aileler de dahil olmak üzere
her yaştan misafirini bekliyor. 90 dönümlük yatay
bir arazi üzerine kurulan AJWA Cappadocia, üç ayrı
binasında özenle donatılmış lüks odaları, ihtişamlı mağara süitleri,
tüm yiyeceklerin taze taze toplandığı “Yaşayan Mutfak” anlayışı ve
yöreye özgü ürünlerin yapımını da kapsayan benzersiz atölye ve
aktiviteleriyle misafirlerine büyüleyici bir yaşam tarzı deneyimi vaat
ediyor.
Kapadokya’nın kalbi Ürgüp’e bağlı bulunan tarihi Mustafapaşa
Köyü’nde yer alan AJWA Cappadocia, Selçuklu ve Osmanlı
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mimarisinin özelliklerini taşıyan tasarımıyla misafirlerini
binlerce yılı kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkartıyor.
Otelin “Kervansaray”, “Sakura” ve “Sanat Çarşısı” adlarını
taşıyan üç ayrı binasındaki farklı büyüklük ve özelliklere
sahip toplam 98 odası, Kapadokya’nın masalsı büyüsüne
kapılmanıza yardımcı olacak lüks donanımları ve farklı
manzaralarıyla da dikkat çekiyor. AJWA Cappadocia’nın
benzersiz konaklama anlayışı, tesis genelindeki 10 adet
mağara süit ile doruğa çıkıyor. Bütün bu ayrıcalıklar
AJWA Cappadocia’nın endemik bitkilerle örtülü geniş
bahçeleri, meyve ağaçları ve sebze toplama alanları, lezzetin
tarladan sofraya yolculuğuna tanık olma imkanı sunan
Zeferan Restoranı, toplantı salonları, SPA merkezi, çocuk
kulübü, hayvanat bahçesi ve Beydere Vadisi’ne bağlantısı
bulunan yürüyüş yolu ile çevreleniyor.

Sadelik ve görkemin sanatsal bir
kompozisyonu olan AJWA Cappadocia’da
toprak ve bitki kokuları bașınızı döndürebilir.
Odalar & Süitler

Pastoral bir şölen sunan benzersiz bir peyzaj tasarımı bulunan
AJWA Cappadocia; eski zaman konaklamalarını bütün huzur ve
ihtişamıyla yeniden yaşatan “Kervansaray”, özel balkonlu odalarıyla
mistik bir tatil köyü hissi yaratan “Sakura” ve tarihi İpek Yolu ticaretini
günümüze taşıyan “Sanat Çarşısı” binalarında üç farklı konaklama
konsepti sunuyor.
Geleneksel Anadolu misafirliğini yaşatan kervansarayların sade ama
büyüleyici, ilk bakışta mütevazi ancak ihtişamı detaylarında gizli
dekorasyonu AJWA Cappadocia ile günümüze taşınıyor.
Sedef işlemeli el yapımı mobilyalar, kök boya ile renklendirilmiş el
dokuması Azerbaycan yapımı yün halı ve kilimler, taş duvarları süsleyen
el yapımı dekoratif ürünler, 55 ve 40inch Ultra HD TV’ler, alkolsüz içecek
ve atıştırmalıklarla dolu minibar, espresso makineleri, parke döşemeli
yatak odaları ve yerden ısıtmalı traverten taşlı banyolara sahip oda ve
süitler, misafirlerine özgün ve seçkin bir konaklama deneyimi yaşatıyor.

Mağara Süitler

Yağmur ve rüzgârın etkisiyle binlerce yılda oluşan Peribacaları,
Kapadokya’nın simgesi… Tabiat Ana’nın ustalık eseri Peri Bacaları’nın
saklı hazinesi olan mağara ev konsepti, AJWA Cappadocia’nın Anadolu
beylikleri kurucularının isimlerini taşıyan on farklı mağara süitiyle
doruğa çıkıyor. 600 m2’lik alanıyla Kapadokya bölgesinin en büyük
mağara süitinin de aralarında bulunduğu bu ihtişamlı mağaralar,
AJWA Cappadocia farkını yansıtan lüks ve özenli dokunuşlarla masalsı
bir konaklamanın adresi oluyor.

Zeferan Restoran

AJWA Cappadocia, Anadolu uygarlıklarının binlerce yılı kapsayan
lezzet yolculuğunu Zeferan Restoran’da “Yaşayan Mutfak” anlayışıyla
buluşturuyor. “Her yemeğin bir hikâyesi vardır” sloganıyla yola çıkan ve
dileyen tüm misafirleri mutfağın bir parçası yapan bu anlayış, Zeferan
Restoran kalitesiyle yalnızca damak tadına değil beş duyuya hitap
ediyor. AJWA Cappadocia misafirlerine “Yaşayan Mutfak” anlayışını
“Şefin Heybesinde Bugün” konseptiyle yaşatan Zeferan Restoran’ın
benzersiz lezzetleri için gerekli tüm malzemeler mevsimine uygun
olarak seçiliyor. Otelin kendi bünyesinde ürettiği ev yapımı reçel ve
marmelatlar ise Azerbaycan’ın zengin tatlı kültürünü AJWA Cappadocia
misafirlerine tanıtıyor.
Zeferan Restoran, dünya mutfağının yanı sıra otantik Anadolu
yemekleri, Azerbaycan mutfağı ve Sinasos adıyla bilinen Mustafapaşa
Köyü’ne ait göçmen mutfağının seçkin lezzetlerini de sunuyor. Alkol
servisi bulunmayan Zeferan Restoran’da öğle ve akşam yemekleri için
siparişler sabahtan alınarak gün içinde, tandır ve taş fırınlarında odun
ateşinde ağır ağır pişirilip servise hazırlanıyor. Cam tavanlı bir orta avlu
şeklinde tasarlanmış muhteşem bir mekânda hizmet veren Zeferan
Restoran’ın dekorasyonu da bu lezzet yolculuğunu taçlandırıyor. Yöreye
özgü sedirler, kilim desenli sandalyeler ve elektrikli gaz lambalarının
asılı durduğu taş duvarlar otantik bir ziyafet için harika bir ortam
yaratıyor. 

www.cappadocia.ajwa.com.tr

davet

ZEYNEP KARTAL

KENAN DOĞULU-BEREN SAAT

MELİSA SEZEN

Mevaris’ten
Işıl Işıl
Bir Davet
Mevaris, Kurucusu ve Kreatif
Direktörü Fatoş Altınbaş ev
sahipliğinde keyifli bir davet verdi.
Türk mücevher sanatını tüm dünyaya tanıtma misyonuyla
çalışmalar yapan ve çıkardığı şık koleksiyonlarla adından sıkça
bahsettiren Mevaris’in, Four Seasons Bosphorus’ta düzenlediği
davete, birçok ünlü isim katıldı. Sanat, iş, TV ve cemiyet hayatından
ünlü isimlerin katıldığı davette yeni yılın gelişi kutlandı. Fatoş
Altınbaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede Kenan Doğulu,
İskender Paydaş ve Teoman sahne aldı. 
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FATOȘ ALTINBAȘ

MEHMET YÜCEBAȘOĞLU

DENİZ MARȘAN

ÖZGÜR MASUR

İSKENDER PAYDAȘ, ILGIN BEYAZIT

Kenan
Doğulu’nun
sahne aldığı
davette, İskender
Paydaș ve
Teoman’ın
da sahneye
çıkmasıyla
eğlencenin ritmi
yükseldi.
RAISA-VANESSA SASON

MİRELLA KASUTO KASP

ANIL TETİK

davet

SEDA VARDAR, ASLI EKȘİOĞLU

SELHAN ALOĞLU

BELÇİM BİLGİN

Mevaris’in yeni
yıl daveti, sanat
ve cemiyet
hayatının birçok
ünlü ismini bir
araya getirdi.
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ASLIGÜL ATASAGUN

BURCU ESMERSOY

LIOR AHITUV-EGE KÖKENLİ

www.dusleratolyesi.com.tr
www.beypazarimadensuyu.com.tr

444 3 223

röportaj

BETÜL BURMALI

Yaşamın Tüm Zevkleri:
Yemek, Moda, Takı
Happily Moment catering șirketinin kurucusu Betül Burmalı, “bayildimmm”
Instagram hesabı ve Happily Moment șirketinin hikayesini paylașıyor.

İ
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lk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Eğitiminizden
ve kariyer hayatınızdan söz edebilir misiniz?

İzmir doğumluyum. Turizm ve otelcilik eğitimi aldım
ve birçok otelde kısa süreli çalışma deneyimim oldu.
Londra’da kısa süreli dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye
dönünce hobim olan ve ilgi duyduğum takı sektörüyle

alakalı araştırmalar yapıp İstanbul’da takı tasarımı ve perakende
satış üzerine eğitim aldım. Daha sonrasında uluslararası bir
firmada elmas uzmanlığı eğitim ve sertifika programına katılarak
eğitimimi başarıyla tamamladım. İstanbul’a yerleştim ve çeşitli
mekanları sık sık gezdiğim için de yemek alanına ilgi duymaya
başladım. Mutfak Sanatları Akademisine kayıt oldum ve

profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Daha sonra stajımı Sakıp Sabancı
Müzesindeki MSA’nın restoranında yaptım. Restoranlara reçete
danışmanlığı verdim. 2 yıllık restoran deneyimimden sonra kendi
butik catering işim olan Happily Moment’ı kurduk.

Kurmuş olduğunuz “bayıldımmm “ ile geniş bir
takipçi kitlesine sahip oldunuz. Kuruluş hikayesinden
söz edebilir misiniz? Nasıl bir amaç ile yola çıktınız?

Tasarımları oluștururken doğadaki
renklerden ilham aldık.

“bayildimmm” Instagram hesabını iki kişi yönetiyoruz. Ortak bir
hesap diyebilirim. Ben hesaba bir yıl önce dahil oldum. Ortağım,
hesabın kurucusu. Ben hesapta daha ön plandayım, dolayısıyla
takipçilerimiz beni daha iyi tanımaya başladı. Hesap kurulalı tam
10 yıl oldu. Kuruluş amacı da Instagram ilk kurulduğu yıllarda
beğenilen fotoğraflar ve videoları takipçi kitlesiyle birleştirmek.
Daha sonra televizyon dünyasından ve sosyeteden takipçi almaya
başladı ve böylelikle Instagram kullanıcılarının dikkatini çekti.
Çok iyi etkileşimler almaya başladı ve şimdide en eski Instagram
hesaplarından biri olduğu için de hem tanınmaya hem de yoğun
etkileşim alanları yaratmaya devam ediyor.

İçerikleri oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz?
İçeriğe nasıl karar veriyorsunuz?

İçerik oluştururken hesabın isminden de anlaşılacağı gibi tam
anlamıyla “bayıldımmm” diyeceğimiz içeriklerin çıkmasına
özen gösteriyoruz. Öncelikli olarak moda hesabı ve güncel son
dakika haberlerini veren bir hesap olduğu için, her gün güncel
haberlerden de moda ile ilgili kareler paylaşıyoruz. Son zamanlarda
da pandemiyle beraber, biraz daha benim alanında iyi olduğum
olan konulara (otel, takı, yemek gibi) sevdiğimiz ve beğendiğimiz
görsellerle yer vermeye başladık. Güzel de etkileşim alıyor. Çok
yönlü bir hesaba dönmesi herkes tarafından çok sevildi.

Happily Moment adında bir organizasyon firmanız
var. Firmanızı kurmaya nasıl karar verdiniz?

Restoranda çalışırken çok fazla catering hizmeti verdik. Benim
de hem hazırlarken hem sunarken en keyif aldığım işlerden bir
tanesiydi. Pandeminin girmesiyle beraber restoran ara verdi ve ben
de daha private bir iş yapmak istedim. En fazla 10 kişinin olacağı,
sahil kıyısına veya evinizin bahçesine kurulabilecek yer masası
konseptleri tasarladık ve peynir tabakları ve şarap hizmeti verdik.
Kış ayının girmesiyle beraber de sadece peynir tabağı çeşitlerine
doğru hizmetimizi değiştirdik. “bayildimmm” sayfasıyla da bu işin
çok iyi uyacağını düşündük ve etkileşim yarattık.

Ne tür organizasyonlar düzenliyorsunuz? Tasarım
aşamasında nelerden ilham alıyorsunuz? Tarzınızı
nasıl tanımlarsınız.

Yaz aylarında kurduğumuz bir organizasyon olduğu için, açık hava
davetleri olacak şekilde masalar kurmaya başlamıştık. Tasarımları
oluştururken doğadaki renklerden ilham aldık. Bahçe konseptinde
yeşil tonlarını kullanarak konsept oluşturduk. Deniz kenarında
okyanus mavilerini kullandık. Doğada bulunan ve huzur veren
renkleri kullanmayı günlük hayatımda da çok seviyorum.

Müşterilerinizin isteklerini kendi tarzınızla nasıl
harmanlıyorsunuz?

Müşterilerimiz ile genellikle uyum içindeyiz. Bizim yarattığımız
konseptleri seçiyorlar ve eklemek istedikleri özel isteklerini
karşılamaya çalışıyoruz. Sosyal medya işbirliklerinde de aynı
şey geçerli. Sayfa ile uyum içinde ve günlük hayatımızda
kullandığımız ürünlerle iş yapmayı seçiyoruz. Daha doğrusu onlar
bize geliyor.

Bet’s Yummy isimli hesabınızdan ise sağlıklı yemek
tarifleri paylaşıyorsunuz? Bununla ilgili bir eğitim
aldınız mı?

“betsyummy” hesabını, 2018 yılında Mutfak Sanatları
Akademisine kayıt olduğum zaman açmıştım. İlk önce günlük
beslenme rutinlerimi paylaşmaya başladım. Sonra hem okulda
yaptığım yemekleri fotoğrafladım hem de püf noktaları paylaştım.
Şu an genellikle gittiğim restoranlardan paylaşımlar ve “Menü
hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz”i paylaşıyorum. Tabii peynir
kutusu işimi de hazırlarken paylaşmayı seviyorum.

Menüleri oluştururken en çok nelere dikkat
ediyorsunuz?

Özellikle mevsiminde meyve ve sebzeler seçiyorum.
Dondurulmuş veya paketli gıdalardan mutlaka uzak duruyorum.
Her zaman en yalın en sade haliyle ürünleri kullanarak menü ve
reçete oluşturmayı seviyorum. Kalorisi de önemli tabii ki.

Son olarak gelecek planlarınızı veya hedeflerinizi
öğrenebilir miyiz?

Gelecekte çok güzel projelerimiz var. Hem “bayildimmm”
hesabı ile ilgili hem de kurduğumuz catering işi ile de ilgili. Son
zamanlarda özellikle sağlıklı yaşam konusunda da çok ilgili
olmaya, okumaya ve araştırmaya başladım. Sağlık ile alakalı
bilgilendirici videolar da paylaşmaya başladık. Çok yönlü güzel
değişimlere ve pozitif düşünce biçimine açık bir insan olarak her
zaman kendimle yarış halindeyim. 

davet

VEFA KUZU

NAZAR KUZU

Kuzu Effect AVM
2 Yaşında
2019 yılında görkemli bir açılış ile
ziyaretçilerine kapılarını açan Kuzu Effect
AVM, 2. Yaşını özel bir davet ile kutladı.
Ankara cemiyet hayatının seçkin isimlerinin katıldığı Kuzu Effect AVM’nin
2. yıl daveti, keyifli anlara sahne oldu. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi
Özge Kuzu yaptığı konuşmada, 2 yıl önce çıktıkları yolda istedikleri başarıyı
yakaladıklarını belirterek hala ilk günkü heyecanını koruduğunu söyledi. Her
zaman yanında olan ailesine, dostlarına ve AVM ekibine teşekkür eden Kuzu,
misafirlerine iyi eğlenceler diledi. 
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ÖZGE KUZU

CEYHAN BAĞCI

AYKUT ÇAKMAKLI

CANSU- ÖZGÜR AKSUNA

BORA COȘKUN, EMİR GÜLDOĞAN

HANDE-MURAT ERKÜTÜK

MELİH AYDIN

Kuzu Grup Yönetim
Kurulu Üyesi Özge Kuzu,
2. yıl konușmasında:
“Bu geceyi çeșitli
sebeplerle birbirimizden
uzak geçirmek zorunda
kaldığımız dönemi telafi
etmek, birlikte eğlenmek
için düzenlemek istedim.
Heyecanımızı paylaștığınız
için çok teșekkürler. Sizler
için çok keyifli bir akșam
hazırladık.” diyerek sözlerini
sonlandırdı ve misafirlerine
iyi eğlenceler diledi.

davet

FATİH ÇALI, SEVGİ YAZGAN

Ünlü DJ Suat
Ateșdağlı davetliler
ile bir araya geldi.
Renkli görüntülere
sahne olan davet,
keyifli bir șekilde
son buldu.
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ZAFER YILDIRIM

ELİF-ONUR BİNAY

ZÜLKÜF ÖNAL

GÜLDANE- TÜZÜN GELGEL

GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI

FATİH KARACA

SEDA ÇAKMAK

CANDAȘ TALİPOĞLU

MAG PR
Solutions
tarafından
düzenlenen
etkinlikte Kuzu
Effect AVM’nin
2. yılı müzik
ve eğlence ile
kutlandı.
SAVAȘ GELGEL

BEDİ- ELA GÜRBÜZ

BERİL ÇAVUȘOĞLU

davet

CEMRE KÖSEOĞLU, GİZEM ÖZCAN, DAMRA SANCI
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EFE ÖZDEMİR, KUTAY GÜRDAL

Kuzu Effect
AVM’nin 2. Yaș
kutlamasında,
Mest Band
Quarted sahne
aldı.
EGEMEN ÜNAL

İPER ZİLELİ

ERCAN ÇELİK

PELİN İPEK

ABDULLAH ATA GÜMÜȘ

EV VE BAHÇE ÜRÜNLERİ
Bahçe Bitki Mobilya

Yaklaşan bahar aylarında bahçenizi keyiflendirecek
mobilyalar için, ocak ayı fırsatlarını kaçırmayın.
viagardenia

home_garden_market

0 552 544 60 36

www.gardenia.com.tr
Beytepe Mah. Allora İş Merkezi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No: 63 / C – 1 Çankaya / Ankara
ankara@gardenia.com.tr - Tel: 0 312 557 77 22

röportaj

DİLEK YALÇIN

Sanat Tutkusu ve
Nesnelerin Masumiyeti
Dilek Yalçın
Sanat yașamına çocukluk yıllarında bașlayan sanatçı Dilek Yalçın, sosyal
medyada da yoğun bir kitleye hitap ederken 2014 yılından itibaren kendi
sanat atölyesinde üretim yapıyor. Ressam Dilek Yalçın, büyük beğeni toplayan
“Nesnelerin Masumiyeti” sergisi ve sanat anlayıșıyla ilgili birçok detayı
MAG okurlarına anlatıyor.

Ö

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kimdir
Dilek Yalçın, ne zamandır resim yapar?

Birçok çocuk gibi, elim fırça tutabildiğinden beri resim
yapıyorum; fakat pek azı gibi hiç bırakmadım. Örgün
eğitimim farklı alanlarda ilerlese de sanat ve resim
hep vardı hayatımda. Kariyerime henüz üniversite
öğrencisiyken televizyonda başladım. Muhabirlik,
spikerlik, yapımcılık, hepsini çok severek icra ettim. Şu ansa aklım
fikrim resim ve sanat üretmek. Şu ana dek bütün bildiklerim,
bilmek istediklerim güzel sanatlar başlığı altında çiçek açıyor, hayat
buluyor adeta.
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Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap
ediyorsunuz, takipçileriniz daha çok kimlerden
oluşmakta? Size pozitif bir enerji veriyor mu?

Sosyal medya bir sanatçı için son derece ilham verici bir
mecra, öğretici, haberdar edici, paylaşımcı… Birçok kişiye
erişiminizi, onların size erişimini ve görünülürlüğünüze
katkı sağlıyor. Bazen merak ediyorum resim sanatının
ustaları, Leonardo’dan Picasso’ya bu çağda, bu dijital çılgınlık
içerisinde yaşasa sosyal medyadan nasıl istifade ederlerdi ?
Picasso yine her şeyi lehine çevirmeyi ve bir sosyal medya
fenomeni olmayı başarır mıydı?

Bense böyle bir kaygı gütmesem de sosyal medyada doğal akışında
var olmaya çalışıyorum. Okuduklarımı, izlediklerimi, ürettiklerimi
paylaşmayı çok sevdiğim için de sanırım sanatseverlerin ilgisini
çekiyor. Takipçilerimden, en çok da ilham verdiğime dair yorumlar
alıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.

Nesnelerin Masumiyeti serginizi biraz anlatabilir
misiniz? Nasıl oluştu bu sergi, nelerden ilham alarak
yaptınız?

Nesnelerin Masumiyeti sergimdeki eserlerin çoğu, pandemi sürecinde
ortaya çıktı. Londra eğitimimi tamamlayıp henüz dönüş yapmıştım ki
virüs patlak verdi ve zorunlu bir kapanma süreci yaşadık. Önümüzde
iki seçenek vardı; ya çok olumsuz etkilenip depresyonlardan
depresyon beğenecektik yahut hem sağlığımıza azami derecede
dikkat edip hem de süreci lehimize işletecektik. Elbette ki ikinci
yolu seçtim. Londra’dan aldığım ilham ve hızı hiç kesmeden eser
üretmeye koyuldum. Sonuç: profesyonel olarak neredeyse 5 yılda
ortaya koyulabilecek eserler, kapanma sürecinde vücut bulmuş oldu.
Eserlerim İstanbul sergimde Tophane-i Amire gibi bir mekanın
duvarlarını doldurduğunda, ben de ne çok ürettiğimi o an idrak ettim.
Yani şu kapanma sürecinde resim benim tutunduğum dal oldu.
Şimdiyse açılma ve onları sanatseverlerle buluşturma zamanı…

Eserlerinizde daha çok hangi sanatsal akımların
etkilerini görebiliriz?

Tarzımı sınıflandırmak ve sınırlamayı tercih etmiyorum. O kadar çok
disiplinden ve akımdan beslendim ki ortaya çok eklektik işler çıktı.
Malzemelerimle klasikleri referans alırken çizgilerim ve renklerim
pop artı çağrıştırıyor; gündelik bir objeyi resmederken birden
etnografik bir nesne ilhamım oluyor ve tuvalimde yerini buluyor.

Bir resmi sanat eseri yapan sizce nedir?

Hissettirdiği ve kalbinizde bıraktığı iz, dimağınızda bıraktığı tat, sizi
içinde olduğunuz zaman ve mekandan koparabilme yetisi…
O yüzden o kadar özgün ve özel ki sanat eseri… Bir kritere, koşula
bağlamak her birine haksızlık olur.

Sanatınızda toplumsal sorunların izlerine de rastlanıyor
mu?
Gazeteci geçmişim, insan sevgim ve küresel, toplumsal konulara
çözüm bulma içgüdüm sanatıma da yansıyor… Ancak tuvalimin
yetmediğini hissettiğim noktalarda, kavramsala kayıyorum. Bir
kavramı somutlaştırmaya ve onu enstalasyon (yerleştirme) haline
getirmek de üretirken en keyif aldığım aşamalardan biri.
Nesnelerin Masumiyeti sergimde de 3 tane kavramsal işim var.
Kadınların iş dünyasındaki yükselişini ve karşılaştıkları engelleri
ifade etmeye çalıştığım “Cam Tavan”;
Öteki ve mülteci olma halini anlattığım “Boyalı Kuş”;
Ve pandemi sürecinde hayatlarımızdaki yeri yadsınamaz olan
sosyal medya kullanımını somutlaştırmaya çalıştığım “Karantina
Günlüğü”...

En beğendiğiniz ve kendinize yakın bulduğunuz Klasik
Dönem ressamları hangileridir?

Leonardo da Vinci, Jr.Hans Holbein ve modern sanata geçiş sürecinde
Vincent Van Gogh ve Rene Magritte, özel bir bağım olduğunu
hissettiğim, bana öte alemlerden hocalık yaptıkları hissine kapıldığım
değerli şahsiyetler. Bizdense, tam bir Dinocuyum ve Fahrelnisa Zeid
de ilham perilerimdendir. 

Gazeteci geçmișim, insan sevgim
ve küresel, toplumsal konulara
çözüm bulma içgüdüm sanatıma
da yansıyor…

davet

BAȘAK SOYKAN

DAREN GEREDE ERKAYA, BİLGE ÖZTÜRK, BENNU GEREDE, MIRO GEREDE ERKAYA

Acayip
Galada
Buluşma
Keyifli anların yaratıcısı Pernod
Ricard, Türkiye’nin yeme içme
sektörünün öncüleriyle bir araya
gelerek ‘‘Acayip’’ isimli bir filme
imza attı.
Tolga Karaçelik’in yönetmen koltuğuna oturduğu kara komedi
tarzındaki Acayip filminde, Türkiye’nin en sevilen mekanlarının
sahipleri başrolleri üstlendi. Film, Mandarin Oriental İstanbul’da
düzenlenen görkemli gala ile izleyiciyle buluştu. Kuzey Afrika ve
Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen
muhteşem galaya yeme içme dünyasının en popüler isimlerinin
yanı sıra iş, sanat, medya, spor ve cemiyet dünyasından da birçok
isim katıldı. 

78

SELÇUK, EVİN TUMAY

MUZAFFER YILDIRIM, MARIA ANASTASIA

GÜLAY AFȘAR

İSMAİL POLAT

Yeme - içme
dünyasının
yıldız isimlerini
ilginç rollerle
bir araya geldi.
ALİ-AYȘEGÜL ÜNAL

Ali_AysegulUnal
TOLGA, TUĞÇE ALTUĞ KARAÇELİK

davet

TUNA-DEMET OZANER
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PELİN AKAT

SARP CANKÖROĞLU

Gala;
“Mavi Halı” ile
bașlayıp
yemek, film
gösterimi ve
ödül töreniyle
son buldu.
AYȘE BOYNER

SERKAN CUHA

BURCU DENİZER, DORUK TİRMAN

röportaj

M. KEMAL GÜNEȘ

Trusa Investment Management

ile Eviniz Amerika’da Kiranız
Dolar Hesabınızda

Amerika’da gayrimenkul yatırımının risksiz ve güvenilir yolu olan Trusa Investment
Management’ın Ankara Temsilcisi M. Kemal Güneș, Trusa ile yatırım yapmanın
detaylarını ve ayrıcalıklarını paylașıyor.

Ö

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik bölümünden onur derecesi ile
mezun oldum. Öğrencilik dönemimde The
Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., BankPozitif
Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş., Coca Cola
İçecek A.Ş. gibi sektörlerinde güçlü konumdaki
yerli ve yabancı sermayeli birçok firmada görev aldım.
Mezuniyetim sonrası Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık
ve Tic. A.Ş.’de Kurumsal Finansman Analisti olarak iş hayatına
başladım. Sonrasında aile firmalarımız olan Yolbulan Demir
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 3.kuşak olarak göreve başladım. İş
akışının dijitalleşmesi, yıllık 350 bin ton inşaat demiri üretim
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kapasiteli fabrikanın kurulumu, işletim sürecine kadar
olan bütün süreçlerini yönettim. Dedem merhum Mutullah
Yolbulan’ın vefatı sonrası aile şirketimizdeki hisseleri diğer
ortaklara devredip, Trusa Investment Management’ın Ankara
Temsilciliğini aldım.

Trusa Investment Management nedir, alıcılar için
nasıl bir sistemi vardır biraz anlatabilir misiniz?
Trusa olarak bizler, gayrimenkul yatırım ve yönetim (property
management) firmasıyız. Yurt dışından risksiz, güvenilir,
dövizle gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara geri dönüş
süresinin kısa olacağı şekilde Amerika’dan gayrimenkul
alabilmelerini sağlıyoruz.

Yatırımcılarımıza alacakları evden sorun yaşamamaları adına
sektöründe tecrübeli uzman kadromuzun detaylı ekspertizleri ile
evleri seçiyoruz. Evin geçmişi, kredi borcu olup olmadığı, evin piyasa
değerinin ne olduğu ve kiralanabilme oranlarının ne olduğu gibi bütün
kriterlerini inceleyip araştırarak portföy oluşturuyoruz.
Trusa olarak bizler, yatırımcılarımızın aylık yüksek kira getirisi elde
etmeleri ile birlikte yıl sonunda aslında vergiler ve sigorta primi
ödemeleri düştükten sonra ellerinde yüksek net kar geçebilmesini
hedefliyoruz. Seçtiğimiz bölgeleri ve emlak değerlerini buna göre
tasarlıyoruz. Yatırımcılarımız, emlak alımları sonrasında kiralarından
emin olabilecekleri, masraf çıkarmayan vergilerinin ve doğal afet
sigorta ödemelerinden sonra bile oldukça karlı bir yatırım yapmış
oluyorlar.
Trusa Investment Management, yatırımcılarımızın ev alımları
sonrasında evlerinin yönetimini de üstlenmektedir. Yatırımcılarımız
adına evlerin kiralanması, kiracı çıkarsa yerine yeni kiracı
bulunması, Kira Sigortası ile hiçbir ay kira alımında bir sorun
yaşanmaması ve evlerin periyodik olarak bakım işlemlerini yerine
getirerek yatırımcıların huzurla Türkiye’de yaşayıp Amerika’daki
gayrimenkullerinden gelir elde etmelerini sağlamaktayız.

Sizin Trusa yolculuğunuz nasıl başladı?

Bireysel olarak Türkiye’de sahip olduğumuz dükkan ve konutların
kiralamalarında ne yazık ki çoğunlukla sorun yaşadım. Hem
kiralanma süresi hem sonrasında kiracıdan kira tahsilatında ne yazık
ki olumlu sonuçlar elde edememiştim. Dövizle gelir elde etmek ve de
gayrimenkul yatırımı yaptığımda kurumsal bir muhataplık arayışım
vardı. Bununla ilgili Avrupa ve İngiltere’deki seçenekleri inceledim.
Trusa’nın Kurucusu&CEO’su Erdem SEZER Bey ile tanıştıktan sonra
diğer incelediğim yatırım opsiyonlarından daha yüksek ticari getiri
elde edebileceğimi hem de Türkiye’de kalarak yatırımlarımın benim
adıma sorunsuz yönetilebileceğini gördüm ve Trusa ile yolculuğum ilk
olarak Trusa yatırımcısı olarak başladı.

Amerika’dan alacağımız evi Trusa Investment
Management ile almak bize ne ayrıcalıklar kazandırır?

Yurt dışında bir yatırım yapacaksanız çalışacağınız firmanın kendini
ispat etmiş olup olmadığına tecrübesine referanslarına bakmanız
gerekiyor. Trusa; 2005 yılında Amerika’da kurulmuş, 2015 yılında
Türkiye’de ofis açmış, kendini ispat etmiş bir firma. Şu an hali hazırda
1.080’in üzerinde müşterisi 2.800’ün üzerinde satıp yönettiği ev var.
Trusa’nın yatırımcılarına kira garantisi opsiyonu sunması ve bu
zamana kadar hiçbir yatırımcısına almış olduğu evle ilgili masraf
çıkarmamış olması çok değerli. Trusa, ABD’de yüksek kredi notu
sayesinde kira alacak sigortası yapabilme hakkına sahiptir. Satış
sonrasında evlerin yönetimi hukuki, muhasebe işlemlerinin ve bina
bakımlarının yapılması konusunda Türkiye’de neredeyse benzersiz bir
iş modeline sahiptir.

Gayrimenkul yatırımını Amerika’da yapmak, Türkiye’de
yapmaktan daha mı avantajlı?
Türkiye’de yapılan gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş süresi
ortalama 25-30 yıl civarındadır. Bu süreler hesap edilirken genelde
emlak vergisi, gelir vergisi, sigorta gibi masrafları dahil edilmeden
oluşan rakamlardır. Amerika’da Trusa’nın portföyündeki evlerde
vergi ve sigorta masrafları düşüldükten sonra kendini dolar bazında
10-12 yılda amorti edebilmektedir. Tahsilat riskini almadığın, aylık
dolar hesabına kiranın yattığı, Türkiye’de İstanbul, Ankara’daki emlak
tutarlarından aslında daha ekonomik rakamlara yüksek getiri elde
edebileceğin bir yatırım olduğu için tabi ki daha avantajlı derim.

Yurt dıșından risksiz, güvenilir,
dövizle gelir elde etmeyi hedefleyen
yatırımcılara geri dönüș süresinin
kısa olacağı șekilde Amerika’dan
gayrimenkul alabilmelerini sağlıyoruz.

Satın alınan evin kira getirisi, ne sürede evi
aldığımız fiyatı amorti ediyor? Örnek verebilir
misiniz?

65.000 USD değerindeki bir evin, bizim aylık yönetim
ücretimiz düşüldükten sonra kalan net kirası 565
USD’dir, Bu da dolar bazında geri dönüş süresini 9,6 yıl
yapar. Yatırımcılarımıza 200-300 bin USD’lik bir yatırım
düşündüklerinde 60.000-70.000 USD tutarında 3-4 ev alıp
daha yüksek getiri için sepet yapmalarını öneriyoruz. 

davet

ZİYA TAȘKENT

VEDAT KACAR

ADNAN TEPECİK

ALAYBEY KARAOĞLU

NİHAT ÖZCAN

Anadolu
Uygarlıklarının
İzleri İstanbul’da
Kültür ve Turizm Bakanlığı
katkılarıyla; Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen ve
koordinatörlüğünü Siret Uyanık’ın
üslendiği “Anadolu Uygarlıklarından
İzler İstanbul” projesi sanatseverlerle
bir araya geldi.
Anadolu Uygarlık tarihinin; çağdaş sanatın usta temsilcileriyle
yorumlandığı, disiplinler arası buluşmayla oluşturulan “Anadolu
Uygarlıklarından İzler İstanbul” projesi ile alanında usta altmış beş
sanatçının eserlerinin yer aldığı bir seçki sanatseverler ile buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya
Taşkent, açılışta yaptığı konuşmada: “Serginin; tarih, arkeoloji ve
güzel sanatları aynı çatı altında buluşturmasının yanı sıra genç
sanatçılar ile deneyimli sanatçıları da bir arada bulunduruyor.”
diyerek projenin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. 
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MERAL ÖZTÜRK

SİRET UYANIK

VAROL TOPAÇ, MELİHA YILMAZ, BÜNYAMİN BALAMİR, MERİH TEKİN BENDER, HÜSEYİN ELMAS

MAG PR Solutions
destekleriyle
AKM’de
düzenlenen sergi
cemiyet hayatının
önemli isimleri
tarafından yoğun
ilgi gördü.
AYLİN ERBİLGİN

DEREN KARACA

SEDA AYAN

ÇİÇEK GÜNEY

BERİL ÇAVUȘOĞLU

davet

BÜLENT ECZACIBAȘI

VOLKAN KARATAȘ

ERTUĞRUL ATEȘ

İș dünyasının
değerli isimlerinden,
kültür sanat ve
müze denilince
Türkiye’de ilk akla
gelen isimlerden
Bülent Eczacıbașı
da sergiyi çok
beğendiğini belirtti.
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ZEYNEP GERMEN

FUNDA -EMRE BEKİȘOĞLU

BERNA AYDİL

SİBEL İLKİZ

NİLGÜN VİDİNLİ, MEHMET KÖYMEN

BERNA OKAN

Tarihçi, yazar
Saffet Emre
Tonguç ile Selda
Büyükkoyuncu
da ziyaretçiler
arasındaydı.
SİNEM YILDIRIM

NİLGÜN ESİNLİ

SAFFET EMRE TONGUÇ, SERDA BÜYÜKKOYUNCU

davet

MERAL ÇALIȘICI, AYȘEGÜL KUDUNOĞLU

ASLI SAÇAR

İNCİ GAZİOĞLU

Gülgün
Feyman’ın
sunuculuğunu
üstlendiği sergi
davetinde
ünlü müzisyen
İskender Paydaș
da katılım
gösterdi.
88
iSKENDER PAYDAȘ

YASEMİN BİLGİNOĞLU, YAĞMUR AVCI

GÜLGÜN FEYMAN

röportaj

MEHTAP KORKMAZ EREN

Moda ve Tasarım Felsefesi
Theofnite
Modern çizgilerin geleneksel çizgilerle yorumlanması ile olușturulan Theofnite
markasının kurucusu Mehtap Korkmaz Eren; giyinmenin, kișinin kendi içini
yansıtma biçimi olduğunu bir moda ve tasarım felsefesi edinerek her günün
tarzına hitap eden tasarımlar sunuyor.

Ö

ncelikle sizi ve markanızı tanıyabilir
miyiz?

Moda ve tasarım, benim hayatımda her
zaman keyifle ve merakla takip ettiğim ve hep
içinde olmak istediğim bir felsefeydi. Fakat
üniversitede modadan çok uzak ancak bir o
kadar da yararlı olacak bir bölüm olan işletme
üzerine eğitim aldım. Eğitimimin her anında modayla ilgili
neler yapabilirim diye araştırmalar yapıyor, doğru zamanı
bekliyordum. Sonrasında, daha önceden planladığım şekilde
master eğitimimi moda üzerine yaparak bu sektöre giriş için
ilk adımımı attım. Şimdi ise yeni kurduğum ve Theofnite
ismini verdiğim markamın heyecanını yaşıyorum. Theofnite,
modern çizgilerin geleneksel çizgilerle yorumlanması ile nitelik
kazanan, her günün tarzına hitap eden özel bir seri.

90 magdergi.com.tr

Koleksiyonunuzda ağırlıklı olarak hangisini renkleri
kullanıyorsunuz?
Renklere ve anlamlarına çok inanan biri olarak ilk
koleksiyonumda birçok insan için gizemli, güçlü, prestijli ve
ciddi olan siyah ağırlıklı çalıştım. Siyah benim de en sevdiğim ve
her zaman en çok tercih ettiğim renk oluyor ama bunun dışında
sezonun trend renklerinden ekru ve turuncuyu da öne çıkardım.
Daha kapsül bir koleksiyon oldu.

Önümüzdeki dönemlerde markanıza dahil etmek
istediğiniz başka neler var?

Şimdilerde keten kumaş ağırlıklı, yine içerisinde kendimizi hem
rahat hem de farklı hissedeceğimiz çok güzel bir yaz koleksiyonu
hazırlığı içerisindeyim. Uzun vadede markamı modaya yön veren
ve insanlara ilham kaynağı olan bir çizgiye taşımak istiyorum.

Tasarım çizginizi ve tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Theofnite ürünlerini giydiklerinde, insanların kendilerini
hem rahat hem de farklı hissetmelerini sağlamak ilk hedefim.
Minimal çizgiler ve basic tarz ile nasıl şık olunabileceğini
göstermek istiyorum. Tasarımlarımı yaparken kendi tarzımın
dışına çıkmadan kendi üstümde görmekten keyif aldığım çizgide
ilerlemek hoşuma gidiyor.

Sizce herkes dilediğini giymeli mi yoksa giyinmenin
kuralları olmalı mı?
Giyinmek, tamamen kişinin kendisinin karar vereceği bir zevk.
Bu konuda kural olduğunu asla düşünmüyorum. İçindeki seni
dışarıya yansıtma biçimidir aslında giyinmek. Umarım 2022 yılı
herkesin dilediğini giyebileceği bir sene olur.

Kendi markasını yaratmak isteyen yeni
tasarımcılara neler söylemek istersiniz?

Öncelikle asla ben yapamam diye düşünmesinler. İnandıktan ve
istedikten sonra altından kalkılamayacak iş yok. Her adımında
birebir kendimiz ilgilenmeliyiz. Karşımıza çıkan olumsuzluklar,
bir sonraki adımımızı daha sağlam atmamızı sağlar. Demotive
olmadan istikrarlı bir şekilde ve severek yolumuza devam edersek
sonuç mutlaka mutlu edecektir. Heyecan hayatımızın olmazsa
olmazı. Son olarak heyecanlarını kaybetmemelerini söylemek
isterim.

Yoğun bir iş hayatınız var, aynı zamanda hem eş
hem de annesiniz. Nasıl geçiyor günleriniz?

Dünyanın en güzel hissini yaşıyorum çocuklarımla birlikte. Esim
ve çocuklarım benim motivasyon kaynağım. Dışarıda yaşadığım
olumsuzlukları eve geldiğim zaman unutup her şeyi arkamda
bırakıyorum. Onların bana verdiği güç ve enerjinin, işimde daha
başarılı olmamı sağladığına inanıyorum. 
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TUĞÇE PEKSAYAR

NEBİ OZAN ÖZDEMİR

ARZU KUNT

FERYAL GÜLMAN

Six Senses Kocataş
ile Görkemli Davet
Six Senses Kocataş Mansions,
yeni yılın gelişini görkemli bir davetle
kutladı. Six Senses Kocataş Mansions
Otel Müdürü Nebi Ozan Özdemir
ev sahipliğinde gerçekleşen davete;
iş, sanat ve cemiyet hayatından
önemli isimler katılım gösterdi.
Six Senses Kocataş Mansions, yeni yılı Boğaz’ın ışıltılı sularının
eşlik ettiği muhteşem bir davet eşliğinde kutladı. Yılbaşı için özel
olarak dekore edilen yemyeşil bahçesinde konumlanan on metre
uzunluğundaki ışıltılı yeni yıl ağacı, misafirler tarafından büyük
beğeni topladı. Özel yılbaşı dekorasyonu için enerji tasarruflu
ışıklandırma kullanılarak hayata geçirilen süsleme, misafirlere
yeni yıl coşkusunu yaşattı. Yeni yıl ruhunu yansıtan bahçe
dekorasyonuna ek olarak özel tasarım kupalarda sunulan sıcak
içecekler ve Executive Chef Özgür Üstün tarafından hazırlanan
seçkin menü davetlilerin dikkatini çekti. 
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ERMAN-BETÜL BURMALI

MELİSA TAPAN

DİLA-SİMA TARKAN

NORA-TALIA KALPAKÇIOĞLU

DJ performansı
ve canlı ıșık
șovları geceye
damgasını
vurdu.
İDİL FIRAT

İBRAHİM KUTLUAY

NASTASSIA JACOBER

MİNA KARAGÜLLE

GÜLÜŞÜNÜZÜ YENİDEN KEŞFEDİN

O RT O DO NT İ S T
UZM. DT. FATMA TEKİN KAYMAZ

GÜLÜŞÜNÜZÜ YENİDEN KEŞFEDİN

ORTODONTİ ST
UZM. DT. FATMA TEKİN KAYMAZ

sağlık ve güzellik

FATMA TEKİN

Denthall Premium Clinic
Diş Telleri
Tarihe mi Karışıyor?
Șeffaf plaklar, diș çaprașıklıklarını ve çene bozukluklarını düzeltmede olan
bașarısıyla gittikçe daha da fazla adından söz ettiriyor. Uzman Diș Hekimi
Fatma Tekin, diș tellerinden daha avantajlı olan șeffaf plaklar ile ilgili
tüm merak edilenleri yanıtlıyor.
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Șeffaf plakların en büyük avantajı
dıșarıdan tedavi olduğunuzun belli
olmamasıdır.

S

on zamanlarda adını sıkça duyduğumuz
Şeffaf plak tedavisi nedir? Diş teli ile aynı
sonuçları verir mi?

Ağzında metal tel görünümü istemeyen hastalara
uyguladığımız, ileri teknolojik sistemler ile üretilerek
diş çapraşıklıklarını ve çene bozukluklarını düzelten
bir tedavi şeklidir. Sonuçları açısından geleneksel tel
tedavisinden hiçbir farkı yoktur. Son yıllarda kliniğimize tedavi
olmak için başvuran özellikle yetişkin hastalarımızın büyük
çoğunluğu, şeffaf plaklar ile tedavi olmayı tercih etmektedir.

Şeffaf plak tedavisinin avantajları nelerdir?

Şeffaf plakların en büyük avantajı, dışarıdan tedavi olduğunuzun
belli olmamasıdır. Bununla birlikte hastalarımızın yeme-içme
esnasında ya da düğün, toplantı gibi özel durumlarda plaklarını
çıkarıp normal hayatlarına devam edebilmesi de şeffaf plak
tedavisinin tercih edilme sebepleri arasındadır.

Şeffaf plak tedavisi tel tedavisinden daha uzun mu
sürer?

İleri teknolojiler sayesinde dijital tedavi planlaması yapılarak her
bir dişin en doğru hareketi hesaplanabildiği için, genel olarak
şeffaf plak tedavileri tel tedavisinden daha kısa sürer.

Şeffaf plak tedavisi her türlü vakaya uygulanabiliyor
mu ve yaş sınırlaması var mıdır?
Yaş sınırlaması olmadan dişlerin, çene kemiklerinin ve
çevre dokuların sağlıklı olduğu hemen hemen her vakada
uygulanabilmektedir.

Şeffaf plak tedavisi konuşmada bozukluk yaratır mı?
Şeffaf plaklar dijital ortamda ileri derecede hassas detaylı
ölçüler alınarak kişiye özel üretildiği için herhangi bir konuşma
bozukluğu yaratmaz.

Ortodonti alanında dijitalleşmenin avantajları
nelerdir ?

Hastalarımızdan 3 boyutlu ağız içi tarayıcılar ile ölçü alınıp
saniyeler içinde tedavi sonrası dişlerinin düzelmiş halinin
simülasyonunun gösterilebilmesi. 

özel

Derin, Eğlenceli, Göz Alıcı

İrem
Helvacıoğlu
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk kez ekran karșısına geçen,
Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Nefes karakteri ile milyonların ilgisini
ve beğenisini üzerine toplayan İrem Helvacıoğlu ile çok eğlenceli bir röportaj
gerçekleștirdik. Bașarılı ve güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, hayatı ve oyunculuk
kariyeriyle ilgili merak edilen soruların cevabını MAG Okurları ile paylaștı.
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ÜST: TUVANAM
PANTOLON ACADEMIA
KÜPE: MON REVE

özel

BÜSTİYER/ETEK: MAISON JU
KÜPE: MON REVE

Uçsuz bucaksız bu yolda
yürümek, yeni şeyler
keşfetmek heyecan verici.

İ

rem Helvacıoğlu üç kelime ile kendisini
anlatsa nasıl anlatırdı?

Biraz hiperaktif, biraz sakin, biraz eğlenceli, biraz
agresif, biraz deli, biraz mantıklı, bazen çok sosyal,
bazen içine kapanık. Bunları birleştirmek güç gelebilir
ama bunların hepsi benim. Üç kelime biraz zor yani...

Oyunculuk sizin için ne anlam ifade ediyor?

Oyunculuk sonu olmayan bir yol, her seferinde istediğim başka bir
karakter, heyecan yaratacak başka bir hikaye çıkıyor karşıma ve
deneyimlerim artıyor. Hatalarımı görmek, bunlar üzerinde neler
yapabileceğimi düşünmek için her seferinde sınırlarımı zorlamam
gerekiyor. O yüzden uçsuz bucaksız bu yolda yürümek, yeni şeyler
keşfetmek heyecan verici. Yepyeni şeyler öğrenmem ve bunun
üzerine düşünmem gerekiyor, her karakter yeni bir keşif ve bu
keşifler dipsiz bir kuyu.

Seyircilerin karşısına ilk kez Behzat Ç. Bir
Ankara Polisiyesi dizisi ile çıktınız. Daha
sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu
gibi önemli diziler yol aldınız. Başladığınız
ilk günden bugüne kadar geçen zamanda
oyunculuk kariyeriniz hakkında neler
söylemek istersiniz?

Tırmandığım yol diyelim buna, çok dik ve zorluydu. Ama
ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermedim, ben izin
versem bile bana bu yolda destek olan çok insan vardı.
Ailem, hocalarım, menajerim Şebnem Demir, arkadaşlarım
bana hep destek oldu. Karar verirken bunu konuşup
tartışıp en doğrusuna karar verebildiğimizi düşünüyorum.
Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum, öğreniyoruz,
öğrenmeye devam ediyoruz, bu yolla gurur duyuyorum
her bir anıyla.

özel

ELBİSE: CİHAN NACAR
KÜPE: MON REVE
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özel

Nefes hem çok özel hem çok
derin, benim için çok ayrı.

Dizi, set yoğunluklarında hayat nasıl geçiyor?

Her işin farklı bir yoğunluğu, farklı bir sorumluluğu var.
Bazen hayata bölünmekte güçlük çekebiliyorum ama yine de
yetişebiliyorum.

Bize son projenizden ve projede canlandırdığınız
karakterden söz edebilir misiniz? Bu kez ekranlarda nasıl
bir İrem göreceğiz?
Maalesef bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyorum.

Bu zamana kadar canlandırdığınız karakterler
içinde kendinize en yakın hissettiğiniz hangisi oldu?

Sizce iyi bir oyuncunun yapması gerekenler nelerdir?

Kendime yakın hissettiğim değil de çok severek canlandırdığım
dersem Nefes. Hem çok özel hem çok derin, benim için çok ayrı.

Öğrenmenin hiç bitmeyeceğini anlamak, öğrenmeye açık olmak,
araştırmak, gözlem yapmak, iyi dinlemek, iyi anlamak, disiplinli olmak,
sorgulamak ve en önemlisi iyi insan olmak.

Elinize yeni bir proje ulaştığında senaryosunu
okurken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz?

Eleştirilere açık mısınız? Sosyal medyadan gelen
eleştirilere nasıl yaklaşıyorsunuz?

Bir önceki projeden ayırmak istiyorum, biraz farklılık benim için
çok önemli. Karakterlerin ve senaryonun tutarlılığı ve konusuna
dikkat ediyorum.

İzlediğiniz ve takip ettiğiniz dizi ve filmlerde
kendinizi düşündüğünüzde, canlandırmaktan keyif
alacağınız karakterler ve özellikleri neler?

Çok eskiden beri istediğim bir şey var aslında, çok
heyecanlandırır beni bunu düşünmek. Orphan Black diye bir dizi
vardı ve bunda tek kişi, sayısız karakter canlandırıyordu. Böyle
bir şey oynamak sanırım farklı bir deneyim olur ve düşünmek
bile harika hissettiriyor.
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Sosyal medyanın eleştirilerinin artık eleştiri olduğunu düşünmüyorum.
Biraz hadsizlik ve biraz her şeyi eleştirmek, yargılamak ve olumsuzlaşmak
gibi bir kavram oluşmaya başladı. Bazı insanların acımasız olduğunu
düşünüyorum, tabii gözden kaçırmak istemediğim şeyler de var ve olumlu
olanları asla kaçırmam. Eleştiri demek karşındakini zedelemek değil onun
bir konuda eksikliğini göstermektir, buna tabii açığım.

Kendinizde en sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikleriniz
neler?

Empati yapabildiğimi düşünüyorum ve bu özelliğimi seviyorum ama bir
şeyin olmayacağını hissettiğim anda o şeye karşı hissizleşiyorum ve bunun
geri dönüşü olmuyor.

ELBİSE: RAISA&VANESSA
KÜPE: MON REVE

özel

İçinde mutlu
hissettiğim
her kıyafet
özgüvenli,
rahat ve
mutlu
hissettiriyor.

ÜST: TUVANAM
PANTOLON ACADEMIA
KÜPE: MON REVE
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CEKET/PANTOLON: AMORE GARIBOVIC
BÜSTİYER: ROWLEY HESSELBALLE LONDON
KÜPE: MON REVE

özel

ELBİSE: RAISA&VANESSA
KÜPE: MON REVE

Attığın her adım seni sen
yaptı. Öğrenmekten ve kendin
olmaktan hiç vazgeçmedin,
hala bu değişmedi.

Çok fit ve güzel bir fiziğe sahipsiniz. Formunuzu
korumak için neler yapıyorsunuz?

Moda ile aranız nasıl? Trendleri takip
ediyor musunuz?

Ekran önünde olmanın verdiği kusursuz bir güzellik
algısı var. Peki sizin güzellik anlayışınız nedir?

