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Annelerin
Zamanı

eğerli MAG Okurları;

Çok güzel bir kapakla başlayalım mı, bu sayımıza? 2011 Miss Turkey birincisi, “Hayaller ve Hayatlar”daki performansıyla 
izleyenleri kendisine hayran bırakan, başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk’la aşk hayatından kariyerine birçok konuyu 
konuştuğumuz sıcacık bir röportaj ve hayli renkli bir çekim gerçekleştirdik... 

Mayıs ayının en özel günü; Anneler Günü... Hayatımızın en değerlileri olan annelerimizi anmak ve onları onurlandırmak 
için ünlü isimlerle keyifli söyleşiler yaptık... İçtenlikle sorularımızı cevaplarken, çocuklarıyla beraber verdikleri pozlarla da kalplerimizi 
ısıtıyorlar...

İşte bu, benim için çok heyecanlı! Ufak bir rol aldığım, müthiş dokunaklı bir film... Alzheimer’ı odak alarak, günümüzün aile ve toplum 
hayatında yaşanan pek çok sorununu gündeme taşıyan ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak, farkındalığı yükseltmeyi amaçlayan 
“Annemin Zamanı” filmi hakkındaki önemli detayları, yönetmeni Hakan Gürtop, senaristi Sadık Güneş, yapımcısı Tuğrul Öztürk ve 
başrol oyuncuları Uğur Çavuşoğlu ile Meriç Başaran MAG Okurları için yanıtladı...

Güçlü sesini dünyadaki opera sahnelerinden duyuran Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tenor Murat Karahan; hayatını, başarılı 
kariyer yolculuğunu Serkan Kızılbayır’la keyifli bir sürüş deneyiminde paylaştı... 

Sahne yerine seyircinin arasında üç yüz altmış derece oynanan ‘‘Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası-Metres-90’lar’’ farklı yedi sona sahip, 
ilginç bir interaktif polisiye oyunu... Okan Bayülgen’in yönettiği ve seyircilerin kendilerini bir anda 1990’ların sonundaki gizemli bir 
cinayetin ortasında bulduğu oyunla ilgili merak edilenleri yazarı Selin Atasoy’dan dinledik... 

Kurduğu akıllı köyler ile yüzlerce insanın hayatına kalıcı olarak dokunan Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği – IDEA Universal 
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Dağlı, Sinem Yıldırım’ın bu ayki konuğu oldu...

Kendi ismiyle kurduğu markasında kişiye özel tek seferlik tasarladığı aranjmanlarla ve özellikle de çiçek heykelleriyle fark yaratan Yunus 
Karma’nın, küçük yaşlarda başlayan çiçekçilik hikâyesini ve yıllar boyu kazandığı tecrübelerle oluşturduğu tasarımlarını sayfalarımıza 
taşıdık...

Adil Yıldırım köşesinde, etrafa aşkla baktığımız bahar ayında içimizi saran duyguları ve bunlarla birlikte gelen riskleri detaylandırarak 
yapılabilecekleri anlattı...

Özgür Aksuna; sürekli aldatıldığını düşünen bir kişinin, partnerini kısıtlamaya başlayarak kendisini tehdit altında gördüğü Othello 
Sendromuna değindi...

Birbirinden kıymetli isimler, renkli konular, açılışlar ve davetlerin bulunduğu enerji dolu Mayıs sayımızla sizleri başbaşa bırakırken, 
Ramazan Bayramımızı da kutluyorum. En güzel dileklerimle...

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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

Haber ve Foto Muhabiri
YAV U Z  S O L M A Z   y a v u z @ m a g m e d y a . c o m . t r
G ÖZ D E  Y I L M A Z  g o z d e @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

YA S E M İ N  U LU S OY y a s e m i n @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

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

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

Dijital
ÖZ G Ü R  KA R A B U LU T o z g u r @ m a g m e d y a . c o m . t r
M E LT E M  E R CA N  m e l t e m @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

Katkıda Bulunanlar 
B A R I Ş  KÜ P Ç Ü

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

S İ N E M  Y I L D I R I M

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

 
MAG isim ve yayın hakkı

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

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

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

Basım Tarihi
25.04.2022

www.magdergi.com.tr
facebook.com/magonline

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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Cazibeli 
Bahar

Güneșin ıșığıyla birlikte gelen 
meydan okuma isteğinin 

baharatlı eğilimini süper miniler, 
transparan detaylar, cesur 
parçalarla tamamlayarak 
alıșılmıșın dıșına çıkın...
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Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Özgünlüğü ve özgürlüğü temsil 
eden bohem tarzı, geçen yıllara 

rağmen hayatlarda kalmaya 
devam ediyor. Ruhunda bir 
parça özgürlük tașıyanların 

gardıroplarında olması gereken 
seçkileri sizler için derledik...

SAINT LAURENT
Çanta £1.240

Bohem

JOHANNA ORTIZ
Elbise €1.650
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CHRISTIAN LOUBOUTIN
Sandalet £446
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Bağzıbağlı’dan 
Yeni Koleksiyon
Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, hazır 
giyim markasının 2022 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonunu moda severlerin 
katılımıyla tanıttı.

Raşit Bağzıbağlı, RASHID hazır giyim markasının 2022 İlkbahar-
Yaz koleksiyonunu, düzenlenen görkemli bir şovla podyuma 
taşıdı. Defilenin açılışını birbirinden güzel modeller yaparken 
cemiyet hayatının ünlü isimleri ve moda tutkunu simalar da 
yeni koleksiyonu inceleme fırsatı buldular. Başarılı modacı Raşit 
Bağzıbağlı’nın kırk sekiz parçadan oluşan koleksiyonunun 
tanıtımında kırk model görev aldı. Ünlü modacı, pozitif renklerle 
rengârenk bir yaz iddia eden ve fark yaratan tarzını defilede ortaya 
koydu. 

davet

ARZU KUNT

ECEM-ÖNAY BAĞZIBAĞLI KONCE-DERVİȘ BAĞZIBAĞLI

RAȘİT BAĞZIBAĞLI
48









davet

CİHAN ȘENSÖZLÜ FARUK SABANCI, DİLAY KORKMAZ HANDE ȘUBAȘI

RACHAEL ARAZ KİRESEPİ SADAF TAHERİN CEYDA TOYRAN DEFNE SAMYELİ

Rașit 
Bağzıbağlı’nın 
2022 İlkbahar-
Yaz koleksiyonu 
moda severlerin 
yoğun ilgisini 
gördü.
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JÜLİDE ÖNENGÜT, BUKET TAȘDELEN, ZEYNEP GERMEN BARIȘ BÜYÜKDEMİR, NAZLI BOLAK

BURCU ȘENDİR, DURU KARABACAKSİNEM YILDIRIMBARAN SÜZER

Gerçekleșen 
etkinlikle 
davetliler, Rașit 
Bağzıbağlı’nın 
yeni 
koleksiyonunu 
yakından 
inceleme fırsatı 
buldu.

MUSTAFA SÜZER
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Effect’te Yaşam

Burcu Yörübulut

Afi tap Akıncı

Ankara’da cemiyet hayatının sevilen simalarından olan Burcu 
Yörübulut, yakın arkadaşlarıyla Kuzu Effect AVM’deydi. 
Yörübulut’a doğum günü için zarif bir kutlama yapan 

arkadaşları, Lou Cafe & Bistro’da keyifli anlar yaşadı. Doğum 
günü pastasını büyük bir mutlulukla üfleyen Yörübulut, şık 

kıyafet seçimiyle de gözleri kamaştırdı. 

Ankara cemiyet hayatının saygın isimlerinden Afitap Akıncı, 
öğle saatlerinde geldiği Kuzu Effect AVM’de yakın arkadaşlarıyla 
vakit geçirdi. Kısa bir alışverişin ardından öğle yemeğine geçen 

Akıncı, kahve keyfinden sonra AVM’den ayrıldı.

Yeni Yaş Kutlaması

Öğlen Gezmesi

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.54 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

Ayten Yavaş

Arzu Şahin

Bilişim sektörünün önde gelen isimlerinden Ayten Yavaş, akşam 
saatlerinde Kuzu Effect AVM’ye geldi. Günün yorgunluğunu 
Timboo Cafe’de bir yemekle atan Yavaş, daha sonra teknoloji 

alışverişi yaparak AVM’den ayrıldı.

Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Arzu Şahin 
alışveriş rutinini bozmadı. Kuzu Effect AVM’de bulunan 

Vakko’da sezon alışverişi yapan Şahin, alışverişin ardından 
Vakko Bistrot’ya geçerek vakit geçirdi.

Teknoloji Alışverişi

Alışveriş Rutini

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.56 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

Funda Bekişoğlu

Fibel Tekeli, Ebru Karel

Akşam yemeği için Kuzu Effect AVM Seyfi Balık’ı tercih eden 
Ankara cemiyet hayatının saygın isimlerinden Funda Bekişoğlu, 

yemek sonrasında kahve keyfi için Lou Cafe & Bistro’ya geçti. 
Sonrasında mağazaları gezen Bekişoğlu, Desa’dan alışveriş 

yaparak AVM’den ayrıldı.

Av. Fibel Tekeli ve cemiyet hayatının sevilen ismi Ebru Karel, 
Kuzu Effect AVM’de buluşarak, vitrinleri gezdi. Vakko ve Beymen 

Club’tan alışveriş yapan Tekeli ve Karel, daha sonra yorgunluk 
kahvesi için Vakko Bistrot’ya geçti.

Akşam Yemeği Kuzu’da

Alışveriş ve Kahve Buluşması

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.58 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

Naz Önal Ünal

Esra Arat

İletişim ve reklamcılık sektörünün önde gelen isimlerinden Naz 
Önal Ünal, iş temposuna kısa bir ara vererek Kuzu Effect AVM’ye 
uğradı. Le Monde Cafe’de yemek yiyen Ünal, vitrinlere göz atarak 

AVM’den ayrıldı. 

Çayyolu’nda yeni şubesini açan Mutlu Adımlar Anaokulu’nun 
kurucusu Esra Arat, kahve molası için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

Vakko Bistrot’da günün yorgunluğunu atan Arat, Vakko ve 
Beymen Club’tan alışveriş yaparak AVM’den ayrıldı.

İşe Yemek Molası

Günün Yorgunluğunu Attı

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.60 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

Burçin Çamlı

Tuğba Çağlar

Cené Kids Style’ın kurucusu Burçin Çamlı, hafta sonunun tadını 
Kuzu Effect AVM’de çıkardı. Alışverişinde adL mağazasını tercih 
eden Çamlı, daha sonra Foodland’e geçerek yorgunluğunu attı.

Uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının Türkiye’deki hukuki 
danışmanı ve MAR kurucusu Av. Tuğba Çağlar, yurt dışından 

gelen yabancı misafirlerini Kuzu Effect AVM’de ağırladı. 

Günün Tadı Kuzu’da

Toplantı Sonrası Kahve Molası

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.62 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

Gülten Bıçakçı

Fatma Kısa

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Gülten 
Bıçakçı, Kuzu Effect AVM’ye gelerek son sezon koleksiyonlarını 
inceledi. Vakko’dan alışveriş yapan Bıçakçı, alışveriş sonrasında 

Foodland’e geçti. 

Nefes ve yaşam koşu Fatma Kısa, Kuzu Effect AVM’ye gelerek 
Atasay ve Zen Pırlanta mağazalarından alışveriş yaptı. Alışverişin 

ardından dostlarıyla buluşan Kısa, yemek için Quick China’yı 
tercih etti.

Sezon Alışverişi

Işıltılı Alışveriş

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.64 magdergi.com.tr
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Effect’te Yaşam

Alev Tuna

Aysel Akçay

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Alev Tuna, yakın 
arkadaşının doğum gününü kutlamak için Kuzu Effect AVM’de 

bulunan Lou Cafe & Bistro’ya geçti. Yakın arkadaş grubuyla 
keyifli bir kutlamaya katılan Tuna, kutlama öncesi hediye 

alışverişi yaptı.

Ankara cemiyet hayatının önde gelen ismi Aysel Akçay, Kuzu 
Effect AVM’deydi. AVM içinde bulunan Vakko’ya uğrayarak 
markanın yeni sezon ürünlerini inceleyen Akçay, uzun bir 

alışveriş sonrasında AVM’den ayrıldı.

Kutlama için Kuzu’da

Vakko’dan Alışveriş

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.66 magdergi.com.tr66 magdergi.com.tr



Yasemin Türkoğlu

Elif Ulusoy

TEV Şube Yürütme Kurulu Başkanı Yasemin Türkoğlu, iş 
yoğunluğunun arasında Kuzu Effect AVM’ye gelerek Foodland’e 

uğradı. Yemek için The Hunger’ı tercih eden Türkoğlu, daha 
sonra Vakko Bistrot’ya geçerek yorgunluk kahvesi içti.

Yorgunluk Kahvesi

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden, EU Design 
kurucusu Elif Ulusoy, sevdikleriyle buluşmak için Kuzu Effect 

AVM’yi tercih etti. Lou Cafe & Bistro’da keyifli vakit geçiren 
Ulusoy, daha sonra vitrinleri inceleyerek alışveriş yaptı.

Yakınlarla Buluşma



Effect’te Yaşam

Zeynep Şenbaş

Nurten Certel

Tuzcuoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Şenbaş, 
yoğun iş temposunun ardından akşam yemeği için Kuzu Effect 

AVM The Hunger’a uğradı. Yemeğin ardından kahve keyfi 
yaparak günün yorgunluğunu atan Şenbaş, vitrinlere göz atarak 

AVM’den ayrıldı. 

Psikolojik Astroloji Karma ve Spiritüel Astroloji Danışmanı 
Nurten Certel, yeni sezon ürünlerini incelemek için Kuzu 

Effect AVM’deydi. İpekyol ve Network mağazalarına uğrayarak 
alışveriş yapan Certel, Starbucks’a geçerek yorgunluk kahvesini 

yudumladı.

Yoğun Tempoya Kuzu Molası

Tercihi  İpekyol ve Network

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.68 magdergi.com.tr68 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

Seval Aral

Pınar Canalp

Aralsan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Seval Aral, gardırobunu 
yenilemek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Uzun bir AVM turunun 
ardından Vakko, Network, Beymen Club ve İpekyol’dan alışveriş 

yapan Aral, Lou Cafe & Bistro’ya geçerek yorgunluğunu attı.

Ankara cemiyet hayatının tanınan simalarından Pınar Canalp 
de katılacağı yemek daveti öncesi Kuzu Effect AVM’deydi. 

Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneğinin geleneksel yemeğine 
katılmadan önce hediye alışverişi yapan Canalp bir süre AVM’de 

vakit geçirdi.

Gardırobunu Yeniledi

Davet Öncesi Kuzu’da 

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.70 magdergi.com.tr70 magdergi.com.tr



Sibel Helvacıoğlu

Öznur Erman Aktaş

Yoğun işleri nedeniyle uzun süredir etkinliklere katılmayan Sibel 
Helvacıoğlu, Vakko’nun, ilkbahar-yaz sezonuna özel hazırladığı 

defilesi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Her zaman zarafetiyle 
dikkatleri çeken Helvacıoğlu, Kuzu Effect AVM’nin ferah 

ortamında alışveriş yapmaktan büyük keyif aldığını belirtti.

Yeni Koleksiyona Özel Defile

Astrolog Öznur Erman Aktaş, arkadaşlarıyla buluşmak için Kuzu 
Effect AVM’ye geldi. Lemonde Cafe’nin özellikle tatlılarının çok 
leziz olduğunu belirten Aktaş, arkadaşlarıyla buluştuktan sonra 

oğlu için Göz Grup Optik’ten alışveriş yaptı.

Oğlu İçin Alışveriş



Effect’te Yaşam

Funda Kurt

Gökçe Işıklar

Kuzu Effect AVM’de yeni bir güzellik merkezi açmaya hazırlanan 
Funda Kurt, AVM turu yaptı. Alıveriş merkezinin içerisinde bir 

süre vakit geçiren Kurt, daha sonra Vakko’ya uğrayarak yeni 
sezon ürünlerini inceledi. 

Kendi ismiyle kurduğu güzellik merkeziyle adından bahsettiren 
Gökçe Işıklar, çalışmalarına kısa bir mola vererek Kuzu Effect 
AVM’de bulunan Seyfi Balık’a uğradı. Yemek sonrası AVM’yi 

dolaşan Işıklar, adL ve Atasay mağazalarından alışveriş yaptı. 

Yeni Merkez Açılışından Önce

Kısa Bir Kuzu Arası

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.72 magdergi.com.tr72 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

Liuba-Hakan Kaymakçı

Yeşim Kaygın

Şermi MedBeauty’nin kurucusu Dr. Liuba Kaymakçı ve eşi Av. 
Hakan Kaymakçı öğle yemeği için Kuzu Effect AVM’yi ziyaret 

etti. The Hunger’da yemek yiyen çift, daha sonra Vakko Bistrot’ya 
uğrayarak kahve keyfi yaptı.

Eğitimden eğitime koşan, Jade Akademi kurucusu Yeşim Kaygın 
yoğun temposuna mola vererek Kuzu Effect AVM’ye uğradı. Önce 
tüm AVM’yi turlayarak Karaca ve Roche Bobois mağazalarından 
alışveriş yapan Kaygın, daha sonra Foodland’e uğrayarak yemek 

ve kahve keyfi yaptı.

Öğle Yemeği ve Kahve Keyfi

AVM Turu

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.74 magdergi.com.tr74 magdergi.com.tr



Neslihan Aktepe

Şule Dadak Dayangaç

Beslenme ve Diyet  Danışmanı Neslihan Aktepe, Kuzu Effect 
AVM ziyaretçileri arasındaydı. Öğle saatlerinde Kuzu Foodland’e 

gelen Aktepe, kahve keyfi yaptıktan sonra Beymen Club 
mağazasından alışveriş yaptı. 

Alışveriş ve Kahve

Başarılı iş kadını Şule Dayangaç, yoğun iş temposu arasında 
öğle yemeği için Kuzu Effect AVM’deydi. The Hunger’a geçerek 

yorgunluğunu atan Dayangaç, daha sonrasında AVM’den ayrıldı. 

İş Temposuna Yemek Arası



Effect’te Yaşam

İlknur Demir

İlkşen Çetintaş

Ankara’da sosyal yaşamın sevilen isimlerinden olan İlknur 
Demir, Kuzu Effect AVM’nin ziyaretçileri arasındaydı. 

Arkadaşlarıyla Timboo Cafe’de buluşan Demir, kahve keyfinin 
ardından kısa bir alışveriş turu yaparak AVM’den ayrıldı.  

Ankara’da sosyal yaşamın tanınan isimlerinden İlksen Çetintaş, 
Kuzu Effect AVM’de yeni sezon alışverişindeydi. Dünyaca ünlü 

markaların lüks koleksiyonlarını inceleyen Çetintaş, daha 
Network ve İpekyol mağazalarından alışveriş yaptı.

Arkadaşlarıyla Buluştu

Yeni Sezon Alışverişi

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.76 magdergi.com.tr76 magdergi.com.tr



Ruhan Gökduman Sadriye 

Pemra Öztürkmen

Tekstil alanında yapacağı yatırımlar için çalışmalarına hız veren 
Ruhan Gökduman Sadriye, Kuzu Effect AVM’yi ziyaret ederek 

Vakkorama’dan alışveriş yaptı.

Yatırımları Öncesinde Alışveriş

Ankara’da cemiyet hayatının sevilen isimlerinden olan 
Pemra Öztürkmen, Kuzu Effect AVM ziyaretçileri arasındaydı. 

Foodland’de öğle yemeği yemek için Quick China’ya geçen 
Öztürkmen daha sonra Vakko’dan alışveriş yaptı.

Yemek ve Alışveriş



Kișiselleștirilebilen dondurma deneyimleri sunan Cold Stone Creamery, 
Kuzu Effect AVM’de müșterilerini eșsiz lezzetlerle karșılarken çalıșanların 

gösterileri de markanın akılda kalıcılığını arttırıyor... 

Her Dondurma Bir Kreasyon
Cold Stone Creamery

Effect’in Tadı 

78 magdergi.com.tr78 magdergi.com.tr



Kișiselleștirilebilen dondurma deneyimleri sunan Cold Stone Creamery, 
Kuzu Effect AVM’de müșterilerini eșsiz lezzetlerle karșılarken çalıșanların 

gösterileri de markanın akılda kalıcılığını arttırıyor... 

Her Dondurma Bir Kreasyon
Cold Stone Creamery

Effect’in Tadı 

ondurma sektörünce süper birinci sınıf olarak 
sınıflandırılan Cold Stone Creamery’nin 
öyküsünden biraz bahseder misiniz?
1988’den beri faaliyette olan Cold Stone®, 
“kişiselleştirilebilen bir dondurma deneyimi” sunan, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde binden fazla yerde 
bulunan ve otuzdan fazla ülkede parlak bir geleceği olan, 

sevilen bir marka.

Ziyaretçilerinize sunduğunuz lezzetler neler?
Benzersiz ve kişiye özel eşsiz dondurmaların yanı sıra harika bir tatlı 
olan waffle’da da iddialı olarak misafirlerimize mükemmel bir waffle 
deneyimi de sunuyoruz. Bunların dışında lezzetli sıcak ve soğuk 
içeceklerimiz ile birlikte atıştırmalık ürünler sunuyoruz.

Dünyaca beğenilen “Signature Creation” 
karışımlarınızın sırrı nedir? Dondurmalarınızın 
içeriğinde neler kullanıyorsunuz?
Sunduğumuz dondurma çeşitlerine “Creation™” adını veriyoruz, 
çünkü her biri gerçek bir sanat eseri. Taze, yumuşak ve yoğun 
dondurma -9° soğutulmuş granit tezgah üzerinde sonsuz 
kombinasyonlarla (meyve, çerez, şekerleme, çikolata vs.) 
harmanlanıyor ve Creation™ dondurmaları oluşturuyor.

Misafirleriniz tarafından en çok tercih edilen lezzetiniz 
hangisi? Hangi içeriğinizin mutlaka tadılmasını 
önerirsiniz?
Misafirlerimiz en çok meyve karışımlı dondurmalarımızı tercih 
ediyor. Burada, “Berry berry berry good” isimli sade dondurmamızın 
içine yaban mersini, frambuaz ve çilek ekleyerek servis ettiğimiz 
dondurmamızın mutlaka tadılmasını tavsiye ederiz.

Şubenize olan ilgi bir hayli fazla. Bu noktada kalite ve 
müşteri memnuniyeti için neler yapmaktasınız?
Kişiye özel sunumun öncülerinden biri olan Cold Stone Creamery, 
müşterilerin kendi dondurmalarını hayal etmelerine veya son derece 
popüler Signature Creations ™ ürünlerimizden seçim yapmalarına 
olanak tanıyor. Daha da iyisi, çalışanlarımızın ilgileri ve show’ları 
sadece heyecan vermekle kalmıyor, bir ömür boyu sürecek anılar 
oluşturuyor.

Cold Stone’un en iyi yanı, insanları mutlu etmesi. Biri kötü bir 
gün geçirdiğinde bize gelirse, bizden bir gülümsemeyle ayrılır. Biri 
bize güzel bir günde gelirse, bu devam edecek ve daha iyi bir gün 
geçirecektir.

Akılda kalıcı sunumlarla hizmet veriyorsunuz. Peki, bu 
sunumları hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz?
Sunumlarımızı hazırlamadan önce özellikle misafirlerimizin 
memnuniyeti açısından tüm ekipmanlarımızın kontrollerini 
yaparak temizliğine çok dikkat ediyoruz. Tüm mağazalarımız bu 
anlamda neredeyse her gün kontrollerden geçiyorlar. Tabii çalışma 
arkadaşlarımız da her bir ürünü titizlikle hazırlıyorlar. 

İleriye dönük planlarınız hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Ülkemizde hizmet vermeye başladığımız günden itibaren kârlı 
ortaklıklar kurarak ilerleme sağlamaya çalıştık. Her dönem çift 
taraflı açık iletişim kurduk ve marka kültürümüzü yenilikçi 
yapımızla her zaman birleştirdik. Bu anlamda ileride bizleri, 
bekleyen teknolojik atılımlarımız ile daha çok duyacağınızı 
söyleyebiliriz. 

D
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Doğru kombinleyeceğiniz 
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Milano’da İki Gece 
Doğum Günü 
Londra merkezli S2 Lifestyle 
Management’ın kurucuları Ali Şamlı 
ve Goran Svilar, verdikleri davetlerle 
kendilerinden söz ettirdiler.

S2 Lifestyle Management’ın kurucularından Goran Svilar ellinci 
yaş gününü Milano’da iki gün, iki ayrı özel davetle kutladı. Yüz 
kişinin davet edildiği ve yalnızca davetiyeyle girilen doğum günü 
etkinliğinin ilk gecesine misafirler D&G Alta Moda kıyafetleri ve 
mücevherleriyle katıldılar. Özel olarak davet edilen ünlü müzisyen 
Davide Locatelli, piyano resitali ile herkesi hayran bıraktı. Dolce 
Gabanna’nın ev sahipliğini yaptığı ve dünyanın her kıtasından iki 
yüz davetlinin katıldığı, disco, altın, parlak temalı doğum gününün 
ikinci gecesi ise özel show’larla kutlandı . 

davet

OZAN - BAȘAK BALABAN, ALİ ȘAMLI

JENNY YU, ALINE AVOLIO

DINAH MEISTER, CHRISTINA RONSYN, KATIA FEOLA, MISHA ANDERSEN 
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Yüz kișinin davet 
edildiği ve yalnızca 
davetiyeyle girilen 
doğum günü 
etkinliğinin ilk 
gecesine misafirler 
D&G Alta Moda 
kıyafetleri ve 
mücevherleriyle 
katılırken; iș, moda 
ve sanat dünyasının 
önde gelen isimlerinin 
katıldığı iki yüz kișilik 
ikinci gecede ise 
parti disco, altın ve 
parlak teması ve 
özel show’ları ile 
unutulmaz anlara 
sahne oldu.

davet

ALİ ȘAMLI - BANU GIUSEPPE PANICO 
KARAN - CLAUDIA RAICHAND 

MICKAEL DAHAN - SATOKO ISHI

GORAN SVILAR, MARIA - JOSE MARIA SARO CORONEL DE PALMA
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ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
Çocukluk dönemimde, eğitim hayatım devam 
ederken  aynı zamanda Kapalıçarşı’da çırak olarak 
çalışmaya başlamıştım. Yaklaşık olarak yirmi iki 
yıldır içinde olduğum sektörde halen ilerlemeye 
devam ediyorum. Seneler boyunca ustam olan 

babam Artin Bağban’dan aldıklarımla işe her zaman öncelik 
vererek kendimi geliştirmeye, öğrenmeye devam ediyorum ve 
üçüncü kuşak olarak ailemde zanaatımızı devam ettiriyorum. 
Bu da tabii ki benim için büyük bir gurur kaynağı. 

Atelier Bağban’ın hikâyesi nasıl başladı, nasıl 
devam ediyor? 
1977 itibarı ile yurt içi olarak başlayıp sonrasında yurt dışı 
olmak üzere birçok mücevher evine üretim yapmaktayız ve 
onlar sayesinde kendi zanaatımızı ve tasarım gücümüzü de 
geliştirdik. Bütün bu süreçler sonrasında kendi markamıza 
yoğunlaşmaya ve onu ön plana çıkarmaya karar verdim. 
Hem kişiye özel üretimler hem de kendi tasarımlarımızla 

farklılığımızı ortaya koymaya çalışıyorum. Hazırladığımız 
tasarımları ve ürün yelpazemizi müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz.

Tasarımlarınızı oluştururken izlediğiniz yol nedir? 
Tasarımlarınızın isimleri nasıl ortaya çıkıyor?
Anlık olarak gördüğümüz herhangi bir resim, tasarım veya 
bizlere ilham verebilecek  her şey bizi ürün çıkarmaya, 
hazırlamaya yönlendirir.

Bu aşamada hedefimiz, kusursuz bir ürün çıkarma çabasıdır. 
Bunları da oluştururken hem yeni teknikler hem de eski 
ustalıklar ile bir araya getirip en doğru sonuca ulaşmayı 
hedefliyoruz.

Tasarımlarımızın isimleri ise, o sırada ürünümüzü bitirdikten 
sonra elimize aldığımızda bize ilk çağrıştırdığı his ile 
oluşur. Bu bir kadın ismi, çiçek ismi veya sınırsızlık üzerine 
düşünebildiğiniz her şey olabilmektedir. Bu bir tatlı ismi dahi 
olabilir. 

Ö

Hem kișiye özel tasarımları hem de yurt 
içi ve yurt dıșı olarak birçok mücevher 
evine tasarladıkları ürünleriyle farklarını 
ortaya koyan Atelier Bağban’ın firma 
sahibi Arek Bağban, üretimde önem 

verdikleri değerleri ve planlarını 
MAG Okurlarıyla paylașıyor... 

Kusursuz 
Ürün 

Yaratmak 
Mümkün

Atelier Bağban

AREK BAĞBAN

röportaj

AREK BAĞBAN
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Hedefimiz, kusursuz bir 
ürün çıkarmak.

Kişiye özel tasarımları nasıl oluşturuyorsunuz? Butik 
tasarımlarınızdan  bahseder misiniz? 
Öncelikle müşterilerimizi dinliyoruz. Ürüne dair istekleri üzerine 
detaylı bilgi paylaşımı, fikir alışverişi yapıyoruz. Sürecimiz soru ve 
cevaplar halinde devam ettikten sonra müşterilerimizin isteklerini 
ve arzularını tasarımlarımızla (çizim halinde) netleştiriyoruz. 
Bütün seçeneklerimizi değerlendirip, istedikleri mücevhere 
en uygun ve en özel taşları bulmaya çalışıp kusursuz bir ürün 
yaratıyoruz. Atelier Bağban tarafından kişiye özel yapılan 
tasarımlar başka kimseye sunulmaz. Gerçekten kişiye özel olma 
özelliğini yasatmak bizim için önemlidir.

Gelecekteki plan ve projeleriniz neler?
Atelier Bağban olarak daima atölye kültürümüzü ön planda tutup 
müşterilerimizin isteklerini ve hayallerini tasarlamaya gayret 
ediyoruz. Tabii bu tasarımları aynı zamanda onların gözü önünde 
üretmeye devam ederken kendilerinin de bu özel anlara tanıklık 
etmelerini istiyoruz, çünkü  müşterilerimiz bu saydam çalışma 
şeklinden mutluluk duyarak  üretim aşamasında akıllarına 
gelen yeni fikirleri de hemen bizlere iletebiliyorlar. Bu süreçte 
karşılıklı mutluluk duyarak keyifle çalışıyoruz. Seneler içerisinde 
de müşterilerimize aynı saydamlık ve en iyiyi yaratma hedefiyle 
yolumuza devam etmeyi planlamaktayız. 



Turizmin 
Yıldızları 
Ödüllendirildi
Rotahane kurucu ortakları Pervin 
Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğinde 
gerçekleşen görkemli gecede 
şehirlere ödüller verildi. 

Turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirmek amacıyla 
düzenlenen Yıldız Ödülleri Gecesi; iş, siyaset ve sanat dünyasından 
seçkin konukların katılımıyla gerçekleşti. İstanbul’daki görkemli 
törenin ev sahipliğini Rotahane kurucu ortakları Pervin Ersoy 
ve Bilge Kuru yaparken, elde edilen tüm gelir turizm bölümünde 
okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktarıldı.  

davet

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

ZEYNEP ILICALI

MÜGE BOZ, CANER ERDENİZ

HULUSİ-ȘEYDA TOPRAK
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davet

FADİK SEVİN ATASOY BUKET AYDIN CANSEL YENİ KUT HAKAN ATEȘ

ATIL KUTOĞLUBANU ÇARMIKLI

SİTARE KALYONCUOĞLU

YELDA KALYONCU, REVNA DEMİRÖREN

Yıl boyunca iç 
turizmi geliștirmeye 
yönelik çalıșmalar 
gerçekleștiren 
Rotahane’nin, turizme 
katkı sağlayan 
șehir ve kurumları 
ödüllendirmek 
amacıyla düzenlediği 
Yıldız Ödülleri Gecesi 
görkemli anlara 
sahne oldu.
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mücevherat

Işıltılı 
Günlere

Zamansız ve uzun ömürlü 
olmalarıyla her daim üzerinizde 

tașıyabileceğiniz, zarafetiyle 
kendinizi özel hissettirecek șık 
ve eșsiz mücevherleri sizler 

için derledik. 

CARTIER
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Bileklik

ROBERTO BRAVO
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Anneler Günü
Kutlu Olsun

Dünyayı vermek isteriz, en değerlimizin 
yüzündeki gülümsemeyi görmek için...

Oran Mah. Kudüs Cad. No:3 Çankaya/Ankara  T: +90 (312) 490 42 50 - F: +90 (312) 490 42 40
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Kansersiz 
Yaşam 
Derneğinden
Yem ek Daveti
Kansersiz Yaşam Derneği, üyeleri 
ve cemiyet hayatının hayırsever 
isimleriyle iftar yemeği davetinde 
bir araya geldi.

Derneğin, İstanbul’da düzenlediği iftar yemeği daveti cemiyet 
hayatının hayırsever isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. 
KAYD Başkanı Dida Kaymaz ve Genel Sekreteri Melis Özer’in 
ev sahipliğinde, derneğin sosyal komitesinin katkılarıyla 
düzenlenen gecede toplanan bağışlar, ekonomik ve manevi 
güçlüklerle mücadele eden kanser hastalarına ve ailelerine 
maddi destek sağlamak amacıyla kullanıldı.  

davet

DİDA KAYMAZ MELİS ÖZER

BURCU HATTAT REVNA DEMİRÖREN

NERGİS PEKUYSAL ÖZLEM MUTLU ÇETİN
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BEGÜM ÖZER SİTARE KALYONCU ZEYNEP YILMAZ ASLI AKTÜRK PEHLİVANLAR

ELİF İNCİ ARAS MELDA AKSU GÖKÇE ÇİL IRMAK KÖSEOĞLU

Etkinlik boyunca 
toplanan 
bağıșların 
kanser hastaları 
için kullanıldığı 
KAYD davetine 
iș ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimleri katıldı.100





PROF. DR. EROL KOÇ
DERMATOLOJİ UZMANI

BOL 
KOLAJEN 
ELASTİN

AZ 
KOLAJEN 
ELASTİN

KOLAJEN NEDİR?
Vücudumuzda bol miktarda bulunan bir protein 
çeșididir. Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 olarak bulunur. 

Vücuttaki kolajenin %90’ı Tip 1 ve Tip 3’tür. Kemik, 
kas, kıkırdak, deri, tendon, kan damarları ve 

sindirim sistemi gibi, vücudumuzun birçok yerinde 
bulunur. Dokunun yapıștırıcısı gibi görev görür. Ölü 
cilt hücrelerini yenileyerek, cildin elastikiyetini artırır 

ve gergin kalmasını sağlar. Vücudun bir arada 
kalmasına yardımcı olan bir yapıștırıcı olarak eklem 
ve tendonları birbirine bağlar. 30-35 yașlarından 
sonra vücuttaki kolajen üretimi yılda yaklașık %1 

oranında azalmaktadır. İçsel destek ile yaptığı 
değișimler bilimsel olarak kanıtlanmıștır.

Son Günlerin 
En Popüler 

Konularından Biri: 
Kolajen

Mustafa Kemal Mah. 2086. Sk. Barıș Sitesi No: 1 Çankaya/Ankara   T: +90 505 270 38 73

w w w . d r e r o l k o c . c o m

Yapılan klinik çalıșmalarda hidrolize peptit formunda kolajen takviyesinin yılda 3 kür kullanılması 
önerilmekte; 1 kür 30 günlük olmaktadır. Yani yılda 3 ay arka arkaya kullanılması önerilmektedir. 50 yaș 

sonrası ise 6 ayda bir olmak üzere 3 ay kullanılması önerilmektedir. Tavsiyemiz, 
akșam yatmadan önce tok karnına kullanılmasıdır.

Prof. Dr. Erol KOÇdrerolkoc        

KOLAJEN DESTEĞİNİ NE KADAR 
SÜRE ALMAK VE NE KADAR KULLANMAK GEREKİYOR?

Hyaluronik asit, 
glutatyon, C vitamini, 
E vitamini, D vitamini, 

bakır, biyotin, 
çinko, selenyum 
gibi maddelerle 
desteklenebilir...

KOLAJEN KULLANIMINDA 
NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kolajenin mutlaka 
hidrolize edilmiș 
kolajen peptit 

formunda 
olduğundan emin 

olun.

Cilt için Tip 1 ve Tip 3 
beraber alınmalı fakat 

Tip 2 olmamalıdır. 
Tip 2 kolajenin Tip 1 
ve Tip 3’ün etkisini 

azalttığı bilinmektedir. 

 Tercihen sığır 
kolajeni olmalıdır. 
Balık kolajeni ağır 
metaller içerebilir.

Günlük alınan 
kolajen miktarı 

en az 2500 
mg civarında 

olmalıdır.

Cildi korur, sıkılaștırır, nemlendirir ve canlılık verir. 
Saçları korur, güçlendirir.
Selülitleri azaltır.
Kas, kemik ve eklemleri güçlendirir, korur.
Sindirim sistemi sağlığını gözetir.
Karaciğer sağlığını korur.
Kalbi korur.
Göz sağlığını korur.

KOLAJEN NE İÇİN 
ÖNEMLİDİR?

Prof. Dr. Erol Koç, son zamanların en merak 
edilen konularından biri olan kolajen hakkındaki 

soruları yanıtlıyor...
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Koleksiyonlar 
Bir Arada
Sundei kurucusu Tuğçe Çelebi’nin 
İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ve Etty 
& Jacques ile ses getiren Olivia 
Barki’nin triko odaklı koleksiyonu 
İstanbul’da aynı çatı altında 
buluştu. 

Birçok ünlü sima ile moda ve tasarım dünyasının önde 
gelen isimlerinin katıldığı showroom açılışında misafirler, 
sürdürülebilir kumaşları yakından inceleme fırsatı buldu. 
İstanbul’a yeni bir soluk getiren bu birleşimin etkinliğiyse, 
renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu. 

davet

SERDAR KARABATI, ZEYNEP ATMACA

DİLA TARKAN TUĞÇE ÇELEBİ

AYȘE KUCUROĞLU FERYAL GÜLMAN
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MELİS GÖRAL MERT VİDİNLİ RACHEL ARAZ KIRESEPI BİLLUR SAATÇİ

KOZA ERMUTLU BURCU ESMERSOY HANDE TOKMAK PELİN AKIN

Showroom 
açılıșına birçok 
tanınmıș yüz ile 
moda ve tasarım 
dünyasının önde 
gelen isimleri 
katıldı.







Gemolog kimliği sayesinde, dünyanın çeșitli yerlerinde olușan göz alıcı ve ender 
tașları edinerek tasarımlarında kullanan Gülgün Buldanlıoğlu, kurmuș olduğu 

Luccicanti Jewellery ile butik tasarımlar yaratarak alıcılarına ıșıltı katıyor...

Luccicanti Jewellery
Mücevher Mutluluktur

röportaj

GÜLGÜN BULDANLIOĞLU

ncelikle kendinizden ve markanızdan 
biraz bahseder misiniz?
Fen ağırlıklı öğrenim dönemim ve finans 
sektöründeki uzun çalışma hayatım sırasında 
da hep takılara tutkundum. Yaklaşık otuz 
beş senedir de önce kendime, sonra da yakın 
çevremdekilere takılar tasarlayıp, Kapalıçarşı’nın 

çok tecrübeli ustalarına altın üzerine pırlantalı mücevherler 
yaptırmaktayım. Renkli taşlara mücevherlerimde yer vermeye 
başlamam ise, bu konuda dünya çapındaki en iddialı iki 
okulda birden (GIA ve GEM-A LONDON) eğitim alıp, yaklaşık 
ikişer senenin sonunda “gemolog” (değerli taşlar uzmanı) 
diplomalarımı almamdan sonra oldu; çünkü bu eğitimler 
sayesinde pırlanta, zümrüt, yakut, safir dahil altmış ila altmış 
beş doğal taşı, benzer ve taklitlerinden ve hatta iyi kalite 
örneklerini, işlemden geçmiş-sıradan örneklerinden ayırt 
edebilme becerilerini kazanmış oldum. Mücevherlerim daha da 
renklenince, sağda solda durdurup soranlar da artmaya başladı. 
Bu ilginin itici gücü ile ve tanıdıkça aşık olduğum bu doğal 
güzellikleri daha da çok insana tanıtabilmek arzum ile 2019 
başında Luccicanti Jewellery markamı oluşturdum.

Ö

??????
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İyi mücevher nedir ve mücevherler size ne anlam 
ifade ediyor?
Bir takıya mücevher demek için, değerini jenerasyonlar boyu 
koruyacak kalite ve özgünlükte olması gerekiyor bence; yani 
hem taşları hem de madeni açısından. Nadir bulunan güzellikte, 
doğal taşlarla bezenmiş iyi bir mücevherin değeri zaman geçtikçe 
daha da artıyor aslında; çünkü maalesef özellikle renkli taşlar söz 
konusu olduğunda yerküremiz şahane güzellikteki kaynaklar 
açısından çok bonkör değil. Mücevherler bir kişinin stilini 
tamamlayan, onun zevkini yansıtan değerli aksesuarlardır bence. 
Zevkle seçilerek alınan bir mücevher her takışta, hatta kutusunda 
takılmayı beklerken bile varlığı ile sahibine mutluluk veren 
değerli parçalardır. 
 
Ürün çeşitliliğiniz ve koleksiyonlarınızdan bahseder 
misiniz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz?
Gemolog kimliğim sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinden çıkmış 
doğal taşların en göz alıcı, az bulunan güzellikte ve kesimde 
örneklerini buldukça alıp, tasarımlarımı, onları birbirleri ile 
buluşturarak oluşturuyorum. Yani tasarımlarımın başlangıç 
noktası güzel bir taş oluyor ve onu en iyi şekilde sergileyebilmek… 
Tabiat bir yerlerde yaratmış; ben de onları ölümsüz mücevherlere 
dönüştürüp yaşatmak ve sergilemek istiyorum. Sıfırdan kendi 
tasarımlarımı oluşturmanın yanı sıra, kişilerin taşlarına ilaveler 
ile onların zevklerine göre yepyeni mücevherler de yaratıyorum. 
Mühim olan, takana mutluluk vermesi… 

röportaj



Tasarımlarınızı nasıl oluşturuyorsunuz? İlham aldığınız 
yerler var mı?
Doğaya tutkunum. Çiçekler, kelebekler, çeşitli sevimli hayvanlar 
ilham kaynaklarım olabildiği gibi, toplar, balonlar, uçurtmalar gibi 
eğlenceli nesnelerden ilham alarak oluşturduğum mücevherler de 
var. Tabiat, renk kombinleri ve canlı çeşitliliği açısından sonsuz bir 
ilham kaynağı benim için.  

Hangi değerli taşları kullanıyorsunuz?
Dört büyük dahil (yakut, zümrüt, safir, pırlanta) altmış kadar 
doğal oluşumun nadir güzellikteki örneklerine tasarımlarımda yer 
veriyorum; ama genelde hep pırlantaların ışıltıları ile tamamlayarak... 
Yani saymaya kalkınca birine haksızlık edeceğim diye çekiniyorum. 
Turkuaz, mercan, opal, turmalin, ay taşı, zümrüt, yakut, safir, spinel, 
labradorit, garnet, ametist ve diğer kuvarslar vs... Yani renk, kalite, 
kesim açısından az bulunan güzellikteki her taşa tasarımlarımda 
başrolü verebiliyorum.

Ürünlerinize nasıl ulaşılabilir?
Luccicanti’nin kuruluşundan şu ana kadar geçen üç senede 
Instagram benim genel tanıtım mecram oldu. Tabii oradan, 
kulaktan kulağa da bilinirliğim gittikçe arttı. Araya zaten bir de 
uzun pandemi dönemi girdiğinden bir satış kanalı ile anlaşmadım 
henüz. Tasarımlarım ile ilgilenenlere Instagram üzerinden iletişim 
bilgilerimi veriyorum. Randevu ile gelip görüp deneyerek alıyorlar 
genelde, çünkü zaten çoğu, taşlarından dolayı tek üretim parçalar. 

Gelecek planlarınızdan söz eder misiniz?
Öncelikle web sayfamı oluşturmaktayım. Arzum ve hayalim, az ve öz 
butik üretim yapan Luccicanti’yi adım adım dünya çapında, kalitesi 
ile bilinen bir markaya dönüştürmek. 

luccicantijewellery



Monica Bellucci 
İstanbul’da
Dünyaca ünlü yıldız Monica Belluci, 
Tom Volf’un yazıp yönettiği ve Maria 
Callas’ın hayatına dair bilinmeyen 
detayların ve ilginç hikâyelerin yer 
aldığı tek kişilik oyunuyla ilk kez 
Türkiye’de sahne aldı. 

“Mektuplar ve Anılar” dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica 
Bellucci’nin göz dolduran performansı ile İstanbul’da sevenleriyle 
buluştu. Belluci’yi izlemeye gelenler arasında sanat ve cemiyet 
hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Türkiye’deki hayranlarına 
unutulmaz anlar yaşatan Belluci, sergilediği performansla göz 
doldurdu. 

davet

LARA TÜRKER ÜNSAL

HATİCE-FARUK SÜREN

İPEK ERTAN, NURAN, BURCU ERÇİL

KEREM ALIȘIK SADRİ ALIȘIK HÜLYA ELTEMUR PELİN AKİL-ANIL ALTAN

SANEM TEZMAN HAZAR ERGÜÇLÜ BANU SAĞNAK,ÇAĞATAY ERTEN

Monica Belluci, 
sergilediği 
performansla 
Türkiye’deki 
izleyicilerine 
unutulmaz anlat 
yașattı.
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Türkiye’nin sevilen yüzlerinden, 2011 Miss Turkey birincisi bașarılı oyuncu 
Melisa Aslı Pamuk, beIN CONNECT’te yayımlanan “Hayaller ve Hayatlar”daki 

bașrolüyle izleyenleri kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor. 
Güzelliği ve bașarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekerek birçok projede 

yer alan Melisa Aslı Pamuk; hayallerinden, canlandırmak istediği karakterlere, 
așk hayatından, yașam felsefesine dek tüm merak edilenleri 

MAG Okurlarına özel yanıtlıyor...

Melisa Aslı Pamuk
Huzurlu, Bașarılı ve Güzel 

özel
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ÜST: JACQUEMUS/BEYMEN



özel

ÜST: JACQUEMUS/BEYMEN
ETEK: JACQUEMUS/BEYMEN
AYAKKABI: İLVİ
VÜCUT AKSESUARI: ZYGİELLE

Sosyal medya günümüzde çok önemi bir platform. 
Sizi manevi olarak beslediğini düşünüyor 
musunuz? Takipçilerinizle iletişiminiz nasıl?
Sosyal medya ne kadar besleyebilir bilmiyorum. Bilgi alıyoruz, 
gündemi takip ediyoruz evet; ama bence aynı zamanda çok da 
tehlikeli bir yer. Bazı takipçilerimle iletişimim var; ama herkesi 
takip edemiyorum tabii, çünkü takipçi sayısı arttıkça her şeye 
yetişmek zor oluyor. Bazılarıyla da gruplarım var. Bana projelerle 
alakalı veya duydukları haberlerle alakalı sorular soruyorlar. 
Çoğu zaman menajerler cevap verse de ben de zaman zaman 
bizzat cevap veriyorum.

Melisa Aslı Pamuk’un en büyük hayali nedir?
Birçok hayalim var ama gerçekleştirdikten sonra hep birlikte 
görelim istiyorum.

“Hayaller ve Hayatlar” projesi ile oldukça beğeni 
topladınız. Canlandırdığınız karakterde ve 
projede sizi etkileyen noktalar neler? 
Setenay çok prenses ve feminen bir kız. Oldukça hayalperest 
ve kolay inanıp güvenen bir karakter. Daha önce hep gri 
karakterleri canlandırdığım için Setenay’da beni mutlu eden de 
bu. Bembeyaz bir kız.

üzelliği ve başarısıyla dikkatleri üzerine 
çekmiş, oyunculuğu ile de oldukça beğeni 
toplayan bir isimsiniz. Melisa Aslı Pamuk 
denince herkes hakkınızda bir şeyler biliyor, 
siz bize kendinizi nasıl tanıtırsınız?
Huzurlu, mutlu, sessiz, sakin, şanslı ve az insanla 

görüşmekten hoşnut olan biri. Az insan, çok mutluluk...

Oyunculuğa sağlam bir proje ile giriş yaptınız. Bu 
sürecin nasıl geliştiğini, oyunculuğa geçiş yapmaya 
nasıl karar verdiğinizi bize anlatır mısınız?
Miss Turkey 2011’de birinci seçildikten sonra birçok dizi teklifi geldi. 
Ardından Türkçe eğitimimi bir yıl içinde tamamladıktan sonra 
oyunculuk serüvenim başlamış oldu.

Ekranlarda ve sosyal medyada oldukça ilgi gören bir 
isimsiniz; ancak, özel hayatınız da en az projeleriniz 
kadar ilgi görüyor. Bu ilgi sizde nasıl yansıma 
buluyor?
Bu, ekranda olmanın bir getirisi. İnsanlar beni ekranlarda izliyor 
ve merak ediyor. Aslında mutluluk verici, çünkü güzel dönüşler 
aldığımda ben de mutlu oluyorum ve motive oluyorum seyirci 
sayesinde.

Huzurlu, mutlu, sessiz, sakin, şanslı 
ve az insanla görüşmekten 

hoşnut olan biriyim. 
Az insan, çok mutluluk...
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Güzel dönüşler 
aldığımda, 

seyirci 
sayesinde 
mutlu ve 

motive 
oluyorum.
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yapıyorum. O anki ruh halimle, kendimi nasıl 
konforlu hissediyorsam genelde ona göre hareket 
ederim.

Benim için hayatta olmazsa olmaz 
dediğiniz üç şey nedir?
Ailem, koşulsuz sevgi ve dudak nemlendiricim.

Melisa Aslı Pamuk’un güzellik anlayışı 
nedir?
Doğallık, nemli ve temiz bir cilt, bakımlı olmak ve 
mutluluğun verdiği güzellik.

Her oyuncunun ileride hayat vermek istediği 
bir karakter vardır. İzlediğiniz ve takip 
ettiğiniz projelerde kendinizi düşündüğünüzde 
canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı?
Dövüşebilen, silah tutan, daha maskulen ve kahraman bir 
kadını canlandırmayı çok isterim.

Gizemli ve çok havalı bir duruşunuz var. Tarzınız 
da bir o kadar beğeniliyor. Çizginizi nasıl 
tanımlıyorsunuz? 
Özellikle tanımladığım bir tarzım yok. Kendimi nasıl iyi 
hissediyorsam öyle giyinip kuşanıyorum, makyajımı ona göre 

özel

Birçok hayalim var ama 
gerçekleştirdikten sonra hep 

birlikte görelim istiyorum.
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BODYSUIT: RHODOCHROSITE
AYAKKABI: RHODOCHROSITE
KÜPE: GOOD THINGS
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Dövüşebilen, 
daha 

maskulen ve 
kahraman 
bir kadını 

canlandırmayı 
çok isterim.



Aşk hayatınız da bir o kadar gündemde. Aşkı ve 
ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Çok güzel bir duygu. Herkes için çok ayrı bir his mutluluk, huzur 
ve güven duygusu.

Genel olarak sakin bir yapınız var. Hayat felsefenizi 
tek cümle ile nasıl ifade edersiniz?
Negatif enerjiden uzak durmak. Bu negatifliği bir insan ya da 
ortamda hissettiğim anda o ortamdan uzaklaşıyorum, çünkü o 
enerjinin beni yıpratmasına izin vermek istemiyorum.

İlerde sizi nasıl projelerde göreceğiz?
“Hayaller ve Hayatlar” dizimiz devam ediyor. Bir de sürpriz bir 
sinema filmim olacak. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim.

Kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyle 
giyinip kuşanıyorum, makyajımı ona 

göre yapıyorum.

özel

Dijital platformlar, diziler açısından 
oldukça gelişti. Siz de dijital 
platformdaki projede rol alan bir 
oyuncu olarak bu konuda neler 
düşünüyorsunuz?
Dijital platformda olmak televizyon seyircisinden 
bir tık daha uzak kalmak anlamına geliyor; 
ama oyuncu açısından da güzel. Daha paket 
bir program çekiyoruz. Başı ve sonu belli olan 
projeler çekiyoruz. Bu da bizde bir rahatlık 
sağlıyor. Ben televizyonu da dijitali de seviyorum. 
Dijitalde biraz daha rahat ve özgün projelerde yer 
alabilirken, televizyonda daha kısıtlı projelerde yer 
alabiliyoruz; bence en önemli fark bu. 

özel
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ortamda hissettiğim anda o ortamdan uzaklaşıyorum, çünkü o 
enerjinin beni yıpratmasına izin vermek istemiyorum.

İlerde sizi nasıl projelerde göreceğiz?
“Hayaller ve Hayatlar” dizimiz devam ediyor. Bir de sürpriz bir 
sinema filmim olacak. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim.

Kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyle 
giyinip kuşanıyorum, makyajımı ona 

göre yapıyorum.

özel

Dijital platformlar, diziler açısından 
oldukça gelişti. Siz de dijital 
platformdaki projede rol alan bir 
oyuncu olarak bu konuda neler 
düşünüyorsunuz?
Dijital platformda olmak televizyon seyircisinden 
bir tık daha uzak kalmak anlamına geliyor; 
ama oyuncu açısından da güzel. Daha paket 
bir program çekiyoruz. Başı ve sonu belli olan 
projeler çekiyoruz. Bu da bizde bir rahatlık 
sağlıyor. Ben televizyonu da dijitali de seviyorum. 
Dijitalde biraz daha rahat ve özgün projelerde yer 
alabilirken, televizyonda daha kısıtlı projelerde yer 
alabiliyoruz; bence en önemli fark bu. 

özel

ELBİSE: MANI MANI
AYAKKABI: İLVİ



İki Değerli 
Sergi
Pilevneli Gallery’nin iki farklı sergiye 
ilk kez ev sahipliği yaptığı etkinlikte 
sanat dolu anlar yaşandı.

Esra Gülmen’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Don’t Play with 
my Emotions” ve Tarık Töre’nin kişisel sergisi “Caspar David 
Friedrich Nietzsche Guevara” başlıklı çalışmalarının yer aldığı, 
Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Esra Gülmen ve Tarık Töre’nin ev 
sahipliğindeki sergiye sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim 
katıldı. 

davet

ASLI PAMİR-MURAT PİLEVNELİ
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CANER ERDENİZ MELİSA ILICALI, ȘEYMA SUBAȘI PINAR DENİZ ZEYNEP ÜSTÜNEL

ESRA GÜLMEN, TARIK TÖREBERİL MİSKAVİALİ ELMACI

Sanatseverlerin 
beğenisine 
sunulan 
iki değerli 
sanatçının 
sergisi, 
ziyaretçilerin 
yoğun ilgisini 
gördü.



İnsanların zevklerini ve iç dünyasını; 
yaşadıkları, vakit geçirmekten keyif aldıkları 
ortamlara yansıtma istekleri tarih boyunca 

sürmüştür ve biliyoruz ki mekânların enerjisi, 
kişilerin ruh hali ve yaşam kalitesini etkiler. 

Alanlarınızı şık, konforlu ve keyifli hale getiren 
tasarımlarıyla, sektörün öncü ve birbirinden 

değerli isimlerini sizler için bir araya 
getiriyoruz...

Dekorasyon
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Farklı alanlara özel projeler tasarlayan, Türkiye’nin en ünlü iç mimarlık 
șirketlerinden  Move İç Mimarlık, YDA Center projeleriyle avangart stili İskandinav 

renkleriyle birleștirerek etkileyici bir atmosfer yaratıyor. 

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Mimarlık Sektörünün Markası 
Move Mimarlık
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Farklı alanlara özel projeler tasarlayan, Türkiye’nin en ünlü iç mimarlık 
șirketlerinden  Move İç Mimarlık, YDA Center projeleriyle avangart stili İskandinav 

renkleriyle birleștirerek etkileyici bir atmosfer yaratıyor. 

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr
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Mimarlık Sektörünün Markası 
Move Mimarlık

ek çok farklı alanda geliştirdiği projelerle tasarım 
dünyasında öne çıkan Move İ ç  Mimarlık, 
tecrübeli ekibiyle yenilikçi bir çizgide ilerlemeye 
devam ediyor. Ankara’nın ofis projeleri arasında 
dikkat çeken YDA Center projelerinde imzası 

bulunan firma, çözüm odaklı bir tasarım anlayışı benimsiyor. 
Ağ aoğ ulları AŞ  için tasarlanan bu ofis, geçmiş ve gelecek 
kavramlarını mimari anlamda harmanlarken, tasarımında pek 
çok farklı ülkeden esintilere sahip.

Move İ ç  Mimarlık hayata geçirdiği bu projede alışılagelen Türk 
avangart stilini şık bir çizgiyle sunarken, İskandinav renklerini 
kullanarak zengin bir atmosfer sağlıyor. Bu da projeyi çok 
daha akılda kalıcı kılıyor. Detaylara İngiliz klasik çizgisini de 
eklediklerini söyleyen Move İ ç  Mimarlık’ın Türkiye çapındaki 
sahibi Barış Küpçü, ortaya tatmin edici bir proje çıktığını 
özellikle vurguluyor ve ekliyor: “Firma olarak araştırmacı, 
gelişime açık ve çözüm odaklı projeler üretiyoruz. Çağın 
getirdiği yeni mimari tasarımların bilincinde hareket ediyoruz. 
Bu projemizde bir ofis; kullanışlı, modern ve şık nasıl olur,
onu göstermek istedik. Özellikle ofislerin, iş  insanları için 
kartvizit gibi olduğunu düşünecek olursak, Move İ ç  Mimarlık 
olarak çözüm ortaklarımıza değer kattığımızı bilmek oldukça 
gurur verici.” movemimarlik.com.tr  

P



dekorasyon

Yıllar geçtikçe farklı branșlara geçerek hizmetlerine devam eden Panno Tekstil’in 
firma sahipleri Sevde Karakan Erürün ile Zeynep Mina Karakan; yalnız Türkiye’de 

değil, dünya genelinde verdikleri hizmetlere değinerek bașarılarını aktarıyor...  

Panno Tekstil
Girişimlerle Açılan

Yeni Kapılar

ncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? 
Panno Tekstil olarak hedefleriniz neler?
1953 yılında kurulan aile şirketimiz,1964 yılından beri 
aynı adreste, farklı branşlarda hizmet vermiştir. 1953 
yılında Karakanlar Doğrama Atölyesi olarak kurulan 
firmamız, 2000’li yılların başına kadar, üretimdeki 
bilgisini Elif Mobilya olarak kullanmış, 2001’den sonra 

bu deneyimini tekstile dönüştürmüştür. Yirmi yılı aşkın süredir 

Ö

SEVDE KARAKAN ERÜRÜN, ZEYNEP MİNA KARAKAN

Panno Tekstil olarak perde ve döşemelik kumaş konusunda hizmet 
veren firmanın bayrağını 2021 yılında biz devraldık. 

Zeynep, Amerika’daki eğitimini tamamlayıp, bir buçuk yıl global 
bir tekstil firmasında çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü. Ben ise, 
on altı yıl Türkiye’nin en iyi mobilya firmasında çalıştıktan sonra 
kendi kanatlarımla uçabilmek ve deneyimimi aktarabilmek için 
bayrağı devraldım.
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Kaliteden ödün vermeden, alandaki ihtiyacı karşılamak ve genel 
uyum için tekstil çözümleri sunmak önceliğimiz. Bu süreçte 
ise ana hedefimiz müşterilerimize iyi bir deneyim yaşatmak 
ve detaylarla fark yaratabilmek. Dolayısıyla, sohbet arasında 
adımız geçtiğinde, kaliteli ve önerilen bir firma olmak istiyoruz. 
Zeynep’in tecrübelerinden yararlanabileceğimiz, bir de Amerika 
hayalimiz var. 

