
Yeni Bir Marka Doğdu:
Pera’s

Tasarımlarımın Hikayesinin Çıkış Noktası
5 yıl önce kızımı dünyaya getirmem; hayatımın tamamen 
değişmesine, onunla birlikte yeniden evrilmeme ve kendi 
iç dünyamı keşfetmeme vesile oldu. Bir tasarımcı olarak, 
her zaman yaşanmışlıklardan ilham almışımdır. Kendi 
çocukluğum, büyüdüğüm ev, aile büyüklerinden kalan 
hikayeler bana hep ilham oldu. Yeni çıkardığım marka 
olan PERA’S; kızım Pera’nın hayatımıza kattıkları ve onunla 
yaşadığımız tecrübeler doğrultusunda ortaya çıktı. Kızım, 
benim en büyük ilhamım oldu.
Bu Tasarımların Dili Aslında Tam Da 
Yaşanmışlıkları Anlatıyor
Bu tasarımlar tam da beni anlatıyor. Tasarımların dili ise 
yaşanmışlıklarım, hayallerim ve sadeleşme hikayem! Bunların 

hepsini kapsıyor aslında. Pera ile birlikte doğaya daha 
fazla yönelmem ve vakit geçirmem, keşfetmem, devamlı 
öğrenmeye açık olmam, kızım kadar beni de  çok geliştirdi. 
Kendimi, yaşadığım dünya için daha faydalı ve daha duyarlı 
olma yolunda buldum. Bu da bana çok iyi geldi ve gelmeye 
devam ediyor.
Marka Yaratma Fikri Hep Hayalimdi
Marka yaratma fikri, kendiliğinden doğal bir zaman diliminde 
ortaya çıktı. Sadeleşmek, doğaya yönelmek, yeniden 
keşfetmek beni bu yolculukta yeni tasarımlar üretmeye 
yöneltti. Pera için en büyük hayalim; özgür, mutlu ve huzurlu 
hissetmesi. Onu büyütürken tanıştığım Waldorf Pedagojisi, 
bu hayalimi gerçekleştirmemde bana çok yardımcı oldu. 
Hayatımın her noktasında bana ilham oldu. Sade bir yaşamın 
mümkün olduğunu tekrar hatırlamış oldum. Bu sayede 



kalbimin her köşesi sevgi doldu ve 
bu yeni tasarımlarıma da yansıdı. Bu 
süreçte gördüm ki çok kıymetli dostlar 
biriktirmişim. Hepsi bir işin ucundan 
mutlaka tuttu. Çünkü bir işe kalkıştığınız 
zaman, her aşaması oldukça yorucu. Bu 
aşamalarda yanınızda en sevdiklerinizin 
her şeye el atıyor olmaları ve bunu 
karşılıksız yapmaları, hayatta bir insan 
için en kıymetli şeylerden biri. Hepsinin 
varlığına binlerce şükür dilemek ve ne 
kadar şanslı olduğumu bilmek beni çok 
mutlu ediyor.
Çekim Hikayesi
Çekim hikayesi oldukça içime sindi. 
Mekan olarak Beykoz Kundura’yı seçtik. 
Çekimdeki çok kıymetli dostlarımızla 
yine Waldorf Pedagojisi’nin çatısı aldında 
tanışmıştık. Her biri markanın her anına 
tanıklık ettiler, günlerce çekim hikayesi 
için hayal kurduk beraber. Beykoz 
Kundurası da tüm imkanlarını bu çekim 
için seferber ettiler. Hazırlık aşamasında; 
eşim, kardeşim, dostlarım, Pera’nın 
öğretmenleri hepimiz biraradaydık. 
Adeta bütün evimi çekim alanına taşıdım. 
Styling kısmında ise yine bu işin kreatif 
direktörlüğünü başından beri üstlenen 
Lian Beraha yaptı. Hakan Öztürk ve 
Ayten Alpün olmadan bir çekim hayal 
edemezdim. Gerçekten senenin en 
kasvetli havasında bile harikalar yarattılar! 
Düğme Film videolarıyla yine hayatıma 
dokundu. Onların da yeri çok ayrı benim 
için. Düğün vesilesiyle tanışmıştık ve 
bugüne kadar birçok paha biçilemez 
anıyı bizim için kaydettiler. 
Mankenlerimiz ise yine dostlarımız, 
yeğenlerimiz, kızımın arkadaşları ve bu iş 





için gece gündüz çalışan asistanlarım… 
Hiçbiri beni kırmadı. Hepsi kamera 
önüne geçti ve poz verdi. Ortaya da tam 
da markayı anlatan fotoğraflar çıkmış 
oldu. 
Markayı Taşımak İsteğiniz 
Nokta
Hem üretimde hem de kar dağılımında 
erişilebilir ve paylaşımcı olmak en büyük 
isteğim. Hedefim, kaliteli üretimin kolay 
ulaşılmasını sağlamak. Aynı zamanda 
kazancın paylaşılabilir olması, bu işi tam 
da istediğim noktaya taşıyacak. Mesela, 
gelirin bir kısmının devlet koruması 
altındaki ihtiyaç sahibi çocuklara burs 
olarak dağıtılması, PERA’S markamızın ilk 
misyonlarından biri.