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği
seçerdiniz?

Sadece iki öğün yiyorum ama bunu çok sağlıklı ve dolu bir şekilde
yiyorum. Kahvaltı benim için çok önemli. Set çok erken olunca
öğlen yemeği saatinde kahvaltı ediyorum. Akşam erken acıkıp
hemen yemek istiyorum, kaçırınca iştahım kapanır. Abur cubur
çok sevmem, evde olsa da çok nadir yerim.

Bence güzellik algısı çok farklı ve değişken, zamanla değişiyor.
Sadece dış görünüşe bakmak yeterli değil; enerji, hayata bakışın,
tecrübelerin, bilgin ve yeteneklerin de olmalı. Kusursuzluk ve
kalıcılık bunlarla olabilir, bu benim düşüncem tabii.

Boş zamanlarınızda en çok neler yapmaktan
hoşlanıyorsunuz? Hobileriniz neler?

Film seyretmek, kitap okumak, arkadaşlarımla zaman geçirmek,
kedilerim... Zamanım varsa yeni yerler, yemekler, kültürler
keşfetmek.

Kendimce etmeye çalışıyorum. İçinde mutlu hissettiğim
her kıyafet özgüvenli, rahat ve mutlu hissettiriyor.
Modanın yelpazesi çok geniş. İçinde herkesin mutlu
ve özgüvenli hissedebileceği bir tarz var ama yardım
istediğim ve fikir aldığım stilist arkadaşım da var.

Çocukluktan beri oyuncu olmak istediğim için sanırım
buna çok fırsat kalmadı ama iç mimar olmayı isterdim.

Elde ettiğiniz başarıları ve yaşadığınız
deneyimleri düşündüğünüzde gelecekteki
İrem’e neler söylemek istersiniz?

Attığın her adım seni sen yaptı. Öğrenmekten ve kendin
olmaktan hiç vazgeçmedin, hala bu değişmedi. Değişen
tek şey yaşın, hayatında ve kariyerinde attığın adımlar. 

davet

CAN GÜZEY, ASLIHAN AYDIN

NİLGÜN ESİNLİ

BATYA KEBUDİ

FEZA FIRAT

Hollywood
Mimarı
İstanbul’da
Dünyaca ünlü iç mimar Sir Parviz
Pargari, yeni tasarımlara imza atmak
için Türkiye’ye geldi. Sir Parviz
Pargari için İstanbul’da düzenlenen
imza gününde misafirler; sohbet,
eğlence, müzik ve lezzetli
yemeklerle keyifli vakit geçirdi.
İnsan hayatının iyileştirilmesi için yaptıkları ve büyük başarıları
ile uluslararası üne sahip Sir Parviz Pargari “Rizal Şövalye”
unvanına layık görülüp “Sir” oldu. Hollywood yıldızlarının
evlerini ve ofislerini tasarlayan ünlü iç mimar, yeni kitap ve
tasarımlar için Türkiye’ye geldi. Sir Parviz Pargari, yeni kitabı için
Destek Yayıneviyle birlikte bir imza günü düzenledi. Düzenlenen
imza gününe, Sinem Yıldırım ev sahipliği yaptı. Sanat, moda, iş
ve tasarım dünyasının ünlü isimleri için kitaplarını imzalayıp
hediye etti. Lezzet ve eğlencenin buluştuğu keyifli imza günü, DJ
Mertcan’ın performansı eşliğinde edilen danslar ile devam etti. 
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SİR PARVİZ PARGARİ

SİNEM YILDIRIM

NİL UZUN, GÜLGÜN ÇAVUȘOĞLU

ASLIHAN ABACI

CİHAN NACAR

OZAN EKȘİ, SİBEL MERT

MURAT- YELDA CUMALIOĞLU

Hem
akademisyen
hem de iç
mimar olan Sir
Parviz Pargari,
okuyucuyla
bulușan yeni
kitabı için Destek
Yayınevi ile
birlikte bir imza
günü düzenledi.

İPEK- GERMAN GHANBARI

davet

NÜKHET ÇUBUKÇU,GÜLBİN SİMİTÇİOĞLU
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TUCE PEKSAYAR

ALTUĞ ETİ, ARBEN SARAÇOĞLU

MAHMUT SİSİ

MÜGE ULUSOY

Lezzet ve
eğlencenin
buluștuğu keyifli
imza günü,
DJ Mertcan’ın
performansı
eșliğinde edilen
danslar ile
devam etti.

MUHAMMED SİSİ

ȘEYLA OVADİYA KARADENİZ

YAĞMUR KALYONCU

lemaranj

www.lemaranj.com

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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35 yıllık tecrübemizle
yaşam alanlarınızı tasarlıyoruz.

www.embapeyzaj.com

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

Barıș Küpçü

baris@movemimarlik.com.tr

İlgi Çekici ve Başarılı
Move Mimarlık A.Ș olarak bizim dıșımızda karșılaștığınız pek çok 3D çalıșmaların
aksine bitmiș görsellerimizi sizlerle paylașarak șahane olduğuna inandığımız bir
projeden bahsedeceğiz. Bizler için siz değerli okurlara gerçekçi olmak önemli...

B

ir fizik tedavi merkezi düşünün, iki muhteşem
ortağın kurduğu. Bu iki ortak Mehmet Şen Bey
ve Kaan Akın Bey yıllardır planladıkları ve
başarılarının tesadüf olmadığını gösteren bir mekân
isteği ile bizimle masaya oturdular. Hikâyelerinin
bize anlamlı gelmesi önemliydi onların projelerini
farklı kılabilmek için…
Hedefimiz kimsede olmayanı yapmaktı. Bir fizik tedavi
merkezinin şık olması ve marka değerini taşıması gerekli diye
düşündük, beraberinde rahat da olmalıydı...
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Mira Ofis’te bulunan natamam villa konumundaki bu kliniği
yaparken renk seçimlerimizle ferah olmasını, kattığımız
ahşap tonları ve küçük bitki eklemeleriyle yaşayan bir mekân
olmasını sağladık. Kurumun sloganı olan “Ne yaşadıysan
yaşadın, artık buradasın, iyileşeceksin” cümlesindeki etkiyi bu
şekilde verebildik.
Tedavi kısmına, danışanların ve tedavi olan insanların
beklemesi için bir servis alanı yerleştirerek samimi bir ortam
olmasını ve alt katta yakaladığımız sıcaklığın kaybolmamasını
sağladık.

Hatta geçenlerde stajyer çalışan ile yaptığımız sohbette kendisine
şöyle bir soru ilettik. “Daha önce staj yaptığınız yerlerde bu tür bir
çalışma gördünüz mü?” cevap “Hayır” olarak geldi. Bu cevaptan
emindik. Fakat bahsi geçen stajyer çalışanın Amerika Birleşik
Devletleri ve Almanya’da staj tecrübesi olduğunu öğrendiğimde
mutluluğumu tarif edemem. Fizyoritim markasına sektöründe
olmayanı verdiğimizi düşünmek ve onların bizi gönülden referans
etmeleri de oldukça gurur verici. Biz Fizyoritim markasına
inandık, onlar da Move Mimarlık’a...
Fizyoritim markasının oldukça ünlü ve başarılı yapısına katkı
sağlamak şirketimiz adına önemliydi. Bizim yakın dostlarımız
olan bu iki ortak ile projenin içerisine birçok detay ekledik. Bunları
burada anlatmaya sayfalar yetmeyeceği için ziyaret etme şansınız
olursa incelemenizi tavsiye ederiz. 

dekorasyon

İyi Yaşam Projeleri
Arriva Proje
Kooperatif sistemine farklı bir yaklașım kazandırarak en düșük maliyetle ve
güvenilir șekilde gayrimenkul sahibi olmayı sağlayan Arriva Proje; toprak, doğa,
deniz ve gökyüzünden ilham alarak inșaat kalitesini en üst düzeyde tutan “İyi
Yașam Projeleri” sunuyor. Arriva Proje’nin kurucuları Yașar Çömlekçi ve
Mehmet Altuğ, Arriva Projenin detaylarını MAG Okurları ile paylaștı.

A

rriva Projeden bahsedebilir misiniz
bize? Ne gibi hizmetler ve olanaklar
sunuyorsunuz?

Arriva Proje, yatırım ortaklarına hayal ettikleri
yaşam alanlarına kavuşturma amacı ile kurulmuş
ve diğer sistemlerle kıyaslandığında çok daha
düşük maliyetlerle, en güvenilir şekilde gayrimenkul edinme
sistemidir. Arriva Proje olarak gayrimenkul sahibi olmak
isteyenleri yüksek faiz ve yüksek müteahhitlik giderlerinden
kurtararak tamamen güvenli, düşük maliyetli ve yüksek getirisi
olan yatırım organizasyonlarımız ile hedeflerine ulaştırıyoruz.
İş modelimizin detaylarını, devam etmekte olan ve yakın zamanda
başlayacak projelerimize ait bilgileri; kurumsal internet sitemiz
https://www.arrivaproje.com adresinde paylaşıyor ve Arriva Proje
sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz.
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Arriva Projeyi kurarken hangi misyonu
benimsediniz ve nasıl bir vizyonla yola çıktınız?

Misyonumuz; gayrimenkul sektörüne yeni bir yaklaşımla,
farklı ihtiyaçları ve beklentileri karşılayacak, topraktan anahtar
teslimine kadar olan tüm süreci en güvenilir ve karlı şekilde
yürüterek birlik olmanın gücüyle, alırken kazandıran iyi yaşam
projeleri üretmektir.
Vizyonumuz; dileyen herkesi, her zaman piyasa ortalamasından
daha avantajlı şartlarda iyi yaşam alanı sahibi yapmaktır.

“İyi Yaşam Projeleri” diye tabir ettiğiniz
konseptinizi biraz açabilir misiniz?

Bir marka olarak “İyi Yaşam Projeleri” konseptimizi insanoğlu
için dünyanın en kadim ögeleri olan; toprak, doğa, deniz ve
gökyüzünden ilham alarak oluşturduk.

Arriva Proje ev satmaz,
ev sahibi yapar.

Fikirlerimiz; ayaklarımızı güvenle bastığımız, verimli ve güçlü
toprakta köklenir. Projelerimiz; sürprizler yaratan, estetik,
fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik özellikleriyle doğadan beslenir.
Geniş ve farklı bakış açımız ise erişilebilecek ufukların sonsuzluğunu
bize anlatan deniz ve gökyüzünden ilham alarak şekillenir.

Firmanızı sektörde ön plana çıkaran noktalar sizce
nelerdir?

Arriva Proje ev satmaz, ev sahibi yapar. Arriva Proje olarak doğru
lokasyonlarda, emsallerine göre çok daha uygun fiyatlı arazileri
buluyoruz. Profesyonel ekibimizle bulunan araziye göre en doğru
mimari projenin konseptini belirliyoruz. Ortaya çıkan projenin bir
kısmına Arriva Proje olarak bizler yatırım yapıyoruz. Bizimle aynı
düşüncede olan kişilerle yatırım ortaklığı yaparak projeyi hayata
geçirecek birlikteliğin temellerini atmış oluyoruz. Böylelikle her
yatırım ortağımız projeye girişinden itibaren her zaman kazandıran
en önemli yatırım aracı olan araziye sahip oluyorlar. Sonrasında,
arazide yapılacak evlerin tasarımından anahtar teslimine kadar olan
sürece birlikte yaşayacakları komşularıyla hep beraber tanıklık ederek
ilk aşamadan itibaren birlik ve beraberliğin gücünün avantajlarından
ve sinerjisinden faydalanmış oluyorlar.

dekorasyon

Arriva Proje neden kooperatif sistemini tercih ediyor?

Kooperatifler; ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri
müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme
yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların
oluşturduğu özerk bir teşkilattır.
Bizler de Arriva Proje olarak kooperatif sistemlerinin sahip olduğu tüm
özellikleri en etkin şekilde kullanarak birlik olmanın vermiş olduğu
güçle, adaletli ve tüm katılımcıların eşit olduğu bir ortamda iyi yaşam
projeleri geliştiriyoruz.

Projelerinizde olmazsa olmaz dediğiniz en karakteristik
özellik nedir?

Projelerimize dair detaylar; toprağın, doğanın, denizin ve gökyüzünün ön
plana çıktığı logomuzun içinde saklıdır. İyi yaşam alanları konseptiyle
tüm projelerimizin doğa ile özdeşleşmesi, yani ev sahiplerimizin yaşam
alanlarında kendilerini doğanın bir parçası hissedecekleri proje alanları
seçmemiz ve doğa ile uyumlu mimari projeleri geliştirmemiz olmazsa
olmaz özelliğimizdir.

Projelerinizin mimari tasarım ve uygulama aşamalarından
biraz bahseder misiniz?
Projeyi geliştirmeye karar verilen arazimizin bulunduğu bölge, Arriva
Proje Yönetimi olarak bizler tarafından detaylıca araştırılarak bölgenin
ve yatırım ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgeye katma
değer kazandıracak bir konsept belirlenmektedir. Tasarım aşamamızda
belirlenen bu konsepti hayata geçirebilecek, hem bizlerle aynı vizyona
sahip hem de geçmişte yaptıkları işlerle kendilerini kanıtlamış
Türkiye’nin en iyi mimarlık firmaları tarafından projelendirilerek güncel
piyasa verilerine göre toplam proje maliyeti ortaya çıkartılmaktadır.
Uygulama aşamamızda, ruhsat projemizi inşa edebilecek nitelikte
farklı inşaat firmalarından fiyat teklifleri alınmaktadır. Sonrasında,
katılımcıların ortak görüşü ile en uygun inşaat firması seçilmektedir.
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Tüm üyelerimizin inşaat bedelini “Hak Ediş Usulü” (önce işin
yapılıp denetiminden sonra ödemesinin yapılması) taksitle
ödediği ve kendi denetim ekibimizle denetlenen bir sistemde
inşaatların yapımı tamamlanmaktadır.

Yatırım ortaklarınız ile aranızdaki güven ilişkisini
nasıl kuruyorsunuz?

Yatırım ortaklarımızı kesinlikle müşteri olarak değil,
komşumuz olarak görüyoruz. Arriva Proje Yönetimi olarak
bizler de yaptığımız her projede mutlaka bir mülk ediniyoruz.
Bu şekilde hem bireysel yatırımlarımızı yapıyor hem de
komşularımıza öncülük etmiş oluyoruz. Mimari projenin
estetiği ve bulunduğu ortam ile uyumu ve inşaat kalitesinin en
üst düzeyde olması Arriva Proje’nin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Projelerimizde yaşam başlayınca uyumlu bir komşuluk
ilişkisinin olabilmesi için projemizde yaşayacak insanların
nezih ve seçkin kişilerden olması da en az bunlar kadar önem
verdiğimiz bir husustur. Bu sebeple en başından itibaren komşu
adaylarımızla bizzat kendimiz iletişim kuruyoruz.
Ayrıca yaptığımız her projemizin tamamen yasal zemine
uygun olarak yürütülmesini sağlıyoruz. Projelerimizin
başlangıcından anahtar teslimine kadar olan süreçte
kurduğumuz iletişimin tamamen şeffaf bir şekilde
yürütülmesini ve komşularımızın her detaydan anlık
olarak bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Böylelikle bize olan
güvenlerinin tüm süreç boyunca karşılığını vermeyi temin
etmiş oluyoruz.

Arriva Proje dekorasyonla ilgili süreci nasıl
yönetiyor?

Kesinleşen mimarimize uygun örnek dairemizi inşaat
başlangıcında hemen yaptırarak iç mimarımızın tasarladığı
şekilde eşyalarıyla birlikte döşüyor ve diğer komşularımızı bu

Yatırım ortaklarımızı kesinlikle
müșteri olarak değil, komșumuz
olarak görüyoruz.
örnek daireyi görmek üzere proje alanımıza davet ediyoruz. İnşaat
firmamızın görevlendirdiği mimar tarafından tasarlanan örnek
dairemiz üzerinden, her komşumuzun zevkine göre iç yaşam
alanlarını düzenliyoruz. İsterlerse örnek dairemizinkiyle birebir
aynı, isterlerse kendi istekleri doğrultusunda tasarlanması için
gerekli organizasyonu yapıyoruz. Böylece komşularımız mimari
ekibimizin seçtiği malzeme ve eşyalara sahip olma ya da kendi iç
tasarımlarını yaratabilme alternatiflerine sahip oluyorlar.

İleride heyecan verici başka projeleriniz olacak mı?
Arriva Proje her zaman fark yaratan, güvenilir yatırımlar ve iyi
yaşam alanları temin etmek üzere kurulmuştur. Bu sebeple tüm
projelerimiz sıra dışı tasarımları ile heyecan verici ve bünyesinde
hem yeniliği hem de geleneği barındıran projelerdir.
Arriva Assos Terra Vita ve Terra di Hera projelerimiz gibi; Arriva
Tavaklı, Arriva Çanakkale ve Arriva Balıkesir Projelerimiz
de bulundukları bölgenin standartlarının üzerinde, sıra
dışı tasarımları ile estetik algıyı yeniden şekillendirecek ve
özgünlükleri ile bulundukları bölgeye değer kazandıracak
projeler olacaktır. Sunacakları yeniliklerle estetik ve kalite
anlayışını üst seviyeye taşıyacak ve adres gösterilecek projeler
olacaklardır. 

arrivaproje

dekorasyon

VİLDAN ERTÜRK

Vi Interiors
Mutlu Koru Sitesi’ne
Özgün Tasarım
Vi İnteriors’ın Kurucusu Vildan Ertürk, tasarım tarzı ve önceliklerinin yanı sıra
Çayyolu’nda Mutlu Koru Sitesi’nde konumlanan; fonksiyonelliği ve özgünlüğü
ön plana çıkararak iç mekân tasarımını gerçekleștirdiği dairenin detayları
hakkında bilgi veriyor...

B

ize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir
misiniz?

2016 yılı Başkent Üniversitesi İç Mimarlık Ve Çevre
Tasarımı Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin
ardından deneyimli ve güvenilir firmalarda çalışırken;
aynı zamanda yine Başkent Üniversitesi İç Mimarlık
Bölümü üzerine yüksek lisansımı bitirdim. 2019 yılında,
çok geçmeden kendi firmamı açarak, özel sektöre adım attım.
2019 yılında “Vi İnterior” firmasını kurarak çıktığımız bu yolda; iç
mimari projelerinin yanı sıra mimari projelerde de hizmet vermeye
başladık. Bugün Vi İnterior, her türlü mimari ve iç mimari proje,
uygulama ve mobilya hizmetlerinin tamamını bir arada veren bir
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kuruluştur. İlerleyen dönemlerde, global tasarım anlayışımızı
yansıtacağımız, uluslararası çalışmalara odaklanmak için bir
oluşum içerisindeyiz.

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Mimari ve iç mimarı proje, uygulama ve mobilya alanında
faaliyet göstermekteyiz. Mimari tasarım, projelendirme ve
uygulama konularında farklı büyüklükte ve türde projeler
hazırlamakta ve uygulamaktayız. Genel olarak; mimari
projelerimizde tüm resmi işleriyle birlikte alarak; tasarımı
ve uygulamasını tamamlayıp, müşterilerimize teslim
etmekteyiz.

İç mimari tasarım, projelendirme ve anahtar teslim hizmetler
veriyoruz. Günün trendlerini takip ederek; kullanıcı odaklı, modern,
özgün tasarımlarımızla çalışma ve yaşam alanları için ihtiyaç
duyulan çözümler sunuyoruz.

Son dönemlerde gerçekleştirdiğiniz projelerinizden
söz edebilir misiniz?

Vi İnterior olarak; en son Çayyolu’nda Mutlu Koru
Sitesi’nde konumlanan, 6+1 daire projesine imza attık. Özer Ailesi, bu
yaşam alanını pratik yaşam şartları, konforu ve şehrin merkezinde

bir site içinde olduğundan dolayı tercih etmiştir. Buradaki amaç; villa
konforunu tek katta lüks bir dairede yaşama fırsatını sağlamaktır.
Müşterimizin istek ve taleplerine göre salon, mutfak, ebeveyn
yatak odası, iki çocuk odası, sinema ve çalışma odaları olacak
şekilde projelendirilmiştir. Evin iç mimarisinde yıkım ve dökümlü
değişikliklere çok gitmeden, mevcut yapıyla çalışmak istenmiştir.
Evi hazırlarken; ev sahiplerinin keyifle vakit geçirebilecekleri
modern, şık bir ev olmasını hedefledik.

dekorasyon

Onlar için en kullanışlı şekilde tasarladık. Evin girişinden itibaren tüm
mekânların birbiriyle iç içe olması ile ferah bir mekân algısı yaratılmak
istenmiştir. Evin karakterini doğal malzemelerle öne çıkararak; açık
tonlardaki renk paleti ile güçlü ve modern bir tasarıma yer verilmiştir. Bu
evde tavan yüksekliğinin uygun olması sebebiyle genel olarak mekânı
gösterecek; sarkıt aydınlatmalar tercih edilmiştir. Salonun büyük bir
bölümünü kaplayan TV ünitesinde, eskitme profil detaylarıyla tasarlanan
kütüphane; aksesuarlarla şıklaştırılmıştır. Gündelik hayata uyum sağlarken,
şıklığından ödün vermeden tasarlanan mutfakta; ahşabın sıcaklığı
ile yuvarlak masada kullanılan mermerin lüks tavrını vurguluyoruz.
Ankastreler Gaggenau’un güncel tasarımları arasından seçilmiştir. Salonla
bir bütün olarak oluşturulan yemek alanında açık tonlar kullanılarak,
aksesuarla renklendirilmiştir. Modern bir forma sahip olan masa takımı
ve sandalyeler özel olarak tasarlanmıştır. Ev sahibinin enerjisini yansıtan
renklerin tercih edildiği yatak odalarında sade ve modern tarz devam
ettirilmiştir.
Tasarladığımız bu evde modern bir bakış açısı var. Bunu seçtiğimiz yapı
malzemelerinden sanat eserlerine kadar her detayda görebilirsiniz.
İçerisinde rahatça hareket edebildiğiniz, kendinizi ait hissettiğiniz,
gözünüze ve ruhunuza hitap eden alanlara sahipseniz; konforunuzu
yaratmışsınız demektir.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler?

Her tasarımın belirli bir tema ve felsefeye dayanması tasarım anlayışımızın
kilit noktası; ancak bunu yaparken de hedef kitlenin beklentilerini ve
bütçeyi göz ardı etmeyen bir yaklaşım benimsiyoruz.

Vi interior ile hangi projelere imza attınız? Bu projeler
arasında sizi en çok etkileyen hangisi oldu?

Villa, ofis, belediye hizmet binası, cami ve fabrika gibi birçok projelere imza
attık. Her projenin ayrı bir hikâyesinin olmasının yanında; mekânları kişiye
özel bir şekilde tasarladığımız için her proje benim için birbirinden farklı ve
heyecan verici... Bu nedenle; aralarında ayrım gözetemiyorum. 
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davet

ROSELLA KARABACAK

OYA YÜKSELEN

EBRU MENGENECİOĞLU

ANNA FRESKO

Emila Casa’dan
Yeni Yıl Daveti
Mimari danışmanlık ofisi ve
dekorasyon mağazası Emila Casa,
kurucusu Aysun Karabacak Erbeş ev
sahipliğinde bir davet gerçekleştirerek
yeni yılı kutladı.
Emila Casa’nın yeni yıl daveti, Bebek mağazasında gerçekleştirildi.
Yeni yıl daveti, marka sahibi Aysun Karabacak Erbeş tarafından
gerçekleştirilirken yeni yıla özel tasarımlarla dekore edilen
Bebek mağazası, davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Yeni yıl
buluşmasına Siren Ertan, Meltem Kazaz, Aslıhan Memişoğlu ve
daha birçok isim katıldı. Emila Casa, sevdiklerini mutlu etmek
isteyenler için mağazada birçok dekoratif ürün, aydınlatma,
aksesuar ve mobilyalarla şık ve zarif hediye seçenekleri sundu. 
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AYSU KARABACAK ERBEȘ

PEKİN ÇEBİ, MİNA TEKER

İDİL LÜLECİ

İç mimar Aysu
Karabacak Erbeș’in
ev sahipliğinde
bir araya gelinen
etkinlikte markanın
yeni yıla özel
tasarımlarıyla dekore
edilen mağazası
davetliler tarafından
yoğun ilgi gördü.

ARZU CAN

BEYZA UYANOĞLU

ILGIN DALAN

SEVGİ PÜSKÜLLÜ

SİREN ERTAN

dekorasyon

Mutluluk Dağıtan Hediyeler
Be’Friends
İnsanların mutluluğuna aracı olmanın onları motive eden en önemli șey olduğunu
söyleyen Elif Yılmaz Albayrak ve Berre Ünver, Be’Friends’in kurulma sürecinden
ve her biri emekle ișlenmiș el yapımı hediyeliklerin detaylarından bahsediyor.

Ö

ncelikle Be’Friends’i tanıyabilir miyiz? Bu
yola nasıl ve ne amaçla çıktınız?

Birimiz iç mimar, birimiz işletmeciyiz. İki farklı
sektörden iki farklı perspektif olarak bu yola çıktık.
Biz iki yakın arkadaşı bu yola çıkmaya iten neden;
kaliteli, şık ve özenle hazırlanmış, kişiselleştirilmiş
ürün tercihlerimizin çok az olması oldu. Markamızı
kurarken marka kimliğimizin arkadaşlığımızı ve kişiliklerimizi
sembolize etmesini istedik. Dinamik ve canlı desenleri şık ve
zamansız ürün tarzı ile birleştirdik.

Hediye çeşitlerinizden örnekler verebilir misiniz?
Neler bulabiliriz Be’Friends’te?

Be’Friends’te birçok farklı durum için uygun hediyeler
bulabilirsiniz. En çok tercih edilen ürünümüz, özel günler için
hazırlanan cam mumlarımız. Doğum günleri, nişan, düğün ya da
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bebek hediyeleri olarak tercih edilen hediyelik mumlarımızın
ve kutularının tasarımını müşterilerimize özel çalışıyoruz. Aynı
zamanda vazolarımız, mermer mumlarımız ve kupalarımız
da sevdikleriniz ya da kendiniz için harika hediye seçenekleri
oluyor.

Ürünleriniz el yapımı. Peki, nasıl bir tasarlama ve
üretim sürecinden geçiyor bu hediyeler?

Desen tasarımlarımızı yaparken en çok dikkat ettiğimiz
unsur marka kimliğimiz. Zamansız tasarımlar kullanmaktan
hoşlanıyoruz. Özel gün ürünlerinde, müşterimizin ihtiyacı
doğrultusunda hediyeliğimizin ne olacağına karar veriyoruz.
Aynı şekilde müşterinin isteği doğrultusunda bir tasarım ortaya
çıkarıyoruz. Tasarıma karar verdikten sonra olan süreç, bizim
için en önemli kısımlardan biri. Her ayrıntısını incelikle takip
ettiğimiz üretim sürecimiz başlıyor.

Hiç tanımadığımız insanların en özel
günlerinde hediyeliklerimizle yanlarında
olmak bize inanılmaz bir mutluluk veriyor.

Ürünlerimiz isinin ustası zanaatkârlar tarafından hazırlanıyor.
Özel tasarım desenlerimizi el yapımı olarak mermer, cam ya da
porselene işliyoruz ardından boyanıyorlar ve fırına giriyorlar.
Yüksek dereceli fırınlarda 3 saat piştikten sonra mumlarımız için
mum dolum işlemi başlıyor.

Ürettiğiniz hediyelerde en dikkat ettiğiniz noktalar
nelerdir?

En çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri tasarımlarımızın
orijinalliği. Daha önce benzeri görülmemiş tasarımlar yapmak
bize heyecan veriyor. Bir diğer unsur ise ürünlerimizin kalitesi.
Tüm üretim aşamamızda, her aşamayı dikkatlice takip ediyoruz.
Ürünlerimizin boyasının kalitesine, camın ya da mermerin
kalitesine ve desenlerin simetrisine dikkat ediyoruz. Teslim
ettiğimiz ürünlerin, müşterimizin eline geçtiğinde kusursuz
olması bizim için çok önemli.

İnsanlara hediyeler üreterek mutluluklarına aracı
olmak çok güzel bir his olmalı. Sizin işinizle ilgili en
sevdiğiniz detaylar neler?
İşimizle ilgili bizi en motive eden şey müşterilerimizin
mutluluğuna aracı olmak. Hiç tanımadığımız insanların en özel
günlerinde hediyeliklerimizle yanlarında olmak bize inanılmaz
bir mutluluk veriyor. Müşterilerimizle birebir iletişimde
olmaya özen gösteriyoruz. Kendi özel günümüzmüş gibi onlarla
heyecanlanıp isteklerini ona göre karşılamaya çalışıyoruz. Bu işin
bitmeyen heyecanı ve gün sonunda aldığımız güzel geri dönüşler
bize iyi ki bu işi yapıyoruz dedirtiyor.

Müşteri memnuniyetini sağlamak için neler
yapıyorsunuz?

Kendimiz müşteri olduğumuzda beklediğimiz davranışları
müşterilerimize sağlamaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz birçok üretim
sürecinden geçtiği için süreyi olabildiğince kısaltmaya çalışıyoruz.
Müşterilerimizle sürekli iletişim halinde olup bilgilendirmeye
çabalıyoruz. Sürekli ulaşılabilir halde olmak için iletişim
numaralarımızı paylaşıp gerektiğinde fikir alışverişi yapıyoruz.

Sevdiklerine hediye almayı düşünen ancak ne
alacağını bilemeyen müşterilerinize tavsiyeleriniz
var mı?

Öncelikle yaşam alanlarımızı güzelleştiren ve özelleştiren
hediyeleri tavsiye ediyoruz. Bulunduğunuz ortamın mis gibi
kokması için kişiselleştirilmiş mumlarımız tercih edilebilir. Gerek
sunumluk gerekse bardak altlığı olarak kullanılabilen mermer
altlıklarımızı fonksiyonel oluşundan dolayı öneriyoruz.
Açıkçası ürünlerimizin hepsi hediye olarak verilmeye uygun
ürünler. Ürün yelpazemiz geniş ve kişileştirilmiş ürünlerden
oluştuğu için kendinize ya da sevdiklerinize uygun bir hediye
bulacağınızdan eminiz! 

dekorasyon

ENES EKSİK

KEREM YÜCE

Modern Tasarım Anlayışı
Cavetto Architects
Cavetto Architects kurucuları Kerem Yüce ve Enes Eksik; tasarım
anlayıșlarını, moda ve dekorasyon ilișkilerini, bir mimarlık firması olarak
önem verdikleri noktaları MAG Okurları ile paylașıyor.

K

endinizi bize biraz tanıtır mısınız?

Kerem Yüce: 1988 Eskişehir doğumluyum. Bir yaşından

itibaren Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşamaya başladım.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümünü
kazanarak İstanbul’a geldim. Bölümün 2. sınıfında
iç mekan tasarımına olan ilgimden dolayı okuldan
ayrılarak iç mimarlık bölümünü okumaya karar verdim.
Şimdi düşündüğümde hayatımda verdiğim en iyi kararlardan
birisi olduğunu görüyorum. Okul öncesi 3 boyutlu çizim yapmayı
öğrenmek için katıldığım kurs programında üstün başarı sertifakası
almaya hak kazandım. Ailemin de desteğiyle Maltepe Üniversitesi
İç Mimarlık bölümüne girerek yeni hayatıma başlamış oldum. Bir
kere yüksek onur öğrencisi ve iki kere de onur öğrencisi oldum. Okul
yıllarında başlayan profesyonel hayatım mezun olduktan sonra da
devam ederek uzun yıllar Nişantaşı’nda başarılı firmalarda kariyer
yaptım.

Enes Eksik: 1988 Hatay doğumluyum. Evli ve bir kız çocuk babasıyım.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun
olduktan sonra yine üniversitemin işletme bölümünde global
pazarlama masterımı tamamladım. 3 yıl süresince kurumsal bir
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firmada satış yöneticiliği yaptım. 2014 yılında Ekdem Demir Çelik
adında Türkiye çapında demir çelik ürünleri satışı yapan firmamı
kurdum. 2021 yılında, ilkokuldan bu yana dostluğumun devam
ettiği Kerem Yüce ile tekrar yollarımız kesişti ve Cavetto Architects
isimli firmamızı kurduk.

Cavetto Architectsi kurmaya nasıl karar verdiniz?
Bize biraz firmanızın kuruluş sürecinden ve firmanızı
öne çıkaran özelliklerden bahseder misiniz?
Enes Eksik ile profesyonel hayatlarımızdan sohbet ederken
edindiğimiz tecrübelerle ortak bir firma kurmanın çok başarılı
sonuçlar doğuracağını düşündük ve üzerinde uzunca bir süre
nasıl en iyisi olabileceğimiz hakkında planlama yaptık. Firmamızı
kurduğumuz ilk günden itibaren ne kadar haklı olduğumuzu
gördük. Tasarımı yaparken sanat, teknik bilgiler, bütçe, maliyet,
geri verim vs. gibi birçok bakış açısını içine katmamız, firmamızın
öne çıkan özelliklerindendir.

Bir iç mimar olarak mekanı dekore ederken en önem
verdiğiniz nokta nedir?
Yaptığımız projelerde tasarım ve maliyet dengesini en üst seviyede

tutmaya çalışıyoruz. Konut projelerinde fonksiyonu ön planda tutarken;
ticari mekanlarda kazanç geri verimi yüksek tasarımlar yapıyoruz.

Tasarım anlayışınızı ve tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Modern tasarım anlayışımız var. Geçmişe göndermeler yaparken
futuristik dokunuşlar da yapmayı seviyoruz. İç mekan tasarımını
yapacağımız yerin ve müşterimizin taleplerine göre tarzı belirleyip
kendi tasarım anlayışımızla harmanlıyoruz.

Tasarlamaktan özellikle keyif aldığınız ve sizi
heyecanlandıran mekanlar var mı?

Gallant Galata ve Beyzade Künefenin Koşuyolu projelerini
tasarlamaktan son derece keyif aldık. Çünkü iki mekanın da sahipleri
yaptığımız işe olan saygısını hissettirerek tasarım yaparken bizi serbest
bıraktılar. Mekanı tasarlarken bizi ne kadar özgür bırakırlarsa o kadar
keyif alıyoruz.

Müşterilerinizin isteklerini ve tasarım anlayışınızı nasıl
harmanlıyorsunuz?

Müşterilerimizin taleplerini topladıktan sonra kendi tasarım
fikirlerimizi ve isteklerini nasıl tasarımımıza işleyeceğimiz hakkında
sunum yapıyoruz. Bu sunumu mümkün olduğunca detaylı yapmak
istiyoruz ki müşterimizi tamamen anlayıp doğru bir tasarımla
kendilerinin tüm isteklerine cevap vermiş olalım.

İç tasarımlarınızda mekanın özgün olmasını mı ön
planda tutuyorsunuz yoksa sezon modasını mı?

Ticari mekanlarda sezon modasına uymak son derece önem
kazanabiliyor çünkü ziyaretçiler modayı takip eden ve sürekli
yenilenen mekanlara daha çok ilgi gösteriyor. Bu yüzden
yeni yapılacak mekanlar için sezon modası ile birlikte kendi
dokunuşlarımızı tasarımımıza işliyoruz. Tamamen renovasyon ihtiyacı
olmayan mekanlarda da küçük dokunuşlarla ziyaretçilerinin dikkatini
çekmesini sağlıyoruz. Konut projelerinde de zamansız tasarımlar
yaparak uzun yıllar bir değişiklik yapmadan keyifle mekanı
yaşamalarını isteriz. 
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CEREN AKBAȘ

Mekanın Ruhuna Uygun
Tasarımlar
CRN Design Studio
Tasarımda mekan ruhunu ön plana çıkartan CRN Design Studio’nun kurucusu
Ceren Akbaș, firmanın kurulma hikayesinden tasarım tarzına birçok konuya
değinirken dekorasyon hakkında fikirler de veriyor.

Ö

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1993 Malatya doğumluyum. Karadeniz Teknik
Üniversitesi İç Mimarlık bölümü mezunuyum.
2015 yılından itibaren iç mimarlık faaliyetini
gerçekleştiriyorum.

CRN Design Studio’yu kurma
hikayenizden bahseder misiniz?

Kurumsal bir firmanın mimari bölge sorumlusuydum ancak artık
özgün ve özgür tasarımlar yapamadığımı fark ettim. İstediğim
işi istediğim şekilde gerçekleştirebilmek için CRN Design
Studio’yu kurdum. Daha çok yalın ve modern çizgilerle bütünlüğü
yakalayabildiğim tasarımlarla kendimi yansıttığımı düşünüyorum.
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Bugüne kadar firmanız nasıl projelerde bulundu?
Eski projelerinizden de örnekler vererek bir
projenin tasarımdan uygulanma aşamasına kadar
olan süreci anlatır mısınız?

3 yıl önce Aris İstanbul Kurucusu Mehdi Doğan Sayan ve ailesi
ile tanışana kadar mesleğimde branşlaştığım özel bir alan yoktu.
Mehdi Bey’in desteği ile güzellik merkezi ve klinik alanlarında
uzmanlaşmaya başladım.
Tabi ki sadece klinik projeleri yapmıyorum. Katalog tasarımları,
ofis, kafe, konut projeleri de yapıyorum. Bir projede tasarıma
başlama adımım, öncelikle doğru konumlandırma ile işlevselliği
en doğru şekilde konumlandırabilmek. Bir örnek vermem gerekirse

ANTALYA ARİS

en son açılışını yaptığımız Aris İstanbul’un, Antalya’da plan ve mekan
bütünlüğünü yakalayabildiğimiz için, hayalimdeki tasarımı mekana çok rahat
bir şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum. Mekanları tasarlarken önceliğim
işlevsel olması o işlevselliğin doğrultusunda tasarımlarımı mekanın ruhuna ve
danışanımın taleplerine göre tasarlıyorum.

Bir iç mekanı tasarlarken dikkat ettiğiniz ilk nokta nedir?

İnsanların karakterlerini ve ruhlarını mekanlara yansıttığını düşündüğüm
için, yapacağım mekandan çok mekan sahibinin veya mekanı kullanacak
kişilerin analiz edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden kendimi iyi
ifade edebileceğime inandığım ve özgün tasarımlar yapabildiğim, uyumla
çalışabileceğim ekiplerle projelerimi yürütüyorum.

ANTALYA ARİS

Firmanızın tasarım tarzını nasıl tanımlarsınız?

Günümüz mimarisini yansıtan, karmaşadan uzak, net ve anlaşılır mekanlar
tasarladığımı düşünüyorum. Çünkü ben de her ne kadar danışanımın istekleri
doğrultusunda ilerlesem de kendi ruhumu her projeme yansıtıyorum. Crn
Design Studio’da olmazsa olmaz bir şey var ise; mutlaka her projemde bir yeri
-selfie alanı olabilir, wc olabilir- mekandan bağımsız patlatıyorum.

Dekorasyonun hem göze hitap etmesi hem de kullanışlı olması
için neler yapılmalıdır?

DENTEM DİȘ KLİNİĞİ

Öncelikle planın kullanılacak mahallere göre mobilyaların ve geri kalan
aksesuarların mekanla bir bütün, ergonomiye uygun bir şekilde tasarlanması
gerekiyor. Renk-doku bütünlüğü her projenin ruhuna göre değişkenlik
göstereceğinden her şeyin uyumlu oluşu da göze hitap etmesi sağlar.

Gelecek dönemde iç tasarımda ne tür ürünler ön plana
çıkacak?

Teknolojinin de gelişmesi ile yaşam alanlarımızda daha çok dijital ürünler
görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Akıllı evlerin artık lüks olmaktan
çıkıp hayatımızın bir parçası olması kaçınılmaz. Hayatımızı ve işlerimizi
kolaylaştıran her türlü teknolojik ürünün evlerimizde ofislerimizde kısacası
insanın olduğu her yerde popülasyonun artacağını gelecek sezonlar da
görmeye başlayacağız. 

DENTEM DİȘ KLİNİĞİ

crndesignstudio

Renklerin
Ahengi
İç mekan konseptinde değișiklik
isteyenler için, yenilenmiș
hissettirecek șık ve benzersiz
detayları sizler için derledik.

VISIONNAIRE

dekorasyon

YOI DESIGN
Yastık

H&M POSTER
Poster 219

YOI DESIGN-LLADRO
Mum

KUTA HOME
Kanepe

TEPE HOME
Dekoratif Obje

MEJI ATELIER
Dekoratif Obje 470

FUGA MOBİLYA
Puf

ZARA HOME
Takı Kutusu 399
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ROCHE BOBOIS
Koltuk

YARGICI
Puf 1.699

ROCHE BOBOIS
Halı

YOI DESIGN
Vazo
KUTA HOME
Konsol
YOI DESIGN
Vazo

FUGA MOBİLYA
Berjer

YARGICI
Desenli Puf 1.699

dekorasyon

ÇAĞLA TERMELİ

Konforlu ve Eşsiz Mimari
CagDesignStudio
Hem Instagram’dan bizlere tasarım fikirleri sunan hem de çağdaș tasarımlarıyla
sektöründe öncü firmalardan olan CagDesignStudionun kurucusu Çağla Termeli;
firmanın kuruluș sürecini, tasarım anlayıșını ve iși ile kurduğu bağı
MAG Okurları ile paylașıyor.

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Eğitim ve
kariyer hayatınızdan söz edebilir misiniz?

Mimarlık eğitimimi Maltepe Üniversitesi Mimarlık
Fakültesinde tamamladım. Bu süreçte iç tasarım ve
ürün tasarımına olan ilgimi fark ettim. Üniversite
eğitimimden sonra iç tasarımla ilgili kısa süreli
eğitimler alarak ilgi alanım olan bu alanı teknik
olarak da geliştirmeye çalıştım. Teknik olarak gelişmeye çalışsam
da tasarımın güzel yanı, kendi çizgin olup bu çizgide neyi
nasıl istiyorsan o şekilde yorumlamak. Ben popüler olandan
yana olamıyorum yani ilk akla gelen, alışılageldik bir şey beni
heyecanlandırmıyor. Bu yüzden tasarımlarımda popüler olan
ürünleri değil daha farklı ürünleri seçmeye çalışıyorum ya da
alışılageldik ürünleri kullanıyorsam bile antika veya tasarımını
kendim yaptığım parçalarla harmanlayarak kullanmayı tercih
ediyorum.

CAG Design Studio’yu ne zaman ve nasıl kurdunuz?
Nasıl bir amaç ile yola çıktınız?
CagDesignStudio ilgimi çeken tasarımları incelerken oluştu
aslında. İlk olarak beğendiğim fotoğrafları paylaştığım bir
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Pinterest ve instagram hesabıydı daha sonra projelerimi
paylaşmaya başladım ve olumlu dönüşler almaya başladıkça
büyüdü.Yeni tasarımlar yapmak her yeni tasarımda yeni
bir şeyler görmek aslında bu işe olan hevesinizi arttırıyor bu
yüzden her yeni projem benim için mesleğime sıfırdan bir
başlangıç gibi heyecanlandırıyor. Şu anda CagDesignStudio tam
olarak istediğim yerde değil fakat o yolda olduğuma eminim.
Hedefim herkesin onay verdiği bilindik güzellik kavramından
daha çok insanlar üzerinde merak uyandırıp etkileyici bir his
yaratmaktan yana.

İç tasarım ve dekorasyon fikirleri paylaşıyorsunuz.
Tasarım tarzınızı ve çizginizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Mimarlık eğitimi, iyi bir iç mimar olmak için tek başına yeterli
değil ne yazık ki. Tek bir tarza bağlı kalmak, insanın yaratıcılığını
körelten bir süreç ve tasarımınızın kalitesini düşürdüğüne
inanıyorum. Farklı dokuların, tarzların birbirine harmanladığı
tasarımlar çok daha doyurucu duruyor. İç mimarlık için kaliteli
bir eğitime ek olarak geniş bir vizyon, yaratıcılık ve hayal
gücü gerekiyor. Bunun için de kendini her daim diri tutmalı ve
gerekirse sanatın her dalıyla kendini beslemelisin.

En beğendiğiniz mimarlar, iç mimarlar ve
tasarımcılardan örnekler verir misiniz?

Mimarlık alanında çalışmalarını beğendiğim tasarımcılar var.
tasarımlarını yakından takip edip hem onların çalışmalarından
ilham alıyorum hem de bu tasarımları kendi hayal gücümle
besleyip özgün fikirler ortaya çıkarıyorum. Bu tasarımcılardan
bazıları: Athena Calderone, Ken Fulk, Beatriz Silveira, Kelly
Wearstler, Mehmet Sezai, Erdem Hamza...

Paylaşım yaparken en çok nelere dikkat
ediyorsunuz?

Instagram sayfamda günlük hayatı daha konforlu hale getiren,
kendi tarzım yada kendi tarzım olmasa dahi beni etkileyen
tasarımlar ve bunları neden beğendiğimi açıklayan paylaşımlar
yapmaya çalışıyorum. Böylelikle tasarıma ilgilisi olan, evini
yenilemek isteyen ya da yeni bir mekan tasarlamak isteyenlere
yardımcı olacak bilgiler sunabiliyorum.

Sizden danışmanlık almak isteyenler; size nasıl
ulaşabilir? Süreç hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tasarımlarımı beğenip benden danışmanlık almak isteyenler
ya yaptığım tasarımları görüp eski danışanlarım yoluyla ya da
sosyal medya üzerinden benimle iletişime geçiyorlar. Amaç tabii
ki danışanlarımı memnun etmek. Bu amaç doğrultusunda da
mesleki birikimimi, danışanlarımın kişisel zevkleri ve istekleriyle
birleştirip hem konforlu hem özgün bir alan ortaya çıkarıyorum.
Hem yenileme projeleri hem de sıfırdan tasarım çalışmaları
yapıyorum. İç mimarlık, odağında “insan” olan bir meslek. Bana
güvenerek yaşam alanlarını bana emanet etmiş insanları günün
sonunda memnun etmiş olmak, benim için tarif edilemez bir
haz. İster ofis ister ev olsun, insanların zamanlarının büyük
çoğunluğunu geçirdikleri mekanlara dokunuşlar yapıp her
anlamıyla içlerine sinen bir alana dönüştürmek beni çok mutlu
ediyor. Bu mesleğe olan tutkumun başında da istediği mekana
kavuşan danışanlarımın mutluluğunu hissetmek geliyor. İşini
severek yapmak çok büyük bir ayrıcalık ve kişinin yaşam
kalitesini arttıran bir unsur. Ben de işimi severek yaptığım
için çok şanslıyım. 

davet

BERİL ÇAVUȘOĞLU

İREM ȘAHİN

FERAY ȘAHİNGÖZ

NİHAN TAYFUR

EBRU ERGECE SUNA

Yoi Dekorasyon
İle Keyifli Akşam
Yemeği
İç Mimar Dilan Karaaslan’ın kurucusu
olduğu Yoi Dekorasyon’da verilen
davette, cemiyet hayatından isimler
keyifli bir akşam yemeğinde buluştu.
Başkentte yeni açılan ve kısa zamanda büyük ilgi gören Yoi
Dekorasyon’da keyifli bir davet gerçekleşti. Yeni yılın gelişini
Yoi’de bulunan özel markaların ürünleri ile servis edilen bir akşam
yemeğiyle kutlayan konuklar, eğlenceli sohbetler eşliğinde vakit
geçirdi. Yoi Dekorasyon’un kurucusu olan ve ev sahipliğini üstlenen
Dilan Karaaslan ise misafirleriyle tek tek ilgilenerek unutulmaz bir
akşama imza attı. 
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DİLAN KARAASLAN

dekorasyon

Zarif, Şık ve
Bohem
Estetik Decor’un sizin için
derlediğimiz zarif ürünleriyle
iç mekanınıza bambașka
bir ıșıltı katabilirsiniz.
VIVILLI COSY
KANEPE

MOOSE KOLTUK

MOREL&CLAM
SEHPA

BOHEM
TV ÜNİTESİ

FLAMINGO
KANEPE

dekorasyon

Ergonomik ve
Şık Projeler
FCB Interiors
FATİH CAN BOZKURT

S

izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

Yurt içinde ve yurt dışında birçok projenin tasarım ve
uygulama süreçlerini yönettik ve yönetmekteyiz. Farklı
tasarım anlayışları geliştirmenin prensibiyle hareket
ediyoruz. Uzun yıllardır iç mekan tasarımları konusunda
hizmet veriyoruz. Firmamız 2016 yılında FCB İnşaat
olarak kuruldu. 2019 yılında FCB Interiors adında yeni
bir marka oluşturarak daha kurumsal bir yapıya büründük. Ekibimiz
iç mimarlar, inşaat mühendisleri ve iç mekan tasarımcılarından
oluşuyor.

Hem yurt içinde hem de yurt
dıșında birçok projeye imza atan
FCB Interiors firmasının kurucusu
Fatih Can Bozkurt, FCB firmasının
marka prensibini ve bütün
detaylarını MAG Okurlarına anlattı.

Geçmiş projelerinizden de bahsederek bizlere
projelendirme ve uygulama aşamalarınızı
anlatır mısınız?

Firmanızda verdiğiniz hizmetler nelerdir?

Biz ilk olarak müşterimizi ofisimize davet ederek
kendimizi tanıtan kısa sunumumuzu yapıyoruz.
Sonrasında proje keşfini yapıp rölöve çizimlerimizi
yapıyoruz. Rölöve çizimlerimiz tamamlandıktan sonra,
onları ofisimizde dijital ortama aktarıyoruz. Proje yerleşim
planları hazırlamadan önce mimari proje ile müşterimizi
evinde ziyaret ederek ihtiyacımız olan bilgileri ve talepleri
değerlendirmek üzere ilk toplantımızı gerçekleştirmiş
oluyoruz.

Marka prensibiniz ve tasarım anlayışınız nedir?

Sonrasında tasarım süreci başlıyor. Tasarım konusunda
sürekli müşteri ile irtibat halinde kalıyoruz. Tasarım
onayından sonra teknik çizimlere geçiyoruz. Mekanik,
elektrik ve mobilya teknik çizimlerini tamamlayarak
imalat süreçlerine başlıyoruz.

Lüks konut ve ofis projeleri tasarlıyor, uygulama süreçlerini
yönetiyoruz. Bununla birlikte endüstriyel yapıların tüm inşaat
gereksinimlerini karşılıyoruz. Genel manada Tasarım | Proje |
Uygulama başlıkları ile hizmetlerimizi tanımlayabiliriz.

Daima müşteri memnuniyetini esas alan bir yapıya sahibiz. Müşteri
gereksinimlerini çok iyi okumaya ve analiz etmeye çalışıyoruz. Ekip
olarak tasarım anlayışımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz.
Müşteri taleplerini doğru okuyamadığımız zaman, doğru bir projenin
oluşturulamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle işe başlamadan önce
müşterimiz ile vakit geçiriyor, yaşam alanlarında ziyaret edip, neleri
sevip sevmediklerini birlikte kahve içerken soruyoruz. Müşterimizin
olabildiğince kendisini rahat ifade etmesini sağlayacak bir ortam
hazırlıyor ve sorduğumuz sorular ile ihtiyacımız olan bilgilere
ulaşıyoruz.
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Şantiye sürecince işin başında sürekli duran ve kontrol
eden proje koordinatörü ekip arkadaşımız bulunuyor.
Sürekli tasarım ekibi ile irtibat halinde kalarak tasarımın
doğru bir şekilde uygulanmasını sağlıyoruz. Tasarım ekibi
de projeyi belirli aralıklar ile ziyaret ederek proje kalitesinin
artırılmasını sağlıyor. Projemiz tamamlandıktan sonra
son dokunuşlarımızı da tamamlayarak müşterimiz için
özenerek ve yoğun emek vererek hazırladığımız yeni
yuvasına davet ediyor ve teslimimizi gerçekleştiriyoruz.