Tarzınızı ve çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Bizce; sadelik, ulaşılmak istenen şıklıktır. Belirlediğimiz çizgide, 
belirlenen alana göre tecrübeyi yaşayan müşterinin neyi, nasıl 
uzun yıllar boyunca sıkılmadan kullanabilmesidir tarzın ortaya 
çıkışı. Olabildiğince berraktır, şıklığın ta kendisidir. Kaliteli ve iyi 
ürünün, neleri değiştirebileceğinin farkındayız ve kurduğumuz 
hayaller, hep bu doğrultuda ilerlemekte.

Yalnızca Türkiye genelinde değil, dünyanın birçok 
noktasında da hizmet veriyorsunuz. Peki, Panno bu 
başarısını neye borçlu? Hikâyenizi anlatır mısınız? 
Başarımızı; müşterilerimizi, desteklediğimiz seçim süreci boyunca 
iyi sentezleyip, sonuca yönlendirmeye borçluyuz. Mağazamız 
şu anda yurt dışında yok ama müşterinin müşteri getirdiği 
senaryolarımızda, onların olumlu deneyimleri bize farklı kapılar 
açtı. Avrupa ve Amerika’da uzaktan birçok projede çalıştık. En 
büyük özelliğimiz dinlemek, ihtiyacı anlamak ve ona yönelik 
seçimler yapmak. Büyük projelerde çalışmayı çok seviyoruz, 
çünkü iş tamamlandığında, süreç içerisinde anlatılan hikâyeyi 
net bir şekilde hayata aktarabilmiş oluyoruz. Sosyal medyamızda 
bu projeleri paylaşıyoruz. Bununla birlikte ünlü mobilyacılar ile 
birlikte çalışıyoruz ve onların eşsiz tasarımlarıyla aynı çizgide bir 
tamamlayıcı oluyoruz.

Ürün yelpazeniz ve verdiğiniz hizmetlerden söz 
eder misiniz?
Uzmanlık alanı içinde kalmak önceliğimiz, bizim en iyi 
bildiğimiz iş perde ve döşemelik kumaş seçimi. Beş bin 
çeşit kumaş ve yetmiş beş bin renk seçeneği bulunan 
bir koleksiyonumuz var. Verdiğimiz hizmet ise burada 
başlıyor: Ürünler içerisinden müşterimizin evinin bütün 
tamamlayıcılarını göz önünde bulundurarak, olabilecek en güzel 
kumaşı kombinlemek. Evin tabanı, duvarın rengi, mobilyada 
kullanılan ahşap renkleri ve kumaşları; her biri bizim için 
bir detay ve biz detay severiz. Materyalleri önümüze alıp işe 
başlıyoruz, müşterimizin ihtiyacına yönelik ürünler belirleyip 
modelleri seçiyoruz ve en yakın halini 3D çizip müşterimizin 
beğenisine sunuyoruz. 

Projelerinizde ne tür kumaşlar kullanıyorsunuz? 
Kumaş seçiminin önemi nedir?
Türkiye kumaş cenneti ve hem tasarım hem kalite anlamında 
üst düzeyde üretim yapılıyor. O nedenle genelde Türk üreticilerle 
çalışmaya özen gösteriyoruz. Pamuk ve viskon oranı fazla olan, 
yüksek gramajlı dokuma ürünler önceliğimiz.
Kumaş seçimi, kullanılan alanın genel görünümünde önemli 
katkı sağlayan bir etken ve alana yumuşaklık getirip, konfor 
ve dinamik akış sağlıyorlar. Fonksiyonel ve estetik olarak iki 
ayrı grupta toplayabiliriz kumaş seçimlerimizi. Projelerimiz 
ve perakende işlerimizde dikkat ettiğimiz ve önem verilmesi 
gereken unsurlar, ışık kontrolü, mahremiyet, dayanıklılık, 
yalıtım, kullanım kolaylığı ve estetik uyumu. Bunları göz önünde 
bulundurarak, kaliteli  kumaşlarla hikâyemizi yaratırken bir 
tasarım kompozisyonu oluşturuyoruz. 



ncelikle kendinizden ve Tekniknokta’dan 
bahseder misiniz?
Biz Londra’da doğup on yaşından sonra Kıbrıs’ta 
büyüyen iki kız kardeşiz. 2000 yılından bu yana 
İstanbul’daki çeşitli firmalarda mesleğimizi yaparak 
kendimizi geliştirdik. 2007 yılında ise kendi markamız 
olan Tekniknokta Mimarlık firmasını kurduk. Hem 

yurt içinde hem yurt dışında mimari ve iç mimari projelere imza 
attık. 

Tekniknokta Mimarlık çizgisini ve imzasını her projede hissetmek 
mümkündür, çünkü biz mimarlık ve iç mimarlığın ayrılmaz bir 
bütün olduğuna inanıyor ve projelerimizi bu ölçekte ele alıyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı olarak faaliyet gösteriyorsunuz. 
Bu tanınırlığı ve başarınızı elde ederken nasıl bir yol 
izlediniz?
Tekniknokta Mimarlık olarak bugüne kadar Türkiye başta olmak 
üzere, Londra, Berlin, Duisburg, Mısır ve Kıbrıs gibi ulusal ve 
uluslararası ölçeklerde mimarlık, şehir planlama, peyzaj mimari ve 
iç mimarlık alanlarındaki projelerde görev aldık. Biz kullanıcıların 
ve yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan, çevre ile uyumlu, 
yaşanılabilir, fonksiyonel çözümler  üreterek mimari ve iç mimariyi 
doğru noktada buluşturmaya çalışıyoruz. Hedefimiz; sürdürülebilir, 
ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayan, mimari alandaki trendleri 
takip eden, süreklilik ve farklılık yaratma felsefesi ile yaşam 
alanlarına özgün dokunuşlar, akılda kalıcı ergonomik alanlar 
yaratmak oldu.  

Ö

Hem yurt dıșında hem yurt içinde 
önemli projelere imza atarak 

sürdürülebilir mimaride isimlerini 
duyuran Tekniknokta Mimarlık kurucu 
ortakları Lütfiye Reșat ve Nadiye Saka, 

geçmiș projelerinden bahsederek 
tasarım çizgilerini aktarıyor...

Sürdürülebilir 
Mimaride

Tekniknokta 
Mimarlık

Sürdürülebilir mimarı konusunda nasıl çalışmalar 
yapmaktasınız? Projelerinizden örnekler verir 
misiniz?
İnşaat sektörü, küresel enerji kaynaklarının %35’inden 
fazlasını harcıyor. Ayrıca CO2 emisyonlarının yaklaşık %40’ını 
oluşturuyor. Şu an bu rakamlar sürdürülebilirlikle ilgili artan 
farkındalık nedeniyle düşmüş olsa da, daha alınacak çok 
yol bulunuyor. Artık, bir yapının formunu ve görünümünü 
tasarlamak tek bir süreçle bitmiyor. Altyapı oluşturmak, 
kullanılacak malzemeleri belirlemek ve kontrollü donanımlar 
kurmak da yapısal sürecin içerisinde yer alıyor. Sürdürülebilir 
mimari olarak kabul edilebilmesi için bir binanın formu, 
işlevi ve çevresindeki habitat ile etkileşimleri arasında 
hassas bir denge kurulması gerekiyor. İster yeni ister eski 
binalarda olsun, sürdürülebilir yapının belirli özellikleri ve 
beraberinde getirdiği çevresel, ekonomik ve sosyal birçok fayda 
bulunuyor. Dolayısıyla biz de projelerimizde akıllı tasarımlar ile  
sürdürülür mimari çözümler çerçevesinde sonuçlar üreterek 
tasarımlar yapıyoruz. Örneğin; 2017 yılında Turkcell’in, 
KKTCell için açtığı yarışma projesinde biz de sürdürülür bir 
tasarım yapmıştık. Güneş panelleri, doğal ısıtma, soğutma ve 
havalandırma, elektrik üretimi sistemleri gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullandık. Binalara, en az tükettikleri kadar 
enerji ürettirmeye çalıştık. Yapılarda yağmur suyu toplama ve o 
suyu geri dönüştürme gibi su tasarrufu sistemleri ve çözümleri 
geliştirdik. Dolayısı ile bina formu, doğanın bize verdikleri ile 
şekillenmiş, Kıbrıs iklim ve koşullarına entegre halde gelmiş 
oldu.

LÜTFİYE REȘAT, NADİYE SAKA

dekorasyon
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Bu tanınırlığı ve başarınızı elde ederken nasıl bir yol 
izlediniz?
Tekniknokta Mimarlık olarak bugüne kadar Türkiye başta olmak 
üzere, Londra, Berlin, Duisburg, Mısır ve Kıbrıs gibi ulusal ve 
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ve yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan, çevre ile uyumlu, 
yaşanılabilir, fonksiyonel çözümler  üreterek mimari ve iç mimariyi 
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ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayan, mimari alandaki trendleri 
takip eden, süreklilik ve farklılık yaratma felsefesi ile yaşam 
alanlarına özgün dokunuşlar, akılda kalıcı ergonomik alanlar 
yaratmak oldu.  
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Sürdürülebilir mimarı konusunda nasıl çalışmalar 
yapmaktasınız? Projelerinizden örnekler verir 
misiniz?
İnşaat sektörü, küresel enerji kaynaklarının %35’inden 
fazlasını harcıyor. Ayrıca CO2 emisyonlarının yaklaşık %40’ını 
oluşturuyor. Şu an bu rakamlar sürdürülebilirlikle ilgili artan 
farkındalık nedeniyle düşmüş olsa da, daha alınacak çok 
yol bulunuyor. Artık, bir yapının formunu ve görünümünü 
tasarlamak tek bir süreçle bitmiyor. Altyapı oluşturmak, 
kullanılacak malzemeleri belirlemek ve kontrollü donanımlar 
kurmak da yapısal sürecin içerisinde yer alıyor. Sürdürülebilir 
mimari olarak kabul edilebilmesi için bir binanın formu, 
işlevi ve çevresindeki habitat ile etkileşimleri arasında 
hassas bir denge kurulması gerekiyor. İster yeni ister eski 
binalarda olsun, sürdürülebilir yapının belirli özellikleri ve 
beraberinde getirdiği çevresel, ekonomik ve sosyal birçok fayda 
bulunuyor. Dolayısıyla biz de projelerimizde akıllı tasarımlar ile  
sürdürülür mimari çözümler çerçevesinde sonuçlar üreterek 
tasarımlar yapıyoruz. Örneğin; 2017 yılında Turkcell’in, 
KKTCell için açtığı yarışma projesinde biz de sürdürülür bir 
tasarım yapmıştık. Güneş panelleri, doğal ısıtma, soğutma ve 
havalandırma, elektrik üretimi sistemleri gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullandık. Binalara, en az tükettikleri kadar 
enerji ürettirmeye çalıştık. Yapılarda yağmur suyu toplama ve o 
suyu geri dönüştürme gibi su tasarrufu sistemleri ve çözümleri 
geliştirdik. Dolayısı ile bina formu, doğanın bize verdikleri ile 
şekillenmiş, Kıbrıs iklim ve koşullarına entegre halde gelmiş 
oldu.

LÜTFİYE REȘAT, NADİYE SAKA
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Sürdürülebilir mimari olarak kabul edilebilmesi 
için bir binanın formu, ișlevi ve çevresindeki 
habitat ile etkileșimleri arasında hassas bir 

denge kurulması gerekir.

Tasarımlarınızda modernlik ve ileri görüşlülük öne 
çıkıyor. Bir projeye nasıl hazırlanıyorsunuz? İlham 
aldığınız noktalar var mı?
Biz dünya mimarisinde trendlerin değişimini takip edip, genel 
olarak bir akımla bağlayıp, son noktada da kullanıcıların kişisel 
ihtiyaç ve psikolojileri ile harmanlayarak projelerimizi tasarlıyoruz. 

Geçmiş projelerinizden biraz bahseder misiniz?
2021-2022 arasındaki, tasarımı henüz tamamlanan güncel 
projelerimizden bahsetmek isteriz. 

Duisburg Cemevi ve Kültür Parkı: Toplamda yaklaşık 
dokuz bin iki yüz metrekare alana kurulu, Hacı Bektaş-ı Veli 
kültürü yansıtılan projede; mimarisi ve peyzaj alanına kurulacak 
olan tema parkı ile muadilleri arasından sıyrılarak örnek teşkil 
edecek bir yapı hedeflendi. Gençlik kulüpleri ve kreşi, seminer 
ve çok amaçlı salonlarıyla şehrin tüm sakinlerini kucaklayacak 
gerçek bir kültür merkezi. Tema parkın yaklaşık %65’i yeşil alandan 
oluşuyor. Yürüyüş yolları, dinlenme ve toplanma alanlarının 
bulunduğu tema parkı, çeşitli açık hava aktivitelerine de ev sahipliği 
yapabilecek şekilde tasarlandı. Peyzaj öğeleri, yansıma havuzları 
ve yoğun yeşil alanlar sayesinde şehre keyifli, huzurlu bir alan 
sağlanması amaçlandı. Bina içerisinde çeşitli sanatsal öğelerle Alevi, 
Bektaşi kültürünün değerleri sembolize edildi. Zemin katta bulunan 
altı yüz altmış metrekare yemek salonu, maksimum kapasiteyle 
dört yüz elli kişiyi tek seferde ağırlayabiliyor. İkinci katta bulunan 
cem salonu beş yüz metrekare olup, aynı anda yaklaşık üç yüz 
kişinin kullanabileceği bir mekân. Çatı örtüsünde, tasarlanan kubbe 
sayesinde gün ışığından maksimum seviyede faydalanılabiliyor. 

Berlin Loft: Berlin’de bulunan tarihî yapı, Harley Davidson’ın ilk 
üretim atölyesi olarak kullanılıyordu. Bu tarihî yapının restore edilip  
yaşam alanlarına dönüştürülmesi projesi, Tekniknokta Mimarlık 
tarafından tasarlandı. İki cephesi de yola çok yakın olan binanın 
Alman normlarına bağlı tasarlanması, kentsel doku bütünlüğü, iç 
ve dış ergonomik yapısı, ışık hesabı, tarihî dokuyu koruyarak cephe 
restorasyonu ve benzeri tüm çözümler, belli kriterlere göre planlandı. 
Alman vatandaşlarının kültürel ve sosyolojik yapı ve alışkanlıkları 
göz önünde bulundurularak mimari ve iç mimari çözümler üretildi. 
Projede 1+1, 2+1, 3+1 lüks, trendi yansıtan loft alanlar bulunuyor.

İstanbul’da Düşler Vadisi Riva: Galatasaray arazisi üzerinde 
Emlak Konut GYO ve Yılmaz İnşaat & FBA Yapı tarafından 
inşa edilen, sürdürülebilir ekolojik bir projedir. Baraka Mimarlık 
tarafından tasarlanan proje, villa konseptinden oluşuyor. Biz de 
bu villalardan birkaçına iç mimari konseptler geliştirdik. Yine 
sürdürülebilir bir projenin iç detaylarını çözmek, bizim için keyifli 
bir süreç oluşturdu.  

DUİSBURG CEM VE KÜLTÜR PARKI

İSTANBUL’DA DÜȘLER VADİSİ RİVA

BERLİN LOFT

TURKCELL



endinizden biraz bahseder misiniz?
1982 yılında Almanya’da doğdum. Dört yıl sonra 
İsviçre’de yaşamaya başladım. 2016 yılına kadar 
orada ikamet ettim. 1999 yılında İsviçre’nin Lozan 
kentinde Ecole Professionnelle Intercantonale de la 
Chimie’de mimarlık mesleğine ilk adımlarımı atmış 
oldum. 2003 yılında buradaki eğitimimi teknik çizim 

üzerine bitirdim. Ardından aynı yıl Haute Ecole Spécialisée de 
Suisse occidentale (Siège) üniversitesinde inşaat mühendisliği 
eğitimi almaya başladım. Son olarak 2007 yılında başladığım 
HEIA Fribourg üniversitesinde mimarlık ve ardından yüksek 
lisans eğitimimi 2011’de bitirerek tüm eğitimimi tamamladım. 
Üniversiteden sonra, İsviçre’nin önde gelen firmalarında mesleğimi 
icra etmeye başladım.

Şensoy Design Mimarlık nasıl kuruldu? 
2016 yılında Türkiye’ye tatile geldim ve ardından net bir kararla 
ülkemde kalarak memleketime katkı sağlamam gerektiğini 
hissettim. Bunun neticesinde Türkiye’nin çeşitli illerinde büyük 

projelere, tasarım ve uygulamalara imzamı attıktan sonra kendi 
işimi kurma kararı aldım ve 2020’de Şensoy Design Mimarlık 
ofisimizi açtık. O tarihten beri faaliyetlerimizi hız kesmeden 
gerçekleştiriyoruz. Bu hıza bağlı olarak güçlü bir şekilde 
portföyümüzü çeşitlendiriyoruz, büyütüyoruz.

Sizi bugünlere getiren süreç ve şu an sahip 
olduğunuz konum hakkında bilgi verir misiniz?
İsviçre’den geldiğimde biraz zorlanır gibi oldum. Buradaki 
mimarlık uygulamaları ile İsviçre çok farklıydı tabii ki. Bu sürece 
ayak uydurmam bir yılımı aldı ve sonrasında yolumuza daha geniş 
açıdan bakma şansımız oldu. Şirketi kurduktan sonra, ilk başlarda 
mütevazı projelerde kendi farklı uygulamalarımı müşterilerime 
anlatarak ve uygulayarak memnuniyeti yakaladım. Zaman 
geçtikçe Türkiye’den ve İsviçre’den ilham aldığım tasarımlarım, 
müşterilerimin daha çok ilgisini çekmeye başladı. Böylelikle 
referanslarımız arttı. İnsanlar mutlu oldukça daha zevk verici bir 
iş anlayışıyla, mesleğimizi daha bir şevk ile yapmaya başladık. 
Mesleğim adına güzel günler geçiriyorum.

K
Net bir kararla İsviçre’den Türkiye’ye gelerek faaliyetlerini burada sürdürmeye 
karar veren Șensoy Design Mimarlık kurucusu Fırat Șensoy, marka olarak 

değerlerini ve onları bugünlere getiren süreci paylașıyor...   

Şensoy Design Mimarlık
Mutlu Yapılar

dekorasyon

FIRAT ȘENSOY

136 magdergi.com.tr



Geçmiş projelerinizden hareketle hangi alanlarda 
faaliyet gösterdiğinizi anlatır mısınız? 
İsviçre’de, başta Nestlé olmak üzere, daha sonra Implenia 
ve onun gibi büyük şirketlerde görev aldım. Bazen inşaat 
mühendisliğimi kullanarak, bazen mimarlığımı kullanarak 
yurt çapında projelerde bulundum. Ülkemizde de, farklı 
ilerimizdeki projelerde görev aldıktan sonra kendi atölyemizde 
ilk başta küçük çaplı, daha sonralarda farklı alanlardan 
projelerimize devam etmekteyiz; çoğunlukla anahtar teslim 
dediğimiz proje, tasarım, uygulama ve dekorasyonuna kadar 
her aşamada yer alıyoruz.

Değerleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
İşin aslı; tüm değerlerin başı, insan. Tasarımlarımızla 
insanların mutlu olacağı yapılar oluşturuyoruz. Sürekli 
değişen trendleri ve teknolojileri takip ederek kendimizi 
geliştiriyoruz. İş teslimlerinde insanların yüzündeki 
mutluluğa ve gözlerindeki heyecana ortak oluyoruz. Bu, paha 
biçilemez bir şey.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler 
yapmaktasınız?
Müşterilerimizi ilk başta tanımak amacıyla, onlara rahat bir 
ortam sağlayarak birbirimizi dinliyoruz. Çeşitli ama sıkıcı 
olmayan soru cevaplar şeklinde, ne hayal ettiklerini anlamaya 
çalışıyoruz. O hayallerin içinde yer almak bizim için en önemli 
nokta. O noktayı yakaladıktan sonra aradaki müşteri ilişkisi 
kalkıyor ve aynı frekanslarda, aynı pencerede, o hayalin 
peşinden gidip müşterimizi en doğru şekilde anlayarak iş 
teslimini yapıyoruz ve bu bizim için en güzel reklam oluyor.

Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz? 
Gelecek planlarımızda; bir sosyal sorumluluk projesi olarak 
kimsesiz çocuklarımızı bir çatı altında toplamak, genç 
yaştakilere bu mesleğin güzelliklerini aktarmak, her birinin 
başarılı birer birey olmasını sağlamak ve mesleğimizin 
güzelliklerini keşfetmek için yardımcı olmak var.

Diğer bir projemiz ise; tabii ki bünyemizi büyütmek ve daha 
çok kişinin hayallerine sihirli bir değnek dokunuşu yapmak. 
Tasarım sadece lüks olmamalı, herkese ulaşılabilmeyi 
amaçlıyoruz. 

Tüm değerlerin bașı, insan. 
Tasarımlarımızla insanların mutlu 

olacağı yapılar olușturuyoruz.



dekorasyon

Aksoline Mimarlık imzalı, Gölbașı’nda 
bulunan müstakil villa projesi üç kișilik 
bir aileye özel olarak, modern mimari 

çizgileriyle tasarlandı. Villanın proje tasarım 
sürecindeki tüm detaylarını Aksoline 
Mimarlık kurucu ortağı Yağmur Akalın 
Aksoy MAG Okurları ile paylașıyor. 

Aksoline 
Mimarlık
Renklerin 

Hâkimiyeti

ölbaşı bölgesinde bulunan, toplam alanı dört yüz 
kırk metrekareye sahip villa projesi natamam şekilde 
firmamıza teslim edildi. Ev sahiplerinin talepleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda kullanım alanları, modern 
mimari çizgisi ile hem fonksiyonel hem de daha 
uzun ömürlü yaşam alanlarının zamansız şıklığı ile 
kurgulandı. 

Projelerinizdeki çıkış noktasını anlatır mısınız?
Bir projenin sonunda başarılı bir sonuç elde etmek için mutlaka 
güçlü bir çıkış noktası olmalı. Bu çıkış noktaları projenin konseptini 
oluşturduğu gibi tasarımın aynı dilde devam etmesi ve bir bütün 
halinde tamamlanmasını da sağlar. Yani güçlü tasarım çizgileri 
olan mekânlar  oluşturabilmek için aslında sürecin en önemli 
aşaması çıkış noktası diyebiliriz. Peki, bu çıkış noktalarına “ilham” 
mı denir? Bence hayır. Projelerimizdeki çıkış noktalarını, bize 
müşterilerimiz ipucu olarak taleplerini dile getirirken verirler. Bunu 
yakalayabilirseniz işin sonunda “Tam istediğim gibi bir proje olmuş.” 
cümlesini ev sahibinden kuşkusuz duyacaksınızdır. 

Ev sahiplerinin talepleri nelerdi?
Bu villa projesinde müşterimizin ilk talebi, koyu renklerin hâkim 
olduğu ve içinde farklı oturumlarıyla kullanım alanları olan 
yaşam alanı konseptinde bir mutfak tasarımı oldu. Bu tasarımı 

G
YAĞMUR AKALIN AKSOY

gerçekleştirmek için yeterli bir mutfak metrekare hacmine 
sahiptik ve isteklerini tasarıma yansıtabildik. Modern çizgileri 
olan, içerisinde kendi dinamiğini koruyan, zengin tasarım 
detaylarına sahip bir ev ortaya çıktı.

Önceliklerinizi anlatır mısınız? En çok hangi 
alanlara dikkat ettiniz?
Bizim için projedeki her alan eşit öneme sahiptir. Her mekânın 
kendi içinde en verimli olacak şekilde planlanması gerekir; 
fakat bir bütçe kısıtlamamız var ise öncelik olarak en çok 
vakit geçirilen alanlara tasarımda yoğunlaşıyoruz. Bu proje 
için öncelik verdiğimiz alanlar, mutfak ve salon kısmı oldu. 
Bazı projelerimizde müşterilerimiz yeni taşınacakları evlere, 
eski, vazgeçemedikleri eşyaları ile birlikte geçmek istiyorlar. 
Bu durumda, elimizdeki kullanılacak olan eşyalara uyumlu 
yeni mekânlar yaratıp, eski eşyalara yeni bir ruh katıyoruz. 
Bu projede evin bazı odalarında, mevcut hareketli mobilyalar 
kullanılarak yeni tasarıma uygun hale getirildi. 

Hangi malzemeler ve renklerle ilerlemeyi tercih 
ettiniz? 
Müşterimizin koyu renk paleti tercihi ile gösterdiği cesaret, 
tasarımda bizi özgürleştirdi. Projenin geneline gri tonları, koyu 
renk ahşaplar hâkim oldu.
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G
YAĞMUR AKALIN AKSOY
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alanlara dikkat ettiniz?
Bizim için projedeki her alan eşit öneme sahiptir. Her mekânın 
kendi içinde en verimli olacak şekilde planlanması gerekir; 
fakat bir bütçe kısıtlamamız var ise öncelik olarak en çok 
vakit geçirilen alanlara tasarımda yoğunlaşıyoruz. Bu proje 
için öncelik verdiğimiz alanlar, mutfak ve salon kısmı oldu. 
Bazı projelerimizde müşterilerimiz yeni taşınacakları evlere, 
eski, vazgeçemedikleri eşyaları ile birlikte geçmek istiyorlar. 
Bu durumda, elimizdeki kullanılacak olan eşyalara uyumlu 
yeni mekânlar yaratıp, eski eşyalara yeni bir ruh katıyoruz. 
Bu projede evin bazı odalarında, mevcut hareketli mobilyalar 
kullanılarak yeni tasarıma uygun hale getirildi. 

Hangi malzemeler ve renklerle ilerlemeyi tercih 
ettiniz? 
Müşterimizin koyu renk paleti tercihi ile gösterdiği cesaret, 
tasarımda bizi özgürleştirdi. Projenin geneline gri tonları, koyu 
renk ahşaplar hâkim oldu.

Evin yeterli ışık alıyor olması ve mekânların metrajlarının büyük olması, 
koyu renk tercihlerimizde bir engel oluşturmadı. Giriş ve salon alanında 
daha açık toprak tonları kullanıldı. Vizon tonlarında lake boyalı ve 
koyu renk doğal ahşap kaplama özel tasarım mobilyalar, damarlı gri 
tonlarında mermerler ve onlarla tamamlanan eskitme pirinç metallerle 
tasarıma ışıltı katıldı. Mutfak tezgâhı koyu renk damarlı porselen tezgâh 
olarak tasarlandı. Mutfak dolaplarında ipek mat lake kapaklar ve içleri 
led aydınlatmalı raflarla cam kapaklar ile tekdüze mutfak dolabı stilinin 
dışına çıkılarak hem fonksiyonel hem de şık görünümlü dolaplar 
oluşturuldu. Müşterimizin talebi doğrultusunda mutfakta rahat oturma 
alanı olarak özel tasarım bir  köşe sedir tasarımı yapıldı. Mekâna derinlik 
algısı katması açısından duvarlarda füme renk ayna uygulaması yapıldı. 
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Perdenin öncü isimlerinden Karabudak Tekstil, otuz yılı așkın bir süredir 
sektördeki yerini koruyor. Firmanın yöneticisi Derya Deniz Yașar, bașarılarının 

altında yatanları ve kalite politikalarını MAG Okurlarına aktarıyor... 

Karabudak Tekstil
Yüksek Enerjiyle

 Gelen Başarı

DERYA DENİZ YAȘAR

dekorasyon

Bizim için müșteri memnuniyeti çok 
önemli bir konu. Müșterilerimizin 

sorunlarını birebir iletișim halinde, 
samimi bir ilgiyle ifade ederek çözmeye 

çabalıyoruz.

ncelikle kendinizden ve firmanızdan biraz 
bahseder misiniz?
Ben sektöre 2008 yılında girmiş bulunmaktayım. 
Tasarımcı, özgün, kendine has perdeci olarak kendimi 
tanımlayabilirim. Sektörde otuzuncu yılını geride 
bırakan firmamız Karabudak Tekstil, her yıl kendini 
yenileyerek müşteri portföyüne aktif şekilde hizmet 

vermektedir. Karabudak Tekstil, sektörde ilk olarak el dokuması 
perdeleriyle var olmuştur. 

Ürün çeşitliliğinizi anlatır mısınız?
Son sistem mekanik, uzaktan kumandalı, doğal, soft, keten, modern 
ve etkilendiğimiz ünlü ressamların tablolarından yola çıkarak 
sofistik ve çarpıcı tasarımları bünyemizde barındırıyoruz.

Geçmiş projelerinizden yola çıkarak, tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Karabudak ailesi olarak kendimize has bir tarzımız var. Daha rahat, 
daha sakin, modern, özgür ruhlu; kimi zaman da abartılı tarzımızla 
renkleri özgürce kullanıyoruz. Böylelikle sıcak, davetkâr ve rahat 
ortamlar sunmuş oluyoruz. 

Türkiye genelinde hizmet vermektesiniz. Başarınızın 
altındakiler ve kalite politikanız hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Müşteri memnuniyeti noktasında 
neler yapmaktasınız?
Enerjimiz çok yüksek; yenilenmeye, her gün bir şeyler öğrenmeye 
açığız. Kendimizi yurt içi ve yurt dışı fuarlarla tazeliyoruz. Böylelikle 
alışılmışın dışında, trend tasarımlarımızla kendimize has bir tarz 
oluşturuyoruz. 

Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli bir konu. 
Müşterilerimizin sorunlarını birebir iletişim halinde, samimi bir 
ilgiyle ifade ederek çözmeye çabalıyoruz. Müşteri isteklerine hızlı ve 
yerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz; ama önceliğimiz samimiyet ve 
güven.

Perde modellerinde 2022’nin trendleri neler?
Sadelik ve bununla birlikte ahşap jaluzi ve keten dokular ön planda. 
Trendlere şeffaf dokular, koyu renkler hâkim. Minimalizm, perdelere 
sıkça yansıyor. Roma, Japon perdeleri zirvesinde Fransız perdeleri 
romantik bir atmosfer sağlıyor.  

Ö
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söyleyebilirsiniz? Müşteri memnuniyeti noktasında 
neler yapmaktasınız?
Enerjimiz çok yüksek; yenilenmeye, her gün bir şeyler öğrenmeye 
açığız. Kendimizi yurt içi ve yurt dışı fuarlarla tazeliyoruz. Böylelikle 
alışılmışın dışında, trend tasarımlarımızla kendimize has bir tarz 
oluşturuyoruz. 

Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli bir konu. 
Müşterilerimizin sorunlarını birebir iletişim halinde, samimi bir 
ilgiyle ifade ederek çözmeye çabalıyoruz. Müşteri isteklerine hızlı ve 
yerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz; ama önceliğimiz samimiyet ve 
güven.

Perde modellerinde 2022’nin trendleri neler?
Sadelik ve bununla birlikte ahşap jaluzi ve keten dokular ön planda. 
Trendlere şeffaf dokular, koyu renkler hâkim. Minimalizm, perdelere 
sıkça yansıyor. Roma, Japon perdeleri zirvesinde Fransız perdeleri 
romantik bir atmosfer sağlıyor.  

Ö







dekorasyon

Geçen ayki yazımızda “Villalarda bahçelerimizi daha kullanıșlı hale nasıl 
getirebiliriz?”, “Teraslı evlere neler yapılabilir?” ve “Balkonlarımız küçük bile olsa, 
nasıl doğayla iç içe bir hale getirebiliriz?” gibi konulara değinmiștik. Bu ay ise 

daha çok, evlerin iç mekânlarına girip en çok zaman geçirdiğimiz alanları nasıl 
daha keyifl i alanlara dönüștürebiliriz, ona bakacağız.

Renklerin Uyumuyla 
Ferahlığı Yakalamak Mümkün

illalardan başlayacak olursak en çok karşılaştığımız 
sorun; evin, özellikle de bodrum katının karanlık ve 
kullanışsız olması. Peki, bunun için neler yapabiliriz? 
Öncelikle sorunun ilk kaynağına odaklanmalıyız. 
Evimiz karanlık ise, geçen ay bahsettiğimiz gibi 
öncelikle pencere ve kapı boyutlarıyla oynamalı 

ve evinizin maksimum ışık almasını sağlamalıyız. Unutmayın, 
büyük pencere ve kapılar evinize daha çok doğal ışık girmesini 

sağlayacaktır. Bodrum katlar için de bu geçerlidir. Yani, geçen 
ay belirttiğimiz gibi; bodrum kat bahçeye açılıyorsa hem 
maksimum ışık alması hem de bodrum katı, açıldığı bahçe ile 
birleştirerek, evin doğayla iç içe olması sağlanmalıdır. Bundan 
sonra sıra, kullanım biçiminizde olmalıdır. Unutmamalıdır ki, 
her mimari hacmin doğru çalışabilmesi için öncelik fonksiyon 
olmalı ve mimari olarak öncelikle kullanıma yönelik doğru işleyiş 
tasarlanmalıdır.

V

Uğur Batur
ugurbatur@arteramimarlik.com
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Her mimari hacmin doğru çalıșabilmesi 
için öncelik fonksiyon olmalı ve mimari 

olarak öncelikle kullanıma yönelik 
doğru ișleyiș tasarlanmalıdır.

Anlatmaya çalıştığımız aslında, bir mekân tasarlanırken bazı sorular 
sorulmalı ve buna vereceğiniz cevaplara göre mekânın çalışma 
prensibi çözülmelidir. Mesela:

Bu mekânı ne için kullanacağız?
Bu mekânda ne kadar zaman geçireceğiz?
Şimdi siz bu iki soruyu cevaplayarak işe koyulursanız, devamı 
gelir. Bir örnekleme yapalım. Diyelim ki bir villada yaşıyoruz 
ve yukarıdaki sorulara cevaplarımız: “Yaşam alanına çevirmek 
istiyoruz.”, “Günün büyük bir kısmında, yaz kış burada oturalım 
diyoruz.” Bu cevapları veren bir aile, bodrum katın büyüklüğüne bir 
bakmalı ve salonu geniş tutmalı, bu kata bir tuvalet ve mümkünse 
bir mutfakçık bile düşünmelidir. Yani, ne yaptık? Süslemeye 
başlamadan önce “Ne istiyoruz, neler ilave etmeliyiz?” diye kendimize 
sorduk. Demek ki buraya, şartlarımız elveriyorsa bir mutfak ve 
bir tuvalet tasarlamalıyız. Böylelikle, burada yaşarken mutfakta 
yemek yapmak veya atıştırmalık bir şeyler hazırlamak için üst kata 
çık-in koşuşturmasından da kurtulmuş oluruz.  Sonrasına ise işin 
kolay kısmı kalıyor: Renkler ve dokular. Bunları seçerken, baharın 
gelişiyle birlikte, ferah bir mekân elde etmek için bahar renklerini, 
yani canlı ve açık renkleri tercih etmeye özen göstermeliyiz. Mesela 
birkaç senedir çok trend olan yeşillerle beyazların harmanlanması, 
hem duvarlarınızda açık renk kullanma imkânı vererek mekânı 
aydınlatıp ferahlatacaktır hem de yeşille harmanlamak, doğayla ve 
bahçenizle uyumu sağlayarak bahçenin, evin içine akmasına neden 
olacaktır. Böylelikle evinizi aydınlatırken, bahçeyle bütünleştirmiş 
olursunuz. Bunları yaparken duvarlarınız ağırlıklı olarak beyaz veya 
açık renklerde seçebilir; koltuklarda, kullanacağınız kırlentlerde 
beyazla veya diğer renklerle yeşili harmanlayarak ortaya bir uyum 
çıkarabilirsiniz. Bu renkler sadece bir örneklemedir. Bahar; renk 
demektir, coşku demektir. Bu yüzden tabii ki sadece bu renkleri değil, 
sevdiğiniz pek çok canlı rengi kullanabilirsiniz. Unutmayın, renk 
uyumu bilmenize veya bunun bizler gibi derslerini almış olmanıza 
gerek yok.

“Doğaya dikkatli bakın; o size bütün renk uyumlarını, hangi rengin 
size nasıl hissettirdiğini anlatacaktır.” 
Burada tek dikkat etmeniz gereken husus, aydınlık bir mekân için 
açık renklerin büyük zeminlerde, diğer koyu veya canlı renklerin 
küçük zeminlerde kullanılması olacaktır. Önemli olan sizin 
zevklerinizin doğru harmanlanması. Bu uyum doğru sağlandığında, 
mavi gibi soğuk bir renk bile bir mekâna sıcaklık ve lüksü aynı anda 
katabilir.

Diyelim ki evimiz hem küçük hem de bir apartman dairesi. 
Neler yapabiliriz? Evimizin büyüklüğü ne olursa olsun, yukarıda 
bahsettiğimiz fonksiyon, yani evin işleyişi iyi çözülürse ve evin 
problemleri doğru tespit edilirse, evimizin büyüklüğünün çok da 
bir önemi kalmaz. Genellikle müşterilerimizden duyduğumuz 
şikayetler: “Salonum çok küçük!”, “Evim çok karanlık.”, 
“Mobilyalarımdan bana yer kalmıyor.” Bu sorunları söylerken 
bile aslında çözümü kendiniz dile getirmiş oluyorsunuz. Bunları 
yaparken evinizin büyüklüğünü göz önünde bulundurursanız, 
mekân küçük bile olsa aydınlık ve ferah bir oda elde edebilirsiniz. 
Diyelim ki eviniz 2+1 ve küçük bir salonunuz ve mutfağınız var. 
Bu iki mekânı birleştirip yine geniş pencere açılımları yardımıyla 
doğal ışığın içeriye girmesini sağlarsanız, bir anda salonunuzun 
büyüdüğünü görürsünüz.

Bu ayki yazımızda salonlarımızdan ve oturma alanlarımızdan 
bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki yazımızda bina girişleri, 
karşılamalar ve mutfaklara yer vereceğiz. 
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Tasarımda trendlere hâkim olmanın önemini vurgulayan Semen Șakar,
kendi ismiyle kurduğu iç mimarlık firmasıyla, müșteri beklentilerini karșılarken 

izlediği yolu ve değerlerini aktarıyor...

Keyifl e Çözümlenen Projeler
Semen İç Mimarlık

endinizden ve Semen İç Mimarlıktan 
bahseder misiniz? Hangi amaçla yola 
çıktınız? 
Trabzon doğumlu, 2010 yılı Maltepe Üniversitesi 
mezunuyum. Alanımdan mezun olduktan sonra, gerek 
şantiye gerekse mekân tasarımlarında, tecrübelerimi 
hayata geçirebileceğimi düşündüğüm noktada Semen İç 

Mimarlık’ı kurdum. Atölye, inşaat, ofis ve mağaza konseptiyle yola 
çıktık ve gitgide kalabalıklaşan bir aile formatına döndük. Bu ekibe 

K

SEMEN ȘAKAR

danışanlarımı da katmak isterim tabii ki. Genellikle ev ve restoran, 
kafe projelerinde daha aktif bulunuyoruz.

Projelerinizin hayata geçme sürecini anlatır mısınız?
Sanırım işimin en ironik ama aslında en keyifli kısmı burası. 
Danışanlarımızın, gerek tarzını gerekse beklentilerini analiz 
edip, bunları 3ds Max üzerinde görselleştiriyoruz. Karadenizliler 
bu konuda biraz daha katı olabilir; fazlasıyla net oluyorlar. Şehir 
dışında, diğer yaptığımız mekânlarda, bu konuda biraz daha 
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Çizgi anlamında benim tarzım daha 
çok, modernle avangardı birleștirip tek 

noktaya vurgu yapmak.

rahatım sanırım. Yine 3ds Max görsellemeler üzerinden revize olacaksa 
onlara karar veriyoruz ve start veriyoruz.

En çok hangi alanları tasarlamaktan hoşlanıyorsunuz?
Sanırım restoran, kafe ve ev projelerini artık sıklıkla çözümlediğimden, 
aşinalığım oldu. Ev çözümlerken mutfak ve salon öncelikli olarak hızlı 
çözüm üretebildiğimiz alanlardan daha çok keyif alıyorum.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler? Çizginizi nasıl 
tanımlıyorsunuz?
Çizgi anlamında benim tarzım daha çok, modernle avangardı birleştirip 
tek noktaya vurgu yapmak. Yalnızca sadelik ya da modernlik, belli 
bir zamandan sonra gözlerimizde bir rutine dönüşebiliyor ve bunun 
sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Evin, bir otel odasından daha sıcak 
olması gerektiğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla, projelerimdeki o nokta 
atışlarını genellikle avangartla harmanlamaktan yanayım. Çizgiyi; 
danışanlarımızın tarzı ve beklentileri de oldukça etkiliyor tabii ki. Arz 
ve talep diyebiliriz.

İç mimarlığın yanında mobilya tasarımı da yapıyorsunuz. 
Bu alandaki tasarımlarınızı ve tarzınızı tanımlar mısınız?
Aslında oldukça zor bir branş seçtim diyebiliriz; ama keyfi bambaşka. 
Çizdiklerimizi reele dönüştürürken, her anına şahit olabiliyorum. 
Malzemeye ve son trendlere çok hâkim olmanız gerekiyor ve bu da 
beni aslında 2-0 önde tutuyor. Şu an bir mekânı alıp, anahtar teslim, 
kabasından detaylarına kadar biçimlendirebiliyoruz. Mobilya 
tasarlarken uygulamayla ilerlemeyi, ayakları daha yere basan bir sistem 
olarak görüyorum; tarifle imalat projeleri bir yere kadar. Bu, oldukça 
zor bir uygulama şekli ama bunu danışanlarımız fark etmiş olmalı ki 
İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde aktif halde devam eden uygulama 
ve projelerimiz mevcut. Arz da talep de tam kıvamında. 



irmanızın geçmişinden bahseder misiniz? 
Köksallar Mobilya, 1967 yılında yüz yirmi m2lik 
bir mekânda ticaret hayatına başladı. Daha sonra 
mobilya ve beyaz eşya satışına geçerek ticaretini 
genişletti ve 1987 yılında İç Anadolu’nun ilk 
teknolojik mobilya üretim tesisi inşaatına başladı. 
1991’de futbol, basketbol, hentbol ve birçok dalda 

spor kulübü kurdu. Merkezini Ankara’ya taşıyarak, en büyük 
satış mağazasını hizmete açtı ve İç Anadolu’da mağazalar 
zinciri oluşturmaya başladı. İnşaat ve konut projelerine de adım 
atmasıyla, 2011 yılında bağımsız şirketlerce yapılan araştırmada, 
Türkiye’nin en tanınan beş firması arasına girdi. Mimarlık ve 
taahhüt işleri üzerine yatırımlar yaparak işletmesine güç katan 
Köksallar, aracı partner firmalar ile birlikte şu anda Avrupa’nın 

F

Sektörde bulunduğu elli beș yıl boyunca, faaliyet alanını genișleterek ilerleyen ve 
bașarılarına yenilerini ekleyen Köksallar Mobilya’nın, anahtar teslim projelerinden 

bașlayarak müșterilerine sağladığı hizmetleri ve önem verdiği değerleri 
Yönetim Kurulu Bașkanı Aykut Köksal aktarıyor... 

Her Geçen Yıl Daha Güçlü
Köksallar Mobilya

dekorasyon

birçok ülkesine otel projeleri, yarı mamul ve bitmiş ürün ihracatını 
aktif olarak yapmaktadır.

Ne tür hizmetler veriyorsunuz? 
1967’den beri merkezi Ankara, Siteler’de bulunan dört bin 
metrekarelik dört katlı showroom’umuzda her daim dünyayı 
yakından takip ederek modern ürünleri müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışı ve yurt içinde iç mimarlık ve 
mimarlık hizmetleri veriyoruz. Köksallar Mobilya Limited Şirketi 
olarak her türlü ev donanım malzemeleri, mobilya grubu ithalatı 
ve yurt içi satışı ile sektörün öncü firmaları arasındayız. En iyi 
fiyat garantisi ve zengin ürün yelpazesiyle, yaşam alanı olabilecek 
her yerde A’dan Z’ye tüm detayları ile konforlu ve keyifli alanlar 
sunuyoruz.

AYKUT KÖKSAL 
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Ürün yelpazeniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Bir evde ihtiyaç olabilecek her türlü mobilya grupları, okul, ofis 
mobilyaları, park ve bahçe ürünleri, inşaat donatıları, özel üretim 
ürünler gibi çok çeşitli üretimler yapmaktayız.

Anahtar teslim hizmetinizi detaylandırabilir misiniz? 
Ev dekorasyonunda ürün-mekân uyumunu yakalamak 
profesyonellik gerektirir. Her insan, seçtiği ürünü istediği 
mekân içerisinde hayal edemeyebilir. Burada önemli olan doğru 
yönlendirmedir. Biz profesyonel ekibimiz ile natamam bir 
mekânı projelendirerek aksesuar yerleşimine kadar tamamlayıp 
müşterilerimize sunabilmekteyiz. Müşterimiz bize geldiği zaman 
öncelikle, aklında var olan düşünceleri anlamaya çalışmaktayız. 
İstekleri doğru analiz ettikten sonra ön fikirlerimizi sunarak 
karşılıklı fikir alışverişi yaparız. Daha sonra uygulama mekânını 
yerinde gözlemleyerek rölövesini oluştururuz. Müşterimizden 
kısa bir süre talep ederek, alınan rölöveyi projelendirip, çizimler 
ve görselleştirmeler ile sunumu gerçekleştiririz. Proje üzerinde 
müşterilerimizin fikirleri ve iç mimarlarımızın yönlendirmeleri 
ile revizyonları gerçekleştiririz. Ürünlerin renk ve malzeme 
seçimlerini numuneler ile müşterilerimize sunarak seçimleri 
kolaylaştırmaya, müşterimizin hayal etmesine yardımcı olmaya 
çalışırız. Tüm bu süreç tamamlandıktan sonra uygulama 
aşamasına geçeriz. Mimarlarımız uygulama sürecinde sürekli 
şantiye kontrolleri yaparak üretim ve montajı yakından takip 
etmektedirler. Bu süreçte müşterilerimiz ile sürekli etkileşim 
halinde olup onlarla bilgi paylaşımı yapıyoruz. İş tesliminde 
kullanıcı isteğine bağlı olarak aksesuar, halı, perde gibi son 
detayları da tamamlayıp müşterilerimizin memnuniyetini 
sağlıyoruz. Yaptığımız her tasarımda ergonomi ve görselliği bir 
arada harmanlayıp doğru çizgilerle doğru ürünler oluşturmaya 
çalışıyoruz. Adımlarımızı müşteri odaklı atarak, proje sonunda 
kullanıcı mutluluğunu yakalamak bizim için ilk sırada geliyor. 

Tüm bu proje aşamaları oldukça maliyetli süreçlerdir. Her projede 
birçok risk almak gerekir. Doğru planlama ve süreç yönetimi ile 
tüm riskleri en aza indirerek güzel sonuçlar almak bizim proje 
uygulamalarımızda esas hedefimizdir. Müşterilerimize mobilya 
veya ürünlerden ziyade keyifle zaman geçirecekleri yaşam alanları 
sunmaktayız.

Önümüzdeki projeleriniz neler? 
Sektörde dinamik kalabilmenin en hayati gerekliliği, dünya 
ile bağlantıları kesmemek. Biz bu mottoyu hayata geçirebilen 
firmalardan bir tanesiyiz.

ABD’de depo açma faaliyetine geçtik. O bölgede mobilya ihtiyacına 
cevap verebilmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Avrupa’da Hollanda 
merkezli depo ve mağaza açıyoruz. Bu bölgede birçok ülkeye 
ürün gönderimi yaptığımız için belirli bir depo ve mağaza, hem 
müşterilerimiz hem bizler için kolaylık sağlayacak. Kıbrıs’ta devam 
etmekte olan bir restoran projemiz var. Azerbaycan’da planlanan 
villa projemizin ön çalışmaları devam etmekte. Kongo’da otel ve 
kreş projelerimiz var. Tüm dünya ülkelerine ürün gönderimimiz 
mevcut. Özellikle Avrupa’da çok sayıda müşterimiz var. Yurt 
dışındaki müşterilerimize sadece hazır ürünlerimizin değil, özel 
ölçülerde hazırladığımız banyo, mutfak, vestiyer gibi ürünlerin de 
gönderimini sağlıyoruz. Online olarak planlama yapıp, çizimler ile 
müşterinin ürünü hayal edebilmesini sağlıyoruz. Görselleştirmeler 
yaparak ürünlerin renk ve malzeme seçimini onaylatıyoruz. 
Daha sonra üretime geçiyoruz. Son halini müşterimiz ile paylaşıp 
ürünü güvenilir nakliye firmalarımız ile gönderiyoruz. Böylece 
yurt dışındaki müşterilerimiz yaşam alanlarını, hiçbir zorluk 
yaşamadan temin edebiliyorlar. Yurt içinde de devam eden birçok 
projemiz mevcut. Sadece Ankara içi değil tüm Türkiye’de konutlar, 
ofisler, iş yerleri, devlet kurumları gibi birçok alanda projelerimize 
devam ediyoruz. 



150 magdergi.com.tr

dekorasyon

Y
O

I 
D

E
SI

G
N

Geometrik 
Çizgiler

Nostaljik bir esinti yaratan 
geometrik desenlerle, mekânın 

cazibesini ortaya çıkarın...

VAKKO
Sehpa 2.306 

VAKKO
Servis 1.450 

GULECDECOR
Kitaplık

B
E

Y
M

E
N

-N
O

R
D

A
L

Şa
m

d
an

 1
.1

49
 

BEYMEN-MATRIUS
Tabak 399 

YA
R

G
IC

I
Ta

b
lo

 5
79

 

YARGICI
Sepet 3.399 

B
S 

C
O

LL
E

C
T

IO
N

-A
R

C
H

I
La

m
b

ad
er

Hayalinizdeki 
Mobilyanın 
En İyisi Köksallar’da

Köksallar-Mobilya-Siteler koksallar_mobilya www.koksallar.com.tr



Hayalinizdeki 
Mobilyanın 
En İyisi Köksallar’da

Köksallar-Mobilya-Siteler koksallar_mobilya www.koksallar.com.tr



152 magdergi.com.tr

dekorasyon

Projelerinde, müșterilerinin tarzına göre ilerlediklerini belirten ve üç yeni 
koleksiyonun geleceğinin müjdesini veren JNK Project kurucu ortakları 

Cem Ekmekçi, Cenk Ekmekçi ve Ümit Üstün, tasarım çizgilerinden 
bahsederek sektördeki bașarılarının sırrını anlatıyor... 

Her Tarza Özel Tasarımlarla
JNK Project

ncelikle kendinizden ve firmanızdan 
bahseder misiniz? JNK Project olarak nasıl 
bir amaç ile yola çıktınız?
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinden mezun 
olup Türkiye’ye döndükten sonra, sektör tecrübesi olan 
üç arkadaş bir araya gelip JNK Project’i kurduk. JNK 
Project olarak; kişiye özel tasarımlarla müşterilerimize, 

kendi alanlarında tasarımı ve kaliteyi bir arada yaşamaları için 
hizmet vermeyi hedefledik. 
 

Ö Tarzınızı ve tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız? 
Ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz?
Proje ve uygulamada, her müşterimizin tarzına göre tasarıma yön 
veriyoruz. Bu sebeple bütün tarzları güncel olarak takip ediyoruz 
ve her geçen gün kendimizi her stilde geliştirmeye çalışıyoruz. 
Mevcutta üç koleksiyonumuz var. Tasarımcılarımız üç yeni 
koleksiyonumuzu da sene sonuna doğru tamamlayacaklar. Her 
koleksiyonumuzun kendine özgü tasarım çizgisi mevcut ve her 
biri, kendi içinde tüm mekânlarda konumlanabilecek ürün 

CEM EKMEKÇİ



çeşitliğine sahip. Biz kişiye ve alana özel tasarımları yapıp üretebilme 
kapasitesine sahip olduğumuz için, insanlar kendilerini özel hissetmek 
istediklerinde onlara hizmet verebiliyor ve mutlu edebiliyor olmaktan 
gurur duyuyoruz. 

Sektördeki yeriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Bizim için en önemli kriter kalitedir. Her bir üründe kalite, detay ve 
işçilik bizi yansıtmalıdır. Sektörde fark edilebilir nitelikte olup tercih 
edilmemizin en büyük unsurları da, bu değerlerin sonunda kaliteli 
ürün teslim etmemizden kaynaklanmaktadır. Dünyanın birçok 
yerine kalitemizi ulaştırmak için projelerimizi götürüp ürünlerimizi 
müşterilerimize sunuyoruz. 
 
Yeni sezona hangi ürünlerle girdiniz? Bu yılki stratejiniz 
nedir?
Üç ayrı koleksiyonumuzdaki mevcut ürünlerimizle, gerek projelerde 
gerek perakende müşterilerimizden gelen tercihler doğrultusunda 
devam ediyoruz ancak, yeni ürünlerimizin diğerinden çok daha farklı 
ve özgün olduğunu söyleyebilirim. Bu yılki stratejimize değinecek 
olursak, yeni koleksiyonlarımız ve projelerimizle sadece Türkiye’de değil 
globalde de çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. 
 
İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında ne tür çalışmalar 
yapmaktasınız? Teknolojinin size kazandırdıklarından 
bahseder misiniz?
Her bir tasarımı ekip olarak haftalık toplantıların ardından detaylı 
bir çalışma sonrası 3D baskı ile inceleyip, onların statik ve ergonomik 
değerlendirmesini yapıyoruz. Kendi üretim merkezimiz olduğu için, 
her bir ürünün denemesini ve değerlendirmesini yapıp deneyimler 
doğrultusunda geliştirerek müşterilerimize teslim ediyoruz. 

Sizce trendler nasıl belirleniyor? Bu yılın trendleri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Bu yıl modern hatlara geçiş var. İnsanlar pandemiyle beraber evlerinde 

daha fazla vakit geçirdiğinden, tasarımla bir arada ve daha 
konforlu yaşamayı tercih ediyorlar. Aslında hepimiz kendimizi, 
evde geçen pandemi sürecinde daha iyi tanıdık ve kendi 
alanımızda neyi isteyip neyi istemediğimize, yaşayarak karar 
verdik. Trendler her gün değişmekte ve gelişmekte. Bizim de 
kendimize özgü artık bir JNK tarzımız var diyebilirim.
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Tiyatro Severleri 
Buluşturan Gala
Cemiyet hayatının tiyatro ve sanat 
tutkunu isimleri Aydınlıkevler adlı 
oyunun gala gecesinde bir araya geldi.

Sosyal yaşamın ünlü simaları, Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve Demet 
Akbağ’ın performansını buluşturan “Aydınlıkevler” oyununun gala 
gecesinde buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan oyunun gösterimi öncesi 
iş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış isimleri bir araya gelerek 
unutulmaz anlara sahne oldu. 

davet

LEYLA ALATON

NEVRA SEREZLİ

BEHZAT-ÇİĞDEM UYGUR SEDEF İYBAR SUZAN TOPLUSOY

MELTEM KAZAZ 

HİLAL KOSİF CEM YILMAZ DİLEK HANİF İPEK TOPLUSOY

GONCA VUSLATERİ SEDEF AVCI ZEYNEP DEMİREL

Ünlü isimleri 
uzun yıllar sonra 
bulușturan 
“Aydınlıkevler”in 
galası unutulmaz 
bir geceye sahne 
oldu.
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MELTEM KAZAZ 

HİLAL KOSİF CEM YILMAZ DİLEK HANİF İPEK TOPLUSOY

GONCA VUSLATERİ SEDEF AVCI ZEYNEP DEMİREL

Ünlü isimleri 
uzun yıllar sonra 
bulușturan 
“Aydınlıkevler”in 
galası unutulmaz 
bir geceye sahne 
oldu.
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Demir-Gemici Hukuk Bürosu kurucularından Av. Zeynep Kübra Demir, 
boșanma davalarında en çok karșılașılan durumları ve bu durumlarda 

nasıl hareket edilmesi gerektiğini aktarıyor...

Av. Zeynep Kübra Demir
Günümüzde

Boşanma Davaları

izi tanıyabilir miyiz? Kariyerinize ne zaman ve 
nasıl başladınız? 
On iki senedir avukatlık mesleğini icra ediyorum. 
Marmara Üniversitesinden mezun olduktan sonra 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında 
yüksek lisansımı burslu olarak tamamladım. Sonrasında, 
2011 yılında Bournemouth Üniversitesindeki eğitim 

sürecime başladım. Türkiye’ye döndükten sonra edindiğim bilgi ve 

S

ZEYNEP KÜBRA DEMİR

tecrübeyle kariyerime, kurucusu olduğum Demir-Gemici Hukuk 
Bürosunda devam ediyorum. 

Şubat ayı sayımızda aile hukukuna ilişkin çalışma 
tarzınızdan bahsetmiştik. Bu sayımızda biraz detaya 
girecek olursak, günümüzde  çiftler daha çok hangi 
sebeplerle boşanmak istiyor? 
Aslında hikâyeler çok farklı gibi görünse de önümüze gelen 
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Nafaka taleplerine ilișkin kanunlarımız 
cinsiyetçi bir bakıș açısına sahip değildir.

dosyalarda sebep genelde hep aynı oluyor. Tabii bunu genellemek 
doğru olmaz. En çok hangi sebep olduğundan bahsedeceksek 
olursak, günümüzde eşlerin birbirine karşı olan tahammül 
seviyelerinin azalmış olması, onları boşanma kararı almaya daha 
kolay götürüyor diyebilirim. Bu durumu  kanunen, evlilik birliğinin 
temelinden sarsılması olarak nitelendirebiliriz. 
Çok karşılaştığımız diğer bir neden ise -hatta bugünlerde ilk 
sıralarda yer alıyor diyebilirim-  güven sarsıcı davranış ya da 
daha anlaşılır haliyle sadakatsizlik oluyor. Günümüzde örneğin;  
sosyal medyanın bu kadar aktif kullanılması ve etkileşimin rahat 
sağlanabiliyor olması, tarafları sadakatsizliğe ne yazık ki daha 
kolay sürüklüyor. Diğer taraftan bakıldığında, yine aynı sebeple, 
bu durumun tespit edilebilirliğinin de kolay olması eşleri boşanma 
noktasına getiriyor.

Peki, “tespit edilebilirliğin kolaylığı”nı biraz açabilir 
misiniz? 
Sosyal medyayı ele alacak olursak; bildiğimiz gibi artık sosyal 
medya hepimizin hayatının bir yansıması olarak yer alıyor. 
İnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını sosyal medya üzerinden 
yaşıyor ve hatta sosyal medya aracılığı ile sosyalleşiyor. Profillerini 
gizlemeyen kişilerin fotoğraflarına, hatta hesapları gizli dahi 
olsa tüm fotoğraf ve videolara birtakım uygulamalar aracılığı ile 
kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bu noktada, önümüze gelen dosyalarda  
kadınların çok iyi delil topladığını, adeta bir dedektif gibi 
çalıştıklarını söyleyebilirim. Yine sosyal medyadan örnek vermek 
gerekirse; kişiler  hesaplarını sadece telefonlarında değil, tarafların 
ortak konutunda yer alan diğer cihazlarında da kullandıkları için 
karşı tarafın fotoğraflara, yazışmalara vb. delil sayılacak şeylere 
erişimi çok daha kolay oluyor.

Boşanma davaları uzun sürüyor mu? 
Bunu, davamızın çekişmeli veya anlaşmalı olmasına göre ayrıca 
değerlendirmek gerekiyor. Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların 
her konuda anlaşarak bize gelmeleri halinde bir hafta ila on gün 
içerisinde neticelendiriliyor. Buna müzakere sürecini ekliyorsak 
süre biraz daha uzayabiliyor. Daha önce de söylediğim gibi burada 
iletişim beceriniz devreye giriyor. Biz savaşları genelde masada 
kazanıyoruz.

Çekişmeli boşanma davaları için ne yazık ki aynı şeyi söylemek 
mümkün olmamakla, günümüzde yargılama süreçleri çeşitli 
sebeplerle dört ya da beş seneye kadar uzayabiliyor. Bunun hukuki 
olarak birçok dezavantajı varsa da benim burada önemsediğim, 
tarafların yıpranma süreçleri oluyor. Süre ne kadar uzuyorsa 
tarafların bu sürece tahammülü o kadar azalıyor. 

