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Ayşe Yılmaz
“Kokunun beni hangi anılarıma götürüp nasıl hayallerle buluşturduğu önemli.”

Mesleğiniz? 
Endüstri ürünleri tasarımcısıyım.

Organik atıklardan gündelik hayatta kullanı-
labilecek ürünler tasarlama fikri nasıl aklınıza 
geldi? 
Kendimi bildim bileli, herhangi bir şeye bakar-
ken spontane olarak onun ürünleşmiş hallerini 
gözümde canlandırırım. Bir gün meyve ka-
buklarına bakıp onların değerlendirilmediğini 
görünce pek bir duygulanmış olacağım.

Üretimlerinizde sizi en çok zorlayan durum 
nedir? 
Malzemelerin üretimi şu an tamamen el işçi-
liğine dayandığı için en iyi kaliteyi yakalamak 
adına çok titiz çalışmak gerekiyor. Ustalık 
gerektiren ve püf noktası çok olan bir süreç 
bu. Tecrübelerimden yola çıkarak yazdığım 
tariflere uyulmadan geçilen bir aşama olursa, o 
ürün direkt kullanılmaz hale geliyor. Şu an bu 
durum bizi fazlasıyla zorluyor. 

Petals Magazine'in bu sayıdaki teması nane. 
Nane kokusu size neyi anımsatıyor? 
Nane kokusu bana çocukluğumdaki yaz ayları-
nı, yasemin kokusunu, teyzemin Bodrum’daki 
evinde yaptığımız kahvaltıları anımsatıyor. 

Kullandığınız organik atıklar arasında kokusu en 
dayanılmaz olan hangisi? 
Atölyede uzun süre maruz kaldıktan sonra 
çam ve çimen kokusu dahil hepsinin daya-

nılmaz geldiğini itiraf etmem gerek. Yeni 
biçilmiş çimen ve orman kokusuna bayılmama 
rağmen bu durum atölyedeyken pek de böyle 
olmuyor. Ancak turunçgiller ve yeşillikler başta 
olmak üzere tüm bu kokular ziyaretçilerin çok 
hoşuna gidiyor. Aralarında en dayanılmazıysa 
kesinlikle soğan değil; bir defa deneyimledi-
ğim ve asla unutamayacağım bozulmuş acı 
biber kokusu. 

Çalışırken sizi motive eden bir koku var mı? 
Şu an oda kokusu olarak dark amber kullanı-
yorum ve bu kokunun beni harekete geçirdiği-
ne, üretmek için ihtiyacım olan doğru frekansı 
yakalamama yardımcı olduğuna inanıyorum. 
Motive olmak için canlı, hareketli, tutkulu ve 
sıcak kokuları tercih ediyorum. 

Favori parfümünüz hangisi? 
Bir süredir favori parfümüm yok ve onu 
bulmak adına bir arayış içerisindeyim. Birkaç 
sene öncesine kadar Estée Lauder Sensuous 
kullanıyordum. 

Parfüm alışverişlerinde dikkat ettiğiniz detay 
nedir? 
Kokunun bana neler hissettirdiği, beni hangi 
anılarıma götürüp nasıl hayallerle buluş-
turduğu. Ancak o özel kokunun arayışında 
değilsem parfümün ne kadar saf ve doğal 
koktuğuna dikkat ederim. Kahve seçimi ya-
parken de aynı şekilde, hibrit kahvelerdense 
saf yöresel kahveleri tercih ediyorum. 

What is your profession? 
Industrial product designer
How did you first come up 
with the idea of designing 
everyday products made from 
organic waste? 
All my life, I find myself 
wondering and visualizing 
how could something be 
transformed into a final 
product. I must have been 
moved one day when I saw 
unutilized fruit peel. 
What is the most challenging 
process in your production? 
All my materials require 
handwork. Therefore, there is 
a need to work meticulously 
to acquire the best quality. 
This needs skill and attention 
to many key points. If the 
production process does 
not follow the guidelines 
I wrote after many of my 
experiences, that product 
becomes unusable. This is the 
most challenging part at the 
moment. 
The theme of this issue is 
spearmint. What does it 
remind you?   
Spearmint smell reminds 
me of summer days in my 
childhood, the scent of 
jasmine flower, and breakfasts 
we had in my aunt’s summer 
house in Bodrum. 
Among organic wastes you 
utilize, which one has the 
most unbearable smell? 
I must admit that even 
though I love the smell of 
pine or fresh cut grass, they 
become unbearable when I 
spend too much time in my 
studio. However, my guests 
enjoy the smell of citruses 
or other greens. What I had 
experienced and would not 
ever forget was the smell of 
decayed hot pepper. I think 
the smell of onion was not 
even close to complete how 
bad it was. 
Do you have a scent 
that motivates you while 
working? 
Currently, I’m using dark 
amber as a diffuser, and I 
believe this scent motivates 
me to find the right energy 
to produce. I prefer vibrant, 
dynamic, passionate, and 
warm scents for motivation. 
Your favorite perfume?
I don't have a favorite 
perfume for a long time. But 
I was wearing Estée Lauder 
Sensuous since last year.