İç mimaride mevcut trendlere uymak önemli mi?

Tabii ki. Fakat bazen sırf trende uyacağım diye sürekli aynı şeyleri
tekrar etmek bence çok büyük bir yanlış. O yüzden trendleri müşteri
taleplerine ve ihtiyaçlarına göre düzenlemek gerekiyor.

Sizce iç mimaride fonksiyonellik mi önemlidir yoksa şık
görünüm mü?

Bu soru ufak bir çocuğa sorulan “En çok anne mi seviyorsun yoksa
babanı mı?” sorusu gibi... Fonksiyonellik ve şık görünümü maksimum
uyum dengesinde yakaladığımız tasarımlar, hepsinden daha önemli.
Arada çok ince bir çizgi var. Sadece fonksiyonel olsun diye şık olmayan
basit bir projede üretebilirsiniz. Sadece şık olsun diye müşterinin rahat
kullanamayacağı hiçbir fonksiyonelliği olmayan proje de üretebilirsiniz.
Bu arada çok ince bir çizgi var. Geçmişten gelen deneyimlerimiz ve
güçlü ekibimiz ile biz bu durumu maksimum dengede tutarak hem
işlevsel hem de göze hitap eden projeler üretiyoruz.

Kişiye özel tasarımlar yaparken müşteri memnuniyeti
korumak amacı ile onlardan gelen talepleri kendi
tasarım anlayışınızla nasıl birleştiriyorsunuz?

Bu birçok iç mimar arkadaşımızın yaşadığı temel konulardan biri. Bazen
beğenmediğimiz ya da tasarımda güzel duracağına inanmadığımız
durumları müşteri talebi ile yapmak zorunda kalıyoruz. Fakat biz
son dönemde müşterilerimize seçenek sunarak bunun üstesinden
gelmeyi başardık. Müşterilerimizin talepleri çok değerli fakat bazı
taleplerin projeyi hüsrana uğratma ihtimali çok yüksek. O yüzden
biz bir adet müşterimizin talebine uygun, bir adet de kendi tasarım
anlayışımızı müşteri talebi ile yoğurarak iki farklı tasarım hazırlıyoruz.
Müşteriye seçenekler sunduğumuzda, fikir değişikliğini daha rahat
sağlayabiliyoruz. Hem kişiye özel hem de ergonomik ve şık projeler
üretmiş oluyoruz. 

dekorasyon

BÜNYAMİN KURU

TOLGAHAN COȘKUN

TML Mimarlık
2022’ye Öncü Tasarım
Trendler
Minimalizm akımı ile birlikte fonksiyonel ve sade bir șıklığa imza atılıyor. Adını sıkça
duyduğumuz ve merak ettiğimiz bu akımı en șık șekilde hayata geçiren,
Tolgahan Coșkun ve Bünyamin Kuru’nun yöneticiliğini yaptığı TML Mimarlık,
minimalizmin detaylarını ve projelerinde nasıl hayata geçirdiklerini anlatıyor.

S

ıkça duyulan ancak detayları bilinmeyen bu
mimari tarz...

İşte Gerçek Trend: Minimalizm
Aslında konu başlığından da yola çıkarsak “sadeleşmek”
üzerine kurulan bir tasarım olduğunu anlıyoruz.
Minimalist tasarımlarda beyaz ve pastel tonlar,
minimum eşya ile sadece ihtiyaç duyulan elemanlar
kullanmaktayız. Bu tarz mimari yapılarda sıkça kullanılan metal ve
ahşap gibi yardımcı elemanları da görmek mümkün.
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İşte Gerçek Minimal Tarz ve Materyalleri

İşlevsel Mobilya: Farklı özellikleri ve işlevleri olan mobilyalar,
evimizi daha kolay bir şekilde dekore etmemizi sağlarken
bir taraftan da daha az mobilya ile daha şık ve daha güzel
dekorasyonlar yapmamıza olanak sağlar.
Duvarlar: Dokulu sıva, dokulu ahşap ve diğer kaplama
malzemeler ile iki ana renk kullanılarak yapılan tasarım, işte
o zaman mimari bir tasarıma dönüşüyor. Yarı tonların oyunu
kullanıyoruz. 2022’de en yaygın renk seçeneği: Very berry!

2021’de olduğu gibi 2022’de de mimari
tasarım ve uygulamalarımız ile öncü bir
mimarlık firması olmaktan gurur duyuyoruz.

Tavan ve Aydınlatma: Bu mimaride, tavan tasarımında işimiz oldukça zor. Sade,
bir o kadar da şık bir tasarım olmak zorunda. Tavan tasarımlarında yardımcı
materyalleri sıkça kullanmaktayız. Özellikle krom ve bronz renkte metalleri,
yoğun olmayan ahşap detayları sıkça kullanıyoruz. Aydınlatma olarak ise
2022’de, sıva üzerine detayları belirli armatürler kullanıyoruz.
Zemin: Doğal renklerde kullanılacak olan birçok kaplama malzemesi
kullanılabilir. Bu kaplama malzemelerinde ahşap olarak doğal ahşap kaplamalar,
granit seramik olarak ise güncel olan boyutları kullanıyoruz (120*240). 10*50
şerit seramikler, büyük alanlarda ise 80*80 doğal renklerde granit seramikler
kullanılabilir.
2021’de olduğu gibi 2022’de de mimari tasarım ve uygulamalarımız ile öncü bir
mimarlık firması olmaktan gurur duyuyoruz. TML Mimarlık yöneticilerine ve
ekibine en içten dileklerim ile teşekkür ederim…

YDA Center’da Yeni Bir Yıldız Yükseliyor

“Biz Her Zaman Hızlıyız” şirket görüşü ile tüm çizdiği projeyi en hızlı şekilde
doğru ve mimariye uygun teslim etmekteyiz.
TML Mimarlık kurucularından İnşaat Müh. Tolgahan Coşkun ve Yapı Tasarımcı
Bünyamin Kuru, mimari tasarım ve uygulamalardaki farklı düşünce tarzları ile
mimarlık firması olarak fark yaratıyor. Mimaride kullanılan tarzların en önemli
detaylarının yer verildiği yazımızı yazdık.
Bu arada şirketimiz yeni yüzü ile YDA Center’da hizmet vermeye başlamıştır.
Bizimle tanışmak isteyen herkesi bekleriz... 

dekorasyon

ERDAL CAN ÖZAYHAN

Pennello Art
Yeni Nesil Mimari
İç mekan tasarımında hem mekanın benzersizliğini hem de gereksinimleri göz
önünde bulundurarak yeni nesil tasarımlar yapan Pennello Art, her mekanın bir
hikayesi olduğunu düșünerek kalıplașmıș tasarımların dıșına çıkıyor.
Pennello Art kurucusu Erdal Can Özayhan, firmanın çağdaș ve özgün
mimari çizgisini anlatıyor.

B

ize kendinizden ve firmanızdan bahseder
misiniz?

Near East University İç Mimarlık Bölümünde lisans ve
Bilkent MBA’da yüksek lisans öğrenimimi tamamladım.
Türkiye’nin önde gelen inşaat malzemeleri ve üretici
firmalarında 10 yıl yöneticilik yaptıktan sonra
Pennelloart Mimarlık firmasını kurdum.

Pennelloart bünyesinde konut, ofis ve ticari alanlar gibi farklı
ölçekli projeler için mimari, iç mimari, tasarım, danışmanlık,
uygulama, dekorasyon, cephe tasarımı ve dekoratif duvar tasarımı
hizmeti vermekte, uygulama projeleri hazırlama ve bu projelerin
şantiye-uygulama aşamalarının kontrol ve yürütücülüğünü

144 magdergi.com.tr

üstlenmekteyiz. Sektördeki deneyimimiz, kalifiye kadrosu ve
tecrübeli tedarikçi ağımızla müşterilerimize anahtar teslim hizmet
vermekteyiz. Ankara merkezli iç mimari tasarım ekibimiz yenilikçi,
çevreye duyarlı, kullanıcı konforunu önemseyen mekanlar
tasarlamakta. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında büyük ve küçük
ölçekli projelerde kapsamlı iç mimari proje hizmeti vermektedir.

Penelloart olarak nasıl amaç ile yola çıktınız?

Pennelloart, “mekanın benzersizliği” ve “gereksinimlerin”
bireyselliğini göz önünde bulundurarak uygulanabilir yeni nesil
mimari tasarımlarla müşterilerimizin hayatına estetik, konfor ve
renk katmak için yola çıkmış ve hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi
ilke edinmiştir.

Firmanızın tarzını ve çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Ekip olarak en önem verdiğimiz şeylerin başında; zamana, teknolojiye
ayak uydurabilen güncel akımlarla harmanlanmış çağdaş ve özgün
tasarımlar ortaya koyma çabamız geliyor. Tasarladığımız mekanların
bir kimlik kazanması bizim için çok önemli.

Geçmiş projelerinizden de bahsederek bizlere
projelendirme ve uygulama aşamalarınızı anlatır
mısınız?

Pennelloart Mimarlık olarak kalıplaşmış tasarım fikirlerini mekâna
uygulamak yerine, mekânın hikayesine inanarak yaşayan mekanlar
tasarlama gayreti içindeyiz. Yaptığımız özel konut projeleri, ofis
projeleri, klinik projeleri, çocuk oyun evi projeleri, inşaat firmaları için
yapmış olduğumuz örnek daire tasarımları ve anahtar teslim yapmış
olduğumuz tasarımlarımıza örnek verebilir.
İç mekân tasarımlarında mekânın mevcut durumu ve istenilen
fonksiyonlar, ana belirleyici unsur oluyor. Öncelikle müşterimizle bir
randevu oluşturup tercihen yaptırmak istediği mekânda buluşuyoruz.
Müşterimizi daha iyi anlayabilmek ve doğru yönlendirebilmek
için yaptığımız ücretsiz keşif sonrası ihtiyaçlarını, beklentilerini
dinliyoruz. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, bütçe dahilinde her
mekân için günümüze uygun, ergonomik ve ekonomik önerilerde
bulunuyoruz. Çalışmaya başladığımız andan itibaren her müşterimizi
ailemizin bir parçası olarak görüp ekibimizle en uygun projeyi
kurgulamaya başlıyoruz. Oluşturduğumuz projelerin 2 boyutlu
ve 3 boyutlu görsellerini anlaşılabilir ve yapılabilir olmasına özen
göstererek hazırlıyoruz. Daha sonra bu görselleri bir sunum dosyası
haline getirip sunuyoruz. Proje için oluşturulan teklifin kabul
görmesi halinde, malzeme seçimleri ve alt yapı oluşturulması ile
uygulama işlerine başlıyoruz. İş güvenliğine, şantiye temizliğine,
TSE standartlarında uygulama detaylarına, hassas işçiliklere
önem gösteriyoruz. Belirlenen uygulama süresi içerisinde müşteri
memnuniyeti ile teslim ediyoruz.

Müşterilerinizin isteklerini kendi tasarım
anlayışınızla nasıl harmanlıyorsunuz?

Müşteri memnuniyeti projenin ruhudur. Amacımız, müşterimizi
mutlu edecek düşüncelerini, değerlerini, hikayesini ve taleplerini
doğru algılayıp kendi fikir, tecrübe ve stilimiz arasında denge
sağlayarak beklenti ve ihtiyaçlarına uygun çözüm sunmaktır.
Yaptığımız analizler sonucu oluşturulan senaryo ile en doğru
konsept çalışmalarını hazırlamak, özgün tasarımlarımızla
fonksiyonel, ergonomik ve estetik mekanlar tasarlamak sadece
kağıt üzerinde değil, iş tesliminde de tam anlamıyla beklentileri
karşılamaktır.

Firmanızı bu sektörde öne çıkaran özellikler
nelerdir?

Öncelikle bu sektörde başarılı olmanın şartlarından biri, sizden
tasarım hizmeti talep eden kişinin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve
buna uygun fonksiyonel ve estetik çözümler üretebilmektir. Ekip
olarak çalıştığımız her projede yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü,
profesyonel tecrübemiz ile birleştirerek özgün tasarımlar ve
mekanlar ortaya koymaktayız.
Tasarımda yaratıcılığın sınırı yok. Her gün yeni şeyler, görüyor,
araştırıyor ve öğreniyor, her projede estetik kaygıları elden
bırakmadan taklitten uzak özgün projeler hazırlıyoruz.
Farklılığımızı, verdiğimiz hizmet ve aldığımız müşteri
memnuniyetinde görüyoruz.

Tasarımlarınızın her yaşam alanına
uyarlanabileceğini düşünüyor musunuz?

Her bir projeyi kendi içerisinde yeni bir başlangıç olarak
değerlendirerek tasarımcılarımızın bakış açılarının güncel
akımlar ile yorumlanmasıyla yola çıkıyoruz. Deneyimlerimiz,
bilgi birikimimiz, stilimiz ve her projenin kendi kimliği, ruhunun
birleşmesiyle şekillenen özgün tasarımı, mekana, kullanıcıya
oluşturulan senaryoya özel geliştiriyor ve uyguluyoruz. 

EMRAH ÖZAYHAN, ERDAL CAN ÖZAYHAN, MERVE AYDIN, MUSTAFA KURT
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GİZEM SERİ

Özgün ve Zamansız Tasarım
Kolezyum Mimarlık
Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerinde estetik ve fonksiyonelliği bir
arada sunan Kolezyum Mimarlık’ın Kurucusu Gizem Seri, zamansız ve
özgün projeler hayata geçiriyor...

B

ize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Kolezyum Mimarlık’ı kurmaya nasıl karar
verdiniz?

1994 yılında İstanbul’da doğdum. İSOV Yapı
Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra %100
başarı bursu ile Beykent Üniversitesi’nde eğitimime
başlayarak, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık
ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde eğitimimi
tamamladım. Şu an Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü, Mimarlık ABD Yüksek Lisans programına devam
etmekteyim.
Eğitiminin bitmesinin akabinde; özel sektörde saha mimarı
ve dizayn mimarı olarak çalışmaya başladım. Büyük metrajlı
projelerde çalışmış olmak, bana deneyim kazandırdı. Ayrıca
mimarlık çok özgün bir meslek... Bu sebeple; 2021 yılında
çalıştığım inşaat firmasından ayrılarak, mimarlık tarihi
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için önem arz eden özgünlüğünden, tamamlandığı dönemden
günümüze kadar herhangi bir değer kaybetmeyen İtalya’da bulunan
Kolezyum yapısından aldığım ilham ile Kolezyum Mimarlık’ı
kurdum.

Tasarım ve mimari kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?

Kolezyum Mimarlık olarak en büyük hedefimiz; eşsiz, özgün projeler
ve tasarımlar sunmaktır. Bu yüzden tasarım ve mimari kimliğimizi
özgün, eşsiz, benzersiz ve zamansız olarak tanımlayabilirim.

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

Estetik ve şıklık odaklı bir tasarım belki bir süre için gözünüze
hoş görünebilir ve sizi tatmin edebilir; ancak çok geçmeden
içinde yaşadığınız mekânın güzellikten önce işlevselliğe ihtiyacı
olduğunu hatırlayacaksınız. Bu noktada; tasarım yaparken estetik ve
fonksiyonelliği harmanlamaya çalışıyoruz.

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere dikkat
ediyorsunuz?

Tecrübemiz ile hazırladığımız tasarımın ilk aşamalarından itibaren
perfeksiyonist yaklaşımımızdan ödün vermemeye dikkat ediyoruz.
Tabii burada bizim perfeksiyonist yaklaşımımızdan ziyade son
kullanıcının ihtiyaçlarını ve arzularını da yabana atmadan özgün
kişiliğimiz ile birleştirerek bir tasarım oluşturmak bizim vazgeçilmez
parametrelerimizdendir. Müşterimizi anlamak ve onların hayat
tarzlarını tasarıma yansıtmak bizim için çok önemlidir.
Tasarım sürecinde en çok dikkat ettiğimiz unsurlara gelecek olursak;
bizim için en önemlisi biz her mekânın bir hikâyesi olduğunu
düşünüyoruz. Tasarımını yaptığımız her mekânın enerjisi, ruhu ve
hikâyesi olduğuna inanarak yola çıkıyoruz. Yaptığımız tasarımlarda en
büyük amacımız mekânın kimliğini ortaya çıkarmaktır.

Tasarımlarınızı gerçekleştirirken nelerden ilham
alıyorsunuz?

Mekânın kendisi, ilham köklerini içerisinde barındırıyor. Bizim
amacımız; mekânın kimliğini ortaya çıkarmak. Pek tabii bunu
yaparken unutmamamız gereken en önemli olgu; hepimiz yaşamın
bir parçasıyız... Bu yüzden yaşamın sunmuş olduğu sonsuz donelerden
yararlanıyoruz. Bu doğanın bize sunmuş oldukları olabileceği gibi bir
form veya bir şekilde olabiliyor.

Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz
nelerdir?

Biz hayalleri gerçekleştirirken; aynı zamanda konfor ve yaşamı yepyeni
boyutlara taşıyoruz. Tasarımlarımıza duyduğumuz saygı sebebiyle
heyecanımızı kaybetmiyoruz fakat diğer firmalardan ayıran en büyük
özelliğimiz, bizim için imkânsız diye bir kavram yok. 

davet

Tepe Home’dan
Yeni Yıl
Kutlaması
Tepe Home’un geleneksel
yeni yıl kutlaması, Genel Müdürü
Levent Çapan ev sahipliğinde
Bilkent Otel’de gerçekleşti.
Açılış konuşması yapan Levent Çapan, “Tüm ekibin hep
birlikte belirli ortak değerlerde buluşarak güçlü iletişim
ve uyumla çalışması bir şirketin başarıya ulaşmasının
ana unsurudur. Biz Tepe Home ailesi olarak benimsemiş
olduğumuz ilkelerle güçlü bir kurum kültürünün
temellerini attık. Ekip olarak değişen dünyaya, gelişmelere
uyumlu, bireysel eğitim ve ilerlemeye önem veren bir ruha
sahibiz. Tepe Home’un bugünkü başarısında, attığımız her
adımda sizlerin çabası ve katkıları çok büyük. 2022 yılında
da nice başarılara birlikte koşmak dileğiyle…” diyerek Tepe
Home ailesinin her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çekti.
Tepe Home ekibine tebrik plaketleri takdim edildikten sonra
etkinlik, parti ile devam etti. 
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Göz Alıcı
Renkler

YOI DESIGN-BACI MILANO
Vazo

CASELLI

Son yıllarda giderek ön plana
çıkan etnik parçalardan ve çarpıcı
objelerden, tek bașına bile bütün
atmosferi değiștirecek parçaları sizin
için birleștirdik.

GRACE BRANDS
Yumurtalık 129
VAKKO
Kadeh Seti 2.450

VAKKO
Tabak 825

H&M HOME
Poster 219

FERN&CO
Kupa 159
ZARA HOME
Cam Vazo 299
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MEJI ATELIER
Dekoratif Obje 850

Özgün
Detaylar

H&M HOME
Şamdan 119

FERN&CO

İç mekan tasarımlarınıza renk
katacak küçük ama gösterișli
parçalar, özgün renk ve
desenleriyle her zaman ilham
verici olabilir.

YOI DESIGN
Abajur

VAKKO
Çanak 1.295

YARGICI
Vazo 329

GRACE BRANDS
Sürahi 999

VAKKO
Bardak Seti 1.750

MEJI ATELIER
Dekoratif Obje 230
YOI DESIGN
Sekizgen Kutu
CASELLI
Tabak

davet

ASLI ASİL

MELİS ÇAKIROĞLU

AYLIN ERBİLGİN

NAROD ÇETİNKAYA

Bee Goddess’tan
Kansersiz Yaşam
Adına Davet
Dünyanın ilk tılsım mücevher markası
Bee Goddess, Yapı Kredi Crystal
ile birlikte Zorlu Center flagship
mağazasında yeni yıl kutlaması
gerçekleştirdi.
İnsanın ruhunu yansıtan ve ilham veren “dünyanın ilk tılsım
mücevher” markası olarak tanınan Bee Goddess ve Yapı Kredi
Crystal ile Kansersiz Yaşam Derneği yararına gerçekleştirilen
davete, birçok ünlü isim de katıldı. Yılbaşı davetinde konuklar,
davete özel hazırlanan yeni yıl vitrinini incelerken DJ Seren A’nın
performansıyla eğlenceli vakit geçirdi. Bee Goddess ve Yapı Kredi
Crystal iş birliği ile gerçekleşen özel yeni yıl davetinde yapılan
satışlar, Kansersiz Yaşam Derneği yararına gerçekleştirildi. 
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ZEYNEP YILMAZ

GÖKÇE GÜREȘÇİ

TUĞÇE GÜREȘCİ

ECEM OLTULU

DUYGU ÖZEN

Bee Goddess’ın
Kansersiz Yașam
Derneği yararına
gerçeklrștirdiği
davet, cemiyet
hayatının ünlü
isimlerinden
büyük ilgi gördü.
MİNA SAYGI

BETÜL BURMALI

İPEK ERSOY

BEGÜM GAZİOĞLU

röportaj

Multidisipliner ve
Kavramsal Sanat
Erhan Us

B

Eserleri otuza yakın ülkede izleyici ile bulușan kavramsal sanatçı ve yazar
Erhan Us ile yapıtları, üretimini etkileyen faktörler, NFT ve yeni projeleri
hakkında konuștuk.
elgeseli çekilmiş nadir Türk sanatçı
arasındasınız, eserleriniz yurtdışında birçok
galeri ve seçkin müzede sergileniyor.
Üretiminizin içeriğini nasıl tanımlarsınız?

Eserin dekoratif olmaktan ziyade, farkındalık
yaratacak bir yapıt olma gerekliliği —özellikle ülke
gündemi bu kadar hareketliyken— kaçınılmaması
gereken bir sorumluluk olarak karşıma çıkıyor. Bu doğrultuda
ontoloji, etik, kimlik kavramı, inancın dogma yapısı, eşit
haklar, kimliksizleşme, otokrasi, popülizm, statüko, toplum
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kutuplaşması ve yozlaşma gibi başlıkları özellikle işleyen
enstalasyon (yerleştirme), resim, fotoğraf ve dijital yapıtlar
üretiyorum.

Kavramsal sanatın alışık olduğumuz yaklaşımlardan
farkı nedir?

Burada estetiğin, teknik mükemmelliğin, sanat ekonomisinin
yönlendiriciliğinin reddedildiği bir bölgedeyiz. Kavramsal sanatta
görsel tatmin şartı yok, içerik daha ideolojik, amaç malzemenin
kendisi değil; meydana getirdiği bağıntılar. Sanat konuyu, zamanı,

mekanı sorgulattığı anda da görevini tamamlar, sanatçının niyeti ne
ise ona hizmet eder. Sanat ve estetik yönelimleriniz hangileri olursa
olsun —piyasa dinamiklerinin en sert rüzgarlarla sizi sürüklediği
galerilerde olmanız gerekmeden— sanat yapıtı olduğunu henüz
bilmeseniz bile, sizi çok etkileyen bir eseri baktığınız herhangi bir
yerde görebilirsiniz. Nesne, simge olarak bir işlev yerine getiriyorsa,
izleyici dikkatinin kendisine yönelmesiyle sanat yapıtı haline
gelir. Günlük yaşantıda çevrenizde gördüğünüz nesnelerin mevcut
anlamlarından ayrıştırılarak başka bir fikri anlatacak amacı ona
vermek, farkındalık yaratmak anlamında klasik yöntemlerden
elbette daha etkili.

Sanat piyasasının kavramsala yönelik ön yargılarından
veya uyumsuz tüketim alışkanlıklarından
bahsedilebilir mi?
Sanat piyasasının da akademinin de kavramsal ve güncel sanata
yönelik tarifsiz ve son derece temelsiz ön yargıları, bugün
özellikle gündelik/ buluntu nesne kullanımını ‘güzel’ sanatlarla
bağdaştıramamak biçiminde karşımıza çıkıyor. Bu hatanın sanat
tarihinde XIX. yüzyıl sonları ile günümüz arasında kopukluk
meydana getirmesi Türk sanatının hızla geri kalmasının başlıca
sebeplerindendir. En yaygın önyargılardan biri de satışa uygun
olmadığı. Kavramsal sanat satılması amaçlanarak üretilmez.
Burada vurgulanan; sanat ekonomisinin eserin üretim sürecine
yön veremeyeceği, görselliğin anlamın önüne geçirilemeyeceği
önermesidir. Güçlü önermesi veya ideolojisi ile sayısız eserin,
dekoratif yapıtlardan daha yüksek bedellerle dahî koleksiyonerler
tarafından tercih edildiğini, dünya sanat pazarında dolaşımda
olduğunu biliyoruz. Yapıtı eser yapan künyesidir. Ne yazık ki bugün
fuarlarda gördüğünüz, süslü çalışmalarıyla evinizi ‘şenlendiren’
sanatçıların ekseriyetle dünya sanatının geldiği yerlere dair en ufak
fikri yok.

Bilgi toplumunda olsa da insanın kolaya kaçmak gibi sorunlu bir
alışkanlığı var. Sanatı anlaşılabilir hâle getirerek yaygınlaştırmak
yerine dekoratifleştirerek yaygınlaştırmaya devam ederseniz elbette
böyle uyumsuzluklar kendini her seferinde yeniden üretmeye
devam eder.

Sosyolog kimliğinizle bu duruma yaklaşımınız basit
kelimelerle nasıl özetlenebilir?

Her alanda ve sektörde şekilciliğin, nasıl olduğundan ziyâde
nasıl göründüğüne odaklanılmasının korkunç sonuçlar ve
anlamsızlıklara sebep olduğunu görüyorsunuz. Karşılaştığınız
birçok kavramın içi tamamiyle boşaltılmış. En yaygını olarak
‘güzel olma mecburiyeti’ sosyolojik yapıya, bireyler arası ilişkilere,
toplumda kadının entelektüel varlığına sayısız zararlar vererek
metalaşmanın önünü açıyor.

Kripto sanat eserleri olarak anılan NFT’lerle ilgili
neler söylemek istersiniz? Bu formatta çalışmalarınız
var mı, nereden takip edilebilir?

Bu formatta dijital illüstrasyonlarım ve fiziki eserlerimden
uyarlanmış versiyonlar, Rarible ve OpenSea’ye yüklendi.
Teknolojiden hiçbir alanda kaçamadığınız gibi, bunu denemenin
gereği de yok. NFT dipsiz bir kuyu, ilgili yayınlar erhanus.com veya
Instagram’dan (
erhanus) takip edilebilir.

Yılın ilk çeyreğinde yeni kitabınızın raflarda olacağı
doğru mu? Sıradaki projeleriniz neler?
Doğru, sosyolojik eleştiriler içeren — gündeme ilişkin minimalist
illüstrasyonlarımdan oluşan yeni kitabım ilk çeyrekte Türkçe ve

İngilizce olarak okuyucu ile buluşacak. 2022 Ağustos’una kadar
sonraki kitabım da yeni bir proje olarak raflarda yerini alacak,
aynı süreçte İstanbul ve Ankara’da iki galeri ve bir müzede üç
sergi ile izleyici ile buluşarak Türkiye’deki etkinliklerime ara
vereceğim. 

davet

FUSÜN CERBAY

MERYEM -NURETTİN AKKAYA

IRINA-MEHMET SEYFELİOĞLU

Galeri Soyut
Çayyolu’nda
Otuz bir yıllık geçmişiyle, Ankara’nın
kurumlaşmış galerilerinden biri
haline gelen Galeri Soyut, MAG PR
Solutions organizasyonuyla “Galeri
Soyut Çayyolu” isimli ikinci sergileme
alanıyla Başkentliler ile bir araya geldi.
Üç katlı alanı ile daha geniş ve çağdaş bir yaklaşımla düzenlenen
Galeri Soyut Çayyolu salonlarındaki açılış sergisi “Yeni Etki” adıyla
çeşitliliği, farklı disiplin ve biçimleri kucaklayıcı bir anlayışı
benimsiyor. Açılışa özgü olarak düzenlenen karma sergideki
yapıtlarda teknik ve malzeme yönünden bir sınırlama olmaması
farklılık yarattı. Onur Subaşı da yaptığı açılış konuşmasında:
“Alanımla ilgili yenilikleri siz sanat izleyicileriyle buluşturmaya
devam edeceğim. Uzun zamandır Galeri Soyut’un bu bölgede yer
almasını hedefliyorduk. Yoğun bir tadilat sürecinin ardından şimdi
bu mekânın tadını çıkartma zamanı…” ifadelerini kullandı. 
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SEVDA-MEHMET SUBAȘI

ZEYNEP- EZGİ YILDIZEL

MÜRVET MARDİNİ

ECE-SERKAN GÜLEÇ

Sevda ve
Mehmet Șubașı
çiftinin oğulları
Onur Subașı
ve eși Zeynep
örnek bir
misafirperverlik
gösterdiler.
DENİZ KINAV, HANDE MUMCUOĞLU

GÖKHAN AKSOY

ZEYNEP-ONUR SUBAȘI

davet

AHSEN DEMİRCİ
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ELA GÜRBÜZ

ILGIN ERDEM

HURİYE ÖZDERİN, HASAN ALPER ÖZDERİN

ALİ- ALMİLA DOĞAN

FIRAT ÜNAL, BİLLUR GÖNEN

BURÇAK TANRIKULU

GÜLTEN BIÇAKÇI

BERKAN-ALEV TUNA

MELİKE GÖKÇE

ALİ ÇAVUȘOĞLU

MAG PR
Solutions
tarafından
organize edilen
açılıș daveti
büyük bir ilgi
ile karșılandı.
MAHMUT-TANLA DOĞAN

BERİL ÇAVUȘOĞLU

FİGEN DOĞAN, YASEMİN PABUÇCU

davet

NİLGÜN-ZEYNEP AKINER

SUAT, ESRA GÜREȘÇİOĞLU

GÜLPERİ ÖZEL

GÜLAY EMERCE

CANSU ALAÇAM KAMİLOĞLU

Otuz bir yıldır
Ankara’nın
öncü sanat
merkezlerinden
Soyut Galeri
Çayyolu’nda açtıığı
üç katlı ikinci
șubesi ile sanat
severleri ağırladı.
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ECE TAȘBAȘI

GÜL MURATOĞLU

ÖZLEM DOĞAN

ALMİLA KAFALI

röportaj

MELİKE KARAHASAN

Özel Hissettiren Tasarımlar
Melike Karahasan
Kișiye özel tasarımları ile göz alan Melike Karahasan; modaya ve tasarıma
küçük yașlarda bașlayan ilgisinden, markanın kurulma sürecinden ve tasarım
anlayıșından MAG okurlarına bahsediyor. Zamansız parçalarla zamanı yakalayan
Melike Karahasan, müșterilerini her zaman özel hissettirecek tasarımlar yapıyor.

S

izi tanıyabilir miyiz? Modaya olan ilginiz
nasıl başladı?

1988 İstanbul doğumluyum. İstanbul Ticaret
Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünden
2011 yılında mezun oldum. Üniversite yıllarımda
Yıldırım Mayruk’un yanında uzun bir staj yaptım.
Çok şey öğrendim o atölyede. Gepiyer dikmeyi,
kasnak işlemeyi, defile hazırlıklarını ... Kısacası “couture”
anlayışını orada deneyimledim. Daha sonra Londra’da Central
Saint Martins’te kısa bir eğitim gördüm.
Benim modaya ilgim çok küçük yaşlarda başladı. Barbie
bebeklerime elbise dikerek başladım. Daha okula bile
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gitmiyordum. Annemle ufak bir anımı anlatmak isterim:
Yaşım 5- 5 buçuk, nereden buldum bilinmez beyaz
bir denim kumaş parçası elime geçmiş. Ondan ceket
dikmeye karar verdim. Kestim, diktim fakat başarılı
olamadım. Bebeğime küçük geldi. Annemden yardım
istedim. O da çok şaşırmış, bana yardım edememişti.
Ben de bu sefer tecrübe edip daha büyüğünü keserek
tekrar diktim ceketi. Ve başarmıştım sonunda… Kısacası
o yaşlardan beri ilgim var. Yaşım büyüdükçe de amatör
çizimlerle devam ettim; sıralara, elime geçen boş kağıtlara
hatta ders notlarının boş kalan taraflarına hep çizimler
yapardım.İleride tasarımcı olacağımı ben ve yakın
çevrem hep biliyorduk zaten. Şaşırtmadım.

Markanızı kurmaya nasıl karar verdiniz?

Mezun olduktan ve Lonrada’daki eğitimimi tamamlayıp
döndükten sonra ilk işim marka patentimi almak ve işe başlamak
oldu. Aynı dönemde bir firmada da tasarımcı olarak çalışıyordum.
İlk başta tasarladıklarımı e-ticaretle satmaya başladım. Daha
sonra ufak bi atölyem oldu, sonra daha büyüğü oldu. Zaman
içersinde bir bebek gibi büyüdü ve gelişti.

Firmanızın tarzından bahseder misiniz?
Tasarımlarınızda sezon modası mı ön plandadır
yoksa zamansız parçalar mı?

Melike Karahasan markası, her dönem üzerinizde taşıyabileceğiniz
zamansız tasarım anlayışıyla zamanı yakalayan bir çizgiye
sahiptir. Klasik stili temel alıp günümüz modasını yakalayan
tasarımlar yapıyorum diyebiliriz. Aynı zamanda ustalık titizlikleri
ve nizamıyla…

Kişiye özel tasarımlar yapıyorsunuz. Son dönemde
en çok istenen modeller ve renkler nelerdir?

Evet. Kişiye özel tasarımlarda genellikle her yaştan her tarzdan
kadınlara hitap ederken en vazgeçilmez renk siyah oluyor.Daha
sonra pastel tonları tercih ediliyor. Konu haute couture olunca yeri
geliyor kişiye özel kumaşı da danteli de boyatabiliyoruz.

Kişiye özel tasarımlarınızda nasıl bir yol
izliyorsunuz? Müşterilerinizin memnuniyeti için
neler yapıyorsunuz?

Önceliklere nerede giyeceğini sorarım. Düğün, sahne, mezuniyet…
Kahve eşliğinde biraz muhabbetle tarzını, neleri sevip sevmediğini
anlamaya çalışırım, varsa özel isteklerini dinlerim. O sırada
elim çiziyordur zaten. Bütün uygun fikirlerimi karşı tarafın

Melike Karahasan markası, her
dönem üzerinizde tașıyabileceğiniz
zamansız tasarım anlayıșıyla zamanı
yakalayan bir çizgiye sahiptir.
istekleriyle birleştirerek çizimi tamamlarım. Her zaman ikilemler
ve kararsızlıklar olur. Provada daha net görebileceklerini söylerim
ki öyledir de... Bir sonraki adımda da ikilemleri gidermek adına
müşterilerime hep seçenek sunarak güven veririm. Yakası açık
mı? Kapalı mı? Hep bir seçeneklerim ve tedbirlerim vardır.
Müşterilerimin huzuru ve memnuniyeti benim için çok önemlidir.
Sonuçta onları özel hissettirmek benim işim.

Şimdilerde moda olan parçalardan en
beğendikleriniz neler?

Crop toplar, büstiyerler... Coutureda ve hazır giyimde yerini çok
güzel buldu ve yüksek bel etek, pantolonlarla birlikte uzun süre
devam edecek gibi duruyor. Benim de koleksiyonlarımda ve
günlük hayatımda çok severek kullandığım parçalar.

Gelecek sezon için planlarınız neler? Sürprizler
gelecek mi?

Gelecek sezonlar için Fashion Tech ilgileniyorum. 3D yazıcılarla
üretilen tasarımlar çalışıyorum ve bu tasarımlara elektronik
donanımlar da ekliyoruz. Moda ve teknolojiyi birleştirerek geleceği
takip eden zamansız tasarım anlayışımla iddalı bir koleksiyon
ortaya çıkarmayı hedefliyorum. Bence çok heyecan verici. Umarım
sizler de şaşırırsınız. 

davet

BEHYAN BAĞIȘ

FULYA GÜNDOĞDU

AHMET GENCEHAN

MELTEM KAZAZ

adL Night Zoom
Mert Aslan ile
Parizyen
Koleksiyon
Ünlü stil danışmanı ve moda editörü
Mert Aslan’ın “adL Night Zoom
Mert Aslan” için tasarladığı yeni
koleksiyonu Parisian Extravaganza,
moda severlerle buluştu.
Paris’in romantik ruhundan esinlenen Parisian Extravaganza
koleksiyonunun lansmanı, City’s AVM’nin adL yeni konsept
mağazasında yapıldı. Mert Aslan ve Zehra Işık ev sahipliğinde
gerçekleşen davete birçok ünlü isim katılırken konuklar hem
koleksiyonu ilgiyle incelediler hem de beğendikleri parçaları satın
aldılar. 
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MERT ASLAN, ZEHRA IȘIK

IȘIK ȘİMȘEK

MİHRİBAN SAYHAN

MERAL TABAKOĞLU

CANSU-CAN IȘIK

Paris’in romantik
ruhundan
esinlenen
Parisian
Extravaganza
koleksiyonunun
lansmanı, City’s
AVM’nin adL
yeni konsept
mağazasında
yapıldı.
BERRİN ZORLU

RACHEL ARAZ KİRESEPİ

YASEMİN ÖĞÜN

BANU BORA

röportaj

AYLİN DİLER

Aylin Diler
Sürdürülebilir
İnsan Kaynakları
Eko İK kitabının yazarı, kamu yönetimi ve insan kaynakları uzmanı, aynı zamanda
eğitimci olan ve sosyal medyada düzenli paylașımlar yapan Aylin Diler,
insan kaynaklarının öncelikli amacının insana dokunabilmek olduğunu düșünüyor.
Aylin Diler, EKO İK ile ilgili merak edilenleri yanıtlarken insan kaynaklarını
bir sanat haline getirmenin yollarını MAG Okurlarına anlatıyor.
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A

ylin Diler’i kısaca tanıyabilir miyiz?
Eğitiminiz ve kariyeriniz hakkında bilgi
verir misiniz?

1991 doğumlu evli ve iki çocuk annesiyim. Gazi
Üniversitesi Fen-Edebiyat bölümünden ve sonrasında
yine Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun
oldum. İlk lisansüstü eğitimime 2014 yılında Çankaya
Üniversitesinde başladım. Daha sonrasında Atılım Üniversitesi
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi üzerine yine lisansüstü eğitimleri
alarak yöneticilik pozisyonlarında, özellikle kamu yönetimi ve
insan kaynakları üzerine becerilerimi geliştirdim. 2018 yılında
başlayan, şu sıralar son aşamalarında bulunduğum Khmelnytsky
Üniversitesinde doktora eğitimi almaktayım. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurumlarda yaklaşık olarak 8 yıldır eğitimcilik
yapmaktayım. Yine İş-Kur, Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerinde
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda da bu görevi üstlenmekteyim.
Uluslararası 11 yıldan beri faaliyet gösteren yaklaşık 60.000 insan
kaynakları uzmanı yetiştiren ve istihdamlarını gerçekleştirdiğimiz
eğitim kurumunun da sahibiyim.
PRO-IK : İlkel Zaman Anlayışından Stratejik İnsan Kaynakları
Anlayışına Tarihsel Bir Perspektif kitabı ve EKO-İK: Pandemi
Sonrası Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi adında,
yaklaşık 6 ay önce önce Sola Unitas Yayınevi tarafından yayımlanan
kitapların yazarıyım. Halihazırda İş Yaşantısında Olumlu
Ayrımcılık ve Şirketlerde Performans yönetimlerim üzerine bu yıl
yayınlanması planlanan kitap çalışmalarını sürdürmekteyim.

EKO IK ile Sürdürülebilir İnsan Kaynakları nedir?

İK personelinin öncelikli amacı, insana “dokunabilmek” olmalı diye
düşünürüm hep !
Oysa istatistiklere baktığımızda bu amaca neredeyse tesadüfen
ulaştığını görüyoruz! Hızlanan bir dünyada zamanımız da enerjimiz
de kıymetli. Yeni iş dünyasının ekosistemini yani “Çevre Bilimini”
iyice gözlemledikten sonra yöntemleri güncellemenin, Eko-İK
(ekolojik İK) modeline geçmenin artık tam zamanı olduğuna
kanısına vardım.
Kısacası Eko IK, “Eko” ön eki, önerdiğim bu yeni İK modelinin
insanın doğasını da işin doğasını da ekosistemin doğasını da
bağdaştırdığını; geleceğin talep ettiği bireyselleşmeye dönük
ama geçmişten de ders alarak deneyimi ve bilgiyi devre dışı
bırakmadığını anlatıyor. EKO-İK, yeni neslin bireysel ihtiyaçlarını,
duygusal hassasiyetlerini, çevresel duyarlılığını ve eşitlik talebini de
göz önünde bulunduran sistemin adı.
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir insan kaynakları kavramları,
çevresel bozulmanın giderek arttığı dünyamızda son birkaç yılın
en çok tartışılan konuları arasında yer alan çok ünlü bir kelime.
Sürdürülebilirlik konusu; enerji, ekonomi ve çevre üçgeninin tam
merkezinde bulunmakta, bu nedenle de hükümetler ve hükümetler
arası örgütlerin yanı sıra, sosyal bilimcilerden fen ve doğa
bilimcilerine, politikacılardan yerel ve uluslararası çevre örgütlerine
kadar uzanan çok geniş bir yelpazede sunduğu için, tüm makale ve
ders müfredatlarımda artık “İnsan Kaynaklarına Sürdürülebilir” ön
ekini kullanarak ifade etmeyi doğru buluyorum.

Kitabınızda insan kaynakları yönetiminin bir sanat
haline getirmekten bahsediyorsunuz? Bunun için
nasıl bir yol izleyeceğiz?
Bilindiği gibi İKY; üretim, pazarlama, muhasebe, finans gibi

“işletme işlevleri”nden biridir. Genelde sözü edilen her bir işlevin
ilgili bölümde/departmanda yer alan yönetici ve işgörenlerce
yerine getirilen görevleri içerdiği şeklinde eksik bir algılama söz
konusu olabilmektedir. Bu çerçevede, İKY ile ilgili görevlerin de
“İKY bölümlerinde yer alan kişilerce yerine getirilen görevlerden
ibaret olduğu” gibi eksik bir anlayış da söz konusu olabilmektedir.
İşin doğrusu, İKY’yle ilgili iş ve işlevler, İKY yönetici ve uzmanları
yanında diğer bölümlerde çalışan, özellikle yöneticilerce de
paylaşılan/yerine getirilen görevleri kapsamaktadır.
İKY, sadece İKY birimlerinde çalışanların yaptıklarından ibaret
değildir. Bu nedenle, İKY, sadece bu alanda çalışmayı düşünenlerin
değil tüm yönetici/işletmeci adaylarının öğrenmesi gereken özgün
bir sanattır. Sanat demek ise her kişiye her kültüre özgün bir eser ve
değerlerin toplamı değil midir?
Bizler de bu insan kaynakları yönetimini her kuruma özgün bir
şekilde yaratarak bir yol izleyebiliriz.

Instagram sayfanızda da bir kitleniz var. Sosyal
medyada insanlarla nasıl iletişime geçiyorsunuz?
Onlar ile neler paylaşıyorsunuz?

Yaklaşık olarak 7 yıldır sosyal medya platformlarında aktif bir
şekilde içerikler üretiyorum.
Özellikle bunlar arasında en sevdiğim kitleye sahip olan Intagram
sayfamda günlük olarak paylaşımlarda bulunuyorum. Hitap ettiğim
kitleyi artık çok iyi tanıdığım için daha samimi ve reklam içermeyen
hayat enstantaneleri ve gerekli bilgileri paylaşıyorum.

Youtube’a içerik üretmeye başladığınızı görüyoruz.
Nasıl videolar paylaşacaksınız bu kanalda?

Evet çok yeni bir platform oldu benim için Youtube. Daha önce
içerikler üretmediğim ama samimiyet ve içerik bakımından çok
sevdiğim bir yerdir. Öğrencilerimden aldığım ilhamla kendi adım
ile bir Youtube kanalı açtık. Hatta daha çok yeni açıldı. Bu kanalda
seninle iş yaşamını konuşacağız. Nasıl iş bulunur? Nasıl zam istenir?
Kariyerinde hangi adımları atman gerekir? Yasal hakların nelerdir?
Bunları ve çok daha fazlasını konuşacak; dertlerine birlikte çare
arayacağım bir kanal olacak. 

davet

TED MEȘALE KOMİTESİ

Tadım Bahane
Burs Şahane
Türk Eğitim Derneği’nin (TED)
Meşale Komitesi tarafından geliri
TED Burslu Çocuklar fonuna aktarılmak
üzere bir tadım etkinliği düzenlendi.
Ankara cemiyet hayatının tanınan simaları, TED Meşale Komitesi
tarafından düzenlenen anlamlı tadım etkinliğinde bir araya geldi.
Portakal Çiçeği Rezidans’ın içinde bulunan The Cork’ta gerçekleşen
tadım etkinliğine katılan yaklaşık iki yüz kişi; burslu öğrenciler
yararına bağışta bulundu. Gecede; açılış konuşmasını yapan
Meşale Komitesi Başkanı Deniz Sungur, başarılı ancak ekonomik
yetersizlikler nedeniyle öğreniminde sorun yaşayan öğrencilerin
“Tam Eğitim Bursu” kapsamında okutulması uygulamasında burs
desteği verilen öğrencilerin servis, yemek, giyim, kitap ve kırtasiye
harcamalarını ve harçlıklarını üniversite lisans eğitiminin sonuna
kadar karşılandığını ve “Tam Eğitim Bursu” alan öğrencilerin
öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED misyon ve
vizyonu çerçevesinde, TED Okulları’nda sürdürdüklerini ifade etti. 
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HÜLYA-MURAT AKMAN

ZEYNEP TEKİN, BURHAN GÖKDUMAN, SADRİYE YAZIRLI

KAMER-ÖZGÜR KOLDAȘ

İLAY GÜVEN

SEZEN GÜMÜȘ, DUYGU AYTAÇ, BURCU YENER

EBRU-FATİH KAREL

davet

HARİKA USTA, NESRİN KILAVUZ, MİNE ALP, BURCU KUNAR, AYDAN İZOL, İREM İLERİ, EBRU ÖZCAN, CEREN CAN, ÖZLEM YİĞİT

TED Meșale
Komitesi’nin
düzenlediği
organizasyona
oldukça yoğun
bir katlım oldu.
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ENDER CANAN ADAN

MİNE AYGÜN

ZEREN İNAL, CEYDA ONUR

NURAY AYMELEK

röportaj

BURCU GÜMÜRDÜLÜ

Avukatlık Serüveni
Burcu Gümürdülü
Kendi hukuk bürosunu kuran Avukat Burcu Gümürdülü, avukatlık mesleğini
seçme nedenlerini, mesleki çalıșma alanlarını, müvekkilleriyle arasındaki ilișkileri
ve daha birçok detayı MAG Okurları için anlattı.

172 magdergi.com.tr

Ö

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1986 yılında Ankara’da dünyaya geldim.
2003 yılında Büyük Kolejden, 2008 yılında
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
mezun oldum. 09.09.2009 tarihinde avukatlık
ruhsatımı alarak mesleğe başladım. Bu
tarihten itibaren Ankara Barosuna bağlı olarak
avukatlık yapmaktayım. Evliyim ve bir kız annesiyim.

Hukuk Fakültesinden sonra avukatlık yapmaya
yönelmenizin özel bir nedeni var mıydı?

Düzen, disiplin ve istikrar, hayatımdaki önemli değerlerimdir.
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra tercihlerime
göre bu değerlerime yakın mesleğin avukatlık olması
sebebiyle avukatlık mesleğini tercih ettim.

Hukukta hangi alanda avukatlık yapıyorsunuz?
İşçi – işveren uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, kira
uyuşmazlıkları, tazminat davaları, boşanma ve soyadı
davaları çalışma alanlarım olup ayrıca kişisel veri
danışmanlığı yapmaktayım.

Kendi büronuzu kurmaya nasıl karar verdiniz?
Zor bir süreç miydi?

Kendi büromu kurmayı her zaman diliyordum, meslekte
belli bir süre tecrübe edindikten sonra 2013 yılında,
boğulacaksam derin sularda boğulayım düşüncesi ve sevgili
eşimin verdiği cesaret ile kendi büromu kurdum. İyi ki de
kurmuşum.

Mesleğinizde sizi öne çıkaran özellikler
nelerdir?

Düzenli ve disiplinli çalışmam ile iyi bir dinleyici olmamın
beni öne çıkaran özellikler olduğunu düşünüyorum.

Davacı, avukatı olmadan dava açılabilir mi?
Bir davanın avukat yardımı ile açılmasının
avantajları nelerdir?

Avukat olmadan dava açılabilir ancak hukuk kurallarının
tam olarak uygulanması, anlaşmazlıkların adalet ve
hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve yargılama
sürecinin takibi açısından avukat ile temsil edilmek
önemlidir.

Müvekkilleriniz ile aranızdaki güven ilişkisinin
kurulması kolay oluyor mu?
Şüphesiz kolay olmuyor; karşılıklı gösterilen emek ve
harcanan zaman ile müvekkillerim ile güven ilişkisi
kuruluyor. 

Düzenli ve disiplinli çalıșmam ile iyi bir
dinleyici olmamın beni öne çıkaran
özellikler olduğunu düșünüyorum.

davet

MELDA AKSU

NURAN, BURCU ERÇİL

TÜLAY KARADENİZ

Kansersiz
Yaşam’a Destek
Fairmont Quasar İstanbul,
Kansersiz Yaşam Derneği ile
birlikte derneğin eş başkanı
Zeynep Yılmaz tarafından
düzenlenen yılbaşı ağacı projesiyle
kanser hastası çocukların
tedavilerine katkıda bulunmak için
bir davet düzenledi.
“Yeni yılda bir çocuğun hayatına dokunun” sloganıyla yola
çıkılarak hazırlanan yılbaşı ağacı, düzenlenen keyifli bir
brunch daveti ile tanıtıldı. Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı
Dida Kaymaz, Eş Başkanı Zeynep Yılmaz ve Fairmont Quasar
Istanbul Genel Müdürü Nicolas Kipper ev sahipliğinde
düzenlenen davete katılan misafirler, bu anlamlı proje için
bağışta bulundu. Fairmont Quasar İstanbul’un mutfak ekibi
tarafından hazırlanan lezzetli yemekten sonra ünlü astrolog
Nigar Bostan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Davete, DJ
Yakar Allevici de müzikleri ile renk kattı. 
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DİDA KAYMAZ, NICOLAS KIPPER, ZEYNEP YILMAZ

YEȘİM ILICALI

HANDE-DUYGU GÜLȘEN

ÇİĞDEM KARAKAYA, BUKET OĞUZ

“Yeni yılda
bir çocuğun
hayatına
dokunun”
sloganıyla
yola çıkılarak
hazırlanan
yılbașı ağacı,
düzenlenen
keyifli bir brunch
daveti ile tanıtıldı.

ELİF İNCİ ARAS

MELİS ÖZER

ASLI ȘEN

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
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Çağımızın
Hastalığı Obezite

DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM

T

oplumda obezite cerrahisinin riskli olduğu
yönündeki inanış nereden kaynaklanıyor?