Bunun yanında, boşanma davaları devam ederken tarafların dava 
sonuna kadar sadakat yükümlülüklerinin devam ettiğinden 
bahsetmiştik. Bu konu özelinde, “avukat” kimliğimi bir kenara 
bıraktığımda, bu denli uzun süren davalarda tarafların sadakat 
yükümlülüğünün devam etmesini, ne insan doğasına ne de 
hayatın olağan akışına uygun buluyorum. Düşündüğünüzde 
tarafların ayrılma kararı üzerinden beş yıl geçiyor, taraflar 
birbirine yabancılaşıyor, evliliğin tekrar kurulması mümkün 
değilken salt dava devam ediyor diye diğer eşe sadık kalmak 
zorunda olmak gerçek hayatla bağdaşmıyor. O sebeple, çekişmeli 
başlayan birçok davada karşılıklı olarak birtakım şeylerden feragat 
ederek anlaşmalı boşanmaya döndüğümüz oluyor. Yani başka 
bir deyişle, bilinenin aksine, çekişmeli boşanma davası olarak 
başladığımız bir davada, davanın her aşamasında anlaşmalı olarak 
süreci sonlandırmamız mümkün oluyor.  

Bu söylediğiniz, doğru bilinen yanlış olarak 
değerlendirebilir. Bu şekilde örneklendirebileceğiniz 
başka durumlar var mı? 
Aklıma ilk gelenleri söylemem gerekirse,  mesela:  “Sadece kadınlar 
nafaka alır. Erkekler nafaka alamaz.” Bu tamamıyla yanlış. Nafaka 
taleplerine ilişkin kanunlarımız cinsiyetçi bir bakış açısına 
sahip değildir. Önemli olan, kişilerin evlilik birliğinin bozulması 
sonucu maddi imkânsızlığa düşmeleri, mevcut durumlarına göre 
yoksullaşmalarıdır. Yani amaçlanan, kadın erkek fark etmeksizin 
evlilik birliği içinde kurulan konfor alanının boşanma sonrası 
dağılmamasıdır. 

Peki, boşanmak isteyen çiftler mutlaka bir avukatla mı 
süreci takip etmeliler?
Elbette hayır ancak, boşanma davaları o kadar özel kurallara tabidir 
ki, tarafların herhangi bir şekilde hak kaybına uğramamaları için 
bir avukattan hatta ve hatta aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir 
avukattan danışmanlık almalarını şiddetle öneriyorum, çünkü aile 
hukukuna ilişkin talepler “velayet, nafaka, mal paylaşımı, tazminat” 
gibi, insanların tüm hayatını etkilediğinden ve ileride telafisi 
mümkün olmayan kayıplara sebebiyet verebileceğinden, uzman bir 
avukat ile çalışmayı her zaman daha sağlıklı buluyorum. 



ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Karadağ kökenliyim. İyi bir eğitimci olana 
kadarki sürecimde, yurt içinde ve yurt dışındaki 
köklü üniversitelerde eğitimler aldım; proje ve 
çalışmalarına katıldım. Bunun yanında, İngiltere’deki 
Lancaster Üniversitesinde işletme eğitimi aldım. 
Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, İngilizce, Felemenkçe, 

İtalyanca ve Türkçe olmak üzere yedi dil biliyorum. Sanata ve 
müziğe ilgiliyim; keman ve piyano çalıyor, küçük yaşlarımdan bu 
yana bale yapıyorum. Aynı zamanda sporla ilgileniyorum, atlar 
benim büyük tutkum. Çocuklar ve eğitim alanı ise hayatımın en 
büyük bölümünü oluşturuyor. Çocuklara ve eğitime gönül vermiş, 

bu alanda UNICEF başta olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk 
projeleriyle her çocuğa destek olmaya çalışmış biri olarak, onların 
içindeki hazineleri keşfetmek ve her birinin elinden tutabilmek 
en büyük idealim. Bu yüzden de bu alanda kendimi çok çeşitli 
saygın eğitim ve projelerle geliştirdim. Bu projelerden kısaca 
bahsedecek olursam: Balkan ülkeleriyle çeşitli eğitim ve projelerde 
yer aldım. Fransa Sorbonne Üniversitesi ile güzel çalışmalar 
yaptım. ODTÜ BİLTEMM ile Design for Rescue Project üzerine 
proje ve çalışmalarda bulundum ve Modak-Moda’yı Kodluyoruz 
Kampı, Yaratıcı STEAM Etkinlikleri gibi birçok eğitim projesinde 
yer aldım. Almanya Werner-Heisenberg-Gymnasium’da eğitimci 
olarak görev aldım. İtalya’da KA1 Erasmus+ STEM eğitimlerine 

Ö

Kendi değerlendirme programlarıyla öğrencinin eksiklerini ve becerilerini ölçüp 
bu doğrultuda ders programı olușturarak en doğru öğretimi almalarını sağlayan 

Hedef A Plus Eğitim ve Danıșmanlık’ın kurucusu Dolunay Arife Kaya, 
yurt dıșı ve yurt içi eğitime dair merak edilenleri MAG okurlarıyla paylașıyor...

Potansiyele Göre 
Eğitim Programları

röportaj

DOLUNAY ARİFE KAYA
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katıldım ve birçok AB projesinde aktif rol oynadım, uygulamalarda 
bulundum. MEB Ders Aletleri Yapım Merkezinde ve Ar-Ge’nin 
geliştirme bölümünde, eğitimin nasıl daha nitelikli hale getirileceği 
konusunda yaratıcı fikirler ve projelerle destek oldum, yararlı 
çalıştaylar yaptım. Tüm bu eğitim ve aktif çalışmalarım sonucunda 
da genç yaşımda doğru yöntem, teknik ve çalışma alanlarını 
keşfettim ve bu birikimlerimi aktarmak için Hedef A Plus Eğitim ve 
Danışmanlığı kurdum.

Hedef A Plus olarak amacınız nedir?
Öğrencilerin, yurt içinde ya da yurt dışında eğitim aldıktan sonra en 
büyük endişesi diploma denkliğinin sağlanıp sağlanamayacağıdır. 
Farklı ülkelerde alınan eğitimlerin AKTS’si her yerde eş değer 
olmayabiliyor. Bu durumda çocuklarımız “Yurt dışında eğitim 
aldıktan sonra ülkeme döndüğümde işsiz kalır mıyım? AKTS 
denkliği sağlanabilecek mi?” endişesiyle karşı karşıya kalıyorlar. 
Hedef A Plus ile öğrencilerimizi kendi bünyemizde oluşturduğumuz 
proje ve programlara dahil edip, onlara hem yurt dışında hem de 
kendi ülkelerinde istihdam sağlayarak kariyerlerini iki tarafta 
da oluşturmaları için tüm imkân ve olanakları sunmuş olacağız. 
Ülkemizde bugüne kadar eğitim alanında yapılmamış olan ilkleri 
gerçekleştirmek en büyük hedefimiz.
 
Öğrenciler için sunduğunuz imkânlar neler?
Hedef A Plus; eğitimin her kademesindeki ve her bilişsel 
düzeydeki öğrenciye hitap edebilecek ders içeriklerini, eğitim 
programlarını, kariyer planlarını ve projelerini kapsamaktadır. 
Hedef A Plus yepyeni bir sistem ile dünyadaki tüm eğitim 
sistemlerini inceleyip, eğitim alanında başarılı ülkelerdeki çeşitli 
eğitim sistemleriyle projeler yapmış bir kurum olarak, öğrencilerin 
ortaokul, lise, üniversite hatta üniversiteden sonraki kariyer 
planlama süreçlerinde destek olacak, eğitimi nitelendirecek yeni 
eğitim teknikleri içeren program ve düzenlemeler ile başarıyı 
hedeflemektedir. Kendi deneyim ve tecrübelerimizden yola çıkarak 
oluşturduğumuz değerlendirme ölçeklerimiz ile nokta atışı yaparak 
öğrencilerimizin eğitim ve bireysel ihtiyaçlarını keşfediyoruz. Bu 
değerlendirme ölçeklerinin sonuçlarına göre, öğrencilerimizin 
kendi potansiyellerine uyum sağlayacak eğitim programlarını 
ve ders içeriklerini oluşturuyoruz. Aynı zamanda akreditasyon 
sağlanan üniversitelere ya da projelere yönlendiriyor ve bu süreçte 
öğrencilerimize, gereken tüm desteği sağlıyoruz. Örnek vermem 
gerekirse; üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin temelinde 
bulunan eksikliğini ve desteklenmesi gereken yönünü keşfediyoruz. 
Ölçeklerimizle ve programlarımızla öğrencimizi bir teste tabi 
tutuyoruz. Daha sonra, elde ettiğimiz verilere dayanarak bir program 
oluşturuyoruz. Programlarda eksikliği giderici ve tamamlayıcı 
yöntemler sunuyoruz. Bireysel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve 
temelinde bulunan eksikliği giderebileceği derslere yönlendiriyoruz. 
Normalde saatler sürebilecek ders planlamasını, biz farklı yöntem 
ve teknikler kullanarak hedefe odaklı bir şekilde hızlıca çözüme 
kavuşturuyoruz. Bunun sonucunda da, nokta atışı yaptığımız 
için öğrencinin tüm temel eksiklikleri ortadan kalkmış oluyor ve 
eğitiminde daha başarılı, daha dolu ve anlaşılır şekilde ilerlemesine 
destek vermiş oluyoruz.

Bir öğrenci Hedef A Plus’a başvurduğunda nasıl bir 
süreçten geçiyor? Nasıl bir yol izliyorsunuz?
Öncelikle, öğrencilerimizin temelde ihtiyaç duyduğu desteği 
sağlayabilmemiz adına değerlendirme ölçeklerimizle problemi 
keşfediyoruz. Ders alt yapısındaki eksiklerini ve becerilerini 
ölçtükten sonra öğrencinin kendini daha mutlu ve başarılı hissettiği 
alanlarla, mutsuz ve başarısız olduğunu hissettiği alanları buluyor, 

ders çalışma ve öğrenme metodunun öğrenci için en iyisi olup 
olmadığını  
inceliyor, en doğru ve yararlı olanı öğrencimize sunuyoruz. Yurt içi 
ve yurt dışında, hem eğitim alanında hem de sosyal becerilerini 
geliştirmeleri için fırsatlar sağlıyoruz.

Yurt dışında okumak isteyenlere neler önerirsiniz?
Her ülkenin eğitim sistemi farklı olduğu için öncelikle yurt 
dışında eğitim alacak olan öğrencinin hangi koşullarda, ne kadar 
süreyle, nasıl ve ne kadar yararlı bir eğitim alacağını bilmesi 
gerekir. Bunun yanında, aldığı eğitimin, ülkesine döndüğünde 
denkliği olup olmadığı ve bu denkliğin nasıl sağlanacağı 
durumu kafasında bir soru işareti olarak kalmamalıdır. 
Yurt dışında eğitimini tamamladıktan sonra nasıl istihdam 
sağlanacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Biz Hedef A 
Plus olarak öğrencileri yurt dışında bir eğitim programına 
(ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, kurs, akademik ve sanatsal 
faaliyetler) yönlendirdiğimizde, öğrencilerimizin oradaki 
sorunlarla baş etme durumunu, ülkedeki yaşam koşullarını göz 
önünde bulunduruyoruz. Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaç ve 
farklılıkları doğrultusunda eğitim almaya gittiği yerde, bunu 
sağlayabilecek bir eğitim programı sunulabilecek mi? Başarısı 
nasıl desteklenebilir? Biz bunları öncelikli olarak göz önünde 
bulunduruyoruz. Eğitim alacağı okulun öğrencimize her yönden 
katkısı olmalı; okul onların kariyer planlarıyla uyumlu olmalı ve 
en önemlisi istihdam sağlamalıdır. Öğrencilerimizin eğitim aldığı 
süreç boyunca yurt içi ve yurt dışındaki durumunun ve tüm 
gelişiminin takibini sağlıyoruz. Öğrencilerimize doğru bir alan 
oluşturup en doğru kariyer planını sunuyoruz. 



ongines Spirit koleksiyonuna şimdi, markanın 
öncü ruhu en ince detayına kadar işlenmiş, 
çoklu zaman dilimi göstergeli yepyeni bir saat 
ekleniyor. Yeni Longines Spirit Zulu Time, 
üreticisinin bu modellerde sahip olduğu asırlık 
deneyiminin çarpıcı bir yansıması. Tasarımını 

ve adını Longines’in 1925 yılında ürettiği ilk çift zaman 
dilimi göstergeli modelinden alıyor. Bu modelin kadranında, 
havacıların ve askerlerin kullandığı evrensel saati temsil 
eden “Z” harfine atfen Zulu bayrağı bulunuyordu. Özellikle 
havacılık sektörüne yönelik farklı GMT modellerin de 

L

Kanatlı kum saati markasının zengin mirasından güç alan Longines Spirit 
koleksiyonu, Longines Spirit Zulu Time ile tarihinde yepyeni bir sayfa açıyor. Farklı 
zaman dilimlerini gösteren bu saat, Longines’in, dünyanın en önemli öncülerine, 
efsanelere konu olacak keșifl erinde eșlik eden hassas saatlerinin mirasını tașıyor. 

Bu kahramanların kararlılığından esinlenen Longines Spirit Zulu Time, modern 
kașifl erin maceracı ruhunu benimsiyor; markanın, farklı zaman dilimi gösteren 

saatlerin geliștirilmesinde oynadığı öncü role atıfta bulunuyor.

Longines Spirit Zulu Time 
Zaman Dilimlerinin Öncüsü

haber

geliştirilmesiyle Longines’in bu alandaki öncü rolü daha da 
güçlendi.

Birçok maceraperestin bileklerini, farklı zaman dilimlerini aşan 
yolculuklarında Longines kol saatleri süslüyordu. Kararlılık 
ve tutkuyla imkânsızı gerçekleştirmek için dünyayı dolaştılar. 
Amy Johnson, Clyde Pangborn ve Hugh Herndon gibi ünlü 
havacılar gökyüzünü fethedip yeni rekorlara imza atarken 
her zaman en büyük desteği Longines’den gördüler. Bu ilk 
öncüler, Longines’in güvenilirliğinden ve dayanıklılığından güç 
alıyorlardı.
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Geçmişin yeniliğe açılan kapısı yeni Longines Spirit Zulu Time, 
markanın zengin mirasından esinlenerek günümüzün tüm 
öncülerine hitap eden üstün bir saat olarak tasarlandı. Zaman 
dilimi göstergesi, gücünü, Longines’in kendi geliştirdiği silikon 
pandüllü yeni kalibreden alıyor. Saat, saat ibresinin, GMT 
göstergesinden bağımsız şekilde ayarlanabilmesini sağlayan son 
teknolojiyle donatılmış. Diğer zaman dilimleri ise yine 24 saatlik 
dilimiyle işaretlenmiş çift yönlü döner bezelle ve 24-saatlik ibre 
ile gösteriliyor. 72 saate kadar yedek güce sahip bu olağanüstü 
hassas yeni mekanizma, COSC (İsviçre Resmi Kronometre Test 
Enstitüsü) kronometre sertifikasına sahip. Kadranda ise Longines 
tarihinde en üstün kaliteli mekanizmanın göstergesi sayılan beş 
yıldız damgası yer alıyor.

Parlak, mat, cilalı veya kabartmalı Longines Spirit Zulu Time 
modelleri, titiz işçilikleri ve büyük bir özenle ele alınmış 

detaylarıyla estetik yönden öne çıkıyor. Bu model, renkli seramik 
uçlarla bezenmiş bir bezelle ve mat siyah, kum desenli antrasit 
veya mavi güneş desenli kadranla geliyor. Saatte ayrıca artık 
saat 6 yönünde hizalanan bir tarih açıklığı bulunuyor. Super-
LumiNova® ile kaplanmış ibreleri ve rakamlarıysa saatin 
her koşulda okunabilmesini sağlıyor. 42 mm çelik kasayı; 
değiştirilebilir paslanmaz çelik bilezik veya değiştirilebilir 
kahverengi, bej veya mavi deri kayış tamamlıyor. Bu kayışların 
tümü; maksimum konfor ve mükemmel uyum için yeni 
geliştirilen hassas ayar sistemine sahip katlanır tokayla birlikte 
geliyor.

İstikametiniz neresi olursa olsun, maceracı ruhunuz sizi nereye 
götürürse götürsün, Longines Spirit Zulu Time yanınızda oldukça, 
zaman bileğinizde. İçinizdeki öncü ruhu canlandırmaya hazır 
mısınız? 

Aynı kadranda çift zaman dilimini gösteren saatlerde bir asrı aşan deneyim.

Osmanlı Saatleri

Osmanlı 
İmparatorluğu saati 

ile batı saati arasında. 
Geçişler için ikişer 

dakika ve saat ibresi. 
1911 patentli.

Longines Zulu Time

İkinci zaman dilimini 
gösteren ilk kol saati. 

İlave saat ibresi. 
Kadran üzerinde, Zulu 

Saati’ni temsil eden 
Z-bayrağı.

Longines Kokpit Saati

Öncü havacılar 
Clyde Pangborn ve 
Hugh Herndon için 

tasarlandı. İkişer 
saat ve dakika ibresi. 

Pilotlar için 24 saatlik 
kadranlar.

Longines Weems

Birbirinden bağımsız, 
ayarlanabilen iki ibre 

setine sahip havacı 
kol saati. İkinci zaman 

dilimini gösteren iki 
ayrı saat ve dakika ibre 

seti.

Longines Pilot Saati

Çift hareketli kadran 
ve saat 12 yönündeki 

kurma koluyla 
ayarlanan döner dahili 

bezel.

Longines Kokpit Saati

Çift saat ve dakika 
ibresiyle parlayan 

göstergeli döner bezele 
sahip panel cihazı.

1908 1925 1931 1933 1935 1937 



röportaj

Evrensel Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniğinin kurucusu, girișimci ve birçok derneğin 
yönetim kurulunda yer alan Dt. Zerrin Ișık Tüfekçi, hayatındaki kilometre tașlarını 

aktarırken girișimci yönüyle de bu yolda ilerlemek isteyenlere ıșık tutuyor...

Dt. Zerrin Işık Tüfekçi
Hayatta Dengeyi 

Sağlayabilmek

ncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? 
Neler yapmaktasınız?
1992’ten bu yana diş hekimliği yapıyorum. Evrensel 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini ise 1995’te kurdum. 
Mesleğimde otuzuncu yılıma yaklaşırken, geriye 
dönüp baktığımda şunu görüyorum: Diş hekimliği, 
küçücük bir alanda büyük işler yaptığınız bir meslek. 

İnsanların ihtiyaçlarına hem estetik hem de fonksiyonel açıdan 

Ö

ZERRİN TÜFEKÇİ

karşılık verebilecek bir deneyimle bir sanat icra ediyorsunuz. 
En zorlu vakaların en acılı zamanlarında, onlara yol arkadaşlığı 
yapmanınsa, hekimin ruhunda ve bedeninde yarattığı birtakım 
yansımalar var. Bu yansımaların çöküşlere yol açmaması için 
kendime farklı alanlar açtım hayatımda. Yazmak, okumak, 
seyahat etmek, eğitimlere devam ederek öğrenci ruhumu hep 
diri tutmak, dernek faaliyetleri, yürümek ve seramik çalışmak 
gibi. Amacım, özel hayatımı iş hayatımdan keskin bir biçimde 
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En büyük hayalim, insanın kendiyle ve 
çevresiyle barıș içinde yașaması. 

ayırmak değil, bir denge kurmaktı. Mesleğim, hekimin kontrolünde 
ama hastanın rüzgârında ilerleyen bir iletişim biçimini gerektirirken, 
seyahatlerimde ya da hiç bırakmadığım eğitim hayatımda hiyerarşik 
olmayan, hatta hiyerarşinin tersine döndüğü ilişki biçimleriyle soluk 
alıp rahatladım bir yandan. Aynı zamanda, tıpkı yazarken ve okurken 
de olduğu gibi, insanı tanımaya, anlamaya çalışmaya devam ettim. 
Özetle, hayatıma açtığım denge alanları hem beni ben yaptı hem de 
insanı, insan bedenini daha iyi duymamı sağladı. Sonuçta işim insanla. 
Mesleğimi, çok küçük yaşlardan itibaren içimde duyduğum insana 
hizmet etme aşkıyla yapıyorum. 

Bugünkü başarınıza kadar hangi yollardan geçtiniz? 
Kilometre taşlarınızı anlatır mısınız?
Öğrenciliği, eğitimi bir yaşam biçimi gibi benimseyip bunlardan hiç 
vazgeçmemiş olmam. Hekim ruhu taşıdığımı çocukken fark edişim 
ve buna yönelişim. Mezuniyetim sonrasında da hem mesleki hem de 
insana dair farklı eğitimler alıp vermeye devam edişim. Bir diğeri, serbest 
çalışmaya karar vererek kendi muayenehanemi, hemen sonrasında da 
kliniğimi açma kararım. Kurumsallaşmanın sancılarıyla tanışıp bunları 
iyileştirecek yolları deneyimleyişim. Koçluk ve NLP ile tanışmam. 
Doktoraya başlayışım. Yurt dışı eğitimlerim. Gözümü bulunduğum 
çevreye, ülkeme ve dünyaya çevirerek, bütüne hizmet etmeyi odağıma 
alışım. Bütün bu kilometre taşlarından geçerken, hayatla ilişkime dair 
şu yalın gerçeği fark edişim: Aldım, verdim, aracılık ettim.  

İlk kitabınızı, insanların kendi içindeki bütünü fark 
ederek sağlığına kavuşması için hazırlamıştınız. Yeni 
kitabınız ne hakkında olacak? Biraz bahseder misiniz?
Zeliha Eser ile birlikte yazdığımız “Dental Pazarlama” yeni çıktı. 
Pazarlama, satış anından ibaret değildir. Bunun öncesi ve sonrası da 
var. Renklerinden kokusuna dek kliniğin ortamını, kullandığınız 
malzemelerden başlayarak kliniğin şartlarını, personelini, iletişim 
dilini ve daha pek çok şeyi hazırlayıp hayata geçirerek hastaya mümkün 
olan en iyi tedaviyi sunmak gibi. Bu kitap bunun yollarını gösteriyor. 
Çocuklar, gençler ve hep genç kalanlar için yazdığım çocuk kitabı ise 
basılmayı bekliyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer alıyorsunuz. 
Gerçekleştirdiğiniz ve gelecekteki projeleriniz hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Yönetim kurulunda yer aldığım Girişimci İş Kadınları Derneği 
(ANGİKAD), girişimciliğe yeni atılacak kadınlara örnek ve destek 
olarak motivasyon yaratırken, zaten girişimci olan kadınları ise 
bir araya getirip paylaşmayı ve birlikte projeler üretmeyi amaçlıyor. 
Kadını öne çıkarmayı ve cinsiyet eşitliği için çalışmayı hedefleyen bir 
dernek. Genel sekreteri olduğum Dental Klinik İşletmecileri Derneği 
(DEKİD) poliklinik, merkez ve hastanelerin üye olabildiği, kliniklerin 
sahip olması gereken değerleri ve kurumsallaşmayı daha ileri seviyeye 
taşımak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Muhasip üyesi olduğum 
Tohumluk Vakfı ise köylerimizle ilgili dezavantajlı bulunan her şeyi 
avantaja çevirerek tersine göçü, yani köyden kente değil de kentten köye 
göçü özendiriyor… En büyük hayalim, insanın kendiyle ve çevresiyle 
barış içinde yaşaması. Bütün bu çalışmalarım, hayalimi hayat amacıma 
dönüştürmemi sağlıyor. 

Girişimci kadınlara neler önerirsiniz?
Hayallerinden vazgeçmemelerini. Büyük düşünürken detayları gözden 
kaçırmamalarını. Cesaretle adım atarken, güvendikleri iş insanlarının 
görüşlerini dikkate almalarını. İyi derecede bir dil daha öğrenmelerini. 
İyi planlama yapmalarını, doğru zamanı kollamalarını ve geleceğin 
getireceklerini iyi analiz etmelerini; çünkü dünya değişiyor ve oyunun 
kuralları her zamankinden daha hızlı gelişiyor. 

Son olarak, Anneler Günü hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Annelik dünyadaki tüm canlılarla ve hayatla empati 
kurabilmenin evrensel bilgisini taşıyor içinde. Ağaçlar, kökleri 
aracılığıyla haberleşirlermiş. Mesela yangınları bu yolla haber 
verirlermiş birbirlerine. Tıpkı ağaçlarda olduğu gibi birbirimize 
görünmez bağlarla bağlı oluşumuzun şifresi bence annelikte. 
Benzer bir şekilde, çalışan anneler yirmi dört saatlik güne söz 
gelimi otuz iki saat sığdırarak, zamanın görünmez alanlarını da 
açarlar çocukları için. Nefes alıp verdiğinizi bile unutursunuz 
ama anne olduğunuzu unutmazsınız. Anneler Günü; anneliğe, 
hatta evlat olmaya dair bu hiç unutmama halini, tüm yaşama 
farkındalıkla yayabilmemiz için bir hatırlatıcı belki de. 



TÜSİAV’dan 
İftar Daveti
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı 
(TÜSİAV)’nın iftar yemeği iş, siyaset 
ve cemiyet hayatının tanınmış 
isimlerinin katıldığı bir davetle 
gerçekleşti.  

TÜSİAV’ın iftar daveti Grand Ankara Otel’de yapıldı. TÜSİAV 
Başkanı Veli Sarıtoprak ile yönetim kurulu üyelerinden Şule 
Dayangaç, Güzin Kırsaçlıoğlu ve Buğra Buyrukçu ev sahipliğinde 
gerçekleşen geceye iş hayatının ve sosyal yaşamın tanınan simaları 
katıldı. Hep birlikte iftar yapan misafirler daha sonra müzik 
dinletisi ve çeşitli dans gösterileri ile birlikte keyifli bir akşam 
geçirdi. 

davet

SAVAȘ ÇOLAKOĞLU

CANAN-CEM TUNÇKUTLU TAMAY

CELALETTİN SOLMAZ

VELİ SARITOPRAKNERMİN SARITOPRAK
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ȘULE DADAK DAYANGAÇ

BERİL ÇAVUȘOĞLUERKAN İBİȘ

GÜZİN KIRSAÇLIOĞLU SERKAN KUMDAKÇI

BURCU ÇETİNKAYANEZİH ALLIOĞLU

ZEYNEP KARAHAN USLU EMEL USLU ATİK

İș, siyaset 
ve cemiyet 
hayatının tanınan 
isimlerinin 
katıldığı 
bir davetle 
gerçekleșen 
TÜSİAV’ın iftar 
yemeğinde 
misafirler keyifl i 
bir akșam 
geçirdi.



uğba Çağlar kimdir, kendinizi tanıtır 
mısınız?
1978 yılında Trabzon’da doğdum. 2002 yılından 
bu yana, yaklaşık on sekiz yıldır Trabzon Barosuna 
bağlı olarak görev yapmaktayım. Gayrimenkul 
hukuku alanında uzmanım ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde taşınmaz değerleme üzerine yüksek 

lisansımı tamamladım. FIDIC sözleşmelerindeki eğitimimi 
tamamlayarak, bu konuda uluslararası sözleşmelere imza attım. 
Avrupa Birliği eğitimimi tamamlayarak, 2010 yılında uluslararası 
anlaşmalarda danışman ve arabulucu oldum. Gayrimenkul 
yatırımlarında hukuki güvenlik temelli Mülkiyet Analizi Raporu, 
yani “MAR” markasının patentini alarak, İngilizce ve Arapça 
dillerine de çevrilen bu projeyi 2016 yılında yabancı yatırımcının 
hizmetine sundum. 

Türkiye’de ilk kez “gayrimenkul yatırımında hukuki 
güvenlik” diyen kişisiniz. Bu düşünceniz nasıl oluştu? 
Daha sonrasında kitabınızda neleri ön plana aldınız?
Ben yatırımın başındayken, hukukçuların, çalışmanın tam da 
içinde bulunmasının önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü 
çözüme kavuşturduğum birçok davada, yatırım bittikten 
sonra oluşan hukuki ihtilafların ne yazık ki yatırıcı için çok 
büyük zararlara yol açtığını biliyorum. Bu yüzden de daha en 
başındayken, anlaşmalar yapılmadan, hukuki bir fizibilitenin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Benim gibi düşünen üniversite 
hocalarımızla, bu işimle ilgili olan kitabımızda tüm açıklığı ile 
gerekçelerimizi yazdık.

T

Yabancı gayrimenkul yatırımcılarının 
Türkiye’deki hukuki danıșmanı, 

Çağlar Hukuk ve Danıșmanlık Yöneticisi, 
Uzman Arabulucu Avukat Tuğba Çağlar, 

tașınmaz hukukuna ilișkin önemli 
noktalara ıșık tutarak dikkat edilmesi 

gerekenlere değiniyor.

Gayrimenkul 
Yatırımında 

Hukuki 
Güvenlik

TUĞBA ÇAĞLAR

röportaj

Yeni nesil avukatlık ve hukukun Ar-Ge’si nedir? 
Yeni nesil avukatlık, çağın gereksinimlerine erken uyum sağlayabilen, 
enerjik hukuku tek bir açıdan değil, sorunun gerektirdiği tüm 
açılardan değerlendirebilen, planlı ve özverili bir takım oyunudur. 
Hukukta çalışılacak çok alan olduğuna inanıyorum; bu nedenle de 
Ar-Ge’ye oldukça önem veriyorum. Bu konuda yaptığım ve patentini 
aldığım bir çalışmam var. 

Yabancı yatırımcı, yatırım yaparken sizden nasıl bir 
hukuki güvenlik istiyor ve neden böyle bir hizmete 
gerek duyuyor?
Ülkemizde yasalar çok sık değişiyor. Bugünkü yasalara göre 
planlanan bir yatırım, çok kısa bir süre sonra çıkan yasa ya da gözle 
görülemeyen bir hukuki geçmiş nedeni ile çöpe dönüşebiliyor. 
Sermaye risk kaldırmaz. Bu, yatırımcı için son derece önemlidir ancak, 
ülkemizde riskleri bir bütün halinde değerlendirirsek, en büyük 
riski hukuki mevzuat alır. Dolayısı ile hukuki fizibilite son derece 
önemlidir.

Uzman bir arabulucu ve ISTAC tarafından yetkili 
kılınmış bir tahkim hakemisiniz. Arabuluculuk ve 
tahkim nasıl süreçler ve neden önemliler?
Yatırımın en önemli üçüncü ayağı barışçıl çözüm yollarıdır, çünkü 
ne yazık ki mahkemelerde davalar bitmiyor, uzun sürüyor. Özellikle 
istinaf mahkemeleri, sürenin daha da uzamasına neden oldu. 
İnsanlar erken gelen çözümlere ihtiyaç duyuyor. Arabuluculuk, çok 
uzun süreden beri beklediğimiz bir yol idi, yurt dışında çok önemli 
arabuluculuk firmaları var. Nihayet artık biz de iyi bir planlama ile 
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hem eğitimini hem sınavını hem uzmanlığını koordine edebildik. 
Arabuluculuğun en önemli avantajı hak odaklı değil, menfaat odaklı 
çözümler üretmesi ve sonucunda verilen kararların icrai nitelikte 
olmasıdır. Tahkim son yıllarda daha da hızlandı; ticaret açısından hızlı 
ve daha ucuz kararlar alınabilen bir yol olması sebebiyle ticaret ile 
uğraşan yatırımcının ilk tercihi oldu.

Yayın hayatında yerini almış, basımı tükenmiş birçok 
kitabın yazarısınız. Kaç kitabınız var? Bu kitaplardan 
biraz bahseder misiniz?
İlk kitabım 2015 yılında yayına giren “Kamulaştırma ve 
Kamulaştırmasız El Atmanın Matematiği”,  ikinci kitabımız üniversite 
hocalarımızla birlikte kaleme aldığımız “Gayrimenkul Yatırımında 
Hukuki Güvenlik”, sonrasında yine üniversite hocalarımızla birlikte 
çalıştığımız “Mülkiyet Analizini Gerektiren Vaka Analizi” kitabımız, 
devamında “Kamulaştırma Davalarında Pratik Uygulamalar” ve kısa 
bir süre önce çıkan, “Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atmanın 
Matematiği” kitabımın ikinci baskısı okurlarımla buluştu. Bilginin 
paylaşıldıkça çoğaldığını düşündüğümden yazmaya devam etmeyi 
düşünüyorum ve yazdığım kitapların baskılarının tükenmesi daha iyi 
çalışmalar yapmam için motive edici oluyor elbette.

Türkiye’de gayrimenkul sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Güvenli bir gayrimenkul 
yatırımında nasıl aşamalardan geçmeli?
Birinci aşamada; yapılması muhtemel yatırım üzerinde yatırıma 
başlanmadan önce mutlaka bir mülkiyet analizi yapılmalıdır. 
Tapu sicilinde malik, şerhler ve ipotek/irtifak/haciz yönünden, 
gayrimenkul yatırımı kadastro yönünden, imar planı yönünden, 
taşınmaz değerlenmesi yönünden mutlaka hukuki bir ön çalışma 
yapılmalı. Buna, yatırım yapılacak taşınmazın, tapusundan imar 
düzenlemesine gayrimenkul yatırımının check-up’ı da diyebiliriz. 

İkinci aşama; profesyonel sözleşmeler ile yatırımın planlanarak 
yapılması -ki burada dünya standardı “Fidic” sözleşmeleri uygulamalı 
ve aslında bu sözleşmeler bize çok yabancı değil. Yıllardır süregelen bir 
inşaat geleneğinden kaynaklı kat karşılığı inşaat sözleşmesini hepimiz 
bir şekilde kaleme alıyoruz ancak, burada önemli olan, güven veren ve 
uluslararası standart taşıyan sözleşmeler ile yatırımın yapılması. Bu 
sözleşmeler yabancı yatırımcı için güven vericidir.

Üçüncü ve son aşama; sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların 
çözümünde tahkim yetkisinin düzenlenerek daha sözleşme 
aşamasında iken tarafların hakemlerini belirlemesidir.

Bir gayrimenkul hukuku uzmanı nelere dikkat 
etmelidir? Geçmiş davalarınız ve iş tecrübenizden 
örnek vererek anlatabilir misiniz?
Öncelikle hem gayrimenkul yatırımcısı açısından hem de müteahhit 
ve taşeron açısından ekonomik ve sosyal anlamda oldukça yüksek 
bütçelerle gerçekleştirilen yatırımlarda koruyucu önleyici hukuki 
danışmanlık hizmetlerine önem verilmelidir. Yatırıma başlanmadan 
hukuki danışmanlık hizmetinin alınmaması büyük ihtilafların 
doğmasına neden olmaktadır.

Uzman bir arabulucu olarak hangi alanlarda 
arabuluculuk yapıyorsunuz? Konusunda uzman 
arabulucu ne demek? Türkiye’de arabuluculuğun 
geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yakın 
bir zaman önce Türkiye’nin de imzaladığı Singapur 
Sözleşmesi arabuluculuk için ne ifade ediyor?
Singapur Sözleşmesi, ticari arabuluculuklarda uygulanır. Uluslararası 

ticarette ihtilaflar, sorunlar yaşandığında yabancı bir ülkede 
dava açılmasına gerek kalmayacak, uluslararası ihtilaflar 
arabulucular yardımıyla çözümlendiğinde doğrudan icra 
edilebilecek anlamına gelmektedir. Bu oldukça güzel bir 
gelişme, çünkü 11.04.2022 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe giren 
Singapur Sözleşmesi ile özellikle ticari konulardaki uluslararası 
uyuşmazlıkların çözümünde en etkin ve ekonomik yolun 
arabuluculuk olduğu bir nevi imza altına alınmış oldu. Artık 
bölgedeki ticaretin arabulucusu olabiliriz. Bu sözleşme ABD’den 
Çin’e elli dört ülkenin taraf olduğu bir sözleşmedir. Bu ülkelere 
mesafenin az olması da ülkemizi arabuluculuğun merkezi 
haline getirebilecek etkenlerdendir.  



röportaj

Yurt dıșında okuyan Türk öğrencilerini, Türkiye’nin önde gelen șirketleriyle 
bulușturarak iș ve staj olanakları sağlayan GreaTR’ın kurucusu Talya Nisari, 

kurdukları platformun detaylarını anlatırken, elde ettikleri bașarıları paylașıyor...  

Yurt Dışındaki Eğitimden 
Türkiye’deki Şirketlere

GreaTR

TALYA NİSARİ
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Yurt dıșında okuyan birçok üyemizi 
Türkiye’nin önde gelen insanlarıyla 

bulușturduk. Șu anda kendi projesini 
yaratıp İBB ile akıllı șehirler üzerine 

çalıșan üyemiz bile var.

ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
1999 İzmir doğumluyum. Özel İzmir Amerikan 
Koleji’nde lise eğitimimi tamamladıktan sonra City 
University Londra’ya kabul edildim ve üç yıldır 
burada hukuk okuyorum. Önümüzdeki yıl da 
King’s College London’da hukuk yüksek lisansımı 

yapmayı planlıyorum. Küçüklüğümden beri hep çok girişken 
ve yaratıcı ruhlu bir çocuktum. Hem okul içinde hem de okul 
dışında hep birden fazla şeyi bir arada yürüttüm: Spor, tiyatro, 
dans, sosyal sorumluluk projeleri, derslerim ve sosyal hayatım 
gibi. İçinde bulunduğum sosyal ortam sayesinde de her zaman 
iş ortamlarına hakimdim ve bana sunulan fırsatları hep en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalıştım. Üniversitedeyken de sadece 
okumayacağımı çok iyi biliyordum, ki işin sonunda öyle oldu. 
Özellikle korona döneminde ben krizi fırsata çevirenlerdenim. 
İki arkadaşımla beraber hem sosyal hem de profesyonel olarak 
yurt dışında okuyan Türk öğrencileri globalde bir araya getirecek 
bir platform yapmak istedik ve bir buçuk yılda şirketleşip 
adına GreaTR dediğimiz ve şu anda da çok iyi şekilde devam 
ettirdiğimiz start-up’ımızı kurduk. Bunun yanı sıra, kendimi 
en iyi ifade ettiğimi düşündüğüm alanlardan biri Instagram. 
Geçmişten beri en büyük ilgi alanlarımdan biri de modaydı. 
Modaya özellikle son birkaç yılda ilgim o kadar arttı ki, bir 
noktada hem hayatımla hem de giydiklerimle insanlara ilham 
olmayı çok istiyorum. Hayatım boyunca, yaptığım meslek 
her ne olursa olsun, insanlarla iletişim benim için olmazsa 
olmaz. Bu nedenle, okuduğum meslek de kurduğum start-up 
da merkezinde insan ilişkilerini barındıran alanlar, çünkü 
ben gerçekten insanın insandan her zaman, her yaşta birçok 
şey öğrenebileceğini ve birbirlerini geliştirebileceklerini 
düşünüyorum. Benim de, ekibimin de en çok benimsediği 
mottolardan biri “Hayat boyu öğrenelim, birlikte öğrenelim.” 
olmuştur. Bana göre sürekli ilerlemenin en iyi yolu devamlı 
ve kolektif bir şekilde öğrenmektir. GreaTR’ın en başından 
beri dediğimiz gibi, bir arada olup gelişimimize hız kesmeden 
devam edersek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu felsefeyi 
benimseyen insanlarla beraber yürüyeceğimiz daha çok yol var.

GreaTR’ın kuruluş amacı nedir? 
GreaTR olarak yurt dışında okuyan genç Türk yetenekleri 
Türkiye’deki şirketlerle bir araya getirerek, şirketlerin aradıkları 
genç yetenek ihtiyacına globalde en iyi eğitimi almış nitelikli 
gençlere ulaşıp kendilerini anlatabilecek ortamlar yaratıyoruz. 
Yola çıktığımız “tersine beyin göçü” mottosuyla yurt dışında 
okuyan ve ülkemizin geleceği olan gençlerin Türkiye içerisinde 
bulunan fırsatlar konusunda farkındalık kazanmalarını 
sağlayarak Türkiye’nin iş ekosistemine önemli katkılar 
sağlamayı hedefliyoruz.

Faaliyetleriniz ve hizmetleriniz neler?
Şirketlerin işveren markası iletişimini globaldeki genç 
Türk yeteneklere ulaştırarak, işe alımlarındaki ve yetenek 
programlarındaki nitelikli başvuru sayısının artmasını 
sağlıyoruz. B2B iş modeline sahibiz. Şirketlerin var olan işveren 
markası stratejilerini çatı iletişimi olarak kabul edip, globaldeki 
genç Türk yeteneklere ulaştırıyoruz. GreaTR sayesinde, binlerce 
başvuru arasında vakit kaybetmek yerine, aradığı niteliklere 
sahip genç yeteneklerle hem yakın temasta bulunmuş oluyorlar 
hem de zaman ve bütçe açısından doğru yatırımı yapmış 
oluyorlar. 

Ö
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Üyelik için hangi şartlar aranıyor?
Yüksek lisans veya lisans öğrencisi fark etmeksizin, 
GreaTR’a kaydolmak için yurt dışında okuyan bir Türk 
olmak yeterli. 

Etkinlik ve fırsatlarınız hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Üyelerinize sunduklarınız neler?
Şirketlerle birlikte düzenlediğimiz konsept etkinliklerimiz 
var. Bu etkinlikler Great Mock ve Great Talks 
etkinliklerimiz. Great Mock bir mülakat simülasyonu 
etkinliği. Burada, anlaşılan şirketin insan kaynakları 
ekipleri ilk aşamada, katılan tüm GreaTR üyelerine 
mülakat eğitimi veriyor. İkinci aşamada ise; katılan 
üyelerimiz arasından seçilen üyelerle birebir mülakat 
simülasyonu yapılıyor. Great Talks da yurt dışında okumuş 
ve sektörünün önde gelen isimleriyle üyelerimizi bir araya 
getirdiğimiz bir tecrübe aktarımı ve networking etkinliği. 
Şu ana kadar Ekrem İmamoğlu, Caroline Koç, Dr. Taylan 
Yıldız, Halil Erdoğmuş ve Fatih Bektaşoğlu gibi isimlerle 
Great Talks gerçekleştirdik. Tüm bu etkinliklere güzel 
bir ilgi vardı. Bunların yanında sosyal olarak da ayda bir 
gerçekleştirdiğimiz ve Meet & GreaTR adını verdiğimiz 
sosyal networking etkinliklerimiz oluyor. Bu etkinliklerle 
yirmi iki ülkeden üyelerimiz, birbirleriyle tanışıp sohbet 

röportaj

Șu anda, hâlihazırda yirmi iki ülke ve 
yetmiș iki șehirde üyelerimiz bulunuyor.
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etme imkânı buluyor. Dönem dönem de operasyonumuzun 
bulunduğu ülkelerde fiziksel Meet & GreaTR’lar düzenliyoruz.

Etkinliklerin amacı ve önemi nedir?
Etkinliklerimizin amacı, şirketlerin yetenek ve işe alım 
programlarını, iş veren markası iletişimlerini yurt dışında 
nitelikli eğitim alan ve almış Türk öğrencilere ulaştırarak 
nitelikli insan kaynağı problemlerini çözmek ve yurt 
dışında okuyan Türk öğrencilere Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerindeki fırsatları ulaştırmak. Bunun yanında da 
bu öğrencilerin profesyonel gelişimlerini desteklemek. 
Hem şirketlerin ihtiyaçlarının hızlı ve hedef odaklı bir 
şekilde giderilmesi hem bu öğrencileri kazanabilmek 
hem de üyelerimizin profesyonel gelişimlerini sürekli 
hale getirebilmek adına oldukça önemli etkinlikler. Zaten 
gösterilen ilgi ve alakadan anladığımız üzere herkes en az 
bizim kadar önem veriyor.

İş birlikleriniz neler?
Şu ana kadar Sabancı, L’Oreal, Garanti Bankası, İş Bankası 
Workup, İstanbul Planlama Ajansı, Swipeline, Süzer Group, 
Makromusic, Kolektif House ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile iş birliği yaptık. Altı farklı şirketle de anlaşma 
sürecindeyiz. 

Operasyonlarınızı nerelerde sürdürmektesiniz?
Şu anda, hâlihazırda yirmi iki ülke ve yetmiş iki şehirde 
üyelerimiz bulunuyor. Ellinin üzerinde temsilcimiz ve 
topluluklarımız ile bin iki yüzün üzerindeki üyemize ve 
etkileşim kurabildiğimiz on binden fazla nitelikli, yurt 
dışında okuyan Türk öğrenciye ulaşarak operasyonumuzu 
yürütebiliyoruz.

Üyelerinizin elde ettikleri başarılardan örnekler 
verir misiniz?
Yurt dışında okuyan birçok üyemizi Türkiye’nin önde 
gelen insanlarıyla buluşturduk. Şu anda kendi projesini 
yaratıp İBB ile akıllı şehirler üzerine çalışan üyemiz bile var. 
Sabancı, Garanti BBVA Teknoloji tarafında da üyelerimizle 
buluşturarak iş ve staj fırsatı da sağladık. İtalya’da Bocconi 
Üniversitesinde okuyan bir üyemiz İş Bankası Workup’ta 
geçtiğimiz dönem İstanbul’a gelip altı aylık fiziksel bir 
staj gerçekleştirdi. Bunun dışında altı üyemiz ise İstanbul 
Planlama Ajansı’nda 2021 yaz dönemi boyunca üç ay fiziksel 
olarak staj gerçekleştirdi. Yeni dönemde de birçok başarıyı 
duyacağımızdan eminiz.

Gönüllülük ve organizasyon ekibine katılım için 
ne yapılması gerekiyor?
GreaTR.org, LinkedIn ya da Instagram üzerinden bize ulaşım 
sağlamaları yeterli olacaktır. 

Gelecekte ne gibi hedefleriniz var?
Öncelikli amacımız GreaTR olarak yurt dışındaki Türk 
profesyonelleri bir araya getirmek. Daha sonra da buradan 
kazandığımız deneyimle bünyemize yabancı öğrenciler 
ve yabancı şirketleri katıp, markamızı global genç yetenek 
platformu haline getirmek. Tüm dünya genelindeki 
üyelerimizle, işverenlerin kolayca iletişim kurup, aynı 
zamanda üyelerin de kendi aralarında sosyalleşebileceği 
bir platform haline gelmek. İşe inanan, genç ve dinamik 
ekibimizle tüm bunları başaracağımızdan hiç şüphem yok. 

greaTR olarak amacımız, tüm dünya 
genelindeki üyelerimizle ișverenlerin kolayca 

iletișim kurduğu, aynı zamanda üyelerin 
de kendi aralarında sosyalleșebileceği bir 

platform haline gelmek.

Üyelik için hangi şartlar aranıyor?
Yüksek lisans veya lisans öğrencisi fark etmeksizin, 
GreaTR’a kaydolmak için yurt dışında okuyan bir Türk 
olmak yeterli. 

Etkinlik ve fırsatlarınız hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Üyelerinize sunduklarınız neler?
Şirketlerle birlikte düzenlediğimiz konsept etkinliklerimiz 
var. Bu etkinlikler Great Mock ve Great Talks 
etkinliklerimiz. Great Mock bir mülakat simülasyonu 
etkinliği. Burada, anlaşılan şirketin insan kaynakları 
ekipleri ilk aşamada, katılan tüm GreaTR üyelerine 
mülakat eğitimi veriyor. İkinci aşamada ise; katılan 
üyelerimiz arasından seçilen üyelerle birebir mülakat 
simülasyonu yapılıyor. Great Talks da yurt dışında okumuş 
ve sektörünün önde gelen isimleriyle üyelerimizi bir araya 
getirdiğimiz bir tecrübe aktarımı ve networking etkinliği. 
Şu ana kadar Ekrem İmamoğlu, Caroline Koç, Dr. Taylan 
Yıldız, Halil Erdoğmuş ve Fatih Bektaşoğlu gibi isimlerle 
Great Talks gerçekleştirdik. Tüm bu etkinliklere güzel 
bir ilgi vardı. Bunların yanında sosyal olarak da ayda bir 
gerçekleştirdiğimiz ve Meet & GreaTR adını verdiğimiz 
sosyal networking etkinliklerimiz oluyor. Bu etkinliklerle 
yirmi iki ülkeden üyelerimiz, birbirleriyle tanışıp sohbet 
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Șu anda, hâlihazırda yirmi iki ülke ve 
yetmiș iki șehirde üyelerimiz bulunuyor.
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mutfağı lezzetlerini
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osier Cafe & Restaurant’ın macerası nasıl 
başladı? 
Çift olarak en büyük zevkimiz dünyayı gezip, dünya 
lezzetlerini yerinde, lokal işletmelerde tatmaktır. Yıllar 
içerisinde biriktirdiğimiz bu deneyimlerimizi kendi 
restoranımızı açarak Ankaralılar ile paylaşmak istedik. 

Konseptiniz nedir? Misafirlerinize neler 
sunuyorsunuz?
Gündüzleri “cafe & bistro”, akşamları ise “fine dine restaurant” 
olarak hizmet vermekteyiz. Haftanın yedi günü, gün boyu servisimiz 
mevcut. Hafta içi ve hafta sonu, kahvaltı servisimiz oldukça yoğun 

R
Dünyayı dolașarak, en beğenilen lezzetleri Ankaralılarla bulușturan 

Ayșegül ve Kayhan Akman; misafirlerini, menüsündeki dünyaca ünlü tabaklarıyla, 
kurucusu oldukları Rosier Cafe & Restaurant’a bekliyor...

Dünyadan Seçkin Lezzetlerle
Rosier Cafe & Restaurant

röportaj

KAYHAN-AYȘEGÜL AKMAN

ilgi görüyor. Bunun dışında, haftanın iki günü (cuma ve 
cumartesi akşamları) canlı müzik hizmetimiz bulunuyor. 
Sosyal medya hesaplarımızdan haftalık olarak canlı müzik 
programlarımızı takip edebilirsiniz.

Menü içeriğinizde ne tür lezzetler yer alıyor? 
Rosier Restaurant’ta hem Türk hem de dünya mutfağından 
seçkiler sunmaktayız. Özellikle menümüzde öne çıkan 
lezzetler arasında, Uzak Doğu’dan portakallı Pekin ördeği, 
İran’dan erik soslu kuzu şaşlık, Fransa’dan dil balığı menüer, 
yine Fransa’dan krep suzette gibi kendi bölgesinden orijinal 
tarifleri sıralayabiliriz. 
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Menü planlamaları noktasında neler yapıyorsunuz? 
Süreci anlatır mısınız?
Menümüzü; dünyada gezip gördüğümüz, tattığımız ve çok 
beğendiğimiz lezzetlerle şekillendirdik ancak, mevsimsel 
değişiklikleri göz önünde bulundurarak belirli dönemlerde 
revizeler yapmaktayız. Bizim için önemli olan taze ve organik 
gıdayı mevsiminde temin edip bir yemeği en iyi şekilde 
sunabilmek. 

Sosyal medyayı etkin kullanmanın önemi nedir? 
Size getirdiklerinden bahseder misiniz?
Sosyal medya tüm işletmeler için olmazsa olmaz bir mecra 
haline gelmiştir. Biz de elimizden geldiğince sosyal medyayı 
en iyi şekilde kullanıp Ankaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu 
mecradan restoranımızı, lezzetlerimizi ve haftalık canlı müzik 
programlarımızı takipçilerimizle paylaşıyoruz. Aynı zamanda 
sosyal medyayı, geri dönüşleri almak ve misafirlerimiz ile 
iletişime geçmek için de yararlı buluyoruz. 

Gelecek planlarınızda misafirlerinizi neler 
bekliyor?
Biz dünyayı gezmeye devam ediyoruz, dolayısıyla da yeni 
lezzetleri menümüze eklemeye de devam edeceğiz. Farklı 
lezzetler denemek ve keyifli vakit geçirmek için herkesi 
restoranımıza bekliyoruz.  
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Girişimci İş 
Kadınları Yemekte 
Buluştu
Girişimci İş Kadınları Derneği 
(ANGİKAD), her yıl Ramazan 
ayı vesilesiyle organize ettikleri 
geleneksel iftar yemeğini bu sene 
Grand Ankara Hotel’de düzenledi. 

ANGİKAD Yönetim Kurulu ve dernek üyelerini bir araya getiren 
etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti. İftar yemeğine katılan 
konuklar arasında Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir 
ve CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da bulunduğu, iş, 
sivil toplum ve cemiyet hayatınca yakından tanınan isimler vardı. 
ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk’ün açılış 
konuşmasının ardından keyifli bir akşam yemeği yiyen misafirler 
bol bol sohbet ederek hasret giderdi. 

davet

HANDE ÖZTÜRK RUKİYE GÖÇER
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röportaj

Mesleğinde otuzuncu yılını tamamlamıș olan ve uzman kadrosuyla ilkeleri 
doğrultusunda hareket eden Bilgin Hukuk Bürosu kurucusu Av. Neylan Yılmaz, 
boșanma hukukuna ıșık tutarak bu davalar hakkında merak edilenleri yanıtlıyor...

“İyi Olmak Kolaydır, 
Zor Olan Adil Olmaktır” 

ncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? 
Uzmanlık alanlarınız neler?
1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldum. 1991 yılında stajımı tamamlayarak avukatlık 
mesleğine başladım. Kurucusu olduğum Bilgin Hukuk 
Bürosu nezdinde yürüttüğüm serbest avukatlık faaliyeti 
kapsamında, meslekte otuzuncu yılımı tamamlamış 

olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugüne kadar takip ettiğim 
sayısız davadan bana kalan, insan biriktirmenin huzuru ve insanların 

Ö

NEYLAN YILMAZ

hayatlarına dokunmaktan aldığım tarifsiz mutluluğu, tüm 
çalışma arkadaşlarımla paylaşabilme ayrıcalığıdır. Aynı 
zamanda avukatlık mesleğinin hak, adalet ve eşitliği temsil eden 
kutsal bir meslek olduğu bilinciyle, Victor Hugo’nun “İyi olmak 
kolaydır, zor olan adil olmaktır.” sözünün önemini özellikle 
vurgulamak istiyorum.

Bilgin Hukuk Bürosu, Ankara’da faaliyet gösteren ve uzun 
yıllara dayanan bilgi ve tecrübenin,  küresel hayatın artan 

hızına ve değişimlerine ayak uydurabilecek şekildeki dinamizm ile 
bütünleştiği, kişi ve kurumlara her alanda yüksek kalitede, hızlı, 
güvenilir ve şeffaf hukuki danışmanlık hizmeti vermeye dayalı 
ilkeler ışığında faaliyetini sürdüren bir hukuk bürosudur.  
  
Hukuk büromuz bu anlayışı ilke edinmiş avukat ve uzman kadrosu 
ile mesleki ve etik kurallar çerçevesinde, öncelikle koruyucu hukuk 
hizmeti sunmak suretiyle, müvekkillerimizin yaşaması muhtemel 
her türlü hukuksal sorunlarını, daha sorun oluşmadan müdahalede 
bulunarak önlemeyi, var olan sorunlarını ise minimum riskle 
engelleyerek en kısa zamanda çözüme kavuşturmayı kendisine 
misyon edinmiştir. 

Boşanma hukuku kapsamında hangi hizmetleri 
vermektesiniz?
Toplumun en önemli parçası olan aileyi korumaya, eş ve çocuklar 
ile diğer aile üyelerinin hukuki hak ve sorumluluklarını belirlemeye 
yönelik yasal düzenlemeleri içeren aile hukuku, Türk Medeni 
Kanunu’nun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Hukuk 
büromuzda, özellikle çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşımı, 
velayet ve kişisel ilişki tahsisi davaları ile nafaka ve nafakanın 
uyarlanması davaları takip edilmekte ve ayrıca anlaşmalı 
boşanmalarda protokol hazırlanması, evlilik öncesi sözleşmelerin 
düzenlenmesi hususunda ve mal rejimine ilişkin sözleşmelerde de 
danışmanlık hizmeti verilmektedir.  

Boşanma davası nasıl açılır? Başarıyla sonuçlanması 
için neler gereklidir?
Boşanma davaları; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak 
iki ayrı şekilde açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni 
Kanunu’nun 166/3 maddesinde düzenlenmiştir. Bu dava türü, eşler 
arasındaki evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin, boşanma 
ve boşanmanın sonuçları konusunda tam bir anlaşmaya varmış 
olması, eşlerin,  bu anlaşmayı birlikte duruşmada hazır bulunarak 
tekrar etmesi, eşler arasındaki bu anlaşmanın hakim tarafından 
uygun bulunması, koşullarının tamamının bir arada bulunmasını 
gerektirmektedir. Bu halde çok kısa bir sürede boşanma gerçekleşir.

Çekişmeli boşanma davaları ise taraflar arasında boşanmaya esas 
teşkil eden hususların, çekişmeli olduğu boşanma davalarıdır. 
Çekişmeli boşanma davası, Medeni Kanun m.161-m.166 arasında 
düzenlenen genel ve özel boşanma sebeplerine dayanılarak 
açılabilir. Genel boşanma nedenleri, evlilik birliğini temelinden 
sarsan her türlü olay olarak tanımlanabilir. Özel boşanma sebepleri 
Medeni Kanun’da sınırlı sayıda belirlenmiştir. Özel boşanma 
sebeplerine dayalı çekişmeli boşanma davası açan eş, sadece 
özel boşanma sebebini ispatlamakla yükümlüdür. Karşı tarafın, 
kusurlu olduğunu ispat yükümlülüğü yoktur. Özel nedenler, zina,  
hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme veya 
haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olarak belirlenmiştir. 
Genel nedenlere dayalı çekişmeli boşanma davası açan davacı, 
davalı taraftan daha fazla kusurlu ise boşanma davası reddedilir. Az 
kusurlu eş, boşanmaya karşı çıkarsa boşanma kararı verilemez. 

Boşanma davaları neden uzun sürüyor? Süreci 
kısaltmanın bir yolu var mı? 
Ne yazık ki dilekçeler teatisinin tamamlanması, delillerin 
toplanması ve dosyanın karar aşamasına gelmesi uzun zaman 
almaktadır. Özellikle mahkemelerin iş yoğunluğu nedeniyle, 
duruşmaları uzun aralıklarla gerçekleştirmeleri ve bir dosyada 
neredeyse yılda ancak üç ila dört kez duruşma yapılabilmesi bu 
konudaki önemli etkenlerdendir. Bu aşamada, dosyanın doğru 

takibi ve delillerin ivedilikle dosyaya kazandırılması yönünden 
bizlere de önemli görevler düşmektedir.

Boşanma davası boyunca tarafların hakları 
nelerdir?
Boşanma kararı alan müvekkillerimizin hemen hepsinde 
geleceğe yönelik kaygılar yaşanmaktadır ancak, söz konusu 
müvekkiller kadın olunca durum daha da kırılgan bir hale 
gelmektedir. Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu 
nazara alındığında kadın eş, boşanma öncesinde haklı olarak 
kendisi ve çocuğu için de bir gelecek endişesi taşımaktadır. 
Boşanma davalarında, tarafların haklarını korumak ve 
yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek, bu konudaki 
yasal düzenlemelerle sağlanmaktadır. Özellikle boşanma 
öncesi ve yargılama aşamasında alınacak bir kısım tedbirler 
olduğu gibi boşanma kararı ile birlikte haklı olan tarafın önemli 
kazanımları da olmaktadır. Yasal olarak boşanma kararı alındığı 
andan itibaren, tarafların, ancak özellikle kadınların ayrı 
yaşama, 6284 Sayılı yasadan kaynaklanan koruyucu tedbirlerin 
uygulanmasını talep etme, velayet, müşterek konutun kendisine 
özgülenmesini talep etme hakları olduğu gibi kadın ve çocuk 
için tedbir ve iştirak nafakası, ziynet eşyası, maddi ve manevi 
tazminat ile mal rejiminden kaynaklanan alacak hakları 
bulunmaktadır. 
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röportaj

Kendi ismiyle kurmuș olduğu markasıyla, bulmakta zorlandığı parçaları 
tasarımlarına yansıtmayı hedefl eyen Yasemin Kaptanoğlu, markasına 

dair merak edilenleri yanıtlıyor...