People

“Parfümde sadakattan yanayım.”
What is your profession? 
A professional sailor and 
actor. 
What was the most life-
changing decision you’ve 
taken? 
There is more than one 
decision that affected my 
life. I would say rejecting 
a scholarship from France, 
and staying in Turkey would 
be the most influential one. 
Could you tell us more 
about your recovery process 
after Survivor? 
As my profession requires, 
we are at sea for days, 
sometimes for weeks 
without landing. Therefore; I 
have experienced something 
similar before. I could not 
say there was a need to 
recover after Survivor. 
What is your latest project? 
I’m preparing for some 
projects both in sailing and 
acting. 
What are the three songs 
that you listen while 
working? 
‘Sing For The Moment’ 
from Eminem, ‘Bape 
Hoodie’ from Koffee K, 
and ‘The Finishing’ from 
Stavroz.
When did you first meet 
with the sea? 
I don’t remember when, but 
I learned swimming without 
arm float discs. They say, I 
jumped directly into the sea 
and swam. I’ve met with 
sailing in July 1998.
What will be your next 
destination for travel? 
They are rather uncertain, 
but mostly I travel for 
sailing races. Currently, 
there is a possibility to go to 
China for a race. 
The theme of this Petals 
issue is spearmint. Which 
notes do you think it will 
pair well with, in a perfume? 
I believe it pairs well with 
everything because it has a 
refreshing scent. 
Which perfume fits well 
with the smell of the sea? 
I think Boss Selection 
goes really well with the 
sea, as well as Gucci Pour 
Homme 2. I wore those two 
perfumes for almost six-
seven years. I’ve tried Kenzo 
Homme this summer and 
still carrying on with it. It 
has the scent of the sea as 
its focus. 

Mesleğiniz?
Profesyonel yelkenciyim ve oyuncuyum.

Hayatınızda en etkili değişimi yaptıran karar 
ne oldu?
Hayatımı etkileyen birden fazla kararım 
olduğu kesin. Ancak bunların başını 
Fransa’dan gelen bursu reddedip Türkiye’de 
kalmam çekiyor. 

Survivor’dan sonra yaşadığınız ‘toparlanma 
süreci’nden bahseder misiniz?
Yaptığım spor gereği zaten günlerce bazen 
haftalarca denizde kaldığımız, karaya çık-
madığımız oluyor. Yani benzer durumları 
yaşamışlığım var. Bir toparlanma sürecinden 
geçtiğimi söyleyemem.

Son zamanlarda üzerinde çalıştığınız/hazır-
landığınız proje nedir?
Hem yelkende hem de ekranda birkaç pro-
jem olacak. 

Çalışırken dinlediğiniz listedeki ilk üç şarkıyı 
sıralar mısınız?
Eminem'den Sing For The Moment, Koffee 
K’den Bape Hoodie, Stavroz’dan The Finis-
hing. 

Bakım rutininiz nasıl?
Kişisel bakımına önem veren biriyimdir. 
Ağız bakımımı sabah-akşam asla aksatmam. 
Her gün antrenmanım olduğundan duş 

almayı da ihmal etmiyorum. Çantamda her 
zaman deodorant bulunur. Temiz olmak 
beni rahatlatıyor, ferahlatıyor. 

Denizle ilk ne zaman tanıştınız?
Denizle ilk ne zaman tanıştığımı hatırla-
mıyorum ama yüzmeyi kolluk kullanmadan 
öğrenmişim. Denize atlayıp yüzmüşüm. 
Yelkenle tanışmamsa 1998’in Temmuz’unda 
oldu. 

Bir sonraki seyahat rotanız?
Seyahatlerim çok belirsizdir. Ancak genel-
likle yarışlara bağlı oluyor. Şu an yarış için, 
henüz kesinlik kazanmayan bir Çin planımız 
var. 

Petals’ın bu sayıdaki teması nane. Naneyi par-
fümde hangi notalarla tercih edersiniz?
Ferahlattığı için sanırım tüm notalara yakış-
tırıyorum.

Deniz kokusuna en çok yakışan parfüm hangisi?
Boss Selection’ı çok yakıştırıyordum. Gucci 
Pour Homme 2’yi de aynı şekilde. Bu iki par-
fümü yaklaşık altı yedi yıl kullandım. Bu yaz 
Kenzo Homme’u denedim ve onunla devam 
ediyorum. Onun da odağında deniz var.

Parfümde sadakatten mi yenilikten mi yana-
sınız?
Sadakatten yanayım ama ,değecekse yenilik-
leri deneyebilirim.

Anıl Berk Baki