Çok önceleri obezitenin cerrahi tedavisinde mide
bandı ya da kelepçesi sıklıkla uygulanmaktaydı. Bu
yöntemde sağlam bir organ yani mide bir kelepçe
ile sıkıştırılıyordu. Mideden herhangi bir parça
çıkarılmıyordu. Obeziteye neden olan sorun devam
ediyordu. Hastanın iştahı devam ettiği için hasta zorlayarak yemek
istiyor, yiyemeyince de psikolojisi bozuluyordu. Band biraz daha
sıkıştırılınca midede delinmeler oluyordu. Bu yöntem terk edildi,
artık çok fazla tercih edilmiyor. Bu hastaların çoğu da bandı
çıkarttırıyorlar.
Maalesef kelepçeden kalan bu kötü izi bir türlü tam olarak yok
edemiyoruz. Ayrıca nadiren de ortaya çıkan bazı üzücü olaylar,
medyada abartılarak yer alıyor. Oysa başka bazı ameliyatlarda
daha fazla sorun çıktığı halde obezite cerrahisinin olası bazı
komplikasyon ve ölümleri abartılarak veriliyor.

Obezite cerrahisinin riskleri nelerdir?

Obezite cerrahisinde ölüm oranı çok yüksek değildir. Obezite
cerrahisinin kaçak, enfeksiyon, kanama, fıtık, emboli gibi
komplikasyonları vardır ve oranı da % 2 civarındadır. Ölüm
oranı % 0.1’den daha azdır. Ameliyat sonrası ağrı, bir safra kesesi
ameliyatından daha fazla değildir. Bu ameliyatlar laparoskopik
olarak, yani karna bazı deliklerden girilerek, gazla şişirilerek ve özel

Obezite- Genel Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Osman Yıldırım, obezite
cerrahisiyle ilgili soru ișaretlerini
gideriyor. “Obezite cerrahisinden bu
kadar korkmaya değer mi?” Sorusunu
yanıtlayan Osman Yıldırım, obezite
cerrahisinin olası risklerini, risklerden
kaçınmanın yollarını ve doğru bilinen
yanlıșları paylaștı.

aletlerle yapılmaktadır. Bu nedenle ağrı daha az, kozmetik sonuç
daha iyi ve işe dönüş daha kısa sürede olmaktadır.

Bu risklerden kaçınmak ya da azaltmak için neler
yapmak gerekiyor?

Öncelikle bize başvuran herkesi ameliyat yapmadığımızı belirtmek
gerekiyor. Obezite cerrahisi basitçe bir zayıflama yöntemi değildir.
Hastalar belli bir kilonun üstünde olmalı, daha önce en az 2 kere
düzgün diyet denemiş ve sonuç alamamış olmalıdır.
Ayrıca diyete ek olarak spor da önerilir. Tüm bunlarla sonuç
alamayan hastalar cerrahi için adaydır.
Bu hastalar öncelikle iyice sorgulanır, yandaş hastalıklar araştırılır.
Hastanın ameliyat için uygunluğuna, ameliyat sonrası döneme
uyum gösterip gösteremeyeceğine bakılır. Alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı varsa yapılmaz. Sigara ve alkolü bırakması önerilir.
Ameliyat öncesi çok ayrıntılı tetkikler yapılır. Bu riskleri en alt
seviyeye indirgemek için bu ameliyatlar deneyimli ekiplerce belli
gelişmiş merkezlerde yapılmalıdır. Ayrıca ameliyat sonrası erken ve
geç dönemde hastalar çok sıkı takip edilmelidir.

Sonuç olarak ne söylemek istersiniz?

Obezite, çağımızın hastalığıdır ve oranı da giderek artmaktadır.
Obez olmamak için gereken tüm çabayı göstermeliyiz. Eğer bir
kişi obez olursa tüm yöntemler denenmeli, sonuç alınamazsa
korkmadan cerrahi tedavi için başvurulmalıdır. .

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
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NURCİHAN GÜLLÜOĞLU

İnsülin Direncine Dikkat
Nurcihan Güllüoğlu
Diyetisyen Nurcihan Güllüoğlu; obezite, yüksek tansiyon, kolesterol ve
tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açabilecek ve kilo verememenin önemli
sebeplerinden olan insülin direnci hakkında bilgi veriyor.
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nsülin direnci nedir;

İnsülin hormonuna karşı karaciğer, kas ve yağ dokusu
başta olmak üzere biyolojik yanıtta meydana gelen
bozulmanın göstergesidir.

Hücreler, kendilerini yüksek şeker ve insülinin zararlı
etkilerinden korumaya çalışırlar; reseptör aktivitelerini
düşürerek ve/veya reseptör sayılarını azaltarak aşırı şekere ve yüksek
insüline karşı kendilerini korumak için uyum geliştirirler.
Bu durumu hikayeleştirecek olursak; düşman kapınıza dayanırsa ya
kapıyı kalınlaştırırsınız ya da giremesin diye anahtar değiştirirsiniz.
Hücreler de toksik ürün olan yüksek şekeri ve beraberinde insülini
(depolayamayacağı miktar olduğu için) evinin içine almak istemez. Ya
insülin giremesin diye zarını kalınlaştırır ya da beş adet kapı kilidini
bire indirerek çok az miktarda insüline izin verir. Bu süreçte kapıdaki
kalabalık gürültüyü fark eden mitokondri, bu kadar şeker varken yağ
yakamam deyip bekler..

Bu kısır döngünün tek çıkarı,
uzun vadede insülini küçültmenin
yollarını aramaktır.

Bu yüzden; İnsülin Direnci Çözümlenmeden Katı
Diyet Yapanlar, Yağ Yerine Kas Kaybederler.
Hücreler insüline duyarsızlaşınca pankreas, daha fazla insülin
salgılayarak hücrelere sözünü geçirmeye çabalar. Bu kısır döngü,
giderek kanda insülinin artmasına ve hücrelerin biraz daha dirençli
hale gelmesine yol açar. Bir süre sonra fazla insülin salgılamaktan
yorulan ve sesini duyuramadığını anlayan pankreas insülin üretimini
azaltır. Bunun sonucunda kan şekeri iyice yükselerek artık kişiye
diyabet tanısı konmaktadır.
Araştırmalara göre toplumun %60’ında belirti göstermektedir. Sinsice
büyüyen sessiz bir salgın haline gelen insülin direnci; bildiğimiz
tüm kronik hastalıkların ve yaşlanmanın ana nedeni olarak
gösterilmektedir.
Bu kısır döngünün tek çıkarı uzun vadede insülini küçültmenin
yollarını aramaktır. Bu da tam olarak Fonksiyonel Tıp bakış açısı ile
bakabilen uzmanların işidir..

Aşağıdaki Belirtileri Yaşıyorsanız İnsülin Direnciniz
Olabilir;
• Hızlı ve aşırı kilo alma (özellikle göbek bölgesinde yağlanma),
• Kilo vermede sıkıntı yaşama,
• Hızlı yeme, sık ve çabuk acıkma,
• Kendini enerjisiz hissetme, sabahları yorgun kalkma,
• Yemeklerden sonra uyku basması,
• Konsantrasyon ve algılama güçlüğü (beyin sisi),
• Aşırı sinirlilik,
• Çarpıntı,
• Tatlı krizleri,
• Ödem,
• Vücut direncinde azalma, sık hasta olma,
• Adet düzensizliği,
• Geçmeyen baş ağrıları,
• Aşırı tüylenme ve sivilcelenme (polikistik over sendromu),
• Cilt pigmentlerinin artışından ötürü ciltte koyulaşma,
Siz de bu kısır döngüden kurtulmak istiyorsanız gelin birlikte
sağlık konuşalım! 

dytnurcihangulluoglu
www.akilcibeslen.com
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ERCE BELEÇOĞLU

Estetik Gülüş Dizaynı
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.

Kișinin beklentisi, yüz formu,
ten rengi, yașı gibi birçok
değerlendirme kriterine göre gülüș
tasarımı tamamlanmaktadır.

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
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Cildimiz İçin
En Uygun
Yöntem
DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Dermatoloji uzmanı Dr. Özge Banu
Öztürk, “Yașımızın en iyisi olmak için
hangi cilt tedavi yöntemi tercih etmeliyiz?
Cildimizi iğnelemek mi, iğnelemek ve
ısıtmak mı, lazer peeling mi, kimyasal
peeling mi? ” sorularına cevap veriyor.

M

edikal estetik alanında gelişen teknolojilere rağmen
bazı klasik uygulamalardan 21. yüzyılda halen
vazgeçemiyoruz. Basitçe cildi iğnelemek (needling/
dermapen) ve kimyasal peeling bu klasiklerden
ikisi… Ancak her geçen yıl yenilenen teknolojileri ve
etkin sonuçlarıyla; radyofrekans ve lazer cihazları
da cazibe uyandırıyor. Sosyal medya ve internet
çok çeşitli bilgiler sunsa da sizin, yaşınızın en iyisi olmanız
yolunda hangi yöntemin size uygun olduğunu Dr. Google değil,
dermatoloji doktorunuz size söyleyecektir.

Cildi İğneleme (Needling)

Çok klasikleşmiş bu yöntemi dermaroller-dermapen adıyla
da biliyoruz. Çok sayıda iğne ile cildin kan akımını arttırarak
sinir uçlarından büyüme ve iyileşmeyi destekleyen sitokinlerin
salınımını sağlar. Ciltte yara, iyileşme ve rejuvenasyon başlatır.
Çok sayıda delikler açılan ve sonrasında cildin ihtiyacı olan
vitamin, mineral, hyaluronik asit ve peptidlerin cilde verildiği bu
yöntemi, geniş gözenekli, yağlı, ton düzensizliği olan kişiler;
antiaging, cilt tonunu düzenlemek, gözenek daraltmak,
sarkmaları azaltmak, akne ve yara izlerinin hafifletilmesi
amacıyla yaptırabilirler.

Needling Kimler İçin Uygun Değil?

Melasma, rozasea, aktif akne vulgaris, fotohassasiyeti olan kişiler
için uygun bir tedavi yöntemi değildir.
Melasma için iğneleme/dermapen yöntemi, lekenin derinleşmesi,
artışı ile sonuçlanabilir. Melasma, kronik inflamatuar bir cilt
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hastalığıdır. Ne kadar agresif tedavi yapılırsa o kadar agresif geri
dönüşler alınabilir.
Rozasea-Kırmızı yüz hastalarının, iğneleme tedavisi sonrası
kızarıklık atakları artacaktır ve demodex paraziti yayılımı
olacaktır. Kesinlikle iğneleme/dermapen size uygun bir yöntem
değil!
Aktif aknesi olan kişilere de iğneleme/dermapen uygun değildir
çünkü iltihaplı sivilcelerden normal cilde bakteri yayılımı
olacaktır. İltihaplı sivilcesi olmayan fakat sivilce izleri olan
kişiler ise iz onarımı için dermapen/needling tedavisinden fayda
görürler.
Fotohassasiyeti yani güneş ışınlarına hassasiyeti olan kişiler,
iğneleme işlemi kesinlikle yaptırmamalılar.

Altın İğne

Cildin iğnelenirken eş zamanlı radyodalgalarıyla ısıtıldığı
İğneli Radyofrekans (Altın İğne) yöntemi; cilt kalitesini
arttıran, gözenek daraltan, yağ salgısını optimize eden, kolajeni
yenileyen ve fotoyaşlanmayı hafifleten popüler ameliyatsız yüz
gençleştirme uygulamalarından birisidir.
Yenilenen teknolojisiyle, farklı derinlik, farklı enerji yoğunluğu ile
cildin farklı tabakaları hedeflenebilir. Üst deri hedeflendiğinde,
düzensiz cilt tonu ve yaşa bağlı cilt lekelerinde azalma sağlar;
Yüzeyel orta deri hedeflendiğinde, yağ salgısı azaltılır; gözenekler
daraltılır ve kızarıklık baskılanır. Derin dermis hedeflendiğinde

ise kollajen ve elastin liflerin artışı sağlanır. Cilt altı yağ dokusu
hedeflendiğinde ise yağ yıkımı sağlanır. Tüm bu farklı cilt
katmanları aynı seansta odaklanarak çalışılabilir. Sonuçta;
şakak, göz kapakları, orta yüzde ve boyunda germe etkisiyle
daha net yüz hatları ve ışıl ışıl, parlak, pürüzsüz cilt görünümü
ile bütüncül bir gençleşme elde edilir. Boyun, dekolte, dudak
üstü, el gibi cildin ince olduğu alanlara ya da sivilce izleri, cilt
çatlaklarına da etkili olur.
Medikal estetikte popüler bir cilt gençleştirme yöntemi olan
altın iğnenin tek dezavantajı bana göre işlemin biraz ağrılı
oluşu... Ağrı hissini azaltmak amacıyla lokal anestezik krem
uygulaması ve sonrasında da soğuk maske uygulaması
yapıyoruz. Ciltte yaratılan ısı artışıma bağlı kızarıklık da en
fazla 24 saat sürüyor.
Rozasea, aktif akne varlığı da altın iğne tedavisi için bir engel
değil. Melasma hastaları doğru ve dikkatli dozlar ile altın iğne
tedavisinden fayda görebilirler ancak fotohassasiyeti olan
kişiler yine bu işlemi yaptırmamalılar.

Kimyasal Peeling

Kimyasal peeling yani kimyasal cilt soyma; deriye uygulanan
bir kimyasalın, üst deride kontrollü bir hasar oluşturarak
deri hücrelerinin kendini yenilemesini ve orta deride yeni
bağ dokusu yapımını uyarmasını sağlayan bir cilt tedavisi
yöntemidir. Cildin tüm tabakalarını yenilediği için, foto
yaşlanmanın klasik tedavisinde sıklıkla kullandığımız bir
yöntemdir. İnce kırışıklıkların giderilmesi, cilt tonunun
düzenlenmesi, leke tedavisi, cildin parlak ve yumuşaklığının
sağlanması, ölü derinin ciltten arındırılması, güneş lekelerinin
tedavisi, sivilce ve yara izlerinin tedavisi, cilt çatlaklarının
tedavisi, cilt gençleştirme ve sıkılaştırma amacıyla yaygın
olarak kullanılır. Çok sayıda kimyasal asit kullanılmaktadır.
En sık ve en eski asit, meyve asidi olan glikolik asittir.
• Glikolik asit, güneş ışınlarıyla etkileşerek yeni leke
oluşumuna sebep olacağı için kış aylarında uygulanmalı ve
tedaviye düşük konsantrasyonlarda başlanmalıdır.
• Laktik asit (süt asidi), mandelik asit gibi asitler güneş
ışınlarından etkilenmezler. Laktik asit, orta deride kolajen
yapımını en güçlü uyaran asitlerden biridir. Ancak diğer
asitler gibi pullanma, soyulma gibi etkileri yoktur. Süt peelingi,
Kleopatra’nın güzellik banyosu olarak da bilinir.
• Salisilik asit, özellikle yağ salgısını baskılama, gözenek
daraltma ve mikrop öldürücü etkisi nedeniyle sivilce
tedavisinde tek başına veya glikolik asit/ laktik asit ile beraber
kullanılabilir.
• Klasik olarak cilt gençleştirme ve yaşlanma tedavisinde;
erken evrelerde alfa (glikolik asit, laktik asit gibi) ve beta
(salisilik asit gibi) hidroksi asitleri tek başına kullanılırken orta
ve ileri düzey yaşlanmada, TCA ve diğer asitlerle kombinasyon
tedavileri tercih edilir.
• TCA peeling, tıpki laktik asit gibi, güçlü bir kollajen üretimi
uyarıcı olup özellikle sivilce izleri, cilt çatlakları ve cilt
yaşlanması tedavisinde orta şiddette cilt soyulması yapan
güçlü bir peelingdir. Mutlaka kış aylarında ve özel işlem
sonrası bakımı gerektirir.

Yine melasma, rozasea, egzama, fotohassasiyet gibi rahatsızlığı
olanlar kimyasal peeling yaptırmamalı.
Melasma dışındaki leke tablolarında kimyasal peeling faydalı
olabilir.
Akne-sivilce hastaları özellikle, salisilik asit ve mandelik asit
uygulamasından çok fayda görürler.

4 Boyutlu Lazer Peeling

Smooth lifting erbium YAG lazerle yüzün dış kısmından üst deri
ve ağız içinden de dudak, diş etleri, yanak mukozası ısıtılır. 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. Kolajende ısının
yaptığı gerilme etkisi sadece o anlık değildir. Isı, hem dokuda
iyileşmeyi hem de yeni kolajen üretimini başlatır, yüz bölgesinde
hem içerden hem de dışardan kolajen yapımı uyarılır, kaslarda
sıkılaşma ile lifting ve elastikiyet artar.
Ağız içi smootlifting uygulaması, dudak üstü ve çevresi
kırışıklıkları, dudak kırışıklıkları, nazolabial olukların
giderilmesi ve son yıllarda moda olan Hollywood yanağı için
kullanılır.
Ayrıca cilt altı yağ dokusu, Nd YAG lazer PİANO 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 fotoyaşlanmaya 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.
Özetle; 4 boyutlu lazer peeling ile;
Üst deride; hücre döngüsü uyarılır.
Yüzeysel orta deride; kan dolaşımı arttırılır, ısıtılır, inflamasyon
azaltılır.
Derin deride; kollajen ve elastin yapımı uyarılmaktadır.
Ağız içinden de mukoza altı kollajen yapımı uyarılır.

Lazer Peeling kimler için uygun değildir?

Melasma, rozasea, aktif akne ve fotohassasiyeti olan bireyler,
hastalıkları atak yapabileceğinden lazer peeling uygulaması
yaptırmamalılar.
Amacınız yaşınızın en iyisi olmak ise yukarıda bahsettiğim
yöntemlerden hangisinin size uygun olduğuna dermatoloğunuz
ile beraber karar vermelisiniz.
Yukarda bahsettiğim dört cilt probleminden (melisma,
rozasea, aktif akne, fotohassasiyeti) birine sahipseniz kesinlikle
dermatoloğunuz önerisiyle önce medikal tedavi olmalı, sonra
uygun gençleşme programına başlamalısınız. 

davet

AYNUR ÇOLAK, SEMRA KÖRPEȘ

SONAY-SÜHA SELEȘ

Yeni Yıla
Keyifli
Kutlama
Ankara’nın uzun yıllardır hizmet
veren dermatoloji kliniği Derma
Ankara, Dermatoloji Uzmanı
Dr. Özge Banu Öztürk ev sahipliğinde,
konuklarıyla yeni yılı eğlenceli bir
davet ile karşıladı.
Derma Ankara, yeni yılı eğlenceli bir organizasyon ile karşıladı.
Dermatolog Doktor Özge Banu Öztürk’ün ev sahipliğinde
gerçekleşen davete, sosyal yaşamın tanınan simaları ve kliniğin
danışanlarından birçok konuk katıldı. Davet, keman dinletisi
eşliğinde seyir ederken, misafiler yılbaşına özel hazırlanan
sunumlarla keyifli bir gün geçirdi. 
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ÖZGE BANU ÖZTÜRK

MİNE KARAOĞLU

HANDAN SÖYLER

YASEMİN CÖMERT

İLKNUR TURHAN

Keman dinletisi
eșliğindeki
davette
misafirler,
yılbașına özel
hazırlanan
sunumlarla
keyifli bir gün
geçirdi.
BAȘAK BASA

ALEV TUNA

DUYGU DİKEÇ

YASEMİN TATAR

davet

ATAY MAÇ, GÜLAY DORA, HALDUN KAMBUROĞLU, MUSTAFA BOZKURT,
NAZLI AKMAN, KÜRŞAD AYDINATAY, UFUK TOPAL, MEHMET DORA

Golf Kulubünde
Kupa Heyecanı
Ankara’da sosyal yaşamın önemli
merkezlerinden biri olan Ankara
Golf Kulübünde Anadolu, Başkent ve
Ankara turnuvalarının kupa töreni
gerçekleşti. Kupa töreninin ardından
gerçekleşen yeni yıl kutlamasında
eğlenceli anlar yaşandı.

NURSEL-GÜRKAN BAŞEĞMEZ

Ankara cemiyet hayatının uğrak noktalarından olan Ankara
Golf Kulübünde düzenlenen törende, golf turnuvasında derece
kaydeden isimlere; Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Kupası, Prof.Dr.
Haldun Kambuoğlu Başkent Kupası, Mehmet Dora Ankara Kupası
verildi. Golf tutkusuyla bilinen tıp dünyasının sevilen siması
Haldun Kamburoğlu ve Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili iş
insanı Mehmet Dora, kendi adlarına düzenlenen turnuvada derece
kaydeden golf tutkunlarına kupalarını taktim etti. Kupa töreninin
ardından yeni yılı kutlayan golf tutkunları, canlı müzik ve leziz
ikramlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. n

AYGEN KIZILDEL, ŞEBNEM DALOĞLU, DİDEM TAN ERKAN

NİHAN-MUSTAFA BOZKURT

Golf tutkusuyla
bilinen tıp dünyasının
sevilen siması Haldun
Kamburoğlu ve iş
adamı Mehmet
Dora, kendi adlarına
düzenlenen turnuvada
derece kaydeden golf
tutkunlarına, kupalarını
taktim etti.

MESUT YALÇIN, GİZEM YALÇIN, MEHMET BİNNET
DİDEM-TÜRKER NASLI

DENİZ DEMİRYÜREK

sağlık ve güzellik

PROF. DR. MUSTAFA KIRAÇ

Cerrahi Uygulamalarda
Yeni Bir Dönem
Robotik Cerrahi
Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kıraç ile ürolojiye
dair konu bașlıklarını, teknolojik gelișmeleri ve robotik cerrahiyi konuștuk...
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Ö

ncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz?
Kariyerinizden ve aldığınız eğitimlerden
söz edebilir misiniz?

1979 Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimi
Ankara’da tamamladım, 1995 yılında Gazi Üniversitesi
tıp fakültesini kazandım. İhtisasıma ise 2001 yılında
Gazi Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda başladım.
İhtisas bittikten sonra yaklaşık üç yıl boyunca Yozgat Devlet
Hastanesi’nde çalıştım. 2009 yılında Koru Ankara Hastanesi’nin
bünyesine katılarak 3 yıl boyunca Kurucu Başhekimlik görevini
yürüttüm. 2014 yılında doçentlik sınavına girdim ve başarılı
oldum. 2012 yılında Strasburg’da robotik cerrahi eğitimimi
aldım. 2021 yılında da Üsküdar Üniversitesi Üroloji Anabilim
Dalı’nda profesör kadrosuna atandım. Türk Üroloji ve Endoüroloji
derneklerinin yönetim kurulu üyeliklerini yaptım. Robotik
cerrahi ve taş hastalıkları çalışma gruplarında bulundum. Halen
TÜD iç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim ve akademik
çalışmalarıma devam etmekteyim. 2020 Haziran ayından itibaren
kendi kliniğimde hasta kabul etmekteyim.

Erkeklerde üreme sistemini ilgilendiren
hastalıklar, kadınlarda ve erkeklerde
cinsel fonksiyon bozuklukluları ürolojinin
konusudur.

Üroloji ve Robotik Cerrahi alanına yönelmeye nasıl
karar verdiniz?

Tıp fakültesi bittikten sonra TUS’a girerken aslında kararım
kesindi. Sınavda 14 tercihimin hepsi üroloji branşı olmuştu. Ve 3.
tercihim olan Gazi Üniversitesi Üroloji Bölümü’ne girdim. Yani
isteyerek seçtim bu branşı. Çünkü, gelişmeye çok açık bir branş ve
teknoloji ile iç içe. Robotik cerrahi ise ürolojinin geldiği son nokta.
Meslek hayatım boyunca ilgim hep endoüroloji ve robotik cerrahi
yönünde oldu. Çok seviyorum bu teknolojiyi. Açık cerrahilere göre
çok daha keyifli ve sevdiğim bir teknik.

Üroloji bilimi hangi alanları kapsar? Hangi
hastalıklar ürolojinin konusudur? Siz hangi alanlarla
ilgileniyorsunuz, bizleri bilgilendirir misiniz?
Klinik pratikte üroloji bölümü aslında çok çeşitli hastalığa
bakmaktadır. Hem erkekler hem de bayanlarda üriner sistem
dediğimiz, idrar boşaltım sistemini ilgilendiren hastalıklara
bakmaktayız. Erkeklerde üreme sistemini ilgilendiren hastalıklar,
kadınlarda ve erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukluları
ürolojinin konusudur. Bir ürolog takdir edersiniz ki bu kadar
çeşitlilik içinde bir tercih yapmalı, daha doğrusu bir yönelim
yapmalıdır.
Ben ürolojinin bütün alt branşları ile ilgileniyorum. Ancak bazı
spesifik çalıştığım konular var. Bunların başında da robotik
cerrahi gelmektedir. Bununla ilgili eğitimlerim var ve ciddi klinik
tecrübelerimiz var. Hastalarımızın çoğunluğu da robotik cerrahi
hastalarıdır. Ayrıca çocuk hastalarda taş hastalığının tedavisi de
ilgilendiğim ve tecrübeli olduğum bir alan.

Sizin taş hastalığı ile ilgilendiğinizi biliyoruz.
Özellikle çocuklarda taş hastalığı tedavisi sizin
uzmanlık alanlarınızdan, bu konuda neler
yapıyorsunuz?

Türkiye’de özellikle çocuklar, taş hastalığı açısından riskli
gruptadır. Ve hastaların tedavileri çok iyi yönetilmelidir. Eğer
düzgün tedavi edilmezler ise kalıcı sorunlar ve böbrek yetmezliği
gibi problemler yaşanabilmektedir. O yüzden, bu çocukların
tedavileri oldukça önemlidir ve tecrübe gerektirir. Ben, klinik
pratikte çocuk hastaların taş tedavilerini yapmaktayım.
Hastalarımızın bir kısmını da taşı olan çocuk hastalar
oluşturmaktadır. 

1071 Usta Plaza Kızılırmak Mah. 1443. Cadde No: 25 B Blok Daire: 101 Çukurambar/Ankara
Tel:+90 533 357 26 17
drmustafakirac

sağlık ve güzellik

FATİH ER

LEVENT CAN

Profesyonel Saç Tasarımı
Hairprofessor
2016 yılından bu yana profesyonel bir ekiple birlikte en güncel ekipman ve ürün
yelpazesiyle hizmet veren Hairprofessor’ün kurucuları Fatih Er ve Levent Can,
salonları ile ilgili merak edilen detayları MAG Okurlarıyla paylașıyor.
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H

airprofessor’ü bize biraz tanıtır mısınız?
Nerede ve nasıl kurulmuştur?

Hairprofessor, ilk olarak 2016 Nisan ayında
Ankara’nın Bağlıca bölgesinde Levent Can ve Deniz
Yılmaz tarafından kurulmuştur. 2020 Mart ayında 2.
salonumuzu Ankara’nın Alacaatlı bölgesine açtık.

Salonunuzda hangi hizmetleri vermektesiniz?

Salonumuzda verilen hizmetler hem kadın misafirlerimiz için
hem erkek misafirlerimiz için saç ve güzellik adınadır.

Hairprofessor’de olmazsa olmazlar nelerdir? Her
zaman göz önünde bulundurduğunuz ve sizin için
önemli olan şeyler var mıdır?

Bizim için en önemli olan şey, tıpkı eskiden ustalarımızın bizlere
öğretmiş olduğu gibi dürüstlük, doğruluk ve tamamen işini
profesyonel anlamda en iyi şekilde yapmak.

Müşterilerinizle iletişiminiz nasıl? Müşteri
memnuniyeti için neler yapıyorsunuz?

Müşteri memnuniyeti için, işimizi özellikle en üst düzeyde
eğitimleri alınmış bir şekilde hep profesyonelce yapıyoruz.

Saç boyasında doğal ürünleri mi yoksa kimyasal
ürünleri mi tercih ediyorsunuz?

Saç boya ve açıcı grubu tamamen Loreal-Wella amonyaksız
ürünleri tercih ediyoruz ve bunu bazen misafirimizin yanında
hazırlıyoruz.

İşinizin en sevdiğiniz tarafları ve zorlukları
nelerdir?

İşimizin en güzel ve en sevindirici yanı misafirinizin mutlu
ayrılması, başkalarına bizi tavsiye etmesi. Ustamın da dediği gibi:
“Sen işini en iyi şekilde yap, onlar biriktikçe seni yukarı taşır.”

Önümüzdeki dönemde hangi saç renklerini ve
kesimlerini daha sık göreceğiz?

Çok değerli eğitmenim Arca Acar, her zaman misafirlerimiz için
“Ona en çok yakışanı, kişiye özel olanıdır.” der ve bizler de bu
yönde ilerleriz.

Önümüzdeki yıldan beklentileriniz neler? Yeni
projeleriniz var mı?

2022 yılı 25 Ocak tarihinde salonumuzda Make up Artist Kübra
Arıkan ve Türkiye’nin ilk ödüllü kalıcı makyaj uzmanı Uğur
Arslan, workshop düzenleyecektir. Çok keyifli ve eğlenceli
geçeceğini belirtmek isterim. Dileyenler katılabilir. 

Alacaatlı Mahallesi 3346.Cadde No: 60/1 Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 557 69 69
www.hairprofessor.com.tr
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Eğlenceli
Kutlama
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Esra Çabuk Cömert, kliniğinde
bir kutlama gerçekleştirdi. Kutlamaya
tıp dünyasının yakından tanıdığı
isimler katıldı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Esra Çabuk Cömert, yeni
yılın gelişini eğlenceli bir partiyle karşıladı. Neoroma İş Merkezi’nde
bulunan muayenehanede gerçekleşen eğlenceli kutlamaya, tıp
dünyasının yakından tanıdığı isimler ve Esra Çabuk Cömert’in
hastaları katıldı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı kutlamada
hep birlikte pasta keserek yeni yılın gelişini kutlayan davetliler, daha
sonra leziz ikramlar ve müzik eşliğinde eğlendi. 
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ESRA ÇABUK CÖMERT

ELİF EYETEM, BURCU YAHȘİ ÇİFTÇİ, ARZU BAL

RENGİN AKGÜLER

SENA ȘEN, GÜL ÖZGAN, CEYDA YILMAZ

Esra Çabuk
Cömert’in
muayenehanesinde
gerçekleșen
kutlamaya,
tıp dünyasının
yakından tanıdığı
isimler katıldı.
TUĞÇE TUBA YAȘAR

YASEMİN ERÇÖKÜK

DİLEK BALCI

ELA ÇABUK RENKLİBAY

EDA HOROZ

sağlık ve güzellik

UĞUR DEMİRBAȘ

Psikodinamik
Terapi ve Evlilik
Birçok danıșanına terapi seansları ile sorunlarının çözümünü sunan
Psikolog Uğur Demirbaș; evlilik, evlilik terapisi, çiftleri boșanmaya iten nedenler
ve birçok psikolojik sorunun kaynağı hakkında
MAG Okurlarına bilgi veriyor.

Ö

ncelikle bize biraz kendinizi tanıtır mısınız?

1975 Ankara doğumluyum. İlk öğretim, orta öğretim
ve liseyi Ankara’da okudum. 1999 yılında Hacettepe
Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini
tamamladıktan sonra yurt içi ve yurt dışında çeşitli
Psikoterapi Enstitülerinden uzun süreli eğitimler aldım.
Daha çok klinik ve sosyal alanlarda çalıştım. Sağlık
Bakanlığı Ruh Sağlığı Dairesinde ve Türk Kızılayı Afetlerde Sağlık
ve Psikososyal Destek biriminde çalıştım. Şu anda Ankara’ da
kendi özel ofisimde psikolojik danışmanlık ve terapistlik yaparak
meslek hayatıma devam ediyorum.

Herkesin düzenli olarak psikolog ile görüşmesi
gerekiyor mu?

Herkesin psikolog ile düzenli görüşmesi gerekmiyor. Kendini
merak edenler, hayatında yaşadığı olaylarla baş etmekte zorluk
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çekenler ya da ruhsal anlamda psikolojik semptom yaşayanlar,
bireysel olarak danışmanlık hizmeti alabilirler. Ayrıca evliliğinde
eşiyle ve çocuklarıyla zorluk yaşayanlar için evlilik ve aile
danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilirler.

Psikolojide odaklandığınız alanlardan bahseder
misiniz?

Ben daha çok evlilik ve ilişki üzerine yoğunlaştım. Çünkü
bence tüm sorunlar, kötü ya da uyumsuz ilişkilerle başlar ama
iyi ve uyumlu ilişkilerle iyileşir. İlişkileri yeniden düzenlemek
bir tedavi yöntemidir. İnsanlar bize hangi konuyla gelirlerse
gelsinler, özündeki sorun ilişki problemidir. Örneğin son yılların
popüler hastalığı panik atak bile, özünde ilişki kaynaklıdır. Eşiyle
uyumsuzluğu olan ya da işyerinde ilişki problemi yaşayan ya
da kayınvalide ya da yakın akrabalarıyla ilişki sorunu yaşayan
insanlar, panik atak yaşayabilirler. Ruh sağlığı demek, bireyin

çevreyle uyumlu bir şekilde yaşayabilmesidir. İnsan sosyal bir varlık
olarak; doğduğu andan itibaren insanlarla çepeçevre sarılmıştır. Ve
biz en temel psikolojik ihtiyaçlarımızı, başta ebeveynlerimiz olmak
üzere diğer insanlardan karşılarız. Uyumsuzluk, bu ihtiyaçların
karşılanmamasıdır.

Evlilik terapisi nedir? Evlilikteki sorunlar evlilik
terapisi ile çözüme kavuşabilir mi?

Evlilik terapisi de diğer terapi türlerinden farklı değildir. Evlilik, iki
ayrı kişilik tipinin ki bu iki farklı çocukluk kodları demektir. Evlilik
terapisi ise bu kodların evlilik yaşantısında hangi uyumsuzluklara
yol açtığının analiz edilmesidir. Yani aslında evlilik, geçmişte
öğrendiğimiz ilişki kurma biçimlerimizin evlilik kurumunda
icrasıdır. Eğer getirdiğimiz ilişki kurma biçimimiz karşılıklı bir
doyuma bizi götürmüyorsa bunları inceleyip uyumlu olanlarıyla
değiştirmeye çalışıyoruz.

Burada yöntem olarak ne kullanıyorsunuz? Hangi
ekole daha yatkınsınız?

Eğer çocukluğumuzda
ebeveynlerimizden ilk öğrendiklerimiz
çevremizle güvenli bir bağ kurmamızı
sağlayamıyorsa ruhumuz semptom
vermeye bașlar.

Ben daha çok psikodinamik teoriye inanıyorum. Psikodinamik
teori özetle şuna inanır; İnsan, çocukluk öğrenmelerini yetişkinlik
hayatında tekrar etme eğilimindedir. Eğer çocukluğumuzda
ebeveynlerimizden ilk öğrendiklerimiz çevremizle güvenli bir bağ
kurmamızı sağlayamıyorsa ruhumuz semptom vermeye başlar.
İnsan temelde ihtiyaçları karşılandığında yatışır, karşılanmadığında
rahatsızlanır.

Birbirini severek evlenen çiftler neden boşanmaya
karar verir? Çiftleri boşanmaya iten sebepler
nelerdir?

Evlilikte çiftler karşılıklı ihtiyaçlarını karşılayamadıklarında
boşanırlar. Peki nedir bu ihtiyaçlar? Kısaca evlilikleri üç temel
ihtiyaçta ortaklık olarak ele alıyorum:
• Cinsel ortaklık
• Zaman mekan ortaklığı
• Ekonomik ortaklık
Bu ortaklıklar da temelde; güven, güvenlik ve sevgiyle temas
ihtiyaçlarına karşılık gelir. Birini sevmek demek, sevdiğin kişinin
bu ihtiyaçlarını karşılamak demektir. Aslında insanlar severek
evlenmezler, yıllar içinde bu ihtiyaçları karşılandıkça severler.
Evlenirken bizde oluşan duygu, sadece bir tahmindir. Ben bu
kişiyle bu temel ihtiyaçlarımı karşılayabilirim tahmini. Gerçeği
ise evlendikten sonra yıllar içinde anlayabiliyoruz. Boşanmalar, bu
ihtiyaçlar artık karşılanmadığında ve çekilmez, katlanılmaz hale
geldiğinde düşünülür. Zaten bu temel ihtiyaçlar karşılanmadığında
insan hastalanmaya başlıyor. Geçimsizlik çiftlerin birbirlerine doğal
ihtiyaçlarını vermemeleridir . Güven, sevgi, temas.

Danışanlarınızla aranızdaki güven ilişkisi nasıl
oluşuyor?

Ben bağlanma odaklı bir terapist olduğum için danışanlarımla
sıcak ve yakın ilişki kuruyorum. Samimiyet her şeyin başında
geliyor. Özellikle sekreter kullanmıyorum. Sekreter gibi kurumsal
bir yapıdan kaçınıyorum. Telefonlara ben çıkıyorum, önce telefonda
sorunu ve geliş amaçlarını öğreniyorum. Konu uzmanlık alanıma
giriyorsa davet ediyorum. Butik çalışıyorum. Özel ve mahrem bir
alan burası. Hatta ofisimin girişine tabela dahi asmıyorum. Benim
ofisime gelen insanların bir psikoloğa geldiklerini kimse anlayamaz,
öğrenemez.
Ayrıca müzikle uğraşıyorum. Danışanlarıma bağlama çalıyorum,
müziğin terapotik etkisinden de faydalanıyorum. 

psikologugurdemirbas
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MELTEM YALINAY

ELA AYDOĞAN

YAVUZ MAȘRABACI

DENİZ EVCİK

Covid-19’un Etkileri ve
Sonrası Rehabilitasyon Süreci
Covid-19’un etkileri ve hastalık sonrası rehabilitasyon süreci ile ilgili basın
toplantısı, Güven Hastanesi Çayyolu Kampüsünde düzenlendi.

G

üven Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Bölümünden Prof. Dr. Deniz Evcik, Güven
Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Sağlıklı
Yaşam Danışmanı Prof. Dr. Meltem Yalınay
ve Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Maşrabacı,
Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nden
düzenlenen basın toplantısında, Covid-19’un etkileri ve
hastalık sonrası rehabilitasyon süreci ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Covid-19’un kas sistemi üzerine etkileri, Post-Covid-19
Sendromu, virüsün bağırsaklar ve immun sistemi ile etkileşimi
gibi konular anlatılırken hastanın kontrol için en az 1 ay
beklenmesinden ve beslenmesine dikkat ederek kendi kendini
iyileştirmesi gerektiğinden de bahsedildi.
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Basın bülteninde, Covid-19’un akciğerleri tuttuğu ve akciğer
enfeksiyonunun ön planda olduğu düşünülse de zaman içinde
birçok organı etkilediğinin anlaşıldığı söylendi. Miyalji, artalji ve
yorgunluğun kas sisteminde meydana gelen en sık şikayetlerden
olduğu belirtilirken diğer en sık karşılaşılan bulguların bel
ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı, sinir tuzaklanmaları, kaslarda
zayıflama ve nöropatik ağrı olduğu açıklandı. Prof. Dr Deniz
Evcik, Prof. Dr. Meltem Yalınay ve Dr. Yavuz Maşrabacı; Covid-19
enfeksiyonu sonrası sendrom, kontrol dönemi, beslenme ve
virüsün bağırsaklara etkisi gibi birçok konudan bahsetti. Dr. Yavuz
Maşrabacı; Bu dönemde ruh haliyle oldukça etkili olan kontrolsüz
yemek yemek, hareketsiz yaşam ve stres arttığını ve hastaların
duygusal yemek bozukluğu yaşaması sonucu gizli şeker görülme
sıklığında da artışlar yaşanabileceğini söyledi. 

0505 764 63 96

0537 895 53 49
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NİDA HÜROĞLU

Amacımız Diş Hekimlerinden
Korkmayan, Çürüksüz Bir Nesil
Yetiştirmenize Yardımcı Olmak

Nida Hüroğlu

Çocuk diș hekimi Nida Hüroğlu; çocuk diș hekimliği ile ilgili detayları, çocuklardaki
diș hekimi korkusunu, süt dișini, çocukların diș sağlığı için alınacak önlemleri ve
“Süt Dișim Nerede” isimli çocuk hikaye kitabını MAG okurlarına anlatıyor.
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iz çocuk diş hekimisiniz. Çocuk diş
hekimliği/ pedodonti nedir?

Diş hekimliği fakültesinde eğitimini tamamladıktan
sonra çocuklarda ağız diş sağlığı ve çocuk psikolojisi
konusunda detaylı eğitim alarak uzmanlaşmış
hekimler, “çocuk diş hekimi veya pedodontist” unvanını
alırlar.

Ben de Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun
olduktan sonra Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde
Pedodonti Ana Bilim Dalında doktoramı tamamladım. Çocuk diş
hekimi olarak uzun süre aynı fakültede öğretim görevlisi olarak
hizmet ettikten sonra özel sektöre geçtim.

Çocuklara tedavi yapmak çok zor olmalı. Çocuklar diş
hekiminden korkmuyor mu?
Aslında çocuk diş hekimliği tam da bu sebepten var olan ve
yetişkinden ayrılan bir uzmanlık alanı.

Bizler çocukları en geç 2 yaşından başlayarak çocuk doktorları ile
eş zamanlı rutin takip altına alıyoruz. Çocukların çürük riskini
belirliyor, beslenmesinden, diş fırçalama şekline macun seçimine
kadar ebeyenlerle tartışıp çürüksüz nesil yetiştirmelerine yardımcı
oluyoruz. Hiçbir problemi yokken diş hekimi koltuğuna oturmuş
ve doktoruna alışmış çocuk bir uygulama gerekirse de keyifli bir
şekilde yaptırıyor. Hiç diş hekimiyle tanışmamış çocukları ise özel
davranış yönlendirme tekniklerine hakim olduğumuz için yaşına
uygun tekniği seçerek koltuğumuza oturtuyor ve tedavilerini
yapıyoruz. Fakat çocuk çok kaygılı ve çürük sayısı fazla ise tedavileri
planlarken çeşitli sedasyon seçeneklerini değerlendiriyoruz.

Süt dişi gerçekten bu kadar önemli mi? Sonuçta
düşmeyecek mi?

Süt dişlerinin en önemli görevi çocuğun besinleri çiğneyip
parçalamasını sağlamaktır.
Süt dişleri çürük olan bir çocukta;
• Besinleri rahat çiğneyemediğinden iştahsızlık veya tam
parçalayamadan yuttuğundan obezite görülebilir.
• Dişlerinin arasına lifli besinler sıkıştığından, besin reddi olabilir
• Düzgün tat alamadığından, yemeklerden keyif almama durumu
gelişebilir
• Sağlıklı beslenemeyen çocukta, büyüme ve gelişme problemleri
olur.
• Ön dişler çürüğe bağlı kırıldığında çocuk doğru sesleri
çıkaramayabilir bu da konuşma bozukluklarına sebep olur
• Çürük dişli çocuklar, rahat gülümsemedikleri için öz güven
problemi yaşayabilirler.
Ayrıca süt dişleri doğumdan itibaren daimi dişlerle yakın
temastadır. Daimi dişlerin geliştiği damar ve sinir ortamını korur
ve kemiğe rehberlik eder. Süt dişinin zamanından önce çekilmesi,
sadece dişsel değil bütün çene yüz ve eklem sistemini etkileyen
problemlere sebep olur. Bir süt dişi düşme yaşından önce çürürse
dişin düşme zamanı, kökün erime derecesi ve çürüğün durumuna
göre tedavi seçeneğine karar verilir.

Çocukların ağız diş sağlığını korumak için
ebeveynlerin alması gereken önlemler nelerdir?

Beslenme, çürüğün oluşmasındaki major faktörlerden bir tanesidir.
Liflerden ve sebzelerden oluşan zengin bir beslenme şekli olan,
bol su tüketen, meyveyi taze tüketen çocuklar; çürük açısından da
düşük risk grubunu oluşturur.

Çocuğun yaşına ve çürük riskine uygun diş fırçası ve macunla
günde iki defa diş fırçalamak, erken çocukluk çağından itibaren
değişmez bir kural olarak hem çocuğa hem de örnek teşkil
etmesi açısından bütün ev halkına uygulanmalıdır.
Yılda 2 defa düzenli diş hekimi ziyaretleri de yine çocuğun
doğru zamanda keyifli bir şekilde koruyucu uygulamalarının
yapılmasına, çene diş pozisyon ve şekil bozukluklarının erken
saptanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olur.

“Süt Dişim Nerede” isimli bir çocuk hikaye
kitabınız var. Kitabınızdan biraz bahsedermisiniz?
Benim babam ortopedist, dedem diş hekimi, onun babası
büyük babam da diş hekimiydi. Yani babam halkayı
bozmasaymış 4. kuşak diş hekimi olacaktım. Bir gün
büyükbabam ve dedemden kalan ‘ağız ve diş sağlığı’ ile
ilgili kitapçıklarını bulduk. O kadar duygulandım ki ben de
çocuklarıma, belki torunlarıma benden bir anı kalsın istedim.
Maalesef kitapçılardaki dişi konu alan bütün kitaplar,
çocukları diş hekimine gitmeye hazırlamak veya diş
fırçalamaya özendirmek için yazılmıştı.

Diş çekimi veya süt dişin düşmesi, kliniğimdeki çocukların en
tedirgin oldukları konuydu. Bu sebeple onları kaygılarından
kurtaracak, aksine bu olayı eğlenceli hale getirecek bir hikaye
yazmayı düşledim.
Kitabımı kısaca özetlemek gerekirse: Yaz tatili için farklı
ülkelerden çocukların da geldiği bir yaz kampına giden
Deniz’in, bu kamp esnasında dişi sallanmaya başlıyor. Bir
yandan bunun bir büyüme belirtisi olduğunu bildiği için
çok seviniyor. Diğer taraftan da sallanan ve bir süre sonra
düşecek olan dişi ile ilgili ne yapacağını bilmediği için
biraz endişeleniyor ve kamptaki arkadaşlarıyla bu konuyu
konuşuyor.
Fransa, İspanya, Amerika, İngiltere, Avustralya, Japonya
ve Mısır gibi pek çok ülkeden arkadaşının süt dişi ile ilgili
tecrübelerini ya da ülkelerindeki ritüelleri dinlemeye başlıyor
ve ülkeden ülkeye değişen pek çok farklı geleneği de öğrenme
fırsatı buluyor.
Yazarken çok keyif aldığım kitabımın her çocuğun
kütüphanesinde olması en büyük dileğim. 

dr.nida_huroglu
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DR. HANDE UCHEHARA

Merak Edilen
Dudak Dolgusu
Hande Uchehara
Dr. Hande Uchehara, en sık merak ettiğimiz estetik uygulamalardan biri olan
dudak dolgusu hakkında detaylı bilgiler verdi. Dudak dolgusu nedir, nasıl
uygulanır, kim tarafından uygulanır gibi birçok sorunun cevabını
MAG Okurları için verdi.
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on dönemlerde estetik denilince akla gelen ilk uygulama,
tereddütsüz dudak dolgusu olacaktır. Uygulamadan
sonra en çarpıcı değişimin yaşandığı dudak dolgusu,
popüler kültür ile hayatımızın bir parçası olan güzellik
standartlarının lokomotif uygulaması haline gelmiştir.
Bu yazıda, birçok hastamızın da belirgin hacim kayıpları,
asimetriler, estetik olmayan görüntüler veya sadece merak
sebebiyle tercih ettiği ve uygulama sonrasında sosyal hayatlarında
mental ve fiziksel olarak çok olumlu değişimler yaşadıkları dudak
dolgusu uygulamasının detaylarından bahsedeceğim.
Öncelikle hiçbir medikal estetik uygulamasının girişte de belirttiğim
gibi popüler kültürün getirdiği, sosyal medya filtrelerinin de tuzu
biberi olduğu güzellik standartlarına bağlı olmaması gerektiği
ve tüm yapılan işlemlerin hasta-doktor iletişimi ile kişiye özel
tasarlanması gerektiği kanaatindeyim. Tüm insanların fabrikadan
çıkmışçasına birbirine benzemesi değil, kendilerine has karakteristik
güzelliklerinin ön plana çıkartılması taraftarıyım. Özellikle dudak
dolgusu işlemlerinde hastalarımızın büyük bir kısmı ellerinde
bir fotoğraf ile gelip “bu dudaktan istiyorum” diyor fakat herkesin
dudak yapısı buna müsait olmuyor. Bu nedenle hastaya zaman ayırıp
dudağının nasıl şekil alabileceğini ve sonrasında karşılaşacağı süreci
detaylı bir şekilde anlatmak gerekiyor.

Tüm insanların fabrikadan
çıkmıșçasına birbirine benzemesi
değil, kendilerine has karakteristik
güzelliklerinin ön plana çıkartılması
taraftarıyım.