Yasemin Kaptanoğlu
Sanat ve Tasarımın Etkisi

YASEMİN KAPTANOĞLU

Ağırlıklı olarak tüvit kumașlarla 
hazırlanmıș olsa da, vazgeçilmezliğiyle 

keteni ve ișlevselliğiyle pamuk sateni de 
kullandığımız elbiseler tasarladık bu sezon.

endinizden biraz bahseder misiniz?
1983 İstanbul doğumluyum. Üniversite eğitimimi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü bitirerek 
tamamladım. Sanat ve tasarımın, daha o yıllarda 
eğitim hayatımı şekillendirirken tüm yaşantımı da 
etkileyeceğini anlamıştım. Sergiler ve projeler ile geçen 
çok keyifli bir dört sene sonrasında mesleki ve kişisel 

gelişimim için, çeşitli uzmanlık programlarına katıldım. Bu 
arada spor hayatımı, çok sevdiğim fonksiyonel ve yüzme dışında 
okçulukla devam ettirdim. Eşim Ömer Kaptanoğlu ile 2016 
yılında hayatımızı birleştirdik ve çocuklarım Eser ve Gündüz 
dünyaya geldiler. Elbette onların doğumu, birkaç Yasemin’le 
tanışmamı sağladı. Daha duyarlı, daha çok düşünen ve onlardan 
aldığım güçle üretme arzusu içinde olan bir ben keşfettim; fakat 
bir yandan da anneliğin keyfini sürmek, onlarla gelişip kendi 
yolculuğuma rehberlik edecek yeni tecrübeler biriktirmek 
için aktif iş hayatımın başlaması biraz zaman aldı. Güçlü ve 
hayallerinin peşinden koşan bir yapıya sahip olmam, bugün bu 
markanın oluşumunda beni yetiştiren ailem ve yakın çevrem için 
hiç sürpriz olmamıştır.

Markanızın kuruluş öyküsü ve hedefi nedir?
Sanata ve çizime olan merakımı anne olduktan sonra biraz geri 
plana atmak durumunda kaldım; fakat kendimi hazır hissettiğim 
noktada bu adımı atmış oldum. Öncelikle moda sektöründe 
tasarım açısından kendi ihtiyaç ve beklentilerime ne kadar cevap 
alabildiğimi sorgulayarak başladım. Çok severek kullandığım 
tüvit kumaşını daha yaygın kullanım alanlarına taşıma fikri ile 
her mevsim giyilebilen, davet kombinelerinde yarattığı etki kadar 
günlük şıklığı da yakalayabildiğimizi gösteren bir koleksiyon 
hazırlamaya karar verdim.

Yeni koleksiyonunuz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Ağırlıklı olarak tüvit kumaşlarla hazırlanmış olsa da, 
vazgeçilmezliğiyle keteni ve işlevselliğiyle pamuk sateni de 
kullandığımız elbiseler tasarladık bu sezon ve bunu yaparken 
elbiselerimizin zamansız ve farklı kombinasyonlar ile 
kullanılabilirliğini ön planda tuttuk.

Tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız? Nelerden 
ilham alıyorsunuz? 
Açıkçası ben dahil olmak üzere sosyal çevremin taşımaktan 
mutlu olacağı ve bulmakta zorlandığım tasarımları çizimlerimize 
yansıtarak hayata geçirmek istedim. İlham kaynağım tabii ki biz 
kadınlar... Her zaman şık, güzel ve güçlü olma isteğimiz.

Gelecek projelerinizden söz eder misiniz?
Şimdiden önümüzdeki sezon koleksiyon çalışmalarımıza 
başladık bile. Bir yandan da yurt dışından bazı firmalar ile 
görüşmekte ve güzel iş birliktelikleri kurma hazırlığı içerisindeyiz. 
Yakın bir tarihte showroom’umuzu da açarak ilk etaptaki 
projelerimi hayata geçirmiş olmayı planlıyorum. 
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Ağırlıklı olarak tüvit kumașlarla 
hazırlanmıș olsa da, vazgeçilmezliğiyle 

keteni ve ișlevselliğiyle pamuk sateni de 
kullandığımız elbiseler tasarladık bu sezon.

endinizden biraz bahseder misiniz?
1983 İstanbul doğumluyum. Üniversite eğitimimi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü bitirerek 
tamamladım. Sanat ve tasarımın, daha o yıllarda 
eğitim hayatımı şekillendirirken tüm yaşantımı da 
etkileyeceğini anlamıştım. Sergiler ve projeler ile geçen 
çok keyifli bir dört sene sonrasında mesleki ve kişisel 

gelişimim için, çeşitli uzmanlık programlarına katıldım. Bu 
arada spor hayatımı, çok sevdiğim fonksiyonel ve yüzme dışında 
okçulukla devam ettirdim. Eşim Ömer Kaptanoğlu ile 2016 
yılında hayatımızı birleştirdik ve çocuklarım Eser ve Gündüz 
dünyaya geldiler. Elbette onların doğumu, birkaç Yasemin’le 
tanışmamı sağladı. Daha duyarlı, daha çok düşünen ve onlardan 
aldığım güçle üretme arzusu içinde olan bir ben keşfettim; fakat 
bir yandan da anneliğin keyfini sürmek, onlarla gelişip kendi 
yolculuğuma rehberlik edecek yeni tecrübeler biriktirmek 
için aktif iş hayatımın başlaması biraz zaman aldı. Güçlü ve 
hayallerinin peşinden koşan bir yapıya sahip olmam, bugün bu 
markanın oluşumunda beni yetiştiren ailem ve yakın çevrem için 
hiç sürpriz olmamıştır.

Markanızın kuruluş öyküsü ve hedefi nedir?
Sanata ve çizime olan merakımı anne olduktan sonra biraz geri 
plana atmak durumunda kaldım; fakat kendimi hazır hissettiğim 
noktada bu adımı atmış oldum. Öncelikle moda sektöründe 
tasarım açısından kendi ihtiyaç ve beklentilerime ne kadar cevap 
alabildiğimi sorgulayarak başladım. Çok severek kullandığım 
tüvit kumaşını daha yaygın kullanım alanlarına taşıma fikri ile 
her mevsim giyilebilen, davet kombinelerinde yarattığı etki kadar 
günlük şıklığı da yakalayabildiğimizi gösteren bir koleksiyon 
hazırlamaya karar verdim.

Yeni koleksiyonunuz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Ağırlıklı olarak tüvit kumaşlarla hazırlanmış olsa da, 
vazgeçilmezliğiyle keteni ve işlevselliğiyle pamuk sateni de 
kullandığımız elbiseler tasarladık bu sezon ve bunu yaparken 
elbiselerimizin zamansız ve farklı kombinasyonlar ile 
kullanılabilirliğini ön planda tuttuk.

Tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız? Nelerden 
ilham alıyorsunuz? 
Açıkçası ben dahil olmak üzere sosyal çevremin taşımaktan 
mutlu olacağı ve bulmakta zorlandığım tasarımları çizimlerimize 
yansıtarak hayata geçirmek istedim. İlham kaynağım tabii ki biz 
kadınlar... Her zaman şık, güzel ve güçlü olma isteğimiz.

Gelecek projelerinizden söz eder misiniz?
Şimdiden önümüzdeki sezon koleksiyon çalışmalarımıza 
başladık bile. Bir yandan da yurt dışından bazı firmalar ile 
görüşmekte ve güzel iş birliktelikleri kurma hazırlığı içerisindeyiz. 
Yakın bir tarihte showroom’umuzu da açarak ilk etaptaki 
projelerimi hayata geçirmiş olmayı planlıyorum. 
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Aldığı cesur karar sayesinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmanarak adeta bir 
kișisel marka haline gelen Doğrudan Satıș Temsilcisi Esra İpek, adından çokça 

söz ettirerek ek kazanç isteyenlere fırsat sunuyor...

Liderler Yetiştirmek
Esra İpek Eğitim Danışmanlığı

röportaj

ESRA İPEK
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Kazanmaktan çok, kazandırmayı 
sevdim. Hayallere dokunmak, birçok 

insana ıșık olmak muhteșem bir duygu.

ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Neler yapmaktasınız? 
Evliyim ve iki kızım var. Dört yıl öncesine kadar 
standart bir ev kadınıyken, zamanında aldığım cesur 
kararlar sayesinde bugün kariyerimde hayal ettiğim 
hayatı yaşıyorum. Bu işi “Evli ve çocuklu olarak 
yapamazsın!”lara inat, “İhtiyacın var mı ki?” diyenlere 

kulak kapatarak, tam zamanlı başladım; kendime olan güvenimi ve 
başarma isteğimi de yanıma alarak...

Neler yapıyoruz kısaca bahsetmek istiyorum. Sadece sosyal medyayı 
aktif kullanarak, home office bu işi yapabilecek ev kadını, öğrenci, 
sağlıkçı ve daha birçok meslek grubundan ek kazanç isteyen  herkese 
iş fırsatı sunuyoruz. Esra İpek Eğitim Danışmanlığı’na katılan her yeni 
danışmana özel eğitimler ve birebir koçluk desteğim ile profesyoneller 
ve liderler yetiştirerek hizmet veriyoruz.

Büyük başarılar elde ederek ilerliyorsunuz? 
Başarılarınızı neye borçlusunuz?
Bugün bu başarımı; kararlı, istikrarlı oluşum ve asla pes etmeyişime 
borçluyum. Tabii başta hiçbir şey çok kolay gitmedi. Ta ki 
başardığınızı görene kadar. Başarı bir süreçtir. Çok sabır ve emek ister 
ve asla bahanelere yer yok. Bu süreçte hiçbir engel beni yıldırmadı, 
aksine daha da tutundum işime, hayallerime; çünkü vazgeçmek bana 
göre değildi. Tüm zorluklara rağmen çalışarak geldim bu noktaya. 
Ciddiye almak ve inanmak, başarıya gitme yolunun altın anahtarıdır. 
Bu inançla çok çalışmamız, beni ve ekibimi başarıya götürdü.

Esra İpek Eğitim Danışmanlığı olarak amaç ve 
hedefleriniz neler?
Kazanmaktan çok, kazandırmayı sevdim. Hayallere dokunmak, 
birçok insana ışık olmak muhteşem bir duygu. Şimdi hayallerim daha 
da güçlü. Bugün birçok kadın, doğrudan satış sayesinde, hayal ettiği 
hayatı yaşayabilir, maddi manevi özgürleşip kendi işinin patronu 
olabilir. Aynaya baktığımda mutluyum ve bu  mutluluğu başkalarına 
yaymak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Başarmak  isteyen her 
kadının yanındayım.

Danışmanlarınız sizinle hangi programlar için 
görüşebilir?
Danışmanlarımız ekibimize dahil oldukları andan itibaren 
eğitimlerimize katılabilir. Ürün bilgisi, ürün tavsiye yönetimi ile ek 
kazanç, doğrudan satış tekniği, lider gelişimi gibi programlar ile onları 
destekleyerek iletişim halinde oluyoruz.

Ülkemizin doğrudan satışa bakışını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Maalesef ki ülkemizde ön yargı çok fazlaydı ve doğrudan satış ile 
kazanç sağlayabileceklerini düşünmüyorlardı. Ciddi bahaneleri vardı. 
“Çevrem yok,”, “Zamanım yok,” bahanelerinin arkasına sığınarak 
ciddi kazanç fırsatlarını görmeleri mümkün değildi. Son bir ila iki 
yıldır, gelişen dijital çağ sayesinde insanlar bu kazançları görerek 
bu işin yapılabilir olduğunu da görmeye başladılar. Bizler bugün bu 
ön yargıları kırarak birçok kişiye cesaret verdik, vermeye de devam 
edeceğiz. 

Esra İpek Eğitim Danışmanlığına neden 
başvurulmalıdır?
Önce kendinize, sonra bana güvenin diye çıktım bu yola. Doğru 
kişiden eğitimler alarak adım atmak ciddi avantaj. Dört yıllık network 
deneyimim ile ben ve ekibim, Türkiye’de birçok dalda birinci olarak 
rekorlar kırdık. Çok kısa sürede ciddi unvanlara ulaştık. İyi ve kaliteli 

Ö

bir yaşam için Esra İpek Eğitim Danışmanlığında eğitimlere 
katılıp, birebir koçluk desteğini alarak ve hayat standartlarını 
yükselterek, hayal ettikleri hayatı yaşayabilirler.

Unutmayın, sadece ne istediğini bilen cesur kadınlar, her 
zaman istediklerini alırlar. Hayalleriniz, gerçekleşmeyi hak 
ediyor. 



Koleksiyon 
Tutkunları Sanat 
Buluşmaları’nda
İyilik İçin Sanat Derneği 
üyelerinin düzenlediği “Sanat 
Buluşmaları”, derneğin 
karma sergisi kapsamında 
koleksiyoner Mustafa 
Taviloğlu’nun katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Sanat buluşmasında Yönetim Kurulu Başkanı 
Selin Bozkurt, dernek üyeleri, sanatçılar ve pek çok 
sanatseverin Mustafa Taviloğlu’ndan koleksiyonerlik 
tecrübelerini dinlediği etkinlik, misafirlerden büyük 
ilgi gördü. 

davet

SELİN BOZKURT MUSTAFA TAVİLOĞLU

GİZEM TATLICI TUĞCE PEKSAYAR

NERMİN AȘÇIOĞLU BURCU PERÇİN
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endinizden biraz bahseder misiniz? 
Burcu Haboğlu Baba: 1980 yılında Bursa’da doğdum. 
Babamın işi nedeniyle ilkokulu Bolu Sakarya 
İlkokulunda tamamladım. Ortaokul ve lise eğitimime 
Koç Özel Lisesinde devam ettim. Ortaokul ve lise 
yıllarında atletizm takımındaydım. Eğitimimi Ankara 
Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladım. 

Üniversitenin son yılında, Hacettepe Üniversitesi Finansal 
Araştırmalar Merkezinde borsa eğitimi aldım. En çok keyif aldığım 
alanın, matematik sevgisini ve ilgisini aktarmak olduğuna karar 
verip, matematik öğretmenliğine başladım. “Annem Bir Sihirbaz” 
adında bir de çocuk kitabım var.   
Elif Özmenek Çarmıklı: 1974 yılında Ankara’da doğdum. TED 
Ankara Kolejini bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra değişim öğrencisi 
olarak ABD’ye gittim. ODTÜ Sosyoloji bölümünü bitirdim. Bilkent 
Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Columbia Üniversitesinde 
Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisanslarımı tamamladım. 
The New School Üniversitesinde Siyaset Bilimi doktora 
yeterliliğimi verdim. İltica ve Göç Araştırma Merkezinde (İGAM) 

Göç Gündemi Programı’na katkı vermeye devam etmekteyim.  
“Mita ve Gizemli İnci”, “Dedemin Zaman Kapsülü”, “Lemur Lemi 
- Mirket Ari ve Diğerleri” ve “Hep Yarını Düşünen Baykuş” adında, 
basılmış dört çocuk kitabım var.

BE More Anaokulunun hikâyesi nedir?
2BE Learning Center, ayrı yollardan giderek aynı noktada 
buluşan iki kadın eğitimcinin yolculuğunun ürünü aslında. 
K12 yöneticiliği yaparken Burcu Haboğlu Baba, öğretmenlerin 
lise son sınıf öğrencilerinin özellikle matematik konusunda 
temellerinin eksik olduğu şikâyetleri üzerine alt sınıfları 
incelemeye başlar. Bir matematikçi olarak, bunun üzerine 
erken çocuklukta matematiksel dilin gelişmesi için kafa 
yormaya başlar. Elif Özmenek Çarmıklı ise gençlerin güçlü soru 
soramadıklarını, öğrendiklerini sentezleyemediklerini, araştırma 
yapmayı bilmediklerini görünce bir sosyal bilimci olarak erken 
yaştaki çocukları incelemeye başlar. Dört ila beş yaş grubundaki 
çocukların, istedikleri her an onlarca soru sorabilme yetisini 
ve öğrenme merakını gördükçe, erken yaşta bilimsel süreçlerin 
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Çocukların kendi kendilerine öğrenebilmeleri, öğrendiklerini sentezleyebilmeleri ve 
becerilerini geliștirebilmeleri için, alternatif bir eğitim programı sunan 2BE Learning 
Center kurucu ortakları Elif Özmenek Çarmıklı ile Burcu Haboğlu Baba, kurdukları 

platforma dair eğitim felsefeleri ve hedefl erini MAG Okurlarına aktarıyor... 

BE More
Bir Okuldan Fazlası

röportaj

ELİF ÖZMENEK ÇARMIKLI, BURCU HABOĞLU BABA

öğrenilmesi; yani gözlem, sınıflama, tahmin, ölçme, çıkarım, iletişim 
becerilerinin kazanılması konusuna eğilir. Her ikisinin de eğitime 
bu şekildeki farklı yaklaşımı, Burcu ve Elif’in yollarını kesiştirir. İki 
yaş ve üzeri, öğrenmek isteyen, meraklı, ilgili her bireye alternatif bir 
eğitim platformunda rehber olabilmek için 2BE Learning Center’ı 
kurarlar ve bu çatı altında BE More Anaokulunu ve BE Mimir Proje 
Okulunu tasarlarlar.

Eğitim felsefeniz nedir? 
BE More Anaokulu olarak “Bir Okuldan Fazlası” sloganıyla yola 
çıkarken ana felsefemiz, çocuklara öğrenmeyi öğrenmelerinde, 
kendi gibi olmanın değerini özümsemelerinde, kendi hızlarında 
öğrenmekten çekinmemelerinde, farklılıkların zenginlik 
olduğunu görmelerinde,  öğrenmenin değişik yolları olduğunu 
keşfetmelerinde, güçlü yanlarının farkına varmalarında, 
mutluluğun asıl kaynağının vücutlarına, beyinlerine ve doğaya 
özen göstermek olduğunu anlamalarında rehberlik etmektir.  
Bu sebeple, BE More Anaokulunun eğitim anlayışı, öğrenme 
süreçlerinde öğretmenlerin ve çocukların denk olduğu, her çocuğun 
kendine özgü yaradılışıyla rehberini ileri taşıdığı fikri üzerine 
şekillenir. Rehber olma anlayışımızda okulumuzun, ailelerimizin ve 
çocuklarımızın iş birliği birbirinden ayrılamaz, ayrışamaz; çünkü 
çocuklarımıza kazandırmak istediklerimiz “bir okuldan fazlası”nı 
gerektirir.  

Öğrencilerinize sunduğunuz ayrıcalıklar neler?
BE More Anaokulu, üç bin metrekare bahçenin içinde kurulu bir 
“forest farm school”dur.  Orman pedagojisiyle birlikte üretimin 
de olduğu bir kurumuz. Biliyoruz ki üretim varsa sorumluluk 
da vardır. Çocuklarımız güne iş bölümü yaparak başlıyor ve bu 
sayede günlerini planlayabiliyor, üretim sürecindeki aksaklıkları 
tespit edip çözüm önerisi sunabiliyorlar. Tabii ki buna ek olarak 
doğanın en büyük laboratuvar, en zengin sanat atölyesi olduğunu da 
içselleştiriyorlar. Çocukların hâlihazırda sahip oldukları beden, zihin 
ve doğa bağlarını daha da güçlendirmeyi, sahip olduğumuz fiziksel 
imkâna ek olarak uyguladığımız “body intelligence” programımızla 
da sağlamış oluyoruz.

Veliler neden BE More Anaokulunu tercih etmeliler?
BE More Anaokulunda bizler programı tasarlarken günümüz 
çocuklarının şimdiki  ve sonraki yaşamındaki ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurularak, mevcut ekollerin güçlü yönlerinden de 
faydalanarak, öğrenmeyi öğrenen, sorumluluk alabilen ve aktif 
vatandaşlık anlayışını benimseyen çocuklar yetiştirmeye olanak 
sağlayan “yaşayan okul” modelini geliştirdik. Çocukların bu sihirli 
yıllarında zihinsel gelişimlerinin çok kıymetli olduğunu biliyor ve 
bu bilinçle beyin gelişimini de odağımıza alıyoruz. Aktif vatandaşlık 
kavramını yüzeysel değil derinlemesine kavrayan çocuklarımız 
dünyadaki iyi haberleri takip ediyorlar. Uyguladığımız; yarım 
gün Türkçe, yarım gün İngilizce programıyla hem çocuklarımızın 
kavramsal öğrenmesini güçlendiriyor hem de ana dil ve yabancı dili 
eşit özenle güçlü bir şekilde edinmelerini sağlıyoruz.

BE Mimir adında bir proje okulunuz var. Bu platform 
ile amaçladıklarınız ve hedefleriniz neler?
BE Mimir Proje Okulunda yaratıcılığını kullanırsın, risk alırsın, 
iletişim ağını genişletirsin, girişimciliğine destek bulursun, 
akademik yol haritanı belirlersin, kariyerini planlarsın. Erken yaştan 
itibaren, sevdiğin ve ilgi duyduğun alanlarla ilgili projelere katılarak 
hem sosyal ve duygusal becerilerini geliştirir, hem de toplumsal 
fayda sağlarsın. BE Wise programına katılarak, sahip olduğun bilgi 
ve becerileri geliştirir, bunları en etkili biçimde hayatının bir parçası 

haline getirirsin. BE Edu programında ise geleceğinin ve akademik 
hayatının planlamasını yapar, uzmanlardan destek alırsın.

Be Mimir Proje Okulunda düzenlediğiniz atölye ve 
etkinliklerden bahseder misiniz? 
BE the Project programında; on dört hafta boyunca bir projenin 
parçası olursun. Bu süreçte, proje genel süreçlerini, projelerin nasıl 
yönetildiğini ve proje çıktılarının nasıl paylaşılacağını öğrenirsin.  
BE Mimir projelerinin temel prensipleri şöyledir: Her projede, 
üzerinde çalışılan konunun derinlemesine anlaşılması önemlidir.  
Bunun için yurt dışındaki ve Türkiye’deki uzmanlarla, sivil 
toplum örgütleriyle, farklı kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilir. 
Her proje, tespit edilen sorunların kalıcı çözümlerine katkıda 
bulunmak için önce gerekli bireysel becerilerin kazanılmasını 
hedefler. Her proje, toplumsal faydayı önceler. Mümkün olan her 
proje, politika üretmeye katkıda bulunur.  

Proje yapmak ne kazandırır?
Projeler; problem çözme, sorumluluk alma, liderlik vasıflarını 
geliştirme, sosyal ve kültürler arası iletişim becerilerini ilerletme 
açısından çok önemlidir.  Deneyim kazanarak, daha sonra başka 
projelerde mentorluk yapabilirsin. Sosyal çevren ve bağlantıların 
genişler. Topluluk önünde konuşma ve sunum yapma 
becerilerin gelişir. Sosyal medyayı etkin kullanmayı öğrenirsin. 
Organizasyon tecrübesi kazanırsın. Her proje için ayrı portfolyo 
hazırlarsın.Toplumsal bazı sorunların kalıcı çözümlerine 
katkıda bulunacağın için, ileride akademik veya iş hayatında 
kullanacağın önemli referanslara sahip olursun. Projeler 
aracılığıyla geliştirdiğin becerilerini, yaşam boyu kullanabilirsin. 
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öğrenilmesi; yani gözlem, sınıflama, tahmin, ölçme, çıkarım, iletişim 
becerilerinin kazanılması konusuna eğilir. Her ikisinin de eğitime 
bu şekildeki farklı yaklaşımı, Burcu ve Elif’in yollarını kesiştirir. İki 
yaş ve üzeri, öğrenmek isteyen, meraklı, ilgili her bireye alternatif bir 
eğitim platformunda rehber olabilmek için 2BE Learning Center’ı 
kurarlar ve bu çatı altında BE More Anaokulunu ve BE Mimir Proje 
Okulunu tasarlarlar.

Eğitim felsefeniz nedir? 
BE More Anaokulu olarak “Bir Okuldan Fazlası” sloganıyla yola 
çıkarken ana felsefemiz, çocuklara öğrenmeyi öğrenmelerinde, 
kendi gibi olmanın değerini özümsemelerinde, kendi hızlarında 
öğrenmekten çekinmemelerinde, farklılıkların zenginlik 
olduğunu görmelerinde,  öğrenmenin değişik yolları olduğunu 
keşfetmelerinde, güçlü yanlarının farkına varmalarında, 
mutluluğun asıl kaynağının vücutlarına, beyinlerine ve doğaya 
özen göstermek olduğunu anlamalarında rehberlik etmektir.  
Bu sebeple, BE More Anaokulunun eğitim anlayışı, öğrenme 
süreçlerinde öğretmenlerin ve çocukların denk olduğu, her çocuğun 
kendine özgü yaradılışıyla rehberini ileri taşıdığı fikri üzerine 
şekillenir. Rehber olma anlayışımızda okulumuzun, ailelerimizin ve 
çocuklarımızın iş birliği birbirinden ayrılamaz, ayrışamaz; çünkü 
çocuklarımıza kazandırmak istediklerimiz “bir okuldan fazlası”nı 
gerektirir.  

Öğrencilerinize sunduğunuz ayrıcalıklar neler?
BE More Anaokulu, üç bin metrekare bahçenin içinde kurulu bir 
“forest farm school”dur.  Orman pedagojisiyle birlikte üretimin 
de olduğu bir kurumuz. Biliyoruz ki üretim varsa sorumluluk 
da vardır. Çocuklarımız güne iş bölümü yaparak başlıyor ve bu 
sayede günlerini planlayabiliyor, üretim sürecindeki aksaklıkları 
tespit edip çözüm önerisi sunabiliyorlar. Tabii ki buna ek olarak 
doğanın en büyük laboratuvar, en zengin sanat atölyesi olduğunu da 
içselleştiriyorlar. Çocukların hâlihazırda sahip oldukları beden, zihin 
ve doğa bağlarını daha da güçlendirmeyi, sahip olduğumuz fiziksel 
imkâna ek olarak uyguladığımız “body intelligence” programımızla 
da sağlamış oluyoruz.

Veliler neden BE More Anaokulunu tercih etmeliler?
BE More Anaokulunda bizler programı tasarlarken günümüz 
çocuklarının şimdiki  ve sonraki yaşamındaki ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurularak, mevcut ekollerin güçlü yönlerinden de 
faydalanarak, öğrenmeyi öğrenen, sorumluluk alabilen ve aktif 
vatandaşlık anlayışını benimseyen çocuklar yetiştirmeye olanak 
sağlayan “yaşayan okul” modelini geliştirdik. Çocukların bu sihirli 
yıllarında zihinsel gelişimlerinin çok kıymetli olduğunu biliyor ve 
bu bilinçle beyin gelişimini de odağımıza alıyoruz. Aktif vatandaşlık 
kavramını yüzeysel değil derinlemesine kavrayan çocuklarımız 
dünyadaki iyi haberleri takip ediyorlar. Uyguladığımız; yarım 
gün Türkçe, yarım gün İngilizce programıyla hem çocuklarımızın 
kavramsal öğrenmesini güçlendiriyor hem de ana dil ve yabancı dili 
eşit özenle güçlü bir şekilde edinmelerini sağlıyoruz.

BE Mimir adında bir proje okulunuz var. Bu platform 
ile amaçladıklarınız ve hedefleriniz neler?
BE Mimir Proje Okulunda yaratıcılığını kullanırsın, risk alırsın, 
iletişim ağını genişletirsin, girişimciliğine destek bulursun, 
akademik yol haritanı belirlersin, kariyerini planlarsın. Erken yaştan 
itibaren, sevdiğin ve ilgi duyduğun alanlarla ilgili projelere katılarak 
hem sosyal ve duygusal becerilerini geliştirir, hem de toplumsal 
fayda sağlarsın. BE Wise programına katılarak, sahip olduğun bilgi 
ve becerileri geliştirir, bunları en etkili biçimde hayatının bir parçası 

haline getirirsin. BE Edu programında ise geleceğinin ve akademik 
hayatının planlamasını yapar, uzmanlardan destek alırsın.

Be Mimir Proje Okulunda düzenlediğiniz atölye ve 
etkinliklerden bahseder misiniz? 
BE the Project programında; on dört hafta boyunca bir projenin 
parçası olursun. Bu süreçte, proje genel süreçlerini, projelerin nasıl 
yönetildiğini ve proje çıktılarının nasıl paylaşılacağını öğrenirsin.  
BE Mimir projelerinin temel prensipleri şöyledir: Her projede, 
üzerinde çalışılan konunun derinlemesine anlaşılması önemlidir.  
Bunun için yurt dışındaki ve Türkiye’deki uzmanlarla, sivil 
toplum örgütleriyle, farklı kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilir. 
Her proje, tespit edilen sorunların kalıcı çözümlerine katkıda 
bulunmak için önce gerekli bireysel becerilerin kazanılmasını 
hedefler. Her proje, toplumsal faydayı önceler. Mümkün olan her 
proje, politika üretmeye katkıda bulunur.  

Proje yapmak ne kazandırır?
Projeler; problem çözme, sorumluluk alma, liderlik vasıflarını 
geliştirme, sosyal ve kültürler arası iletişim becerilerini ilerletme 
açısından çok önemlidir.  Deneyim kazanarak, daha sonra başka 
projelerde mentorluk yapabilirsin. Sosyal çevren ve bağlantıların 
genişler. Topluluk önünde konuşma ve sunum yapma 
becerilerin gelişir. Sosyal medyayı etkin kullanmayı öğrenirsin. 
Organizasyon tecrübesi kazanırsın. Her proje için ayrı portfolyo 
hazırlarsın.Toplumsal bazı sorunların kalıcı çözümlerine 
katkıda bulunacağın için, ileride akademik veya iş hayatında 
kullanacağın önemli referanslara sahip olursun. Projeler 
aracılığıyla geliştirdiğin becerilerini, yaşam boyu kullanabilirsin. 



Bilkent Center’da 
Film Keyfi
Bilkent Sinema CineDerin’de 
MAG PR Solutions organizasyonu 
ile gerçekleştirilen “Fantastik 
Canavarlar: Dumbledore’un Sırları” 
film gösterimi etkinliği, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
öncesi, misafirlerine keyifli anlar 
yaşattı.
Bilkent Sinema CineDerin’in yenilenen sinema ve VIP salonunun 
tadını çıkaran misafirler, The Gang Smoked BBQ’nün lezzetli 
hamburgerleri ile film gösterisi öncesi keyifli bir akşam geçirdi. 
Elif Ulusoy, Berna Erez ve Feride Şahin gibi başkentin tanınmış 
isimlerin katıldığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Her yaştan 
katılımın gerçekleştiği “Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un 
Sırları” filmi etkinliğinin tadını en çok çocuklar çıkarttı. %100 
temiz havalandırma ile VIP salonunda sinemaseverlere keyifli 
anlar yaşatan Bilkent Sinema CineDerin, tüm film tutkunlarını 
bu ayrıcalığı yaşamaya davet ediyor. 

davet

KEREM ERKAN-FİGEN-DEMİR DEMİRDOĞANSUAT-KIVANÇ YÜCEL

EVANAZ TÜRKOĞLU-ELİF ULUSOY-CAN ATA TÜRKOĞLU

MAG PR 
Solutions 
organizasyonuyla 
düzenlenen, 
“Fantastik 
Canavarlar” film 
gösterimi, 23 
Nisan öncesinde 
çocuklara keyifl i 
anlar yașattı.

ALİ-BERİL-MİLA ÇAVUȘOĞLU
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ALİ-BERİL-MİLA ÇAVUȘOĞLU EMİR YİĞİT-BERNA EREZ

ARYA-ARZU-ARHAN SABUNCU

MEHMET EFE-FERİDE-MELİSA SU ȘAHİN

PELİN-ASYACAN GÜL

RUHAN GÖKDUMAN

EZO-ADA KARACA

Bașkentin 
tanınmıș 
simalarının 
katıldığı etkinlikte 
misafirler film 
öncesi The Gang 
Smoked BBQ 
ile doyurucu bir 
akșam geçirdi.



Sağlığın; insanın yaşamını sürdürmesinde, 
yaşam kalitesini korumasında özel bir yere 

sahip olduğu ve bakımlı görünmenin de kişiye 
her açıdan pozitif bir değer kattığı gerçek... 
Sizlere hem enerjik, öz güvenli ve güvenilir 

bir hava katacak hem de sağlık bilincini 
geliştirecek önemli bilgileri, alanında uzman 

isimlerden paylaşıyoruz...

Sağlık-Güzellik 
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Konfor, ferahlık ve estetiğin 
birleştiği merkez
ŞERMİ MEDBEAUTY

Şermi MedBeauty’nin kurucusu
DR. LIUBA KAYMAKÇI

“BİR KADININ EN ŞIK 
AKSESUARI ONUN 
GÜLÜŞÜDÜR.”

KOMPLEKS BAKIMLAR VE 
CİHAZLI KOZMETOLOJİ 
KONUSUNDA KİŞİSEL 
YAKLAŞIMLA GELEN BAŞARI

“Kendisi ile barışık kadınlara, 
sürekli kusur bulmaya 

çalışmayanlara, pozitif hayat 
bakışına sahip olanlara, bakımlı 

kadınlara hayranım.”





erinatoloji, kadın hastalıkları ve doğum 
bölümünün yan dalıdır; fetüsün ve komplike, 
yüksek riskli gebelerin bakımı ile ilgilenir. 
Perinatolojide; gebelik öncesindeki dönemde, 
gebelik sürecinde, doğum ve lohusalık döneminde 
annede veya bebekte meydana gelebilecek 
olumsuzlukların erken dönemde saptanması ve 

tedavi edilmesi amaçlanır.  

Down sendromu nedir? 
Down sendromu, yaşam boyunca gelişimi etkileyen genetik bir 
durumdur. Yirmi birinci kromozomun fazladan bir kopyasının 
olmasıdır ve yüzde doksan beş oranında rastgele meydana gelir. 
Zihinsel engelliliğin en yaygın nedenlerinden biridir. Bebekte 
Down sendromu varlığı, hamilelik sırasında; amniyosentez ile 
kesin olarak ve anne kanında fetal DNA ile büyük çoğunlukla 
tespit edilebilir.  

Erken teşhis ile önlenebilir mi? 
Amniyosentez ile anne karnında Down sendromu tanısı 
konulduğu zaman, bu durumun tedavisi veya önlenebilmesi 
mümkün değildir.  

Erken tanının önemi nedir? 
Gebelik sürecinde bebekte kromozomal, genetik hastalıklar 
ile ilgili artmış bir risk varlığı durumunda, amniyosentez 
ve anne kanında fetal DNA testi yapılmasında fayda vardır, 
çünkü annedeki anksiyete süreci gebelik sürecini olumsuz 
etkilemektedir. Bu testleri yaparak, bebekte Down sendromu 
ile ilgili kesin veya kesine yakın sonuç alındığı durumda 
anne adayının anksiyetesi de sonlanacaktır. Ayrıca Down 
sendromunda erken tanı konulduğu zaman, aile hazırlıklı 
olacaktır. Ailenin, karşılaşacağı sorunları önceden biliyor 
olması gerekli tıbbi önlemlerin alınmasını ve tıbbi hizmetlerin 
erken dönemde verilmesini sağlayacaktır. Güçlendirilmiş tıbbi 
bir bakım, Down sendromlu birçok insanın daha uzun ve 
sağlıklı yaşamasına yardımcı olmaktadır. Bebeklik döneminde 
ve anne karnında (fetal hayatta) tanı konulduğu zaman 
yapılan müdahaleler, Down sendromlu çocuklar için tıbbi 
sonuçları büyük ölçüde iyileştirebilir.  
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Serkan Kızılbayır Sağlık Molası programının bu ayki 
konuğu olan Liv Hospital Ankara Perinatoloji 

Uzm. Doç. Dr. Harun Egemen Tolunay, yüksek riskli 
gebelikler hakkında merak edilen sorulara yanıt vererek, 

erken teșhis ve riskli gebelik sürecinde uzman 
takibinin önemini vurguladı.

Perinatoloji 
Hakkında Merak 

Edilenler

Doktor Ziyareti doktorziyaretiVideoyu izlemek 
için okutunuz.

sağlık ve güzellik

Ayrıntılı ultrason ile Down sendromu tanısı konulabilir 
mi? 
Bebekte var olabilen bir anormalliğin tespiti ve bebeğin sonraki 
hayatını tehdit eden bir hastalığın erken tespiti için yapılan ayrıntılı 
ultrasonografi ile, Down sendromunun kesin olarak tanınması 
mümkün değildir. Ayrıntılı ultrason işleminde bebeğin genel sağlık 
değerlendirmesi yapılır, gebeliğin ilerleyen süreçlerinde ortaya 
çıkabilecek riskli durumların tahmini yapılmaya çalışılır ve Down 
sendromu gibi genetik bozukluk ile ilişkili olabilecek sendromik 
bulgu ve belirteçlerin varlığı araştırılır; ancak, sendrom ve genetik 
bozukluk açısından hiçbir bulgu olmasa bile bebekte Down sendromu 
olma olasılığı vardır. Yani Down sendromu, ayrıntılı ultrasonda bulgu 
vermeyebilir. 

Riskli gebelikler nelerdir?  
Anne yaşının otuz beşin üzerinde olması, annede yüksek tansiyon, 
diyabet, tiroit hastalığı, romatolojik hastalıklar gibi kronik hastalık 
varlığı, önceki gebeliklerde gebelik tansiyonu, preeklampsi-eklampsi 
(gebelik zehirlenmesi) gelişmiş olması, erken doğum, tekrarlayan 
düşük, ölü doğum öyküsü, anomalili bebek öyküsü, akraba evliliği, 
çoğul gebelik varlığı (ikiz, üçüz), amniyon sıvısı anormallikleri 
(oligohidroamnios-polihidroamnios), gebelikte plasentanın yerleşim 
bozuklukları, fetal büyüme geriliği, iri bebek, Rh uygunsuzluğu (kan 
uyuşmazlığı) olarak söyleyebiliriz. 

Riskli gebeliklerin başlıca belirtileri nelerdir? 
Bilinç kaybı, vajinal kanama, karın ağrısı, vajenden su gelmesi, bebek 
hareketlerinde azalma, el, ayak ve yüzde ani şişlik, bulanıklık gibi görme 
sorunlar ve şiddetli baş ağrısı yüksek aciliyet gerektiren durumlardır. 
Mümkünse gebe kalmadan önce doktorunuza başvurmanız ve folik asit 
içeren vitamin başlamanız, sağlıklı kiloda olmanız, sigarayı bırakmanız, 
mevcut hastalıklarınız varlığında bu hastalıklarla ilgili, varsa almakta 
olduğunuz ilaçların değerlendirilmesi sağlıklı bir gebelik geçirmenize 
katkı sağlar. Hamilelik süresince bebek, anne zayıf olsa bile kendisi 
için gerekli olan enerjiyi, protein, demir, kalsiyum gibi mineralleri ve 
vitaminleri anneden alarak gelişimini sürdürür, böylece annenin bu 
besin öğelerine olan gereksinimi artar. Bu yüzden gebelikte sağlıklı 
beslenmeniz çok önemlidir.  Gebelik sırasında düzenli kontrole gitmeniz 
sayesinde sizin ve bebeğinizin sağlık durumu izlenir ve sorunlar 
gelişmesi halinde erkenden müdahale edilebilir.  

DOÇ. DR. HARUN EGEMEN TOLUNAY



Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, bedenimizdeki toksinlerin 
temizlenmesinin bağıșıklığımızın güçlendirilmesindeki önemine vurgu yaparak 
bu amaçla bașvurabileceğimiz bir yöntem olan “Ozon Sauna” uygulamasının 

vücudumuza etkileri ve faydaları hakkında önemli bilgiler veriyor.

Ozon Sauna ile 
Bedeni Toksinlerden 

Arındırın

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

sağlık ve güzellik
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Detoks yaptığınız zaman 
bağıșıklık sisteminizin üzerindeki 

baskı azalır ve sizi her türlü 
hastalığa karșı savunabilir.

andemi sürecinde hepimiz bağışıklık sistemimizin ne kadar 
önemli olduğunu öğrendik. Bağışıklık sistemimizi meşgul 
eden bazı hastalıkların; şeker ve kalp hastalıklarının, 
hipertansiyonun, kronik enfeksiyonlarının, ağır metal 
zehirlenmesinin, çevresel hava kirliliğinin, sigara ve alkol 
kullanımının, doğal yaşlanma sürecinin bedenimiz 
üzerinde ne kadar olumsuz etkileri olduğunu hatırladık. 

Bağışıklık sistemi zayıfladığında, koronavirüs enfeksiyonuna bağlı ölüm 
veya ağır tabloların geliştiğini gördük.  

Bedenin toksinlerden temizlenmesinin, vücuttaki kronik yangının 
azaltılmasının, sağlıklı beslenmenin, doğru vitamin ve mineral 
takviyesinin hayatımızdaki önemini tekrar fark ettik. 
Detoks yapmak vücudu temizler. Detoks yaptığınız zaman bağışıklık 
sisteminizin üzerindeki baskı azalır ve sizi her türlü hastalığa karşı 
savunabilir. 

Ozon Sauna, cilt aracılığı ile tüm bedeninin toksinlerden arındırılmasını 
sağlayabilir. Ozon Sauna, boyundan aşağı kapalı bir kabin içinde 
su buharından faydalanılarak ozon gazının cildin genişleyen 
gözeneklerinden geçişi ile, kan ozonlama tedavisi benzeri etkilerin 
görüldüğü bir tedavidir. 

Ozon Sauna’nın Etkileri
▪ Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artırır.
▪ Kan dolaşımı ile birlikte cilt ve organlar yenilenir, sıkı ve pürüzsüz 
görünüm kazanır. 
▪ Daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt görülür.
▪ Bağışıklık sistemini güçlendirir.
▪ Kan ve lenf sistemi temizlenir.
▪ Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci bir akciğer sistemi gibi çalışması 
sağlanır.
▪ Canlanan bağışıklık sistemi ve sıcağın etkisi ile mikropları öldürerek 
enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır.
▪ Laktik asidini okside ederek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini 
arttırır.
▪ Eklem ağrılarında ve kas rahatsızlıklarında iyileşme olur.
▪ Hormon ve enzim üretimi normale döner.
▪ Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir.
▪ Ferahlatıcı etkisiyle depresyon ve anksiyete üzerinde olumlu etkisi 
vardır. Depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.
▪ Uykuyu düzenler. 

Ozon Sauna Yararları
Detoks Etkisi
Vücudumuzda biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasına terleme 
yöntemiyle yardımcı olur.

Dolaşımın Hızlanması
Isı ve gazların etkisiyle kan dolaşımı hızlanır. Dokular daha iyi 
oksijenlendiği için tansiyon üzerine olumlu etkileri vardır.

Zayıflama
Artan beden ısısı, dolaşımın hızlanması ve ozon oksijen gazlarının 
etkisiyle vücutta kalori yakılmasına yol açar. Bir seans Ozon Sauna; 250 
ila 500 kcal, harcanmasına neden olur. Yakılan kalori çıkılan ısı ve kişinin 
beden özelliklerine, yaşına göre değişmektedir. Sadece ter yoluyla 500 gr 
civarında bir eksilme olur.

Selülit Giderme
Cilt altında sıkışan yağ hücrelerinin parçalanması ve dolaşımın 
hızlandırılması etkisiyle selülit görüntüsünün kaybolmasını sağlar.
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Vücut Direncini Artırma
Bağışıklık sistemimiz olan immün sistemi güçlendirerek 
hastalıklara karşı direnç oluşturur.

Yorgunluk Giderme
Kas dokusunda artan kan dolaşımı sayesinde yorgunluk 
hissi ve ağrıya neden olan laktik asit gibi maddelerin 
vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Ağrı Giderme
Ağrıya neden olan, temelde dokularda bazı zararlı 
toksinlerin birikmesi, çeşitli nedenlere bağlı ödemler, 
dolaşım bozuklukları ve yetersizlikleridir. Isı, nem ve ozon 
oksijen yardımıyla artan dolaşım, azalan ödem ve toksinlerin 
ortamdan uzaklaştırılması ağrı hissinin yok olmasını sağlar.

Yaşlanma Etkilerinin Azaltılması
Geçen yıllar ve çeşitli etkilerle cildimiz her geçen gün 
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hücrelerinin yaşlanmasına, kurumasına ve buruşmasına 
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Ozon Sauna uygulamasında dikkat edilmesi gereken nokta: 
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, bedenimizdeki toksinlerin 
temizlenmesinin bağıșıklığımızın güçlendirilmesindeki önemine vurgu yaparak 
bu amaçla bașvurabileceğimiz bir yöntem olan “Ozon Sauna” uygulamasının 

vücudumuza etkileri ve faydaları hakkında önemli bilgiler veriyor.
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ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
Tıp eğitimimi 1984-1991 yılları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde, uzmanlık 
eğitimimi de 1991-1997 yılları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı’nda tamamladım. 1998-2019 yılları arasında 

Türkiye’nin en önemli kanser referans hastanelerinden biri 
olan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
çalıştım. Meme ve tiroit kanserleri başta olmak üzere kanser 
cerrahisinin en yoğun yapıldığı bu merkezde cerrahi onkoloji 
yan dal eğitimimi tamamladım. Akademik çalışmalarıma 
devam ederek doçent ve profesör unvanlarını aldım. Meslekte 
otuzuncu yılımı tamamladıktan sonra eylül 2021’de emekli 
oldum.  Şu anda çalışmalarıma Ümitköy Ankara’da açtığım 
kendi muayenehanemde devam ediyorum. Tüm genel cerrahi 
ameliyatlarını yapmakla birlikte özellikle meme, tiroit, deri 
kanserleri olmak üzere kanser, obezite ve fıtık cerrahisi ile 
ilgileniyorum. 

Kanser taramalarının önemi nedir? Covid dönemi 
boyunca rutin taramaların gerçekleştirilmemesi 
veya erteleniyor olması konusunda neler söylemek 
istersiniz? 

Bilindiği gibi kanser, günümüzde önemli halk sağlığı 
sorunlarından biri olup, en sık ölüme neden olan hastalıklar 
arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer 
almaktadır. Kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili 
yöntemdir, çünkü kanser ne kadar erken dönemde yakalanırsa o 
kadar etkin şekilde tedavi edilebilmektedir. Özellikle taramanın 
etkili şekilde uygulanabildiği meme, rahim ağzı, kalın bağırsak 
ve prostat gibi kanserler için en akılcı yaklaşım, düzenli olarak 
taramaların yapılmasıdır. Ne yazık ki, pandemi sürecinde 
hem bizim ülkemizde hem dünyada insanlar, haklı olarak 
hastanelere gitmeye çekindiler. Çok zorunlu olmadıkça sağlık 
kontrollerini ve taramalarını ertelediler. Bulaş riski nedeniyle 
bazı olası hastalık belirtilerini bile göz ardı edip mümkün 
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ve taramalarımızı yaptırmanın, doktorumuzu ziyaret etmenin 
tam zamanı. Tabii ki, önlemlerimizi alarak, çok kalabalık 
ortamlara girmeden, riski en aza indirecek şekilde, en uygun 
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Uzun yıllar boyu kanser ve kanser cerrahisiyle 
ilgilenen ve kendi kliniğinde tüm genel 

cerrahi operasyonlarını gerçekleștiren Prof. 
Dr. Hakan Mersin, pandemi döneminde 
aksatılan rutin kontrollere dikkat çekerek, 

meme ve tiroit kanserine ilișkin merak 
edilenleri yanıtlıyor...
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Etkili tarama yapılabilecek kanserlerden birinin 
meme kanseri olduğunu belirttiniz. Kadınlarda 
çok görülen meme kanserinin tarama ve tanısı 
nasıl gerçekleşir? Kadınlara erken tanı ve önleme 
konusunda ne tür önerilerde bulunuyorsunuz?
Meme kanserini, kesin tedavinin sağlanabileceği erken evrede 
yakalayabilmek için tüm kadınların, yirmi yaşından başlayarak 
ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmasını ve iki yılda 
bir kez meme cerrahına muayene olmasını öneriyoruz. Kırk yaşın 
üzerindeki kadınların ise ayda bir kendi kendine meme muayenesi 
ile birlikte yılda bir kez mamografi ve meme cerrahına muayene 
olmasını tavsiye ediyoruz. Herhangi bir meme hastalığı belirtisi 
olmayan kadınlarda belli aralıklarla yapılan mamografilere tarama 
mamografisi denir. Sağlıklı kadınların taranması ile olası meme 
kanserini, belirti vermeden erken dönemde saptamak amaçlanır. 
Düzenli tarama ve kontroller ile meme kanserini erken dönemde 
yakalamak ve kesin olarak tedavi etmek mümkün olabilmektedir. 
Ailesinde genç yaşlarda veya birden fazla meme kanseri bulunan 
kadınlara ayrıca genetik mutasyon araştırmaları da yapabiliyoruz. 
BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu saptanan kadınlarda, güçlü 
aile öyküsü olan kadınlarda, meme kanseri açısından yüksek risk 
taşıyan meme hastalığı veya bir memede tedavi edilmiş kanseri olan 
kadınlarda karşı memeyi korumak üzere önleyici plastik cerrahiler 
de uygulayabiliyoruz. 

Covid geçirenlerde geç dönemde de bazı etkilerin 
görülebildiğini biliyoruz. Bu kişilerin hastalığı 
geçirdikten sonra da dikkat etmesi gereken durumlar 
nelerdir veya yaptırması gereken kontroller var mı?
Covid pek çok organı etkileyebilen ve hastalığı geçirdikten sonra 
da uzun süreli olarak yakınmalara neden olabilen bir hastalık. 
“Uzun Covid” veya “post Covid sendromu” olarak adlandırılan 
bu tabloda yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem-kas ağrıları, 
dikkat eksikliği, hafıza, uyku ve konsantrasyon sorunları, anksiyete, 
depresyon, baş ağrısı, terleme, ateş ve çarpıntı gibi belirti ve bulgulara 
rastlanabiliyor. 
Bununla ilgili olarak ben kendi branşımla ilgili bir konunun 
üzerinde durmak isterim. Uzun Covid tablosunda görülen 
yakınmaların bir nedeni de Covid enfeksiyonu sonrası görülebilen 
tiroit hastalığı olabilir. Daha önce tiroit hastalığı öyküsü olmayan 
ama Covid geçiren kişilerde bir süre sonra tiroit fonksiyonlarında 
bozulmalar görülebiliyor. Bu nedenle Covid sonrası bu tip sorun 
yaşayan kişilerin Covid’in tetiklediği tiroit hastalığı açısından da 
değerlendirilmesi uygun olacaktır, çünkü son çalışmalar gösteriyor 
ki, öncesinde tiroit hastalığı bulunmayan kişilerde bile Covid, 
“tiroidit” denilen bir hastalığı tetikleyebiliyor ve tiroit fonksiyonlarını 
değiştirebiliyor.

Tiroit nodülü olanlar hastalar için de özel bir durum 
söz konusu mu? Bu süreçte tiroit nodüllerinin 
kanserleşmesi mümkün mü? Tiroit kanseri gelişmesi 
için risk faktörleri nelerdir? 
Covid enfeksiyonunu tiroit bezinde tümör gelişimi ile ilişkilendiren 
bir kanıt henüz yok. Tiroit nodülü oldukça yaygın görülen bir 
hastalıktır. Toplumda altmış yaşına gelen insanların yaklaşık 
yarısında, muayene veya görüntüleme yoluyla bir tiroit nodülü 
saptanmaktadır. Covid enfeksiyonundan bağımsız olarak tiroit 
nodüllerinin sadece %5-15’i kanser içerir veya kansere dönüşebilir. 
Kanser riski taşıyan tiroit nodüllerinin, diğer iyi huylu nodüllerden 
ayırt edilmesi gereklidir. Bu ayrımın yapılmasında ultrasonografi 
ve nodülden ince iğne aspirasyon biyopsisi çok faydalıdır. Bu 
nedenle tiroit nodülü olan kişilerin mutlaka muayene olması ve bu 

tetkikleri yaptırarak nodüllerini düzenli olarak takip ettirmeleri 
gerekir. Bunu henüz yaptırmayanların ya da pandemi sürecinde 
kontrollerini aksatanların bir an önce bir hekime başvurmaları 
uygun olacaktır. Tiroit kanserleri, geçmişte yüksek dozda 
radyasyona maruz kalma öyküsü olan kişilerde, ailesinde tiroit 
kanseri bulunan kişilerde ve kırk yaşından büyük kişilerde daha 
sık görülür. Bu risk faktörlerine sahip olanların tiroit kanseri 
açısından değerlendirilmesi gerekir, özellikle de bu kişilerde 
mevcut nodüllerin daha detaylı araştırılması zorunludur. Tiroit 
nodüllerinin bazı durumlarda cerrahi olarak tedavi edilmesi 
gerekebilir. Tiroit nodülünde kanserli hücre saptanması, hatta 
kanser şüphesinin bulunması bile ameliyat gerektirir. Ayrıca 
nodülün takibi esnasında hızlı büyümesi, büyümeye bağlı ses 
kısıklığı, yutma güçlüğü ve kozmetik sorunlara neden olması, 
tiroit fonksiyonlarında artışa yol açması durumunda cerrahi 
tedavi gerekebilmektedir.

Son olarak, uzun yıllardır kanser ve kanser 
cerrahisi ile ilgilenen bir hekim olarak 
okuyucularımıza önerileriniz neler? 
Günümüzde pek çok kanser türü başarılı bir şekilde tedavi 
edilebilmektedir ancak, kanserle mücadele etmek için kanser 
olmayı beklemek doğru bir strateji değildir. Kanseri çok erken 
aşamada, hatta belki de daha kanser gelişmeden, riskleri veya 
öncü lezyonları belirleyip ortadan kaldırmaya yönelik proaktif 
bakış açısı çok daha etkili olmaktadır. Bunun için de risk analizi 
ve etkili tarama stratejisini belirlemek üzere herkesi hekimlerine 
başvurmaya davet ediyorum. Ayrıca tüm okurlarınıza sağlıklı 
güzel günler diliyorum.   
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Bağıșıklığınızı güçlendirirken, metabolizmanızı da hızlandıracak baharatları 
MAG Okurlarıyla paylașan Diyetisyen Nagehan Afșar, șifa verecek ve vücut 

ağırlığını dengede tutacak bir kür tarifi de veriyor...

Diyetisyen Nagehan Afşar
Metabolizmanızı 

Hızlandıracak
Dört Sihirli Baharat

DYT. NAGEHAN AFȘAR

Etiyopya balı ile zencefil tozu 
karıșımları, antibiyotiğe karșı 

dirençli bakterilerde etkili bir tedavi 
yöntemi olarak kullanılmaktadır.

üzyıllar boyunca kilitli çekmecelerde saklanacak 
kadar değerli görülen, yalnızca krallar ve aristokrat 
aileler tarafından büyük servetler feda edilerek 
bulunabilen baharatların üretimi ve ulaşılabilirliği 
artmış olmasına rağmen günümüzde hâlâ 
popülaritesini korumaktadır. Her baharat, içerisinde 
birden çok fitokimyasallar bulundurmaktadır. 

Bu fitokimyasal içerikler bitkinin hayatta kalma reçetesidir. 
Zararlı mantarlardan, patojenlerden, böceklerden koruyucu görev 
üstlenmektedir. Baharatlar ilk çağlarda özellikle et ve türevleri olan 
gıdaların bozulmasını önlemek veya kötü kokuları örtmek için tuz 
ile birlikte kullanılmıştır. Günümüzde ise sağlığa olan katkıları ile 
gündeme gelmektedir. 

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmesinin yanında ayrıca 
metabolizmamızı hızlandırarak vücut ağırlığımızı dengede tutmaya 
destek olacak dört sihirli baharatı sizlerle paylaşacağım. 

Çörek Otu 
Çörek otunun, içindeki bileşenler sayesinde antioksidan, antitümör, 
antiinflamatuar, antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra bağışıklık 
sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Çörek otu 
tohumları; karbonhidrat, yağ, vitamin mineral ve vücut için alınması 
zorunlu olan sekiz çeşit amino asit içermektedir. Ayrıca içerisinde, asıl 
önem arz eden timokinon aktif bileşeni bulunmaktadır. Çörek otunun; 
özellikle kan lipit değerleri üzerine olumlu etkilere sahip olduğu, 
serum trigliserit değerini azalttığı bilinmektedir. 

Zerdeçal 
Zerdeçalın ana bileşeni kurkumindir ve bedenimizde antioksidan, 
antiinflamatuar, antibakteriyel ve antiaterosklerotik olarak 
etki göstermektedir. Turuncu-sarı kristalimsi bir toz halinde 
bulunmaktadır. Yağ, protein, karbonhidrat, lif ve farklı türden vitamin 
ve mineraller içermektedir. Zerdeçal, aktif bileşenleri sayesinde yağ 
dokusundan sentezlenen tehlikeli enfeksiyon yapıcı bileşenlerin 
üretilmesine veya etkinliğinin azalmasına yardımcıdır. Ayrıca iştah 
düzenleyici bir protein yapımında artış sağladığı bilinmektedir. 

Zencefil
Zencefil, içerisindeki biyoaktif bileşenler ile antioksidan özellikler 
göstermektedir. Ayrıca Etiyopya balı ile zencefil tozu karışımları, 
antibiyotiğe karşı dirençli bakterilerde etkili bir tedavi yöntemi 
olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda sahip olduğu güçlü bileşenler 
ile vücutta yağ oluşum hızını düşürerek obezite tedavisinde 
kullanılmaktadır.

Kekik 
Kekiğin içerisinde bulunan ve uçucu yağlardan olan karvakrol 
özellikle bakterilere, mantarlara karşı koruyucu görev üstlenmekte ve 
bedenimizi toksinlerden arındırmaktadır. 

Sonuç olarak bu baharatlarımızı günlük ılımlı miktarlarda 
beslenmemize ekleyerek hem bağışıklığımızı güçlendirebiliriz hem de 
vücut ağırlığımızı koruyabiliriz.

Bağışıklığınızı Güçlendirirken, Metabolizmanızı 
Hızlandıracak Lezzetli Bir Kür 
Malzemeler
- (200 ml) 1 orta boy kase yarım yağlı yoğurt
- (2 g) 1 çay kaşığı zerdeçal baharatı 
- (2 g) 1 çay kaşığı karabiber 
- (7 g) 1 tatlı kaşığı çörek otu 

Y

Kızılırmak Mah. 1443. Cad. Usta 1071 Plaza B Blok 12/95 Ankara Tel: +90 538 483 95 13
         diyetisyennagehanafsar

Hazırlanışı
Tüm malzemelerinizi sırasıyla yoğurdunuza ekleyiniz ve 
tüketiniz.

Başlıca Besin Değeri 
- 139.3 enerji
- 9 g protein 
- 29.7 mg magnezyum 
- 253.3 mg kalsiyum  

198 magdergi.com.tr



Etiyopya balı ile zencefil tozu 
karıșımları, antibiyotiğe karșı 

dirençli bakterilerde etkili bir tedavi 
yöntemi olarak kullanılmaktadır.
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esleki olarak odaklandığınız 
alanlardan ve yaptığınız çalışmalardan 
bahseder misiniz?
Lisans eğitimim boyunca uzmanlığımı her 
zaman çocuk ve ergen üzerine yapmayı 
düşündüm, bunun yanı sıra çocuk ve ergen 
psikolojisi ile ilgili eğitimler aldım ve kendimi bu 

alanda geliştirmeye devam ediyorum.  Şu anda da aktif olarak 
çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. Kaygı, korku, depresyon, yeme 
bozuklukları, öfke, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 
bağlanma sorunları, fobiler, yetersizlik, kardeş kıskançlığı 
sıklıkla çalıştığım alanlar diyebilirim.

M
Çocuk ve ergen psikolojisi üzerine eğitim alan Psikolog Zülal Benli; çocuk 

gelișiminde oyunun önemini vurgulayarak, hangi durumlarda terapi almalarının 
uygun olacağını açıklıyor...

Zülal Benli
Çocukları Dinlemek

sağlık ve güzellik

Oyunun çocuk gelişiminde önemli bir 
rolünün olduğu birçok araştırmacı tarafından 
söylenmektedir.  Peki, oyun terapisi 
nedir? Hangi çocuklar, ne zaman terapiye 
getirilmelidir?
Çocuklar bazen yaşadıkları problemlerle baş edemezler. İşte 
o anda terapiye ihtiyaçları vardır. Oyun terapisi ile çocuklar, 
kelimeleri kullanmak yerine oyun ve oyuncaklar aracılığıyla 
kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği 
problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını 
değiştirebilmeyi öğrenir. Oyun terapisinin amacı, çocuğun 
kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır.

