
Ayın Favorileri
BURÇAK GÜVENÇ İLE

      orum Mersin'de 'AyınF Favorileri' adlı çalışmamıza 
bu ay Burçak Güvenç 
ile devam ediyoruz. Bu 
çalışmada bende yer almak 
istiyorum, bu konuda kendime 
güveniyorum diyorsanız, bizimle                                   
info@forummersin.com                                 
adresinden iletişime 
geçebilirsiniz.

Merhabalar, Ben Burçak Güvenç. 1981 doğumluyum. 
8 ve 11 yaşlarında iki oğlum var. 6 sene süren 

bankacılık kariyerimin ardından, 2013 yılında sevgili 
eşim Uzm. Dr Ulaş Güvenç ile birlikte kendi kliniğimizi 
açtık. Benim için bambaşka bir sektördü ancak kliniğin 
işletme ve yönetim görevini üstlendiğim için aynı 
zamanda mesleğimden de çok uzaklaşmamış oldum. 
Şimdi ise estetik ve güzellik sektöründe yer almaktan 
ve eşim olmasının dışında, aynı zamanda başarılı bir 
dermatologla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. 
Sizler için bu ay Forum Mersin’de, Sevgililer Günü 
alışverişine çıktım. Malum, şubat ayının en önemli 
günü 14 Şubat 😊. Sadece sevgili olmak zorunda değil; 
arkadaşlar, aile ya da iş arkadaşları, kim olursa olsun 
bir hediyeyle mutlu edilebilir. Çünkü herkes “sevildiğini 

hissetmeyi” ister. Herkesin Sevgililer Günü, ona olan 
sevginizi göstererek kutlanabilir. Yalnızsanız da en güzel 
hediyeyi kendiniz için seçin ve kendinizi ödüllendirin! 
Her yıl şubat ayıyla başlayan Sevgililer Günü telaşı, 
bu yıl da markaların birbirinden eğlenceli, renkli ve 
indirimlerle dolu kampanyalarıyla Forum Mersin’de 
başladı. Ben de şubat ayının favorilerini ve Sevgililer 
Günü hediye önerilerimi sizler için seçtim. Bu fotoğrafta 
Network’ten yumuşacık bir triko ve siyah üzerine yeşil 
puantiyeli yüksek bel bir etek tercih ettim.
Çekimler boyunca sosyal mesafe kurallarına uymaya 
azami dikkat gösterdiğimi ve maskemi sadece poz 
verirken çıkarttığımı da belirtmek isterim. Hepimizin 
sağlığı için bu kurallara uymaya lütfen özen gösterelim. 
Sevgililer Gününüz kutlu olsun...



Erkekler için Gant mağazasında birçok 
hediye seçeneği bulabilirsiniz. Genel 

olarak markanın spor-şık tarzını çok 
beğeniyorum. Haki ve turuncu uyumunu 
eşim de sevdiği için ben bu kombini 
seçtim. Çok hoş olmamış mı sizce de?

Cilt bakımı her yaşta önemlidir. Tüm dış etkenlere karşı en önemli kalkanımız 
cildimiz ve cildimize ayıracağımız zaman, hem cildimize hem de ruhumuza 

iyi gelecektir. Forum Mersin’de yer alan kliniğimizde botoks, dolgu, kök hücre 
gibi ameliyatsız estetik uygulamaları, saç, leke ve akne tedavileri ile profesyonel 
cilt bakımı vb. uygulamalar yapılmaktadır. Hastalarımızın hayatlarına gerek 
tedavilerinin sonucunda, gerekse küçük estetik işlemlerle dokunmak, 
değişimlerine, sevinçlerine ortak olmak bizi çok mutlu ediyor.
Eşlerin aynı işyerinde çalışmasının zor olup olmadığı hep merak edilir. Biz de 
eş olmamızın yanı sıra iş arkadaşıyız. Elbette iş konusunda anlaşamadığımız 
noktalar oluyor ancak iyi bir iletişim ile kısa sürede ortak bir noktaya varıyoruz. 
Bizim için bir arada çalışmak bir dezavantaj değil, aksine birbirimize verdiğimiz 
destek ile daha emin ve başarılı adımlar atmamızı sağlayan bir avantaj. Birlikte 
bir çok proje ve programlara katıldık. Geçtiğimiz yıl CNN Türk kanalında 13 
bölümlük sağlık kontrolü programını sunduk. Birlikte çalışmak bizim için çok 
keyifli, geliştirici ve güzel bir deneyim her zaman. 
Kliniğimizde çektirdiğimiz bu fotoğrafta benim kombinim Adil Işık markasından, 
Ulaş’ın tercihi ise Network'ten.