Dudak dolgularında genellikle karşılaştığımız istekler; doğal, çok
hacimli ve kontur belirleme olarak kategorize edilebilmekte. Bu
isteklerin karşılanmasında en temel faktör, işlem yapılacak dudağı iyi
analiz etmek ve doğru teknikle uygun dolgu maddesini kullanmaktan
geçiyor. Çapraz bağlı hyalüronik asitten oluşan dudak dolguları; kendi
içlerinde sertlik derecesi, hyalüronik asit oranı, su tutma kapasitesi
gibi birçok alt kategoriye ayrılmaktadır. Örneğin natürel dudak
dolgusu yani dudaklarına sadece ufak hacim kazandırmak isteyen,
dudak dolgusu yapıldığının fark edilmemesini isteyen hasta grubunda
yumuşak kıvamda ve su tutma kapasitesinin düşük olduğu dolgular
tercih edilmesi gerekirken; kontur belirginleştirme ve daha hacimli
dudaklar isteyen hastalarda daha sert kıvamda dolguların tercih
edilmesi gerekmektedir.
Daha önceden dudak dolgusu yaptırmış veya ilk kez yaptıracak
olan hastalarımızın en büyük çekincelerinden biri ise “ördek dudak”
şeklinde tabir edilen, aslında dolgu maddesinin yanlış miktarlarda
ve dudağın yanlış bölgesine enjekte edilmesi ile oluşan, yan profilden
bakıldığında dudağın öne doğru uzadığı görüntüdür. Bu görüntü,
tamamen uygulayıcının yanlış teknik ile dolgu maddesini dudağa
enjekte etmesi sebebiyle oluşmaktadır ve yüzün tüm orantısını çok
çarpıcı şekilde bozmaktadır. Bu tür durumlarda tekrar dolgu ekleyerek
sorunu düzeltmek mümkün olmadığı için, mutlaka dudakta var olan
dolgunun hyalüronidaz isimli madde ile eritilmesi gerekir. Dudağın
yüze olan orantısını bozmamak için yan profilden bakıldığında
öne uzaması değil, özellikle üst dudağın yukarı çevrilebilmesi ve
dolgu maddesini dudak üstüne yani bıyık bölgesine kaçırmamak
gerekmektedir. Doğru teknik, çok iyi anatomi bilgisi, maharetli eller ve
doğru ürün ile bu görüntüyü yakalamak hiç de zor değildir.
Tabi ki dudak gibi hassas bir bölgede iğneler ve dolgu maddeleriyle
çalışmanın haliyle bölgede yarattığı bazı travmalar da oluşuyor.
Uygulama öncesi topikal anestezik krem ile bölgenin uyuşturulması,
işlemi konforlu hale getirse de iğne giriş çıkışlarına bağlı olarak
işlem sonrası ve devamındaki birkaç gün boyunca dudaklarda ödem
oluşacaktır. Bu süreçte nemlendirici kremlerle dudakların kurumasını
engellemek, hem sağlıklı bir iyileşme süreci hem de dolgunun
şeklini korumasına fayda sağlayacaktır. Ayrıca hyalüronik asit, su

ile hacim alan ve hacmini koruyan bir madde olduğu için ve
uygulamanın daha uzun ömürlü olması açısından hastaların
mutlaka günlük su tüketimlerine dikkat etmeleri ve ortalama
2-3 litrenin altına düşmemeleri gerekmektedir. Aşırı sıcak
içecekler, pipet, sigara kullanımının da dolgunun şeklini
bozabileceğinin unutulmaması gerekmektedir.
Son olarak, medikal estetik işlemlerinin sadece doktorlar
tarafından yapılması gerektiğini, anatomi bilgisi olmayan,
kalitesiz ürün kullanan ve insan sağlını ticari kaygılar
nedeniyle arka plana atan kişilerin sadece pişmanlığa sebebiyet
vereceğini hatırlatmak isterim. 

drhandeu

davet

ARZU KUNT

ȘÜKRAN UYGUN TATLICI

ÖZLEM ADAKUL

HÜLYA KALYONCU

SEMA SİPAHİOĞLU

İlklerin
Kliniğinden
Görkemli Açılış
Bergedent Estetik Diş Hekimliği ve
İmplantoloji Kliniği Kurucusu Dt.
Tunç Berge, Ataköy’deki merkezinden
sonra ikinci şubesi Bergedent Vadi
İstanbul için keyifli bir davet verdi.
Bergedent Vadi İstanbul, Türkiye’de ileri düzey teknolojik diş
kliniklerinden biri oldu. Mesleğindeki 33. yılını dolduran Tunç Berge,
Vadi İstanbul merkezi ile estetik diş tedavisi ve implantoloji alanında
Avrupa standartlarının üzerinde bir klinik tasarlayarak birçok ilke
de imza atmış oldu. Bergedent Vadi İstanbul’un görkemli açılışına
Türkiye’nin önde gelen simaları ve birçok iş insanı katıldı. 
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Pandemi
Döneminde
Migren

DR. ÖZLEM AKSOY ÖZMENEK, SERKAN KIZILBAYIR

B

aş ağrıları; çalışma ve özel hayatımızda yaşam
kalitemizi olumsuz yönde etkileyen ve günlük
aktivitelerimizde kısıtlılığa neden olan
yakınmaların başında gelmektedir. Migren tipi baş
ağrıları ise en popüler olanıdır. Kadınlarda görülme
sıklığı %20 iken erkeklerde %8’dir. Toplumda
oldukça sık görülmesi yanında migren, genç ve
aktif insanların performanslarında, iş gücünde azalmaya ve
ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.
Migren; zonklayıcı baş ağrısının şiddetli olması, ağrı süresinin
uzun olması yanı sıra beraberinde yaşanan bulguların yoğun
ve dayanılmaz olması nedeniyle kişiyi zorlamaktadır. Ağrının
ilk dakikalarından itibaren başlayan mide bulantısı bazen
kişinin kendisini istemli kusmaya zorlayacak kadar dramatik
olabilmektedir. Ağrının şiddeti spor yapma, pozisyon değiştirme
ve hatta yürüme ile bile artabilir. Bu şiddetli ağrı sırasında kişi
normalde rahatsız olmadığı ışığa, sese ve bazen de kokulara
dayanamayacak hale gelir. Bazı hastalarda ağrı öncesinde
‘haberci’ olarak ya da ağrı ile eş zamanlı olarak geçici nörolojik
bulgular görülebilir. Bulanık görme, piksel şeklinde görme, yan
tarafları görememe ya da büyüyüp küçülen parlak geometrik
cisimler görme şeklinde 5-60 dk süren bu bulgular ‘aura’ olarak
adlandırılmaktadır ve genellikle ağrı ile sonlanmaktadır. Baş
dönmesi, kol ve bacaklarda tek yanlı ve eş zamanlı uyuşma,
konuşamama ve bilinç bozukluğu gibi ürkütücü auralar da
görülebilir.
Baş ağrısı ve migren normal bir durum değildir. Nöroloji
doktorları tarafından değerlendirilmelidir. Ağrıyı başlatma
potansiyeli olan durumlar uykusuzluk, fazla uyku, fiziksel
yorgunluk, dengesiz beslenme, uzun süreli aç kalma, aşırı kafein

Videoyu izlemek
için okutunuz.

Liv Hospital Ankara Nöroloji Uzmanı
Dr. Özlem Aksoy Özmenek; migren,
migrenin yașamımızdaki olumsuz
etkileri, migrenin tedavi yöntemleri
ve pandemi döneminde migreni
MAG Okurlarına anlattı.
tüketimi, yoğun stres gibi durumlar hasta ile birlikte gözden
geçirilmelidir. Eğer kişi ayda 15 ağrılı gün geçiriyorsa ve bunun
en az 8-10 tanesi tipik migren atağı şeklindeyse tablo kronik
migren olarak tanımlanır. Kişiye özgün önleyici tedaviler hasta
ile birlikte planlanır. Migren üzerine etkisi kanıtlanmış bazı
tansiyon ilaçları, depresyon ilaçları ve hatta epilepsi ilaçları
başlanarak atak sayısında azalma sağlanmalıdır. Son yıllarda
gündeme gelen “Kronik migrende botoks” tedavisinin de
amacı budur. Belirlenmiş 31 noktaya bu konuda eğitim almış
nörologlar tarafından botoks uygulanmaktadır. Bu tedavinin
tekrarlayan dozlarında önleyici etkisinin bir yıla kadar uzadığını
görebilmekteyiz. Emziren veya gebe hastalarımızda ya da ilaç
kullanmak istemeyen hastalarımızda hassasiyet fark ettiğimiz
yüz ve saçlı deri altındaki özel bazı sinirlere lokal anestezik
ilaçlarla sinir blokajı uygulamalarının çok faydasını görmekteyiz.
Son olarak tek kullanımlık hazır enjektörlerle ayda bir kez kişinin
kendisine uyguladığı migren aşısı olarak ünlenen tedaviden
bahsedelim. Migren iğnesi ayda 4 atak ve üzerindeki hastalara
uygulanmaktadır. Atak sıklığında belirgin azalma hedeflenen
bu tedaviyi uyguladığımız hastalarımızdan, ilk geri bildirimlerin
oldukça yüz güldürücü olduğunu belirtmeliyim.
Pandemi döneminde gerek Covid-19 enfeksiyonu sırasında
ve sonrasında gerek de Covid-19 aşılarından hemen sonra
tipik migren tarzı, genel ağrı kesicilere dirençli ağrılar da
gözlemledik. Hastane ziyaretinden kaçınan birçok hastanın
migren ataklarının kronik günlük baş ağrılarına dönüştüğünü,
analjezik kötüye kullanımının çok arttığını gördük. Sonuç olarak,
migren tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Çeşitli medikal
yaklaşımlarla ağrı nedeni ile yaşadığınız sıkıntıları azaltmak
mümkün. Size özel bir tedavi planı ile migreniniz dert olmaktan
çıksın. 

Doktor Ziyareti

doktorziyareti
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DR. DEMET ÖZEN YALÇIN

Psikoterapi ve Ruh Sağlığı
Demet Özen Yalçın
Erișkin psikiyatrik hastalıkları, kișilik bozuklukları, ergen ruh sağlığı, aile, çift
ve evlilik terapileri, bireysel psikoterapiler gibi birçok alan üzerine çalıșmakta
olan Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist Dr. Demet Özen Yalçın, psikiyatrik
rahatsızlıklardan ve tedavi süreçlerinden bahsetti.

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Eğitim
hayatınızdan ve uzmanlık alanınızdan
bahsedebilir misiniz?

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini
bitirdikten sonra Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde Psikiyatri Uzmanlığı
eğitimimi tamamladım. 2010 yılından bu yana
psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktayım. Psikiyatri eğitiminin
yanı sıra Aile ve Çift Terapisi, Destekleyici Psikoterapi, Bilişsel
ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel Terapi, Hipnoterapi, Pozitif
Psikoterapi, Transaksiyonel Analitik Terapi gibi çeşitli psikoterapi
alanlarında da eğitimler aldım.
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Günümüzde yaşam şartları ruh hâlimizi ciddi şekilde
etkileyebiliyor. İnsanlar hangi durumlarda ve ne
zaman bir psikoterapiste başvurmalılar?
Psikiyatrik rahatsızlıklar yoğun endişe, depresif ruhsal durumlar,
olağan olmayan veya garip davranışlar, takıntılı düşünceler,
düşüncede veya yargılamada bozukluk, dikkat veya hafıza
sorunları ve cinsellikle ilgili problemleri kapsamaktadır.
Bahsettiğim bu gibi durumlar kişinin aile hayatını, sosyal
ilişkilerini, iş veya okul hayatını etkiliyorsa mutlaka bir
psikiyatriste başvurması gerekir. Kişiler, hem bu rahatsızlıklar
için hem de başkalarıyla ilişkilerinde problemler yaşadıklarında
veya psikolojik olarak kendilerini daha fazla geliştirmek, karşı

karşıya kaldığı sorunlarda çözümlere ulaşabilmek veya bazı konularda
davranış/tutumlarını değiştirmek veya öz güvenini artırmak istediklerinde
psikoterapiste başvurabilirler.

Hastalarınızın ruh sağlığında bozulma olduğunu nasıl
anlıyorsunuz? Bu konuda ne tür testler yapıyorsunuz?

Öncelikle hastanın durumunu psikiyatrik olarak değerlendiriyoruz. Biraz
açıklamak gerekirse hastanın şikayetinin ve hayatının ayrıntılı öyküsünü
alıyoruz. Bu süre içerisinde hastanın duruşu, bakışı, konuşması, ses
tonu, konuşma içeriğini değerlendirerek ruhsal muayenesini yapıyoruz.
Bunların sonucunda elde edilen belirtilerle bir ön tanı ve diğer olası tanıları
koyuyoruz. Bu ön tanının kesinleştirilmesi için bazı gerekli durumlarda
psikometrik ölçekler uyguluyoruz. Ayrıca gerekli gördüğümüz hâllerde,
gözlemlediğimiz belirtilere yol açabilecek diğer tıbbi durumların dışlanması
amacıyla kan tetkikleri de istiyoruz. Sonuç olarak, elde ettiğimiz tüm verileri
değerlendirerek bize başvuran kişide belirli bir psikiyatrik hastalık veya
durum saptandı diyebiliyoruz.

Sizce depresyon nedir?

Depresyon, çok sık karşılaşılan ve erişkin dönemde her 4 kadından ve her 10
erkekten birinde gördüğümüz ciddi bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Depresyon,
hepimizin zaman zaman hissettiği ve dile getirdiği moral bozukluğundan
daha ciddi derecede olan çökkünlük, mutsuzluk ve keyifsizlik hâlidir.
Kişinin yaşadığı bu mutsuzluk, onun hayatını sürdürmesinde ciddi
zorluklar çıkarır. Zevk aldığı şeyleri dahi yapmak istemez, uykusu ve iştahı
bozulur, dikkatini toplayamaz. Ayrıca geleceğe dair yoğun umutsuzluk ve
karamsarlık hisseder, kendisine yönelik ağır eleştiriler geliştirir ve öz güveni
düşer. Depresyon, bir günün birkaç saatiyle sınırlı değildir; kişinin daha
uzun süre boyunca yaşadığı ağır bir üzüntü duygusudur. Tedavi edilmediği
zaman maalesef intihara kadar gidebilen ciddi sonuçlara yol açabilir.
Depresyon, antidepresan tedaviye büyük bir oranda yanıt vermektedir.
Diğer yandan halk arasında bu ilaçların bağımlılık yaptığı veya kişiyi
uyuşturduğu şeklinde yerleşen kanılar da doğru değildir. Antidepresan
grubu ilaçlar kişiyi uyuşturmazlar ve kesinlikle bağımlılık yapmazlar.
Ancak tedavinin tamamlanması ve tekrarlanmasının önlenmesi için
-hastadan hastaya değişmekle beraber- ortalama 4 ila 6 ay boyunca ilaç
kullanılması gerekmektedir. İlaç tedavisinin yanı sıra hafif ve orta düzeyde
depresyon vakalarında sadece psikoterapinin tedavi edici etkisi de oldukça
yüksektir.

Pandemi dönemi boyunca danışanlarınıza nasıl hizmet
verdiniz? Şu an nasıl ilerliyorsunuz?

Biz pandemi süresince kesintisiz şekilde görevimize devam ettik ve halen
aktif olarak hizmet veriyoruz. Pandeminin kısıtlamalarına rağmen online
görüşmeler ve yüz yüze görüşmelerle danışanlarımızın hem Aile ve Çift
Terapilerine hem de Bireysel Terapilerine aksatmadan devam edebildik.
Ruhsal iyilik hali tıbbi sağlık için ön koşul olduğu için hastalarımızın tedavi
ve terapi süreçlerinde aksamaya izin vermedik.

Online terapi, son dönemde karşımıza sıklıkla çıkan bir
kavram. Bununla ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz? Yüz
yüze terapi kadar etkili olabiliyor mu?
Aslında online terapinin kökenlerini Sigmund Freud’un mektup yoluyla
tedavi ettiği hastalarına kadar götürmek mümkün. Gelişmiş ülkelerde
geçmişi 30 yıla kadar uzanan online terapinin yüz yüze tedavi kadar
etkili olduğu başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok uluslararası
kurum ve kuruluşlar tarafından kabul edilmiştir. Online terapilerde süre ve
görüşme içeriği olarak yüz yüze yapılan terapiden farklı değildir. Danışanın
sakin ve kendini izole edebileceği bir ortamda ve planlanan zamanda
katılması yeterlidir. Online terapiler de yüz yüze terapiler kadar etkin ve
tedavici edicidir.

Depresyon, bir günün birkaç saatiyle
sınırlı değildir; kișinin daha uzun süre
boyunca yașadığı ağır bir üzüntü
duygusudur.

Son olarak, Türkiye’de yeteri kadar psikiyatrist
olmadığı söyleniyor. Çok sayıda hastaya karşılık
sınırlı sayıda doktor var. Siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz?

Ne yazık ki Türkiye’de psikiyatri uzmanı sayısı dünya
ortalamasına göre çok düşük. Bu durum da kişilerin
bir psikiyatri uzmanına ulaşmasını daha fazla
güçleştirmektedir. Bununla ilgili olarak en azından bir
psikiyatriste ulaşmanın fiziksel olarak mümkün olamadığı
yerlerde online görüşmelerin yaygınlaşması teşvik edilebilir.
Her ne kadar ülkemizdeki psikiyatri uzmanı eksikliğini
tamamen çözmese de bu konuda bir devlet politikasının
düzenlenmesi ve planlamanın yapılması uygun olacaktır
diye düşünüyorum. 

davet

MELEK BÖLEK, SİBEL ÖVER

HİLMİ-HAYRİYE KÖFTEROĞLU

İREM SENA DİVANLIOĞLU

Yeni Yıla Keyifli
Merhaba
Dental Estetik Center, yeni yıl
heyecanının yaşandığı günlerde
düzenlediği yılbaşı davetinde sağlık,
iş ve diplomasi dünyasından isimlerle
bir araya geldi.
Ankara’nın sayılı diş kliniklerinden olan, iş ve sağlık dünyasının
sevilen ismi Güzin Kırsaçlıoğlu’nun kurucusu olduğu Dental Estetik
Center, yeni yılı özel bir davet ile karşıladı. Ankara iş ve diplomasi
dünyasının tanıdığı isimlerin davetli olduğu kutlamada renkli
anlar yaşandı. Oldukça keyifli bir ortamda gerçekleşen kutlamada
davetliler, bir yandan kendilerine sunulan lezzetli ikramları
tadarken bir yandan da sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. 
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GÜZİN KIRSAÇLIOĞLU
RİTA-PETER BOHLEN

PINAR AKSU, BİROL CİVELEK

MESUDE AKSUNGUR

ELİF GÜREȘÇİ

PEMBE SAMİ

Ankara iș ve
diplomasi
dünyasının
tanıdığı isimlerin
davetli olduğu
kutlamada renkli
anlar yașandı.
BETÜL SAYLAR, GÜZİN KIRSAÇLIOĞLU, HATİCE AYDIN, CEYDA KANLI DURSUN,DEMET HOROZ

sağlık ve güzellik

CANAN BEKTAȘ

Sağlık, Güzellik ve Eğitim
Canan Bektaş Beauty Center
2020 yılında kendi sağlık ve güzellik merkezini açan Canan Bektaș, Canan
Bektaș Beauty Center’ın ikinci șubesini Beytepe’de açtı. Aynı zamanda akademi
olarak eğitim verecek olan Beytepe șubesi ile ilgili detayları verirken dermapen,
HIFU, mezoterapi, dudak renklendirme gibi merak edilen yöntemleri anlatıyor.

S

izi biraz tanıyabilir miyiz, kendi güzellik
salonunuzu açmaya nasıl karar verdiniz?

Uzun süre alman bir markanın koordinatörlüğünü
ve eğitmenliğini yaptım. Bu bilgi ve
donanımlarımla, bu mesleğe gönül vermek isteyen
öğrencilere eğitmenlik yaptım. Sonrasında hayalim
olan Canan Bektaş Beauty Center’ı ve Canan Bektaş
Akademi’yi açmaya karar verdim. İyi ki de bu kararı vermişim.
İşime aşığım.
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Sizin için merkezlerinizde her zaman öncelikli olan
detaylar ve şirket politikanız hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Canan Bektaş bünyesinde çalışan herkes, benim ekip
arkadaşlarımdır. Ben onları hiçbir zaman kendimden ayrı
görmedim. Kendi işim olmasına rağmen hiçbir zaman işimi
aksatmadım. En erken ben gelip en geç yine ben çıkarım. Ve
özellikle işi severek yapıp müşteri memnuniyetini paranın önüne
koymak önemlidir.

Beytepe’de yeni bir şube açtınız. Bu şube aynı
zamanda akademi olacak. Akademi kavramını
biraz açabilir misiniz, ne gibi hizmetler sunulacak
burada?
Akademi bir eğitim öğrenim yuvasıdır. Üniversiteden ayrılan
tek özelliği, tek bir meslek dalı üzerinde yoğunlaşmasıdır. Aynı
zamanda güzellik salonu olduğundan, burada tüm cilt bakımı,
kalıcı makyaj, vücut bakımları, tırnak, kirpik gibi işlemler de
yapılacaktır.

Dermapen işlemiyle sivilcelerden ve lekelerden
kurtulmak mümkün mü?

Tabii. Ancak uzman eller ve kullanılan ürünler çok önemlidir.
Biz Ankara’da sadece bizde olan ünlü Fransız markası Biologique
Recherce serumlarını kullanıyoruz. Sonuç almamak imkansız.
Dermapen, cilde yapılabilecek en müthiş bir bakımdır. Tek taşla
onlarca kuş vurabilirsiniz. Akne ile savaşırken aynı zamanda
parlaklık, dolgunluk, kolajen, üretim desteği vb. şeyleri de yanında
sunar.

HIFU tedavisi nedir? Sonuçları tatmin edici mi?

Dermapen, cilde yapılabilecek en
müthiș bir bakımdır. Tek tașla onlarca
kuș vurabilirsiniz.

dudaklar yüzü yaşlı göstermektedir. Dudak ne kadar canlı ve
renkliyse o kadar genç görünüme sahip olunur.

HIFU, ameliyatsız yüz germedir. Cerrahi operasyona gerek
kalmadan kolajen dokunun üretimini uyararak cildin kendi
kendine dolgunlaşıp yer çekimine karşı koymasını sağlar. 6
ayda bir yapıldığında, ileride akranlarınızla aranızdaki farkları
gördüğünüzde siz bile inanamayacaksınız.

Sıkça duyduğumuz mezoterapi hangi alanlarda
kullanılır, cilde ne gibi faydaları vardır?

Dudak renklendirme işlemi dudaklarda dolgunluk
sağlayan bir işlem midir?

Sizi bu sektörde öne çıkaran şey nedir?

Hayır. Dudak renklendirmede çizgi hattının dışına çıkmak, son
derece yanlış bir uygulamadır. Çizgisi bozuk, sigaradan morarmış

Cilt altına vitamin ve mineral göndererek cilt altındaki kolajen ve
bağ dokusunun güçlenmesini sağlayıp canlılık, ışıltı, gençlik, lifting
gibi etkiler sağlar.

Tabii ki herkes para kazanmak için çalışıyor ancak benim için daha
da önemli bir şey var. Dürüstlük ve güvenilirlik. Ben sadece işimde
değil her alanda ve her ilişkimde buna önem veriyorum. 

davet

RUKİYE ASLAN

CANSEL KÖSE GÜRER

YEȘİM GÜREȘ

ORÇUN ÖZBAȘI, GÖRKEM GÖKÇEN

Yeni Kliniğe
Özel Kutlama
Burun estetiği konusunda yaptığı
çalışmalarla tanınan Doktor Tuğba
Koçak, yeni açtığı kliniğinin açılış
davetini gerçekleştirdi. Davete iş ve
tıp dünyasından isimler katıldı.
Doktor Tuğba Koçak, Maidan Ofis’teki yeni kliniğinin açılış
davetini gerçekleştirdi. Yeni yıl temalı açılış partisiyle hem
yılbaşını hem de yeni kliniğinin açılışını kutlayan Koçak’ı, iş ve tıp
dünyasından dostları yalnız bırakmadı. Müzik dinletisi ve leziz
ikramlar eşliğinde gerçekleşen kutlamada misafirleri ile tek tek
ilgilenen doktor Tuğba Koçak, güler yüzlü ve samimi tavırlarıyla
tüm ilgiyi üzerine topladı. 

210

TUĞBA KOÇAK

davet

Kolej-INN’de
Spor ve Müzik
Performansı
Spor ve kültür etkinlikleri
gerçekleştirerek TED camiasına
hizmet veren Kolej-INN, farklı bir
etkinliğe imza attı. “Masterclass
ile Yenileniyoruz” etkinliğinde
sporseverler, DJ performansı
eşliğinde spor yaptı.
Kolej-INN tarafından, 15 eğitmen eşliğinde gerçekleşen eğlenceli
bir spor etkinliği gerçekleştirildi. Farklı derslerin bir arada
deneyimlendiği “Masterclass ile Yenileniyoruz” etkinliği, TED
Ankara Koleji Vakfı’nda gerçekleştirilirken sporsever TED’liler,
Dj Fatti ve perküsyonda Emin Ay’ın canlı müzik performansıyla
doyasıya eğlenerek spor yaptı. 

sağlık ve güzellik

İşini Tutkuyla Yapmak
Özgür Baş
24 senesini dövüș sanatlarına adayan Özgür Baș;
tutkuyla yaptığı ișini, tecrübesini, çalıșma rutinini MAG okurları ile paylaștı.

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Özgür Baş kimdir?

İşini tutkuyla yapan, 38 yıllık hayatının 24 senesini
minderde ve ringde geçirmiş bir dövüş sanatları ustası.
Ankara’da büyüdüm, çocuk yaşlarda başladığım
dövüş sanatlarını bir yaşam tarzı olarak benimsedim
ve sonradan bu işi meslek olarak yapmaya karar
verdim. Üniversite mezunuyum, aslında işletme bölümü
fakültesini bitirdim. Sporda alaylım ama tüm gençliğim
eğitimlerde geçti. Ayrıca gezginim, dünyayı dolaşıyorum, sevdiğim
işi yapıyorum. Hayattan zevk almasını bilen, vizyon sahibi ve
mutlu bir insanım.
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Hangi branşların eğitimlerini veriyorsunuz?

Kickboks – Muay Thai ve Boks. Aynı zamanda yakın dövüş
uzmanıyım. (Wing Chun)

Dövüş sanatlarını ilk duyduğumuzda tehlikeli bir
çağrışım yapıyor. Bu işin meraklılarına ne söylemek
istersiniz?

Bilinçli ve tecrübeli bir eğitmenle antrenman yaptığınız sürece
hiçbir tehlikesi yok. İnanın halı saha maçları bu spor branşlarından
daha tehlikeli. Tabii hobi amaçlı yapıyorsanız. Eğer profesyonel bir
kariyer yapmak istiyorsanız risk almanız lazım. Dünyada en çok
cesaret isteyen spor branşlarının başında, dövüş sporları geliyor.

Ringde, minderde ya da kafeste rakibinizin karşısında hayatta
kalmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar kural da olsa sert sporlar.

Kimler dövüş sanatlarını çalışabilir? Bunun için her
hangi bir yaş aralığı var mı? Faydaları nelerdir?

Bir ortama girdiğinde insanlar ile iletişim kurabilecek zeka yaşına
ulaşmış ve sağlıklı bir psikolojisi olan herkes yapabilir. Kimisi
9 yaşında iletişim kurmayı öğrenirken inanın 35-40 yaşında
bile nasıl davranacağını bilmeyenler var. Tabii bu sebepten
dolayı bırakmak zorunda kalıyorlar. Az önce dediğim özelliklere
sahip herkes 7’den 70’e bu branşları yapabilir. Tabii 20 yaşında
bir gencin antrenmandan kazanacağı yetenek ile 60 yaşında
birinin aynı olmaz. Her yaş grubuna farklı faydaları vardır. Dövüş
yeteneklerinizi geliştirirken formda kalabilirsiniz. Tamamen
dikkat ve odaklanma sporudur. Rakibinizin hareketlerini tahmin
etmeniz ve hızlı düşünüp hemen karşılık vermeniz gerekir. Bu
analitik zekanın gelişmesini de sağlar. Özgüveniniz artar ve analiz
yeteneğiniz gelişir. Uzun süreli güzel dostluklar kurulmasını sağlar.

Günlük rutininiz nasıl? Çalışma prensipleriniz
nelerdir?

Haftanın 6 - 7 günü ders veriyorum. Sevdiğim işi yapıyorum ve
yorulmuyorum. Kendim de antrenman yapıyorum. Diyetisyenim
her hafta bana beslenme programımı güncelleyerek gönderiyor.
Beslenmeme dikkat ediyorum. Disiplin benim hayatımın bir
parçası. Hem kendim için hem de öğrencilerim için disiplin
çok önemli. Sinerjimin tutmadığı hiç kimseyle çalışmıyorum.

Hizmet değil eğitim anlayışıyla ders veren bir eğitmenim. Bütün
özel derslere kendim giriyorum ve her öğrencimle ayrı ayrı
ilgileniyorum. Kendi işini kendin yapacaksın. Dürüstlük ve saygı
benim için çok önemli.

En beğendiğiniz boksörler kimler? Hayran
olduğunuz bir isim var mı? Günümüzden bahsedersek

Canelo Alvarez,Vasily Lomachenko, Tyson Fury, Vergil Ortiz. Tabii
Floyd, Pacman, Cotto, Mosley efsane boksörler, çok severim izlemeyi.
Kimseye hayranlığım yok, sadece başarılarını takdir ettiğim
insanlar var.

Günümüzde kadına şiddet konusu çok konuşuluyor.
Bu konuda dövüş sanatları uzmanı olarak neler
söylemek istersiniz?

Gerçekten çok üzücü haberler. Maalesef sadece Türkiye’de değil
dünyanın her yerinde bu haberlerle karşılaşabiliyoruz. Kadın ya
da erkek olsun, birçok kişinin kendini şiddetten koruyabilmesi
için anlamsız tartışmalardan uzak durmayı öğrenmesi gerekiyor,
özellikle birinin cahil olduğunu anladı mı mutlaka muhatap
olunmamalı, tanımadığı huyunu suyunu bilmediği kişilere karşı
temkinli ve dikkatli davranılmalı. Güvenli olmayan mekanlarda
eğlenilmemeli. İnsanı koruyan en önemli özellik zekadır. Zeki biri
olursanız, kendinize zarar verdirmezsiniz. Tabii ortada bir neden
yokken size saldıran bir psikopatla karşılaşmazsanız. Karşılaşılacak
her türlü tehlikeye karşı da bütün kadınların dövüş sanatları
çalışmasını tavsiye ederim. 
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davet

EBRU KUMOVA

İLKEM TOPÇUOĞLU

NİLÜFER ÇEVİKEL

SANEM İÇİL

SUZAN TOPLUSOY

Sanitas’ın
13. Şubesi
Kemer’de Açıldı
SPA sektöründe 20 yıldan fazla
süredir hizmet veren Sanitas
SPA & Welness, 13. şubesini
Şebnem Akman Balta ev
sahipliğinde Kemer Country
Club’ta açtı.
Sanitas SPA & Wellnes sahibi Şebnem Akman Balta;
Kemer Country Club açılışında SPA, hamam, masaj,
fizyoterapi, kış bakımları başta olmak üzere merkezde
yapılan birçok uygulamayı tanıttı. Şebnem Akman Balta,
bu noktaya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederken
insanların Sanitas’ı bir sağlıklı yaşam merkezi olarak
görmelerini istediğini dile getirdi. Açılışa, Demirören
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in
eşi Revna Demirören ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve birçok isim katıldı. 
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ȘEBNEM AKMAN BALTA, REVNA DEMİRÖREN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

sağlık ve güzellik

Psikoterapi ve
Terapötik İlişki
PSİKOLOG SENA AYDOĞAN

S

Psikolog Sena Aydoğan; terapi
yöntemlerini, terapist-danıșan ilișkisini,
psikiyatri- psikoterapi sürecini ve
çocukluk travmalarının etkilerini ele alıyor.

izi biraz tanıyabilir miyiz? Eğitiminiz ve
meslek hayatınız hakkında bilgi verir misiniz?

16 Haziran 1993 yılında Yeşilyurt/Malatya’da doğdum.
İlk, orta ve lise öğretimimi Malatya’da tamamladım.
Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji
(İngilizce) bölümünü bitirdim. 2018 yılında Malatya Anka
Psikiyatri Merkezinde ve 2021 yılında İstanbul Mood
Psikoloji Danışmanlık Merkezinde stajlarımı yaptım. Buna ek olarak
Aile Danışmanlığı, Beck Yönelimli Kognitif Terapi eğitimi aldım. Bu
eğitimlerin bana kendimi geliştirmem açısından çok büyük katkısı
oldu. Mesleğime son derece ilgili biriyim. Merak duygusu uyandıran
ve yenilikçi konular beni çok motive ediyor. Aktif bir dinleyici, iyi bir
gözlemciyim. Çözüm odaklılık, terapötik ilişki konularında kendime
son derece güveniyorum. Şu anda bir anaokulunda psikolog olarak
görev yapmaktayım.

Terapilerinizde kullandığınız yöntemler nelerdir?

Beck Yönelimli Kognitif Terapistiyim. Çalışmalarımda ağırlık
olarak yetişkinlere Kognitif terapisi uyguluyorum. Aynı zamanda
aile danışmanlığı da yapıyorum. Bunun yanı sıra çocuklara Çocuk
Değerlendirme Testleri ve Oyun Terapisi uygulamaktayım.

Danışanlarınızla güven ilişkisini nasıl kuruyorsunuz?
Size güvenip kendileri hakkında her şeyi anlatmaları ne
kadar zaman alıyor?
Danışan-psikoterapist ilişkisi, yani terapötik ilişki oldukça hassas,
kendi içinde değerli ve zedelenmemesi gereken bir ilişkidir. İlk
görüşmeden itibaren danışanlarıma ön yargıyla yaklaşmayarak,
onların değerlerine saygı duyarak, içimden gelen gerçek ve samimi
duyguları göstererek ilişkiyi kuruyorum. Özellikle danışanlarıma

dürüst davranmak güven ilişkisini daha da güçlendiriyor.
Terapötik ilişkide en önemli diğer bir nokta gizlilik haklarıdır,
bunu danışanıma baştan belirtiyorum. Danışanın izni olmadan
hiçbir konuyu başkasına aktarmayacağımı hissettirmek,
danışanlara güven kazandırıyor. Böylece kısa zaman içerisinde
güven sağlanabiliyor.

Aktif olarak psikiyatri tedavisi devam edip ilaç
kullanan bireylerin, aynı zamanda terapi almasında
bir sakınca var mıdır yoksa fayda mı sağlar?

Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan yöntem
tek başına yeterli olmayabilir. Psikiyatrist ve terapistle birlikte
işbirliği içinde olarak danışanlara uygun terapi uygulamaları
ve müdahaleler yapılabilir. Bu müdahaleler tedaviye olumlu
yanıtlar verebilir; semptomları azaltmada, özellikle anksiyete ve
depresyon gibi eşlik eden sorunlarda azalma, baş etme güçlerinin
arttırılmasında etkili olabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.

Çocukluk travmaları, erişkinliğe geçildiğinde
herkeste hafif veya ağır sorunlara yol açıyor mu?

Çocukluk çağı travmaları, bireylerin 18 yaşından önce maruz
kaldığı cinsel, fiziksel ve duygusal istismar ve ihmal olarak
tanımlanabilir. Bunun yanı sıra ebeveynin kaybı, boşanma, kazalar,
doğal afetler şeklinde de tanımlanabilir. Çocukluk döneminde
yaşanan özellikle ihmal ve istismar gibi travmatik olayların
yetişkinlikte önemli etkileri olabilir. Bu çocukların erişkin yaşamda
daha fazla suç işlediği, saldırgan davranışlar sergilediği, depresyon,
anksiyete bozuklukları, alkol madde kullanım bozuklukları ve
kişilik bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıklara sahip olma oranı
oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 
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OXANA ÖZCAN

Tecrübe ile Parlayan
Güzellik
Oxana Özcan Beauty
Beauty Studio By Oxana Özcan’ın kurucusu,
Oxana Özcan bașarılı çalıșmalarıyla hizmetlerini sürdürmeye
devam ederken, yakın zamanda ikinci șubesini
Oran șehrinde açtı. Hijyen ve kalite esasıyla çalıșılan
stüdyolarında verilen hizmetleri ve merak edilen detayları
MAG Okurlarına anlattı.
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Ișıldayan bir güzellik istiyorsanız
sizleri Oxana Özcan Beauty
Styling’e bekliyoruz...

Ö

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1982 Rusya doğumluyum. Türkiye’ye 18 yıl önce
geldim. Evli ve iki çocuk annesiyim. İktisat ve ekonomi
mezunuyum. Öz güvenli, hayatı ve yaşamayı seven,
pozitif düşünen bir bireyim.

İlk şubenizin açılış hikayesini biraz anlatır
mısınız? Ne amaçla yola çıktınız?

Aslında birkaç ortaklık denemesinden sonra kendimi tam olarak
ifade edemediğimi fark ettim. Bir şeyler istediğim gibi gitmiyordu,
eksik kalıyordu. Kendimi daha iyi ifade edebileceğim, daha özgür
kararlar alabileceğim bir iş ortamına ihtiyacım vardı ve böylece ilk
şubemizi açma yoluna bu şekilde girdik.

Stüdyonuzda ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Stüdyomuzda protez tırnak, kalıcı oje, ipek kirpik ve kalıcı makyaj
işlemleri yapılmaktadır. Disiplin, hijyen ve kalite esastır.

Stüdyonuzda olmazsa olmaz dediğiniz detaylar nedir?

Bu soruya kısa ve net bir cevap vereceğim... Disiplin, hijyen ve kaliteli
işçilik..

Tırnakta estetik anlayışınızla müşterilerinizin
isteklerini nasıl harmanlıyorsunuz?

Aslında yılların vermiş olduğu tecrübe ile hemen bir kişilik analizi
yapabiliyorsunuz. Giyim tarzına, takı tercihine veya hareketlerine
göre misafirimiz nasıl bir model isteyeceğini az çok anlayabiliyoruz.
Birkaç küçük yönlendirme ile kaliteli bir işlem ve mutlu bir misafir
ile işlemi tamamlayabilirsiniz.

İpek kirpik, kendi kirpiklerimize zarar verir mi?
Zarar vermemesi için neler yapmamız gerekir?

İpek kirpik doğru yapılırsa asla kendi kirpiklerinize zarar vermez.
Ben yıllardır yaptırıyorum ve kendimi kirpiksiz düşünemiyorum.
İpek kirpik, kadınların hayatını kolaylaştırıyor. Sabah uyanınca,
iş yerinde, tatilde ya da sporda makyajınız akmıyor ve her zaman
bakımlısınız.

Yeni bir şube açtınız, bize bu şubeyle ilgili detay
verir misiniz? Yeni şubede önümüzdeki dönemde
sürprizleriniz olacak mı?

İki ay önce Oran’da bir şubemizi daha açtık ve şimdiden o semtte de
çok talep var. Çok keyifli ve şirin bir yerimiz oldu. İkinci şubemizde
de bu kadar kısa sürede başarıyı yakalayınca üçüncü şubemizin
hayalini kurmaya başladık. Güzel tırnak ve kirpik isteyenler
nerdeyse Oxana Özcan Beauty ailesi orada. 

www.proteztirnakankara.net

oxana_ozcan
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ELİF AKSAL

Yaşam Koçluğu Hakkında
Bilinmeyenler
İnsanların yașam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan ve hedeflerine yürüdükleri
yolda yol arkadașlığı eden Profesyonel Yașam Koçu Elif Aksal, yașam koçluğu
teriminin detaylarını ve bu hizmeti alan kișilerin yașamlarındaki değișimi anlatıyor.

K

oçluk terimi, ilk kez 1830 yılında Oxford
Üniversitesinde bir öğrenciyi sınavla deneyen
öğretmen tarafından ortaya çıktı. Kelime anlamı;
birini, bir yerden bir yere götürmek olan koçluk,
bireyin hedeflerine ulaşmak için koç ve danışan
arasında kurulan iletişimdir. Yaşam koçu;
bireylerin hedeflerini hayallerine dönüştürüp
bu hedeflerde doğru adımlarla ilerlemesinde, bireyin kendini
tanıyıp mevcut potansiyelini kullanmasında, istemediği bazı
alışkanlıklarından kurtulup geçmişi kurcalamadan kendi
doğrusunu bulmasında yol arkadaşlığı eder.

218 magdergi.com.tr

Günümüzde Avrupa ülkelerinde yaygın olarak alınan
hizmetlerden biri olan yaşam koçluğu, Türkiye’de 2000’li
yılların başında yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde 2015
yılından itibaren meslek olarak kabul edilmiştir. Dünyadaki
birçok ünlü iş insanı, sanatçı, sporcu, siyasetçi yaşam koçlarıyla
çalışmaktadır. Yaşam koçu, her meslek grubuna ve her kesime
hitap edebilmektedir. Bir yaşam koçunun empati yeteneği
ve iletişim becerisi kuvvetli olup iyi bir dinleyici olmalıdır.
Danışanlarının yerine karar vermez. Bireylerin hayatlarında
verdiği kararları netleştirmelerine yardımcı olur. Yaşam koçu,
danışanına güçlü sorular sorarak bireyin durumunu analiz

edip ulaşılmak istenilen hedefi öğrenir. Geçmişe takılı kalmaz. Geleceğe
odaklanılır.
Koçluğun pek çok alanı vardır. Bunlardan bazıları; ilişki koçluğu, öğrenci
koçluğu, ebeveyn koçluğu, aile koçluğu, sporcu koçluğu, beslenme
koçluğu, kariyer koçluğu, kurumsal koçluktur.
Yaşam koçu; psikolog, mentörlük, terapi değildir. Psikologların ve
psikiyatrinin uzmanlık alanına giren beden ve akıl hastalıklarıyla
ilgilenmez.
Koç ve danışan arasındaki en önemli unsur güvendir. Yaşam koçluğu;
koçluk ve gizlilik sözleşmesiyle resmi olarak başlar. Sözleşmede danışanın
paylaştığı hiçbir bilginin üçüncü kişilerle paylaşılamayacağı, şayet
danışan 18 yaşın altında ise ebeveynleriyle bilgi paylaşımı yapılacağı
belirtilmektedir.
Her insan farklıdır. Herkesin birbirinden farklı hedefleri, yetenekleri,
farklı ilgi alanları vardır. Yaşam koçu, bireyin ne istediği üzerine
odaklanmaktadır. İnsanların koçluk hizmeti almak istemelerinin
başlıca sebebi harekete geçebilmektir. Bu nedenle yaşam koçu, bireyin
ilerlemesine, kendisine mükemmel bir gelecek çizmesine yardımcı olur.
Koçluk süreci her zaman bir ilerlemeyi beraberinde
getirmelidir.
Yaşam koçluğu hizmeti alan kişiler;
• Kendi yaşamlarının lideri olurlar,
• Kişisel farkındalıklarını arttırırlar,
• Ertelemeyi bırakıp eyleme geçerler,
• Vizyon, misyon ve kişisel hedeflerini belirler,
• Pozitif düşünüp çevre ile iyi ilişkiler kurarlar,
• İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sağlarlar.
Kimler Koçluk Hizmeti Alabilir;
• Hayallerine ve hedeflerine ulaşmak isteyenler,
• Hayatlarında bir şeyleri değiştirmek isteyenler,
• Hayatlarına yenilik katmak isteyenler,
• Sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmek isteyenler,
• Hayatlarında çözümleyemedikleri bir konu olanlar,
• İş, eğitim hayatında kararsızlık yaşayanlar,
• Hayatlarındaki karmaşıklıkları çözmek isteyenler,
• Yaşamlarında aynı kısır döngü devam edenler,
• Bilinçaltında farklı korkuları ve değersizlik inançları olanlar,
• Hayatlarında sorunlarla boğuşup, bu sorunları en yaratıcı şekilde
çözüme kavuşturmak isteyenler,
• Dengeli iletişim kurmak isteyenler,
• Liderlik konusunda kendisini geliştirmek isteyenler,
• İmaj değişikliğine gitmek isteyenler,
• Motivasyona ihtiyaç duyan herkes koçluk hizmeti alabilir.

Profesyonel Yaşam Koçu Kimdir?

Uluslararası koçluk onaylı akredite eğitimi veren koçluk okullarından
eğitim almış, bu eğitimi kendi yaşamı, çalışma tecrübeleriyle birleştirerek
sentezlemiş kişidir. Profesyonel yaşam koçları, profesyonel pratik deneyim
alıp koçluk prensiplerini yaşam prensipleri haline getirmişlerdir.
Profesyonel bir koç, kişilerin performanslarını iyileştirmelerine, kişisel
gelişimlerini arttırmalarına, kendi hedeflerini ve bunu yapma yollarını
seçmelerinde hizmet eden uzmanlardır.
Profesyonel bir koç; sezgilerini kullanarak iyi gözlem yapar, merak
duygusu ileri safhadadır, kişiyi gündemde anda tutar, güçlü sorular sorar. 

İnsanların koçluk hizmeti almak
istemelerinin bașlıca sebebi harekete
geçebilmektir. Bu nedenle yașam
koçu, bireyin ilerlemesine, kendisine
mükemmel bir gelecek çizmesine
yardımcı olur.

davet

CANDAN AKKUȘ

DERYA AFȘAROĞLU

SİRET UYANIK

AHSEN DEMİRCİ

Güzelliğin
Kapıları Açıldı
Elanaz Beauty
Elenaz Beauty Lounge, Kuzu Effect
AVM’de oldukça şık bir davet
eşliğinde güzelliğin kapılarını araladı.
Uluslararası eğitimli güzellik uzmanları tarafından kurulan
ve kapılarını Kuzu Effect AVM’de açan Elanaz Beauty Lounge,
MAG PR Solutions tarafından düzenlenen özel bir davet eşliğinde
tanıtıldı. Kurucuları Ela Kerimzade ve Naz Karimi’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen davete; Beril Çavuşoğlu, Elif Ulusoy,
Nilsu Alizade gibi isimler katıldı. Kaş, tırnak ve tırnak sanatına
dair özel uygulamaların yapıldığı, özenli tavrı ile ziyaretçilerini
en kaliteli şekilde ağırlayan ve şık iç dekorasyonu ile görenleri
büyüleyen Elanaz Beauty Lounge, konuklar tarafından büyük
bir ilgi ile karşılandı. 
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EHSAN KARİMİ, ELA KERİMZADE

NAZ KARİMİ

MELTEM AKȘİN

ELA GÜRBÜZ

EDA AKGÜN, EBRU AKGÜN

GÜLAY EMERCE

ELİF ÖZKALELİ VARDAR

BERİL ÇAVUȘOĞLU

MAG PR
tarafından
düzenlenen
özel bir davet
eșliğinde, Elanaz
Beauty’nin
güzelliğe açılan
kapıları aralandı.
GÜL MURATOĞLU

FİLİZ EROL

GÜLHAN KAYA

davet

AYȘE SARIZEYBEK AKTAN
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HATİCE KARAKAYA GÜNEL

İLKNUR DEMİR

NEGİN ASADİ, ÖMUHAMMET MOHTASHAM

GÜLTEN BIÇAKÇI

TUĞÇE KOÇAK

BETÜL BOYACI

YEKTA UĞURLU

İZEL AÇICI

ÖZLEM KIZILYAZI

NURTEN GÜRDOĞAN

NİLSU ALİZADE

BUKET SUNGUR

TUĞÇE DENİZ, FERİDE ȘAHİN

Șık iç
dekorasyonu
ile görenleri
büyüleyen
Elanaz Beauty
Lounge, konuklar
tarafından
büyük bir ilgi ile
karșılandı.

ELİF ULUSOY, PELİN CANGÜL

davet

YASEMİN-PINAR SOLU

ECEM BAYAR

FİSUN KURAN

Six Senses’ta
Enerji Sohbetleri
Six Senses Kocataş Mansions, yeni yıla
girerken dördüncüsünü düzenlediği
“Wellness Talks” serisi kapsamında,
“Hayat Seçimleri ve İlişkileri Şekillendiren
Enerji” konusu ile ünlü enerji terapisti
Sintia Mazon’u ağırladı.
Six Senses Kocataş Mansions, “Welness Talks” isimli sohbetlerinin
dördüncüsünü, ünlü enerji terapisti Sintia Mazon ile gerçekleştirdi. Davete
birçok ünlü isim katılım gösterirken Kahve Lounge’ta gerçekleştirilen
samimi davette, ilişkileri ve hayatı şekillendiren “enerji”nin önemine
dikkat çekildi. Yeni bir yıla girerken pozitif düşüncelerle hayata yeniden
yön vermekten bahsedilirken davetliler, Six Senses Kocataş Mansions’ın
Kahve Lounge alanında samimi ve keyifli vakit geçirdi. Davetliler, Six
Senses Kocataş Mansions’ın Executive Şefi Özgür Üstün’ün hazırladığı
lezzetli ve sağlıklı menüyü tattı. 
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SINTIA MAZON

ZUHAL ȘAHLI CİN

ELİF İNCİ ARAS

LEYLA EMADI

NESLİHAN CANBAZOĞLU

Kahve Lounge’ın
sıcacık
atmosferinde
gerçekleștirilen
davette hayatı
ve ilișkileri
șekillendirirken
enerjinin
önemine dikkat
çekildi.
ASLIHAN ABACI

SİNEM GÜVEN

NİHAN YARDIMCI ÇETİNKAYA

BERİL ÇAVUȘOĞLU

röportaj

Kişisel Dönüşüme Yolculuk
İlknur Kaya Turan
Ekonomiden kișisel dönüșüme devam eden yolculuğuyla İlknur Kaya Turan,
eğitimi ve edinimleri ile örnek oluyor. Zamanla duygular ile, kalp ile, ruh ile bağlantı
kurmanın mutluluğunu keșfeden ekonomist ve kișisel dönüșüm uzmanı
İlknur Kaya Turan, kișisel dönüșümü MAG okurlarına anlatıyor.
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S

izi biraz tanıyabilir miyiz?

Ben İlknur Kaya Turan. Ankara doğumluyum.
Eşim Turgut, kızım İlay ve küçük köpeğimiz
Joker’le beraber hayatı paylaşıyoruz. İlk, orta, lise
öğrenimimi ve üniversiteyi Ankara’da okudum.
ODTÜ Ekonomi mezunuyum. Şimdilerde kişinin
farkındalığını artırmaya yönelik dönüşüm çalışmalarını
yürütmekteyim.

ODTÜ’de kaliteli bir eğitim aldınız. Mezun olduktan
sonra ekonomi alanında uzmanlaşma süreciniz nasıl
oldu?
ODTÜ Ekonomi bölümünü bitirdikten sonra şimdiki adı “Hazine
ve Maliye Bakanlığı”, o zamanki adıyla “Hazine Müsteşarlığı”nda
uzman olarak iş hayatına başladım. İngiltere’de burslu olarak
Avrupa Birliği üzerine master yaptım. Ekonomi Müşaviri olarak
Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde, Belçika’da
3 yıl boyunca görev yaptım. Hazine Bakanlığında 25 yıl boyunca
çeşitli görevlerde bulunduktan sonra kendi isteğimle emekli olup
artık hayatın başka alanlarında yer almayı seçtim.

Hayatımız süregelen bir yolculuk. Sizin yolculuğunuz
ekonomi alanından hangi yöne devam etti?

Zaman içerisinde mantığa dayalı, analitik ortamdan duygularla,
kalbimle, ruhumla bağlantı kurmanın beni mutlu ettiğinin farkına
vararak ilgimi çeken konularda eğitimler almaya başladım ve
dönüşüm başladı. Hastalıkların duygusal ve zihinsel sebepleri ile
ilgili olarak aldığım eğitim benim ufkumu açtı ve “Benim yolum
bu” dedirtti. Bu yolda ilerlerken karşınızdaki kişiye güçlü ve doğru
sorular sormanız gerekli. Bu yüzden Koçluk Eğitimi, Yönetici
Koçluğu, Eğitim Koçluğu, NLP eğitimlerini aldım. Derken ruhsal
alanla da bağlantı kurulan Theta Healing, Recall Healing, Duygusal
Özgürleşme Tekniği (EFT), Zaman Çizgisi, Şamanizm gibi pek
çok eğitimle yola devam ettim. Karşınızdaki kişilerdeki değişimi
ve dönüşümü gördükçe motivasyonunuz artıyor ve bir süre sonra
kendi yönteminizi oluşturmaya başlıyorsunuz.

Kişisel dönüşüm nedir, biraz anlatabilir misiniz?

Kişinin kendi kendini tanıması çok önemli aslında. Hangi yönleri
güçlü, hangi alanlarda kendini yeterli görmüyor gibi. Kimi insan
işlerini sürekli erteler, bir türlü başlayamaz. Bazı kişiler de bir hedefi
varken gözü hiçbir şey görmeden sonuca ulaşmaya çalışır. İşte bu
gibi durumlarda kişiler kendi güçlü ve zayıf yönlerini bilirse ne
yapmaları gerektiği konusunda bir profesyonel yol arkadaşının (koç)
doğru ve cesur sorularıyla zayıf yönlerini nasıl geliştireceklerini,
güçlü yönlerini nasıl kullanabileceklerini fark ederler. A
noktasından B noktasına giden yolda koç, yol arkadaşlığı yapar, neyi
nasıl yapması gerektiğini kesinlikle dikte etmez, yönlendirmez.
Yine, kişinin bir hastalığı ya da tırnak yeme gibi bir davranış
bozukluğu var diyelim. Benim uygulamayı tercih ettiğim yöntem;
danışanla sorununu tespit ettikten sonra, bilinçaltında buna neyin
sebep olduğu üzerinde doğru sorularla olayı ya da travmayı, varsa
tekrarlanan döngüler arasındaki bağlantıları kurup, kişinin bu olayı
yaşamasına sebep olan duyguyu boşalttırıp yerine olması istenilen
durumla ilgili duyguların, inançların çeşitli teknikleri uygulayarak
yerleşmesini sağlamak.
Yani, kişisel dönüşüm -ki bu terimi kullanmayı tercih ediyorum
kişisel gelişim yerine-kişinin kendi farkındalığı sağlandıktan sonra
rahatsız olduğu durumdan olmasını istediği duruma, duyguya, olaya
dönüşümünün sağlanması diyebiliriz. 

A noktasından B noktasına giden
yolda koç, yol arkadașlığı yapar, neyi
nasıl yapması gerektiğini kesinlikle
dikte etmez, yönlendirmez.

davet

GAMZE ERÇEL-CANER YILDIRIM
MİHRE ÇELİKKOL, ELİF ȘAHİN, CANSIN DENİZER

İLKER KIZMAZ - ASLI KIZMAZ

Hublot’tan
Özel Tasarım
Saat sektörünün önde gelen
temsilcilerinden Hublot, İstanbul
Hublot mağazası için özel
olarak tasarlanan Classic Fusion
Chronograph Golden Touch modelini
özel bir etkinlikle kutladı.