ZÜLAL BENLİ

Oyun terapisi ile çocuklar, kelimeleri 
kullanmak yerine oyun ve 

oyuncaklar aracılığıyla kendini ifade 
edebilmeyi, günlük yașamında baș 
edemediği problemleri çözebilmeyi 

ve olumsuz davranıșlarını 
değiștirebilmeyi öğrenir.

• Kaygı ve stres 
• Aşırı çekingenlik ve utangaçlık 
• Davranış sorunları (vurma, küfür vb.)
• Kardeş kıskançlığı
• Öz güven ve sosyal beceri sorunları
• Uyku, yemek ve tuvalet sorunları
• Mastürbasyon
• Ailevi sorunlar
• Yas ve kayıp durumları
• Ebeveynlerin boşanması
• Toplumsal yaşam sorunları
• Akademik başarısızlık gibi problemlerde oyun terapisi uygulanır.

Her çocuk farklıdır ve farklı oyunlar oynar. Oyun terapisi 
süreci nasıldır ve çocuğa neler kazandırır?
Oyun terapisi süreci; çocuğun yaşadığı soruna, geçmişte ve bugün yaşadığı 
deneyimlere bağlıdır. Her çocuğun özelliği ve davranışları farklı olduğu gibi 
gereksinimleri ve sorunları da farklıdır. Bu yüzden oyun terapisi her çocukta 
aynı süreçleri takip ederek gitmez. Bazı çocuklarla haftada bir kere görüşmek 
gerekirken bazılarıyla iki haftada bir görüşmek yeterlidir.

Oyun terapisi; çocukların, duygularını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını, 
problem çözme becerilerinin gelişmesini, öz güvenlerinin artmasını, 
kendilerini ifade edebilmelerini, öz kontrollerinin gelişmesini, davranış 
sorumluluğunu almalarını sağlar.

Anksiyete (kaygı) çocuklarda sık sık görülen bir problem. 
Peki, kaygı nedir, çocuklarda nasıl gözlemlenir ve ebeveyn 
bunu nasıl fark eder?
Kaygı, kişinin korku verici veya tehdit edici bir duruma karşı vermiş olduğu 
ruhsal ve bedensel bir tepkidir. Bu tepkiyi zaman zaman her insan yaşar: 
Bir kaza atlatıldığında, sınav öncesinde veya topluluk önünde bir konuşma 
yaparken olduğu gibi.

Herkesin yaşadığı bir duygu olan kaygı, sorunlarımızla baş etmemizi 
sağlarken, aynı zamanda tehlikeli durumlarda alternatif çözümleri hızlıca 
bulmamızı sağlıyor. Kaygılarımız kontrol edilmeyecek duruma gelmeye 
başlayıp günlük aktivitelerimizi engellediğinde ve huzursuz bir ruh haline 
bürünmemize neden olduğunda, bu durum kaygı ya da diğer adıyla anksiyete 
bozukluğuna dönüşüyor.

Çocuklarda kaygı bozukluğu belirtileri;
• Ruh halinde sinirlilik, 
• Aşırı heyecan
• Düşünceleri toplamada güçlük
• Ağlama nöbetleri
• Mide bulantısı
• Huzursuzluk
• Dikkat dağınıklığı ile beraber odaklanma problemi
• Uyku bozukluğu 
• Kalp atışının hızlanması gibi belirtiler görülebilir.

Ebeveynlere hangi kitapları önerirsiniz? 
Ebeveynler, çocukların ihtiyacını anlayıp o ihtiyaca göre hareket etmelidir; 
ama bu bazen çok kolay olmayabilir. Bunun en kolay yolu çocukla oyun 
oynamak ve etkinlik yapmaktır. Bunun için de önereceğim bazı kitaplar: 
• Korku Avcısı Çalışma Kitabı’nda; çocuğun kaygılarını ve korkularını anlayıp 
onlarla baş etme becerisi kazanmaları için egzersizler ve aktiviteler mevcut.
• Bütün Beyinli Çocuk Uygulama Rehberi’nde çocukların gelişmekte olan 
beyinlerini anlamak ve güçlendirmek için egzersizler ve aktiviteler mevcut. 
Bu kitaplarla ebeveynlerin, çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceğini 
düşünüyorum. 
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Mezoterapi en çok yüzde gençleșme 
için, antiaging amaçlı kullanılır. 

Hyalüronik asit ve vitaminden zengin 
olan kokteyllere gençlik așısı adı da 

verilmektedir.

ncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında 
mezun oldum. Mezun olduğum ilk yıllardan itibaren 
GETAT (geleneksel ve tamamlayıcı tıp) uygulamaları  
ve kozmetolojiye ilgim vardı. Daha sonraki süreçte 
Sağlık Bakanlığının açmış olduğu eğitimlere katıldım. 

Alanımla ilgili kongre ve toplantılara da katılmaya devam ederek 
yeni gelişmeleri takip ediyorum. Bunun yanında, Roma’da medikal 
estetik alanında master yapıyorum. 

Kliniğinizde hangi tedavileri uyguluyorsunuz?
Kliniğimizde GETAT uygulamaları olan mezoterapi, ozon, 
akupunktur ve kupa uygulamaları yapılıyor.

Mezoterapi nedir?
Cildin orta tabakasına küçük enjeksiyonlarla aminoasit, mineral, 
enzim ve vitaminlerin bazen tek başına bazen de birbirleri ile 
karıştırılarak enjekte edilmesi işlemine mezoterapi denilmektedir. 
İlk olarak Pistor tarafından ağrı tedavisinde kullanılmış, daha sonra 
medikal estetik alanında da kullanılmaya başlanmıştır.

Mezoterapi hangi amaçla kullanılır, faydaları nelerdir?
Mezoterapi, uygulama yerine göre birçok farklı şekilde fayda sağlayan 
bir tedavi yöntemidir. Uygulandığı bölgelerde çatlak, kırışıklık, 
güneş lekesi, cilt lekesi, cilt sorunları, bölgesel yağlanma, selülit gibi 
birçok problemi çözümleyerek ortadan kaldırılabilmelerini sağlıyor. 
Özellikle saç dökülmesi problemi yaşayanlarda saçları güçlendirmek 
ve dökülmesini önlemek amacıyla başvurulan bir tedavi yöntemidir.

Mezoterapi en çok yüzde gençleşme için, antiaging amaçlı kullanılır. 
Hyalüronik asit ve vitaminden zengin olan kokteyllere gençlik 
aşısı adı da verilmektedir. Belli bir yaştan itibaren ciltte kolajen ve 
elastin yapımı azalır ve deri  incelir. Zaman içinde deride sarkma ve 
istenmeyen çizgiler oluşur. Erken yaşta başlanan mezoterapilerle bu 
sorunun önüne geçilebilir. Önemli olan, danışana göre ürün seçip 
seans sayısını tamamlamak.

Cilde nem ve parlaklık vermek, kolajen yapımını uyarmak, çizgileri 
ve kırışıklıkları tedavi etmek mezoterapinin belli başlı kullanım 
alanları. Bunun yanında yağ eritmek amacıyla yapılan lipolizi, en çok 
gıdı ve yüz inceltmede kullanıyoruz. Ayrıca güneşte oluşan lekeler, 
çatlak tedavisi ve akne, sivilce izlerini de unutmamak lazım.

Baharın gelmesiyle ortaya çıkan alerjiler birçok kişinin 
hayatını kabusa çevirebiliyor. Alerjileri kontrol altına 
almada ne tür tedaviler uyguluyorsunuz?
Alerjilerin ortaya çıkmasını engellemek için, böyle bir yatkınlığı 
olan danışanlarımızdan birtakım testler isteriz. Test sonuncunu 
değerlendirdikten sonra medikal tedavisi gerekiyorsa ilgili uzmana 
yönlendirmekle birlikte kliniğimizde major ve minör ozon tedavileri 
uygularız. Bazen akupunktur ile de kombine ederiz. 

Ozon tedavisi nedir? Faydalarından bahseder misiniz?
Ozon, bilinen en güçlü antioksidan maddedir. İnsan vücudunu 
oksidatif strese karşı korur. Kişiye özel doz ayarlaması yapılan ozona 
özgü cam ve silikon özelliği olan setlerin kullanıldığı ve en az on seans 
alınması gereken bir tedavi yöntemidir.

Hücre hafızası oluşması için bu on seans gereklidir. Ozon sayesinde 
en uç noktalara, vücudunuzda oksijenlenme sağlanmakta, kişi 
kendini daha zinde ve sağlıklı hissedebilmektedir. Başlıca; kronik 
inflamasyon, yorgunluk, fibromiyalji, Covid sonrası semptomlarının 

Ö

azaltılması; bağışıklık sistemini güçlendirmede iyi bir virüs, 
bakteri ve mantar öldürücü; migren, ü lseratif kolit, KOAH; kronik 
inflamasyonla seyreden hastalıklar, otoimmü n hastalıklar, 
koroner arter hastalığı, periferik damar tıkanıklığı, alerji, akne, 
diyabette hgA1c düşürmede, kan şekerini regü le etmede, kan 
lipitlerini ve kolesterolü düşürmede, doku oksijenlenmesini 
artırarak dolaşım sistemini düzenlemede kullanılır. Kan 
sulandırıcı, pıhtı giderici, metabolizma hızlandırıcı ve hormon 
düzenleyici etkisi vardır. Antiaging etkilidir ve zihinsel ve fiziksel 
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sağlık ve güzellik

Danıșanlarla kurulan bağın ve güvenin, diș koltuğu korkusunun yenilmesinde ve 
tedavinin kolaylașmasında önemli bir rol oynadığını belirten Estetik Diș Hekimi, 
Prostodontist ve Güzellik Uzmanı Dr. Sakine ÇIKMAZ; estetik, sağlık ve güzellik 

vizyonuyla kurmuș olduğu DOC.CIKMAZ Dental & Holistic Beauty Clinic’te 
danıșanlarını kabul ediyor...

DOC.CIKMAZ 
Dental & Holistic Beauty Clinic

Estetik, Sağlık, Güzellik

Dr.Sakine ÇIKMAZ

Bizler diș hekimi olarak sadece dișlere 
dokunmuyoruz, hayatlara dokunuyoruz, 

ruhlara dokunuyoruz.

lk tercihim olan diş hekimliğini, Hacettepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde bitirdim. 
Sonrasında en sevdiğim branş olan, Protez Uzmanı 
olduğum bölümü Ankara Üniversitesi Protetik Diş 
Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora ile tamamladım. 
Klinisyen bir diş hekimi olmayı hedeflediğim için, 
halen yirmi beş yılı aşkın bir süredir profesyonel 

olarak yürüttüğüm DOC.CIKMAZ diş kliniğimi kurdum. Genel 
diş hekimliği yapmamın yanı sıra, uzmanlık alanımda, estetik 
dişler ve gülüşlerin danışanlarımın hayatına kattığı anlamı 
gördüm ve bu alanda ilerledim. Bu alan öyle bir alandır ki, 
danışanınıza sadece bir diş protezi yapmazsınız, kişiye yeni bir 
dünyanın penceresini açarsınız. Danışanınızın sadece dişleri 
değişmez, tüm dünyası, enerjisi, aurası değişir. Öyledir ki, kendisini 
sarkacın bir tarafına koyan kişi, sonrasında diğer tarafa koyar; 
kendisini gizlendiği alandan öne çıkarır, öz güveni, duruşu, sadece 
aynaya bakışı değil kendisini algılayışı da bütünüyle değişir.

Fiziksel olarak; ağız ve diş sağlığını kazandırmak, biz diş 
hekimlerinin birincil sorumluluğudur ama bu, günümüzde çoğu 
zaman yeterli değildir. Psikolojik olarak da bunu desteklemek ve 
bütünlemek gerekir. Yıllar içinde edindiğim tecrübelerim, bir 
hekim olarak bana şunu gösterdi ki sağlık; güzellik ve tabii ki 
estetiklere holistic yani bütünsel bir bakış açısıyla bakabilmeyi 
içine alıyor. 2004 yılında aldığım eğitimlerle güzellik uzmanı 
olduğum zamandan bugünlere dek, bir hekim olarak anlayışım 
çılgın bir güzellik değil, insan tabiatına uygun “doğal güzellik” 
arayışıdır. Her şeyin içinde olduğu sağlık ve güzellik; fiziksel ve 
ruhsal olarak birbiriyle bağlantılı öğelerken açılımında esas olan 
wellbeing denilen iyi hissedebilmeyi de içerir. Kadın ve erkek 
hiç fark etmez, hepimiz kendimizi daha iyi görmek, olduğumuz 
yaştan daha genç görünmek isteriz, ki bu bizleri mutlu eder.

Hekimlikte “Hastalık yoktur, hasta vardır.” tabiri, yaptığımız 
her şeyin kişiye özel olduğunu anlatır, öyledir de. Öncelikle 
danışanınızla kurduğunuz bağ, onların “emin ellerde” oldukları 
inancına sahip çıkmanız güvenli bir tedavi alanı yaratır. Böylece 
diş koltuğunun yarattığı korku, ön yargı ve stresleri aşarak 
konforlu, rahat ve huzurlu bir alana geçerler ki bu durum da, 
süreci ve sonucu olumlu etkiler. Danışanın beklenti, şikayet 
ve mevcut sorunlarını değerlendirerek, belirlediğimiz tedavi 
planı çok önemlidir. Biz hekimler bunu, danışanımızı en iyi 
şekilde anlayarak, kişiyi mutlu edebilecek tedavi ve kozmetik 
uygulamalarımızla en iyi şekilde yapmayı hedefleriz. Kimi 
zaman bu bir diş ağrısını gidermekken, kimi zaman da bir gülüş 
tasarımıdır ya da kozmetik diş hekimliğidir. Bizler diş hekimi 
olarak sadece dişlere dokunmuyoruz, hayatlara dokunuyoruz, 
ruhlara dokunuyoruz. İstediği gibi gülemeyen, gülümseyemeyen 
bir danışanınızda -ki gülmek en yüksek enerjiyi içinde barındıran, 
hem kişinin kendisi için hem de toplumdaki pozisyonu için 
en önemli unsurdur- bunu sağladığınızda, sadece danışanınız 
mutlu olmaz, hekim olarak siz de mutlu olursunuz ve iyi ki diş 
hekimiyim dersiniz; mesleğinize bir kez daha aşık olursunuz. Ben 
de her gün yeni aşklar yaşarcasına, güçlendirici ve motive edici 
bu duyguyla yol almaktayım. Bu da benim yolculuğum ve bu 
yolculuğumu seviyorum.

DOC.CIKMAZ klinik çatısı altında 2021’de kurduğum Holistic 
Beauty kliniğimin temeli aslına bakarsanız üniversite yıllarıma 
dayanır. Estetiklerle ilgili vizyon ve öngörülerimi fark eden çevrem, 
hekim arkadaşlarım ve danışanlarım bu alanda ilerlemem 
konusunda beni yüreklendirip desteklediler. Böylece bir matruşka 

İ

misali; estetik, sağlık ve güzellik, hekimlik anlayışımla iç içe 
geçti. Bütünlük algım yıllar içerisinde hem kendi hayatımda 
fark yaratırken hem de mesleki anlamda beni daha üst seviyelere 
taşıdı. Diş hekimliği ve güzellik sektörlerindeki dijital, metot 
ve materyallerdeki gelişmeler ve yenilikler, bizlerin de her gün 
yenilenerek ve değişerek önce kendi dünyamızı sonra da sizlerin 
hayal ettiklerini “doğal güzellik” felsefesinde vermemize olanak 
sağlar. Güzellik anlayışımda, yaşınız kaç olursa olsun, mevcut 
yaşınızdan daha mutlu, daha sağlıklı, daha genç ve daha iyi 
hissettirmek amacımızdır. 

Hayat felsefesi, yaşam tarzı, kendimizi sevmek, önemsemek ve 
değer vermek, her şeyi mümkün kılar ve bizleri olabildiğimiz en 
yüksek versiyonumuza taşır.
Perfect Smile, Perfect Beauty, Perfect Life. 
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sağlık ve güzellik

Yaz mevsiminin yaklașmasıyla birlikte daha fit ve sağlıklı görünme isteğinin 
arttığını belirten Uzm. Dr. Kamer Koldaș, yeni nesil yağ yakma ve kas 
șekillendirme yöntemleri ile istenilen vücuda kavușmanın kolaylığını

MAG Okurlarına anlatıyor...

Dr. Kamer Koldaş
Sıkı Durun, İnceltiyoruz

KAMER KOLDAȘ
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Inshape, otuz dakika uygulama ile karın 
kaslarında yirmi binden fazla mekik 
hareketi yapmıșçasına etki gösterir.

odern yaşamla birlikte hayatlarımız kolaylaştı, 
rahatlık ve hareketsizlik arttı. Hazır gıdalar hayatımıza 
girdi. Üstüne bir de pandemi yaşamları alt üst etti. 
Özellikle pandemi dönemindeki hareketsizlik 
ve enerji harcamadaki azalma, beraberinde kilo 
kontrol sıkıntılarını, bölgesel yağlanma sorunlarını 
karşımıza çıkardı. Artık kendini önemseyen tüm 

bireyler özellikle, yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle daha fit ve sağlıklı 
görünmek için her yöntemi deniyorlar. Kimi, spor salonuna yazılıyor; 
kimi, diyetlerle kilo vermeye çalışıyor; kimi, cerrahiden destek alıyor. 
Her ne yönteme başvurulursa başvurulsun bölgesel fazlalıklardan 
kurtulmak, özellikle bazı sorunlu bölgelerde her zaman sıkıntılı 
olmuştur. 

Peki, bu zor ve sıkıntılı durumla nasıl mücadele 
edeceğiz? Bir çözümü var mı? 
Gelişen teknoloji ile beraber artık bölgesel fazlalıklar, mücadelesi 
zor bir konu olmaktan çıktı. Yeni nesil yağ yakma ve kas 
şekillendirme yöntemleri ile daha fit ve sağlıklı görünüme sahip 
olabilmek mümkün. Bu teknoloji, kasları uyarmak ve ilgili vücut 
metabolizmasını hareketlendirmek için kullanılan bir teknoloji. 
Yüksek yoğunluklu elektromanyetik enerji ile, uygulama yapılan 
bölgedeki kasların kasılmasını sağlayarak etki eden kas şekillendirme 
tedavi yönteminin en önemli özelliklerinden biri de egzersizle bile 
elde edilemeyecek sonuçlar sağlaması. Örneğin; otuz dakika gibi bir 
uygulama ile karın kaslarında yirmi binden fazla mekik hareketi 
yapmışçasına ya da kalça bölgesinde yirmi bin squat hareketi 
yapmışçasına etki göstermesi.

Sistem, uygulama yapılan bölgedeki kasları stimüle ederek hem kas 
dokusunu artırıyor hem de yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlıyor. 
Bu teknolojinin en büyük artılarından biri, yağ hücrelerini eritirken 
aynı zamanda sıkılaşma da sağlaması. Bu, çoğu kadının en büyük 
sıkıntısı olan selülitle mücadelede de alet çantamızdaki önemli 
uygulamalardan biri.

Seans sayıları ve süresi nedir? Sonrasında iyileşme 
süreci nasıl devam eder? 
İşlem sadece bir bölge için otuz dakika sürer ve kişinin ihtiyacına 
göre on ila on iki seanslık tedavi protokolü uygulanır. Yeni nesil 
kas şekillendirme tedavi yöntemi kişinin, sosyal yaşamından 
uzaklaştırmadan daha sıkı ve daha biçimli hatlara kavuşmasını 
sağlar. Tedavinin hemen ardından günlük yaşama dönüş sağlanabilir.

Hangi bölgelere uygulanabilir? Tedaviden kimler 
faydalanabilir?
On sekiz yaş üstü kadın veya erkek, herkese uygulanabilir. Karın zorlu 
bir bölgedir. Karın kaslarını biçimlendirmek, düz bir karın bölgesine 
sahip olmak isteyen herkes faydalanabilir. Daha kalkık, daha yuvarlak 
hatlı ve sıkı kalçalara sahip olmak isteyen kişiler için uygundur. 
Kol kaslarını güçlendirerek bu bölgedeki sarkmayı gidermek, daha 
çekici, daha biçimli kollara sahip olmak isteyen herkes bu tedaviden 
faydalanabilir. Bacaklar da forma sokulması zor olan bölgelerdendir. 
Daha biçimli sıkı bacaklar isteyenler için de ideal bir tedavi 
yöntemidir diyebiliriz.

Uygulama devamlılığında nelere dikkat edilmeli?
Koruma ve devamlılığı sağlamak tamamen kişinin özenine ve 
genetiğine bağlıdır. Eğer kişi beslenmesine, hareketine, suyuna 
gereken özeni göstermezse yapılan işlem ne olursa olsun, cerrahi dahi 
olsa tekrar kalınlaşma eğilimi olabilir. Kişinin ihtiyacına göre belirli 
aralıklarla destek tedaviler yapılabilir.  

M
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Danıșanlar tarafından çoğunlukla karıștırılan diș beyazlatma ișlemine de ıșık tutan 
Uzm. Dt. Esra Alptosunoğlu ve Dt. Hazal Ceren Özçelik; pedodonti alanında 

kliniklerinde uyguladıkları ișlemleri detaylandırırken diș hekimi korkusu olan 
danıșanları sedasyonla da tedavi edebildiklerini belirtiyor...

B&D Dental Klinik
Gülümsetmeyi Seviyoruz

sağlık ve güzellik

UZM. DT. ESRA ALPTOSUNOĞLU DT. HAZAL CEREN ÖZÇELİK

iş Beyazlatma İşlemi
Diş beyazlatma işlemi çoğunlukla diş temizliği 
ile karıştırılır. Oysa bunlar birbirini tamamlayan 
işlemlerdir. Diş temizliğinde dişteki renklenmelere 
sebep olan eklentileri uzaklaştırdıktan sonra diş 
beyazlatma işlemini uygularız. Bu işlem WHO 
(Dünya Sağlık Örgütü) onaylı jellerin diş yüzeyine 

uygulanması ile yapılır.
Bu sayede doğal diş renginden daha açık, daha beyaz bir diş rengi 
elde ederiz. Kliniğimizde diş beyazlatma işleminin kalıcılığını 
artırmak için dişlerinize uyumlu plaklar hazırlıyor ve ev tipi jeller 
ile beyazlatma işlemine evde de devam edebilmenize imkân 
sağlıyoruz. Mutlu gülüşler için kliniğimize bekleriz.

Çocuk Diş Hekimliği 
Çocuk diş hekimliği, yani pedodonti, bebeklikten on altı yaşına 
kadar olan bireylerin ağız diş sağlığıyla ilgilenen ana bilim 
dalıdır. Yılda iki defa her bir bireyin diş hekimi kontrolünden 
geçmesi, özellikle çocuk yaştaki bireylerin dişlerinde oluşan ya 
da oluşabilecek alanlara önceden müdahale sonucu yapılan 
tedavilerle bu muayeneler oldukça önem arz etmektedir.

Süt dişlerinde oluşabilecek herhangi bir çekim durumunda, altında 
hayat boyu ağzında olması planlanan daimi dişlerin sıkıntıya 
girmesinin önüne geçilmesi anlamında, bu muayeneler mutlaka 

atlanmadan düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Erken diş kayıpları 
söz konusu olduğunda, çekim boşluğuna diğer dişlerin yatması 
sonucu daimi dişler için yer kalmamakta ve ileride oluşabilecek 
daha zorlu tedavilere zemin hazırlanmasına neden olmaktadır.

Kliniğimizde yapılan detaylı muayeneler, ferah kliniklerimiz ve 
deneyimli hekimlerimizle kendisini rahat hissettirdiğimiz çocuk 
danışanlarımızın, kliniğimizden hem sağlıklı hem de mutlu 
bir gülüşle ayrılması öncelikli hedeflerimizdendir. Çoklu diş 
çürüklerinde ya da tedaviye izin veremeyecek durumda bulantı 
refleksi olan ya da korku duyan danışanlarımıza sedasyonla 
(uyutularak) tedavimiz mevcuttur.

Çocuk Danışanlarımıza Verdiğimiz Hizmetler
Uygulamalarımız: Süt ve daimi dişlere uygulanan dolgu tedavisi, 
kanal tedavisi, gerekli durumda diş çekimi ve çekim sonrası 
boşluğun, yandaki dişlerin devrilmesi sonucu kapanmaması 
için uygulanabilecek hareketli ya da sabit yer tutucu apareyler, 
travmayla oluşabilecek kırık tedavileri ve dişlerde çeşitli sebeplerle 
(demir ilacı gibi) oluşan renklenmelerin giderilmesi.

Koruyucu uygulamalarımız: Çocuklara ağız hijyeni alışkanlığı 
kazandırmak, ebeveynleri çocuklarının ağız hijyeniyle ilgili 
bilgilendirmek, fissür örtücü uygulamaları, flor tedavileri. 
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atlanmadan düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Erken diş kayıpları 
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kazandırmak, ebeveynleri çocuklarının ağız hijyeniyle ilgili 
bilgilendirmek, fissür örtücü uygulamaları, flor tedavileri. 
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effaf plak tedavisi nedir? Avantajları 
nelerdir?
Şeffaf plak tedavisi, kişilere özel olarak hazırlanan 
plaklar sayesinde dişlere belirli kuvvetler 
uygulanması ve bunun sonucunda dişlerdeki 
bozuklukların giderilerek dişlerin, olması gereken 
konuma getirilmesidir. Şeffaf plak tedavisini ön 
plana çıkaran ve danışanlarımız tarafından tercih 

edilmesini sağlayan en önemli sebeplerden biri, tedavi devam 
ederken dahi ortodontik tedavi uygulandığının dışarıdan bakan 
kişiler tarafından fark edilmemesidir. Dolayısıyla danışanlarımız 
tedavi sürecinde estetik bir kaygı yaşamadan, öz güvenli bir 
şekilde günlük hayatlarına devam edebilmektedir. Sadece bu 
özellik bile şeffaf plakların iş insanları, konuşmacılar, yöneticiler, 
öğrenciler, ergenlik dönemindeki gençler gibi farklı gruplar 
tarafından sıklıkla tercih edilmesine neden olmaktadır. Bu 
tedavi şeklinin çok önemli diğer bir avantajı ise gerektiğinde 
şeffaf plakların tedavi gören kişinin kendisi tarafından 
rahatlıkla çıkarılıp takılabilmesidir. Bu da diş fırçalama gibi 
ağız bakımları yapılırken kişinin plağını çıkararak sağlıklı ve 
rahat bir şekilde ağız bakımı yapmasına olanak sağlar. Böyle bir 
esnekliğin danışana sağladığı diğer bir özgürlük ise yeme ve içme 
kısıtlamasının olmamasıdır.

Şeffaf plak tedavisi hangi vakalara uygulanıyor, yaş 
konusunda bir sınırlama var mı? Önerdiğiniz yaş 
aralığı nedir?
Şeffaf plak tedavisi hem yetişkinlerde hem de çocuklarda 
sıklıkla uygulanmaktadır. Tüm tedavilerde olduğu gibi öncelikli 
olarak genel ağız ve diş sağlığı, uzman diş hekimi tarafından 
muayene edilmeli; özellikle kemik ve diş eti sağlığının tedaviye 
uygun olduğundan emin olunmalıdır. Çocuklar için şeffaf plak 
tedavisinin yedi yaştan itibaren uygulanması önerilmekte 

olup bunun dışında herhangi belirli bir yaş sınırlaması 
bulunmamaktadır. Çocuk danışanlara baktığımızda bu tedavi 
en yoğun olarak çene genişletilmesi, çene kapanış bozuklukları, 
gömülü dişlerin sürdürülmesi ve diş sürme rehberliği gibi tedavi 
süreçlerinde uygulanır. Yetişkinlerde ise diş çapraşıklığı, dişler 
arası boşlukların kapatılması, gülümseme estetiği planlaması, 
protez öncesi hazırlıklar için daha sık olarak tercih edilir. Bunlar 
genel eğilimler olmakla birlikte nihai ve en doğru görüşü uzman 
diş hekiminiz verecektir. 

Şeffaf plak tedavisini çocuklar için daha eğlenceli 
hale getirmenin bir yolu var mı?
Bilindiği üzere ortodontik tedaviler uzun soluklu olduğundan, 
danışan motivasyonu tedavi başarısında önemli bir yer tutar. 
Çocuk danışanlarda ise bunun önemi çok daha büyüktür. 
Öncelikle tedavi sürecinde estetik görünüm ve konforu 
koruyabilmek gerekir ki, çocuklarda özgüven kaybı veya 
rahatsızlık oluşmasın. Bu açıdan bakıldığında şeffaf plakların 
büyük bir avantaj sağladığını görüyoruz. Bununla birlikte, diş 
hekimi ve ailenin iş birliği içerisinde olması, hekimin çocuğa 
yaklaşımı, çocuğun klinikte keyifli vakit geçirmesi, hekimi ile 
güvenli bir bağ kurması, tedavi sürecinin keyifli geçmesine 
önemli katkılarda bulunur. Plakların eğlenceli sticker’lar ile 
süslenebilmesi de çocuk danışanlarda tedavi motivasyonunu ve 
arkadaşları ile sosyalleşme sırasında öz güvenlerini arttırmaktadır.

Şeffaf plak tedavisi ne kadar sürede tamamlanıyor, 
danışanlar sağlıklı dişlerine tam olarak ne zaman 
kavuşuyor?
Bu konuda net olarak bilgi vermek ancak danışanı muayene 
ettikten sonra mümkün olabilir. Yine de genel olarak konuşmak 
gerekirse şeffaf plak tedavileri ortalama dokuz ay ila bir buçuk yıl 
arasında tamamlanmaktadır. 

Ş

Invisalign Sağlayıcı Ortodonti Uzmanı 
Dr. Dt. Sıla Topal, șeffaf plak tedavisinin 
kolaylığının altını çizerek bu yöntemde 
nasıl bir yol izlendiğini ve teknolojinin 

sürece olan faydalarını aktarıyor.

Şeffaf Plak 
Tedavisi 

Kolaylık Sağlar

sağlık ve güzellik

DR. DT. SILA TOPAL
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Tedavi süresi çocuklara ve yetişkinlere göre farklılık 
gösteriyor mu?
Küçük yaşlardaki çocuklarda, süt dişlerinden daimi dişlere geçiş 
döneminin tamamlanması hedeflenir. Çocuklarda tedavi süresi 
ortalama on sekiz ay sürmektedir. Yetişkinlerde ise vakaya göre 
değişmekle beraber, basit düzeltmeler altı ay, kompleks vakalar ise 
ortalama yirmi dört ay içerisinde tedavi edilebilmektedir.

Şeffaf plaklar, konuşmada zorluklara neden olabiliyor 
mu? Özellikle yeme ve  içme konusunda danışana 
sınırlamalar getiriyor mu?
Şeffaf plaklar neredeyse hiçbir alanda sizi sınırlamaz ve 
konuşmanızı etkilemez. Plaklarınızı yeme içme sırasında çıkarıp, 
sonrasında tekrar kendiniz takabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi 
plaklar ağzınızdayken rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Spor 
yaparken ya da yüzerken dahi plaklar ağzınızda kalabilir. 

Şeffaf plakların bakımı nasıl yapılır?
Şeffaf plakların bakımı gece yatmadan önce plakların da 
fırçalanması ile yapılabilir. Renk değiştiren plaklar için temizleme 
kristalleri kullanılabilir. Ayrıca plaklar on günde bir yeni plak ile 
değiştirilir. Bu nedenle plaklar hep yeni kalır.

Tedavide kontrol süreçleri nasıl ilerliyor? 
Danışanların fiziksel olarak kontrollere gelmesine 
gerek var mı?
Normal şartlarda danışanlarımızı ayda bir veya iki ayda bir 
kez kliniğimizde kontrol etmek isteriz. Ancak, My Invisalign 
Uygulaması sayesinde yurt dışında ya da şehir dışında yaşayan, 
herhangi bir sebeple kliniğe sık gelmesi mümkün olmayan 
danışanlarımız için Invisalign Sanal Bakım’ı kullanmalarını 
öneriyoruz. Uygulama sayesinde danışanlar, plaklarını ne zaman 
takacaklarını öğrenebiliyor, her plak değişimi sonrası fotoğraflarını 
yükleyerek kendi ilerlemelerini görebiliyorlar. Herhangi bir sorunla 
karşılaştıklarında online yapılan görüşmeler yardımıyla da 
dişlerdeki iyileşmeleri takip edebiliyoruz.

Bu tedavide danışanların ağız içi ölçümlerini nasıl 
alıyorsunuz? Dijital teknolojiler kullanıyor musunuz?
Hayatın her alanında olduğu gibi ağız içi ölçüm işleminde de 
gelişen dijital teknolojiler hem biz hekimlere hem de danışanlara 
büyük kolaylık ve avantaj sağlıyor. Şeffaf plak tedavilerinde ağız 
içi ölçümlerini üç boyutlu dijital tarama yöntemi ile yaparak 
bilgisayara kaydedebilmekteyiz. Gerçeğe çok yakın bir görsellik 
sunan bu yöntem sayesinde tedavi sürecini simülasyon üzerinde 
görebiliyor, böylece tedavi başarısını garanti edebiliyoruz. 
Danışanlarımız da henüz tedavi başlamadan önce tedavi sonunda 
dişlerinin nasıl görüneceğini hekimle beraber ekrandan görme 
şansına sahip oluyor.
Teknolojinin baş döndürücü değişim hızını dikkate 
aldığınızda ortodonti alanında sizi en çok etkileyen 
dijital dönüşüm ne oldu?
Uzman bir diş hekimi olarak teknolojiyi takip etmenin ve 
yeniliklere açık olmanın tedavi süreçlerinde başarıyı ve konforu 
nasıl arttırdığını bizzat deneyimleyebiliyorum. Ortodonti alanında 
şeffaf plak teknolojisi en büyük fark yaratan dijital dönüşümlerden 
birisi diyebilirim. Önceden ortodontik tedavi sadece geleneksel 
yöntemler ile mümkün olabiliyordu. Dolayısıyla kullanılan 
materyallerden kaçınmak mümkün olmuyor, uzun süren tedavide 
ise bu materyaller, danışan konforunu ve estetiğini olumsuz 
etkileyebiliyordu. Danışanlar tel batması, diş eti iritasyonu gibi 
sebeplerle sıklıkla diş hekimlerine başvuruyordu. Bu tür olası 

olumsuz etkileri önleyecek bir alternatif tedavi seçeneği maalesef 
mevcut değildi. Bugüne baktığımızda ise şeffaf plak tedavisiyle 
birlikte danışanlarımız ağız içerisinde bu tür şikayetleri 
olmaksızın plaklarını konforla kullanabiliyor, daha seyrek 
kontrole gelebiliyor. Tüm bunların yanında tedaviye başlamadan 
önce milimetrik olarak her detay, danışan klinikte olmaksızın 
planlanabiliyor. Tabii ki bu sayede geleneksel yöntemlerle tedavi 
gören danışanlarımız tedavinin biteceği günü iple çekerken şeffaf 
plak kullanan danışanlarımız tedavi sürecini keyifle sürdürüyor. 

iTero tarayıcılar teknolojinin gücünü kullanan bir 
çözüm. iTero tarayıcıların geleneksel yöntemlere 
kıyasla danışana, hekime ve çevreye sunduğu 
avantajlar nelerdir?
Kliniğimizde kullandığımız iTero tarayıcımızla danışanlarımıza 
tedaviye başlamadan önce tedavi sonlarında dişlerinin nasıl 
görüneceğini önceden gösterebiliyoruz. Bu, danışanın tedavi 
gerekliliklerine disiplinli bir şekilde uyma motivasyonunu 
artıran bir çözüm. Danışanlarımızın istekleri doğrultusunda 
uygun tedavileri en ince detaylarıyla birlikte planlayıp sonuca 
ulaştırabiliyoruz. Yurt dışından işinin ehli teknisyenlerle 
bilgisayar başında danışan planlamalarını yapıp en etkili tedavi 
yollarını izleyebiliyoruz. Ölçü alınmasına gerek kalmadan 
dijital taramalarla kâğıt ve diğer materyal kullanımını en aza 
indirgeyerek çevreye de katkıda bulunuyoruz. Ayrıca danışanların 
ölçü alınması sürecinde yaşadıkları bulantı, stres gibi faktörlerin 
önüne geçiyoruz.   
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Türkçe ve İngilizce olarak bireysel, kurumsal, aile ve çift terapileri veren 
Psikolog Hanife Koșar, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesine 

yardımcı kaynaklar sunan HNT Toys & Books markasıyla 
hedefl ediklerini ve önceliklerini aktarıyor...

Hanife Koşar
Eğitimde Tamamlayıcı Güç

endinizden bahseder misiniz? Neden 
psikoloji?
Çocukken “Büyüyünce ne olacaksın?” diye 
sorduklarında, “Babam gibi öğretmen olacağım.” 
derdim ancak, lisedeki ilk psikoloji dersinde ruh 
biliminin tanımını duyduğum an zihnimde bir katman 
açıldı. Öyle büyülenmiştim ki “İşte bu! Ben psikolog 

olacağım!” demiştim. Sonradan keşfettim ki ben aslında uzlaşmacı, 
empatik, yaratıcı ve çözüm odaklı mizacımla oyun terapisine ve 
danışmanlık yapmaya çocuklukta başlamışım. Bu içsel tutkunun 
üzerine, idealim olan ODTÜ Psikoloji lisansını takiben Amsterdam 
Üniversitesi İşletme Executive Masters programını tamamladım. 
Uzun yıllar özel bir kurumda farklı tanı gruplarında çalıştıktan 
sonra HNT Kişisel Gelişim Danışmanlık firmamı kurarak alanda 
fark yaratma misyonu ile çalışmalarıma devam etmekteyim. 

K

HANİFE KOȘAR

HNT Kişisel Gelişim Danışmanlık olarak 
danışanlarınıza hangi alanlarda destek 
veriyorsunuz?
Çocuk, ergen ve yetişkinlere bireysel, kurumsal, aile ve çift 
terapisi vermekteyim. Yurt içi ve yurt dışı online seansların yanı 
sıra İngilizce olarak yabancılara da hizmet vermekteyim.
Gelişimsel alanlar olarak; davranış bozuklukları, travmalar, 
duygu-durum uyumsuzlukları, öğrenme güçlükleri, 
odaklanma sorunları, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, bilişsel 
patolojiler, dil, konuşma ve iletişim bozuklukları, bağlanma 
stilleri, benlik gelişimi sorunları, üstün zekâya bağlı uyum 
sorunları, otizm spektrum bozukluğu, bilişsel entegrasyon, 
sınav kaygısı, kişilik patolojileri, ikili ilişkiler, şirket verimliliğini 
artırma gibi pek çok alanda psikolojik destek hizmetleri 
sunmaktayım.



Geleneksel ve pragmatik yaklaşımların ötesinde, ruhsal 
birikimlerimin eğitim ve deneyimlerimle harmanlandığı 
analizler ve kişiye özel butik çalışmalar yapmaktayım. 

HNT Toys and Books adında bir girişiminiz 
bulunuyor. Bu markayla hedefledikleriniz ve 
öncelikleriniz neler?
İdealist ruhundan ilham aldığım öğretmen bir babanın, bir 
dakika boş durmayı bilmeden kendini evlatlarına adayan 
emektar bir annenin çocukları olarak biz dört kız kardeş, 
topluma faydalı olma içgüdüsü ile büyüdük.
 
Çocukluğumuzdan gelen bu yaşam kültürü, mesleklerimizle 
birleşip yeni kollara evrildi. Ben yazar ve tasarımcı olarak, 
kardeşim ise grafiker ve illüstratör olarak çok sayıda çocuk 
kitabı ve oyun tasarımından oluşan birikimimizi hayata 
geçirmek üzere HNT Toys & Books yayınevini kurduk.

İsimlerimizin baş harflerinden oluşan bu markanın hedefi, 
çıkış hikâyesinden ilham alıyor: Birkaç neslin kültür mirasını 
harmanlayıp somut eserlere dönüştürerek gelecek nesillere 
hediye etmek. Bu sebeple sloganımız: “A gift to your gifted 
ones.”

Sizin kaleminizden çıkan çocuk kitapları var. 
Biraz bahseder misiniz? 
Yayınevimizin marka çatısı altında çıkan ilk eserimiz; Sevimli 
Hayvanlar Cuddly Animals, dört kitaptan oluşan çift dilli, 
çocuk kitabı setidir. Bu set; girift gramer yapısı, zengin ve ileri 
düzey kelime dağarcığı, oyunbaz ve lirik dizeleriyle dilsel, 
bilişsel ve duygusal gelişimi destekleyen, sempatik görselleriyle 
de çocukların kalbini çalan, tekerleme tadında bir eserdir. Kitap 
okumayı gerçek bir keşif deneyimine dönüştürebilmek adına 
kitabın sonunda on iki özgün aktiviteye yer verdik. Ebeveynler 
ve uzmanlar bu bölüme bayılıyor, çünkü kaliteli vakit yaratma 
konusunda onlara büyük bir destek sağlıyor. 

Bunun yanı sıra farklı kategorilerde kitap, oyun ve eğitsel 
materyaller yayına hazırlanmaktadır.

Gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz? 
Psikolojik danışmanlık alanındaki amacım, ruhsal bir evrim 
geçiren insanoğlunun tabiatını hiç keşfedilmemiş derinliklerde 
anlamaya ve potansiyellerini gerçekleştirme yolculuğunda çağa 
uygun yaklaşımlarla onlara destek olmaya devam etmektir.

HNT Toys & Books olarak ise, eğitim sisteminin yanında 
tamamlayıcı bir güç olmak, öğretmen ve velilerimize kaynak 
sunarken aynı zamanda ilham olabilmek, çocuklarımızın 
gelişimsel ihtiyaçlarına daha doyurucu ve eğlenceli şekilde 
cevap verebilmektir.

Bir dünya markası haline gelerek; sanatsal, vizyoner ve 
hümanist kimliğimizle ruhlara sihirli dokunuşlar yaparak içsel 
hazinelerine giden yolu açmaktır.

“In obsession, rules rule you. In perfection, rules serve you.” 
Hanife Koşar

“Ruh hastalıklarının sebebi gerçekliktir. Ya biraz bozulmuştur ya 
yeterince sunulmamıştır.” 
Hanife Koşar 
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Sağlıklı olmak için iyi bir beslenme tarzına sahip olunması gerektiğini belirten 
Fit Munch firma sahibi Belen Gülnur Çevik ve Diyetisyen Çınsu Gündüz, 

danıșanlarına sağladıkları 3-6-9 diyetini detaylandırarak
açıklamalarda bulunuyor...

Diyette Profesyonel
Yardımın Önemi

Fit Munch

BELEN GÜLNUR ÇEVİK

Eğer yapacağınız diyet, besin çeșitliliği ile 
sağlanırsa; verdiğiniz kiloları geri almazsınız, 

çünkü çikolata dahil istediğiniz her șeyi 
yiyerek zayıfl ayacaksınız.

iyet yapmak sağlıklı mıdır?
Diyet aslında beslenme tarzını ifade etmektedir. 
Sağlıklı olmanız için iyi bir beslenme tarzına sahip 
olmanız gerekir. Eğer diyetinizi düzenleyen kişi 
diyetisyen ise, evet, diyet yapmak sağlıklıdır.

Diyet için profesyonel yardım neden 
alınmalı?
Nasıl hasta olduğumuzda işin uzmanları olan doktorlar 
tedaviye yardımcı oluyorsa; beslenmenizi düzenlemek 
istediğiniz zaman işin uzmanı, yani diyetisyenden, yardım 
almanız gerekir. Diyetiniz kişisel özelliklerinize göre 
değişecektir. Beslenme de, aynı parmak izi gibi kişiye özeldir.

Diyette verdiğimiz kiloları korumak için ne gibi 
önerileriniz var?
Bizim oluşturduğumuz diyet yöntemi tamamen, verdiğiniz 
kiloları geri almamanız için tasarlandı. Eğer sizin de 
yapacağınız diyet, besin çeşitliliği ile sağlanırsa; verdiğiniz 
kiloları geri almazsınız, çünkü çikolata dahil istediğiniz her şeyi 
yiyerek zayıflayacaksınız. Önemli olan, porsiyon kontrolünün 
çok iyi sağlanmasıdır.

3-6-9 diyet sistemi nedir?
Üç, altı ve dokuz günlük olarak hazırlanmış, forma hızlı 
girmenizi sağlayan bir diyet sistemidir. Üç günlük menüde; 
bir gün Fit Munch tam katı diyeti, bir gün yarı sıvı, bir gün 
tam sıvı menü gönderiyoruz. Altı günlük ve dokuz günlük 
menüde ise; ikişer ve üçer gün olmak üzere katı ve sıvı menüleri 
gönderiyoruz.

Sıvı diyetini neden yapmalıyız?
Hızlı sonuç almak istiyorsanız yapabilirsiniz, ancak, vereceğiniz 
kilolar kısa süre içerisinde hızlıca geri aldığınız ve sizi rahatsız 
eden kilolar olacaktır. Uzun süre uygulanmasını tavsiye 
etmiyoruz.

Tam sıvı diyetinde, alınması gereken günlük tüm 
besin değerlerini alabiliyor muyuz? 
Evet, protein dahil gerekli olan minimum değerlerde hepsini 
sağlıyoruz.

3-6-9 diyetini kimler yapmalı?
Bir türlü kilo veremeyen veya kilo verdiğini net bir şekilde 
görmek isteyen kişiler uygulayabilir. 

Bu diyeti yaptıktan sonra nasıl beslenmeliyiz?
Fit Munch devam paketine geçiş yapmanızı öneriyoruz; 
ancak, kendi beslenme sisteminizi de gözden geçirerek 
ilerleyebilirsiniz. Diyetisyenimiz size gereken desteği 
sağlayacaktır.

3-6-9 diyeti bir detoks diyeti mi?
Maalesef besinler ile detoks etkisi sağlamak pek mümkün değil. 
Biz bir detoks vaadinde bulunmuyoruz. Amacımız minimum 
sürede maksimum hafiflemenizi sağlamak.
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Havaların hız kesmeden ısındığı bu güzel bahar aylarında hepimizin aklında yaz 
tatili fikirleri ve tatil için planlar yer etmeye bașladı. Üzerimizden kalın kıș kıyafetlerini 
attığımız için ayna karșısında iyi hissetmemiz de önem kazanıyor. Yazın dıșarıda 
vakit geçirirken, akșam eğlenirken ve tatillerde giydiğimiz kıyafetlerde kendimizi 

mutlu hissetmemiz için șimdiden hazırlanmak en iyisi. Polat & Șeyma Diyet Form 
Danıșmanlık kurucu ortakları Șeyma Noyan ve Polat Yücel, vücudumuzu yaza 

hazırlamak için gerekenleri aktarıyor... 

Polat & Şeyma Diyet Form 
Danışmanlık

Diyet Yapmadan Yaz 
Hazırlığı ile İncelin

ȘEYMA NOYAN

sağlık ve güzellik



Hareketsizlik, yetersiz su tüketimi, çok 
fazla çay, kahve ve asitli içecek tüketimi, 
yemekleri kızarmıș tercih etmek, sebze 

tüketmemek, sürekli dar kıyafetler 
giymek ödem ve selülitin ana nedenleri 

arasında yer alır. 

abaklarımızdaki Gökkuşağı
Yaza hazırlanırken çoğumuz diyete başlama ya da 
beslenmeye dikkat etme noktasında yediklerini çok 
azaltmaya çalışarak hata yapıyor. İncelmek, sıkılaşmak 
ve daha fit görünen bikini vücudu için aç kalmanıza 
ya da acı çekmenize gerek yok. Özel olarak bir diyet 

listesine bağlı kalmadan sadece daha sağlıklı birkaç tercih yaparak 
yaza hazırlanabilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey, tabaklarınızı 
yaza ilham veren renkli besinlerle donatmak ve çeşitlilik!

Bahar ve yaz mevsimlerinin getirdiği meyveler sıvı oranı yüksek ve 
antioksidan yönünden zengindir. Özellikle kadınlar bu meyvelere 
kahvaltı ve gündüz yaptıkları öğünlerde karbonhidrat kaynağı 
olarak yer vermeli ve taze meyvelerin enerjisinden faydalanmalıdır. 
Tezgâhlarda yerini alan çilekler, renk renk elmalar, yeşil erik, çağla 
vs. bedeninize, uyanan evrenin enerjisini taşıyarak tazelenmenize 
yardım edecektir.

Güneşin Enerjisinden Faydalanın
İlkbahardan yaza doğru tüm evrenin enerjisi yükseldiği gibi, 
güneşin ışınları da dünyamıza dike daha yakın açıyla ulaşmaya 
başlıyor. Ülkemiz bu aylarda güneşi verimli bir açıyla alsa da D 
vitamini eksikliği her on kişinin dokuzunda bulunuyor. D vitamini 
eksikliği karın bölgesi yağlanmasının ana nedenlerinden bir tanesi 
ve D vitamini yetersizliği vücut enerjimizi doğrudan etkiliyor. 
Özellikle ilkbaharın mayıs ayında bol bol dışarı çıkıp güneşten 
faydalanmalıyız.

Ödem ve Selülit Görünümünden Kurtulun
Ödem ve selülit, özellikle kadınların yaz yaklaştığında korkulu 
rüyası haline geliyor. Moralinizi bozan bu iki faktörün neden 
oluştuğunu bilmeli ve buna göre hareket etmelisiniz. Hareketsizlik, 
yetersiz su tüketimi, çok fazla çay, kahve, asitli içecek tüketimi, 
yemekleri kızarmış tercih etmek, sebze tüketmemek, sürekli dar 
kıyafetler giymek ödem ve selülitin ana nedenleri arasında yer 
alıyor. 

Bu dönemde mümkün olduğu kadar, üç litreye yakın yudum 
yudum su içmek, taze sebzelere günde üç porsiyon; taze meyvelere 
günde iki porsiyon yer vermek, çay ve kahve tüketimini azaltmak, 
pişirme yöntemi olarak kızartma değil de ızgara, fırın, haşlama veya 
buharda pişirme yöntemlerini tercih etmek gerekiyor.

Fiziksel aktiviteyse ödem ve selülit problemleriyle baş etmede en 
etkili yöntem oluyor. Fırsat buldukça özellikle dışarıda yürüyüş, 
bisiklet sürmek, bir parkta mat üzerinde antrenman yapmak gibi 
aktivitelere zaman ayırmanızda fayda var.

Dileriz ki ilkbahar ve yaz hepimize enerji, sağlık getirsin. 

T

Mustafa Kemal Mahallesi, 2118. Caddesi, No:4
Maidan İș Merkezi, C Blok, Ankara, Turkey  •      polatseymadiyetdanismanlik

POLAT YÜCEL, ȘEYMA NOYAN
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Danıșanlarını en kaliteli hizmet politikasıyla ağırlayan EsteNuvo Health Group’un 
kurucusu Eylül Elif Tozoğlu, markanın yurt içi ve yurt dıșındaki bașarısının altında 

yatanları, sağladıkları olanakları ve gelecek planlarını aktarıyor...

Sağlık Turizminde Öncü
EsteNuvo Health Group

sağlık ve güzellik

EYLÜL ELİF TOZOĞLU

ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1987 Ankara doğumluyum. Adnan Menderes 
Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun 
oldum fakat bu alanda hiç faaliyet göstermedim. 
İnsanların başarılı olabilmeleri için öncelikle 
yaptıkları işe hâkim olmaları ve beraberinde o 
işe tutku ile bağlı olmaları gerektiğine inanırım. 

Ben de tutkumun peşinden gittim ve estetik, güzellik alanında 
faaliyet gösteren bir şirket kurdum.

EsteNuvo nasıl kuruldu? Öyküsünü anlatır mısınız?
Faaliyet gösterdiğimiz alan güzellik ve estetik. Tüm dünyada 
müthiş ilgi gören, trendlerin sürekli değiştiği, dinamik ve 
yenilikçi bir sektör. Hal böyle olunca bu değişimin içinde 
biriktirdiğimiz onca deneyimi bir süzgeçten geçirip, zamanın 
ruhunu yakalayarak doğru olanı insanlarla buluşturmayı 
kendimize görev edindik. Tecrübelerimizden cesaret aldık ve yola 
koyulduk.

Ö Biz EsteNuvo olarak, kurulduğumuz 
ilk andan itibaren omuzlarımızdaki 
sorumluluğun bilinci ile ilerliyoruz. 

Sağlık turizminde öncü birçok faaliyete 
imza attık ve yola büyüyerek devam 

ediyoruz.
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EsteNuvo Health Group olarak on beş yıldan uzun 
süredir hizmet vermektesiniz ve hem yurt içinden hem 
yurt dışından danışan kabul ediyorsunuz. Bu başarı ve 
bilinirliği nasıl elde ettiniz?  
EsteNuvo Health Group olarak ilk hedefimiz, insanlara doğru 
hizmeti sağlayabilmek oldu. Danışmanlarımızın istekleri tabii ki 
çok değerli fakat bir işlem, bir kişi için uygun değilse kesinlikle 
gerçekleştirmiyoruz. Estetik sektörü çok büyük ama masada yer 
bulabilmek için her isteğe evet demiyoruz. Doğru yönlendirmeye çok 
kıymet veriyoruz ve bunun sonucunda danışanlarımız bizden mutlu 
ayrılıyorlar. Dünya çapında yaptığımız tüm reklam çalışmalarından 
daha değerli bir şey varsa, o da bir danışanımızın bizi başka birisine 
tavsiye etmesidir.

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz ?
Biz hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren bir 
kuruluşuz. Medikal estetik  alanında, saç ve sakal ekimi, lazer 
epilasyon, cilt bakımı, bölgesel incelme, beslenme ve diyet, 
dolgu, botoks, cilt yenileme gibi birçok hizmeti içinde barındıran 
kliniklerimiz ve aynı zamanda plastik cerrahi ve diş tedavileri gibi 
operasyonları gerçekleştiren çözüm ortaklarımız var.

Kimlere saç, bıyık, sakal, kaş ekimi yapılabilir? Süreç ve 
sonuçları hakkında bilgi verir misiniz? 
Sürece, kişiye geniş çaplı bir konsültasyon gerçekleştirerek başlıyoruz. 
Dökülmenin sebebi hormonal mi, genetik mi, yakın zamanda 
yaşanmış bir psikolojik travma mı, her şey değerlendiriliyor. Ardından 
kronik bir rahatsızlık var mı, operasyon için uygun danışan mı 

kontrol ediliyor. Eğer her şey bu operasyonu gerçekleştirmek için 
uygunsa kişiyi işleme alıyoruz. Yeni teknolojik gelişmeler ışığında 
ilerlediğimiz için acı artık bertaraf edilebilir bir kriter oldu. 
Danışanlarımızın ortalama altı saat içerisinde operasyonu bitiyor 
ve yeni bir hayata merhaba diyorlar.

sağlık ve güzellik

Süreç, havalimanından özel bir șoför 
aracılığıyla danıșanın alınması ile 

bașlıyor ve misafirimiz olduğu süre 
boyunca A+ bir otelde konaklıyor. 

Kendi dilini konușan bir tercüman ona 
süreç boyunca eșlik ediyor.
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Biz hem yurt içinde hem de yurt dıșında 
faaliyet gösteren bir kurulușuz. Medikal 

estetik  alanında, saç ve sakal ekimi, lazer 
epilasyon, cilt bakımı, bölgesel incelme, 

beslenme ve diyet, dolgu, botoks, cilt 
yenileme gibi birçok hizmet vermekteyiz.

EsteNuvo Health Group olarak, yurt dışından 
gelen danışanlarınızla nasıl bir yol izliyorsunuz?
Bizi tercih eden danışanlarımızın tüm sürecini biz yönetiyoruz. 
Bu hizmeti planlarken önceliğimiz, kişilerin endişelerini 
bertaraf etmek ve güven duymalarını sağlamak. Süreç, 
havalimanından özel bir şoför aracılığıyla danışanın alınması 
ile başlıyor. Danışan, misafirimiz olduğu süre boyunca A+ bir 
otelde konaklıyor. Kendi dilini konuşan bir tercüman ona süreç 
boyunca eşlik ediyor. Operasyon sonrasında bir  yıl boyunca 
danışanlarımızı takip ediyor ve hizmet sonrası desteğimizi 
sunuyoruz.

Kalite politikanız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Bizim şirket olarak öncelikli kriterlerimiz var ve bunların 
başında danışanlarımızın sağlığı geliyor. Yaptığımız tamamen 
bir imaj çalışması, yani keyfi bir iş. Kişilerin saç ektirmesi ya 
da meme protezi yaptırması zaruri bir ihtiyaç değil, tamamen 
tercihe bağlı. Bu noktada kişinin sağlığını tehdit edecek bir 
unsur söz konusu ise işlemleri asla yapmıyoruz. En önemli 
kalite politikamız danışanların sağlığını her şeyden önde 
tutmamız ve beraberinde vaat edilen hizmeti A’dan Z’ye aynı 
şekilde sunmamız. Kalite bizim için güven ile kol kola ilerliyor.

Türkiye’nin sağlık turizmindeki yeri 
nedir ve EsteNuvo olarak kendinizi nasıl 
konumlandırıyorsunuz?
Türkiye, sağlık turizmini dünyada domine eden en büyük 
ülkelerin başında geliyor diyebilirim. Bu büyük bir maraton 
ve bu maratonda yer alan, işini layıkıyla yapan, ülkemizi 
güzel temsil eden birçok şirket olduğu gibi, süreci yıpratan 
ve zarar veren birçok yapı da söz konusu. Biz EsteNuvo 
olarak, kurulduğumuz ilk andan itibaren omuzlarımızdaki 
sorumluluğun bilinci ile ilerliyoruz. Sağlık turizminde 
öncü birçok faaliyete imza attık ve yola büyüyerek devam 
ediyoruz. Misyonumuz, bizi tercih eden hastalarımıza en iyi 
hizmeti sunarken, Türkiye’nin şahane bir ülke olduğunu da 
gösterebilmek.

EsteNuvo Health Group olarak gelecek 
planlarınızda neler var?
2022 yılının son çeyreğinde İspanya’da üç şube açmayı 
planlıyoruz ve ilk şubemiz haziran ayında kapılarını 
danışanlarına açmaya hazırlanıyor. İspanyol danışanlarımıza, 
meşhur Türk kahvemizi ikram edeceğiz ve dostluğumuza bir 
kırk yıl daha ekleyeceğiz. 



Sınır koymadan hayal ederek harekete geçmenin önemini vurgulayan 
Oxana Özcan, kendi ismiyle kurduğu güzellik merkezinde misafirlerini bekliyor...

Oxana Özcan Beauty
Hayal Edersek Bașarabiliriz



“Sınırlarınızı kaldırın, hayal edin ve harekete geçin.” Bu cümle benim hayat felsefem. On sekiz 
yıl önce bașlayan yolculuğum, bu temeller eșliğinde hâlâ devam ediyor. Bașarıya ulașmak 

büyük bir mutluluk. Her insanın, kendine inandığı ve harekete geçtiği takdirde bașarıya 
ulașabileceğini düșünüyorum. Güzellik sektöründe geçirdiğim uzun yılların bana öğrettiği en 

önemli șeylerden biri -tabii ki yatırım anlamında- doyuma ulașılmadığı ve sınırların olmadığıdır. 
Birçok güzellik merkezi var tabii ki ama önemli olan bu kadar fazla merkezin içinde sizin 

nasıl bir fark yaratabildiğiniz. Oxana Özcan olarak bu farkı yaratabilmiș olmanın mutluluğunu 
yașıyorum. Küçük bir ișletme olarak bașladığım bu sektörde șubeleșmenin ve kalitenin 

adresi olmaktan dolayı çok memnunum. Bu yeni olușum sürecinde Oxana Özcan Beauty için 
dıșarıdan gelen așırı talep sonrasında birçok șehirde ve yurt dıșında șube açma veya franchise 
verme gerekliliği doğdu. “Gerekliliği doğdu,” dedim, çünkü belli bir noktaya ulaștığınızda yoğun 
ilgi ve talep karșısında artık bu bir gereklilik haline gelmektedir. Bu bağlamda sizleri de Oxana 
Özcan ailesinde görmekten ve sizinle birlikte çalıșmaktan onur ve mutluluk duyarım. En bașta 

söylediğim gibi… Sınırlarınızı kaldırın, hayal edin ve harekete geçin… 

oxana_ozcan
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endinizden ve Gira’dan biraz bahseder 
misiniz? Markanızın kimliğini nasıl 
tanımlarsınız?
Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Bölümümle 
ilgili bir meslek yapmayı tercih etmedim, çünkü 
modaya küçük yaşlardan beri ilgim çok fazlaydı. 