Adil Işık marka, bu kareli  ve 
hareketli ceket ile volanlı 

eteğe tek kelime ile bayıldım. 
Kemal Tanca’nın ince topuklu 
özel tasarım ayakkabısı ve clutch 
çantası ise kendinden emin, şık 
bir duruşun tamamlayıcısı oldu. 
Biraz cesaretten zarar geldiği 
nerede görülmüş ki zaten? Bu 
kombini ister işyerinizde, ister 
sevgilinizle ya da arkadaşlarınızla 
buluştuğunuzda tercih edin, o gün 
tüm gözlerin üzerinizde olacağına 
eminim. 😊

Sevgililer Günü'nde hem sevgilinize 
hem kendinize hediye almaya ne 

dersiniz? Saat& Saat mağazasında 
bulabileceğiniz Versace marka bu 
saatlerin göz kamaştıran detaylarıyla, 
zamana birlikte meydan okumak 
isteyebilirsiniz. 😊

Sevgililer Günü'nün kadınlar için en güzel hediyesi ışıl ışıl 
parlayan altın veya pırlanta takılar tabii ki. Ben dikkat çeken 

ve güçlü tarza sahip takılar seçtim. Spor kıyafetlerinizle çok rahat 
taşıyabileceğiniz ürünler. Swarovski taşlı altın zincir bileklik, ikili 
yüzük ve bu cool görünüme son dokunuşu yapacak altın halka 
küpe Atasay mağazalarında sizi bekliyor!



Malum artık devir teknoloji devri... 😊 
Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik 

hediyelerin cazibesi tartışılmaz. Apple 
iPhone 12 Pro Max, ipadler ve daha 
fazlasını Gürgençler Apple mağazasında 
bulabilirsiniz.

Beyler için her mevsime uygun, 
geniş renk seçenekleri olan spor 

ayakkabılar için adres belli; Kemal Tanca.

Birçok markayı bir arada 
bulduğum Sunglass Hut 

mağazasından tercih ettiğim 
Dolce Gabbana marka 
güneş gözlüğüm ile AVM’ye 
havalı bir giriş yapıyorum. 
😊 Önümüz bahar; hediye 
seçenekleri arasında 
güneş gözlüklerini mutlaka 
değerlendirin. 

Beyazın sadeliğini yansıtan triko kazak 
ve volanlı tül eteğin ikonik buluşması! 

Bu mevsimlik kıyafeti, soğuk havaların 
kurtarıcısı peluş kaban ile kombinledim. 
Yumuşacık dokusuna da hayran 
kaldım. Bu kombinim modern, şehirli 
ve stil sahibi kadınların vazgeçilmez 
markası Network’ten. Sizin de bu özel 
gün için mağazadan harika kombinler 
seçeceğinize eminim. 

Sevgililer Günü'nde kim misler gibi kokmak istemez ki? 
Boyner’de her markanın parfümünü, Sevgililer Günü'ne 

özel indirimlerle bulabilirsiniz. Bazı parfümlerin şişeleri en az 
kokuları kadar güzel.  
Carolina Herrera Good Girl ve Bad Boy kokuları benim 
favorilerim oldu. 😊

Sevgililer Günü'nü bu yıl 
evde geçireceğiz. Ben 
evde olsak da ışıltıdan 
vazgeçmek istemedim. 
Network’ün yüksek bel 
saten siyah eteğini, gümüş 
ışıltılı crop top ve hırka ile 
kombinledim. Işıltılı veya 
sade tercihiniz hangisi 
olursa olsun, bu gecenin 
yıldızı siz olacaksınız. 
Sevgililer Gününüz tekrar 
kutlu olsun. Sevgi dolu, ışıl 
ışıl, bol kahkahalı bir gün 
diliyorum tüm takipçilere 
ve okuyuculara...