ALEXANDRE REGELMAN-AUGUSTO CAPITANUCCI
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İsviçreli saat üreticisi Hublot, İstanbul Hublot mağazası için
özel olarak tasarladığı Classic Fusion Chronograph Golden
Touch modelini saat severlerin beğenisine sundu. Siyah seramiği
Hublot’nun imzası niteliğindeki King Gold materyali ile kullanılan
gizemli ve şık saatin lansman yemeğine birçok ünlü isim de katıldı.


business

ABDULLAH DEĞER, HALUK KALYONCU, ALEKSA BEHİÇ, KÜRȘAD TÜZMEN

Ana sponsor Kalyon PV adına Haluk Kalyoncu’ya ödülü sunan
Abdullah Değer ve Kürșad Tüzmen katkıları için teșekkür etti.

5. Ekonomi
Zirvesinde
Yeşil Ekonomi
Teması
Bu yıl beşincisi düzenlenen
İstanbul Ekonomi Zirvesi,
“Yeşil Ekonomi” ana temasıyla
Kalyon PV ana sponsorluğunda
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.
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5. İstanbul Ekonomi Zirvesi, ‘‘Yeşil Ekonomi’’ temasıyla
gerçekleştirildi. Devlet Eski Bakanı, İstanbul Ekonomi
Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ve İstanbul
Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer’in ev
sahipliği yaptığı zirvenin açılışı, Türkiye’nin ve dünyanın
genel durumuna yönelik bir tanıtım filmi ile başladı. Çevresel
riskleri azaltıcı yatırımların ‘Yeşil Ekonomi’ ile nasıl karakterize
edildiği, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına
yatırım yapılması gerektiği üzerinde duruldu. 

Kürșad Tüzmen
ve Abdullah
Değer; zirve adına
gösterdikleri
örnek
misafirperverlikle,
tüm konuklarla
yakından
ilgilendiler.
KÜRȘAD TÜZMEN

ABDULLAH DEĞER

ANNEMARIE STRAATHOF

ALEKSA BECIC

FİRUZ BAĞLIKAYA

İBROKHİM ABDURAKHMONOV

İSMAİL GÜLLE

Açılıș konușmalarını İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Bașkanı Abdullah Değer, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Bașkanı Devlet Eski Bakanı Kürșad
Tüzmen, Romanya Enerji Bakanı Virgil Popescu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Bașkanı İsmail Gülle, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bașkanı Firuz
Bağlıkaya, Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanı Ibrokhım Abdurakhmonov, Karadağ Parlamento Bașkanı Aleksa Becic, Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) Risk ve Uyum Bașkan Yardımcısı ve Riskten Sorumlu Bașkan Annemarie Straathof yaptı.

ELİF BALCI FİSUNOĞLU, PETER FATH, ABDULLAH DEĞER, KÜRȘAD TÜZMEN, İSMAİL GÜLLE, KAAN SALTIK, MERVE DOĞRU, FİRUZ BAĞLIKAYA

davet
business

Yurt dıșı sağlık tesisi
ve inșaat yatırımları
için Acarsan Holding
Yönetim Kurulu
Bașkanı Mehmet
Selim Acar’a ödül
takdim edildi.
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VIRGIL POPESCU

MEHMET SELİM ACAR

Yeșil ekonomiye
destek ödülü;
Romanya Enerji
Bakanı Virgil
Popescu’ya
sunuldu.

VIRGIL POPESCU

KAAN SALTIK

HAKAN TİFTİK

Otomobil
sektöründe
elektrifikasyon
dönüșümü ödülüne
Borusan Otomotiv
layık görüldü.

Otomotiv sektörü ihracatı ve üretimine katkıları
sebebiyle Koluman Otomotiv Endüstri A.Ș. Yönetim
Kurulu Bașkanı Kaan Saltık’a ödül verildi.

Turkish
Cargo
adına ödülü
Turhan
Özen’e
takdim
edildi.

EMİNE ERDEM, EBRU KARALAR

Türkiye’nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeșil organize sanayi
bölgesi Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İșleme İhtisas
ve Organize Sanayi Bölgesi (TUİOSB) de ödül alanlar
arasında yer aldı.

TURHAN ÖZEN

business

UĞUR GÜLEK BALTA, FURKAN TANRIVERDİ, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN , ILGAZ GÜRSOY, OTO PİSON, ABDURAHMONZODA ABDURAHMON

BERİL ÇAVUȘOĞLU

MAG PR Solutions’ın
katkılarının da
bulunduğu zirveye,
yurt dıșından birçok
önemli konuk
katılırken Blue Waters
Vaccines CEO’su
Joseph Hernandez
ve NSPA Direktörü
Orhan Muratlı’nın
konușmaları büyük
ilgi gördü.

JOSEPH HERNANDEZ

NURAY KARALAR

ORHAN MURATLI

röportaj

SAADET BÜYÜK

Türk Ekonomisi’nin
Dünü, Bugünü ve Yarını
Ekonomist Saadet Büyük’ün kariyer yolculuğuna, kur dalgalarının TL üzerindeki
etkisine, teknolojinin gelișmesi ile birlikte artan dijital para yatırımlarına ve gelecek
hedeflerine değindiği röportajı bizlerle...

S

izi tanıyabilir miyiz? Kariyerinize ne zaman
ve nasıl başladınız?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme
Bölümü’nden yüksek ortalamayla mezun oldum.
Yeditepe Üniversitesi’nde MBA Yüksek Lisans yaptım.
Üniversitenin ikinci yılından itibaren başladığım finans
sektörünün içinde; sektörün öncü banka ve yabancı
kurumlarında farklı pozisyonlarda görev aldım. Hazine ve türev
piyasalar konusunda banka, aracı kurum ve portföy yönetimi
şirketlerinde çalıştım. Alanım; ağırlıklı bireylerin ve kurumların
yatırımları konusu oldu. Bankeuropa (Banco Comercial Portugue)
Portekiz menşeli özel bankada bankacılık kariyerime 2001 yılında
başladım.
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Kariyer yolculuğunuz süresince büyük dönüm
noktalarınız oldu mu?

2008 yılında Citibank gibi dünya devi bir bankada çalışıyordum
ama global kriz Citibank gibi bir devi sarsarken; o kurumda
çalışmaya devam etmek oldukça yorucu ama bir o kadar öğretici
oldu. O yıllarda pek çok arkadaşım kariyerlerine yurt dışında
devam etti. 2013 yılında Citibank’dan ayrılıp, Portföy Yönetimi
Şirketi’ne geçtim. Benim için bankacılıktan sonra farklı bir
deneyim alanıydı. Aslında üniversite mezuniyetim bile bir
dönüm noktasıdır. Zira Türkiye’nin şiddetli bankacılık krizi
yaşadığı yıllarda finans sektöründe iş bulmak ve bulsanız dahi
motivasyonla çalışabilmek bir hayli yorucu ama ben sektörden
vazgeçmedim. O dönemlerde; bankalarda MT dediğimiz özel bir

eğitim programı vardı. Sınav ve mülakatlar yapılırdı. Çok az sayıda
kişi bu programlara kabul edilirdi. Pek çok arkadaşım eğitim sonrası
bankacılığı bir veya iki yıl içerisinde bıraktı ama ben azimle sektörde
çalışmaya devam ettim. Elbette; yaptığım işi sevmemin ve sevmenin
ötesinde o günkü şartlara göre kendimi devamlı geliştirmenin;
hayatımdaki dönüm noktalarında çok işime yaradığını gördüm. Daha
sonra 2019 senesinde kurumsal hayattan, kendi danışmanlık şirketimi
kurarak ayrıldım ve öğrencilik yıllarımda başladığım televizyon
dünyasına tekrar dönüşüm; benim için yeni bir dönüm noktası oldu.

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Finansal danışmanlık yapıyorum... “Ekonomide Saadet” adlı daha önce
televizyonda; şimdi ise Youtube’da yayınlanan ekonomi programını
hazırlayıp, sunuyorum… Türkiye’nin sayılı akademisyenlerini ve
önde gelen ekonomistlerini programımda ağırlıyorum. Ekonomiyi ve
piyasaları değerlendiriyoruz. Onedio’da ekonomi yazıları yazıyorum...
Farklı radyo ve kanallarda ekonomi yorumculuğu yaptım. Aslında;
finans ve piyasalar benim ana konum... Bu konu özelinde; nitelikli
yatırımcılarla işbirliği yapmaktan ve her türlü zorluğuna rağmen
sevdiğim işi yapmaktan keyif alıyorum. Anlaşılır bir dille; yatırım
araçlarının çeşitliliği içerisinde kaybolmadan yatırım ürünleri
konusunda yatırımcıları bilgilendirirken; genel ekonomi konusuna
ilgi duyan kitleye finansal okur yazarlığın geliştirilmesi konusunda
konuşmalar yapmakta ve seminerlerde vermekteyim... Yeniden eğitim
de vermek istiyorum; ancak yaptığım iş içime sinmeyecekse ve kendi
mükemmellik kalitemde yapamayacaksam hiç yapmayanlardan
olduğum için maalesef zaman ayırmak da zorlanıyorum…

İş yaşamınızdaki öncelikleriniz neler?

Dürüstlük, güvenilir olmak, iş ahlakı ve çok çalışkan olmak kendini
geliştirmeye öğrenmeye yeniliklere açık olmak…

Sizce alanınızdaki başarınızın sırrı nedir?

Çok çalışkan olmak. Ben bir gününü asla boş geçirenlerden olmadım...
Ne öğrencilik yıllarımda; ne de yetişkin zamanlarımda... Bu sebeple; hem
entelektüel olarak, hem iş başarınızla hem de manevi olarak
kendimi nasıl geliştireceğim konusunda daima arayış içinde oldum.
Kendimden kendimi yeniden yaratışım benim başarım olmuştur.
Benim için çok azimli derler... Bir konu da sonuna kadar pes etmem...
Eğer olmasını istediğim bir iş ise her türlü zorluğuna rağmen sonuç
almak ve çözüm odaklı olmak; kariyer hayatımda başarılı olmamı
sağlamıştır… Şikayet etmeyi seven bir yapım yok. Böyle insanları da
sevmem... Şikayet etmek bana durumu değiştirme kudretinin kişinin
elinde olmadığı yargısını getiriyor. Halbuki; ben pek çok konunun
tamamen insanın kendi elinde olduğuna inanlardanım... Hani derler
ya: “Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bile bir kenara
çekilir.” diye… Ben her zaman nereye gittiğimi bilmek konusunda ön
sezilerime ve çalışkanlığıma güvendim…

Ekonomide yaşanan dalgalanmanın sebebi nedir?
Piyasaların sakinleşmesi için hangi adımlar atılmalıdır?
Önce sorunun sorun olduğunu görürsek; çözüme de ulaşmamız
kolaylaşır... Maalesef şu an içinde bulunduğumuz ekonomi yönetimi
ortada bir sorun olduğunu dahi kabul etmiyor... Bu sebeple işimiz çok
zor…

TL’nin gidişatını nasıl görüyorsunuz?

Siz benden bu röportaja cevap yazmamı istediğinizde 9.80’lerin
geçilmemesi aksi durumda 11’lere doğru kurun gideceğini sosyal
medyada, Youtube’da ve ekonomi yazılarımda ifade etmiştim... Şu anda
durum çok daha vahim bir hal aldı... Zira bunun diğer kur ataklarından
farkı; Merkez Bankası’nın elinin ve kolunun bağlı oluşu ve 11’lerin

Dijital paralar da; dijitalleșmenin getirdiği
bir bașka yenilik... Ekonomiler üzerinde
çok farklı etkileri olacak.
üzerinde kalışının yaratacağı tahribatın kalıcı ve çok daha
büyük bir hasara doğru bizi sürüklediği…

Ülkemizde yabancı yatırımcıların daha çok yer
almaları için ne gibi adımlar atılması gerektiğini
düşünüyorsunuz?

Kesinlikle öncelikle güven sağlanmalı... Çok hızlı karar
değişiklikleri; iki yılda üçüncü kez Merkez Bankası
Başkanı’nın değiştirilmiş olması; teknik karar almalarının
engellenişi ve siyasi baskılar maalesef yabancı yatırımcı
açısından da güveni sarsan unsurlar arasındadır. Şu anda
paramızın değersizleştirilmesi suretiyle iyice ucuz hale
getirilmiş bir ülke durumundayız. Elbet de bu bir noktada
yabancı ilgisine mazhar olacaktır; ancak içeride halkı
fakirleştirmek suretiyle yapılan bu politikadan vazgeçilmesi
gerektiği kanaatindeyim.. Şu an da kur üzerinde kontrolü
kaybettik. Rasyonel ve geleneksel ekonominin kabul verdiği
politikalara geri dönmemiz şart… Macera aramak şu aşama da
bize çok daha pahalıya mal olacak…

Sizce gelişen teknolojinin ve dijitalleşmenin
ekonomi ile bir bağlantısı var mı?

Teknoloji; hem günlük yaşamımızın hem de iş yapma
biçimimizin tam ortasında... Pandemi süreciyle artık bir
seçenek değil, zorunluluk olmuş durumda… Dijital paralar
da; dijitalleşmenin getirdiği bir başka yenilik... Ekonomiler
üzerinde çok farklı etkileri olacak. Dijital paralar, zaman
içerişinde bizim Orta Vadeli Ekonomi Planı’nda yer alıyor.
Dijital TL’ye yönelik çalışmalar devam ediyor. Tüm dünya
dijital para konusunda bir geçiş sürecinde… Dijitalleşmenin
sunduğu fırsatlar Türk Ekonomisi’ne büyük katkı sağlayarak,
ülkenin küresel pazardaki duruşunu da güçlendirecektir...
Burada yapılacak daha çok iş var... Umarım çok geç kalmayız...

Son olarak yapmayı düşündüğünüz yeni işler var
mı?

Ben özellikle eğlendiğim işleri yapmaya ve eğlendiğim
işlerden de para kazanmaya odaklıyım… Finans gibi zor bir
alanda: “Eğlence mümkün mü?” diyenler ve beni Instagram
hesabımdan ( ekonomide_saadet ) takip edenler ekonomi
anlatımına yeni bir soluk getirdiğimi biliyorlar. Eğleniyorum
ve izleyicimde ekonomide böylesi zor zamanlardan
geçmemize rağmen benimle moral bulduğunu, güne hem
eğlenerek hem de ekonomiye dair bilgiyi alarak başladığını
söylüyor. Finans dışında ise sanata meraklıyım. Dijital sanatta
ilgimi çekiyor… Finansın her konuda bir temel olduğunu
düşünüyorum. Televizyonda yeniden “Ekonomide Saadet”i
yapmak isterim.. Birde kesinlikle yurt dışına ağırlık vermek
kanaatindeyim. Bu proje aklımda hep vardı ama şu an da
dolar ve euro seviyesi Türkiye sermaye piyasalarında pek çok
yatırım fırsatı sunuyor. Bunu yatırımcılara doğru anlatmak şu
aşamada çok kolay değil ama fırsatlar konusunda onları ikna
edebilirim diye düşünüyorum…

davet

ÖZGE-TOGAY CÖMERT

CELALETTİN SOLMAZ, CEMİL SEDEFOĞLU

BERKAY GÜLER, ÖZGE DELİBAȘ

Logos Ofis’ten
Keyifli Davet
Ankara’da ofis kiralama sektörünün
öncü firmalarından olan Logos Ofis,
keyifli bir davet ile kapılarını açtı.
MTC Holding bünyesinde hazır ofis, sanal ofis, ortak çalışma
alanı ve toplantı odası hizmetleri sunan Logos Ofis, üyelerinden
Galatasaraylı Hukukçular Derneği için yılbaşı partisi düzenledi.
Togay Cömert ve Özge Cömert’in ev sahipliği yaptığı organizasyona,
iş dünyasından ve hukuk camiasından birçok isim katıldı. 
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MURAT ATAN, OĞUZHAN KABASAKAL

davet

SEMA HOSTA

STAFFAN- KARIN HERRSTRÖM

GÖZEM TELEMEZ

JAMES GRAY, MAUREEN NJOKİ, LORENZO CALCAGNO

Hadise’den
UNICEF’e
Destek
UNICEF, 75. kuruluş yıl dönümünü,
“İklim Değişikliği ve Çocuklar”
konulu bir fotoğraf sergisi ile kutladı.
UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis’in ev sahipliğinde
Ankara Cer Modern Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen serginin
açılışına, 200’e yakın katılımcı ile birlikte Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Petek Aşkar, hükümet temsilcileri, sivil toplum üyeleri,
yabancı misyon temsilcileri, bağışçılar, Birleşmiş Milletler ve
UNICEF çalışanları, medya mensupları, çocuklar ve UNICEF
destekçisi ünlü sanatçı Hadise de katıldı. 

röportaj

YEȘİM ÖĞÜLMÜȘ

Gayrimenkul
En Güvenli Yatırım Limanı
Yeşim Öğülmüş
Gayrimenkul sektörünün öncülerinden biri olan RE/MAX Borsa firmasının
danıșmanlarından olan Yeșim Öğülmüș, gayrimenkul alım satımı ile ilgili önemli
detayları ve tavsiyeleri MAG Okurları ile paylașıyor.
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B

iraz kendinizden bahseder misiniz? Neden
gayrimenkul danışmanı olmak istediniz?

1979 Ankara doğumluyum. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunuyum. Uzun yıllar
kamuda çalıştıktan sonra satış sektöründe çalışmaya
başladım. Satış sektöründe edindiğim tecrübeyle kendi
işimi yapma arzum, beni bu işin okulu olan RE/MAX
markası ile tanıştırdı. Şu anda RE/MAX Borsa ofisinde çalışıyorum.

Neden bir gayrimenkul danışmanı ile çalışmalıyız?

Gayrimenkul sektöründe maalesef bir güven eksikliği mevcut.
Bu yüzden alıcı ve satıcıların beklentilerini çok iyi tespit edip
doğru yönlendirmek gerekiyor. Hem alıcının hem satıcının, işlem
başından işlem sonuna kadar bir problem ile karşılaşmaması ve
her iki tarafın da kazandığı mutlu bir işlem kapanışı için, mutlaka
profesyonel bir gayrimenkul danışmanı ile çalışmasını öneririm.

Gayrimenkul güvenli bir yatırım aracı mıdır?

Ülkemizin ekonomik parametrelerine baktığımızda ve döviz
kurlarındaki dalgalanmalarından kaynaklı yatırımcıların
gayrimenkul alımları en güvenli yatırım aracıdır.

Ankara’da gayrimenkul sektörünü nasıl görüyorsunuz
ve Ankara’nın gayrimenkul anlamında gelişen yerleri
nelerdir?
Ankara, sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir şehir
planlamasına ve alt yapısına sahip. Bu nedenle özellikle gelişen ve
gelişmeye devam eden, Ankara’nın en gelişime açık ve yatırıma en
uygun bölgeleri Çayyolu - Alacaatlı - Beytepe - Yaşamkent – İncek,
gelişim açısından en kıymetli bölgelerdir.

Sizin gayrimenkul sektöründe farkınız nedir?

Çalışmış olduğum RE/MAX Borsa ofisinde, işinde uzman, etik
kurallara uyan ve sektöre çok hakim 70 kişilik tecrübeli bir ekibe
sahibim. Müşteri memnuniyeti en öncelikli hedefimdir.
Gayrimenkul alım satım süreci, oldukça yorucu ve stresli bir
süreçtir. Benim işim, bu süreci oldukça rahat, stresten uzak ve
güvenilir bir şekilde yönetip her iki taraf için de uygun koşullarda
sonuca ulaşmalarını sağlamaktır.

Gayrimenkul de alıcı ve satıcılara neler tavsiye
edersiniz?

Alıcılarımız: “Mülklerini yatırım amaçlı mı alıyor? Kira getirisi
ne kadar önemli? Mülk almak istedikleri bölge ile ilgili yeterince
araştırma yapıp bilgi sahibi oldular mı?
Satıcılarımız: “Ne kadar süre içerisinde mülklerini satmak istiyorlar?
Mülklerinin fiyatlarını belirleme konusunda yeterli bilgiye sahipler
mi?” sorularının cevaplarını bilmeleri gerekiyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bir gayrimenkul danışmanı olarak benim için maddi değerler,
insani değerlerin önüne geçmemiştir. Bana göre her satış bir
hikayedir. Benim hikayelerimde mutsuz kahramanlar yoktur, mutlu
kahramanlar vardır. 

Benim hikayelerimde mutsuz
kahramanlar yoktur, mutlu
kahramanlar vardır.

haber

Anlamlı Hatıra
Ormanı
Ankara İncek’te Beşiktaş Hatıra Ormanı
adıyla projelendirilen ve İncek’e nefes
olacak ormanın ağaç dikim töreni,
BESİYAD Üyelerinin katılımı ile
gerçekleştirildi.
Ankara İncek kavşakta Beşiktaş ismini nesiller boyunca yaşatacak
olan yedi dönüm arazi üzerindeki Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve
Yatırımcıları Derneği (BESİYAD) Hatıra Ormanı’nın ağaç dikim töreni,
aynı zamanda BESİYAD Üyesi olan Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın
Ramazan Şimşek’in ve BESİYAD üyelerinin katılımları ile keyifli bir
mangal organizasyonu eşliğinde gerçekleştirildi. BESİYAD üyelerine
özel ve künyeli dikilen 2.5 metre boyunda çam ve ıhlamurdan oluşan
ağaçların dikim töreni sonrası BESİYAD Başkanı Sayın Sinan Aksoy,
gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için emek
verdikleri bu orman açılışıyla ülkemiz için verimli olacak bir projeye daha
imza attıklarını ifade etti. 
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NİHAN KARAÇAM, SERKAN KIZILBAYIR

LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler
Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü ve Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyesi Nihan Karaçam; kariyerini, sağlık yönetimi serüvenini, Türkiye
Voleybol Federasyonundaki görevini ve daha birçok detayı Radyo ve Vizyon
Yayıncısı Serkan Kızılbayır’a anlatıyor.

Ö

ncelikle bilmeyenler için Nihan Karaçam
kimdir?

Ben Kırıkkaleliyim esasen. Uludağ Üniversitesi
Kamu Yönetimi mezunuyum, ardından da
Bilgi Üniversitesinde yüksek lisans yaptım. Ben
öğrenciyken iş hayatına başlayanlardanım ve
bunun da hayatımda çok faydasını gördüm.Fotokopi
çekmekten, telefonlara bakmaya kadar işin mutfağından gelerek
bir çok işin içinde
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bulundum. Hepsini iyi ki de yapmışım diyorum çünkü cebime
çok şey koyduğumu görüyorum. Ardından Borusan Grubu
Şirketlerinden Borusan Lojistikte önce kalite sistem sorumlusu
olarak ve ardından terfi ederek yönetim sistemleri sorumlusu
olarak görev yaptım.

Sağlık yönetimi yolculuğunuz nasıl başladı?

Bu yolcuğuma Acıbadem Sağlık Grubunun İstanbul dışındaki
ilk yatırımı olan Bursa Acıbadem Hastanesinde insan kaynakları

müdürü olarak 2005 yılında başladım. Ardından aynı
hastanenin destek hizmetlerinden sorumlu oldum. Sonra aynı
hastanemizde hasta hizmetleri müdürülüğü yaptım. Ardından
yeni açılacak hastanelerimizin planlama faaliyetlerinde görev
almak üzere İstanbul’a atandım. Maslak, Fulya, Adana ve Kayseri
hastanelerimiz eş zamanlı olarak açılacaklardı; ardından Kayseri
Hastanemizin direktör yardımcısı olarak açılış sürecinde görev
yaptım.

Bayağı bir yol yapmışsınız aynı zamanda.

Doğru! Birçok farklı coğrafyada sektörü de koklamış oldum.
Kayseri’den sonra rotam İstanbul ve Kozayatağı Hastanemiz oldu.
Bu hastanemizde de direktör yardımcılığı yaptım. O sırada bir
doğum iznim var, ikiz annesiyim ben. Onlar şu anda on yaşındalar,
zaman ne çabuk geçiyor! Bu güzel aranın ardındanAtaşehir Cerrahi
Tıp Merkezimizde direktör yardımcılığı görevinde bulundum
ve yolculuğum beni Ankara’ya getirdi . Şimdi Acıbadem Ankara
Hastanemizin yaklaşık sekiz yıldır direktörlüğünü yapmaya
gayret ediyorum.

Uzun yıl ve yol yaparak oluşturduğunuz hastane
kariyerinizden sonra şimdi Türkiye Voleybol
Federasyonunundaki görevinize gelelim.

Ben 2016 yılından beri Türkiye Voleybol Federasyonunda
Yönetim Kurulu üyesiyim. Sağlık işlerinden sorumluyum. Aynı
zamanda dış ilişkilere ve kurumsal organizasyonlara da destek
veriyorum. Belki hatırlarsınız ve umarım takip etmişsinizdir. 2019
yılında Türkiye’de Kadınlar Avrupa Şampiyonası düzenledik. O
organizasyonda turnuva direktörü olarak görev yaptım. Filenin
Sultanları da gümüş madalya alarak tüm emeklerin karşılığını
layıkıyla verdiler. Bu yıl Ekim ayı sonunda gerçekleştirilen. 5.
olağan seçimli genel kurulun sonunda başkanımızla beraber yeni
bir döneme daha başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde sizin
de izleyici olarak katıldığınız bir maç vardı. Belki daha
kolay anlaşılır diye söyleyelim futbolun şampiyonlar ligi
gibi düşünebileceğimiz bir organizasyon. İlk kez Türkiye’de
düzenlendi, Dünya Kulüpler Şampiyonasında dünyanın en iyisi
olarak nitelendirilen altı takım mücadele etti. Türkiye’den iki
takım; Fenerbahçe Opet veVakıfbank Kadın Voleybol takımları
bu turnuvada yer aldı .Gururla söyleyebiliriz ki hem şampiyon
Vakıfbank hem bronz madalya alan Fenerbahçe Opet olacak
şekilde turnuvayı tamamladık. 3 madalyanın 2’si
ülkemizde kalmış oldu.

Bu turnuvaya da aynı zamanda ev sahipliği yapmış
olundu.

Tabii ki, bu turnuvaya ev sahipliği yapmış olmak önemli bir prestij
aynı zamanda. Çünkü biz şimdi Dünya Şampiyonasına talibiz. Bu
da yirmiden fazla ülke takımının burada mücadele etmesi demek.
Hem Türk sporcularımız için hem de ülkemizde sporun yayılması,
gençlere faydalı bir örnek teşkil etmesi açısından mühim.

Bu organizasyona oldukça iyi hazırlanılmış..

Teşekkür ederiz, hakikaten bu organizasyonları yapabilme
gücümüz tartışmaya kapalı aslında çünkü biz olması gerektiği
gibi bu organizasyonları en ince ayrıntısına kadar düşünüp
tasarlıyoruz. Baktığınızda bu bir iş bölümü .Bu turnuvaya ev
sahipliği yapacağımızı öğrendiğimiz andan itibaren adım adım iş
planlarımız belliydi. Hepimiz hangi konuda uzman isek iş birliği
ve takım çalışması içinde yaptığımız iş planına uygun ve
elbette vizyoner olmaya çalışarak etkinliğimizi yönettik.
Başkanımız Sn. Mehmet Akif Üstündağ’a da buradan kalben

Videoyu izlemek
için okutunuz.

teşekkür ediyorum, bize geniş bir çalışma alanı sağladı. Bizim
federasyonumuzun en önemli stratejilerinden biri voleybol
sporunun en sevilen spor dalı olmasını sağlamak. Özellikle gençler
nezdinde bunu başarabilmek. Bu nedenle bu tip organizasyonlar bu
hedefin bir enstürmanı. Ayrıca gençlere ulaşmak istiyorsak sosyal
medyayı, dijital dünyayı göz ardı etmememiz lazım. Biz; özetle
topyekun güncel gelişmelere de ayak uydurmaya çalışarak ortaya iyi
bir iş çıkardık diye düşünüyorum.

İki tarafta da harika işler yürütüyorsunuz ve çok
severek yaptığınız da çok belli ama diyelim ki bu
meslekle hiç tanışmamış olsaydınız ne yapmak
isterdiniz?

Daha önce de bu soru bana soruldu ama inan çok zor bir soru.
Eğitim hayatım boyunca aslında idare ve koordinasyon konusunda
ilerleyeceğim belliydi. Çok iyi yöneticilerle karşılaştım ve beni
yetkinliklerime uygun yönlendirdiler, bu açıdan çok şanslı
buluyorum kendimi. Yaptığım, yapabildiğim her şeyi çok
seviyorum ama yine de soruya cevap vermek için çok düşünürsem
doğduğum şehre bir belediye başkanlığı olabilir miydi ya da bir
spor kulübü sahipliği, başkanlığı gibi bir iş.... Gördüğünüz gibi yine
yoğun bir tempo ve mücadeleden çok uzaklaşamıyorum.

Programın sonuna yani yolculuğumuzun sonuna
yaklaşıyoruz. O zaman artık soralım arabalarla aranız
nasıl?
Arabalarla aram çok iyidir. Bu araba da çok şahane olduğuna göre
kesinlikle daha uzun sürecek yolculuklar yapmak isterim. Çünkü
Lexus hem doğayı önemsiyor hem de sürücü konforu için her şeyi
düşünmüş; keşke şu da olsa dediğiniz her şey sizin için tasarlanmış.

Lexus’un Mahall’deki showroomuna doğru giderken
son sorumu sorabilirim Nihan Hanım. Yıllar sonra
kendinizi nerede görüyorsunuz?

Aslında hiç yaş almadan bu yoğun tempoda çalışmaktan ,
telefonumun çok çalmasından, ajandamın kalabalık olmasından
memnunum. Yılların ilerlemiş olduğunu düşünmek pek
istemiyorum. İleride bu işlerim azaldığında başlarına gelecekleri
ikamet edeceğim site yönetimi ya da çocuklarım düşünsün diye
düşünüyorum. Tabii işin şakası bir yana, her beyaz yakalı gibi bir
deniz kenarı sakin hayat hayali var içimde.
Bol bol okumalı, gezmeli, derin nefes almalı hatta yazmalı bir hayat...
Ve tabi yine voleybol maçlarını
kaçırmadan. 

SerkanKzlbyr

serkankizilbayir

serkankzlbyr

davet

AJDA ZAİM, RANA GÜCÜOĞLU, AYNUR AZGUR, BETÜL AKMAN, BANI ULUSOY, AYȘE İNKAYA, EBRU VARNALI ONUR

TÜKAL’den
Keyifli Davet
Türk Kadın Lobisi Derneği (TÜKAL)
üyeleri, yeni yönetim kurulu
tarafından düzenlenen akşam yemeği
davetinde bir araya geldi.
TÜKAL üyesi kadınlar, uzun bir aranın ardından etkinliklerine
başladı. Pandemi döneminde yeni yönetim kurulu üyeleri ve
başkanını seçen TÜKAL, düzenlenen akşam yemeğinde bir araya
geldi. Best Apart Otel’de gerçekleşen etkinlik, aynı zamanda
TÜKAL’in kurucularından olan yeni başkan Betül Akman’ın
konuşması ve davete ev sahipliği yapan Zeynep Köksalan’a çiçek
taktim edilmesiyle başladı. Daha sonra hep birlikte akşam yemeği
yiyen misafirler, bol bol sohbet ederek keyifli bir akşam geçirdi. 
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El Yapımı Çikolatalar
SS Chocolate
Belçika çikolatasının tarifsiz lezzetiyle üretilen, görsel șölen tadında el yapımı çeșit
çeșit çikolatalar sunan SS Chocolate’ın kurucuları Selin Ulusoy ve Sevdenur
Köktaș, lezzetli ürünleri ile ilgili detayları anlatıyor.

Ü

rünlerinizde Belçika çikolatası tercih
etmenizin nedeni nedir?

Yaptığımız işin hakkını vermek bizim ilk
kuralımızdır. Tüketiciler tarafından en lezzetli
bulunan çikolata olması, içerisindeki yüksek
kakao yağı oranı ile lezzetinin yanı sıra,
glütensiz ve vegan olması nedeniyle de ürünlerimizde Belçika
çikolatasını tercih ediyoruz.

El yapımı çikolatalar nasıl bir üretim sürecinden
geçiyor?
İlk aşama, çikolatanın ham halinin belirli bir ısı verilerek
temperlenmesinden oluşuyor. Bekleme sürelerinin
tamamlanması sonrasında özenle hazırladığımız pralin ve
kavrulmuş taze kuruyemiş ile çikolatamızı buluşturuyoruz.
Bunun haricinde birkaç tane de meslek sırrı var diyebiliriz.

Instagram hesabınızdaki tüm ürünler çok lezzetli
görünüyor. Üretimden tasarıma kadar her
aşamasıyla siz mi ilgileniyorsunuz?

SS Chocolate, temelinde birbiri ile dayanışma halinde çalışan
iki kuzenin çabasıyla kurulmuş bir marka, kurulması
aşamasında gösterdiğimiz bu dayanışma ve iş birliğini, şimdi de
üretiminden satışına kadar olan her aşamada birlikte çalışarak
devam ettiriyoruz.

Ürün çeşitliliği nelerdir? Kişiye özel üretimler
yapıyor musunuz ?

Damakta lezzet patlaması yaşatan ürün çeşitliliğimiz; 1230’lu kuruyemişli ve pralinli bonbonlardır. En çok sevilen
tablet ve stick paketlerimizi de unutmamak lazım. Kurumsal
müşterilerimizin özel istekleri doğrultusunda üretim
yapmaktayız. 

sschocolate_tr
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YUNUS DAYAN

Yöresel ve Özgün Lezzetler
Kapı Steakhouse
Etin ustaları ile hazırlanan, hem yöresel ve özgün lezzetlerin hem de hijyen ve
rahatlığın yeni adresi olan Kapı Steakhouse’un kurucusu Yunus Dayan,
Kapı Steakhouse ile ilgili birçok detayı MAG Okurlarıyla paylaștı.
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B

ize biraz Kapı Steakhouse hakkında bilgi verir
misiniz? Bu restoranı kurmaya nasıl karar
verdiniz?
Restoranımız çoğunlukla Antep yöresel lezzetlerini
sunarken aynı zamanda da steak çeşitleri dediğimiz, farklı
pişirme ve sunum içerikleri olan et ürünlerinin tüketildiği
bir restoran.

Aslına bakarsanız, bir şekilde restoran bünyesinde çalışan herkes, eğer
meslek olarak seçmişse tabi, bir gün kendi yerini açmak ister. Çünkü
herkesin aklında mutlaka ben olsam ile başlayan düşünceler oluşur.
Ben de komi olarak başladığım bu yolculuk sürecini bu düşüncelerle
yönettim. Çok sevdiğim bir söz vardır; sevdiğiniz işi yaparsanız asla
çalışmak zorunda kalmazsınız. Aslında benim sürecimi bu söz tam
olarak özetliyor. Her iş, her ilişki bir noktadan sonra yukarıya evrilir.
Ben de doğru zamanı hissettiğimde gözümü kırpmadan kapılarımı
açtım.

Restoranımızda öncelikle yapmak
istediğimiz, ayrıcalıklı hizmeti
ayrıcalıksız sunmaktı.

Restoran konseptinizden biraz bahseder misiniz?
Dekorasyon, müzik, sunum tarzınız nasıl olacak?

Restoranımızda öncelikle yapmak istediğimiz, ayrıcalıklı hizmeti
ayrıcalıksız sunmaktı. Bu yüzden çok katlı bir yer yapmaktansa
tek katlı, kolonsuz, açık ve aydınlık alan yaratarak butik bir hizmet
vermeyi amaçladık. Dekorasyonda en çok önem verdiğimiz şeylerin
başında ve tabii asla ödün vermediğimiz hijyen ve geri dönüştürülebilir
malzeme kullanımı. Dekorasyon ham maddelerini mutlaka uzun süreli
kullanıma uygun, temizlenebilir ve kimyasal içerikli olmamasına
dikkat ederken doğal ve konforlu oturma alanları yaratmaya çalıştık.
Tercih ettiğimiz müzik, misafirlerimizin yemek yerken sohbet de
edebilmesine olanak sağlayabilecek hafif, rahatlatıcı ve günün farklı
saatlerine göre belirlediğimiz salon müzikleri.
Sunum tarzımıza gelince; işte bu noktada tam olarak sunduğu ürüne
hâkim, etin pişme derecesini iyi bilen, ve meslekte uzun zamandır olan
bir ekiple çalışıyor olmanın avantajlarına sahibiz.

Menünüzde neler olacak? Size özel lezzetler var mı?

Misafirlerimiz menümüzde yöresel lezzetlerin farklı yorumlarını
bulabilirler. Örneğin alışılagelmiş garnitür kültürünü farklı pişirme
teknikleri ve baharatlar ile çeşitlendirerek sunduğumuz kebaplar,
farklı marinasyonlarla lezzetlendirilmiş, dillere destan olmuş şaşlık ve
bildiğimiz kaşarlı ızgara köftenin 3 farklı peynir ile harmanlanarak
damak çatlatan bir lezzete dönüşmesinden bahsedebiliriz. Ve başka
yerde olmadığına garanti vereceğim, şarkı söyleyerek hazırlanan
mezeler…

Restoranınızda öne çıkartmak istediğiniz özellikler
nelerdir?

Öncelikle rahatlığı. Yemeğinizi yerken servis elemanının varlığını
fark etmeden keyifle devam edersiniz. Hijyen konusunda da mütevazı
olmak istemiyoruz açıkçası. Misafirlerimizle birebir iletişimimiz hiç
kesilmez. Kendilerini gerçekten evlerinde hissederler. Aslında en çok
altını çizmek istediğim unsur bu.

Mutfağınızın işleyişi hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Ürünlerimiz, ustalarımız tarafından günlük olarak işlenir. Marine
edilecek ürünler, her akşam servis bittikten sonra ertesi gün için
hazırlanır. Servisimiz her gün saat 12:00’de başlar. Mutfağımız sabah
09:00 itibariyle açılır ve günün tüm hazırlığı soğuk dolaplarımızda
yerini alır. İşletme müdürümüz her an mutfak ile koordineli çalışır.
Dolayısıyla misafirlerimize ‘’yok, kalmadı, hazır değil’’ gibi dönüş olmaz

İlerleyen zamanlar için farklı planlarınız var mı?
Planlarımız tabii ki var. 2023 yılında yurt dışı şubelerimizle
aynı kalite, lezzet ve hizmetimizle adımızdan söz ettirmek
hedeflerimizden biri. Diğer bir hedefimiz ise Ankara’daki
istikrarımızı, müşterilerimiz ile kurduğumuz bağı daha da
güçlendirmek ve bunu sürdürebilmek. 

kapisteakhouse

karma

Pratfall Etkisi ve
Mükemmel Olmamanın
Mutluluğu
Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

M

Günümüzde birçoğumuzun problemi olan mükemmellik algısı,
gerçekten de bu kadar önemli mi? Yoksa mutlu olmak, mükemmel
olmaktan daha mı iyi? Özgür Aksuna, MAG Okurları için Pratfall
Etkisi’ni ve mükemmeliyetçilikten kurtulmanın yollarını anlatıyor.

ükemmel olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu
günümüzde. Ben mükemmel olmamayı seçiyorum.

Yepyeni bir yıla “Umutla ve sağlıkla başlayalım”
dileği hepimizin dilinde. “Her şey mükemmel olsun”
en çok istenen dilek, Noel baba bile artık bunları duymaktan
yorulmuş olabilir. Çocukluğumuzdan beri hep en iyisi, en başarılısı
ve en mükemmeli olma konusunda zorlanıyoruz. Acaba gerçekten
böyle olunca daha mı mutlu olacağımızı düşünüyoruz? Hata
yapmaktan deliler gibi korkmak, bundan dolayı mutsuz olmak,
harekete geçmek için her şeyin istediğiniz gibi olmasını beklemek,
çok çabuk pes etmek, başarısızlıktan ya da başarılı olmaktan
korkmak, kendinden şüphe etmek, gerçek dışı hedeflerin peşinden
gitmek, mükemmeliyetçiliğin hepimizde yarattığı stres kaynakları.
Devamında psikolojik birçok problemin de alt yapısını oluşturuyor.
“Her şeyin mükemmel olmasını beklemektense sahip olduklarının ne
kadar mükemmel olduğunu fark et”
Yapılan bir araştırma, tüm dünyada kendi alanlarında en iyi ikinci
olmalarına rağmen gümüş madalya alan sporcuların mutluluk
seviyelerinin 10 üzerinden 4,8 olduğunu göstermiştir. Mutluluk
bir seçimdir. Neyi seçerseniz onu yaşarsınız. Çocukların başarılı
olmaları için sert eleştirilerde bulunan aileler, farkında olmadan
çocuğun mükemmel olduğunda sevileceğini düşünmesine sebep
olur ve ailede değer görmenin mükemmellikten geçtiği algısını
yaratır. Mükemmeliyetçi ailelerin, çocuklarını bir proje gibi
görmeleri bunun en büyük göstergesidir.

Pratfall Etkisi

Küçük sakarlıklar hepimizin yüzünü gülümsetir hatta
sevdiklerinizin ufak hatalar yapması, mükemmel olmaması
hoşunuza gider, aslında kusursuz olmamayı seversiniz. İnsan beyni
mükemmel olmayanı seviyor, işte buna “Pratfall Etkisi” deniyor.
Dünyada birçok sanatçı, ünlü kişilik hatta siyasetçiler bunu
oldukça fazla kullanıyorlar.
Pratfall Etkisi, ilk olarak 1966’da sosyal psikolog Elliot Aronson
tarafından incelenmiştir. Bu etki kısaca şöyle tanımlanmaktadır;
kişi ne kadar mükemmel değilse sevilme oranı o kadar artar.
Pratfall Etkisi ile ilgili ilginç bir deney vardır. Deneyde 4 farklı
kişiye 50 soru sorulmuş ve cevapların ses kayıtları 48 üniversite
öğrencisine dinletilmişti. Görüşmeleri kaydedilen dört kişiden
ikisinin entelektüel seviyeleri yüksek, diğer ikisinin de orta
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düzeydeydi. Tabii ki görüşmelerin tamamı kurgulanmış bir
senaryo idi. Görüşmelerin bitimine doğru cevap oranı daha fazla
olanlardan birisi, masadaki kahveyi döktü ve ses kaydı esnasında
bunu tepki vererek belirtti. Aynı senaryo, orta yetenekli kişilerden
birinin kaydında da tekrarlandı. Sonuç olarak dinleyicilere 4 farklı
kategoride ses kaydı dinletildi ve bu kişileri puanlamaları istendi.
Sorulara %98 oranında doğru cevap veren 2 kişiden sakarlık yapan,
yapmayana göre daha olumlu duygular çağrıştırıyordu. Yani
kusurlar, o kişiyi daha sempatik ve tercih edilebilir yapıyordu. Hata
yapmayan ve mükemmel bir imaj çizenler, ulaşılmaz ve soğuk
bulunmuştu. Çünkü hata yapmış olan orta beceriye sahip kişi, test
sorularından aynı puanı almalarına rağmen diğerinden daha kötü
değerlendirilmişti.
“İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne ise tercih denir.” –
Dostoyevski
Bazen hata yapmak iyi bir şey olabilir: Zeki ve yetenekli kabul
edilen birisi küçük bir hata yaptığında, bu onu sosyal açıdan daha
çekici yapıyor.
“Mükemmel olmakla, mükemmeliyetçi olmak aynı şey değildir.”
Mükemmellik, sahip olduklarını en verimli ve yeterince
kullanabilmektir aslında.

Mükemmeliyetçilikten Nasıl Kurtulabilirim?

• Mükemmeliyetçiliğinizin size faydalarını ve zararlarını bir
tabloyla inceleyin.
• Detaylarda boğulmayın ve hep büyük resmi görmeye çalışın,
zaman baskısını azaltacak yöntemleri araştırın.
• Kelimelere yüklediğiniz duygular neler, görmeye çalışın ve
kelimelerinize gereğinden fazla duygu yüklemeyin.
• Kendinizi eleştirirken acımasız olmayın, kendinize makul ve
gerçekçi yaklaşın, şefkat gösterin hatta.
• İç eleştirmeninizin sizi ele geçirip negatife sürüklemesine izin
vermeyin
• Kendiniz için yapmanız gereken ilk şeylerden birisi olan şunu
yüksek sesle söyleyin: “Hata sadece hatadır ve başarısızlık olarak
kabul edilemez”
• Tembellikten ve erteleme alışkanlığından vazgeçin,
davranışlarınızı değiştirin.
Mükemmeliyetçiler her şeyin tastamam olmasını beklerler ve
hiçbir zaman istedikleri gibi olmaz. Bunu değiştirirseniz çok şey
değişecektir zaten. Mükemmel değil mutlu olun. 

davet

YUSUF ÇELİK

HANDE ÖZÇELİK

ÖYKÜ ÖZÇELİK

KENAN TATLICI

SERCAN, VEDAT, MUKADDER, SELİN SAĞMANLIGİL

Sevilen İş
İnsanının Anısına
Sanat Etkinliği
2020 yılında hayatını kaybeden sevilen
iş insanı Konuralp Özçelik, doğum
gününde düzenlenen müzik ve şiir
dinletisi ile anıldı. Dinletide, merhum
iş insanının sevdiği şiirler ve şarkılar
sanatçılar tarafından okundu.

İDİL NAZ, CEMİL, DENİZ ZEKA

2020 yılının Eylül ayında vefat eden iş insanı Konuralp Özçelik, anlamlı
bir sanat etkinliği ile anıldı. Merhum iş insanının doğum günü vesilesiyle
sevdiği şarkılar ve şiirlerden oluşan bir dinleti programı düzenlendi. Musa
Göçmen Konser Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğine merhum iş
insanının yakınları, aile dostları ve iş dünyasından birçok isim katıldı.
Sanatın her dalıyla yakından ilgilenen merhum Konuralp Özçelik’in hayali
olan sanat etkinliğini düzenleyen eşi Hande Özçelik ve kızı Öykü Özçelik
anma etkinliğinin gelenekselleştirileceğini söyledi. 

röportaj

GÜLAY ÇAVDAR USLU

El Yapımı Donutlar
Fluffy Tom Turkey
Bütün ürünlerini özenle üreten; taze, lezzetli ve katıksız donutların adresi Fluffy
Tom Turkey’nin idari müdürü Gülay Çavdar Uslu, firmanın kuruluș hikayesini ve
eșsiz donutlarının sırrını anlatıyor. Fluffy Tom, günlük üretilen el yapımı donutlarıyla
benzersiz bir deneyim sunuyor.
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Ö

ncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

Fluffy Tom’un idari müdürü olarak görev
yapıyorum. Aynı zamanda ortaklarından da
biriyim. Ankaralıyım. Yıllarca kurumsal firmalarda
sanat yönetmeni ve grafik tasarımcı olarak çalıştım.
2019 yılından bu yana da kendi girişimlerimde
mesai harcıyorum.

Fluffy Tom’un macerası nedir? Bu sevimli işletmeyi
açmaya nasıl karar verdiniz?
Fluffy Tom aslında bizim için bir sürecin adı. Macera, 2021
yılının ortalarında fiziksel olarak şekilenmeye başlasa da fikrin
olgunlaşması açısından çok daha öncelere dayanıyor. Dileğimiz,
kendimizin sevdiği ve özlediği lezzetlerle tüm Ankaralıları
bir araya getirmekti. Bunda başarılı olmak istedik. Bunun için
Kasım ayında harekete geçtik ve ilk şubemizi Çankaya/Birlik
Mahallesi’nde hizmete açtık.

Donutlarınızın görünüşü dahi lezzetli. Bunun sırrı
nedir?
Ürünlerimiz her gün tek tek bezelenerek özel reçetelerle ortaya
çıkıyor. Müşterilerimize en katkısız ve taze olanını sunmaya
gayret ederken onların gözlerine de hitap etmenin önemli
olacağını düşündük. Elbette iyi görünen bir ürün işin sadece
başlangıcıdır ama her kaliteli ürün iyi görünmeyi de hak
eder. Böyle düşünüyoruz. Bu yüzden her bir donuta hak ettiği
görünümü vermeye gayret ediyoruz.

İşletmenizin şubelerini şehrin farklı
lokasyonlarında da görecek miyiz?

2022 planlarımız arasında şehrin farklı noktalarında
şubeleşmek var. Standartlarımızı koruyarak ulaşabildiğimiz
kadar çok insana ürünlerimizden tattırmak istiyoruz.

Fluffy Tom’u üç kelime ile anlatmanızı istesek ne
söylersiniz?
Tazelik, lezzet ve katkısızlık diyebilirim.

Sizi benzer donut işletmelerinden ayıran en
belirgin özelliğiniz nedir desek?

Fluffy Tom’da hiçbir üründe herhangi bir katkı maddesi
kullanmıyoruz, tüm ürünler günlük ve el yapımı olarak
üretiliyor. Kalan ürünlerin hiçbiri bir sonraki gün tezgahta
kendisine yer bulmuyor. Tüm donutlarımızın içerisindeki
dolgu malzemeleri bizim tarafımızdan tasarlanıyor. Ürünlerin
dolgularında ve süslemelerinde size ne vadediliyorsa onu
buluyorsunuz. Dönemsel olarak hayata geçirilen ürünlerimiz,
yerini kendisinden sonrakine bırakan donutlarımız oluyor.
Açıkçası bu dinamikliği de seviyoruz. Ayrıca Fluffy Tom’da
vegan donutlar ve donut gevrekler de bulabilirsiniz. 

Fluffy Tom’da hiçbir üründe herhangi
bir katkı maddesi kullanmıyoruz, tüm
ürünler günlük ve el yapımı
olarak üretiliyor.

davet

HANDE TAVİLOĞLU, AYȘE BOYNER, ALİHAN ALOĞLU, İSMAİL POLAT, ASLI UCER, ELİF BOYNER

GAMZE CİZRELİ

Palandöken’de
Görkemli Açılış
Türkiye’nin en sevilen kayak
otellerinden biri olan Sway Hotels,
10. yılını görkemli bir açılış ile
kutladı.

UZAY ALTUĞ, BURCU ESMERSOY, KUZEY ALTUĞ, ÇAĞLA ȘİKEL
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Palandöken Dağı’nın eteklerine kurulan ve son yılların en popüler
kayak otellerinden biri olan Sway Hotels, 10. yılına özel olarak
düzenlenen “Yapı Kredi Presents Sway Winter Season Opening”
etkinliği ile yeni sezonun açılışını yaptı. Büyük ilgi gören davete iş,
spor, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. MercedesBenz’in araç sponsorluğunu üstlendiği ve Ayşe Boyner’in yer aldığı,
yeni sezonu ve Palandöken bölgesini anlatan macera dolu kısa
filmin galası ile birlikte yeni sezona merhaba denildi. 

röportaj

TUFAN BAĞCI

Yeni Nesil Eğlence
Veka Grup
2014 yılında kurulan, uzun yıllardır tekstil, sanayi, turizm, demir-çelik alanlarında
faaliyet gösteren Veka Grup; Marla Ankara, Atiye Ankara, Boho Ankara isimli
ișletmelerinde, genç ve dinamik ekibiyle yeni nesil bir eğlence anlayıșı sunuyor.
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ncelikle bize Veka Grup hakkında biraz
bilgi verir misiniz?

2014 yılında kurulmuş olan Veka Grup; tekstil, sanayi,
turizm, demir-çelik alanlarında uzun yıllardır faaliyet
göstermektedir. 2015 yılında ise yeme- içme sektörüne
giriş yapmıştır. Adana merkezli olan Veka Grup; Ankara,
Adana başta olmak üzere 5 farklı ilde hizmet vermektedir.

Biraz ekibinizden söz edebilir misiniz, nasıl bir ekip
var Veka Grubun arkasında?
Veka grubun arkasında: Genç, dinamik, yaptığı işe saygı duyan;
birbirine yaşca yakın, enerjik, alanında eğitimli, birbiriyle takım
oluşturmuş, müşteri memnuniyeti odaklı bir ekip var.