Bundan yaklaşık on sene önce küçük bir butik açtım ve 
sadece Türk tasarımcıların ürünlerini satmaya başladım. 
Gira markası ve fikri, aslında bu zamanlarda kafamda 
oluşmaya başladı. Çok fazla vakit kaybetmeden bu fikri 

K
Tasarımları ekranlarda da görülen, canlı renkler ve renk geçișli kumașlarla 

göz alıcı tasarımları moda severlere sunan Gira’nın bașarılarını ve yeni sezon 
koleksiyonunu marka kurucusu Serra Güçlü anlatıyor.

Serra Güçlü
Mutlu Kadınlarla Gelen İlham

röportaj

hayata geçirmeye karar verdim ve Gira altı sene önce bu şekilde 
kurulmuş oldu.

Ekranlarda da tasarımlarınıza yer veriliyor. 
Gira’nın başarısının sırrı nedir?
Sosyal medyayı etkin ve başarılı bir şekilde kullanmaya çalıştık 
her zaman. Bunun pozitif getirisi, ekranlarda da yer almamız 
oldu. Bu şekilde marka tanınırlığı bizi de şaşırtacak bir hızla 
günden güne arttı. Trendleri çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz, 
dünya değiştikçe biz de değişime ayak uyduruyoruz. Bu da 
beraberinde başarıyı getiriyor.

SERRA GÜÇLÜ 



Tasarım sürecinizi biraz anlatır mısınız? Ne tür 
kumaşlar kullanıyorsunuz? 
İlk günden beri tasarladığımız her koleksiyonda mutlaka payetlere yer 
verdik; canlı renkler, renk geçişli kumaşlar vazgeçilmezlerimiz. Parti 
elbiseleri yapmaktan büyük keyif alıyoruz. Klasik, sade şıklık benim 
de çok sevdiğim kavramlar. Bu tarzı çok iyi yakalamış markalar da var 
fakat bizim koleksiyonlarımızda pek yer bulmuyor.

Son koleksiyonunuzun detaylarını paylaşır mısınız? Ne 
tür parçalara yer verdiniz?
Çok yakın zamanda yaz koleksiyonumuz satışta olacak. Yine canlı 
renkler, payetler hâkim koleksiyona. Her zamankinden farklı olarak 
bu sezonda, uzun abiyeler ve tulumlara da yer verdik. Son zamanların 
favorisi crop-toplara yaz koleksiyonumuzda bol bol rastlayacaksınız.

Son koleksiyonunuzu oluştururken, tasarımlarınızda 
nelerden ilham aldınız? 
Hayatta ilham kaynağım ve beni en çok besleyen şey kadınlar. Öz 
güvenli, yaşam enerjisi yüksek, mutlu kadınlarla karşılaştığımda 
onların üzerinde ne görmek isterim, ne yakışır diye düşünüyorum. 
Bazen bir renk uyumu, bazen bir tezatlık, aklıma yeni fikirler 
getirebiliyor.

Gelecek projeleriniz hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Marka bilinirliğini arttırmak bizim için çok önemli. Sadece Türkiye’de 
değil, yurt dışında da satış noktalarımızın olması en büyük 
hedeflerimizden. Bunun için attığımız adımlar oldu. Çok yakın 
zamanda Gira; Dubai, Beyrut ve Londra’da da satışta olacak. 



Anadolu’nun 
Çiçeklerine 
Ev Sahipliği
Eğ itim Kü ltü r ve Araş tırma 
Vakfı (EKAV); resim ve şiiri, 
motiflerindeki yanılsama 
ile bir araya getiren Zeynep 
Öztürk’ün “Bakarken II” isimli 
kişisel sergisine ev sahipliği 
yaptı.
Bakarken II ile, Anadolu’da yetişen on dört farklı çiçeğin 
hikâyesini ele alan Zeynep Öztürk’ün kişisel sergisi; 
cemiyet hayatının ve ünlü sanatseverlerin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Sergisinde ikinci şiir kitabını da tanıtan 
Öztürk, eserlerinden elde edilen gelirin, SMA’lı çocukların 
tedavisine ve EKAV’ın sanat dalında eğitim gören 
bursiyerlerine aktarılacağını belirtti. 

davet

AHMET GÜNEȘTEKİN

FATİH-ESRA-SELEN ÖZTÜRK FATMA AYDOĞDU

ZEYNEP ÖZTÜRK, İNCİ AKSOY

Profesyonel ekibimizce verdiğimiz dijital pazarlama, web tasarımı, sosyal medya yönetimi gibi 
birçok hizmetle marka değeriniz ve bilinirliğiniz artar; müşteri sayınız yükselişe geçer.

MAG Digital, markanıza güvenirlik katar.

Markanızın
Büyüme Yolculuğunda

Yanınızdayız!

www.magmedya.com.trmagdijitalmagdijital
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Fransız tatlı ve pastacılığının büyük bir dünyası olduğunu belirten
Delaram Ahmadivafa, kurmuș olduğu L’amande Pâtisserie ile müșterilerine özel, 

yüksek kaliteli ve șaheser olarak tanımladığı ürünlerini sunuyor...

Baş Döndürücü
Fransız Pastaları  

L’amande Pâtisserie

ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
İç mimarken aynı zamanda pasta 
yapıyorsunuz. Bu alana nasıl yöneldiniz?  
Aslen İranlıyım, 1989’da Tahran’da doğdum ve on 
iki yıldan fazla bir süredir Ankara’da yaşıyorum. 
Aslan burcuyum ve sanata, zarafete, asalete özel 
bir ilgim var. Belki bu niteliklerim beni iç mimarlık 

alanına yönlendirdi. Marie-Antoine Carême’in dediği gibi, güzel 
sanatların sayısı beştir: Resim, heykel, şiir, müzik ve mimari. 

Ö

DELARAM AHMADIVAFA

Pastacılık, mimarinin önemli dallarından biridir. Mesela sanatta, 
özellikle mimaride ustalık gerektiren bir pasta türü olan “pièce 
montée” bu deyimin bir örneğidir. Büyük bir özen ve incelik gerektiren 
mimariye ve porselen boyamaya olan ilgimin, beni Fransız tatlıların 
yapımına yönelttiğini söyleyebilirim.

L’amande Pâtisserie olarak ne tür hizmetler 
vermektesiniz? 
İlk olarak “L’amande Pâtisserie” badem pastacılık anlamına 
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lamandepatisserie

gelmektedir. Benim içinse badem ununun yumuşak dokusu, 
vanilyanın baş döndürücü kokusu, tereyağı ve çikolatanın eşsiz 
lezzetinin karışımıdır. L’amande Pâtisserie; müşterilerine, özel, 
incelikli, yüksek kaliteli, narin ve taze tatlılar sunma gayesindedir. 
Fransız tatlılarında koruyucu madde kullanmamak, en kaliteli 
malzemeyi kullanmak, detaylara dikkat etmek ve hijyen önemli 
kriterlerdir. Bu noktalara dikkat etmek, sıradan ve basit görünen 
tatlıları lezzetli ve farklı bir şahesere dönüştürebilir. Bu yüzden 
Fransız tatlılarının ömrü kısadır ama çok tazedir; yapımı zevkli 
olduğu kadar maliyetlidir, özel ve sınırlı sayıda hazırlanır. Fransa’da 
Cordon Bleu’dan mezun olan bir hocamın söyleyişi ile: “Fransız 
tatlıları; el yapımı, özel dikişli giysiler gibidir ve seri üretimli basit 
giysilerden farklıdır.” Bu güzel tatlılardan bazılarını adlandırmak 
isterim: Pralinè chouquette, fraisier cake, lemon madeleine, paris-
brest & raspberry tart.

Kendi tariflerinizle mi ilerliyorsunuz?
Belki yemek yapmak bir sanattır ve zevke göre tariflerini 
değiştirebiliriz ama Fransız tatlı ve pastacılığı kesinlikle bir 
bilimdir ve büyük bir dünyası vardır; onu öğrenmek ve ilkelerini 
keşfetmek başlı başına özel bir çaba gerektirir. Bense bu doğrultuda 
ve mükemmel bir şekilde bu işi yapmaya ve sunmaya çalışıyorum.

Fransız tatlıları sizin için ne anlam ifade ediyor? 
Neden Fransız tatlıları?
Benim için Fransız tatlı yapımı; lezzetli malzemeleri dikkatli 
bir şekilde bir araya getirdiğim titiz bir iş olup, sonucunda da 
atölyemde hoş ve baş döndürücü tatlı kokularından oluşan bir 
senfoninin ortaya çıkmasıdır. Fransız tatlılarını tercih etmemin 
nedeni; tazeliği, yumuşaklığı, “financier” gibi ağızda eriyen 
dokusu, “brioche”nin baş döndürücü hafifliği ve bunların yanı sıra 
ülkemizde yeniliği, bilinmeyen ve sıra dışı oluşu. 

Misafirlerinizin en çok tercih ettiği lezzetiniz 
hangisi? 
Tatlılarım farklı ve özel tatlara sahip olduğu için misafirlerime her 
zaman farklı lezzetler sunmaya çalışırım ve genelde memnuniyetle 
karşılık verirler. Keşke bu tatlıları ayırt edebilseydim ama her 
birinin kendine has melodisi var.

Geleceğe dair hedefleriniz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
L’amande Pâtisserie yakın gelecekte, ayrıcalıklı olmayı seven 
insanlara özel ve lüks hizmetler sunmak amacıyla, eşsiz 
mimariye sahip bir yerde (Fransız ve İngiliz mimarisiyle 
kültürünün birleşimi) Fransız pastane butiği olarak faaliyete 
başlayacaktır. Bence; gerçek ve asil, tereyağı lezzeti ile bir tatlı 
yemek, tatsız ve kopyalanmış on tatlıdan daha iyidir. 



Sanat, iş ve cemiyet hayatının sevilen 
isimleriyle anneliğe ve çocuklara dair 

keyifli sohbetler gerçekleştirdik.
Hayatımızdaki en değerli varlıklarımızın;

Anneler Günü’nü kutluyoruz…

Anneler Günü
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Sanat, iş ve cemiyet hayatının sevilen 
isimleriyle anneliğe ve çocuklara dair 

keyifli sohbetler gerçekleştirdik.
Hayatımızdaki en değerli varlıklarımızın;

Anneler Günü’nü kutluyoruz…

Anneler Günü

nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek, 
neler söylersiniz?
Sonsuz sevgi ve merhamet...

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl 
bir değişime uğradı? Beklentileriniz 
doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin 

için?
Çok isteyerek anne oldum. Çocuklardan sonra gelişecek olan 
kariyerimi ve özel hayatımızı buna göre planladım diyebilirim. 
Oğullarımızın doğumuyla da, onların ihtiyaçları ve öncelikleri 
doğrultusunda şekillendirdiğimiz mutlu bir hayatımız var. 

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Ebeveynler artık çok bilinçli... Çoğu aile kolayca ulaşabildiği 
bilgiler sayesinde birçok konuda farkındalık kazanıyor.

Çocuklarınızın ismine nasıl karar verdiniz? Bir 
hikâyesi var mı?
Çocukların ismi üzerine çok düşündüğümü ve derin anlamlar 
yüklediğimi söyleyemeyeceğim. İlk oğlumun ismi olan “Ayaz”, 
beğendiğim bir isimdi. İkinci oğlumun ismini de “Rüzgar” koyduk. 

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Sahilde bisiklete binmeyi, legolarla hayal gücümüzü zorlamayı, 
resim yapmayı seviyoruz. Büyük oğlumla ilk kez ikimiz, geçtiğimiz 

yılbaşı, Paris ve Disneyland seyahati yaptık.  Çok hoşumuza gitti, 
sık sık tekrarlayacağımız bir aktivite olacak. 

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mı?
Annem her zaman kendi ayaklarım üzerinde olmamı öğütlerdi. 
Bugün kendimi bu kadar güçlü hissediyorsam, bunu gerçekten ona 
borçluyum. 

İleride çocuklarınızın sizinle aynı mesleği yapmasını 
ister miydiniz?
Eşim mimar, ben sanat tarihçiyim. Aynı zamanda arkeoloji eğitimi 
de alıyorum. Dolayısıyla evde hep bir sanat ve mimari sohbetimiz 
oluyor. Seyahatlerimiz genelde kültürel amaçlı. Çocukların meslek 
seçimlerini etkiler mi bilmiyorum ama neden olmasın?

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendilerine mi bırakacaksınız?
Çocukların ilgisi, yetenekleri ve yaratıcılıklarını her zaman 
gözlemliyoruz. Elbette fikir vereceğiz ancak, onların önceliği 
her zaman mutlulukları. Mutlu olacakları şekilde bir kariyer 
planlamaları için sonsuz destek olacağız.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Tüm annelerin, anne adaylarının ve anne olma isteğiyle yüreği 
çarpan hemcinslerimin Anneler Günü’nü kutlarım. 

A
Infl uencer Sibel Demirci, çocuklarıyla birlikte değișime uğrayan hayatını ve onlarla 

yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Sibel Demirci

anneler günü



Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aysun Yıldız Güngör, kızı Leyla’yla birlikte 
değișen önceliklerinden ve ona dair planlarından bahsediyor. 

Aysun Yıldız Güngör

anneler günü
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nneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik 
neler söylerdiniz?
Sonsuz bir güç, fedakarlık, merhamet ve sevgi…

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir 
değişime uğradı? 

Hayatımdaki rutin işlerime sadece kısa bir dönem ara verdim. Leyla 
doğduktan dört ay sonra çalışmaya devam ettim. Sosyal yaşantım 
ve çalışma sistemim hâlâ devam ediyor; fakat hayata bakış açım, 
önceliklerim ve gelecek planlarım da dahil her şey çok değişti. 

Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu 
sizin için?
Birçok kişi “Çocuk olduktan sonra hayatın bitecek.” diyordu. 
Bence bu tamamen kişinin kendisiyle alakalı. Ben çocuğa ayak 
uydurmadım, o bana ayak uydurdu. Leyla dört aylıktı, çalışmaya 
başlamıştım; birlikte işe bile gidiyorduk. Sosyalleşme ortamlarıma 
Leyla’yı da götürüyordum ve bundan keyif alıyordum. 

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Çok bilinçli ve her şeyin farkındalar. Ne istediklerini bilerek ve 
gelişen teknolojinin içinde büyüyorlar. 

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir 
hikâyesi var mı?
İşin en zor kısmıydı. Hamileliğimden önce beğendiğim isimleri, 
hamileyken, doğacak çocuğuma yakıştıramadım bir türlü. 
Yeğenimin arkadaşının ismiydi Leyla. Aklımızda kaldı, çok sevdik 
ismi, eşimle birlikte karar verdik. 

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendilerine mi bırakacaksınız?
Tabii ki kararı kendisine bırakacağım. Kariyer planlamasına 
geçene kadar, sevdiği ve keyif alacağı aktiviteler konusunda doğru 
yönlendirmeler yapabilirim. 

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Atları sevmek ve ata binmek. Atlara karşı inanılmaz bir sevgisi var… 

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mı?
Özel bir öğüt yok ama annemin bizi yetiştirdiği gibi ben de Leyla’yı 
büyütmek istiyorum.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? 
Nasıl geçiyor bir gününüz?
Evde boyama yaparız. Gün boyunca Leyla’nın uydurduğu, asla 
bitmeyen değişik oyunları oynarız. Dans ederiz. Mutfağa girer, kek 
yaparız. Bir günümüzü dolu dolu geçiririz mutlaka. 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Doğurmuş, doğurmamış, vicdanı, ruhu ve yüreği anne olan herkesin 
Anneler Günü kutlu olsun. 

A



Ekranların bașarılı sunucusu Cansu Canan Özgen, oğlu Ali Veysel ile birlikte 
yaptıkları aktiviteleri, ona dair gelecek planlarını, bir ebeveyn olarak hislerini ve 

Anneler Günü mesajını MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Cansu Canan Özgen

anneler günü
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anneler günü

nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek, 
neler söylersiniz?
Annelik; yolu bilerek yeniden çocukluğa, o 
masumiyete geri dönmek ve yeniden başlamak 
bence.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime 
uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim 
mi oldu sizin için?
Bana göre hiç kimsenin beklentileri doğrultusunda gitmiyor o 
işler, çünkü bu, beklenti içerisine girilebilecek bir durum değil. 
Her çocuk farklı; gelişimi, yapısı, ailesinden bekledikleri farklı. 
Bebek ama inanın sizinle doğduğu günden itibaren kendi istekleri 
ve beklentileri doğrultusunda bir iletişim kuruyor. Dolayısıyla, 
hayatımız çok değişti, çok radikal değişikliklerimiz oldu ama 
beklentilerimizde büyük bir değişiklik olmadı. Bebeğimiz 
hayatımıza entegre oldu, ailemiz büyüdü. Bütün bu değişimler 
tabii ki dünyanın en güzel değişimleri. Hayatımın en mutlu 
anlarından birini yaşıyorum.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Daha bilinçli ebeveynler: Aileler için artık birçok şey kolay 
ulaşılabilir olduğundan ve farklı imkânlara sahip olup çok fazla 
şey görmeleri sayesinde çocuklar daha doğru eğitiliyorlar ve daha 
doğru bakılıyorlar. Eskiye göre şimdi ebeveynlerin bu açıdan şanslı 
olduğunu düşünüyorum ve bu sayede çocuklara yaklaşımlarında 
daha bilinçliler.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir 
hikâyesi var mı?
İsimlerin karakter üzerinde etkisi olduğuna inanan bir insanım. 
Tarihî karakterleri çok severim. Ali Veysel ismini ben koydum. Ali 
hem evrensel bir isim hem de “ali” gibi ilmin kapısı olsun istedim 
ve beni yakaladığı için de bu isim üzerine başka hiç düşünmedim. 
Veysel, eşimin rahmetli babasının adıydı, ismini yaşatsın 
istedim. Bu kararıma eşim de çok mutlu oldu. Aynı zamanda, aile 
büyüklerinin adının alınması, geleneklerimizde de olduğu için 
çok hissederek koydum bu ismi. Veysel Karani’yi çok sevdiğim 
için, zaten Veysel de sevdiğim bir isimdi. Çift isim seviyorum. 
Örneğin; bebeğim kız olsaydı, adı Fatma Zehra olacaktı. 

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendilerine mi bırakacaksınız?
Dahil olmayı çok düşünmüyorum. İstediği ve mutlu olduğu 
yerde, kendi potansiyelini en iyi şekilde gösterebileceği alanda 
ilerleyebilmesini çok isterim Ali’nin. Sadece şöyle bir dahilim 
olabilir: Türkiye’deki eğitim sistemi, çocukların gerçekten 
potansiyellerine ve yeteneklerine göre değil maalesef. Bir 
ebeveyn olarak tek derdim, çocuğumun gerçek potansiyeline, 
ona aldıracağım eğitimlerle nasıl çıkarabileceğim. Çocuğum 
eğer matematikte iyi değilse, matematik dersi aldırma taraftarı 
değilim. Resim çizmekte iyiyse onu keşfedip, o alanda çocuğumu 
desteklemek istiyorum; ama matematik problemi mi çözecek, 
resim mi çizecek, bu kararı onun vermesini isterim. Orada hiçbir 
dahilim olmayacak. Sadece bu seçenekleri önüne sunabilecek bir 
ebeveyn olma kaygım var.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mı?
Annem dürüstlüğe ve güvenilir olmaya çok önem verirdi. Bana 
hayatım boyunca hep şunu söyledi: “Sana güvenen hiçbir insanı 

A

yarı yolda bırakma. Cansu denildiğinde, emin olunan ol.”. Ben 
buna çok kıymet veriyorum ve güvenilir olmak benim için çok 
önemli.

İleride çocuklarınızın sizinle aynı mesleği yapmasını 
ister miydiniz?
Çocuğum; yeteneği varsa, keyif alıyorsa ve mutlu olacaksa istediği 
mesleği yapabilir. Bu, benim ya da babasının mesleği olabilir.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Bazen ben şarkı söylüyorum ve dans ediyoruz, oyun oynuyoruz, 
ona çok ilginç hikâyeler uyduruyorum, bol bol aktivite yapıyoruz 
ve günümüz dolu dolu geçiyor. Çalıştığım için az uyumuşsam, 
uyku için izin istiyorum ondan. Gün içerisinde benimle birlikte 
ciddi bir mesaisi var. Yemeden içmeye, onun öz bakımından hava 
almasına, saçının taranmasından tırnağının kesilmesine her 
şey benim kontrolüm altında. Eğer işim yoksa ben denetlemeye 
çalışıyorum ve dolayısıyla aramızda olağanüstü bir ahenk var. 
Ali’yle beraber yaptığımız birçok şeyden keyif alıyoruz. Onunla 
anne karnından itibaren konuşmaya başlamıştım. Yoğun bir 
çalışma içerisinde olduğumdan, bazen sabah uyandığında 
“Anneciğim, seni anneannene bırakıyorum,” diyorum ve birkaç 
saat yatıyorum. Sonra dönüyorum ve inanılmaz keyifli vakit 
geçiriyoruz. Top oynamayı çok seviyoruz. Duygu durum toplarıyla 
çok eğleniyoruz. Birlikte yürüyüş yapmaya bayılıyoruz. 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
İçerisinde merhamet duygusunu, vicdanını taşıyan bütün 
annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nün kutluyorum. 
Evlatlarımız için, bu ülkenin çocukları için çok daha güzel günler 
diliyorum herkese. 
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nneliği bir cümleyle anlatmanızı 
isteseydik neler söylerdiniz?
Anne olmak gerçekten tarifsiz bir duyguymuş, 
kelimelere dökemiyorum açıkçası. 

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl 
bir değişime uğradı? 
Ne kadar güzel tarafları olsa da zor tarafları da olduğunu 
söylemek isterim. Özellikle yenidoğan döneminde uykusuz 
gecelere alışmaya çalışıyorum. 

Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi 
oldu sizin için?
Açıkçası kafamda bir plan yapmamıştım. Anda kalmayı 
tercih ettiğim için beklentimi karşıladı veya karşılamadı 
demem çok doğru olmaz. 

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir 
sizce?
Şu anki çocukların en büyük avantajı genel olarak her şeye 
hızlı ve kolayca erişebilmeleri.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir 
hikâyesi var mı?
Bebeğimize, büyükbabasının ismi olan Mustafa’yı koymak 
istedik. Kendisi gibi ülkemize örnek olmasını ve birçok 
konuda öncülük etmesini diliyoruz. 

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendilerine mi bırakacaksınız?
Biz Mustafa’nın, becerilerine ve keyif aldığı konulara 
yönelmesi taraftarıyız. Mutlaka bunları keşfetmesi için dahil 
olmamız gereken konular olacaktır fakat kararı kendisine 
bırakmayı tercih ediyoruz. 

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız 
aktiviteler neler?
Daha çok küçük olduğu için henüz aktivitelerimiz 
başlayamadı. Ama önümüzdeki haftalarda Tummy Time 
aktivitelerimiz başlayacak. 

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan 
bir öğüt var mı?
Sen huzurlu ve mutlu olduğun sürece bebeğin de  huzurlu 
ve mutlu olacak, der annem her zaman. Daha yolun başında 
olsam da bunun ne kadar doğru olduğunu görebiliyorum.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği 
yapmasını ister miydiniz?
Tercihi tamamen ona bırakmayı isterim. 

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler 
neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?
Bir günümüz şu anda sadece beslenme ve uyku arasında gelip 
gidiyor. Dediğim gibi ufak ufak aktivitelerimiz başlayacak. 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Umarım, öncelikle anne olmak isteyen herkes bu tarifsiz 
duyguyu tatma fırsatı bulur. Her zaman yaş fark etmeksizin 
ellerini üzerimizden eksik etmeyen fedakâr annelerimizin 
Anneler Günü’nü de en içten dileklerimle kutlarım.  

A
Sen huzurlu ve mutlu olduğun sürece 
bebeğin de  huzurlu ve mutlu olacak, 

der annem her zaman. Daha yolun 
bașında olsam da bunun ne kadar 

doğru olduğunu görebiliyorum.



Sanatçı ve söz yazarı Cemre Kemer, anneliğin verdiği duyguları, doğumdan 
sonra hayatındaki değișiklikleri ve bebeği Karla’yla geçirdiği anları

MAG Okurlarıyla paylașıyor. 

Cemre Kemer Medina

anneler günü
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nneliği bir cümleyle anlatmanızı istesek, neler 
söylersiniz?
Gitgide büyüyen ve derinleşen bir aşk diyebiliriz. 

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir 
değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda 

bir değişim mi oldu sizin için?
Hayatımı çok uzun süredir kendi düzenim ve disiplinim içinde yaşarken, 
bir anda bebeğimin saatleri, düzeni ve huzuruna göre değiştirdim. 
Sosyalleşmekten tutun, yediğime, içtiğime, uyuduğum uykuya kadar 
her şeye, onun doğrultusunda karar vermeye başladım. Evet, bir bakıma 
beklentim de bu şekildeydi; çok şaşırıp afallamadım, kendimi uzun bir süre 
bu şekilde yaşamaya hazırlamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan az çok 
bir farkındalığım vardı duruma.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Bilgiye hızla ve kolayca erişebilmeleri bence.

Çocuklarınızın ismine nasıl karar verdiniz?
Bir hikâyesi var mı?
Evet, bir hikâyesi var tabii ki; ama anlamı yüzünden tercih ettim diyebiliriz. 
“Karla”, özgür ve güçlü kadın demek. Bence bir kadın için en önemli 
başlıklardan biri bu olmalı, burası öyle bir dünya.

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi 
bırakacaksınız?
Kariyer planlamasına dahil olmamayı isterim aslında; ama çok kontrol 
manyağı bir karakter olduğumdan burnumu sokmadan duramam 
gibi geliyor. Onun yerine karar vermem ama çaktırmadan, alttan alttan 
yönlendirme yapacağım kesin!

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?
Akşamları banyosunu beraber yapıyoruz ve bu ikimizin de en sevdiği 
şeylerden biri diyebilirim. Şu an henüz çok küçük olduğundan çok fazla bir 
aktivitemiz olamıyor. Tabii, oyun oynamak gibi klasik şeyleri saymamaya 
çalıştım. Biraz büyüsün, o zaman durmayacağız. 

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt
var mı?
“Hiçbir zaman büyük konuşma ve kimsenin eline bakma, kendin ayakta 
durmayı öğren.” Zaten bu benim için kulağıma küpe olan ve üstüne 
kendimi inşa ettiğim bir öğüt oldu.

İleride çocuklarınızın sizinle aynı mesleği yapmasını ister 
miydiniz?
Bilmem... Çok istemezdim herhalde... Güzel yanları olmasının dışında, 
herkesin eleştirisine açık bir sektör. Daha çok kendi dünyasında olsa 
huzurlu olabilir sanki; ama güzel yanı da çok olduğundan karar veremedim.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler?
Nasıl geçiyor bir gününüz?
Diğer soruya verdiğim yanıt gibi olacak bu. Tüm günü beraber geçiriyoruz; 
onun rutinini bozmadan, bol bol yemek kavgası verdiğimiz, oyun 
oynadığımız, yürüyüş yaptığımız bir gün oluyor. Biraz daha büyüyünce 
değişecek tabii.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Ben bu konuda henüz yeniyim ama her bebek ya da çocuk kendine özgü; 
doğru yapmaya, gelişerek yetiştirmeye çalıştıktan sonra hepimiz iyi 
anneleriz. Bu iş, sonsuz bir okul gibiymiş. Çok heyecanlı ve eğlenceli. Her 
günü ayrı macera olan bir okul. Anneler Günü’müz kutlu olsun... 

A



BEYMEN-BRUNELLO CUCINELLI
Şapka 14.950 

anneler günü

En 
Değerlilerimize

Kanatları altında kendini sıcacık 
hisseder insan; bir yeri acıdığında, 

bir mutluluğu olduğunda, bir duruma 
canı sıkıldığında yine ilk ona koșar... 

Hayatımızdaki önemini, yerini, 
değerini ve onlara olan sevgimizi 
bir gülücükle de olsa anlarlar ama 
biz yine de dünyayı sermek isteriz 

ayaklarının altına. Anneler Günü’ne özel 
derlediğimiz hediye seçkileri sizlerle... 
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BEYMEN-PRADA
Kartlık 14.950 BEYMEN-ALEXANDER MCQUEEN

Gözlük 6.950 

UĞUR SAAT-CARTIER
Saat

ROSA NIGRUM.
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Disiplin, sadakat, mutlu ekip çalıșması ve koordinasyonun, hem aile yașamında 
hem iș yașamında bașarıyı getiren önemli unsurlar olduğunu belirten; sorumluluk 

projeleri ve vakıf etkinlikleriyle de adından sıkça söz ettiren Emel Uslu Atik, 
anneliğe dair değerlerini ve düșüncelerini MAG Okurlarıyla paylașıyor.

anneler günü

Emel Uslu Atik
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Emel Uslu Atik

Çocuklarımla beraber olduğum altın 
saatler vardır. O saat diliminde ne iș, 
ne arkadaș, ne çevre; hiçbir șey ile 

ilgilenmem.

er insanın, beşikten mezara kadar en 
çok ihtiyaç duyduğu kişi annesidir. 
Onun varlığı güven verirken yokluğu 
da doldurulamayan bir boşluk bırakır 
içimizde. Siz de çok çalışan ve yoğun bir 
annesiniz. İş insanı olmanızın yanı sıra 

annelik gömleğini de çok iyi taşıyorsunuz. Anne 
olduğunuzda neler hissettiniz?
Annelik benim içimdeki merhamet duygusunu tüm canlılar için 
ortaya çıkaran yegâne unsur oldu. İlk günkü hazla da o duygu 
hep arttı, hiç eksilmedi.

Sizce anneliğin simgesi nedir? Bu simgeyi bir 
nesneyle veya resimle yansıtsanız, bu ne olurdu?
Karşılıksız sevmenin adıdır anne. Bir simgesi olsa melek kanadı 
çizerdim sanırım.

Bir kadın kendini anneliğe hazırlayabilir mi?
Anneliğin hazırlığı olmaz, bence içgüdüsel bir olay. Koşulsuz 
sevgiden oluşuyor annelik.

Çocuklarınızı yetiştirirken nelere önem 
veriyorsunuz? Onlara aktarmak istediğiniz en 
önemli değerler nelerdir?
Kendi değerlerine sahip çıkarak, karşılarındaki kişinin de 
değerlerine saygı gösteren bireyler olmaları konusunda çaba 
gösteriyorum. Her ne işi yaparlarsa yapsınlar, sevgiyle yapsınlar 
istiyorum ve insanlarla yüreklerinden konuşsunlar. Vicdanlı 
olsunlar; bir çocuğa bırakılacak en büyük miras vicdandır.

Zamanında “Ben annem gibi yapmam.” deyip de 
kendinizi aynısını yaparken bulduğunuz şeyler var 
mı?
Evet, ben de kendi kendime bazen soruyorum ve içimden 
annemin çıktığının farkına varıyorum çoğu zaman. Temizlik ve 
düzen konusunda sanırım annem kadar hassasım.

Annelerin çocuklarına verebileceği en güzel şey 
nedir?
Dengeli sevgi.

Çocukların annelerine verebileceği en güzel şey 
nedir?
Sevgi ile harmanlanmış kıymet.

H

BABAMIZA BAKARKEN
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Sizce anneler ve çocukları arkadaş olmalı mı? Sizin 
çocuklarınızla aranızdaki ilişkinin temeli nedir?
Ben biraz geleneksel aile yapısına önem veren bir insanım, anne ya 
da babanın çocuklarla arkadaş olmasını doğru bulmuyorum. Anne, 
annedir; baba, babadır; çocuk da çocuk. Çocuklarla rahat iletişim 
kurabilmenin adı “arkadaş gibi” olmamalı.

Başarılı ve çok çalışan bir annesiniz. Sizi izlemeye 
zaman yetmiyor. Bu yoğunluğun arasında 
çocuklarınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz?
Çocuklarım benim hayatımda kırmızı çizgimdir; bunu bütün yakın 
çevrem, iş çevrem, herkes bilir. Çocuklarımla beraber olduğum altın 
saatler vardır. O saat diliminde ne iş, ne arkadaş, ne çevre; hiçbir şey 
ile ilgilenmem, çocuklarımla olan o saati değerlendiririm. Hatta bir 
gün oğlumun ilkokul öğretmenin bir proje sunumu sırasında gelen 
telefonuyla, toplantıyı yarıda kesip, şehir dışından gelen misafirlerin 
otele yerleştirilmesini sağlayıp, oğluma koştuğum olmuştur. Hiçbir 
şey onların önüne geçemez.

Anneliğinize dair “Şimdiki aklım olsa asla yapmam.” 
dediğiniz bir şey var mı?
Asla yapmam dediğim şey olmadı ama keşke daha fazla yapsaydım 
dediğim şeyler oldu. Mesela onlar çok küçükken onları temizledikten 
sonra boyunlarından öperdim, o bebek kokusunu içime çekerdim, 
keşke biraz daha fazla biraz daha çekseymişim.

Anneler ve çocukları arasında özel bir dil gelişiyor 
çoğunlukla. Sizin çocuklarınızla aranızda birbirinize 
hitap ettiğiniz özel sözcükler var mı?
Elbette var, olmaz olur mu? Sözcükler dışında bakışlar var, mimikler 
var…

Çocuklarınızın size öğrettiği en önemli üç şey nedir?
Büyüdüğümü öğrettiler, trafikte yavaş gitmemi ve elbette ki 
karşılıksız sevgiyi.

anneler günü

Geleceğe, anneanne ya da babaanne olduğunuz 
zamana mesaj gönderme imkânınız olsaydı 
kendinize veya kızınıza nasıl bir mesaj 
gönderirdiniz? 
Her anın tadını çıkar. 

Evlat nedir, tarif eder misiniz?
Tarifi pek mümkün müdür bilemedim; ama bir gül serası 
düşünün, bütün yetiştirdiğiniz güllerin özünü minicik bir 
şişeye bıraktığınızı. Ne kadar kıymetlidir, değil mi? Değer 
biçilemez. İşte, o “öz”dür evlat. 
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Sizce anneler ve çocukları arkadaş olmalı mı? Sizin 
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Dai Wedding kurucusu Fazilet Dai, oğullarıyla yapmaktan keyif aldığı etkinlikleri ve 
anne olarak çocuklarının büyümesinde oynadığı rolü MAG Okurlarına aktarıyor...

Fazilet Dai

anneler günü

nneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik 
neler söylerdiniz?
Anneliğin bir cümleye sığabileceğini düşünmüyorum 
ama kısaca “Günün birinde, içinde hissettiğin o eşsiz 
canlıyı sevginle, şefkatinle, hoş görünle, sabrınla, 
anlayışınla büyütmek ve büyümesine refakat etmek.” 

derdim. 

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime 
uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi 
oldu sizin için?
Hayatının her aşamasında aileyi her şeyden önde tutmuş bir birey 
olarak, anne olmakla ilgili de beklentilerim tamamıyla gerçekleşti. 
Uykusuz günleri ve geceleri saymazsak, sevgisi her şeyden ağır basan 
annelik duygusu bende hep coşku ve heyecan uyandırdı. Değişim 
konusuna gelince, tabii ki hayatımda yüz seksen derecelik bir değişim 
oldu. Ne de olsa artık günün yirmi dört saati ilgilenilmesi gereken, her 
zaman şefkatli yaklaşılacak küçük adamlarım olmuştu. Bazen işle 
ilgili önemli bir toplantıda sizi defalarca arayan iki küçük adamdan 
bahsediyorum. Herkesten izin isteyerek toplantınızı bölüyorsunuz ve 
telefondaki o küçük adam size sadece şunu diyor: “Anne, yarın okula 
gitmesem olur mu?”. Bence bu şahane bir duygu.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Teknolojinin getirdiği imkânlarla dünyaya kolayca açılabilmeleri ve 
bilgiye çok hızlı ulaşmaları. Bizim çocukluğumuzda olmayan bir bilgi 
çağının içine doğmak ve burada yaşamak.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz?  Bir hikâyesi 
var mı?
Her zaman çocuklarıma iki isim koymayı düşünmüştüm ve bu 
hayalimi de gerçekleştirdim. Büyük oğlumun ismi Mehmet Kuzey, 
küçük oğlumun ismi ise Erdem Bora. İsimlerinin koyulma hikâyesine 
gelince; her iki oğlumuzda da bir süre kararsızlık yaşadık. Büyük 
oğlumuzun Mehmet olan adını, eşimin babasından, Kuzey olan adını 
da benim bu ismi sevmemden dolayı koyduk. Küçük oğlumuzun 
adında da, “Fazilet” isminin eş anlamlısı olan “Erdem”i tercih ettik. 
İkinci ismi olan “Bora”yı da eşim çok istedi. Adlarıyla mutlu ve sağlıklı 
bir şekilde yaşasınlar umarım ki.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendilerine mi bırakacaksınız?
Oğullarımın kariyer planlamasında tabii ki belli başlı yönlendirmeler 
yapmayı düşünüyorum ama diyebilirim ki hiçbir zaman onları 
sevmedikleri bir şeye zorla yönlendirmeyeceğim. Oğullarıyla vakit 
geçiren ve onların iç dünyalarını bilen bir anne olarak, içlerindeki 
potansiyelleri çok iyi analiz edebiliyorum. Örnek olarak; büyük 
oğlum Kuzey daha sanatçı ve yaratıcı bir ruha sahipken, küçük oğlum 
Erdem daha matematik düşünebiliyor ve teknolojiye meraklı. İşte 
bu farklılıklar ışığında, her anından zevk alacakları bir kariyerleri 
ve hayatları olsun istiyorum. Umarım, şansın gerekli olduğu anlarda 
da, karşılarına çıkan fırsatları görürler ve başarılı bir hayat geçirirler. 
İlk sorunuzda da söylediğim gibi, ben bir anne olarak kendimi, 
oğullarımın hayatlarının sahibi değil, sadece, ayaklarının üzerinde 
durana kadar ve istedikleri zaman başvurabilecekleri bir refakatçi 
olarak görüyorum ve oğullarımı da bu şekilde yönlendiriyorum. 
Onları çok seviyorum.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Büyük oğlum Kuzey yemek yapmaktan inanılmaz keyif alıyor 

A

ve bulduğu tarifleri hayata geçirmeyi çok seviyor. Dünya 
mutfağından birçok yemeği birlikte yapıp sonra da afiyetle 
yiyoruz.  Küçük oğlum Erdem ise; dünyayı anlamaya dönük 
soruları, bu sorulara cevaplar aramayı çok seviyor. Bu heyecanı da 
bizi felsefi sohbetlere yönlendiriyor. 

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mı?
Var tabii ki, bizi hayata hazırlayan annelerimizden öğüt 
gelmez mi? Annemin de bana birçok öğüdü olmuştur ama 
hiç unutmadığım sözü, “Kendi ayağının üzerinde dimdik dur 
kızım.”dır. Hatta çevremdeki tüm kadınlara da bunu bir yol 
haritası olarak sunarım. Biz bir kadın, bir anne olarak kendimize 
saygı duymazsak hiç kimseden bunu yapmasını bekleyemeyiz.  

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını 
ister miydiniz?
Arzu ederlerse ve zevk alırlarsa tabii ki yapsınlar isterim. Hatta 
belli bir aşamaya getirdiğim Dai Wedding markasını daha da 
ilerilere taşımaları, dünya çapında bir gelinlik markası olma 
yolculuğumuzun yeni kaptanları olmaları beni çok mutlu eder. 
Ama ne diyelim, kısmet. “Analar evlatlarının tahtını yaparmış, 
bahtını değil.” sözü sanırım her şeyi açıklıyor.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler 
neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?
Kuzey’le genellikle yemek ve deneysel etkinlikler yapıyoruz, 
Erdem’le de çoğunlukla büyük büyük insanların bile cevap 
veremediği sorulara yanıtlar arayan sohbetler yapıyoruz. Tabii ki 
hep birlikte film seyretmeyi ve kitap okuma akşamları yapmayı 
da ihmal etmiyoruz. Ne yaparsak yapalım, yaptığımız faaliyetin 
değil de birlikte geçirilen zamanın kalitesi ile ilgileniyorum, 
onların fikirlerini ve davranışlarını çok önemsiyorum.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Evlatlarımızın sahibi değiliz; onları iyiye, doğruya ve güzele 
yönlendirecek, çevrelerine faydalı ve mutlu bireyler olarak 
yetişmelerini sağlayacak  rehber ve refakatçileriz. 
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Șermi MedBeauty’nin kurucusu Dr. Liuba Kaymakçı, Anneler Günü mesajını ve 
anneliğin getirdiği değerleri MAG Okurlarıyla paylașırken, orta yaș grubu

kadınlar için bakım önerilerini de aktarıyor... 

Liuba Kaymakçı

anneler günü

nne olmakla birlikte hayatınız nasıl 
bir değişime uğradı? Beklentileriniz 
doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin 
için?
Annelerimiz hayatımızda başlangıç noktalarımız ve 
en kıymetli dostlarımızdır. Anne olmanın ne kadar 

güzel ve keyifli olduğunu bana kızım hissettirdi. Kızımın doğumuyla 
beraber annemin gerçek değerini idrak ettim ve onu daha iyi 
anlamaya başladım. Aynı zamanda çocuğuma daha güzel bir örnek 
olmak için sağlığın, eğitimin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi 
var mı?
Eşim çocuğumuzun ismini çok önce seçmişti. Bizim hayalimiz bir 
kız çocuktu. O yüzden kızımız olacağı haberini alınca, isminin Hayal 
olacağını biliyorduk. Kızımız en büyük hayalimiz, o yüzden onunla 
beraber geçirdiğimiz zaman ve onun her başarısı bizim için çok 
kıymetli.

Annelikle iş hayatını nasıl birleştiriyorsunuz?
Sizinle dürüst olmak isterim; ben de bu iki vazife ile yaşamayı henüz 
öğreniyorum; ama hem annelikte hem yaptığım işte çok mutlu 
hissediyorum. Şermi de aslında benim çocuğum. Kızım ve küçük 
misafirlerimiz hem kendilerini buraya ait hissetsin diye, oyun 
alanı planladık; hem de iş ortamında büyüyerek kadınların kendi 
ayakları üstünde durması gerektiğini, ekipteki paylaşımın, saygının, 
sosyalleşmenin ne kadar faydalı olabileceğini küçük yaşta öğrenip 
anlayabilmeleri hedefledik.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine 
mi bırakacaksınız?
Tüm anneler ve babalar gibi, tabii ki kızımızın eğitimi konusunda 
planlarımız var; ama bizim ailemizde bu konuda anlaşmamız var. 
Biz tavsiye edebiliriz ama kararı muhakkak Hayal verir. Her çocuğun 
kendine güvenmesi ve karar alabilmesi haktır. 

Anneler ve orta yaş grubu kadınlar için ne tür bakımlar 
öneriyorsunuz?
Antiaging programları bana göre sil baştan yapmak değil (biyolojik 
saatimiz bu), yeni bir yaşı bakımlı ve kendinden memnun karşılamak 
anlamına geliyor. Annelerimiz “Gençken çok güzeldim.” derler. Tabii 
yeni kırışıklıkları, vücuttaki değişiklikleri kabul etmek zor; fakat hem 
evlatlar hem uzman ekip olarak bizim görevimiz, bu değişiklikleri 
minimize etmek ve onları değerli hissettirmek.

Onlara özel programlar hazırladık: 
• Cilt elastikiyetinin geri kazandırılması, pigmentasyon tedavisi ve 
yeniden oluşmasının önlenmesi, kuru cildin yoğun nemlendirilmesi 
ve beslenmesi, lifting
• Vücut sıkılaştırma, toparlama ve çatlak tedavisi, vücut bakımları
• Kaşların azalması ya da dudakların pigment kaybı için alternatif 
olarak kalıcı makyaj önerileri
• Saç bakımları ve doğal ipek kirpik takviyesi
• El ve ayak bakım önerileri
Sizi mutlu etmek için tecrübeli, profesyonel ve kaliteye odaklı 
ekibimizle hazırız.

Sizin için güzel kadın kimdir? Ünlü annelerden size 
ilham verenler kimler?
Kendisi ile barışık kadınlara, sürekli kusur bulmaya çalışmayanlara, 
pozitif hayat bakışına sahip olanlara, bakımlı kadınlara hayranım. 

A

Bir kadının en şık aksesuarı onun gülüşüdür.
Ünlü annelerden Monica Belluci’yi çok beğeniyorum; 
bakımlarını ve kendine karşı saygıyı çok güzel kombin 
edebiliyor. 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Annenizi ne kadar çok sevdiğinizi ve onun sizin için ne kadar 
kıymetli olduğunu söylemeyi ertelemeyin lütfen. Annelerimiz 
en iyisine layıktır. Anneme, kendim için; kayınvalideme eşim 
için teşekkür ediyorum. 



Șermi MedBeauty’nin kurucusu Dr. Liuba Kaymakçı, Anneler Günü mesajını ve 
anneliğin getirdiği değerleri MAG Okurlarıyla paylașırken, orta yaș grubu

kadınlar için bakım önerilerini de aktarıyor... 

Liuba Kaymakçı

anneler günü

nne olmakla birlikte hayatınız nasıl 
bir değişime uğradı? Beklentileriniz 
doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin 
için?
Annelerimiz hayatımızda başlangıç noktalarımız ve 
en kıymetli dostlarımızdır. Anne olmanın ne kadar 

güzel ve keyifli olduğunu bana kızım hissettirdi. Kızımın doğumuyla 
beraber annemin gerçek değerini idrak ettim ve onu daha iyi 
anlamaya başladım. Aynı zamanda çocuğuma daha güzel bir örnek 
olmak için sağlığın, eğitimin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi 
var mı?
Eşim çocuğumuzun ismini çok önce seçmişti. Bizim hayalimiz bir 
kız çocuktu. O yüzden kızımız olacağı haberini alınca, isminin Hayal 
olacağını biliyorduk. Kızımız en büyük hayalimiz, o yüzden onunla 
beraber geçirdiğimiz zaman ve onun her başarısı bizim için çok 
kıymetli.

Annelikle iş hayatını nasıl birleştiriyorsunuz?
Sizinle dürüst olmak isterim; ben de bu iki vazife ile yaşamayı henüz 
öğreniyorum; ama hem annelikte hem yaptığım işte çok mutlu 
hissediyorum. Şermi de aslında benim çocuğum. Kızım ve küçük 
misafirlerimiz hem kendilerini buraya ait hissetsin diye, oyun 
alanı planladık; hem de iş ortamında büyüyerek kadınların kendi 
ayakları üstünde durması gerektiğini, ekipteki paylaşımın, saygının, 
sosyalleşmenin ne kadar faydalı olabileceğini küçük yaşta öğrenip 
anlayabilmeleri hedefledik.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine 
mi bırakacaksınız?
Tüm anneler ve babalar gibi, tabii ki kızımızın eğitimi konusunda 
planlarımız var; ama bizim ailemizde bu konuda anlaşmamız var. 
Biz tavsiye edebiliriz ama kararı muhakkak Hayal verir. Her çocuğun 
kendine güvenmesi ve karar alabilmesi haktır. 

Anneler ve orta yaş grubu kadınlar için ne tür bakımlar 
öneriyorsunuz?
Antiaging programları bana göre sil baştan yapmak değil (biyolojik 
saatimiz bu), yeni bir yaşı bakımlı ve kendinden memnun karşılamak 
anlamına geliyor. Annelerimiz “Gençken çok güzeldim.” derler. Tabii 
yeni kırışıklıkları, vücuttaki değişiklikleri kabul etmek zor; fakat hem 
evlatlar hem uzman ekip olarak bizim görevimiz, bu değişiklikleri 
minimize etmek ve onları değerli hissettirmek.

Onlara özel programlar hazırladık: 
• Cilt elastikiyetinin geri kazandırılması, pigmentasyon tedavisi ve 
yeniden oluşmasının önlenmesi, kuru cildin yoğun nemlendirilmesi 
ve beslenmesi, lifting
• Vücut sıkılaştırma, toparlama ve çatlak tedavisi, vücut bakımları
• Kaşların azalması ya da dudakların pigment kaybı için alternatif 
olarak kalıcı makyaj önerileri
• Saç bakımları ve doğal ipek kirpik takviyesi
• El ve ayak bakım önerileri
Sizi mutlu etmek için tecrübeli, profesyonel ve kaliteye odaklı 
ekibimizle hazırız.

Sizin için güzel kadın kimdir? Ünlü annelerden size 
ilham verenler kimler?
Kendisi ile barışık kadınlara, sürekli kusur bulmaya çalışmayanlara, 
pozitif hayat bakışına sahip olanlara, bakımlı kadınlara hayranım. 

A

Bir kadının en şık aksesuarı onun gülüşüdür.
Ünlü annelerden Monica Belluci’yi çok beğeniyorum; 
bakımlarını ve kendine karşı saygıyı çok güzel kombin 
edebiliyor. 

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Annenizi ne kadar çok sevdiğinizi ve onun sizin için ne kadar 
kıymetli olduğunu söylemeyi ertelemeyin lütfen. Annelerimiz 
en iyisine layıktır. Anneme, kendim için; kayınvalideme eşim 
için teşekkür ediyorum. 



Diș hekimi Rukiye Göçer, kızı Ada’nın hayata gelmesiyle yașadığı duyguları, 
onunla geçirdiği zamanı ve annelik hakkındaki hislerini aktarıyor...

Rukiye Göçer

anneler günü

nneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik 
neler söylerdiniz?
Sonsuz, sınırsız aşk…

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl 
bir değişime uğradı? Beklentileriniz 

doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?
“Değişim”, bu duyguyu tarif etmekte çok yetersiz kalır. Hayat tam 
olarak alt üst diyebilirim. Yanlış anlaşılmasın lütfen, bir Sufî deyimi 
çerçevesinde söylüyorum bunu; hayatın altı, üstünden çok ama çok 
daha güzel kızımla. Açıkçası farklı bir beklentim yoktu annelikten. 
Tabii ki belli kural ve sınırlar ölçüsünde gözlemci kalmak en 
doğrusu diye düşünüyorum, çünkü hayatın getireceği o anki şartlar 
ve durumlar, vereceğim kararları değiştirecek ya da etkileyecektir. 
Dolayısıyla her şey zamanı gelince değerlendirilmeli. Tek önceliğim, 

A kızımı psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı ve mutlu bir 
ortamda yetiştirmek olur o kadar. Onun dışında anda ve akışta 
kalmayı tercih ediyorum.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?
Kızım adına söyleyebilirim ki, alfa kuşağı bu nesil. Dehşet 
verici bir zekâya ve farkındalığa sahip bu kuşak. Perspektifleri 
ve vizyonları çok geniş. Hayata 2-0 önden başladıklarını 
düşünüyorum. Görsel ve işitsel hafızaları çok yüksek, 
teknolojik yatkınlıkları oldukça fazla ve dijital dünyaya çok 
kolay uyum sağlayabiliyorlar. İlerideki meslek seçimlerinde 
ve hayat geçişlerinde bu artı özelliklerin onlara oldukça katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Bu üretici zihinler onlara avantaj 
sağlayacaktır mutlaka. Kızımı hayranlıkla ve aşkla izliyorum bu 
noktada. Gelişimi beni çok heyecanlandırıyor. 
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Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir 
hikâyesi var mı?
Özel bir hikâyemiz var evet, gebeliğimi öğrenmemiz Maldivler’de 
adada oldu ve cinsiyetini bilmeksizin “Ada” olacağına karar 
vermiştim. “Elif”imiz de babasının isteğiyle eklendi. Her iki ismi 
de çok anlamlı bizim için. Ada ismi kızımın ruhundaki özgürlüğü 
temsil ediyor, Elif ise evrensel sonsuzluğu ve bütünlüğü, “öz”ü. 
Onun için iki ismini de severek kullanıyoruz.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı 
düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen 
kendilerine mi bırakacaksınız?
Bu bir anne için oldukça zor bir soru. Objektif cevap verebilir 
miyim bilemiyorum. Yetiştirme prensiplerime göre yanıt, 
müdahil olmam; ancak, anneyim. Duyguları ekarte etmek çok 
kolay olmayacaktır. Zamanı gelince değerlendiririz diyerek 
kapatmış olayım şimdilik bu bahsi.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını 
ister miydiniz?
Ben mutluyum ve mesleğimi çok seviyorum. Kızımın da mizacına 
uygun olabilir ama ister mi bilemiyorum. Şimdilik tercihlerinin 
arasında yok. Kendi kararı.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler 
neler?
Her şey, diyebilirim. Kızım büyüdü ve benim hayatıma ayak 
uydurmaya başladı. Bazen toplantılar, eğitimler, seminerler, 
çalıştaylar, klinikler tüm buralara beraber katılım sağlıyoruz. 
Benim için işitsel bilgiden çok, kızıma görsel olarak rol model 
olan anne olmak daha önemli. Üretkenliğimi, çabamı, azmimi, 
başarımı, çalışma tempomu izliyor, şahit oluyor, anlamaya 

çalışıyor ve tabii ki aldığım geri dönüşleri de görüyor. Bunların 
hepsini içselleştirdiğini ve zamanı gelince kendi potansiyeli 
ölçüsünde ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Çok güçlü büyüyor!

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir 
öğüt var mı?
Hayatımda, seçtiğim ve seçemediğim herkese iyi ki diyorum. En 
çok da aileme, anneme! Nasıl ki tohumu ağaçtan ayıramıyorsak, 
beni de ben yapan bağ aile. Bu yaşında hâlâ aktif, dinamik ve 
üretkendir annem ve her şeyden önemlisi pozitiftir. Varlığı 
ailemizin üzerinde koruyucu ve kuşatıcıdır. En güzel ve değerli 
öğüdü budur benim için. Çok örnek aldığım yanları var annemin, 
sessiz ve sözsüz. Şüphesiz, kızım da böyle büyüyor…

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? 
Nasıl geçiyor bir gününüz?
Aslında günlerimiz çok yoğun geçiyor. Standart bir ev 
hayatımız yok. Okul düzenini etkilemeyeceği şekilde mümkün 
olduğunca benimle hareket etmesini sağlamaya çalışıyorum. 
Haftalardır hafta sonlarını evde, hatta çoğu zaman Ankara’da 
geçirmediğimizi fark ettim ama keyifliyiz bu durumdan. Ara 
ara kendimize bağımsız zamanlar vermiyor değiliz, kişisel 
sınırlarımızı koyuyoruz da. Dengedeyiz.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?
Anneliği bugünle sınırlandırmamakla birlikte, günümüzün 
getirdiği sisteme de ayak uyduruyoruz tabii ki. Özetle kalpten 
kısaca şunu söyleyebilirim: Annelik canlılık, nefes, aşk… 
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ncelikle kendinizi biraz anlatır mısınız? 
Çiçek tasarımına nasıl başladınız?
Erken yaşlardan itibaren çiçeklerin dünyasına ilgi 
duymaya başladım. Dokuz yaşındayken bir çiçekçi 
dükkanında çırak olarak başlayan hikâyem, 30 senedir 
devam ediyor. Sektördeki birçok çiçekçide çalışarak 
ustalardan öğrendiklerimle üretip bozmaya, yeni 

şeyler denemeye başladım ve kendi adımı taşıyan markam Yunus 
Karma’yı bundan on beş sene önce kurmuş oldum. İstanbul’un farklı 

Ö
Küçük yașlarda bașlayan çiçekçilik hikâyesi... Yıllar boyu kazanılan tecrübelerle 

olușturulan tasarımlar... Kendi ismiyle kurduğu markasında kișiye özel tek seferlik 
tasarladığı aranjmanlarla ve özellikle de çiçek heykelleriyle fark yaratan 

Yunus Karma, merak edilenleri MAG Okurları için yanıtlıyor...

Huzur Veren Tutku

röportaj

Yunus Karma
YUNUS KARMA

semtlerinde, farklı dokulara ve mimarilere sahip atölyelerim oldu, 
hepsinin hikâyesi ve bendeki yeri çok güzel, çiçek yolculuğumu 
seviyorum.

Tasarımlarınızdan söz eder misiniz? Ne tür 
konseptler oluşturuyorsunuz?
Son zamanlarda özellikle sürdürülebilirlik, farklı disiplinlerde 
olduğu gibi tasarımlarda da önemli bir yer tutmakta. Zamansız, 
kalıcı ve farklı yan materyallerle çiçekleri bir arada kullanarak 
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sürdürülebilir çiçek heykeller tasarlıyorum. Stüdyoda, canlı çiçek 
aranjmanları her hafta mevsiminin en iyi performanstaki farklı çiçekleriyle 
kişiye özel tasarlanıyor, butik ve kişiye özel tasarlanan bu aranjmanlar çoğu 
zaman sadece bir kere yapılıyor ve bu da onları çok özel kılıyor. Mekânlarda 
konsept yaratma ve mimari sürece dahil olarak çalıştığımız uzun soluklu 
projeler var, büyük ölçülerde enstalasyonlar yapıyoruz. Ayrıca her sezon 
sevdiğimiz düğün işlerine imza atmayı seviyoruz.

Tüm bu tecrübelerinizle eğitimler de veriyorsunuz. 
Eğitimlerinizin içeriğinde neler var?
Deneyimlerimden yola çıkarak içeriğini oluşturduğum bir kurs ve 
öğrencinin kendi hikâyesini ortaya çıkaran, yaratma ve üretme cesaretini 
teşvik eden, özgürleştirici bir eğitim; ve kadim usta-çırak ilişkilerinden, 
Zen ustalarının öğretilerinden, Japon sanatçıların meditatif yaratım 
süreçlerinden ilham alan, tümüyle kişiye özel, bire bir eğitim. Yaz sezonu 
kapandığında, yılın sadece birkaç ayında öğrencilere vakit ayırabiliyorum; 
çünkü beş gün, kişiye özel teke tek bir kurs, tüm zamanımı ve enerjimi 
alıyor. 

Anneler Günü’ne özel tasarımlarınızdan bahseder misiniz? 
Bu güne özel hangi çiçekler ya da tasarımlar tercih 
edilmeli? 
Anneler Günü, sevgimizi göstermek için bir bahane ve bunun için tercih 
edilen her çiçek de mutlaka çok kıymetli, ayrım yapmaksızın çok özel.
Biz annelerin tarzına göre çiçekler öneriyoruz; en çok sevdiği çiçek veya 
renklerde hazırlanmış aranjmanlar olabilir… Baharın mutluluğunu, 
coşkusunu veren, özellikle mevsimin çiçekleri bir araya getirildiğinde, 
ortaya birbirinden farklı çiçek tasarımları çıkacaktır.

Gelecek projeleriniz ve hedeflerinizde neler var?
Global floral art festivallerine pandemi öncesi davetler almış, birkaç 
tanesine aylar öncenden titizlikle hazırlanarak katılma şansımız olmuştu. 
Türkiye’den katılarak yurt dışında ülkemizi temsil etmek çok gurur verici. 
Sergiler devam edecek, özellikle çiçek heykellerle alakalı güzel birkaç proje 
için çalışıyoruz, çok daha fazla mecrada ve ortamda sanatın her alanına ilgisi 
olan çiçekseverlerle buluşmak için heyecanlıyız.  
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enel olarak piyasa, eğlenceli ve 
sansasyonel konulara ilgi duyarken böyle 
bir konuyu niçin tercih ettiniz?
Tuğrul Öztürk: Çağımızın kendine özgü pek çok 
sorunu arasında gözden kaçan temel husus, çağın 
sorunlarına olan bakışımızdır. Bilişim ve eğlence 
sektörü ve bunu tamamlayan görsel sanatlar 

günümüzde ağırlıklı olarak eğlenceli konular seçmeyi tercih ediyor. 
Üretiminden tüketimine kadar bütün evrelerde yetişkin, sağlıklı, 
varlıklı ve sorunsuz bir insan profili tercih ediliyor. Böyle olunca 
can alıcı pek çok toplumsal sorun bu yarış içinde kayboluyor. 
Oysa sanatın gücü, eğlenceli konular kadar can sıkıcı konuların 
da üstesinden gelmeye yeter. Yani bu anlamda modern insan 
bir körlük içinde yaşıyor. Yalnız eğlenceli ve fantastik konuların 
piyasada karşılık bulacağına dair bir ön yargı ve ön kabul var. 
Bunu kırmak zorundayız. Bir geçiş toplumu olan Türkiye, iç ve 

dış göçlerle, değişen sosyal, kültürel ve ekonomik dinamikleriyle 
önümüze pek çok sorun çıkarıyor. Bütün bunları görmezden 
gelemeyiz. “Annemin Zamanı” bu anlamda bir ikazdır. En önlerde 
yaşlı ve hasta bir figürle yol alınabiliyor mu ve böyle bir yol alış 
toplumda karşılık buluyor mu, onu gösteriyor.  