Atiye Ankara, Boho Ankara ve Marla Ankara’dan
bahseder misiniz? Bu üç yer arasındaki eğlence
anlayışında ne gibi farklılıklar var?

Yeni projeler geliștirmek için
çalıșmalarımız tüm hızla devam
etmektedir.

Üç ayrı mekanımızın sunduğu eğlence deneyimleri farklı olsa da
üçünün de ortak özelliği, genç nesile hitap etmesi ve sınırsız eğlence
anlayışını benimsemiş olmasıdır.
Atiye Ankara, yeni nesil meyhane kültürünün Ankara’daki en
güzel örneklerinden. Misafirlerimiz, gelişkin meze çeşitlerimiz ve
yemeklerimiz eşliğinde 20.00-24.00 saatleri arasında 90’lar türkçe
pop eşliğinde lezzet ve eğlenceyi bir arada deneyimlemekte.
Marla Ankara’da ise bistro ve localarımızda birçok ünlü pop
sanatçısını, Ankaralı sevenleri ile canlı performans eşliğinde
buluşturmaktayız . Canlı müzik kültürünün en dinamik ve en yeni
tarzını temsil ediyoruz.

Gelecek dönemde yeni projeler, sürprizler var mı?

Yeni projeler geliştirmek için çalışmalarımız tüm hızla devam
etmektedir .Yakın zamanda İstanbul projemizin müjdesini
şimdiden verebilirim. Aynı zamanda 2022 yaz ayları için de
özellikle Çeşme ve Bodrum için proje hazırlıklarımız sürmektedir. 

Boho Ankara ise gerek mimarrisi gerek dekorasyonu ile
misafirlerimize bohem bir eğlence anlayışı sunmakta. Son dönemin
trend müzikleri eşliğinde dj performanslarımızla her geceyi ayrı bir
parti havasında yaşatmaktayız.

Marka stratejiniz ve mekan konseptiniz nedir?

Marka stratejimizi gerek Türkiye’de gerek dünyada hızla yayılan
eğlence anlayısını kendi mekanlarımıza hızla entegre etmek
üzere değişim ve gelişim üzerine kurulmuş müşteri memnuniyeti
oluşturmaktadır.
İşletmelerimizde, misafirlerimiz eğlence hayallerini sınırlamadan
isteyenin dans edebileceği, isteyenin yemek eşliğinde sohbet
edebileceği, isteyenin de barda içeceğini yudumlayıp arzu
ettiği tarzdaki müziğini dinleyerek rahatsız olmadan özgürce
eğlenebilecekleri bir ortam sunmaktayız.

Menülerinizde ne tür lezzetler yer alıyor?

Atiye Ankara işletmemizde iki ayrı menü kullanmaktayız. İç
mekanı oluşturan yeni nesil meyhane bölümümüz seçkin Türk
Mutfağı mezeleri ve her çeşit ızgara seçeneği sunarken; Atiye bahçe
bölümümüzde İtalyan ve dünya mutfağı çeşitleri bulunmaktadır

Pandemi döneminde tüm işletmelerin kapanmasıyla
birlikte eğlence sektöründe büyük zorluklar yaşandı.
Şu an işletmelerinizde durum nasıl?

Şu an işletmelerimizde pandemi kurallarına uygun olarak hizmet
vermek için elimizden gelen çabayı fazlasıyla göstermekteyiz. Uzun
süren karantina ve yasakların ardından en çok sekteye uğrayan
sektörlerin basında gelmiş olsak da yeni normalde misafirlerimizin
yoğun ilgisi bizi fazlasıyla mutlu ediyor.

veka.grup

haber

Atatürk’e
Özel Oda
Swiss Otel Genel Müdürü Uğur Talayhan,
Serdar Erener’in de katkılarıyla
otelin bir odasını Atatürk’ün sembolik
odasına dönüştürerek, ziyarete açtı.
UĞUR TALAYHAN, SERDAR ERENER, SİNEM YILDIRIM

Oda için yapılan yorumda: ‘‘Mustafa Kemal Atatürk, işgal için İstanbul’a
demirlenmiş İngiliz zırhlı gemilerine bakıp ‘Geldikleri gibi giderler!’
dediğinde Beşiktaş sahilindeydi. İstiklal mücadelesinin ateşi içine
düştüğünde de çok erken yaşında aramızdan ayrılırken de hep Beşiktaş
sahilinde idi. Beşiktaş’ın, Atamızın hayatındaki önemine dikkat çekmek
için Serdar Erener tarafından on beş gün içinde hazırlanan oda; Atatürk’ün
sevdiği kitapları, içtiği kahvesi ve yaptığı şeylerle bezenmiş.
https://odamuze.com adresinden de gezilebilen oda ile Accor Grup, Uğur
Talayhan, Serdar Erener ve ekibi; Ulu Önder Atatürk’ün ölümsüz oluşunun
83. yıldönümünde muhteşem bir başarıya imza atmış.’’ deniyor. 

Beypazarı
Maden Suyu
Büyüyor
Beypazarı Maden Suyu Yönetim
Kurulu Başkanı Niyazi Ercan,
geçtiğimiz yılın maden suyu
sektörünü değerlendirirken 2022’ye
dair hedeflerinden söz etti.
Niyazi Ercan, Türkiye’de maden suyu tüketiminin son 10
yılda 2 kat arttığını açıkladı. Tedarik etmek zorunda olunan
başta cam şişe gibi malzemelerdeki eksiklikler nedeni
ile hedeflenen üretim miktarının altında kalınsa da yeni
maden suyu şişeleme üretim hattının kurulduğunu belirtip
teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam edileceğini
söyledi. “Türk maden suyunun tüm dünya tarafından
kullanılmasına aracı olmak en büyük amacımızdır.” dedi. 
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Şövalye Liyakat
Nişanı
Pernod Ricard Ortadoğu Kuzey Afrika ve
Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay’a,
Fransa Hükümeti tarafından Tarım
Şövalye Liyakat Nişanı verildi.
Fransa Tarım Bakanlığı tarafından 1883 yılından bu yana verilen Tarım
Şövalye Liyakat Nişanı (Chevalier du Merite Agricole), Pernod Ricard
Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay’a
takdim edildi. Tarım Şövalye Liyakat Nişanı’nı, Fransız Sarayı’nda
düzenlenen özel bir törenle Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin’den
teslim alan Tümay: “Bu nişanı, ‘keyifli anların yaratıcıları’ olma
vizyonuyla birlikte çok başarılı işler yaptığımız tüm Pernod Ricard
Türkiye çalışanları adına alıyorum” dedi. 

Çocukların
Renkli Dünyası
Beetle Beez
Renkli tasarımlarıyla çocukların dünyalarını
yansıtan, “mutlu ve özgür” sloganıyla yola çıkan
Beetle Beez, sağladıkları başarıyı çocukların
hayal güçlerinden aldığı ilhamla bağdaştırıyor.
Beetle Beez’in kurucu ortağı Melike Tayan Özgen: ‘‘Koleksiyon ve markamızdan
kısaca bahsedecek olursak Beetle Beez, çocukların dünyalarını yansıtan ve
hayal güçlerinden ilham alan renkli bir dünya. Yeni koleksiyonda da çocukların
gündelik hayatlarında yer alan kaykay, scooter, salıncak gibi aktiviteleri; doğa,
gezegenler, sanat ve geometrik şekiller ile birleştirerek renkli ve eğlence dolu bir
dünya yaratmaya çalıştık. Çocuk karalamasını yansıtan nakış stiline yer verdik.
Doğaya ve çocuklara zarar vermeyecek en kaliteli yumuşacık kumaşlar kullandık.
Üretimde ise kadın istihdamının yüksek olduğu yerel aile işletmeleri ile çözüm
ortaklığı yaptık.’’ diyor. 

röportaj

BELEN GÜLNUR ÇEVİK

Sağlıklı ve Eğlenceli
Beslenme
Fit Munch
Diyetisyen eșliğinde hazırladıkları paketlerle her gün ne yesem, ne pișirsem
derdinden kurtaran ve günlük almamız gereken kalori miktarı ile besin değerlerini
hesaplayarak eğlenceli menüler olușturan Fit Munch’ın kurucusu
Belen Gülnur Çevik; Fit Munch’ı ve detaylarını anlatıyor.

260 magdergi.com.tr

Ö

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Başkent Üniversitesinden 2020 yılında mezun oldum.
Kariyerime sektörün çeşitli alanlarında devam ettikten
sonra yeni markam olan Fit Munch yolculuğuna büyük
bir heyecanla başladım.

Fit Munch’ın amacı nedir?

Fit Munch, diyetisyen eşliğinde alışılmış kalıpların dışına çıkarak
hazırlanan eğlenceli bir beslenme çeşidi. Beslenme planlarımız,
sağlıklı ve dengeli beslenme konsepti üzerine kuruludur.
Hazırladığımız sağlık ve hijyen prensiplerine uygun paketler, her gün
müşterilerimize ulaşarak onların alışkanlıklarını değiştirmeyi ve
daha kaliteli bir yaşam standardı sunmayı amaçlıyor.

İnsanlar neden kilo vermek için Fit Munch’ı tercih
etmeli?

Aslında Fit Munch’ı tercih etmenin temel ve tek amacı kilo vermek
değil. Yaşadığımız şehir hayatında şu an en değerli şeyimiz zaman.
Yemek yapmaya zaman ayıramayan kişiler, doğru porsiyon ve günlük
alınması gereken değerlerle doğru bir beslenme alışkanlığı kazanmak
için tercih etmeliler.

Yiyecek ve içecekleriniz bir uzman tarafından mı
hazırlanıyor?

Her biri sektöründe deneyimli ve dinamik ekibimiz tarafından
hazırlanıyor. Reçeteleri oluşturulan beslenme programlarımız
Diyetisyenimiz Çınsu Gündüz tarafından yazılıyor. Şefimiz Ali Kerem
Yılmaz ise bu listelere uygun orijinal lezzetler çıkararak sağlıklı ama
eğlenceli bir beslenmenin mümkün olabileceğini tüm tüketicilerine
gösteriyor.

Beslenme programlarınız nasıl besinlerden oluşmakta?

Dünyanın en iyi 3 diyetini sizin için harmanlayan, besin değeri
yüksek, kaliteli besinlerden oluşuyor. Akdeniz diyeti, dash, flexitarian.
3 ana ve 1 ara öğünden oluşan beslenme programımızın yanında
detoks paketlerimiz de bulunuyor. Klasik günlük diyet paketlerimizin
yanında IF, OMAD, Ketojenik Diyet, Sporcu ve Vejeteryan Diyet
paketlerimize göre tüm besin gruplarını kaplıyor.

Paketler oluşturulurken müşterilerin sevdiği/sevmediği
yiyecekler de göz önünde bulunduruluyor mu?

Paketlerimiz kişiye özel menüler ile oluşturuluyor. Fitmunch ailesine
katılmaya karar verdiğiniz takdirde diyetisyenimiz Çınsu Gündüz
sizler ile görüşme sağlayarak tüketmekten hoşlandığınız ve ya
hoşlanmadığınız gıdaları öğreniyor, bunun yanı sıra alerjiniz olan
gıdaları öğrenip size ve bünyenize en uygun menüleri ortaya çıkarıyor.

Her gün Fit Munch menülerine nasıl ulaşacağız?
Bir gün öncesinden ertesi günün yemeklerinin hepsi koruma
koşullarına uygun paketlenerek adresinize ulaşıyor. Örnek
menülerimiz için bizimle iletişime geçebilirler. 

Fit Munch, diyetisyen eșliğinde
alıșılmıș kalıpların dıșına çıkarak
hazırlanan eğlenceli bir beslenme
çeșidi.

röportaj

DUYGU HELVACIOĞLU

Duygu Helvacıoğlu Bozkurt
Renkli Yaşam Stili
Blogger ve İngilizce Öğretmeni Duygu Helvacıoğlu Bozkurt, keyifli ve șık
paylașımlarını hazırlarken neleri ön planda tuttuğunu, hayata kattığı renkleri ve
keyifli kariyer öyküsünü anlatıyor.
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izlere kendinizi tanıtır mısınız?
Duygu Helvacıoğlu Bozkurt kimdir?

Merhaba, 24 Kasım 1986’da İstanbul’da doğdum.
Ortaokulu Kültür Koleji’nde bitirdikten sonra ailem dile
olan yatkınlığımı görünce beni yabancı lise konusunda
çok motive etti ve ben de şevkle sınavlara hazırlandım. Lise öğrenimimi
Galileo Galilei İtalyan Lisesi’nde tamamladım ve hayatımın en güzel
dönemiydi diyebilirim. İtalyan Edebiyatı, yazarlar, Orta Çağ, sanat
derken erken yaşlarda çok donanımlı bir eğitimle mezun olduk.
Üniversitede de İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’nı bitirip
pedagojik formasyon alarak İngilizce öğretmeni oldum.

Başarılı bir eğitim hayatınız olduğunu görüyoruz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunusunuz, eğitiminize dair
ilerde bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz?
Yaklaşık 12 sene özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda İngilizce
öğretmenliği yaptım. Farklı yaşlardan öğrencilerimin olması, bana
meslek adına da çok şey kattı. Halen karşılaştığım öğrencilerim,
mutlaka bir şarkıdan, oyundan hatırlarlar beni; seneler geçse de
hatırlanmak harika bir his.

Blogger olmaya nasıl karar verdiniz? Böyle bir hayaliniz
var mıydı?

Böyle bir hayalim vardı aslında, yemeği aynı yapabiliriz ama o son
dokunuşa çok inanan birisiyim. Biraz önce konuştuğumuz eğitim
hayatımla da bunun çok örtüştüğünü düşünüyorum. Edebiyat
demek, tarih demek, insan demek. Tüm bunları aynı kazanda
kaynattığımızda, bir sandalyeye bile baksanız farklı çağrışımlar geliyor
aklınıza. Bir resmin altına yazılanlar benim için bu yüzden çok önemli,
yemeğe en son yapılan dokunuş dediğimde bu.

Blogger olarak oldukça renkli bir sayfanız var.
Sosyal medya paylaşımlarınızda neleri ön planda
tutuyorsunuz?

Öncelikle keyif almak... İngilizce öğretmeniyken de yeni
arkadaşlarıma verdiğim naçizane bir tavsiye vardı. “Siz derste
eğlenmezseniz, çocuklar hiç keyif almaz” diye. Koyduğum postlara
bazen dönüp dönüp ben de bakıyorum... Bütün bunlara ek olarak
da kendi dilimin olduğunu düşünüyorum, çok seviyorum gösterişli
kelimeler kullanmayı.

Takipçi kitleniz nasıl bir kesimden oluşuyor? Daha çok
kimlere hitap ettiğinizi düşünüyorsunuz?

Zaman zaman istatistiklerime bakıyorum. Tam da benim yaş grubum
kadınlar, takipçilerimin çoğunluğunu oluşturuyor. Ben ise 25 ve üzeri
kadınlara hitap ettiğimi düşünüyorum ama gezi paylaşımlarında da
erkek takipçilerimden çok soru alıyorum.

Sosyal medyanın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

İstikrarlı olan kazanacak, eskiden daha kolaydı belki doğru ama çok
sevdiğim yazar Beyhan Budak’ın son kitabında dediği gibi “Her zaman
zaman vardır”, başta söylediğim cümleye ek olarak şunu diyebilirim:
Daha istikrarlı olan kazanacak, küçük her başarıyı kutlayan
kazanacak.

Dünya çapında bloggerların markalar ile önemli
anlaşmalara imza attığını görüyoruz. Sizden de böyle
projeler görecek miyiz?
Çok isterim. Herkesin kendi tarzı, kanının kaynadığı bir müzik,
onu en iyi ifade eden çizgileri var ve bunları düşünmek beni çok
heyecanlandırıyor. Markalarla olan görüşmelerde bu uyuma çok
önem veriyorum. 

duyguhelvacioglubozkurt

davet

MİHRE ÇELİKKOL

GAMZE ERÇEL

YASEMİN ÖĞÜN

RACHEL ARAZ KİRESEPİ

TALIA KALPAKÇIOĞLU

Işıltılı
Koleksiyon
Atasay’ın heyecanlandıran yeni
koleksiyonunun yüzü, sevilen
oyuncu Hande Erçel oldu.
Işıltılı, genç ve anı yakalayan tasarımlarıyla Türkiye’nin
mücevher sektöründe önde gelen markası olan Atasay’ın
yeni koleksiyonu tanıtıldı. İş birliği kapsamında Atasay’ın
heyecanlandıran yeni koleksiyonunun yüzü Hande Erçel
oldu. Atasay’ın CEO’su Atasay Kamer ev sahipliğinde
gerçekleşen ve yeni tasarımların tanıtıldığı lansmana,
birçok ünlü de katılım gösterdi. 

HANDE ERÇEL

ATASAY-SİMAY KEMER

röportaj

FAZİLET DAI KURHAN

Kendi Masalının Prensesi
Dai Wedding
Dai Wedding, 20 yıla yakın bir süredir gelinlerin kendi masalının
prensesi olması için ince bir tasarım ve ișçilik anlayıșıyla gelinlik üretiyor.
Koleksiyonlarıyla hem gelinlik modasına yön veren hem de her gelinin özel
hissetmesi için çabalayan Dai Wedding’in kurucusu Fazilet Dai Kurhan, firma
hakkında merak edilen tüm detayları paylașıyor.

B

ize biraz Dai Wedding’ten bahseder misiniz?

Neredeyse 20 yıla yakın bir süredir kendi markamızla
gelinlik modelleri tasarlıyor, üretiyor ve satışını
yapıyoruz. Bugün gelinen noktada, onlarca çalışanımız
ve binlerce yerli yabancı gelinimizle, gelinlik modasına
yön vermeye devam ediyoruz. Ocak 2022 itibariyle
Ankara mağazamızdan sonra İstanbul mağazamız
da açılıyor. Abdi İpekçi Caddesi Nişantaşı Şişli adresinde olacak
mağazamızla İstanbullu gelin adaylarımızı da Dai Wedding Ailesine
katacağımızı buradan müjdelemiş olalım.
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Gelinlik modellerinizde özellikle dikkat ettiğiniz
bir nokta var mı? Koleksiyonlarınızı neyi ön planda
tutarak hazırlıyorsunuz?

Tabii ki, her şeyden önce gelinlerimiz tüm tasarımlarımızın
merkezinde yer alıyor. Onların istekleri ve hayalleri doğrultusunda
dinamik tasarım süreçleri organize ediyoruz. Koleksiyonlarımızda
olacak modellerin belirlenmesinde ve hazırlanmasında tüm yıla
yayılan tasarım planlamaları yapıyoruz. Karma tasarım modeller
sayesinde de birçok farklı zevk ve beğeniye hitap edebiliyoruz.
Bu dinamik süreç, belli bir adette tasarıma bağımlı olmadan

yılın genelinde birçok farklı detayda ve materyalde modelleri
koleksiyonlarımıza ekleme ve gelinlerimize sunma imkanı
veriyor. Sonuç olarak bu sayede Dai Wedding mağazalarında
gelinlerimize yüzlerce alternatif sunabiliyoruz.

Her vücut formuna yakışan gelinlik modeli farklı
mıdır? Yoksa her kadın dilediği ya da hayal ettiği
gelinliği mi giymeli?

Moda dünyasında kabul gören genelgeçer kurallar tabii ki gelinlik
seçiminde de büyük rol oynamakta. Tasarım ekibimiz, gelinlerin
vücut yapılarına uygun modelleri seçmeleri doğrultusunda
elbette yönlendirmeler yapıp fikirler de vermekte. Bu fikirleri
ve yönlendirmeleri gelinlerimizle paylaşırken dikkat ettiğimiz
ve marka kültürümüzün de temelini oluşturan bir farklılığımız
mevcut. Bizce her gelin kendi masalının başkahramanı ve
prensesi. Bu ilkemiz ışığında sorunuzun cevabına gelirsek evet,
her gelin adayı dilediği ve hayal ettiği gelinliği giymelidir. Burada
biz gelinlik tasarımcılarına düşen görev ise estetik bir bakış açısı
sunarak bu hayali gerçeğe dönüştüren aracılar olmaktır.

2022 kreasyonunuz ile ilgili bize neler anlatmak
istersiniz? 2022’nin can alıcı farklılıkları neler?

2022 yılı için geleneksel ve modern çizgileri birleştiren tasarımları
ön plana çıkartıyoruz. Vintage modelleri günümüzün detaylarıyla
karıştırarak romantik dokunuşlar yapıyoruz. Bu geçmişe dönüş
sayesinde, saten modellere ağırlık veren güçlü tasarımlar ortaya
çıkıyor. Kare yakalar ve geniş askılar, korsajlı bedenler ve hareketli
etekler. Her zaman olduğu gibi uzun kuyruklar ve kabarık
tül etekler sanki geçen yıl yaşadığımız düğün yasaklarına bir
protesto gibi geniş balo salonu düğünlerinde yerini alacağına
inanıyoruz. Olmazsa olmazımız üç boyutlu çiçeklerle bezenmiş
danteller yine en belirgin öne çıkışı yapacak. Hakim yaka ve
balon kollu modellerin de çok beğenileceğini düşünüyoruz. Beyaz
dışındaki uçuk renkler de çok sevilecek, düğün konseptine bağlı
olarak yerine göre birden çok gelinlik modeli giyilmesi çoğu gelin
adayımız tarafından kabul görecek.

2022’nin gelin adaylarına önerileriniz var mı?

2022 yılında da daha önceki yıllardaki gibi gelin adaylarımıza
birkaç önemli önerimiz olacak;
• Gelinlik modelinize karar vermek için geldiğinizde bize yani
tasarımcınıza güvenin,
• Yanınızda beğenileri sizden çok farklı kişilerle gelinlik
alışverişine çıkmayın,
• Her ne kadar gelinlik seçme süreci eğlenceli bir süreç olsa da çok
model deneyerek kafanızı karıştırmayın,
• Gelinlik modelinize düğününüzden en az 2-3 ay önceden karar
verin ve bu önemli kalemi kafanızdan atarak rahatlayın,
• Bütçeniz doğrultusunda hareket edin, bütçenizin üzerindeki
modelleri deneyerek zaman kaybetmeyin.
• Ve tabii ki en önemlisi; Mutluluğunuzu bozmayın. Unutmayın ki
tüm düğün sürecin başkahramanı sizsiniz, sizin istekleriniz her
şeyden önemlidir.

İstanbul’da yeni bir mağaza açtınız. Bu mağaza ile
ilgili düşünceleriniz neler? Şu an işler istediğiniz
gibi ilerliyor mu?

Çok uzun yıllardır Türkiye’deki gelinlerimize Ankara’dan ulaştık
ve onları o muhteşem güne Ankara’dan hazırladık. Son yıllarda
Dünya’nın birçok ülkesine ( Amerika,Kanada, Fransa, İngiltere,
Almanya, Güney Afrika, Belçika, İsviçre, Irak başta olmak üzere)
ölçü üzerine hem perakende hem de toptan gelinlikler gönderdik

ve muhteşem geri bildirimler aldık ve yurt dışı mağazalar
açma konusunda olağanüstü yüreklendik. Büyüme stratejimiz
doğrultusunda yeni mağazalar açma kararımızı pandemi öncesi
almamıza rağmen, pandeminin zorlukları herkesi etkilediği gibi
bizi de bu kararımızı ertelemeye mecbur bıraktı. Nihayetinde
Ocak 2022 itibariyle Ankara dışındaki ilk mağazamız olan
İstanbul Abdi İpekçi mağazamızın açılışını tamamladık ve
İstanbullu gelinlerimizle buluştuk. Sadece İstanbul değil, çevre
illerden de yoğun ilgi gören bu atılım hem bizi hem de bize
ulaşmak isteyen gelinlerimizi de çok mutlu etti.

Farklı şehirlerde yeni mağazalar açmayı düşünüyor
musunuz?
Şu an için Ankara ve İstanbul mağazalarının Türkiye için
yeterli olduğunu düşünüyoruz. Teknolojinin getirdiği imkanlar
doğrultusunda ve provasız kargoyla teslim yapabilen uzman
tasarım ekibimiz sayesinde diğer illerdeki gelinlerimize hizmet
vermede herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Ankara mağazamızın
başarısını İstanbul mağazamızın da yakalayacağını ve hatta
geçeceğini düşünüyoruz. İstanbullu gelinlerimizden de bu
yönde çok iyi geri dönüşler alıyoruz. 2022 sonrası planlarımızda
Avrupa’da açılacak mağazaları hedefliyoruz. Bir dünya markası
olma vizyonumuz ışığındaki ilk durağımız olan İstanbul
mağazamızı, diğer Avrupa şehirlerindeki mağazalarımız takip
edecek. İstanbul sonrası ilk durağımız Londra olacak. Londra’yı
da Frankfurt ve Paris takip edecek. 

makyaj sırları

Hamiyet Akpınar

hamiyetakpinar@gmail.com
hamiyetakpinar

Modern Mat ve
Brontouring
2022 kıș makyajında öne çıkan modern mat makyaj ve yükselen trend
brontouring tekniğini mercek altına aldık.

U

zun süredir moda olan parlak makyajları
sevmeyenlere güzel haberlerim var, podyumlarda
son birkaç sezondur geri dönme çabasında olan
mat görünümlü cilt makyajları, sonunda bu kış
sokak makyajına yansımaya başladı. “Nihayet tam
bana göre bir trend!” dediğinizi duyar gibiyim. “Son yıllarda cam
gibi parlak ışıl ışıl ciltler çok moda ama benim cildime uygun değil,
cildimi daha yağlı, gözeneklerimi daha geniş gösteriyor.” diyorsanız
bu trend tam da size göre.
Mat görünümlü ten makyajları, 90’ların imzası niteliğinde fakat
“mat fondöten” dediğimizde de kalın yapılı ve pudra pudra duran
fondötenler tamamen 90’larda kaldı diyebiliriz. Artık devir
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“modern mat” devri. 2022’de makyaj çantamızda yer edinecek
fondötenler artık doğal kapatıcılıkta, asla ağırlık yapmayan ve
saten-mat bitiş sunan fondötenler. Yani öyle yoğun makyajlar
yerine, ikinci ten gibi duran ama kusurları da kapatan ten
makyajlarını daha sık göreceğiz. Böylece cildiniz parlamadan
duru ve pürüzsüz görünmeye devam edecek. Eğer seviyorsanız,
abartmadan içinde sim tanecikleri olmayan aydınlatıcıları,
sadece yüzün ışık alan noktalarına hafifçe sürebilirsiniz.
2022’de yükselen başka bir trend de brontouring. Keskin
konturların azalması ile bronzerlarla yapılan bu teknik, cilt
rengini ısıtırken yüzü boyutlandırmak için kullanılıyor.
Yumuşak tüylü oval bir fırçayla, alın çevresine ve yanak

BOBBI BROWN-Dudak Kalemi

MAC - Ruj HoneyLove

SHISEIDO - Synchro Skin Radiant Lifting Fondoten

NARS - Krem Kapatıcı

BENEFIT- Hoola Glow
Bronzer

DAY2DAY- Vitamin C Serum

boşluklarınızdan yukarıya doğru ürünü harmanlayarak
uygulayabilirsiniz. Brontouring ürününün simli değil,
mat ve saten dokulu olması boyutlandırmanın daha
etkili ve doğal olmasını sağlar. Burun gölgesi ve çene
hattını belirginleştirmek için yine soğuk alt tonlu
ürünler kullanmaya devam ediyoruz.
Göz makyajında da ışıltılı parlak farlar yerine yarı mat
ve saten dokular öne çıkıyor. Keskin eyelinerli fox eyes
makyajları, yerini buğulanmış eyeliner efekti ve sıcak
tonlarda yapılan smokey makyajlara bırakıyor diyorum
fakat eyeliner hala popülerliğini korumaya devam ediyor.
Dudaklarda da 90’lar esintisini kahve ve bej tonlarındaki
rujlarda görüyoruz. O dönemde kullanılan keskin dudak
kalemlerinin yerine, çok kontrast olmayan ama kendini
hissettiren ruj renginden bir iki ton koyu kalemler eşlik
ediyor. 

NARS - Matiﬁcante, Pore & Shine Control Primer

NARS - Skin Deep Far Paleti

röportaj

SENA BULUT

‘‘Her Harika Tasarım Çok
Daha İyi Bir Hikaye İle Başlar’’
Lorinda Mamo

Her zaman en büyük tutkusu olan modayı kendi markası ile devam ettiren haute
couture denim ceket tasarımlarıyla öne çıkan Sena Bulut, bu ay markasının
kuruluș hikayesini ve gelecek planlarını MAG Okurları’na anlatıyor.

S

izi biraz tanıyabilir miyiz?

5 ocak 1999 tarihinde doğdum. Ankara’da yaşıyorum.
Eğitim hayatıma Ankara’da devam ediyorum. Başkent
Üniversitesi iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü
öğrencisiyim.

Miole Official’ı tanıtabilir misiniz?
Kendinizden ve firmanızın kurulma sürecinden
bahseder misiniz?

Miole Official’ı 1 yıl önce kurdum. Moda, benim için kendimi
bildim bileli en büyük tutkumdu fakat bir marka olmak
gibi bir düşüncem yoktu. 22 Eylül 2020 tarihinde aileme bir
marka kuracağımı ilettim ve onlardan gelen destek ile fikrimi
gerçekleştirmeye karar verdim. Araştırmalara başlayıp, hangi
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içerikte ilerleyeceğimi ne tarz ürünler tasarlayacağımın arşivini
belirleyerek İstanbul’a gittim. Marka için gerekli olan kumaştan,
kutuya tüm gerekenleri alıp Ankara’ya döndüm. Ürünlerin
tasarımını yaptıktan sonra maraton benim için özetle bu şekilde
başlamış oldu. Miole ismi nereden geliyor diye soranlar oluyor.
Tamamen kendim türettiğim bir isim. Özgün ve farklı olmasını
istedim. Hayatımın her alanında olduğu gibi pastel tonlar, hem
yaşam alanıma hem kıyafetlerime de yansıyordu. Markamda da bu
renkler üzerinde gitmek istedim. Benim için en büyük mutluluk
bu yolda bana en büyük desteği veren ailemle beraber yakın
arkadaşım Ece Bal oldu. Mankenim olarak ürünlerimi üzerinde
taşımasını rica ettim ve ne kadar teşekkür etsem az, bir an desteğini
esirgemedi. Bu kararla beraber 1 yıllık planımı belirledikten sonra
kendimi Miole’nin 1. yılını kutlarken buldum.

Markanızın kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz?
İç mimarlık bölümü okuyorum. Bölümümü çok severek
sürdürmekteyim. Mezun olduğumda mesleğimi yapacağım.
Miole benim için tamamen hayallerimi gerçekleştirdiğim,
kendimi bulduğum, hedeflerimin adımını attığım ilk projem.
Aldığım kıyafetlere; kendimce özgün bir şekilde tüy, taş,
kumaş kullanarak farklı dokunuşlar katmayı çok seviyordum.
Çevremde olan arkadaşlarım nerden aldığımı soruyordu ve
maceram böylece başlamış oldu.

Ürün yelpazenizde neler var, tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?

Bu işe başlarken sadece kot ceket tasarımı üzerinden
ilerleyeceğim diye bir karar almıştım. 1 yılda 3 koleksiyon
çıkardım. Kot ceket, benim için dış giyimde en kurtarıcı olan.
Akşam bir yemeğe giderken payetli bir kot ceket eşlik ederken
bir eşofman takımı üzerinde de eşlik edebilen bir kurtarıcı.
Yaz akşamında, sonbahar esintisinde, güneşli kış günlerinde,
her mevsim giydiğim ve her kombinde ayrı hava katan
vazgeçilmez bir ürün benim için.

1 yılda bu başarıya nasıl ulaştınız?

Öncelikle ailemin sonsuz inancı ve desteği ile diyebilirim.
İstedikten sonra yapamayacağım hiçbir şey yok benim için.
Emek verilen tüm iş başarıya ulaşır. Çok güzel müşteri kitlem
oluştu. 1 yıllık süreçte sosyal medya yönetiminden, müşterilerle
birebir ilgilenmekten, ürünlerin dikimine, paketlenmesinden
kargosuna kadar kendim ilgilendim. Çok severek çalışmak
böyle bir şey olsa gerek. Zorlu ama bir o kadar huzurlu .
Geriye dönüp baktığımda “bu seviyeye kendi başıma geldim”
demek tüm zorluğa değiyor. Bu süreçte yanımda olan tüm
arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek isterim. Başta Çağrı,
Zehra ve Merve olmak üzere bir çok arkadaşımın desteğini
aldım. Çevremdeki insanlar, hem tasarım bakımından hem de
tüm süreçte yardımcı oldular.

Müşterileriniz tarafından en çok tercih edilen
ürünleriniz hangileri?

Her ürünün alıcısı farklı oluyor. Tasarım ürünler olduğu için
bazı kot ceketler payet ağırlıklı, bazıları tül ve taş, diğer kot
ceketler ise daha spor. Bir sipariş veren, ikinciyi üçüncüyü
sipariş veriyor. Belirli bir ürün en çok tercih edilen diyemem. 3
koleksiyonda da tüm ürünler çok sevildi ve tercih edildi.

Önümüzdeki sezon veya daha sonrası için
planlarınız nelerdir, yeni bir kreasyon gelecek mi?
Planlarım devam ediyor. Bahsettiğim gibi kot ceket dışında
bir içerik düşünmemiştim fakat talepler doğrultusunda farklı
tasarım ürünleri gözden geçirmekteyim. Yeni çıkaracağım
bahar koleksiyonuna yeni tasarımlar eklenebilir.

Miole 1. Yıl partisindeki düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz ?

Hayalimi gerçekleştirdiğim, benim için en unutulmayacak olan
Miole’nin 1. yıl partisi kelimelerle anlatılamaz. Annem, babam
ve abilerimin desteği ile bugün kurmuş olduğum markamın
1. yılını 18 Eylül 2021’de gerçekleştirdiğim özel davetli bir
organizasyon ile kutladık. En ince ayrıntısına kadar kendim
düşünüp organize ettiğim bu parti, hayal ettiğimden daha
güzel bir şekilde gerçekleşti . Davete katılanlar, hem ürünlerimi
yakından inceleme fırsatı buldular hem de çok keyifli anlar
yaşadılar.

Mağazalaşmayı düşünüyor musunuz ?

Miole’yi üniversite 2. sınıfta eğitimimi sürdürürken kurma kararı
aldım. Bu zevkle yaptığım işi, meslek olarak görmüyorum. Mezun
olduktan sonra iç mimar olarak hayatıma devam etme planım
var. Bu süreçte mağazalaşmayı düşünmüyorum fakat gelen
proje tekliflerini değerlendirmekteyim. Miole markası altında
satış noktaları olarak anlaşacağım mağazalarda, satış imkanı
sağlayabileceğim. 

miole.official
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FİLİZ YENİȘEHİRLİOĞLU

BERNA TANVERDİ

ERAY ERGEÇ

ÖZGÜR CEREN CAN

FOKKE GERRITSEN

Kültürel Mirasa
Sanatsal Bakış
Divan Çukurhan’da Başkent
Ankara’nın kültürel hafızası için
oldukça önemli bir sempozyum
düzenlendi. İki gün boyunca devam
eden sempozyumda; 18. yüzyılda
yapılan Ankara Tablosu farklı
sanat disiplinleriyle harmanlanarak
ziyaretçilerle buluştu.
Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği, Koç Üniversitesi Vehbi Koç
Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM),
Rahmi M. Koç Müzesi Ankara ve Hollanda Araştırma Enstitüsü
(NIT) iş birliğiyle ile “Temsilden İlhama: 18. Yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu” adlı sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyum
2018 yılında Koç Üniversitesi VEKAM ve Ankara Rahmi M. Koç
Müzesi iş birliği ile düzenlenen “Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi,
Sof Sergisi” ile Ankara’ya getirilen “Ankara Manzarası” tablosu ve
“TAKT” adlı çağdaş sanat performansı da çevrimiçi olarak sunuldu.
İki gün boyunca süren sempozyumun açılış davetine diplomasi, iş ve
sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı. 
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ZEHRA-BARIȘ ÖNEY

HULUSİ-ȘEYDA TOSYALI TOPRAK

SAFFET EMRE TONGUÇ

Puglia’dan
Gelen Michelin
Yıldızlı Lezzetler
Four Seasons Hotel Bosphorus
özel bir davete ev sahipliği yaptı.
Michelin yıldızlı restoran
Due Camini’nin Executive Şefi
Domingo Schingaro benzersiz
bir menü hazırlayarak; misafirlere
unutulmaz lezzetler sundu.
Four Seasons Hotel Bosphorus’ta özel bir davet gerçekleşti.
Türk Hava Yolları Bari Genel Müdürü Ömür Kahraman, İtalya
Puglia’nın meşhur otellerinden Borgo Egnazia tarafından, Four
Seasons Hotel Bosphorus ev sahipliğinde gerçekleşen davete
Türk cemiyet, gastronomi ve iş dünyasından önemli isimler
katıldı. Michelin yıldızlı restoran Due Camini’nin Executive
Şefi Domingo Schingaro ile Four Seasons Hotels İstanbul Baş
Aşçısı Savaş Aydemir, misafirlere özel olarak hazırladıkları
menü, misafirleri unutlmaz bir lezzet yolcuğuna çıkardı. 

CÜNEYT ASAN, ADNAN ȘAHİN

kadın-erkek-ilişki

Adil Yıldırım

adil@magmedya.com.tr

Yeni Yılda
Beş Altın Kural
Yeni yılın bizlere en bașta sağlık, bașarı ve huzur getirmesini diliyorum çünkü
sanırım bu üç kavram olmadan mutluluğa ulașmamız mümkün değildir.
Bu yazımda sizlere, artık eski defterleri kapadığımız ve yepyeni bir sayfa açtığımız
süreçte hayatınızın gidișatını değiștirebilecek beș altın kuralı aktarmak istiyorum
çünkü inanıyorum ki her insan, ruhunda bir yerlerde hayatını değiștirmek ve bazı
mucizeler yaratmak isteğini tașır. Bunu yapabilmek için nereden bașlayacağını
bilmeyenler ya da ilk adımı atacak cesareti olmayanlar için, aynen Youtube
videolarımda ve kitaplarımda yaptığım gibi farklı bir pencereyi aralamak istiyorum.
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Belki de yașadığımız coğrafyadan dolayı bazı
değer yargıları ve kültürel miraslar insanlar
üzerinde Demokles’in kılıcı gibi asılı duruyor ve
her adımda yaptığı hatalardan ötürü kendine
bir ceza vermek isteyen insanlar var; oysa
kimse mükemmel değildir ve daha önemlisi
mükemmel olmak zorunda değildir.

K

endini suçlamayı bırak

Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde, çevremde çok
sayıda insanın sürekli kendini suçlama ve kendini
cezalandırma psikolojisi içinde olduklarını fark
ettim. Bu durum daha önce bu kadar dikkatimi
çekmemişti ancak dikkatli bakınca insanların
kendilerine karşı acımasız olduklarını görmek zor değil. Belki
de yaşadığımız coğrafyadan dolayı bazı değer yargıları ve
kültürel miraslar insanlar üzerinde Demokles’in kılıcı gibi asılı
duruyor ve her adımda yaptığı hatalardan ötürü kendine bir ceza
vermek isteyen insanlar var; oysa kimse mükemmel değildir
ve daha önemlisi mükemmel olmak zorunda değildir. İnsanı
insan yapan özellikler bazı zaaflarıdır, önemli olan yeni yıla
girerken geçmişteki olayları kapının dışında bırakabilme gücünü
bulmaktır.

İlk adımı atarsan gerisi gelir

Bütün başarıların arkasında, ilk adımı atabilme gücü saklıdır.
Yıllar içerisinde karşıma çıkan insanlar arasında, büyük
planlar yapan ve sürekli yeni projeler üreten çok sayıda kişiyle
tanıştım ancak adım atan insanların sayısı çok azdır çünkü plan
yapmak ve hayalinde büyük başarılara imza atmak herkese
keyif verirken işin zor tarafını gerçekleştirmek ve adım atmak
genelde en zor olan bölümdür. Bir adım atmak, örneğin yarın
sabah kalktığınızda hep hayalini kurduğunuz seramik kursuna
başvurmak ve ders programını incelemek hayatınızda hiç
beklemediğiniz yepyeni kapıları açabilir. İlk adımı atmak, sihirli
bir dünyaya giriş yapmanızı sağlar.

Birey olmak için mücadele edin

Orta Doğu toplumlarında en dikkat çekici nokta, insanların birey
olabilme konusunda yaşadıkları zorluklardır. Çevremizdeki
herkes, özel hayatımıza ve iş hayatımıza karışır ve sürekli

kendilerine göre fikir verirler. Bunların bizim hayatımızın
gerçekleri ile örtüşüp örtüşmediğine asla bakmazlar, işte bu
durum yorucudur. Yeni yılda asla kimseyi dinlemeden kendi
hayatınızı yaşayın çünkü bu hayat size verilmiş bir hediyedir.

Hayatı kaçırmayın

Geçtiğimiz günlerde yirmi senelik bir arkadaşımın doğum günü
partisine davetliydim; yine eski dostlarımızdan bir tanesi, parti
sırasında yanıma geldi ve sohbet ederken ertesi gün katılacağı
toplantı için endişeli olduğundan bahsetti. Neden o anda mutlu
olmaya çalışmadığını sorduğum zaman, genelde böyle yaşadığını
ve sürekli bir gelecek planı yapmak zorunda olduğunu söyledi.
Oysa bulunduğumuz parti ortamı çok keyifliydi ve yıllardır
görüşmediğimiz bazı arkadaşlarımızla bir araya gelmiştik; yani
mutlu olmamız için çevremizde yeterince sebep vardı ama o buna
odaklanmıyordu. Bu hatayı yaparsanız hayattan keyif almanız
mümkün değildir çünkü o anı yaşamak ve partiden keyif
almak yerine ertesi gün için önceden endişelenmeye başlamak
anlamsızdır, buna tam olarak hayatı ıskalamak diyebiliriz. Yeni
yılda sadece yaşadığınız anlara odaklanın.

Küçük şeyleri büyütmeyin

Maalesef çok sayıda insanın endişeden ve negatif enerjiden
beslendiğini görüyorum, bu durum üzücü çünkü çevrelerinde
olup biten güzel şeylere odaklanmak yerine, sürekli onlara
endişe veren ufacık olayları büyüterek kar topu gibi devasa
sorunlara dönüştürmeye çalışırlar. Sadece salondaki perdelerin
rengi yüzünden ya da diş macunu yüzünden tartışıp ayrılan
ya da boşanan çiftler gördüm çünkü bazı insanlar inatlaşmayı
mutlu olmaya tercih ederler. Yeni yılda kendinize bir söz verin
ve çevrenizdeki insanlarla mutlu anlar biriktirmeye çalışın.
Hayat, yaşadığımız mutlu anlar ve dostlarla geçirdiğimiz güzel
zamanların toplamıdır. 
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SİNEM KINRAN PARLAK,HAKAN AKKAYA

EMEL YILDIRIM

DİLEK DİLBER

BUKET AYDIN

Singer’den
170. Yıl Daveti
Dikiş makinesi sektörünün lider
markası Singer, kuruluşlarının 170. yıl
dönümü için Singer Türkiye Genel
Müdürü Sinem Kınran Parlak ev
sahipliğinde Rahmi M. Koç Müzesinde
özel bir davet verdi.
Singer, 170. yıl dönümü dolayısıyla moda ve cemiyet hayatını
buluşturan özel bir davet verdi. Singer Türkiye, 170 yıldır tanıklık
ettiği hikayeleri anlattığı “Singer 170. Yıl Sergisi” ve “Singer’le Dikiş
Aşkına” belgeselini konuklarıyla paylaştı. Belgeselin konuklarla
birlikte izlenmesinin ardından İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Öksüz plaketi verildi. Markanın 170. yıl davetinde plaket
takdim edilen diğer isimler arasında Hakan Akkaya, Raşit
Bağzıbağlı ile tiyatro sanatçısı Derya Baykal’a ve Singer bayileri yer
alırken Zeynep Özyılmazel geceye şarkıları ile renk kattı. 
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Tarihi Hissetmek Mümkün
AJWA Cappadocia
AJWA Cappadocia; Kervansaray, Sakura ve Sanat Çarșısı konseptli
üç farklı tarihi konaklama seçeneğiyle lüks ve eșsiz bir deneyim sunuyor...

T

oplumlarını, yerel adetlerini ve kültürel miraslarını
koruyarak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
tarafından dünyanın “En İyi Turizm Köylerinden Biri”
seçilen Mustafapaşa Köyü’nde yer alan AJWA Cappadocia,
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan
tasarımıyla misafirlerini binlerce yılı kapsayan bir zaman
yolculuğuna çıkartıyor.

Geleneksel Anadolu misafirliğini yaşatan kervansarayların sade ama
büyüleyici, ilk bakışta mütevazi ancak ihtişamlı detaylarında gizli
dekorasyonu, AJWA Cappadocia ile günümüze taşınıyor. Pastoral bir
şölen sunan ve benzersiz bir peyzaj tasarımı bulunan AJWA Cappadocia;
eski zaman konaklamalarını bütün huzur ve ihtişamıyla yeniden
yaşatan “Kervansaray”, özel balkonlu odalarıyla mistik bir tatil köyü hissi

yaratan “Sakura” ve tarihi İpek Yolu ticaretini günümüze taşıyan
“Sanat Çarşısı” binalarında üç farklı konaklama konsepti sunuyor.
AJWA Cappadocia’nın benzersiz konaklama anlayışı, tesis
genelindeki 10 adet mağara süit ile doruğa çıkıyor. Bütün bu
ayrıcalıklar AJWA Cappadocia’nın endemik bitkilerle örtülü
geniş bahçeleri, meyve ağaçları ve sebze toplama alanları,
lezzetin tarladan sofraya yolculuğuna tanık olma imkanı sunan
Zeferan Restoran’ı, toplantı salonları, SPA merkezi, çocuk kulübü,
hayvanat bahçesi ve Beydere Vadisi’ne bağlantısı bulunan
yürüyüş yolu ile çevreleniyor.
AJWA Cappadocia, Kapadokya’nın tarifsiz enerjisi ile hafızalara
kazınacak bir yaşam tarzı deneyimi vaat ediyor. 

röportaj

IRMAK BALABANLI

Konfeti ile Başlayan
Tasarımlar
Irmoletti
Irmoletti markasının kurucusu Irmak Balabanlı; 19 yașında kurduğu markasını,
bu markayı kurma fikrini olușturan eğlenceli anılarını ve
Irmoletti’de bulunabilecek renkli ürünleri MAG Okurlarına anlatıyor.

I

rmoletti’de hangi ürünleri bulabiliriz?

Konsept kutularla başlayan serüvenim, şimdilerde anahtarlık
ile devam ediyor. Halihazırda 50 çeşit anahtarlık modeli
buluyor. Bunların yanı sıra kişiye özel termos ve cam şişe de
ürünlerimden bazıları.

Tasarımlarınızı neleri dikkate alarak
yapıyorsunuz?

Öncelikle zamanı. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu gözlemliyorum
ve buna uygun tasarımlar yapıyorum. Örneğin şimdilerde hepimizin
bir mucizeye ihtiyacı var. Bu sebeple yılbaşı kutularında yer alan motto:
“Mucizeler seninle olsun (isim)” şeklinde. Ürünler içinse; tasarımlar
tamamen ilham odaklı.
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Hitap ettiğiniz müşteri kitlesi nedir?

Hayatına pozitiflik çekmek isteyen herkese hitap ediyorum!
Her an yanımızda taşıdığımız anahtar, çanta gibi elzem
parçalara renkli detaylar eklemek ve şans getirdiğine inanmak
gerçekten olumlama sağlıyor.

Bir ürününüzü örnek vererek tasarımdan üretim
aşamasına kadar olan süreci anlatabilir misiniz?

Sürecim kesinlikle ilhamla başlıyor. Bu anlamda en sevdiğim
modelim olan “Party” anahtarlığımı anlatmak isterim. Bir
keresinde çok kıymetli bir dostumun canının sıkkın olduğunu
fark edip alakasız bir yerde patlatarak neşelendirmek için
konfeti almıştım. Daha sonra bu, aramızda bir şakaya dönüştü.

Hayatına pozitiflik çekmek isteyen
herkese hitap ediyorum!
Saçma zamanlarda patlatmak için konfetiyi çantamda
taşıdığım zamanlar bile oluyordu. Ben konfetiyi
çantamda taşıyacağıma o anahtarında taşısın, onu
gördükçe ben yanı başında konfeti patlatmışım kadar
mutlu olsun istedim.
Fikir aşaması tamamlandıktan sonra üretim, deneme
yanılma şeklinde oluyor. Epoksi reçinenin içerisine
koyuyorum, belli bir süre kendim kullanıyorum.
Memnun kalırsam siteme yüklüyorum.

Irmoletti Work’te ne gibi hizmetler
veriyorsunuz?

Irmoletti Work, benim grafik tasarım kariyerimle ilgili
çalışmaları sergilediğim portfolyom. Müşterilerime
fotoğraf çekimi, kurumsal kimlik, logo, poster, çizim gibi
alanlarda freelance tasarım desteği veriyorum.

Gelecek için hayalleriniz/ planlarınız var mı?

Yolun daha çok başındayım. Gelecek için birçok hedefim
ve hayalim var. Belki birkaç yıla daha iyi şekillenir ancak
şu an en büyük hayalim, içerisinde kafe bulunan bir
dükkan açmak. 
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EDA - ÖMÜR TAN

CANSEN YENİ KUT

DOĞUȘ ÇOBAKÇOR

AYSUN ERİBOL

Kısmet by Milka
Mağazasında
Özel Buluşma
Kısmet by Milka, yeni yıl heyecanını
markanın kurucusu Milka Karaağaçlı
İnce ev sahipliğinde gerçekleşen özel
bir davetle İstanbul İstinye Park’ta
kutladı.
Türkiye’nin ilk “designer fine jewerly” markası olan Kısmet by
Milka, yeni yıl heyecanını davetlileriyle paylaştı. Özel davette
Milka Karaağaçlı İnce, bireylerin benzersizliğine ve insanın iç
dünyasındaki farklılıklara odaklanan yeni Monsters Koleksiyonu’nu
mücevher tutkunları ile buluşturdu. Milka Karaağaçlı İnce ev
sahipliğinde gerçekleşen davete cemiyet hayatının önde gelen
isimleri katılım gösterirken davetliler, Doğuş Çabakçor’un
performansıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. 
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Lezzetli Mutluluklar Dükkanı
Lulas Cupcakery
Dünyanın en sevilen yiyeceklerinden biri olan çikolataya eșsiz șekiller vererek bir
sanata dönüștüren Lulas Cupcakery’nin kurucusu Nursel Așıcı, Belçika çikolatası
ile yaptıkları muhteșem lezzetlerin öyküsünü anlatıyor.

B

izlere kendinizi tanıtır mısınız? Özel
tasarım çikolata ve cupcake üzerine bir
işletme açma fikri nasıl gelişti?

Aslen Malatyalıyım ama 7-8 yaşlarımda Ankara’ya
geldik ve burada da kaldık. Ankara Üniversitesi
Gıda Mühendisliği mezunuyum. Uzun yıllar Bilkent
Üniversitesinde özel bir kurumda yönetici müdürlük
yaptım. Bir kızım var, İlayda. Onun küçüklüğünden beri ikimiz
de mutfakla ilgiliydik aslında. Yöneticilik zamanlarımda çok
vakit ayıramıyordum mutfak işlerine, kızım büyüdükçe mutfağa
ilgisi arttı, ben de onunla birlikte vakit buldukça güzel tatlılar
yapıyor, tarifler çıkarıyordum. 2021 yılının Ocak ayında emeklilik
kararımı verdiğimde kendime ilk söylediğim şey: “Benim uğraşacak
bir şey bulmam gerek” oldu. Tatlı yapmak, mutfakla uğraşmak
benim için aslında hobiydi ama artık yeni işim oldu. Başlarda
biraz tereddüdüm vardı açıkçası çünkü yöneldiğim tatlılar benim
sürekli yaptığım, alışkın olduğum lezzetler değildi. Pandemi
süresince evlere kapandığımız dönemlerde kızımla birlikte gün
aşırı denemeler yaptık, lezzeti yakaladığımızda tarifler çıkarmaya
başladık. Sosyal medyada siparişlerimiz yoğunlaşmaya başlayınca
artık bize evin yeterli gelmediğini fark ettik ve bir mağaza açmaya
karar verdik, Haziran ayında da Mutlukent Mahallesi’nde açıldık…

Ürünleriniz görünüşlerinden dahi ne kadar lezzetli
olduğunu belli ediyor. Bu lezzetin sırrı nedir?

Hani bir restorana veya kafeye gidersiniz de yediğiniz bir şey
hoşunuza gider ya, sonrasında tekrar gidip aynısını yemek
istersiniz… Bizim bu işe başladığımız günden beri aslında
politikamız buydu. İnsanları mutlu etmek, ürünlerimizden
memnun kalması ve özel günlerinde bizi tercih etmesi. Hepimizde
oluyordur, bir yere gideriz önceki gittiğimizde yediğimiz şeyin

aynısını isteriz ama o an yediğimizle bir önceki birbirini tutmaz…
Lezzeti değişir, kıvamı değişir ve günün sonunda gitmekten
vazgeçeriz. Biz hiçbir zaman bunu yaşamak ve misafirlerimize de
yaşatmak istemedik. Dolayısıyla belirli standartlarda, kullandığımız
ürünleri değiştirmeden lezzetleri yakaladığımızda ürünlerimizi
misafirlerimize sunuyoruz. Cupcakelerde tasarımlar bana ait,
çikolatalı ürünlerimizin süslemeleriyle de kızım İlayda ilgileniyor.
Lezzetimizin sırrına gelecek olursak, biz kendi evimizde hangi marka
ürünün lezzetini beğeniyorsak, hangi markanın ürünü kıvamı iyi
oluyorsa onu kullanıyoruz, birazcık görsellik ve en önemlisi sevgimizi
ekliyoruz ve ta daa! Ortaya hem gözü doyuran hem de lezzetli mi
lezzetli ürünler çıkıyor.

Ürünlerinizin en çok hangi kitleye hitap ettiğini
düşünüyorsunuz?

Bu işi yapmaya başladığımız günden beri aslında ürünlerimiz
birçok eve girdi, özel günlerine ortak oldu, mutlu haberler aldılar.
Tam olarak şu kitleye hitap ediyoruz demek çok zor… Bazı anlar
oluyor çikolatalarımızı küçük misafirlerimiz çok seviyor, onlara
hitap etmiş oluyoruz. Kimi zaman da yaşça büyüklerimiz geliyor ve
şeker oranı düşük, hafif olan ürünlerimizden alıp gidiyor. Konsept
olarak düşünecek olursak doğum günü için hazırladığımız çikolata
ve cupcake kutularımız revaçta. Bununla beraber Gender Reveal
(Cinsiyet Belirleme) için yapmış olduğumuz çikolata kutuları da
anne adaylarımız tarafından çok talep görmekte. Genel toparlayacak
olursak eğer, hayatında renk seven, farklı çikolatalı lezzetlere açık olan
her yaştan insana hitap etmekteyiz.

Lula’s Cupcakery’i bir cümle ile tanımlamanızı istesek?

İnsanların yüzünde tebessüme sebep olacak lezzetli mutluluklar
dükkanı diyebiliriz. 
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GÜLCE LİNA ELÜSTÜ

Başarı Basamaklarını Çıkmak
Gülce Lina Elüstü
Marka yönetimi alanındaki tecrübeli ekibiyle birlikte,
yeni çıkacak markalar için yüksek enerjisiyle keyifli bir yol arkadașlığı eden
Beyond Brand Consultancy’nin kurucusu Gülce Lina Elüstü,
deneyimlerini ve firma ile ilgili tüm detayları MAG Okurları’na anlatıyor.
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endinizden bahseder misiniz?

1995’de Ankara’da doğup büyüdüm. TED Ankara
Koleji’nde eğitimimi tamamladıktan sonra
üniversite için İstanbul’a taşınıp Bilgi Üniversitesi
Reklamcılık’dan mezun oldum. Üniversite’de
öğrenciyken aynı zamanda IMA’da Styling, New
York FIT’te Lüks Marka Yönetimi eğitimi aldım. Aynı
zamanda bunlarla birlikte üniversite 3. sınıfta ilk şirketim olan
kadın giyim markası LİNAS İSTANBUL’u kurdum. Çok kısa bir
sürede markamı büyütürken aynı zamanda Beymen’de, ardından
Güzel Sanatlar Reklam Ajansında art arda stajlar da yaptım.
Kurumsal hayatı görüp ne istemediğime karar verdikten sonra, ne
istediğim kafamda çok daha iyi netleşti. Markamın beklediğimden
bile hızlı büyümesiyle birlikte, üniversite 4. sınıftayken o
zamanlar kurulma aşamasında olan, şu an büyük bir pazar
payına sahip bir marka haline getirdiğimiz bir tekstil firmasından
danışmanlık teklifi aldım. Hayatımıza “Mizalle” olarak giren bu
firmanın kuruluşundan itibaren vermiş olduğum danışmanlığın
ardından, bu işi daha kapsamlı bir şekilde yapmak istememle
birlikte şu an 2.yaşını doldurmuş olan Beyond Brand Consultancy’i
kurdum.

Beyond Brand Consultancy’den bahseder misiniz?
Ne zaman kuruldu, kuruluşunun köklerini oluşturan
fikirler nelerdi?
Beyond 2 sene önce kurulan, yapılan her şeyin “ötesi” olmayı
hedefleyen bir yapı. Çok eskiye gitmeye gerek yok, birkaç sene
öncesine kadar hatırlarsanız medya satın alma ajansı, dijital
ajans, SEO ajansı gibi farklı farklı ajanslar hizmet verirdi (azalmış
olsa da hala var) ancak artık markalar tek bir akıl istiyor. Her bir
farklı ajansın işin bir ucundan tuttuğu bir çalışma sistemi için
yeterli insan kaynağı, yeterli bütçe ve yeterli enerji yok. Markalar
daha kapsamlı, tek çatı altından çıkan bir danışmanlık istiyor ve
Beyond olarak bunu sunuyoruz. 2 sene önce Beyond’u kurmadan
evvel şahsım olarak yaptığım danışmanlıklara daha kapsam
katmak istememle birlikte Beyond’u ve şahane ekibimizi kurdum.

Beyond Brand Consultancy’de yaptığınız işlerden
bahseder misiniz? Müşterilerinize sunduğunuz
hizmetler nedir?

Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse markalara 360 derece kreatif,
dijital ve stratejik alanda danışmanlık veriyoruz. Uzun vadeli
strateji yollarını çiziyor, kreatif yönetimle birlikte dijital dünyada
yanlarında oluyoruz. Müşterilerimiz kafalarındaki marka
hayaliyle kapıdan girip full paket bir marka halinde kapıdan
çıkabiliyor. Marka ismi buluyor, logo/branding işlerini yapıyoruz.
Websitesi tasarım ve içerik üretimini yapıyor, dijital pazarlama,
SEO’suna kadar ilgileniyoruz. Fotoğraf/ video prodüksiyonları
yapıyor, Instagram Reels’ından TV Reklamlarına kadar çekim
hizmeti sağlıyoruz. Sosyal medya içerik üretim ve yönetimi
yapıyor, Instagram hesaplarını yönetiyor ve bunu da Influencer
Marketing’le destekliyoruz. Marka için satış kanalları yönetimi
yapıyor, geniş networkümüz sayesinde yurt içi ve yurt dışı pazarda
perakende ve toptan satış için danışmanlık veriyor, markaları
doğru satın almacılarla buluşturuyor, doğru fuarlara hazırlıyoruz.
Marka konumlandırması, hedef kitle, pazar analizleri gibi ögelerle
ilgileniyor markanın stratejisini oluşturuyoruz. Look booklarından
profesyonel sunum tasarımlarına kadar destek oluyor, markaların
strateji dosyalarını da hazırlıyoruz. Kısacası bir markanın,
firmanın ihtiyacı olabilecek dijital, kreatif ve stratejik işleri tek çatı
altında buluşturuyor, markaların işlerini kolaylaştırıyoruz.

Müşteri çeşitliliğiniz nasıl?

İlk bakışta yalnızca lüks perakende markalarla çalışıyoruz gibi bir
algı oluşuyor nedense insanlarda ama müşteri portföyü açısından
çok geniş bir sektör skalasına hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz
arasında inşaat firması, parfüm markası, restaurant, otel, tekstil ve
aksesuar, mücevher markaları, yatırım firmaları, hukuk büroları,
güzellik merkezi, çanta markası, zeytinyağı, çikolata markası
markası gibi alanında çok iyi, farklı sektörden markalar bulunuyor.

Müşterileriniz sizi neden tercih ediyor?

İlk neden: “beklentilerin ötesi”. Yeni bir marka bünyemize girdiği
zaman ilk çalışmalarımız sonrası duyduğumuz ilk tepki: “Biz bile
bu kadarını hayal etmemiştik”, “Aklımdakinden bile daha iyi”
oluyor. Kendimizi zorlamayı, her zaman daha iyi ve farklı olanın
peşinde koşmayı çok seviyoruz. Bununla birlikte yaratıcılığı da
çok önemsiyoruz. Basma kalıp tasarımlar ve stratejiler değil de her
markanın hikayesine, konumlandırmasına ve hedef kitlesine göre
yolumuzu çiziyoruz. Yani yaptığımız her işte herkese standart bir
reçete vermiyor; onlar için en doğru olan yol haritasını yaratmaya
çalışıyoruz. Bu da doğru ekip, vizyon ve tecrübeyle mümkün.
Ekibin başındaki isim olarak benim en büyük tecrübelerim
de hem reklamcılık hem lüks marka yönetimi alanındaki
eğitimlerim hem de 6 sene önce kurduğum tekstil markam
sayesinde müşteri tarafına da hakim olarak; yaptığımız işlere hem
müşteri hem de ajans gözüyle bakabiliyor olmam. Hem marka
hem ajans hem de markanın müşterisi gözüyle bir projeye dışardan
bakabiliyor olmak bize çok derin bir içgörü sağlayabiliyor.

röportaj

Bir de “sahiplenme” duygumuz. Markalarımızı müşteri olarak
görmüyor, her bir markamızı ailemizin bir parçası olarak
sahipleniyor ve benimsiyoruz. Bu da markalarımıza büyük bir
aidiyet ve güven duygusu kazandırıyor ki çoğu markamızla iş
birliklerimizin uzun soluklu devam ediyor.

Peki bir marka kurulurken gerçekten bir
danışmana/ ajansa ihtiyaç var mıdır?

Hem kurulurken hem de kurulduktan sonra. Özellikle startup markalarda mutlaka. Marka kurma furyası arttığından beri
herkes bir founder, herkes bir creative director biliyorsunuz.
Buraya kadar tamamız ama bu kişi markanın kurucusu olarak
aynı zamanda fotoğrafçısı, tasarımcısı, yazılımıcısı, sosyal
medya yöneticisi, grafik tasarımcısı, muhasebecisi, pazarlama/
reklamcısı da olamaz değil mi?
Bunlar için geniş ve sağlam bir kurum içi ekip kurulmadığı
sürece her markanın, firmanın danışmanlara ve birer ajansa
ihtiyacı var demek yanlış olmaz. Zaten bizim için 2021’i
değerlendirecek olursam danışmanlığa ve dijital ajanslara verilen
değer ve önem anlamında oldukça iyi geçen bir sene olduğunu
söyleyebilirim. Çünkü firmalar vakitleri sınırlı olduğu için iyi
danışmanlıklara daha çok değer vermeye, iyi şirketlerle ve iyi
insanlarla çalışmaya dikkat ettiler. Yani bir konuda danışmanlık
alınacağı zaman eskisi gibi bir tanıdığa gitmektense o alandaki
doğru isimleri başvurmayı tercih ettiler. Dijitalin öneminin de
daha iyi anlaşılmasıyla birlikte özellikle sosyal medya alanında
müşterilerimiz oldukça arttı ve her geçen gün artmaya da devam
ediyor.

Beyond Brand Consultancy ofisinde nasıl bir
çalışma sistemi var?

Plazaların merkezinde fakat kurumsal plaza hayatından oldukça
uzakta bir yapı kurmak istedim. Bizim işimiz sistematik, mutlak
doğruları olan bir iş değil. 2+2=4 diyebileceğimiz bir bankacı ve
fizik mühendisi gibi genel geçerli doğrular yok. Bizim yaptığımız
iş tamamen yaratıcılık, vizyon ve bence iyi bir modda olmaya
bağlı. Enerjiyle çalışıyor, enerjiyle üretiyoruz. Bu yüzden ekibimin
“mutlu olması”, yüksek ve pozitif enerjide olması benim için çok
önemli. Dünyanın en negatif ruh halindeyken bile formüllerle
çok zor bir matematik işlemini çıkarabilir fakat bizim işimizde
çok basit bir kreatif görseli yaratamayabilirsiniz. Bu yüzden
sabah 9-akşam 7 ofise giriş-çıkış saatlerimiz, veya pazartesi-cuma
fix çalışma günlerimiz yok bizim. Yapılması gereken iş yapıldığı
sürece çalışanlarımıza asla ekstra yük bindirmiyor, onları
alışmış kalıplarla sınırlandırmıyoruz. Amacım herkes için mutlu
bir çalışma ortamı ve sistemi yaratmak. Şimdiye kadar da bu
sistemden oldukça verim aldığımızı söyleyebilirim.

İşinizin sizi en mutlu eden yanı?

Kısaca; her gün yeni şeyler öğrenmek, şahane insanlarla
tanışmak, bebekleri gibi büyüttükleri markaların serüveninde
onların elinden tutmak ve sürekli aktif olmak diyebilirim.

Yaratıcılığınızı nasıl besliyor, canlı tutuyorsunuz?

Ben algıları ve farkındalığı çok açık biriyim. Duyduğum bir
hikaye, yaşadığım bir olay, gördüğüm bir yer, dinlediğim bir
müzik kafamda bambaşka ışıklar yakabiliyor. Farklı tarz ve
sektörlerde çok farklı çizgiden markalara iş hazırladığımız için
konfor alanımda durmamaya, alanımın dışından beslenmeye
çok alıştım. İşimiz gereği sürekli yeniliklerin, farklılıkların, başka
bakış açıları ve başka fikirlerin peşindeyiz. Bu da benim zaten
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Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse
markalara 360 derece kreatif, dijital ve
stratejik alanda danıșmanlık veriyoruz.

meraklı olan yanımı çok besliyor. Yeni insanlar tanımak, yeni
hayatlar, yeni hikayelere konuk olmak, herkesin hikayesinden birer
parça tatmak bana ilham veriyor. Zaten “durmak”tan da rahatsız
olan biriyim, sürekli bir hareket, sürekli bir akış vardır hayatımda.
Böyle olunca da her gün başka bir hikaye, her an ise başka bir ilham
kaynağı oluyor haliyle.

Bir de Çırağan Sarayı ile sanat alanında bir iş
birliğiniz var? Biraz ondan bahseder misiniz? Nedir
tam olarak neler yapıyorsunuz?

Bu konu benim ruhumu en besleyen işlerden biri. Bu işin Türkiye
temsilcisi olmam ilk teklif edildiğinde onur duymuştum, bugün
de gurur duyarak devam ettiğim, güzel bir amaca hizmet için
çalıştığımız keyif verici bir iş. Hamburg’un ünlü sanat galerisi
Bull&Stein tarafından temsil edilen Lisa Pappon’ı, Portekizli
sanatçı Bruno Jorge Monteiro e Silva ile buluşturduğumuz dev
heykelleri Çırağan Sarayı’nın göz alıcı ambiyansıyla buluşturduk.
Bu eserler, Saray’ın bahçesinde sergilenen ilk ve tek çağdaş sanat
eserleri olma özelliğine sahip. Bu ilki gerçekleştirdiğimiz için
mutluyuz. Ama bizim için en büyük mutluluk, eserlerin satışından
elde edilen gelirin belli bir kısmıyla Uganda ve Myanmar başta
olmak üzere Afrika’da zor şartlar altında yaşayan çocuklara AClem
Foundation aracılığıyla yardımda bulunuyor olmamız. Bu anlamlı
projenin gerçekleşmesine yol açan TLOS Finance ve Çırağan
Kempinski’nin şahane ekibiyle çalıştığımız için çok şanslıyız.

Konu çocuklar olunca duyarlılığınızı biliyoruz
aslında, biraz bahseder misiniz?

Bir elin verdiğini ötekine duyurmayız biz ama üst kapalı
bahsetmek gerekirse doğudaki çocuklardan yetimlere, down
sendromlu çocukların eğitimine ve sosyal hayatına kadar elimden
geldiğince yardımcı oluyorum diyelim. Çocuklar konusunda çok
hassasım. Aziz Nesin’in de dediği gibi “Çocuklara daha iyi bir
dünya bırakmak yerine, dünyaya daha iyi çocuklar bırakırsanız
sorun kendiliğinden çözülecek aslında.”

İş ve çocuklar demişken, şu an hayatınızda
olmak istediğiniz konumda mısınız? Yoksa başarı
basamaklarını çıkmaya devam mı ediyorsunuz?

Ömür boyu o basamakları çıkmaya devam etmek istiyorum.
Durmak, oldum demek bana göre değil. Kendimizi her gün
geliştirebilecekken ve başarı da sonu olmayan bir olguyken
basamakların yarısında durmak yalnızca kendi potansiyelimi
limitlemek olur. Ki başarıyı yalnızca iş değil, hayat başarısı
olarak ele alan bir insanım. Şu an olduğum yerden de inanılmaz
mutluyum. Şahane bir aileye sahibim şükürler olsun, çok güzel
dostluklar biriktirdim, kendimle ve evrenle olan ilişkim çok güzel
bir seviyede. Bunlara ek olarak artık kendi ailemi kurmak çok
istediğim bir şey tabii ki, benim için doğru zamanın geldiğini
hissediyorum, doğru insana da evren karar verecek. Bir acelem yok.
Her anın tadını çıkararak sakin ve telaşsız yaşamak bana keyif ve
dinginlik veriyor.

Peki bu kadar iş yeter, sıkı spor yaptığınızı biliyoruz.
Ne sıklıkla hangi sporları yapıyorsunuz?

Meşhur Selozi Bootcampimiz var artık bilmeyen yoktur heralde.
Her ne kadar nazi kampında gibi hissettirse de ben bu disiplin
hissine ve Selin’in spor tekniğine aşığım. Onun enerjisiyle güne
başlamak 1-0 önde hissettiriyor bana. Haftada üç kez Selozi’deyim,
haftada 2-3 gün de squash oynuyorum iş çıkışı, haftada bir kez de
Türkiye’ye şu an yeni getirilen Versa Climber’a gidiyorum vakit
buldukça.

Enerjiyle çalıșıyor, enerjiyle üretiyoruz. Bu
yüzden ekibimin “mutlu olması”, yüksek ve
pozitif enerjide olması benim için çok önemli.

Hobileriniz neler peki?

Epeydir vakit ayıramasam da lisanslı biniciyim, zaman buldukça
ara sıra da olsa at binmek bana terapi gibi geliyor. Onun dışında
spor yapmak diyebilirim, ki hobi değil aslında yaşam tarzı benim
için. Yeni spor türleri, değişik hocalar, salonlar ve Türkiye’ye
yeni gelen sistemler ve aletler denemek rutin spor düzenimle
birlikte bana çok keyif veriyor. Ama hepsinin ötesinde tek hobim:
Seyahat etmek. Yeni yerler, yeni insanlar keşfetmek.

Seyahat rotanızda neresi var şu an?

Kış bitmeden İsviçre ve Dubai var aklımda. Hem biraz iş hem de
biraz tatil için ikisi de. 

davet

LEYLA ALATON, SAFFET EMRE TONGUÇ

FATİH-FİGEN KIRAL

MELİS ÇİFTÇİ

Cahide
Palazzo’ya
Yoğun İlgi
Eğlence sektörüne yepyeni bir
soluk katan Cahide Palazzo,
iş ve cemiyet camiasının büyük
beğenisini topladı.
Haftanın belirli günleri, ünlü sanatçıların sahne aldığı Cahide
Palazzo’da, aynı zamanda Cahide Show Grubu da farklı şovları
ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Cemiyetin yoğun
talep gösterdiği Cahide Palazzo iş ve sanat dünyasının tanıdık
isimlerini ağırlıyor. Açıldığı günden bu yana şovları ve sahnesiyle
adından sıkça söz ettiriyor. 
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FARUK SABANCI, DİLAY KORKMAZ

DERYA AYAYDIN

HASAN-DAMLA NUR KEYDAL

BURAK-ÖZNUR YAKIN

Cahide
Palazzo iș,
sanat ve
cemiyet
dünyasında
yoğun ilgi
gördü.
ASLI ȘEN

BURCU HATTAT

TUĞÇE EYİLİK

SİNEM NEFESOĞLU

MELDA AKSU
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Sak Odeon Orkestrası
En Özel Anlar Unutulmayacak
Melodilerle Doludur
Türkiye’deki birçok ünlü sanatçının orkestralarında yer alan tanıdık isimlerin yanı
sıra önümüzdeki yıllarda adlarını sıklıkla duyacağımız genç müzisyenlerden olușan
Sak Odeon Orkestrası, kalabalık kadrosu ve yüksek enerjisi ile etkinlik sektörüne
damgasını vurarak adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sak Odeon Orkestrası’nın Kurucuları Volkan İldinç ve Alper Kendirli ile müzik
üzerine ve gelecek planları ile ilgili sohbet ettik.
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ize önce biraz kendinizden daha sonra da Sak
Odeon Orkestrası’ndan bahseder misiniz?

Volkan İldinç: 1983 doğumluyum. On üç yaşında
profesyonel müzik ve saksafon eğitimine başladım. Halen
doktora seviyesinde devam ediyorum. 2000 yılından bu
yana profesyonel olarak müzik ve etkinlik sektöründe
sahne alıyorum. Nilüfer, Mirkelam, Ebru Elver gibi
sanatçıların orkestralarında yer aldım. Daha sonra zaman içerisinde
birlikte sahne aldığımız yetenekli müzisyen dostlarımızla beraber
birikim ve deneyimlerimizi en iyi şekilde sahnede anlatmak adına
Odeon Orkestrası olarak 2019 yılına kadar birçok organizasyonda
sahne aldık. Tabii ki 2019 yılında yolumuz sektörün öncülerinden
SAK Organizasyon’un Sahibi sevgili Alper Kendirli ile kesişti. Onun
vizyonu ve bizim müzikal birikimimiz çok daha keyifli işler ortaya
çıkarmamızı sağladı.

Biz; insanların isteklerine ve
ihtiyaçlarına en doğru yönlendirmelerle
uygun karșılığı verebilecek șekilde
kendimizi her gün geliștiren bir
orkestra olmaya çalıșıyoruz.

Alper Bey, siz Sak Odeon Orkestrası ile nasıl bir araya
geldiniz?

Yirmi üç senedir etkinlik sektöründe SAK markası altında hizmet
vermekteyim. Yaptığım işlerde kaliteye önem veriyorum. Bu süreçte
birçok kez sevgili Volka’nın şefliğinde Odeon Orkestrası ile birlikte
çalıştık. Benim vizyonuma ve etkinliklere bakış açıma uygun,
disiplinli bir orkestra olduğunu düşünüyordum. Bu sebeple; aynı çatı
altında birleşerek daha kaliteli ve vizyonlu işler çıkarmamız gerektiği
fikrini Volkan ile paylaştım, o da hemen kabul etti. Unutulmamalıdır
ki; bir organizasyonda akılda kalan şeylerden en önemlileri; müzik ve
eğlencedir.

Sak Odeon Orkestrası neden tercih sebebi ? Hangi
organizasyonlarda sahne alıyorsunuz?

Alper Kendirli: Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile insanlar
artık çok daha bilinçli hale geldi. İnsanlar öncelikle karşılarında
güvenebilecekleri kurumsal bir yapı istiyorlar. Biz; insanların
isteklerine ve ihtiyaçlarına en doğru yönlendirmelerle uygun
karşılığı verebilecek şekilde kendimizi her gün geliştiren bir orkestra
olmaya çalışıyoruz. Sahnede olmanın dışında organizasyonun
her aşamasında onların yanında oluyoruz. En önemlisi; doğru
yönlendirmeler ve tecrübemizle unutulmaz bir organizasyon
vaat ediyoruz. Etkinlik sektörünün büyük bir kısmını düğün
organizasyonları kaplasa da; Sak Odeon Orkestrası düğünlerin yanı
sıra gala geceleri, açılışlar ve şirket yemeklerinde de tercih edilen bir
orkestra...

2021 yılı sizin açınızdan nasıl geçti?

Volkan İldinç: Bildiğiniz gibi 2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı
etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla birçok organizasyon
2021 yılına ertelenmişti. Bu ertelenen organizasyonlar ve 2021
yılındaki yeni organizasyonlar birleşince oldukça yoğun bir sahne
temposu yaşadık. Maalesef, bu süreçte tarihlerimizin bir anda
dolmasından dolayı; bizimle çalışmak isteyen birçok çift ile birlikte
olamamanın verdiği bir üzüntü var içimizde... Sahnede olmayı o
kadar çok seviyoruz ki; hemen hemen her gün sahnede olduğumuz
üç aylık yoğun yaz döneminde bile her organizasyonumuz keyifli
geçti. Kendi istediğimizi çalmak yerine organizasyon sahiplerinin
istekleri doğrultusunda repertuarımızı her gün daha da genişleterek;
organizasyona katılan herkesin gece sonunda mutlu ayrıldığını
görmek en büyük motivasyonumuz.

Sak Odeon Orkestrası’nın tarzını nasıl
tanımlıyorsunuz?

Alper Kendirli: Ne yaparsak yapalım orkestramızı; kaliteli, şık ve
sahne aldığımız organizasyona yakışır şekilde tanımlıyorum.

Birbirinden değerli müzisyenler ve üç solist ile çalışıyoruz.
Solistlerimizin hepsi farklı tarzlarda çok iyiler... Farklı dillerde;
en sevilen yabancı şarkılardan, Türkçe 90’lar, Türkçe Pop, yöresel
müzikler ve birçok farklı türü kendi tarzımızda seslendiriyoruz.
Sahne aldığımız organizasyona göre şekillenebilecek geniş bir
repertuara sahibiz. Yeniliğe her zaman açığız ve güncel şarkıları
takip ediyoruz. Dolayısıyla geriye sadece eğlenmek kalıyor...

Unutamadığınız bir sahneniz var mı?

Volkan İldinç: İnanın her sahnemiz birbirinden değerli bizim
için... Organizasyon çok yaşayan bir şey... Ne zaman, ne olacağı
belli olmuyor... Çok keyifli anlarımız oldu tabii ki... Biz interaktif
sahne yapmayı çok seviyoruz. Böylece; gelin ve damatlar,
üst düzey yöneticiler ya da herhangi bir davetlimiz kendini
sahnede bizimle birlikte; içindeki müzik sevgisini dışa vururken
bulabiliyor. Tabii bazen bizim için de sürpriz gelişmeler
olabiliyor. Bunlardan birisi; davetliler arasından birden Mansur
Ark’ın sahnemize gelmesi ve sonrasında yaşanan muhteşem
keyifli bir sahne deneyimiydi. Kendisine tekrar teşekkür
ediyoruz...

Son olarak 2022 yılına hazır mısınız? Neler
bekliyorsunuz?

Alper Kendirli: Şu anda zaten sahne aldığımız organizasyonlar
hala devam ediyor. 2022 için birçok sözleşmemiz yapılmış
durumda... Dolasıyla; aktif olarak sürekli sahnede olan bir
orkestrayız. Düzenli provalarla hem güncel parçaları takip
etmeyi hem de repertuarımıza yeni parçalar eklemeyi
sürdürüyoruz. Onun dışında sahnemizi çok daha enerjik
ve eğlenceli hale getirecek; interaktif şovlarla da yeni sezon
hazırlıklarımız sürüyor. İnsanlar eğlenmeyi gerçekten çok özledi
ve bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Biz de üzerimize düşeni
en güzel şekilde yerine getirerek; onların en özel günlerini
unutulmaz hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
2022’nin herkes için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini
diliyoruz. 2022’ye hazırSAK başlıyoruz... 

sakodeonorkestrası

davet

ANNA PIROZZI

FRANCESCO IVAN CIAMPA

Unutulmaz
Müzik Şöleni
Limak Filarmoni Orkestrası, sanat
severlere müzik şöleni yaşattı.
Yılbaşı konserlerinin ilkini Ankara’da
veren orkestra, ikinci konseri
İstanbul’da gerçekleştirdi.

MURAT KARAHAN
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2017 yılında Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni
Orkestrası, yeni yılı kutlamak için planladıkları Ankara ve İstanbul
konserlerinin ilkini CSO Oda Ankara’da, ikincisini Lütfi Kırdar’da
gerçekleştirerek unutulmaz anlar yaşattı. Konserde orkestra şefliğini
Francesco Ivan Ciampa üstlenirken sahnede Anna Pirozzi ve Murat
Karahan yer aldı. Konserden sonra konuşma yapan Limak Vakfı
Başkanı Ebru Özdemir, “Sanatseverler için müzik dolu bir geceye
imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. 

üçüncü göz

Sinem Yıldırım

sinemmmyildirim@gmail.com

CİHAN NACAR, SİNEM YILDIRIM

Gelecekten Bildiriyorum
Yeni yılın ilk ayı, size gelecekten haber vermek istedim. Aslı Güder ile esasen
bir seneye yakın zamandır iletișime geçmeye çalıșıyorum. Amerika’da yașadığı
için Atlantik Okyanusu üzerinden yaptığım ikinci röportajımda, bu defaki
hiç kolay olmadı. Aslı Güder bu konuda hedefini hep tam on ikiden vuran
durugörü yeteneğine sahip bir anne… Herkes bilmek ister ileride bașına neler
gelecek... İște bu röportajımla epey bir bilginiz olacak bunlardan... Sorularımı
yanıtladığı sırada dergim henüz basılmamıștı ve dediklerinden bazıları çoktan
gerçekleșmiști... Telefonda defalarca görüștük... Öyle içten ve o kadar adanmıș
ki... Bunun kendisine verilmiș bir yeti olduğunu biliyor ve bunu, insanlığa herhangi
bir șekilde faydası her nasıl olabilirse o șekilde kullanmaya hazır. Dergi nizamı
nedeniyle bana gelecekten verdiği bazı bilgileri burada paylașamıyorum,
onlar bende saklı. Size sadece șunu diyebilirim: Lütfen kemerlerinizi bağlayınız!
Çok karanlık bir tünele giriyoruz ve bunun bir geri dönüșü yok. Bu tünelden
ya geçeceğiz ya geçeceğiz. Burada anahtar kelime “hep birlikte”. Aydınlığa
ulașabilmemizin tek yolu ve șifresi; birbirimizi kabullenmek, birleșmek ve sevmek.
Kabullenip birleșmezsek var olamayacağız. Bu böyle biline...
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asıl oluyor bu hep doğru çıkan
öngörüleriniz? Yani durugörü şeklinde
mi, rüyanızda mı görüyorsunuz ya da
yoğunlaşıp düşünerek mi?

Ben tamamıyla durugörü yapıyorum ve cevaplarım
kalemime geliyor. Aslında kartlar, fincanlar,
rakamlar, yıldızlar hepsi sadece birer araç.

Siz, ilk olarak ne zaman başladınız duru görüler
görmeye ya da hissetmeye?

Yedi-sekiz yaşlarında rüyalar görmeye başladım. Anneme
anlatıyordum, yaşıyorduk. Sonraki zamanlarda annem bana sorular
sormaya başladı ve bendeki bu durumu daha da açmış oldu bence.
İlk zamanlar sadece kardeşlerim hasta olduğu için süt, arı sütü ve
polen karşılığı yapıyordum bu işi.

Ne düşündünüz gördükleriniz gerçek çıkmaya
başlayınca? Bu durum başta sizi korkuttu mu yoksa
hoşunuza mı gitti?
İlk zamanlar ürktüm tabii. Annem de ürkmüş olmalı ki beni
cami hocasına götürmüştü. O da: “Kızı rahat bırakın, Rabbim’in
ona hediyesi. Duru görüşü var.” demişti ve annem de ben de
rahatlamıştık. Sonrasında hoşuma gitmedi diyemem tabii ama
bununla yaşamak oldukça zor takdir edersiniz ki…

Sizce bu geliştirilebilecek olan bir yetenek mi?
Evetse neler yapılabilir?

Şöyle; bence hoşgörü, kendi içine dönmek, affetmek, bağışlamak
çok önemli. Hem yeteneklerinizi arttırıyor hem de sizi daha huzurlu
kılıyor. Aslında hayatın şifresi; sevgi, insanın gelişme derecesi, kendi
ile ilgili gerçekleri kabul edebilmesi ile doğru orantılıdır. Ben de
bunu başarabildim bence.

Gördüğünüz olaylarda zamanı yönetebiliyor
musunuz? Geçmişe ya da uzak geleceğe
doğru bakabiliyor musunuz?

Danışanlarımın sürekli söyledikleri bir cümle var. “O anda
imkansız gibi olan bir durum, beş yıl sonra bile olsa da oluyor”
diyorlar. Hatta başıma gelen trajikomik bir olay var. Bir seans
sırasında bir hanımefendiye; “Ocak ayında Dubai uçağında
tanışacağın birisiyle evleneceksin.” dedim. Kadın bana hakaret
edip “Evliyim, çok mutluyum ve uçak korkum var.” dedi ve telefonu
kapattı. Çok üzülmüştüm. Hatta ben bu işi yapmamalıyım diye
düşünmüştüm. Bu seansı aralık ayında yapmıştım ve şubat ayında
aynı hanımefendi ağlayarak benden özür diledi. “İnanamıyorum,
kocam beni en yakın arkadaşımla aldattı ve ben boşandıktan
sonra arkadaşımın düğünü için Dubai’ye davet edildim. İlaçlar
içip uçağa bindim ve uçakta tanıştığım kişiyle evleniyorum, nikah
şahidim olur musun?” dedi ve doğru yolda olduğumu bir kez daha
hatırladım.

CIA böyle kabiliyetli insanları işe alıp bulunamayan
kişileri, olayları onlarla çözüyormuş. Size böyle bir
teklif gelse kabul eder misiniz?
CIA ya da başka bir kurum... Yardım edilebilecek neresi varsa
severek kabul ederim. Görevim bu. İnsanlığın iyiliği için hizmet
etmek...

Her daim çok sakin ve kabullenmiş bir auranız
var. Yaşanacak üzücü olayları önceden görebilmek
psikolojinizi nasıl etkiliyor?

Tabii ki öncesinde hissetmek kolay olmuyor ancak bir süre sonra
alışıyorsunuz çünkü olacağın önüne izniniz varsa geçiyorsunuz
ya da olması gereken oluyor ve kader diyorsunuz. Sanırım bunu
çözdüm.

Bir hanımefendiye;
“Ocak ayında Dubai
uçağında tanıșacağın
birisiyle evleneceksin.”
dedim. Kadın bana
hakaret edip “Evliyim,
çok mutluyum ve uçak
korkum var.” dedi
ve telefonu kapattı.
Birkaç ay sonra ise
hanımefendi ağlayarak
benden özür diledi.

üçüncü göz

Kendiniz, çocuklarınız, aileniz için de görebiliyor
musunuz, yoksa sadece başka insanlar için ve
toplumsal olayları mı görüyorsunuz?

Yakınlarım için görüyordum ama kapattım. “Ah bir şey kırılacak
acaba ne?” diye iki gün önce evin içinde deliler gibi dolaşıp bardak
kırıyordum. İki gün sonra oğlumun kolu kırılıyordu ama eskisi gibi
odaklanamıyorum.

Bu yeteneğinizden memnun musunuz?
Keşke bilmeseydim dediğiniz hiç oldu mu?

Bu bana verilmiş bir yetenek. Kimseye kaldıramayacağı bir yük
verilmiyor. Bu nedenle şikayetim yok.

Çocuklarınıza da öğretiyor musunuz?

Bu öğretilecek bir yetenek değil aslında. Şarkı söylemek gibi bir şey,
varsa var ama benim iki çocuğumda da çok yoğun bir şekilde var.
Bunu biliyorum ama yönlendirmiyorum.

Bence hoșgörü,
kendi içine dönmek,
bağıșlamak çok önemli.
Hem yeteneklerinizi arttırıyor
hem de sizi daha huzurlu kılıyor.

Eşinizi ve çocuklarınızı da önceden hissetmiş miydiniz?
Eşim ile evleneceğimi, bir kızım ve oğlum olacağını hissetmiştim.

2022’de neler olacağını öngörüyorsunuz?
Dünya,Türkiye ve insanlar için neler olabilir?

• Dünya resmen bir Survivor yılına giriyor.
• Kuş gribi, domuz gribi, veba ve su çiçeği yeniden gündeme gelecek.
• Öyle bir çip üretilecek ve insanlar üzerinde kullanılmaya başlanacak
ki virüslü insanlar daha uzaktan sinyal verecek.
• 2022, ekonominin kıtlık yılı olacak.
• Türkiye, 2023’ten sonra en güçlü dönemlerine giriyor.
• 2022 için kadınların şaha kalktığı bir yıl diyebiliriz.
Örgütlenecekler, sesleri daha gür çıkacak, adeta küllerinden yeniden
doğacaklar.
• Afgan göçmenler ile ilgili çok büyük sorunlar çıkacak.
• Bill Gates, genetik değişim ve biyoenerji ile gündeme gelecek; mısır
koçanından biyoyakıt bile yapabilir.
• Amerika ve Türkiye’de musluklardan sular zehirli akabilir.
“Çeşme sularını kullanmayın” uyarılarını duyacağız.
• İnsanların hafızaları silinecek. Yapay organlar, DNA sarmalları çok
konuşulacak.
• ABD’de Joe Biden başkanlık koltuğundan inebilir. Kamala Harris
ön plana çıkabilir ama Donald Trump da sıkı bir şekilde adaylığa
hazırlanıyor.
• Önümüzdeki 5 yıl içinde dünya savaşı çıkabilir.
• Hava kirliliği çok ciddi boyutlara ulaşacak, öyle şeyler olacak ki
nefes alabilmek için temiz oksijeni gidip satın almak zorunda bile
kalabiliriz.
• Böcek istilaları olabilir.
• Okyanusta büyük bir tsunami olacak ve can kayıpları olacak.
• Ethereum artacak. Kripto paraların yüzde 20’si zirve yapacak, yüzde
80’i hiçbir işe yaramayacak.
• Ülkemizde volkan patlaması gerçekleşebilir.
• Konya, Erzurum ya da Erzincan’da sarsıntılar görülebilir. 5 yerde
deprem görüyorum.
• 2022 yılı, ithal ürünlere tamamen veda ettiğimiz bir yıl olabilir.
• 2030 yılına kadar dünyadaki sınırların değiştiğini görebiliriz.
• 2022’den sonra İstanbul; New York gibi, Dubai gibi büyük şehirlerle
yarışabilen bir şehir olacak.
• Dünyada uçak ve tren kazalarını sıklıkla duyabiliriz.
• Büyük markalar, küçük markaları bünyesinde toplayabilir.
• Bütün dünyada iklim değişikliği olacak; sıcak yerlerde yaşayanlar
soğuk havayı, kurak yerler ise bol miktarda yağmuru görecek.
• Fransa ve Vatikan’ı sıkıntılı günler bekliyor.
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• Kanada’da petrol sızıntıları olacak.
• Kanada’da olacak seçimlerde Justin Trudeau değişebilir.
• Tanklar sınırlara gelecek, denizaltı tehditleri tüm dünyada
artacak.
• Avustralya, yeniden yangın felaketleriyle sarsılacak.
• Avrupa Birliği’nden, bir ülke daha çıkacak.
• Avrupa’da büyük bir yanardağ patlaması olabilir.
• Havaalanlarında güvenlik zaafı oluşacak.
• Dünyada artık hiçbir yerde sokaklar güvenli olmayacak. Açlık
çığlıkları ve isyanlar duyacağız. Toplu ayaklanmalar göreceğiz.
Bazı hükümetler bu durumları kendi çıkarlarına alet edebilir.
• Afrika’da iç savaşlar ve toplu ölümler olacak.
• Avrupa’da iç çatışmalar çıkacak ve kendi aralarında
bölünmeler olacak
• Paris ve Londra seller altında kalacak.
• Çinliler bu sene agresif davranıp siyasi ve politik değişim
yaşayacak.
• Çin’de çevre kirliliği yüzünden ciddi sıkıntılar oluşacak; çok
ciddi sel baskınları ve heyelanlar yaşanacak.
• Çin siber teknolojide güçlenecek ve uzayla ilgili çalışmaları
diğer ülkeleri kıskandıracak.
• Çin, Rusya’nın askeri gücünden dolayı birleşmek isteyecek,
ancak Tayvan ve Hindistan; Çin’izorlayabilir. Tank kavgaları
gündeme gelebilir.
• Çin dünya liderliğini yine alamayacak.
• Amerika ve Avrupa’da göç dalgası şiddetlenecek ve bu yüzden
sorunlar yaşanacak.
• Dünyada halk üzerindeki baskı artacak; çok fazla iş verip çok
az para verdikleri için kurumlar çalışacak insan bulamayacak.
• Facebook, Amazon ve Google çok kan kaybedecek; medya
gücü ellerinde olmasına rağmen bu durumu insanlardan
saklayamayacaklar.
• Öyle bir dönem geliyor ki anne-baba evladı, evlat anne-babayı
düşünemeyecek ve kurtaramayacak.
• Şubat ayından sonra dünyada yapay zekanın
kazandırdıklarını ve kaybettiklerini konuşacağız.
• Türkiye’den gidenlerin tam tersine beyin göçü olacak.
• Büyük şirketlere karşı güvenliğimizi koruyabileceğiz.
İstemediğimiz görüntüleri yayanları ve kendimizle ilgili
güvenliğimizi tek tuşla sağlayacağız.
• Amerika, ordusuyla ilgili çok büyük bir siber saldırıya maruz
kalacak.

• Tokyo Olimpiyatları’nda çok ciddi sıkıntılar yaşanacak.
• İngiltere ve Amerika’da altyapı projeleri başlayacak.
• Boris Johnson köprüler, tüneller inşa edecek.
• Amerika’da yeraltı boruları kurulacak, elektrik tesisatları
yenilenecek.
• Dünyada 2022 -2025 yılları arası ne yazık ki doğal afetler,
iklim krizleri ve kıtlıklar yaşanacak.
• 2050’ye kadar biyolojik savaşlar devam edecek; ilaç sektörü
testler, aşılar ve ilaçlar üzerinden yeni bir rant sağlayacak.
• Çok çalışıp çok yorulacağız ama az para kazanacağız ve daha
az kaliteli ürünler kullanmak zorunda kalacağız. Fazla mesailer
gündemde olacak.
• Adını bilmediğimiz yeni yeni böcek türleri türeyecek.
• Kuşlar ve böceklerle ilgili yeni ırklar keşfedilecek. Bu ırkların
keşfi, insanlık adına kullanılabilir.
• İngiltere’de Kraliyet ve Meghan Markle’ın bunalımları devam
edecek.
• Kraliçe hayata veda edebilir; İngiltere’de Prens Charles dönemi
başlayacak.
• Prens Charles, Megan ve Harry’e müsamaha göstermeyebilir;
Kraliçe gibi anlayışlı davranmayabilir.
• Prens William ve Cambridge Düşesi Kate, son kraliyet ailesi
olacaklar.
• İtalya ve Almanya arasında yaşanacak bazı gerginlikler
olacak.
• 2022’de büyük istihbarat savaşları ön planda olacak.
• Dünyada bazı denizaltı çatışmaları yaşanacak.
• Elon Musk, gökyüzünün yanı sıra yer altında da yeni projeler
yaparak adından söz ettirecek. Zenginligiyle dünyada ilk sıraya
yerleşecek ve çok önemli bir markayla işbirliği yapacak.
• Dünya liderleri sağlık sorunları yaşayacak; büyük ve tehlikeli
operasyonlar geçirecekler.
• Aşıların yan etkisi gündemde olabilir. Yan etkiler daha
önceden geçirilmiş rahatsızlıkları ve ameliyatları yeniden
tetikleyebilir. Mesela daha önceden bir mide rahatsızlığı
geçirmişseniz, aşıdan sonra yeniden aynı sorunu yaşamanız
mümkün olacak. Geçirdiğiniz ameliyatların yeniden
gerçekleşmesi ihtimali var.
• Kanserin tedavisi bulunacak.
• Kanserler grip gibi olacak, gripler ise kanser etkisi yaratacak.
• Dünyada körlük hastalığı kalmayacak.
• Önümüzdeki 3–4 yıl içinde MS hastaları ve felçli hastalar
yürüyebilecek.
• Havadan virüsler atılacak.
• Türkiye Futbol Federasyonu’nda bazı sıkıntılar yaşanabilir.
Yaşanan sorunların üzerine yeni sorunlar eklenebilir.
• Ülkemizde doğalgaz ve madende çok önemli buluşlar
gerçekleştirilecek.
• Covid mutasyonları devam edecek. Yeni bir mutasyon gelecek
ve o mutasyon için yeni bir aşı üretilmek zorunda kalınacak
çünkü var olan aşılar, yeni mutasyon için koruyuculuğu
sağlayamayacak.
• Döviz yükselmeye devam edebilir. Sarsıcı ve yıkıcı olabilir ama
belli bir süre sonra yükselmesinin veya düşüşe geçmesinin bir
önemi kalmayacak zira dünyada tamamen dijital para devri
başlıyor.
• Dünya başka bir boyuta taşınıyor.
• Amerika, girişleri, vizeleri kısıtlayacak.
• 2024’ te Amerika’da karışıklıklar çok ciddi gündem olacak.
• Amerika Çin’i deniz altından vurmak isteyebilir.
• Aşının içeriği araştırılacak.
• Uzayla ilgili muazzam görüntüler olucak.

Eșim ile evleneceğimi, bir kızım ve
oğlum olacağını hissetmiștim.

Birkaç ünlü için öngörülerinizi söyleyebilir
misiniz?

• Ebru Gündeş, yurt dışında yaşama kararı alabilir. Yeni
albümünde, tarzının dışına çıkarak rap şarkı bile söylerse kimse
şaşırmasın.
• Elon Musk gökyüzü projelerinin yanı sıra yer altında çok
değişik projelere imza atarak adından söz ettirecek.
• Hadise’nin iki yıldır toprak burçlarından boğa oğlak ya da
başak burcu biriyle evleneceğini görüyorum. Bebek sürprizi
olacak.
• Sibel Can’ın takıntılı aşk enerjisinden kurtulması gerekli.
İş yıldızı ve para evi muazzam olacak.
• Defne Samyeli, büyük bir aşka yelken açacak. İş, para,
zenginlik konularında 2023 Mayıs’a kadar şans ondan yana.
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2022’de Burçları Neler Bekliyor ?
Koç Burcu

Koç burcuna 2022 geç gelecek. Yılın ikinci yarısında çok daha
şanslısınız. İlk altı ayda kariyer evinde değişim yapmamanızı öneririm.
Sabırsız koçlar, bu sene sabırlı olmalılar. Geçmişten getirdiğiniz tüm
yüklerinizden kurtulacaksınız. Kariyerinizi lütfen koruyun…

Boğa Burcu

Bu sene iyi bir plan yapmalısınız çünkü planladığınız tüm
hayallerinizi yapmak için şansınız olacak. Planlarınız ve eylemleriniz,
sizi bu sene başarıya taşıyacak. Kısaca, sadece isteyin.

İkizler Burcu

Bu sene sizin için her ay yeni bir serüven olacak. Coşkulu İkizler için
bulunmaz bir fırsat. Hedeflerinizin peşindekoşacağınız bir yıl sizi
bekliyor olacak. Vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz ancak bu sizi
korkutmasın.

Yengeç Burcu

Bu sene Yengeçler için ‘‘Çalış çalış çalış!’’ diyebiliriz… Kariyer finans ve
mülkiyet alanlarında başarılı olacaksınız. Hareketsizlik size korku
getirir, eylem ise güven ve cesaret. Bu yılın belirleyicisi, yaptığınız
eylemler olacaktır.

Aslan Burcu

Aslanlar, bu sene planlamadan ve uygulamadan sadece sonuca
odaklanmalısınız, akışta olurlarsanız çok kazanacaksınız. Acele
etmeyin; evlilik, ev almak ve çocuk yapmak için çok iyi bir fırsat.
2022’nin sonunda ne kadar çok yol katettiğinize inanamayacaksınız.

Başak Burcu

Profesyonel ve özel hayatınızda bu yıl iki kez düşünmelisiniz. Acele
karar vermeyin sevgili Başaklar. Hiçbir işinizi yarı yolda bırakmayın
ve yarım kalan tüm işlerinizi tamamlamak için harika bir fırsat.
Hayatınızın aşkı ile karşılaşabilirsiniz.

Terazi Burcu

Terazi burçları, bu sene ön plana çıkacaksınız. Yaptığınız deneylerin
sonuçlarına ulaşacaksınız. Çabalarınızı arttırın ve maliyeti azaltın. Bu
sene sevgili adaylarına evlilik yolunda şans verebilirsiniz.

Akrep Burcu

Spiritüel yükselme yaşayacak Akreplere bu sene, meditasyon ve
ritüeller iyi gelecek. Ev almak isteyen akrepler bu sene çok şanslılar,
asla kaygıya yer vermeyin. Bu sene kitap yazabilir ya da çokça kitap
okuyabilirsiniz.

Yay Burcu

Bu sene finansal durumunuz çok istikrarlı ve sağlam, asla
şüpheye düşmeyin. Bu sene hedeflerinizi yükseltecek ve onlara
ulaşabileceksiniz. Zafer sizin özgür Yaylar. Yaz döneminde daha da
özgürleşmek isteyeceksiniz dikkat edin ok yaydan çıkmasın.

Oğlak Burcu

Bu yıl kendinizi daha rahat ve verimli hissedeceksiniz. Neşe,
güzellik ve çekicilik sizinle olacak. Sanat, mimari ve seyahat
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önemli konu başlıklarınız olacak. Yüzünüzü güldüren aşkla
karşılaşabilirsiniz.

Kova Burcu

Bu yıl anahtarınız “uyum”. Yeni bir sosyal yaşama gireceksiniz
ve çok özel insanlar tanıyacaksınız. Bu sene düzen kurmak
isteyeceksiniz, tüm yorgunluklarınız geride kaldı. Neşe ve bolluk
sizi bırakmayacak, verdiklerinizi aldığınız bir yıl sizi bekliyor
sevgili Kovalar. İnatçılık size çok şey kazandıracak.

Balık Burcu

2022 size tüm cömertliğiyle geliyor. Tüm bonkörlüğünü sizde
kullanacak. Tek sorun sadece fazla kilolar. 12 burcun son burcu
olduğunuz için kendinizi dışlanmış hissetmeyin. Bu yıl sizi
diğerlerinden üstün kılacak ve güçlü yanlarınız ortaya çıkacak.
Sadece kanepede kırlent olmaktan vazgeçin ve kendinizin
farkına varın yeter. 