Yaşlılar pek çok sağlık sorunu yaşar, neden 
Alzheimer’ı tercih ettiniz?
Sadık Güneş: Alzheimer, diğer sağlık sorunlarından pek çok 
açıdan farklı. Her türlü sağlık sorunu hayatınızı bir parça kısıtlar, 
sınırlandırır. Tedavi ve takip gerektirir. Alzheimer, insanın aklını, 
hafızasını alan bir rahatsızlık. Bunun yanında başkaca pek çok 
rahatsızlığa da kapı aralayan bir sağlık sorunu. Tıbbi bakımın 
ötesinde hastanın takibi başlı başına bir sorundur. Günümüzde 
giderek artan Alzheimer, yaşlı nüfus için ciddi bir tehdit 
oluşturuyor. 

G

Alzheimer’ı odak alarak, günümüzün aile ve toplum hayatında yașanan pek çok 
sorununu gündeme tașıyan ve  bir sosyal sorumluluk projesi olarak, farkındalığı 

yükseltmeyi amaçlayan “Annemin Zamanı” hakkındaki önemli detayları, 
yönetmen Hakan Gürtop, senarist Sadık Güneș, yapımcı Tuğrul Öztürk ve bașrol 

oyuncuları Uğur Çavușoğlu ile Meriç Bașaran MAG Okurları için yanıtlıyor...

röportaj

Alzheimer ve 
“Annemin Zamanı”



Alzheimer hastasından çok, bakımı üstlenen aile 
yakınlarının sorunlarını görüyoruz... 
Sadık Güneş: Evet, bunun izahı zor değil; çünkü sorun, yaşlıların 
sorunu gibi görünse de aslında onlara bakmakla yükümlü insanların 
sorunu. Bütün dünyada mesele bu yönüyle ağırlık kazanıyor. Bazı 
refah toplumları, Alzheimer hastasından çok, bakıcılarla ilgileniyor. 
Bakımı, gözetimi büyük fedakârlıklar gerektiriyor. Filmde de olduğu 
gibi; genellikle insanların çalışma hayatını, aile düzenini derinden 
etkiliyor. Daha çok bu boyutu yakın plana almak istedik. 

Hedefimiz Zehra Anaların sayısını azaltmak ve 
Kerim’lerin sayısını arttırmak olmalı...
Tuğrul Öztürk: Bu film bir sosyal sorumluluk projesi olarak filizlendi. 
Senaryo hazırlık aşamasından itibaren böyle bir çalışmanın neye 
hizmet edeceği çok konuşuldu, tartışıldı. Bu konudaki çalışmalar 
tarandı. Toplumun genel olarak hastalığı yeterli düzeyde tanımadığını 
gördük. Hızla yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Bütün refah toplumlarında 
olduğu gibi bizim de yaşlı bakımı ve özellikle Alzheimer gibi risklere 
karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani bu çalışmanın bir tür 
toplumsal farkındalık sağlayacağını umuyoruz.  

Alzheimer’ı bir sinema filmi olarak çalışmanın 
güçlükleri nelerdi?
Meriç Başaran: Alzheimer hastasının en belirgin özelliği nedir diye 
sorarsanız, ne zaman ne yapacağını kestiremememiz derim. Hastalık; 
psikolojik açıdan, şüpheyi, belirsizliği, tuhaflığı ve tabii mantık dışı 
olayları davet ediyor. Hafıza kaybı ve bilinç yıkımı, insanoğlunun 
beklendik davranışların dışına nasıl çıkabileceğine dair ilginç 
örnekler sunuyor. Kişiler ve nesneler yer değiştirir; olayların önem ve 
öncelik sırası değişir; görünenle algılanan, aynı şey değildir. Bütün 
bunların sinema dili içinde yoğrulmasıyla nasıl ilginç görüntüler 
çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Yani bir taraftan belli bir netlik 
yansıtmayan karakteristik özellikler, diğer taraftan yer değiştirmeler 
arasında bir seçim yapmak zorundasınız. Hastalık bir yönüyle 
imkânsızı barındırırken diğer taraftan sınırsız seçenekler sunuyor. 
Masumiyet, mağduriyet, çaresizlik gibi olgular bir arada yaşanıyor. 

Sinemanın, toplumsal sorunlara körleşmesinin getirdiği ağır maliyet; 
yetişen nesilleri, popüler kültürün ucuz çözümleriyle baş başa 
bırakmak olmuştur. Biz genç nüfusuyla gurur duyan bir toplumuz. 
Oysa genç nüfusa sunduğumuz kültür ve sanat ürünleri onları 
geleceğe taşımıyor. Aksine yozlaşmaları ve yabancılaşmalarını 
kolaylaştırıyor. Kendi toplumsal gerçekliğini kaybeden bilinç, 
sorunlarına çözüm üretmekten ve sürdürülebilir yaşam pratikleri 
geliştirmekten de uzaklaşıyor. Piyasa ekonomisinin, sorunları 
çözmek yerine büyüteceği alanlardan biri ve başlıcası kültür ve 
sanat üretimidir. Bunu derken, sinema ile birlikte bilişim ve eğlence 
endüstrisinin tüm enstrümanlarını dâhil ederek vurgulamak isterim. 
Hani bizde bir söz vardır, “Ne ekersen onu biçersin”. “Nasıl bir toplum 
bekliyoruz?” sorusunun en iyi cevabı budur. Tohum neyse mahsul 
odur. 

Filmde pek çok insani ve toplumsal değere atıfta 
bulunuyorsunuz...
Hakan Gürtop: İnsanın muhatap olduğu bazı sorunlar onun bütün 
hünerlerini sergilemesine sebep olur. Alzheimer gibi ağır bir sorun; 
nefsimize hoş gelenle, insani olarak yapmakla yükümlü olduklarımız 
arasında pek çok seçenek sunar. Burada yapılacak seçimlerin rasyonel 
olması yanında insani olması da önem taşır. Kerim, bu ikilemi bütün 
derinliği ile yansıtıyor. Kurumsal, profesyonel çözümler elbette vardır 
ve olmalıdır. Bunları tümden yok sayamayız. Zor olanı tercih etmek, 
fedakârlığın sınırlarını göstermek bakımından önemlidir.  



Günümüzde artan yaşlı sorunları karşısında kurumsal 
bakım seçeneklerini yok sayamayız, değil mi?
Hakan Gürtop: Elbette yok sayılamaz. Aslına bakılırsa her yaşlının 
durumu Zehra Ana gibi değildir. Mutlaka sorunun kaynağına ve 
çözüm noktasına köyü yerleştirmek zorunda değiliz. Önemli olan, 
sizi doğurup büyüten ve bütün ömrünü size adayan annenizi, aklı 
gittikten sonra da fark etmenizdir. Bu açıdan bakılınca her birimiz 
için kaçınılmaz olan yaşlılık evresine ve getirdiği sorunlara ilişkin 
bir toplumsal farkındalık amacı öne çıkıyor, çünkü bu kaçınılmaz 
bir sondur ve ne yazık ki buna genellikle hazır değiliz. Hızla 
yaşlanan Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı metropollerde 
yaşıyor. Metropollerin, soruna çözüm olacak potansiyelini ortaya 
koyması için de bir çağrı olarak düşünülebilir.  

Yıkılan bilinç ve kaybolan hafızaya rağmen duygular 
hâlâ çok güçlü kalabilir mi?
Hakan Gürtop: İnsanı anlamanın, kavramanın bir yolu da bu 
olmalı. Pek çok yeteneğini kaybeder, temel ihtiyaçlarını bile 
karşılayamayacak haldedir ama duyguları hâlâ çok canlıdır. Bunu 
örnekleriyle hepimiz yaşıyoruz. Biraz yakından bakıldığında, 
biraz kulak kesildiğinde insanın böyle bir varlık olduğu hemen 
fark edilecektir. Alzheimer hastalarında bunu çok net görürüz. 
Hiçbir şeyin hesabını tutmazlar. Sarhoş gibi davransalar da sarhoş 
değildirler, deli gibi davranırlar ama deli değildirler, kör ve sağır gibi 
hareket ederler bazen ama bunların hiçbiri değildir Alzheimer’ın 
tanımı. Yıkılan bilinç ve kaybolan hafızanın içinde hâlâ canlı bir 
şeyler vardır, onlar da en güçlü duygulardır. Örneğin; filmde “kirkit” 
böyle bir işlev üstleniyor. Yıkılan toplumsal bilinci ve kaybolan 
kültürel hafızayı bir şekilde geri çağırıyor.  

Anne sevgisi pek çok fedakârlığın gerekçesi midir?
Sadık Güneş: Anne kavramı kültürümüzde çok önemli bir değeri 
temsil eder. Bir şeyin özünü, aslını, temelini, kökünü ifade etmek 
için başına “ana” kelimesini koyarız. Sahip olduğumuz medeniyet 
birikiminde annelerin emeği, hüneri ve gözyaşı vardır. Bizde 
anneler evlatlarına “kurban” olurlar. Fedakârlığı bundan daha 
güçlü hangi kavram açıklayabilir? Peki, size “kurban” olana, elden 
ayaktan kesilince merhamet etmez misiniz? İnancımızın bize 
hatırlatması tam da böyledir. Bir zamanlar onların size baktığı gibi 

siz de onlara bakın der Tanrı, sakın onları üzmeyin, onlara of 
bile demeyin. Filmde annenin bakımını üstlenen Kerim büyük 
fedakârlıklarda bulunuyor. Bir noktadan sonra annesini ailesine 
tercih ediyor sanki. Durum böyle görünse de bir tercih söz 
konusu değildir. Başka hiçbir yolu, çaresi olmayan ihtiyar, hasta 
anneniz neredeyse yalvararak sizden bir şey istiyor. Şehirle ne 
kadar bütünleşmiş olsanız da bu talebin yüreğinizde bir karşılığı 
olacaktır. Son çare, son adres haline geldiyseniz bunu görmezden 
gelemezsiniz. Kerim’in yaptığı budur. Annenin rahatsızlığını, 
özlemini, tutkusunu ve yalvarışını bir dava haline getirir. Sorun 
sadece anneyi rahat ettirmek değildir. Kerim, insan olmanın, 
insan kalmanın yaptığımız her şeyin üstünde özel bir anlam 
taşıdığını hatırlatıyor bize. Bu gayret anneye olan düşkünlük 
kadar, insan olma ve insan kalma çabasını gösteriyor. 

Aile yıkılırken bir seçim yapmak zorunda 
kalıyoruz... 
Sadık Güneş: Günümüz toplumlarında yaşlılık giderek sorun 
olma eğiliminde. Bunun pek çok sebebinden söz edilebilir. 
Artan refah ve sağlık hizmetleri bir tür yanılsamaya yol açıyor 
olabilir. Buna benzer pek çok faktör söz konusu. Asıl önemlisi, 
değişen toplum şartlarında yaşlıların konumlandırılamayışı. 
Düne kadar yaşlılığı aile içindeki en yüksek statü olarak gören 
geleneksel toplum, bugün yerini bambaşka bir gerçeğe bıraktı. 
Metropol hayatı içinde yaşlı nüfus çoğu zaman göz ardı ediliyor. 
Konuttan ulaşıma, beslenmeden kültür ve sanata kadar pek çok 
alanda yaşlı nüfus neredeyse tasnif dışı kalıyor. Oysa modern 
toplumların en büyük gerçeği, artan yaşlı nüfustur. Nitekim 
Batı toplumları bu anlamda çok önemli mesafeler almıştır. 
Yaşlıların bakımı, takibi, tedavisi ve yaşlılara götürülen diğer 
hizmetler büyük ölçüde kurumsal bir temel kazanmıştır. Bizde 
sorun hâlâ aile kurumunun çabaları ile çözüm buluyor. Böylesi 
ağır bir yükün aile üzerinde oluşturduğu baskı doğal olarak 
bazı kırılmalara yol açıyor. Yaşlı bakımı eşler arasında ciddi 
çatışmalara yol açıyor. Yaşanan ağır sorun bizi, insanın her yaşta 
ve her halde insan kalmaya devam ettiği gerçeği ile yüzleşmeye 
zorluyor. 

Film, Ankara’da çekildi. Bunun özel bir sebebi var 
mı? 
Tuğrul Öztürk: İstanbul, başından beri Türk sinemasının 
merkezi olma ayrıcalığını koruyor. Bu bakımdan İstanbul’un, 
sinemanın gelişmesinde büyük rol oynadığını söyleyebiliriz. 
Mevcut duruma bakıldığında da İstanbul’un halen öncü ve 
belirleyici gücü hemen görülecektir. Yeni nesil sinemacılar, 
başarılı çalışmalarıyla, alışılmış pek çok kalıbın ve klişenin 
kolaylıkla aşılabileceğini göstermiştir. Yeni teknolojiler de buna 
büyük kolaylıklar sağlıyor. “Annemin Zamanı” konusu, hikâyesi, 
yönetimi, oyuncuları vb. bakımdan bir iç Anadolu hikâyesi. 
Ayrıca başarılı bir sinema filmi için pek çok şehrimiz gibi ve 
hatta onlardan da ziyade Ankara yeterlidir diye düşünüyoruz. 
Fırsat tanınırsa Ankara sinema sektörüne büyük katkılar 
sağlayacaktır. Ankara başkent olmanın ötesinde Anadolu’nun 
bütün birikimini, değerlerini, alışkanlıklarını ve sorunlarını 
bağrında taşır.  

Annemin Zamanı bir ölçüde köye özlemi ifade 
ediyor. Böyle bir bakışı gerçekçi buluyor musunuz? 
Sadık Güneş: Burada kır-kent çatışması gibi gelenek ve 
modernlik de iki zıt kutbu ifade ediyor. Anlaşmazlığı (ihtilaf/
conflict) bu iki yapı arasındaki ilişki belirliyor. Yani modernlik 
ile gelenek arasındaki uyum veya karşıtlık, beraberliği ve 
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ayrılığı belirliyor; kırsalla kent arasındaki farklılaşma, denge 
veya dengesizlik noktasını gösteriyor. Bugün büyük şehirlerde 
yaşayan modern görünümlü nüfusun büyük bir kısmı kır 
kökenlidir. Köylerde hâlâ varlığını sürdüren kırsal nüfus büyük 
ölçüde kentli davranışları benimsemiş görünüyor. Benzeşme 
ve iç içeliğin her geçen gün arttığına şüphe yok, ancak düne 
bakıldığında var olan değer ve alışkanlıkların bugün hızla 
yok olduğu da bir gerçek. Can yakıcı olan da budur. Kabaca 
söylemek gerekirse; bugün iş dünyasında ve mesleklerde 
önemli mevkileri işgal eden insanların büyük bir kısmı, 
ailelerinin mütevazı gayretleriyle öğrenimlerini tamamlamıştır. 
Yaşlı olarak tanımlayabileceğimiz nüfus büyük fedakârlıklarla 
evlatlarını geleceğe hazırlamıştır; ancak bu fedakârlığın nasıl 
bir karşılık bulduğuna gelince karşımıza milyonlarca dram 
çıkıyor. Değişimin insan üzerindeki yıkıcı etkisi bu dramların 
belkemiğini oluşturuyor. Dolayısıyla sorun köye dönmek değil 
öze dönmektir, kendine dönmektir, tabiata dönmektir. Hırstan, 
ihtirastan uzaklaşarak insani olanı, doğal olanı, manevi olanı 
keşfetmektir. 

Alzheimer hastaları için en uygun çözüm köydür, 
diyebilir miyiz? 
Hakan Gürtop: Filmde Zehra Ana, hiç bütünleşemediği 
şehirden, yani dört duvardan kurtulmak için bütün bir 
ömrünü geçirdiği köyüne dönmek istiyor. Bakıldığı zaman 
hasta olmasa da bunun her insan için çok doğal bir talep olduğu 
görülür. Bir Alzheimer hastası için bu talep daha da önem 
kazanıyor. Hastalığın doğal seyri içinde çevresiyle olan ilişkileri 
büyük ölçüde anlamını kaybeden Alzheimer hastası için daha 
önce alışık olduğu, tabiri caizse ezbere bildiği bir ortamda 
olmak çok kıymet kazanıyor. Hani bir anlamda gözü kapalı 
yaşayabileceğiniz bir ortam hayal edin. Bu sizin en iyi bildiğiniz 
ve emin olduğunuz ortamdır. İşte Alzheimer hastasının 
ezbere bildiği yaşam ortamı onun pek çok açığını kapatmaya 
yarıyor. Ayrıca doğal bir yaşam ortamı olarak köy, Alzheimer 
hastası için riskleri en aza indiriyor. Bütün bunlara rağmen 
hikâyedeki Alzheimer hastasının köy geçmişi bizi oraya taşıyor. 
Köy özlemi, metropollerde yozlaşan ve işlerliğini kaybeden 
insan ilişkilerinin aksine hâlâ yaşamakta olan komşuluk 
ilişkilerini ve doğal hayatı göstermesi bakımından da önemlidir. 
Kendi özüne, kendi geçmişine ve kendi alışkanlıklarına 
dönmenin burada sağaltıcı bir öneri olarak gündeme geldiğini 
söyleyebiliriz. Böylesi bir dönüş herkesi mutlaka köye 
götürmeyecektir. 

Kerim olmak nasıl bir şey? Günümüz insanı için 
böyle bir önermede bulunmak gerçekçi midir? 
Uğur Çavuşoğlu: Ailemde yok ama çevremde birçok 
Alzheimer’lı insan vardı.  Yönetmenimiz Hakan, geçtiğimiz 
sene vefat eden, Alzheimer hastası annesini ziyarete giderken 
beni de götürdü. Biraz gözlem de yapmak istedim. Onu 
baktıkları eve gittiğimizde oldukça duygulandım. Oradaki 
insanların durumlarını görünce çok etkilendim ve Kerim’i 
canlandırırken, yaptığım gözlemler üzerinden oynamaya 
çalıştım. Annesi hasta olduğu ve ona sahip çıkmaya çalıştığı 
için; bu insani durum beni içsel olarak çok etkiledi. Bunu 
yansıtmaya çalıştım oynarken.

Bildiğimiz ve içinde yaşadığımız zaman dilimi, herkesi çıkarları 
konusunda daha uyanık olmaya, kişisel ihtiyaçlarına öncelik 
vermeye zorluyor. Özellikle aile kurumundaki çözülme, 
karı-koca ve eşlerden oluşan bir yaşam ünitesini sorumluluk 

sınırları olarak dayatıyor. Doğrusu metropol hayatı ile baş gösteren 
yeni hayat tarzından herkesin memnun olduğunu söylemek 
mümkün değil. Bununla birlikte eğlenceye, hazza, tüketime dayalı 
bir yaşam tarzının büyük ölçüde kanıksandığını kabul etmek 
zorundayız. Yani çokça şikâyet ettiğimiz pek çok konu var ki bunlar 
bizim günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş 
bulunuyor. Piyasa toplumunun yıkıcı rekabet anlayışı, ekonominin 
ve ticaretin sınırlarını aşarak bilimin, kültürün, sanatın ve hatta dini 
hayatın içine kadar sızmış görünüyor. Bütün bunlardan her ne kadar 
şikâyetçi olsak da elimizde çok fazla seçenek olduğu söylenemez. 
Yaşlandığınızda evlatlarınızın size göz kulak olması ancak birtakım 
çıkarlarından veya hedeflerinden vazgeçmeleri ile mümkün 
olacaktır. Bu acı tablo, hepimizi varlık sebeplerimiz, yaratılışımız, 
insan kalma çabamız konusunda düşünmeye zorluyor. Bir şefkat 
eline ihtiyacımız var ama o elin kimin eli olacağı konusunda hiçbir 
tahmin yürütemiyoruz. Tıpkı vahşi hayattaki doğal seleksiyon gibi 
güçlü olanlara daha fazla şans tanıyoruz. Kerim bize eşref-i mahlûk 
olduğumuzu hatırlatıyor, çıkarlarımıza uymasa da vicdanı elden 
bırakamayacağımızı hatırlatıyor. 

Ankara oyuncusu olarak uzun zaman sonra bir Ankara 
filminde yer almak nasıl bir duyguydu?
Uğur Çavuşoğlu: Ben Ankara’yı çok severim. Ankara’da büyüdüm, 
üniversiteyi Ankara’da okudum, Ankara Devlet Tiyatrosu 
sanatçısıyım şu anda da. Babamı Ankara’da kaybettim iki sene 
önce. Ankara’daki evim halen durur; hiçbir zaman da kapatmayı 
düşünmüyorum. Hem Mustafa Kemal’in başkenti olduğu için 
hem de benim hayatımda çok derin bir yeri olduğu için bu şehir 
her zaman kalbimde ve hayatımdadır, çok da özeldir. Sanatın ilk 
adımlarını burada attım. Her anlamda burada yetiştim. 

İngiltere’de kaldığımda şöyle bir şeye tanık olmuştum: Örneğin; 
Sheffield’da bir film çekiliyorsa, o film vizyona girerken “Sheffield 
yapımı bir filmdir” ya da New Castle’da çekiliyorsa “Bu prodüksiyon 
bir New Castle yapımıdır” diye tanıtılıyor tüm ülkeye. Bizim de 
bunu yapmamız gerekiyor. Ankara yapımı olması bu açıdan önemli. 
Eğer bu film, bu şekilde dünya sinemasına açılabilirse Ankara’yı 
dünyaya tanıtmış oluyor. Aynı zamanda iç turizmi açısından, şehri 
kendi ülkesinin insanlarına da tanıtmış oluyor. Bu açıdan filmin her 
şeyiyle Ankara’da yapılmış olması, “Ankara yapımı bir film” demek 
çok önemli.  

Günümüzde artan yaşlı sorunları karşısında kurumsal 
bakım seçeneklerini yok sayamayız, değil mi?
Hakan Gürtop: Elbette yok sayılamaz. Aslına bakılırsa her yaşlının 
durumu Zehra Ana gibi değildir. Mutlaka sorunun kaynağına ve 
çözüm noktasına köyü yerleştirmek zorunda değiliz. Önemli olan, 
sizi doğurup büyüten ve bütün ömrünü size adayan annenizi, aklı 
gittikten sonra da fark etmenizdir. Bu açıdan bakılınca her birimiz 
için kaçınılmaz olan yaşlılık evresine ve getirdiği sorunlara ilişkin 
bir toplumsal farkındalık amacı öne çıkıyor, çünkü bu kaçınılmaz 
bir sondur ve ne yazık ki buna genellikle hazır değiliz. Hızla 
yaşlanan Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı metropollerde 
yaşıyor. Metropollerin, soruna çözüm olacak potansiyelini ortaya 
koyması için de bir çağrı olarak düşünülebilir.  

Yıkılan bilinç ve kaybolan hafızaya rağmen duygular 
hâlâ çok güçlü kalabilir mi?
Hakan Gürtop: İnsanı anlamanın, kavramanın bir yolu da bu 
olmalı. Pek çok yeteneğini kaybeder, temel ihtiyaçlarını bile 
karşılayamayacak haldedir ama duyguları hâlâ çok canlıdır. Bunu 
örnekleriyle hepimiz yaşıyoruz. Biraz yakından bakıldığında, 
biraz kulak kesildiğinde insanın böyle bir varlık olduğu hemen 
fark edilecektir. Alzheimer hastalarında bunu çok net görürüz. 
Hiçbir şeyin hesabını tutmazlar. Sarhoş gibi davransalar da sarhoş 
değildirler, deli gibi davranırlar ama deli değildirler, kör ve sağır gibi 
hareket ederler bazen ama bunların hiçbiri değildir Alzheimer’ın 
tanımı. Yıkılan bilinç ve kaybolan hafızanın içinde hâlâ canlı bir 
şeyler vardır, onlar da en güçlü duygulardır. Örneğin; filmde “kirkit” 
böyle bir işlev üstleniyor. Yıkılan toplumsal bilinci ve kaybolan 
kültürel hafızayı bir şekilde geri çağırıyor.  

Anne sevgisi pek çok fedakârlığın gerekçesi midir?
Sadık Güneş: Anne kavramı kültürümüzde çok önemli bir değeri 
temsil eder. Bir şeyin özünü, aslını, temelini, kökünü ifade etmek 
için başına “ana” kelimesini koyarız. Sahip olduğumuz medeniyet 
birikiminde annelerin emeği, hüneri ve gözyaşı vardır. Bizde 
anneler evlatlarına “kurban” olurlar. Fedakârlığı bundan daha 
güçlü hangi kavram açıklayabilir? Peki, size “kurban” olana, elden 
ayaktan kesilince merhamet etmez misiniz? İnancımızın bize 
hatırlatması tam da böyledir. Bir zamanlar onların size baktığı gibi 

siz de onlara bakın der Tanrı, sakın onları üzmeyin, onlara of 
bile demeyin. Filmde annenin bakımını üstlenen Kerim büyük 
fedakârlıklarda bulunuyor. Bir noktadan sonra annesini ailesine 
tercih ediyor sanki. Durum böyle görünse de bir tercih söz 
konusu değildir. Başka hiçbir yolu, çaresi olmayan ihtiyar, hasta 
anneniz neredeyse yalvararak sizden bir şey istiyor. Şehirle ne 
kadar bütünleşmiş olsanız da bu talebin yüreğinizde bir karşılığı 
olacaktır. Son çare, son adres haline geldiyseniz bunu görmezden 
gelemezsiniz. Kerim’in yaptığı budur. Annenin rahatsızlığını, 
özlemini, tutkusunu ve yalvarışını bir dava haline getirir. Sorun 
sadece anneyi rahat ettirmek değildir. Kerim, insan olmanın, 
insan kalmanın yaptığımız her şeyin üstünde özel bir anlam 
taşıdığını hatırlatıyor bize. Bu gayret anneye olan düşkünlük 
kadar, insan olma ve insan kalma çabasını gösteriyor. 

Aile yıkılırken bir seçim yapmak zorunda 
kalıyoruz... 
Sadık Güneş: Günümüz toplumlarında yaşlılık giderek sorun 
olma eğiliminde. Bunun pek çok sebebinden söz edilebilir. 
Artan refah ve sağlık hizmetleri bir tür yanılsamaya yol açıyor 
olabilir. Buna benzer pek çok faktör söz konusu. Asıl önemlisi, 
değişen toplum şartlarında yaşlıların konumlandırılamayışı. 
Düne kadar yaşlılığı aile içindeki en yüksek statü olarak gören 
geleneksel toplum, bugün yerini bambaşka bir gerçeğe bıraktı. 
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toplumların en büyük gerçeği, artan yaşlı nüfustur. Nitekim 
Batı toplumları bu anlamda çok önemli mesafeler almıştır. 
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Film, Ankara’da çekildi. Bunun özel bir sebebi var 
mı? 
Tuğrul Öztürk: İstanbul, başından beri Türk sinemasının 
merkezi olma ayrıcalığını koruyor. Bu bakımdan İstanbul’un, 
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büyük kolaylıklar sağlıyor. “Annemin Zamanı” konusu, hikâyesi, 
yönetimi, oyuncuları vb. bakımdan bir iç Anadolu hikâyesi. 
Ayrıca başarılı bir sinema filmi için pek çok şehrimiz gibi ve 
hatta onlardan da ziyade Ankara yeterlidir diye düşünüyoruz. 
Fırsat tanınırsa Ankara sinema sektörüne büyük katkılar 
sağlayacaktır. Ankara başkent olmanın ötesinde Anadolu’nun 
bütün birikimini, değerlerini, alışkanlıklarını ve sorunlarını 
bağrında taşır.  

Annemin Zamanı bir ölçüde köye özlemi ifade 
ediyor. Böyle bir bakışı gerçekçi buluyor musunuz? 
Sadık Güneş: Burada kır-kent çatışması gibi gelenek ve 
modernlik de iki zıt kutbu ifade ediyor. Anlaşmazlığı (ihtilaf/
conflict) bu iki yapı arasındaki ilişki belirliyor. Yani modernlik 
ile gelenek arasındaki uyum veya karşıtlık, beraberliği ve 
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Özel Tanıtım 
Daveti
Şebnem Çapa, markasının yeni 
koleksiyonunu özel bir davetle moda 
tutkunlarına tanıttı.

Kendi tasarımlarıyla adından söz ettiren cemiyet hayatının ünlü 
ismi Şebnem Çapa, markasının yeni koleksiyonunu İstanbul’daki 
butiğinde düzenlenen özel bir davetle tanıttı. 2022 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonunun tanıtıldığı davete cemiyet hayatından birçok isim 
katıldı. Yaklaşık yüz elli parçadan oluşan ve yaz renklerini yansıtan 
yeni koleksiyon, davetlilerden tam not aldı. 

davet

ȘEBNEM ÇAPA

BESTE YURTTAȘ

BUKET TAȘDELEN MİNE KALPAKÇIOĞLURANA ESEN
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ZEYNEP ÇARMIKLI YELDA TİFTİK CEYLAN ÇAPA BETTINA MECHLER

2022 ilkbahar-
yaz ürünlerini 
tanıtan Șebnem 
Çapa’nın yeni 
koleksiyonu 
davetlilerden tam 
not aldı.
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Dyson, Türkiye’deki dördüncü Demo Store niteliğindeki mağazasını Ankara 
KentPark’ta açtı. Yeni Dyson Demo Store, yüz yetmiș iki metrekarelik alanıyla 
kullanıcılarına Dyson’ın ev temizliği, hava temizleme, aydınlatma ve saç bakımı 
kategorilerindeki en son teknolojilerini sunarken; evdeki kirliliği ve saç hasarı 

sorunlarının çözümünü, bir dizi deneyim alanı ve interaktif ekranlarla sergiliyor.

DYSON 
Yeni Demo Store’u ile Başkentte!

ürkiye’de 1995 yılından beri ürünleriyle yer 
alan marka, 2018 yılı sonunda Türkiye ofisinin 
kurulmasıyla doğrudan operasyonlarına başladı. 
Nisan 2019’da ise Dyson teknolojilerinin doğrudan 
operasyonlarla piyasaya sunulduğunu duyuran 
büyük bir lansman gerçekleştirdi. 2020 yılının 
başında en iyi Dyson deneyimini ve global hizmet 

standartlarını pazara sunmak için ilk servis merkezini 
İstanbul’da açtı. Son olarak da, on dokuz alışveriş merkezindeki 
direkt satış noktalarının yanı sıra dördüncüsünü Ankara 
KentPark’ta açtığı yeni Demo Store’u ile Türkiye’deki 
perakende portföyünü büyütmeye devam ediyor.

“Satın almadan önce deneyin” felsefesiyle oluşturulan Dyson 

T Demo Store’lar; deneyim için yere atılabilen kirleticilerden,  
hava kalitesi verilerini canlı gösteren testlere, kuru ve ıslak 
şekillendirme imkânı sunan bir Güzellik Laboratuvarı’na 
kadar ziyaretçilere kesintisiz, uygulamalı bir alışveriş 
deneyimi sunmaya odaklanıyor. 

Dyson CEO’su Roland Krueger, konuyla ilgili 
açıklamasında, “Dyson, online mağazasıyla birlikte dünya 
çapında üç yüzden fazla Demo Store’a sahip. Türkiye’deki 
bu yeni perakende noktası, Dyson’ın doğrudan tüketicilere 
yönelik perakende konusundaki büyüyen hedeflerinin 
bir parçası olma özelliğine sahip. Dyson Demo Store’lar, 
ziyaretçilere hem sanal hem de fiziksel dünya aracılığıyla en 
son Dyson teknolojisini keşfetme fırsatları sunuyor” dedi.

Benzersiz Alışveriş Deneyimi 
Dyson Demo Store’lar, perakende sektöründe alışveriş deneyimini yeniden 
tasarlamak üzere dizayn edildi. Teknolojiyi sergilemek için temelde farklı 
bir yol sunan Paris’teki Rue de la Boetie’de açılan ilk Dyson Demo Store, 
bir heykel galerisinin tüm özelliklerini taşıyor. Mağazada, heykeller yerine 
Dyson elektrikli süpürgelerinin sütunlar üzerinde dik durduğu ve Dyson 
uzmanlarının, sergilenen teknolojiler hakkında bilgi sağlamak için hazır 
bulunduğu bir estetik yaratıldı. Teknolojiyi sergilemek için temelde 
farklı bir yol, tamamen yeni ve heyecan verici bir perakende deneyimi 
sunuluyor.

Dyson Güzellik Laboratuvarında Bilimsel Güzellik 
Yaklaşık on yıldır saç bilimini araştıran Dyson, saç bilimi uzmanlığını, 
laboratuvarlardan mağazalarına taşıyor ve tamamen kişiselleştirilmiş 
bir deneyim sunuyor. Saç sağlığı danışmanlığı; Dyson uzmanlarının, 
kullanıcıların saç şekillendirme rutinini, saçları konusundaki 
beklentilerini ve Dyson teknolojilerinin bu konulardaki katkılarını 
anlatmaya yardımcı oluyor. Dyson uzmanları bu bilgilere dayanarak, 
Dyson teknolojilerinin aşırı ısı hasarını nasıl önlediğine ilişkin bilgiler 
veriyor ve kullanıcılara saç sağlıklarını korumaya yönelik tavsiyeler 
sunuyor. 

Ankara’da açılan yeni Demo Store’da ayrıca, üç adet istasyonla donatılmış 
özel bir saç şekillendirme alanı da bulunuyor. Dyson kullanıcıları ve 
alışveriş yapanlar, bu alanda Dyson saç bakım teknolojilerini kullanarak 
saç tipine ve şekillendirme ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir 
hizmet sunan Dyson Saç Stilisti’nden yardım alabiliyor. Islak ve kuru saç 
şekillendirme imkânı sunan Dyson Demo Store’da kullanıcılar, kusursuz 
bir kuaför deneyimi yaşamak için açılış gününden itibaren Dyson 
uzmanlarına danışarak saç şekillendirme randevusu talep edebiliyor. 

Ürün Kişiselleştirme 
Kullanıcılar satın alma sırasında, ürün kişiselleştirme alanında 
Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, Dyson Airwrap™ saç 
şekillendirici ve Dyson Corrale™ kablosuz saç düzleştirici için farklı renk 
alternatiflerinden seçerek, ürünlerin kutularının üzerine ücretsiz olarak 
baş harflerinin basılmasını ve hediye paketi yapılmasını talep edebiliyor.

Büyüyen Mühendislik Ekibi
Dyson, küresel olarak; çalışanlarına, ekipmanlarına, laboratuvarlarına 
ve yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. Tescilli bir teknoloji 
olan dijital motorunun yüz milyonuncusunu 2021’de üreten marka, katı 
hal pil hücreleri, yüksek hızlı elektrikli dijital motorlar, algılama ve görüş 
sistemleri, robotik, makine öğrenimi teknolojileri ve yapay zekâ dahil 
olmak üzere iddialı araştırma ve geliştirme projelerine yatırım yapmayı 
sürdürüyor. 2020 yılında açıklanan 2.75 milyar sterlinlik yatırım planının 
bir parçası olarak bugüne kadarki en büyük istihdam hamlesiyle 
yatırımlarını hızlandıran Dyson, yalnızca 2022’de bu yatırımın altı 
yüz milyon sterlinini teknoloji, tesisler ve laboratuvarlara harcamayı 
planlıyor. Dyson, küresel çapta, yarısı Birleşik Krallık’ta bulunan üç bin 
iki yüz elli mühendis, bilim insanı istihdam ediyor ve yeni teknolojilerin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak için 2022’de iki bin kişiyi daha 
istihdam etmek istiyor. 
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eymen Club, yeni sezona nasıl bir giriş 
yapıyor? İlhamını nereden alıyor?
Konfor ve çok yönlülük, yeni alışkanlıklarımızın 
arkasındaki itici güç olmaya devam ederken, 2022 
ilkbahar ve yazı ile ön planda tuttuğumuz desenli 
elbiseler, keten şortlu takımlar ve ışıltılı simli trikolar 
ile sezonun trendlerinin altını çizdik. Rengin gücü; 

konforlu doğal dokulu kumaşlar ve teknik yüzeyli kumaşlarla 
birleşince ortaya cesur, heyecan verici bir koleksiyon çıktı. 
Renklerin birlikte kullanım gücünü ön plana taşıdığımız bu 
koleksiyonda Beymen Club kadınının modern ve sofistike ruhunu 
vurguladık.

Bu koleksiyon ile moda severlere ne gibi bir mesaj 
vermek istediniz?
2021 ve 2022’nin trendlerini pandemi şartlarının oluşturduğu 
bir gerçek. Bu süreçte deneyimlediğimiz yeni alışkanlıklarımız, 
konfor alanımız, değişen düşünce yapımız, özgürlük arzumuz ve 

daha birçok faktör 2022 ilkbahar ve yaz trendlerini oluşturdu. Bu 
koleksiyon ile yenilenmenin, harekete geçmenin ve içimizdeki 
gücün altını çiziyoruz. Keşfetmek, hareketin özünde var. Biz de 
buradan yola çıkarak yeni koleksiyonumuzda, güneşin pozitif 
enerjisini doyasıya yaşamak isteyen, yaz daha bitmeden bir 
sonrakini iple çeken herkesi sonsuz bir yaz yolculuğuna davet 
ediyoruz.

Koleksiyonda hangi siluetler, renkler ve detaylar 
karşımıza çıkacak?
2022, her alanda özgürlüğün ön planda olduğu bir sene. Hemen 
hemen her tasarımda bu enerjinin yansımasını görmek mümkün. 
Kıyafetten dekorasyona her şeyde ve her yerde canlı renkler var. Bu 
canlı renklerin, ara renklerle harmanlanması ise onları kullanım 
şekliniz ve stil gücünüz. Biz de 2022 İlkbahar-Yaz  koleksiyonunu 
hazırlarken, güneşin pozitif enerjisini doğadan, sokaklardan ve 
sanattan aldığımız ilhamla, modern, günlük gardırop için yeniden 
yorumladık. Bunlara ek olarak; fuşya, yeşil, sarı kombinasyonlarda 

B
Beymen Club Tasarım Müdürü Bahar Șahin Karagül, yeni sezon koleksiyonlarıyla 

anlatmak istediklerini, koleksiyon parçalarını ve markanın sürdürülebilirlik 
açısından hangi konumda olduğunu aktarıyor.

Canlı Bir Yeni Sezon

röportaj

Bahar sahin Karagul
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2022 İlkbahar-Yaz  koleksiyonunu 
hazırlarken, güneșin pozitif enerjisini 

doğadan, sokaklardan ve sanattan 
aldığımız ilhamla, modern ve günlük 

gardırop için yeniden yorumladık.

bir araya gelen desenlerimiz ve turuncunun gücünün altını çizdiğimiz 
renk skalamız ile natürel tonların ve beyazların yoğun olarak 
kullanıldığı bir koleksiyon var karşımızda. 

Beymen Club’ın DNA’sında olmazsa olmazlar neler?
Beymen Club, DNA’sında doğa, sanat, keşif ve özgürlük kavramlarını 
taşıyan bir marka. Doğa; yaşadığımız gezegene duyduğumuz saygı; 
kadınlara, insanlığa, tüm canlılara ve gelecek nesillere duyduğumuz 
sorumluluk, koleksiyonlarımızı tasarlarken en büyük motivasyon 
kaynağımız oluyor. 

Koleksiyonda kişisel olarak favori parçalarınız hangileri, 
onları nasıl kombinlemeyi düşünüyorsunuz?
Aslında kişisel stilimde renk çeşitliliğine çok yer vermiyorum; ama 
buna rağmen sıcak renklerinin cazibesine karşı koyamadığım 
parçalar var. Lizbon çinilerinden esinlenerek tasarladığımız desenlerle 
hazırlanan ipek, şort ve gömlek takımlar favorim. Kombinlerimizde 
desenli birkaç parçayı bir arada  kullanarak güçlü bir algı yaratırken, 
daha spor kanvas veya denim bir pantolonla desenin ve rengin 
vurgusunu daha da ön plana çıkarabiliriz.

Beymen Club yıllardır yerini koruyan markalardan. 
Bunun en önemli nedenleri sizce nedir?
Beymen Club, özünü yitirmeden güncelleşen bir marka. Zaman hiç 
olmadığı kadar hızlı artık. Bir yandan hayatın getirdikleri ile uyum 
içinde kalan, diğer yandan kendi sınırlarını keşfeden ve yeniliklere 
yelken açan bir markadan söz ediyoruz. Eğer her trendi sıkı sıkıya takip 
eden ve bunları severek kendi tarzınıza uyarlamayı seven biriyseniz 
sorun yok; ancak, bu her zaman herkes için kolay ya da arzu edilen bir 
durum olmuyor. Bu nedenle de modası asla geçmeyen bazı parçalar 
hayat kurtarıcımız oluveriyor. Biz de Beymen Club kadınının stilini 
yaratırken, hem gelecek trendlerin bize vadettiği yeniliklerden beslenen 
bir estetik anlayışı ile trend parçalar tasarlıyoruz hem de her zaman 
ihtiyaç duyduğu ve gardırobunun temel parçalarının içinde yerimizi 
konumlandırıyoruz. 

Moda farklı bir yöne doğru evrildi. Sizce sürdürülebilir 
moda, hazır giyim markalarını nasıl etkiledi?
Moda israfına son vermek için çaba sarf edenler artık sadece lüks moda 
markaları değil. Hazır giyim markalarının da gelecek yatırımları ve 
öncelikleri değişmeye başladı. Birçok moda markası, atıkları azaltmak 
için geri dönüştürülmüş ürünlerden kıyafet yaratmanın yeni yollarını 
geliştiriyor. Eski veya kullanılmış giysilerin satın alımı artarken, 
tasarımcılar geri dönüştürülmüş ürünlerden elde edilen malzemeleri 
kullanarak daha az atık oluşturan yeni uygulamalar geliştirmek için 
çalışıyorlar. Doğa kendini yenilese de hızla artan nüfus ve buna bağlı 
olarak artan tüketim talebi nedeniyle denge giderek bozuluyor. Dengeyi 
yeniden kurabilmek için kritik bir dönemdeyiz. Artık bu zamana kadar 
doğadan aldıklarımızı doğaya verme bilinciyle parçaları üretmek 
zorundayız.

Beymen Club sürdürülebilirlik açısından nasıl bir yol 
izliyor?
Aslında sürdürülebilirlik alanında attığımız her adımın altında, 
Beymen Club’ın özüne sadık kalmak noktasındaki kararlılığımız var. 
Koleksiyonu tasarlarken hem seçtiğimiz materyallerin hem de üretim 
süreçlerinin çevre dostu, karbon ve su ayak izini minimize eder şekilde 
olmasına dikkat ediyoruz. Üç sezondur sürdürülebilir detaylara ve çok 
yönlü parçalara fazlasıyla odaklandık. Örneğin; koleksiyondaki denim 
ürünlerimizi, yüzde doksan beşe kadar daha az su ve yüzde seksene 
kadar daha az elektrik tüketen ekolojik yıkamayla, hiçbir kimyasal 
malzeme kullanmadan, tamamen sürdürülebilir standartlarda ürettik. 

Tişört, sweatshirt ve gömleklerimizi biyolojik çeşitliliği 
korumaya yönelik, su ve toprağı kirletmeyen organik pamuk 
kumaşlarla tasarladık.  Koleksiyonumuzun içinde “dünyanın 
geleceği için #dogayasevgiyle” üretilen, uzun ömürlü ve 
zamansız tasarımların yer aldığı Beymen Club sürdürülebilir 
koleksiyonu oluşturduk. 
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LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler

SERKAN KIZILBAYIR, MURAT KARAHAN

Dünyanın her yerinde, ne iș yapıyorsanız 
yapın, hangi meslekte olursanız olun, 

bir șekilde doğuștan gelen bir yeteneğiniz 
olacaktır ama onun üstünde yapacağınız 

her șey sizin çalıșmanızla alakalı.

urat Karahan kimdir?
Bir opera sanatçısıyım. Yaklaşık yirmi 
yıldır profesyonel bir opera sanatçısı olarak 
sahnelerdeyim. 2012-2013’ten itibaren de yurt 
dışında ülkemi elimden geldiğince büyük 
tiyatrolarda temsil etmeye çalışıyorum.

Şu anda çok mütevazı davranıyorsunuz; bu kadar 
kısa bir anlatım gerçekten de az kaldı. Nasıl buralara 
yöneldiniz, nereden nereye geldi bu durum?
Benim ailemde sesler çok güzeldir.; rahmetli babacığımın, annemin, 
ablamın hatta yeğenimin... Ama bu alanla profesyonel olarak kimse 
ilgilenmemiş. Hep  ailede kalmış o muhteşem sesler. Belki de bundan 
yola çıkarak, annem beni çok motive etti, hatta zorladı diyebilirim... 
Konservatuara girdiğim ilk zamanlarda annemle biraz çatıştım 
bile. “Doğru mu yaptım? Nasıl olacak?” derken, annem bir gün bana 
“Günün birinde dünya yıldızı olacaksın ve bu söylediklerin için 
benden özür dileyeceksin.” dedi. Sonrasında okuldan mezun oldum, 
operaya girdim ve yavaş yavaş basamakları tırmandım. Tabii burada 
önemli bir nokta: Çok çalıştım ben ve çalışmaktan hiç vazgeçmedim. 

Bir röportajınızda “Yüzde ellisi Tanrı vergisi ama geri 
kalanı da çalışmakla oluyor.” demiştiniz...
Bu sadece sanatla alakalı değil. Dünyanın her yerinde, ne iş 
yapıyorsanız yapın, hangi meslekte olursanız olun, bir şekilde 
doğuştan gelen bir yeteneğiniz olacaktır ama onun üstünde 
yapacağınız her şey sizin çalışmanızla alakalı. Bu minvalde yurt 
dışında gittim. Roma’daki Accademia Nazionale di Santa Cecilia’da, 
dünyaca ünlü soprano Renata Scotto ve o zamanlar akademinin 
başkanı olan Bruno Cagli’nin özel öğrencisi oldum. Sonra, yaptığım 
mesleğe, sanata başka bir açıdan bakmaya başladım. Bakış açım 
değiştikten sonra da her şey başka bir noktaya geldi ve tabii ki 
her geçen gün, üzerine koyarak ilerledim. Bugün bile bir temsil 
sonrasında hemen kaydını alıp kendimi eleştiriyorum. İnsan kendini 
eleştirebilince çok daha önü açık, çok daha ilerlemeye hazır olabiliyor.

Operada gerçekten de bir yol almak bence çok zor, 
çünkü en zor sanatlardan bir tanesi. Hiç önünüze engel 
çıkmadı mı?
Hangi mesleği yaparsak yapalım, insanların önüne mutlaka engel 
çıkacaktır. Bir tek sanat alanında değil. Sporda da böyle, belki bir 
bilim insanıysanız da bu böyle. Önemli olan, kendinize inanmanız, 
yaptığınız işe inanmanız, çok çalışmanız. O zaman karşınıza gelen 
bütün engelleri teker teker aşabiliyorsunuz. Zamanında benim de 
karşıma çok engel çıktı; ama dediğim gibi, bunların karşısında pes 
etmek yerine daha çok çalışıp daha iyisini yapmaya uğraştım. 

Bazen o engeller insanı daha da yükseğe çıkarmak için 
çok büyük bir neden oluyor, değil mi?
Kesinlikle. İnsanın o engeller karşısında takındığı tavır ve duruşu çok 
önemli. “Benle uğraşıyorlar, yaptırmıyorlar.” deyip pes edebilirsiniz ya 
da “Öyle mi? Ben daha iyisini yapacağım o zaman, görürsünüz!” deyip 
daha iyisini yapabilirsiniz.

1940’lı yıllara gidelim istiyorum; operanın başlangıcına 
doğru. Opera nasıl bir sanat?
Türkiye’den daha da geriye gittiğimizde, opera Osmanlı’ya on 
sekizinci yüzyıldan itibaren yavaş yavaş girmeye başlıyor. Daha sonra 
Cumhuriyetimizin kurulmasıyla beraber Büyük Atamız, İran Şahının 
Türkiye’ye ziyareti münasebetiyle büyük besteci Ahmet Adnan 
Saygun’a Özsoy Operası’nı besteletiyor ve Ankara’da Özsoy Operası’yla 
beraber Cumhuriyet tarihimizdeki ilk opera temsili gerçekleşiyor. 

M
1940’ların başında, Mûsiki Muallim Mektebinden doğan 
Ankara Devlet Konservatuvarıyla beraber opera temsilleri 
ufak ufak başlıyor; ama tam anlamıyla değil tabii. Daha sonra 
1948’in sonu ve 1949’la beraber yerleşik olarak artık Ankara’da 
opera temsilleri başlıyor. Yani, Türkiye’deki yerleşik operada 
temsillerin başlaması 1948-1949’larda diyebiliriz. Daha sonra 
diğer illerde de operamız kuruluyor ve şu anda altı ilde yerleşik 
olarak opera ve balemiz var.

Opera zor bir sanat, değil mi? 
Opera çok zor ve komplike bir sanat. Kolay bir şey değil, çünkü 
aslında baktığınız zaman, dünyadaki bütün güzel sanatların 
birleştiği, tek bir potada eritildiği belki de tek sanat. Bir temsilde; 
edebiyat, müzik, şan, dans, resim ve heykel görüyorsunuz, bir 
orkestrayı dinliyorsunuz. O yüzden de, dünyanın tartışmasız 
en zengin sanatı. Bu yanlış anlaşılmasın diye altını çizerek 
söylüyorum, zenginlerin sanatı değil, kendisi zengin bir sanat. 
Zaman içerisinde, sanki aristokratlara hitap eden bir sanatmış 
gibi bir imaj gelişmiş; ama öyle değil aslında. Dünyada da, 
ülkemizde de halka hitap eden ve izleyicisinin çoğunluğunu 
halkın oluşturduğu bir sanat. Ne mutlu bize ki, bu yerleşik altı 
tane opera ve balemizin temsilleri her zaman çok dolu geçiyor. 
Bu coğrafyada birçok ülkeye nasip olmayacak bir şekilde altı 
tane yerleşik opera ve baleye sahibiz.

Türkiye ile dünyayı kıyasladığımızda, Türkiye 
operada ne durumda?
Bu işi domine eden ülkeler var: Örneğin; Almanya’da altmış 
tane opera var, İtalya zaten operanın anavatanı. Rusya’da 
da birçok opera ve bale evi var ama dünyaca ünlü olan 
ve hem operasıyla hem balesiyle “A+” seviyesine çıkmış 
Bolşoy Tiyatrosu’yla Mariinsky Tiyatrosu var. Ben de Bolşoy 
Tiyatrosu’nda defalarca sahne aldım ve otuzun üstünde temsil 
yaptım.

Ne kadar rahat anlatıyorsunuz. Sanki Tunalı Hilmi 
Caddesi’nde yürüdüm der gibi...
Mesleğimi, sanatımı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum aslında. 
Bir Türk olarak kolay değil uluslararası mecralarda ülkenizi 
temsil etmek, bir Türk’ü orada alkışlatmaksa çok mutluluk ve 
gurur verici.

Siz sahneye çıkmadan önce, isimlerinizin başında 
“Türk” ibaresi mutlaka oluyor...
Evet; Bolşoy’da, Berlin’de, Verona’da, Napoli’de, Viyana’da, nerede 
bakarsanız bakın, öz geçmişimin başında Türk Tenor Murat 
Karahan diye geçer hep.
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Bir tenorun, sizin gerçekleştirdiğiniz sanatı icra eden 
birinin, özel hayatında neler yapması ve yapmaması 
gerekir?
İyi yaşamanız, iyi beslenmeniz, uykunuza ve hayatınıza 
dikkat etmeniz gerekiyor.  Asitli içeceklerden ve alkolden uzak 
durmanız gerekli; bırakın sigara içmeyi, sigaralı bir ortamda bile 
bulunmamanız gerekiyor. 

Mesela ben her zaman şöyle bir örnek veririm: Bolşoy’a gittiğimde, 
bir hafta ila on gün veya bazı zamanlarda da otuz gün kaldığım 
olurdu; bana sorarlardı, en güzel gece kulübü hangisi diye. Bir 
tane gece kulübü ismi söyleyemem size. Benim hayatım, Bolşoy 
Tiyatrosu’yla otelimin arasında geçiyordu.

Bir opera sanatçısı, günde kaç saat uyumalı? 
Yetecek kadar uyku diyelim. Bu spesifik olarak “On saat uyursan 
sesin kaymak gibi olur.” ya da “Altı saat uyursan olmaz.” değil; 
size yetecek, sesinizi dinlendirecek, sizi doyuracak kadar olmalı. 
Mesela ben çok uyuyan bir insan değilim, ortalama altı ila yedi 
saat uyurum, pek sevmem uyumayı; o yüzden bana yetiyor ama 
bazısına örneğin on iki saat yeter. Önemli olan size yetecek uykuyu 
almanız. 

Yapılanlar çok basit gibi görünse de, bildiğim 
kadarıyla performans sergiledikten sonra birkaç kilo 
veriyorsunuz... Bunu biraz anlatır mısınız?
Çok doğru. Bazen dönem kostümleriyle çıkıyorsunuz sahneye. 
Bazen üstünüzde beş ila sekiz kilo kostüm oluyor. Sırf bir kılıç 
veriyorlar elinize, üç kilo mesela. Tabii aynı zamanda, üç yüz sayfalık 
bir operayı, çıplak sesle, mikrofon olmadan bazen iki bin kişiye, 
bazen de örneğin arenadaysanız on beş bin kişiye açık havada ve 
gece yüzde seksen nemle sahneliyorsunuz; dönem olarak üzerinizde 
kadife bir kostüm, kafanızda bir ağırlık ve orada çıplak sesle 
onca kişiye şarkı söylerken, bir bakıyorsunuz ki vücudunuzda su 
kalmamış.

Bir operanın yüz elli sayfasını ezberliyorsunuz...
Evet, bir başrol sahneliyorsanız, üç yüz sayfanın yaklaşık yüz elli 
sayfasını ezberliyorsunuz. Ezberlemekle kalmayıp anlamını da 
öğreniyorsunuz, yani aslında o dili bilmeniz gerek. Hadi o dili 
bilmiyorsunuz, o zaman kendinizi ifade edebilmeniz anlamında her 
söylediğinizi kelime kelime biliyor olmanız gerekiyor. Sadece kendi 
söylediğinizi değil, karşınızdakinin de ne söylediğini anlamalısınız, 
çünkü örneğin soprano size bir şey anlatırken, ona karşı bir ifade 
vermeniz gerekiyor. 

Sahnede görünen belli başlı birkaç kişi var ama arka 
planda en az yüz ila yüz elli kişi var, değil mi?
Gerçekten öyle. Opera sanatında biz sahnede iki üç solisti 
görüyoruz, ya da belki koromuzu görüyoruz ama ortalama bir 
opera temsilinde, aşağı yukarı minimum yüz elliye yakın kişi çalışır. 
Altmış kişi orkestra, altmış kişi koro dediğiniz zaman yüz yirmi 
kişi oldu. On tane solist diyelim, yüz otuz oldu. Bunun teknik ekibi, 
dekorcusu, kostümcüsü –bazı opera eserlerinde balerini, dansçıları- 
olarak nereden bakarsanız bakın en az yüz elli kişi oluyorsunuz. Bu 
yüzden de aslında dünyada hiç özel opera yoktur, çünkü böyle bir 
masrafı kaldıracak özel bir şirket olamaz. Dolayısıyla dünyadaki 
bütün operalar ve baleler, devlet desteklidir. O yüzden opera ve 
bale sanatının devlet desteği olmadan icra edilmesi imkânsız. 
Kâr beklentisi asla güdülemez. Minimum maliyetle maksimum 
fayda amaçlanır. Önemli olan, halkı bu yüksek mertebeli sanatla 
buluşturmaktır.

Sözlerini unuttuğunuz, sahneyi kaçırdığınız anlar 
oluyor mu? O durumlarda ne yapıyorsunuz? 
Biz tabii sahnede izlerken bunu anlayamıyoruz...
Böyle anlar çok nadir olur, çünkü opera sanatçıları 
mükemmeliyetçidir. Opera sanatı zaten özünde mükemmeliyetçi 
bir sanattır. ‘‘Multi-tasking’’, beyni çok yönlü kullanmayı 
gerektiren bir sanattır. Düşünün, aynı anda orkestra şefini 
ve orkestrayı takip etmeniz gerekiyor. İtalyanca bir eseri 
söylüyorsunuz. Hatta bir örnek vereyim: Bolşoy Tiyatrosu’nda 
dünyaca ünlü Anna Netrebko’yla Tosca yapıyorum; orkestra 
şefi Placido Domingo, sahneye koyan dünyaca ünlü rejisör 
Stefano Poda. Operanın son sahnesi olan, Castel Sant’Angelo’da 
geçen bir zindan sahnesinde düet yapılıyor ve bu şekilde eserin 
sonuna kadar gidiliyor. Stefano Poda, perdenin tamamını 
ellerimiz arkadan bağlı, dizlerimizin üstünde sahnelememizi 
istedi. İlk temsilde bu şekilde yaptık ama dizlerimiz paramparça 
oldu. Sonra, gelmiş geçmiş en ünlü tenorlardan olan Placido 
Domingo da orkestra şefi olarak duruma isyan etti ve dedi ki “Bu 
böyle söylenemez, ellerini açın bu çocuğun.” İkinci ve üçüncü 
temsillerde ellerimi açtılar. Yine dizlerimin üzerindeydim ama 
en azından ellerimle tutunabiliyordum. İşte bunların hepsini 
aynı anda düşünmeniz ve aynı anda yapmanız gerekiyor. Bazen 
bir sahnede dizlerinizin üzerindeyken, soprano atıveriyor 
kendini üzerinize. Onu mu orada tutalım, dizimizin üstünde mi 
duralım, şefe mi bakalım derken beyninizi bir anda çok yönlü 
kullanmanız gerekiyor.

Bir de şöyle bir durum var: “Opera sanatçıları kilolu olsun.” denir. 
Artık öyle bir dönem kalmadı. Tabii biraz iri olmak gerekiyor, 
orası doğru; hem sahneyi doldurmak maksadıyla hem de bu 
kadar büyük bir performansı sergilerken rezervden de harcamak 
gerektiğinden. Özellikle diyaframı, “appoggio”yu tutarken üstüne 
oturmak için belki hafif bir kilo gerekiyor. O yüzden biz de o 
dengede gitmeye çalışıyoruz. 

İtalya’da bir temsilden sonra sokağa çıkıyorsunuz 
ve sokak sizi bir anda alkışlamaya başlıyor. Bu 
gurur verici bir olay. O anı bize hatırlatabilir 
misiniz?
Arena di Verona’da bir gelenek vardır: Arenadaki temsillere 
bir gecede neredeyse on beş bin kişi gelir ve temsilden sonra 
izleyiciler, arenanın hemen çıkışında, Piazza Bra’daki hilal 
şeklinde dizili kafelerde bir şeyler yer, içer. Eğer siz iyi bir temsil 
yaptıysanız ve sizi fark ederlerse alkışlamaya başlıyorlar; bu da, 
yol boyunca devam ediyor.

Stefano Poda, perdenin tamamını 
ellerimiz arkadan bağlı, dizlerimizin 

üstünde sahnelememizi istedi. 
İlk temsilde bu șekilde yaptık ama 

dizlerimiz paramparça oldu.
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bir hafta ila on gün veya bazı zamanlarda da otuz gün kaldığım 
olurdu; bana sorarlardı, en güzel gece kulübü hangisi diye. Bir 
tane gece kulübü ismi söyleyemem size. Benim hayatım, Bolşoy 
Tiyatrosu’yla otelimin arasında geçiyordu.

Bir opera sanatçısı, günde kaç saat uyumalı? 
Yetecek kadar uyku diyelim. Bu spesifik olarak “On saat uyursan 
sesin kaymak gibi olur.” ya da “Altı saat uyursan olmaz.” değil; 
size yetecek, sesinizi dinlendirecek, sizi doyuracak kadar olmalı. 
Mesela ben çok uyuyan bir insan değilim, ortalama altı ila yedi 
saat uyurum, pek sevmem uyumayı; o yüzden bana yetiyor ama 
bazısına örneğin on iki saat yeter. Önemli olan size yetecek uykuyu 
almanız. 

Yapılanlar çok basit gibi görünse de, bildiğim 
kadarıyla performans sergiledikten sonra birkaç kilo 
veriyorsunuz... Bunu biraz anlatır mısınız?
Çok doğru. Bazen dönem kostümleriyle çıkıyorsunuz sahneye. 
Bazen üstünüzde beş ila sekiz kilo kostüm oluyor. Sırf bir kılıç 
veriyorlar elinize, üç kilo mesela. Tabii aynı zamanda, üç yüz sayfalık 
bir operayı, çıplak sesle, mikrofon olmadan bazen iki bin kişiye, 
bazen de örneğin arenadaysanız on beş bin kişiye açık havada ve 
gece yüzde seksen nemle sahneliyorsunuz; dönem olarak üzerinizde 
kadife bir kostüm, kafanızda bir ağırlık ve orada çıplak sesle 
onca kişiye şarkı söylerken, bir bakıyorsunuz ki vücudunuzda su 
kalmamış.

Bir operanın yüz elli sayfasını ezberliyorsunuz...
Evet, bir başrol sahneliyorsanız, üç yüz sayfanın yaklaşık yüz elli 
sayfasını ezberliyorsunuz. Ezberlemekle kalmayıp anlamını da 
öğreniyorsunuz, yani aslında o dili bilmeniz gerek. Hadi o dili 
bilmiyorsunuz, o zaman kendinizi ifade edebilmeniz anlamında her 
söylediğinizi kelime kelime biliyor olmanız gerekiyor. Sadece kendi 
söylediğinizi değil, karşınızdakinin de ne söylediğini anlamalısınız, 
çünkü örneğin soprano size bir şey anlatırken, ona karşı bir ifade 
vermeniz gerekiyor. 

Sahnede görünen belli başlı birkaç kişi var ama arka 
planda en az yüz ila yüz elli kişi var, değil mi?
Gerçekten öyle. Opera sanatında biz sahnede iki üç solisti 
görüyoruz, ya da belki koromuzu görüyoruz ama ortalama bir 
opera temsilinde, aşağı yukarı minimum yüz elliye yakın kişi çalışır. 
Altmış kişi orkestra, altmış kişi koro dediğiniz zaman yüz yirmi 
kişi oldu. On tane solist diyelim, yüz otuz oldu. Bunun teknik ekibi, 
dekorcusu, kostümcüsü –bazı opera eserlerinde balerini, dansçıları- 
olarak nereden bakarsanız bakın en az yüz elli kişi oluyorsunuz. Bu 
yüzden de aslında dünyada hiç özel opera yoktur, çünkü böyle bir 
masrafı kaldıracak özel bir şirket olamaz. Dolayısıyla dünyadaki 
bütün operalar ve baleler, devlet desteklidir. O yüzden opera ve 
bale sanatının devlet desteği olmadan icra edilmesi imkânsız. 
Kâr beklentisi asla güdülemez. Minimum maliyetle maksimum 
fayda amaçlanır. Önemli olan, halkı bu yüksek mertebeli sanatla 
buluşturmaktır.

Sözlerini unuttuğunuz, sahneyi kaçırdığınız anlar 
oluyor mu? O durumlarda ne yapıyorsunuz? 
Biz tabii sahnede izlerken bunu anlayamıyoruz...
Böyle anlar çok nadir olur, çünkü opera sanatçıları 
mükemmeliyetçidir. Opera sanatı zaten özünde mükemmeliyetçi 
bir sanattır. ‘‘Multi-tasking’’, beyni çok yönlü kullanmayı 
gerektiren bir sanattır. Düşünün, aynı anda orkestra şefini 
ve orkestrayı takip etmeniz gerekiyor. İtalyanca bir eseri 
söylüyorsunuz. Hatta bir örnek vereyim: Bolşoy Tiyatrosu’nda 
dünyaca ünlü Anna Netrebko’yla Tosca yapıyorum; orkestra 
şefi Placido Domingo, sahneye koyan dünyaca ünlü rejisör 
Stefano Poda. Operanın son sahnesi olan, Castel Sant’Angelo’da 
geçen bir zindan sahnesinde düet yapılıyor ve bu şekilde eserin 
sonuna kadar gidiliyor. Stefano Poda, perdenin tamamını 
ellerimiz arkadan bağlı, dizlerimizin üstünde sahnelememizi 
istedi. İlk temsilde bu şekilde yaptık ama dizlerimiz paramparça 
oldu. Sonra, gelmiş geçmiş en ünlü tenorlardan olan Placido 
Domingo da orkestra şefi olarak duruma isyan etti ve dedi ki “Bu 
böyle söylenemez, ellerini açın bu çocuğun.” İkinci ve üçüncü 
temsillerde ellerimi açtılar. Yine dizlerimin üzerindeydim ama 
en azından ellerimle tutunabiliyordum. İşte bunların hepsini 
aynı anda düşünmeniz ve aynı anda yapmanız gerekiyor. Bazen 
bir sahnede dizlerinizin üzerindeyken, soprano atıveriyor 
kendini üzerinize. Onu mu orada tutalım, dizimizin üstünde mi 
duralım, şefe mi bakalım derken beyninizi bir anda çok yönlü 
kullanmanız gerekiyor.

Bir de şöyle bir durum var: “Opera sanatçıları kilolu olsun.” denir. 
Artık öyle bir dönem kalmadı. Tabii biraz iri olmak gerekiyor, 
orası doğru; hem sahneyi doldurmak maksadıyla hem de bu 
kadar büyük bir performansı sergilerken rezervden de harcamak 
gerektiğinden. Özellikle diyaframı, “appoggio”yu tutarken üstüne 
oturmak için belki hafif bir kilo gerekiyor. O yüzden biz de o 
dengede gitmeye çalışıyoruz. 

İtalya’da bir temsilden sonra sokağa çıkıyorsunuz 
ve sokak sizi bir anda alkışlamaya başlıyor. Bu 
gurur verici bir olay. O anı bize hatırlatabilir 
misiniz?
Arena di Verona’da bir gelenek vardır: Arenadaki temsillere 
bir gecede neredeyse on beş bin kişi gelir ve temsilden sonra 
izleyiciler, arenanın hemen çıkışında, Piazza Bra’daki hilal 
şeklinde dizili kafelerde bir şeyler yer, içer. Eğer siz iyi bir temsil 
yaptıysanız ve sizi fark ederlerse alkışlamaya başlıyorlar; bu da, 
yol boyunca devam ediyor.
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Kendinizi çok mütevazı anlatıyorsunuz ama bizde 
sokakta çıkıldığında bile poz vermeler olur, ki siz 
Türkiye’de değilsiniz. Dünyadaki, sanattan anlayan, 
sanata değer veren ve bilinç olarak üst kademedeki 
insanların sizi tanıması nasıl bir duygu? O anda neler 
hissediyorsunuz?
Ben biraz mahcup oluyorum, onu söyleyeyim. Mutlulukla karışık bir 
mahcubiyet tabii. Düşünsenize, orada genciyle yaşlısıyla, boynumuza 
sarılanıyla yüzlerce insan var. Tamamı İtalyan da değil. Çok ünlü bir 
festival olduğu için, her yerden, bir yıl öncesinden bilet ayarlayıp geleni 
var. İtalya’nın bir de opera izleme grupları vardır dernek gibi; onlar 
ellerinde nota, hata bekleyen insanlar. Örneğin; aryanızı söylerken, 
sizinle beraber aryayı söylüyorlar. Bazıları da kendini hata bulmaya 
adamış. Onlardan o alkışı alınca mutlu oluyorum. Mahcubiyetle 
bağlı bir mutluluk. Türk bir sanatçı olarak, ülkemi, aslında bir Türk’ü 
alkışladıklarını fark ettiğim zaman, içimdeki mutluluk seviyesi beşle 
katlanıyor.

Hep operadan bahsediyoruz ama siz sadece bu tarzda 
mı ilerliyorsunuz? Örneğin; canınız sıkıldığında arabesk, 
pop vb. dinliyor musunuz, yoksa yine operadan şarkılar 
mı söylüyorsunuz?
Her zaman söylediğim bir şey bu: Ben müzik ayırt etmiyorum. İnsanın 
içinde bir heyecan uyandıran, tüylerini diken diken eden, o anki 
duygularına, üzgünse üzüntüsüne, sıkıntılıysa sıkıntısına, mutluysa 
mutluluğuna tercüman olan her türlü müziğe saygı duyuyorum. 

Pop müzikten kim var mesela?
Kayahan’ı, Barış Manço’su, Sezen Aksu’su, zaten bunlar Erol 
Büyükburç’tan başlayarak Türk Pop Müzik tarihini oluşturmuş insanlar. 
O yüzden hepsine saygım sonsuz; bu ülkedeki popüler bir müzik 
kültürünü, bir noktadan bir noktaya getirmişler. Türkülerimizi de çok 
seviyorum. Türküler bir ülkenin kimliğidir aslında, geçmişidir, tarihidir. 
Klasik Türk Müziği parçalarından da çok beğendiğim, değerli besteciler 
var. Örneğin; Münir Nurettin Selçuk, Paris’te opera ve şan eğitimi almış 
muhteşem bir tenor. Paris operasından kendisine teklifte bulunuyorlar 
ama o, ülkesine dönerek Klasik Türk Müziğinin gelişimine katkıda 
bulunuyor. O yüzden Münir Nurettin Selçuk’un yazdığı eserlere 
bakarsak, giriş gelişme sonuç olarak opera aryası formundadır. Sonuçta 
çok seslilik bir zenginlik. Hangi müzik dalı olursa olsun, bunu doğru bir 
formatta çok sesli hale getirdiğiniz zaman, o işi daha zengin bir sunuma 
getirmiş oluyorsunuz.

‘‘Zeki Müren Şarkıları’’ projesinden bahsedersek...
Limak Filarmoni Orkestrası’yla yaptığımız bir proje. Çok sevgili Ebru 
Özdemir ile beraber kurarken çıkış noktamız şuydu: Türkiye’de çok 
sesli müziği, onunla hiç tanışmamış olan bir kitleye yayabilmek. Ön 
yargısı olanlara, ön yargılarını kırarak çok sesli müziği tanıtabilmek 
adına aslında dünyada da kullanılan bir yöntem. Mesela Napoliten 
dediğimiz parçalar, mandolin ve akordeonla çalınıp söylenen İtalyan 
halk şarkılarıdır. Dünyaca ünlü tenor Roberto Alagna’nın çıkardığı bir 
Sicilya halk şarkıları albümü vardı ve çok başarılı oldu. Yine Soprano 
Angela Gheorghiu’nun çıkardığı bir Romanya halk şarkıları albümü 
oldu. Aslında dünyadaki opera sanatçıları, kendi ülkelerindeki halk 
şarkılarına yer veriyorlar, çok sesli şekilde dünyaya daha zengin bir 
üslup ile anlatıyorlar. Biz de, neden yapmayalım, dedik. Bu noktada Zeki 
Müren, halkın geniş bir kesiminden teveccüh görmüş, zamanının çok 
radikal bir duruş sergilemiş olan sanatçısı. Zamansız bir sanatçı. Bundan 
yirmi yıl sonra bizim çocuklarımız da Zeki Müren seviyor olacak, bizler 
de seviyoruz, annelerimiz babalarımız da seviyordu. Halkın bildiği 
şarkılar olduğu için de hem Zeki Müren’i anmak hem de çok sesli müziği 
ön yargılı kitlelere ulaştırabilmek için yaptığımız bir proje bu. Örneğin; 

senfoni orkestrasına ön yargıları olan kişileri de bir şekilde biz 
o konserlere çekebildik. Böylece senfoni orkestralarının, çıkan 
müziğin ne kadar zengin olduğunu görmüş oldular. 

İçinde olduğumuz Lexus’u nasıl buldunuz? 
Çok keyifli ve konforlu bir yolculuk oldu Lexus sayesinde. Güzel 
sohbet için ben de teşekkür ederim. 

Üç yüz sayfalık bir operayı, çıplak 
sesle, mikrofon olmadan bazen 
iki bin kișiye, bazen de örneğin 

arenadaysanız on beș bin kișiye açık 
havada ve gece yüzde seksen nemle, 

üzerinizde kadife bir kostüm varken 
sahneliyorsunuz.



Cemiyeti 
Buluşturan 
Davet
Ankara cemiyet hayatının sevilen 
simalarından Avukat Beril Pınar 
Tandoğan, yakın arkadaşlarını keyifli 
bir akşam yemeği davetiyle bir araya 
getirdi.

Ankara’da cemiyet hayatının yakından tanıdığı simalar, Beril Pınar 
Tandoğan’ın akşam yemeği davetinde bir araya geldi. Sanata olan 
tutkusuyla da adından sıkça söz ettiren Tandoğan, Ankara’nın gözde 
merkezlerinden Divan Çukurhan’da yakın arkadaşlarını ağırladı. 
Uzunca bir masada bir araya gelerek iftar yapan davetliler bol bol 
sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.  
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BERİL TANDOĞAN
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ğlenceli Cinayetler Kumpanyası Ankara 
seyircisi ile buluşuyor. En başa dönersek, 
Türkiye’de bu fikri uygulamaya nasıl karar 
verdiniz?
Londra’da, bizim bugün yaptığımız formata 
benzer polisiye oyunlar oynandığını duyuyordum. 
2005 yılında Okan Bayülgen’e böyle bir format 

yapabileceğimizi söyledim, o da hemen ilgilendi. Sonra ben 

Londra’ya bir örneğini seyretmeye gittim ama açıkçası gördüğüm 
iş bana çok basit ve turistik geldi, hayal kırıklığına uğramış bir 
şekilde geri döndüm. Projeyi o dönemde rafa kaldırdık ama ikimiz 
de üzerinde düşünmeye devam ettik. Sonra araya Kanıt dizisi girdi; 
yüz bölüm onu yazınca, tüm çocukluğunu Agatha Christie ile 
geçirmiş biri olarak kesinlikle bu yoldan devam etmek istediğime 
emin oldum. 2014’te yeniden Okan ile oturduk, konuştuk; 
seyircinin arasında, 360 derece oynanacak bize özel bir format 

E

Pasion Turca organizasyonu ile Bilkent Otel’de izleyiciyle bulușan ve sahne yerine 
seyircinin arasında üç yüz altmıș derece oynanan interaktif polisiye oyunda, 
seyircilerin 1990’ların sonundaki baș döndürücü bir geceye ıșınlandığı ve bir 
anda kendilerini gizemli bir cinayetin ortasında bulduğu Eğlenceli Cinayetler 

Kumpanyası’nın yazarı Selin Atasoy, merak edilenleri MAG Okurları için yanıtlıyor...

Eğlenceli Cinayetler 
Kumpanyası İlk Kez Ankara’da

röportaj

Selin Atasoy 
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çıkardık. Ben oyunu yazmaya başladım, Okan da profesyoneller ve 
amatör oyunculardan oluşan müthiş uyumlu bir ekip kurdu ve onları 
inanılmaz bir şekilde yönetti. Sonunda 2015 mayısında, yani ilk 
konuşmamızdan tam on yıl sonra, Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası 
hayata geçti. 

Sizi yıllarca “Kanıt” dizisine yazdığınız başarılı 
senaryolarla takip ettik. Şimdi, yazdığınız hikâyeleri 
seyircilerin de dahil olduğu interaktif bir oyunda 
sunuyorsunuz. İkisi arasındaki en temel farklar neler? 
Bu konsepti biraz anlatır mısınız?
Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası (ECK); komedi ögelerinin ağırlıkta 
olduğu, içinde tabii ki ara ara pişmanlıklar, hayal kırıklıkları, özlemler, 
arayışlar barındıran, seyircinin içinde 360 derece oynanan eğlenceli 
bir interaktif tiyatro formatı. İlk oyunumuz ECK Şirket, farklı sonlarla 
oynanıyor. ECK Metres’in ise 70’ler, 80’ler, 90’lar gibi, farklı yedi 
sürümü var.  Seyircimiz bir yemeğe geliyor ve hemen yanlarında bir 
cinayet işleniyor. Sonra da içinde emprovizasyon olmayan, metne 
birebir uyulan bir oyun seyrediyorlar. Seyirciyi sıkmadan kısa kısa 
dört perde oynuyoruz. Aralarla tamamı iki ila iki buçuk saat sürüyor. 
Okan, Master of Ceremony olarak gecenin ev sahibi. Kumpanyanın, 
senelerdir birlikte çalışan on iki kişilik sabit bir oyuncu ekibi var. Bu 
ekip kendi içinde sorunsuz olduğu için, bu rahatlıkları seyirciye de 
geçiyor. Arada seyircilerden de oyuncular alıyoruz. Ezber yapmadan, 
kısa bir metni karttan okuyarak oynuyorlar ama oynadıkları 
karakterler ve söyledikleri, oyunun akışı için çok önemli oluyor, hikâye 
onlardan sonra tamamen başka bir boyuta geçiyor. 

Willard Huntington iyi bir polisiye roman ya da film 
için yirmi kural ileri sürüyor. Selin Atasoy’a göre 
polisiye hikâyelerin olmazsa olmazı nedir? 
Benim için tek kural var: Seyircini, okuyucunu aptal yerine koyma ve 
ona saygı duy.

Yazdığınız hikâyelerde nasıl karakterler sizi daha fazla 
etkiliyor?
Psikolojik sorunları olanlar, seri katiller ya da içimizde yaşayan ama 
potansiyelini tahmin edemediğimiz sıradan karakterler... 
Bugüne kadar bin altı yüze yakın karakter yazdım; bunlardan yarısı, 
düşünün ki yaklaşık sekiz yüz tanesi, cinayet işleme potansiyeli olan 
kişilerdi. Hayatımda da, televizyon ya da tiyatro seyircisi ile buluşmuş 
yüz küsur tane katil var. Kimi çok çaresiz, kimi çok soğukkanlı, kimi 
psikosomatik bir hastalıktan mustarip… Tabii bunlar gerçek insanlar 
değil, bu karakterler benim beynimin üretimleri. Hiçbiri gerçekten 
yaşamamış; ama o kişilerde tabii ki her gün karşımıza çıkan gerçek 
suç hikâyelerinden ya da yazdığım günün sabahı kahve içerken yan 
masamda oturan kişilerden izler var. Hiçbir zaman birebir gerçek 
suç hikâyeleri yazmayı kabul etmedim. Etik olarak buna karşıyım. 
Yazarsam, o olaydan etkilenmiş herkese ihanet edecekmişim gibi 
geliyor. 

İzleyici tepkileri nasıl?
Kanıt’tan farklı olarak ECK, cinayeti tamamen unutacağınız ve insan 
ilişkilerine odaklanacağınız eğlenceli bir format sunuyor. Oyunların 
tanıtımı için “Gizem ve kahkaha bir arada” diyoruz. Seyirci bireysel 
olarak bir çözüme gidemiyor, masalar halinde çalışmaları lazım. 
Yıllardır değişmeyen tek bir şey var; oyun biter ve seyircilerimizin 
büyük bir kısmı hemen gitmez, çünkü beklenmedik bir şekilde sanki 
birimizin evine gelmişiz gibi sohbet devam eder. Masalar birleştirilir, 
muhabbet başlar. Bugüne kadar onlarca kez seyircilerimizle 
sabahlamışızdır, oyunun tüm yorgunluğundan sonra bu saatler 
hepimize terapi gibi geliyor bence. 

Oyunda Okan Bayülgen’i de yönetmen ve sunucu 
olarak görüyoruz. Birlikte çalışmak nasıl? Hikâyeye 
katkıları oldu mu? 
Okan inanılmaz bir “çete arkadaşı”. Eğlenceli Cinayetler 
Kumpanyası’na kadar hep yalnız yazmayı tercih ettim; tabii 
ki beraber çalıştığım çok başarılı ekipler vardı ama günün 
sonunda bilgisayarın karşısında tek kalıyordum. Sonra, ilk defa 
deneyeceğim tiyatro yazma sürecinde, Okan’ın hayran olduğum 
derin tiyatro bilgisine sığındım. Twist’leri olan bir hikâye kurgusu 
yaratmak, bildiğim bir şeydi ama daha fazlasına ihtiyacım vardı. 
Okan’ın varlığı bana çok iyi geldi. Yaratıcı süreçte hem bu kadar 
kavga edip, hem de bu kadar çok anlaştığım biri ile daha önce hiç 
çalışmamıştım. 

İzleyiciler katili kolay bulabiliyor mu? Oyun 
içerisinde katili bulmak için serpiştirdiğiniz ipuçları 
var mı? Bu tarz hikâyelerde izleyiciler olayı çözmek 
için nelere odaklanmalı?
ECK oyunları kolay oyunlar değil, bunu kabul ediyorum. Çok 
detay, çok twist var; üstelik bir de 360 derece oynandığı için seyirci 
bir tarafa bakarken diğer tarafta başka bir şey olabiliyor ama 
oyunun içine, seyirciye oradaki delillere dikkat etmesini işaret 
eden müzik sinyalleri entegre ettik, ayrıca oyun interaktif olduğu 
için oyuncularla sürekli etkileşim halindeler. Oyunun finalini 
oynamadan önce masalara formlar dağıtılıyor. Bu formlarda 
katilin kim olduğu sorusunun yanı sıra iki ya da üç tane, oyunla 
ilgili dikkat sorusu var. Tamamını doğru bilen ekipler kazanmış 
oluyorlar.  

Şu ana kadar bir cinayetin çözülmesini sağlayan ve 
sizi en çok şaşırtan ipucu neydi?
Bir saç kepeğinden elde edilen DNA ve böylelikle bir suçlunun 
teşhis edilebilme ihtimali.

Bu türde senaryo yazarken özellikle dikkat ettiğiniz, 
asla yer vermem dediğiniz etik kurallar var mı?
Terör, dini inançlar ve tetikleyici bir unsur olduğu için intihar 
hakkında yazmıyorum. Seyircimin zekâsına saygı duyuyorum, 
gereksiz duygu sömürülerinden ve ajitasyonlardan uzak durmaya 
çalışıyorum. Çok araştırıp, okuyup yalnızca bilimsel dayanağı 
olan deliller yazıyorum.

Gerilim, polisiye, korku hatta komedi… Oyunda 
bunları bir araya getirmenin bir matematiği var mı? 
Türk izleyici en çok neyi görmeyi bekliyor? 
Yazarken “Türk seyircisi ne ister?” diye düşünmüyorum, 
“Ben ne isterdim?” diye düşünüyorum. Sonuçta hepimiz bir 
değil miyiz? İnsanız; benzer şeylere üzülüyor, benzer şeylere 
seviniyoruz, sevdiğimize bir şey olunca hepimizin canı yanıyor. 
Hepimiz çocukken aynı şekilde masum ve korumasızız, sonra 
bu canavar dünya hepimizi başka bir tarafa savuruyor ama 
özümüzde aynıyız. Zaten mühim olan da ara ara kendimize bunu 
hatırlatmak. 

Ankara seyircisine bir mesajınız var mı?
Uzun zamandır buluşmayı bekliyorduk. Bunu organize eden 
Pasion Turca ekibine ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’ne 
teşekkür ediyoruz. Misafirlerimizi oyun gecesi 1990’ların sonuna 
ışınlamaya geliyoruz. Bu bizim için bir performans değil, daha 
çok bir buluşma; birlikte kendimizi iyi hissedeceğimiz, Okan’ın 
oyunların öncesinde hep dediği gibi tiyatro çatısı altında “diz dize, 
biz bize” geçireceğimiz birkaç güzel saat.  
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karma

 Kıskançlık mı 
yoksa “Othello” 
Sendromu mu?

ıskanç mısınız? Sevgi kıskançlığı barındırır mı? Peki, 
sevdiğinizi kıskanabilmekten mutlu olur musunuz? 
Sorulara cevap düşünürken sizler, ben bir hikâye 
anlatacağım. Kıskançlığın en üst perdesinden.

Othello’yu bilir misiniz?
Othello, Shakespeare tarafından kaleme alınmış olan trajedilerden 
bir tanesidir. Ayrıca Othello, oyunun baş karakterinin adıdır. Oyun 
dört kişi etrafında döner. Othello, karısı, muhafız komutanı ve akıl 
hocası arasında. Othello, Kıbrıs’taki Venedik Koloni Ordusu’nun 
Osmanlılarla savaştığı dönemde başarılı ve saygı duyulan Mağrip 
kökenli bir komutan. Othello büyük bir kıskançlıkla ve bir yanlış 
anlaşılma sonucu eşi Desdemona’yı öldürüyor.
İngiliz Psikiyatrist John Todd, bu sanrılı kıskançlık halini ilk defa 
“Othello Sendromu” olarak tanımladığı için bu hikâyeyi anlatarak 
başladık. 

Peki, nedir bu hastalık? Her kıskançlık aslında bir 
hastalık mıdır?
Başka rahatsızlıklarla paralel olarak ortaya çıkabilen bu sendromda 
kişi, eşinin kendisini hep aldattığını düşünür ve bu düşüncesinden 
ötürü kendisini tehdit altında hisseder. Bu tehdidin önüne geçmek 
için, eşini kısıtlama yoluna gider. Düşünceleri mantıksal gerçekliğe 
dayanmaz, kanıtları olmadan dahi aldatıldıklarına emin olurlar
Belirtileri şöyle sıralanabilir:
• Eşinin kötü niyetli olduğunu düşündüğü için, her davranışını 
sorgular, her konuda hesap sorar ve onu suçlar. Sürekli savunma 
hissi yaratır.
• Sosyal medya hesaplarını kontrol eder, beğenilere bakar, 
hesaplarının şifresini ister.
• Eşinin eşyalarını karıştırır, kanıt arar, ev dışındaki aktivitelerini 
sınırlamaya çalışır.
• Daima duygusal baskı uygular, gerekli gördüğünde bu baskıyı 
da kullanarak, eşini ailesinden ve arkadaşlarından uzak tutar. 
Asosyallik yaşanmaya başlar.
• Kıskançlığın neden olduğu sorunlara rağmen, ilişkilerindeki 
çatışma için diğer kişiyi suçlar.
• Düşüncelerini haklı görür. Agresif savunucudur.
• Şiddete varan davranışlar sergiler, intihara teşebbüs ettiği dahi 
görülür.

Bu sendromun tespiti sırasında uzmandan destek almak en 
doğrusudur. En doğru sonuç için bir uzmanın, Othello Sendromu 
testini uygulaması gerekiyor elbette. Aşırı sahiplenme hali 

nedeniyle ortaya çıkan şiddet davranışlarının da önlenebilmesi için, 
belirtiler doğrultusunda, uzmanlar ilk önce altta yatan sebepleri 
arayabilir. Tedavi desteğini kabul ettiğinde gerekirse eşi de destek 
olarak, bu sendromdan mustarip kişiye yardım da edebilir. 

Peki, bu sendrom neden ortaya çıkabilir? 
Kesin bir araştırma sonucu olmamakla birlikte kişinin geçmiş 
sağlık durumu ve kaybetme korkusu ile birlikte yaşadığı öz güven 
kaybı dikkate alınabilir.

Neden kıskanırız?
Belki sorulması gereken soru budur. İletişim çağı dediğimiz 
günümüz koşullarında, aile içi iletişim, eşler arası iletişim, 
sendromdan mustarip kişinin hayatında olan insanlarla iletişimi 
de belirleyici rol oynayabilir. Toplumda kıskançlık, sahip olma 
gibi istek ya da duygular, bir sevgi göstergesi olarak kabul 
görebilmektedir. Bir aşamaya kadar normal sayılmaktadır ancak, 
aşırılık olmaya başladığı zaman Othello’nun hikâyesinde olduğu 
gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasına da sebep yaratabilir.

Seven İnsan Kıskanır
Kıskançlık, bu sendroma doğru giden yolun ilk aşaması olarak 
görülebilir. Toplumsal olarak da bu sendromla ya da kıskançlıkla 
baş etmek için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. “Seven insan 
kıskanır.” sözüyle normalleştirdiğimiz, “Kıskandırmak için yapıyor.”, 
“Çok sevmek suç mu?” gibi kalıplarla haklı hale getirdiğimiz bu 
duygunun altında yatan sebeplerin konuşulmaya başlaması, 
sevginin sahiplenmekten çok, biz olmakla ilgisi olduğunu 
hatırlatan bir adım olarak kabul edilebilir.

Siz ne kadar kıskançsınız? Sevgi kıskançlık da 
içermeli midir? Peki, eşinizin kıskançlığının ne dozda 
olduğunu nasıl ölçersiniz? 
Kıskançlık duygusu ile tek başınıza baş etmemek gerektiğini de 
unutmamalısınız. Belki sevginin ve sevmenin ne olduğunu doğru 
anlatmaya başlarsak, kıskançlık da ortadan kalkacaktır. Kıskançlık 
eğer ilişkinize, çevrenize ve ailenize zarar vermeye başlamışsa 
mutlaka bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin; bugün 
kıskançlık diye hafife aldığınız duygu, belki büyük bir problemin 
habercisidir.

Kabul etmek, sahiplenmemek, şahit olmak ve sadece o sevgiyi 
yaşamak. Ne diyordu Selvi Boylum Al Yazmalım’da Asya? “Sevgi 
neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti.” 

K
Aylardan mayıs. Bahar yüzünü iyiden iyiye gösterdi. Isınan hava 

ve Anneler Günü coșkusuyla dolu günlerde, sevginin bambașka 
bir boyutundan bakmaya geldim sizlerin karșısına. 

Özgür Aksuna
ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com
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Emel Uslu Atik’ten 
Örnek Proje
İş dünyasında yaptığı çalışmaların yanı sıra 
sosyal sorumluluk ve vakıf etkinlikleriyle 
de adından sıkça söz ettiren Emel Uslu 
Atik, kurucusu olduğu vakıf adına 
Diyarbakır’da örnek bir sosyal sorumluluk 
projesine imza attı.
Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı, (EUAVAKFI) 
Diyarbakır’ın Yarımkaş köyünde EUAVAKFI Çocuk Festivali’nin ilkini 
gerçekleştirdi. Gelenekselleşecek olan etkinlikte Yarımkaş köyü ve çevre 
köylerde yaşayan çocuklar için şişme oyun parkı, kukla gösterileri, illüzyon 
gösterisi ve bubble show gibi birçok etkinlik düzenlendi. Sabahın erken 
saatlerinde, Yarımkaş İlkokulu bahçesindeki festival hazırlıklarıyla 
karşılaşan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Festivalin hazırlıkları 
günler öncesinden EUAVAKFI üyeleri tarafından başlatılırken; yaklaşık 
yirmi yıldır kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve çocuklar için çeşitli projeler 
yürüten Atik ise EUAVAKFI çatısı altında gerçekleştirdiği ilk festivalin 
heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.    

davet

Günler öncesinden bașlayan hazırlıklarla 
Yarımkaș İlkokulu’nun bahçesinde kurulan 
festival alanında șișme oyun parkı, Hacivat 
ile Karagöz gösterileri ve daha birçok etkinlik 
düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde, 
okul bahçesindeki etkinliklerle karșılașan 
çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.
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davet

Emel Uslu Atik, kurucusu olduğu vakıf adına 
Diyarbakır’da örnek bir sosyal sorumluluk 
projesine imza attı. Gelenekselleșecek olan 
EUAVAKFI Çocuk Festivali, Diyarbakır’ın 
Yarımkaș köyü ve çevre köylerdeki çocuklar 
için düzenlendi.
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Yaklașık yirmi yıldır kırsal 
kesimde yașayan kadınlar 
ve çocuklar için çeșitli 
projeler yürüten Emel Uslu 
Atik, EUAVAKFI çatısı altında 
gerçekleștirdiği ilk festivalin 
heyecanını ve mutluluğunu 
yașadı.  
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ules Verne ve coğrafya ansiklopedileri okuyarak 
büyüyen Hayri Dağlı’nın bu son derece ilginç olan 
hayat hikâyesini okuyacağınız röportajımızın yanı sıra  
@ideauniversal profilinden, İDEAlist e-bültenlerinden 
daha yoğun görsele ve içeriğe ulaşabilir ve ideauniversal.
org adresine üye olarak tüm faaliyetlerini takip 
edebilirsiniz.

Kendinizden, eğitimlerinizden, çocukluğunuzdan ve 
aile yapınızdan bahsedelim lütfen...
Orta gelirli bir ailenin ilk çocuğuyum. Babamın, gazete kuponlarını 
biriktirerek aldığı Jules Verne kitapları ve coğrafya ansiklopedilerinin 
içinde geçti çocukluğum. İlk o kitapların sayfalarında keşfetmeye 
başladım yeryüzünü. Bir çocuk merakı ile başlayan yeryüzünü 
anlama hevesi sonrasında coğrafya bölümüne girmemi sağlayacaktı. 
Dokuz Eylül Üniversitesinde Coğrafya bölümünü okurken bir 
sırt çantalı gezgin olarak dünyanın uzak bölgelerine seyahatler 
düzenlemeye başladım. Mezun olduktan sonra, sürdürülebilir 
kalkınma üzerine yüksek lisansımı tamamlamak için İsveç’e 
yerleştim. Eğitim ve seyahatlerim devam ederken Birleşmiş Milletler, 
Dünya Bankası gibi kuruluşların projelerinde yer almaya başladım. 
Bir gün İsveç’teki okulumun duvarında bir söze rastladım. Karl 
Marx’ın “Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.” 
sözüydü. Üzerine günlerce düşündüm. Belki de bu söz beni dönüşüm 
yolculuğum için harekete geçiren güç olacaktı. 

Pek çok röportajda bahsettiniz lakin burada da 
anlatmak icap edecek. Bu yol, önünüze ne zaman ve 
nasıl açıldı?
2014 yılında sırt çantalı bir gezgin olarak, Kilimanjaro 
Dağı’na tırmanmak üzere Tanzanya’ya gittim. Dağ tırmanışını 
tamamladıktan sonra ilk durağım, ülkenin kuzeyindeki Masai 
kabilesi ve diğer eşitlikçi toplumların da yaşadığı Serengeti coğrafyası 
oldu. Yemek istemek için durakladığım Mta Kbu Mwta adında bir 
Masai köyünün sakinleri beni tanrı misafiri olarak gördü ve evlerini 
açtı. Serengeti Millî Parkı’nın eteklerindeki bu yoksul köyün benim 
yaşamımı kökten dönüştüreceği aklımdan dahi geçmemişti. Köydeki 
yokluk öyle böyle bir yokluk değil. Köyün çıplak ayaklı çocukları, 
“ugali” ismini verdikleri bir tas mısır lapasını bulduklarında 
kendilerini şanslı hissediyor. En yakın sağlık ocağı arabayla beş 
ya da altı saat uzakta. Doğumlar geleneksel yöntemlerle yapılıyor. 
Müdahalenin gerekmesi durumunda köyde araba olmadığı için 
sağlık ocağına erişim şansı yok. Hem yetersiz beslendikleri hem 
de sağlık hizmetlerine erişemedikleri için çocuk ölümleri yüksek. 
Köyde gezinirken, bir Afrika elması ağacı altında, ilkel yöntemlerle 
yapılmış bir sınıf olduğunu fark ettim. Hasta olan gönüllü yerel 
öğretmen bir aydır gelemiyormuş. Durumu fark edince çocuklara 
benimle etkinlik yapmak isteyip istemediklerini sordum. Hep bir 
ağızdan Swahili dilinde elbette anlamına gelen “kwa kweli” dediler. 
Üç gün boyunca, etraflarındaki vahşi hayvanların tanınmasından 
İngilizce’ye, hijyenden, hastalıklardan korunmaya birçok etkinlik 
yaptık. Onlar bana Afrika masalları anlattı, bense onlara Anadolu 
masalları. Üç günün sonunda kız çocuklarının büyük çoğunluğunun 
etkinliklere gelmediğini fark ettim. Nedenini sorduğumda ise, kız 
çocuklarının su taşımaktan derse zamanlarının kalmadığı cevabını 
verdiler.

Aynı gün, Fatima adında, yedi yaşında, dünyalar tatlısı bir kız 
çocuğu ile tanıştım. İki yıl önce köye bir gezici hemşire gelmiş. 
Onunla tanıştığı günden beri, büyüyünce hemşire olma hayalleri 
kuruyormuş. Kendisine suyu nereden getirdiğini sordum. İki 
saat uzaktaki su birikintisinden getirdiğini söyledi. Ertesi gün 

J Fatima’nın her gün yaptığı bu yolculuğuna katıldım. Çıplak 
ayaklarla yaptığımız iki saatlik yürüyüşün ardından su 
kaynağına ulaştık. İçindeki kurtçukların ve parazitlerin 
gözle görülebildiği, çamur renginde bir suydu. Bölgede 
yaşayan yabani hayvanlar da buradan su içiyormuş. Öyle bir 
su ki, içinde bulunduğumuz yüzyılda böyle bir suyun hâlâ 
içilebiliyor olduğunu anlamak ve bunu kabul etmek mümkün 
değil. Yeryüzünün bir tarafında Mars’a gitmek tartışılırken 
diğer tarafında böyle bir suyun milyonlarca insan tarafından 
içiliyor olmasına inanmak güç. Fatima birkaç gün sonra bu 
sudan dolayı hasta oldu. Yüksek ateş yüzünden akan boncuk 
boncuk terlerini gören, onun bu hikâyesine tanık olan hiç 
kimse yaşamına eskisi gibi devam edemezdi. Geçen her gün, 
her dakika, Fatima ve onun gibi milyonlarca çocuğun bu 
hikâyesini duymayan ve bilmeyen insanlar adına bir utançtı, 
çünkü Şehrâzâd’ın birinci masalının sırları bize, insanlığın 
yaptığı her eylem kadar yapmadığından da sorumlu olduğunu 
fısıldıyordu. 

Bazı görevler nasıl farklıysa onları yapacak farklı insanlar da vardır. 
Diğerlerinden çok farklı insanlar... Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği – 

IDEA Universal kurucusu ve Yönetim Kurulu Bașkanı Hayri Dağlı, kurduğu yüz 
yirmi beș akıllı köyle iki yüz elli bin insanın hayatını kalıcı bir șekilde pozitife çevirdi. 
Yakında on yeni akıllı köy daha katılacak bu sayıya. Türkiye, Afrika ve Asya’nın en 
dezavantajlı coğrafyaları, hayat vermek için hedefindeki faaliyet alanları. Afrika’ya 
bir milyon meyve ağacı dikecekler. Doğa Derneği ile birlikte Türkiye’de Kadim 

Üretim Havzaları/SEPLS Anlayıșının Yaygınlaștırılması Projesi’ni hayata geçirdiler. 
Geçen yaz yangın çıkan yerlere giderek hayvan barınakları yaptılar... 

“Gerçek Çılgınlık, 
Hiçbir Şey Yapmamaktır”

HAYRİ DAĞLI, SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com
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Müdahalenin gerekmesi durumunda köyde araba olmadığı için 
sağlık ocağına erişim şansı yok. Hem yetersiz beslendikleri hem 
de sağlık hizmetlerine erişemedikleri için çocuk ölümleri yüksek. 
Köyde gezinirken, bir Afrika elması ağacı altında, ilkel yöntemlerle 
yapılmış bir sınıf olduğunu fark ettim. Hasta olan gönüllü yerel 
öğretmen bir aydır gelemiyormuş. Durumu fark edince çocuklara 
benimle etkinlik yapmak isteyip istemediklerini sordum. Hep bir 
ağızdan Swahili dilinde elbette anlamına gelen “kwa kweli” dediler. 
Üç gün boyunca, etraflarındaki vahşi hayvanların tanınmasından 
İngilizce’ye, hijyenden, hastalıklardan korunmaya birçok etkinlik 
yaptık. Onlar bana Afrika masalları anlattı, bense onlara Anadolu 
masalları. Üç günün sonunda kız çocuklarının büyük çoğunluğunun 
etkinliklere gelmediğini fark ettim. Nedenini sorduğumda ise, kız 
çocuklarının su taşımaktan derse zamanlarının kalmadığı cevabını 
verdiler.

Aynı gün, Fatima adında, yedi yaşında, dünyalar tatlısı bir kız 
çocuğu ile tanıştım. İki yıl önce köye bir gezici hemşire gelmiş. 
Onunla tanıştığı günden beri, büyüyünce hemşire olma hayalleri 
kuruyormuş. Kendisine suyu nereden getirdiğini sordum. İki 
saat uzaktaki su birikintisinden getirdiğini söyledi. Ertesi gün 

J Fatima’nın her gün yaptığı bu yolculuğuna katıldım. Çıplak 
ayaklarla yaptığımız iki saatlik yürüyüşün ardından su 
kaynağına ulaştık. İçindeki kurtçukların ve parazitlerin 
gözle görülebildiği, çamur renginde bir suydu. Bölgede 
yaşayan yabani hayvanlar da buradan su içiyormuş. Öyle bir 
su ki, içinde bulunduğumuz yüzyılda böyle bir suyun hâlâ 
içilebiliyor olduğunu anlamak ve bunu kabul etmek mümkün 
değil. Yeryüzünün bir tarafında Mars’a gitmek tartışılırken 
diğer tarafında böyle bir suyun milyonlarca insan tarafından 
içiliyor olmasına inanmak güç. Fatima birkaç gün sonra bu 
sudan dolayı hasta oldu. Yüksek ateş yüzünden akan boncuk 
boncuk terlerini gören, onun bu hikâyesine tanık olan hiç 
kimse yaşamına eskisi gibi devam edemezdi. Geçen her gün, 
her dakika, Fatima ve onun gibi milyonlarca çocuğun bu 
hikâyesini duymayan ve bilmeyen insanlar adına bir utançtı, 
çünkü Şehrâzâd’ın birinci masalının sırları bize, insanlığın 
yaptığı her eylem kadar yapmadığından da sorumlu olduğunu 
fısıldıyordu. 
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üçüncü göz

Geri dönme vakti gelmişti. Karmaşık duygularla İstanbul’a 
döndüm. Yaşam benim önüme iki seçenek sunuyordu: Konforlu 
olanı seçip bu hikâyeyi hiç yaşamamış gibi devam etmek; zor 
olanı seçip tüm tehlikeleri ve eve tekrar dönmeme olasılığını da 
göze alarak yola çıkmak. Zor olanı seçtim. Yeryüzünün bir yerinde 
gülümsememe ihtiyaç duyan bir çocuk varsa, benim yerimde 
kalmam mümkün olamazdı. İlk işim, işimden istifa etmek oldu. 
Moda’daki evimin eşyalarını, ihtiyacı olan öğrencilere dağıttım. 
Kredi kartlarımı ve tüm üyeliklerimi iptal ettim. Tüm mal 
varlığımı bir sırt çantasına sığacak kadar küçülttüm. Tek yöne bilet 
alarak çocukluk hayalim olan Afrika’ya doğru yola çıktım. Artık 
yeryüzü evimdi. Artık yeryüzü sevgilimdi. Etrafımdaki herkes 
yaptığımın çılgınlık olduğunu, dersimi alıp geri dönmek zorunda 
kalacağımı söylüyordu. Ben de ısrarla “Gerçek çılgınlık, hiçbir şey 
yapmamaktır.” cevabını veriyordum.
 
Tam olarak yaptığınız işler neler, nerede 
çalışıyorsunuz, amacınız nedir?
IDEA Universal’ı daha iyi, adil ve barışçıl bir yeryüzü hayalini 
gerçekleştirmek için kurduk. Kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı 
bir yeryüzü düşlüyoruz ve bu düş için tutkuyla çalışıyoruz. 
İnsanlığın su, gıda, enerji ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının 
sürdürülebilir ve doğa ile uyumlu biçimde karşılanması için 
yenilikçi, bütüncül, bilimsel ve etkili programlar yürütüyoruz. 
Çok iyi biliyoruz ki aşırı yoksulluk, su ve açlık sorunu yardım 
kültürü ile değil ancak bütüncül bir yaklaşımla kalıcı olarak 
çözülebilir. Bu noktadan hareketle Birleşmiş Milletler tarafından 
da ilgiyle karşılanan “Akıllı Köyler” modelini geliştirdik. “Akıllı 
Köyler” en yoksul köylerdeki su, gıda, enerji ve gelir sorununu 

bütüncül ve inovatif şekilde çözen, sürdürülebilir bir kalkınma 
modeli. Dünyada ilk kez bir sivil toplum kuruluşu, dört temel 
sorunu entegre şekilde çözen, güneş enerjisini temele alan bir 
modeli geliştirdi ve uyguladı. Halihazırda yüz otuz beş köyde bu 
modeli tamamladık ve on beş tane köyde daha çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Dünyadan birçok farklı kuruluş, akıllı köylerimize 
çalışma ziyareti gerçekleştirmek için bizimle iletişime geçiyor. 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 
entegre şekilde geliştirilen model; sondajların açılması, güneş 
enerjisini kullanarak her eve çeşmelerden Dünya Sağlık Örgütü 
standartlarında su sağlanması, köylere tarım bahçesi ve sulama 
sistemleri kurulması, biyolojik tohum destekleri, tohum 
bankacılığı ve sürdürülebilir tarım eğitimleri, her eve günde on 
beş saat güneş enerjisi sağlanması gibi süreçleri içeriyor. Bunları 
yaptığımızda köylerin kendi kendine yeter konuma geldiğini 
görüyoruz. Doğa ile insan arasındaki bozulmuş kadim ilişkiyi 
onararak, yok etmeden nasıl bir gelecek istediğimizi birlikte 
tasarlıyoruz. Aslında doğa kendi içinde her şeyin çözümünü 
sunuyor. Biz o, kadim insan ve doğa ilişkisini onardığımızda her 
şey değişiyor. İçme suyu ve tarımda sulamayı; tohum bankacılığı, 
permakültür pratikleri, yağmur suyu toplama yöntemleri, doğal 
gübre yapımı gibi eğitimlerle birleştirdiğimizde o düşlediğimiz 
kendine yeten köyü ortaya çıkarmış oluyoruz. Yaptığımız ölçme 
değerlendirmede kadınların yüzde doksan altısı, kurduğumuz 
bahçeden elde ettikleri gelirin çoğunluğunu çocukların eğitimine 
harcıyor. Yani kadına fırsat verdiğimizde bir nesle fırsat veriyoruz 
demektir. 2022’de iki yüz elli bin kişinin su, gıda, enerji ve eğitim 
sorunlarını sürdürülebilir şekilde çözmüşüz. Bizim mutluluk 
kaynağımız işte bu. 



Akıllı köylerde günlük yaşam, önce ve sonra olarak 
nasıl değişiyor?
Dünyada sekiz yüz beş milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. 
Bizim çalıştığımız köyler, bu insanların yaşadığı köyler. Yetersiz 
beslenmeyi bir kenara koyun, günde bir öğün pirince dahi düzenli 
ulaşamayan insanlar var. Yirmi birinci yüzyılda bu kabul edilemez 
bir durum. İşte biz bu köyleri uzun araştırmalar sonucu buluyoruz 
ve oralarda kalıcı dönüşümü yaratıyoruz. Bir köye içme suyunu 
modern şekilde sağladığımızda, bahçeler kurup sulama sistemi 
ile donattığımızda, bunu da sürdürülebilir tarım ve permakültür 
tasarımı, doğal gübre yapımı, tohum saklama gibi eğitimlerle 
desteklediğimizde her şey değişiyor. Su taşımakla geçen zaman, okula 
ve tarlada üretime ayrılıyor. Bahçelerden alınan verim artıyor. Verim 
artışı demek ek gelir demek, pirincin yanına ek gıda demek, açlığın 
azalması demek. Aslında temiz su ve gıda; insanlara, kendilerini aşırı 
yoksulluktan çıkarmak için fırsat sunuyor. Biz de tam olarak bunu 
istiyoruz. Kirli su veya sürekli karbonhidrattan karnı şişmiş, sağlığı 
bozulmuş çocukların sağlıklarına kavuştuklarını gözlemliyoruz. 
Ayrıca verdiğimiz güneş kitleri sayesinde mum ya da gaz yağına 
bağımlılıkları azalıyor. Yangın riski düşüyor. Cep telefonlarını şarj 
etmek için kasabaya gitme derdinden kurtuluyorlar.

Sizin, bu gibi işleri yapan diğer oluşumlardan 
farklarınız neler?
Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği – IDEA Universal olarak 
tek seferlik yardımların çok geçici, adeta “yara bandı” çözümler 
olduğunu düşünüyoruz. Projelerimizde kendi kendine yetebilmeyi 
sağlayıp kalıcı kalkınmayı hedefliyoruz. Bir köyü akıllı köye 
dönüştürdüğümüzde çevre köylerle beraber yaklaşık iki bin insanın 
su, gıda ve enerji sorunu kalıcı şekilde çözülmüş oluyor. Projelerimizi 
hayata geçirirken sık sık köylülerle buluşup dostlarımızın 
hayallerini, düşüncelerini dinliyoruz. Onlar planlama, uygulama ve 
sürdürülebilirlik süreçlerini bizzat yürütüyorlar. Böylelikle bizim 
geçerken uğramadığımızı, onlarla tek yürek olduğumuzu biliyorlar. 
Onlarla beraber proje gerçekleştirmek için orada olduğumuzu 
hissettiriyoruz. Bir de dernek olarak şeffaflık ilkemizi vurgulamak 
isterim. Bağışçılarımızın katkı sağladığı projeler ideauniversal.org 
sitemizdeki “Etki Haritası” bölümünden kolaylıkla incelenebiliyor. 
Oraya tıklayıp isminizi girerek bağışınızın nerede hangi projede 
kullanıldığı ve kaç kişiye hizmet verdiğini takip edebiliyorsunuz. 
Projeleri sadece yapıp bırakmıyoruz, on yıl süreyle takibini de 
yapıyoruz. Bir sorun olduğunda saha koordinatörlerimiz kolayca 
müdahale ediyor. 
 
Sıradaki hedefleriniz neler? Bir limitiniz var mı?
Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz yüz otuz beş akıllı köyümüzle 
iki yüz elli bin insanın yaşamını kalıcı olarak dönüştürdük. Tabii 
hayalimizde dünyanın tüm yardıma ihtiyaç duyan coğrafyalarında 
bu dönüşümü yaratmak var. Afrika Gıda Ormanları (Afrika için 1 
Milyon Meyve Ağacı) projesi de bizim için çok önemli.  Gıda ormanları 
ile ilk hedefimiz bölge halkına ve canlılara besin sağlamak, doğanın 
gelişimine katkıda bulunmak. Bunların devamında sürdürülebilirliği 
sağlamak açısından bölge halkının gelir elde etmesini hedefliyoruz. 
Afrika, Asya ve Türkiye’ye ek olarak en dezavantajlı coğrafyalarda da 
faaliyet göstermek istiyoruz. Gelecek vizyonumuzda ihtiyaç duyulan 
her yere ulaşmak var. 
 
Sizce dünya neden böyle?
Maalesef dünyada pek çok konuda adaletsizlik var ancak, pandemi 
bu adaletsizliği daha da ortaya çıkardı. Afrika aşıya ulaşamadı, halen 
daha ikinci doz aşılarına ulaşamamış bölgeler var. İklim değişikliğine 
bağlı olarak su ve gıda krizi derinleşiyor. 

Bir köye içme suyunu modern șekilde 
sağladığımızda, bahçeler kurup 

sulama sistemi ile donattığımızda, 
bunu da sürdürülebilir tarım ve 

permakültür tasarımı, doğal gübre 
yapımı, tohum saklama gibi eğitimlerle 

desteklediğimizde her șey değișiyor.

Sadece uzak coğrafyalarda değil, kendi ülkemizde bile su stresi 
yaşanıyor. Tüm bunlara bir de savaşlar eklenince tablo gitgide 
karardı! Biz sivil toplum kuruluşları bir yerlerde çözümler, 
kaynaklar bulmaya çalışırken, bir başka yerde şehirler 
yıkılıyor, insanlar zorunlu göçe maruz bırakılıyor. İnanılır 
gibi değil! Bu sebeplerden dolayı artık herkesin dünyayla 
ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

Şu an, madden ve manen nelere ihtiyacınız var?
IDEA Universal olarak çok büyük bir aileyiz, hem destekçi 
hem gönüllü sayımızı daha da artırmak istiyoruz. Büyük 
markalarla bir araya gelip dezavantajlı coğrafyalarda hayata 
geçirdiğimiz akıllı köy projelerimizi daha da yaygınlaştırmak 
istiyoruz. “Afrika’da 1 Milyon Meyve Ağacı” projemizi 
büyütmek istiyoruz. 
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Bahar mevsimi gelir ve hayatımıza dokunarak tüm duygularımızı yerle bir eder, 
çünkü bahar, yorucu geçen kıșın ardından tünelin ucundaki ıșık gibidir. Doğanın 

uyanıșı baharda gerçekleșir ve bu durum bizim ruhumuzdaki uyanıșı da 
temsil eder. İnsanoğlu doğadan her ne kadar uzaklașıp kendini șehir hayatına 
saklamaya çalıșsa da asla doğadan bağımsız değildir, bilakis doğada olan her 

șey, örneğin dolunay döneminde yașanan gel git gibi, insan ruhunda
kontrol edemediğimiz devinimler yaratır. 

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr

kadın-erkek-ilişki

Aşk Mevsiminde
Kırmızı Alarm



e kadar enteresandır ki baharda açan çiçekleri 
gördüğümüz zaman sımsıcak bir duygu bizi ele 
geçirir ve etrafa aşkla bakmaya başlarız, çünkü 
bulunduğumuz atmosfer ve çevresel koşullar 
kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. İtalyanlar bu 

durumu güzel bir sözle ifade ediyorlar: “Etkileyici bir atmosferde 
herkese aşık olabilirsin!” 

Bir de yaşanmış öyküsü var, sizlerle paylaşmazsam olmaz. 
İtalya’da uzun yıllar turist rehberliği yapan bir ağabeyim, 
Venedik gezisi sırasında kendisini takip eden gruba tarihsel 
bilgiler verirken, grup içerisinde genç bir kadının ona 
hayranlıkla baktığını fark eder. Sonra genç kadın kendisine 
kahve içmeyi teklif ettiğinde ona şöyle yanıt verir: “Sen 
Venedik’te beni beğendin ama Sirkeci’de buluşsak ne kadar 
tipsiz olduğumu anlarsın!”

Öte yandan, aşk mevsimi bizi duygusal anlamda yükseltirken 
aynı zamanda içinde bazı riskleri de taşımaktadır; işte bu yazıda 
sizlere bu riskleri ve yapmanız gerekenleri aktarmak istiyorum.

• Duygu durumunuzu kontrol altında tutmaya çalışın. 
Kendinizi çok iyi hissediyorsanız, ne kadar güzel, çünkü hayat, 
yaşadığımız keyifli anların toplamıdır. Kahkahalı ve neşeli 
hatıralar biriktirmek için bahardan güzel bir mevsim olamaz. 
Daha önceden tanıdığınız bir insan, gözünüze daha sempatik ve 
tatlı görünmeye başladıysa çok yoğun bir mevsimsel faktörün 
etkisi altında olduğunuzu unutmayın; normal şartlar altında 
daha önce hiç ilginizi çekmemiş birisi bile bu mevsimde 
size daha cazip görünebilir, gayet normal. Özellikle de uzun 
zamandır yalnız yaşıyorsanız, duygusal boşlukta olabilirsiniz; 
böyle bir boşluğu bahar mevsiminde doldurmak bir yandan 
güzeldir ama bir yandan da tedbirli olmayı gerektirir, çünkü 
baharda tüm aşklar boy aynasında görünür! 

• Yazışmak tanışmak değildir. Günümüzde ilişkiler yazışma 
kıvamında ilerliyor; bir süre mesajlaşmak sanki bir insanı 

iyice tanımak anlamına geliyormuş gibi yanılgılar var. Oysa 
tanımak demek, defalarca görüşmek demektir. Dünyanın 
her köşesinden insanların, ilişki sorularını bana ulaştıran 
Adil’e Sor uygulamasında şu soru dikkatimi çekiyor: “Uzun 
zamandır mesajlaşıyoruz ama henüz tanışma fırsatımız 
olmadı. Sizce onun sevgisini mesajlardan anlayabilir miyim?” 
Sevgiyi de samimiyeti de mesaj yoluyla anlamak mümkün 
değildir. Dolayısıyla, hele de bahar gibi aşkla dolu bir mevsimde 
mesajlara bakıp birinin size aşık olduğunu düşünmeyin ve 
mutlaka onunla görüşmeniz gerektiğinizi söyleyin. Belki de bu 
görüşmede karşınızda tam bir hayal kırıklığı olacak, görmeden 
bilemezsiniz! Youtube kanalımda “sırtlan” diye tabir ettiğim 
flörtöz insanlar, yazışmaları gittikçe uzatır ve görüşmeye 
ilk etapta pek sıcak bakmazlar, çünkü görüşme öncesinde 
karşı tarafta bir duygu yaratmaya çalışırlar. Bu son derece 
kurnaz taktik genelde işe yarar ve yazışmalarda hoşlanmaya 
başladığınız insan, karşınıza bir kurbağa kıvamında gelse bile 
artık onu bir prens gibi görmeye başlamış olursunuz.

• Mükemmel olmaya çalışmayın. Bahar geldi ve kendinizi 
kış sonrası kendine gelmiş bir gelincik gibi hissediyorsunuz; 
fakat unutmayın ki mükemmel olmak zorunda değilsiniz. 
Tanıştığınız insanın sizi olduğunuz gibi beğenmesi, size 
gerçekten ilgi duyduğunu gösterir. Oysa sizin başka biri 
gibi davranmanız halinde, bu insan ona gösterdiğiniz diğer 
kişilikten hoşlanacaktır ve siz daha ne kadar başka biri gibi 
davranabilirsiniz ki? Kendinizi zorlamayın. Flört aşamasında 
içten gelen duygu, kendini en sıcak ve en güzel haliyle 
göstermektir. Bunu gayet normal buluyorum ama öte yandan 
sizin doğal halinizi görmeyen bir insan, sizi aslında gerçekten 
tanımış olamaz. Bakın bu konuda efsane sanatçı Meryl Streep 
ne demiş: “Hani başka insanların sizde garip buldukları ve 
sizi diğer herkesten ayıran özellikleriniz var ya, işte onları asla 
kaybetmeyin, çünkü sizi siz yapan özellikleriniz bunlardır. 
Bırakın bazı insanlar sizi anlamasın ve bu özellikleriniz 
nedeniyle sizden uzaklaşsınlar ama siz kendinizden asla 
vazgeçmeyin.” 

N

Yazıșmak tanıșmak değildir. Günümüzde ilișkiler 
yazıșma kıvamında ilerliyor; bir süre mesajlașmak 

sanki bir insanı iyice tanımak anlamına geliyormuș 
gibi yanılgılar var. Oysa tanımak demek, defalarca 

görüșmek demektir.
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“Çocuğumla 
Öğreniyorum”a 
Özel Lansman
H&M ev sahipliğinde, geçen sene 
başlatılan “Bebeğimle Öğreniyorum” 
buluşmalarının ikinci serisi olan 
“Çocuğumla Öğreniyorum” webinar 
buluşmaları için İstanbul’da özel bir 
lansman düzenlendi. 

CEYDA DÜVENCİ, ASLI CÜREKLİBATIR

“Çocuğumla Öğreniyorum” buluşmalarının bu özel lansmanında, 
ünlü isimler birbirinden keyifli söyleşiler gerçekleştirdi. 
Ebeveynlerin, gelişim yolculuğunda çocuklarıyla beraber 
yürümelerinin hedeflendiği seminerler serisi, aralık sonuna kadar 
devam ediyor. 

davet

PELİN ATAY KURAN

PINAR TEZCAN ÖZCAPKINLAURA MARGARİTA ESRA İNCEEFE






