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orona virüs sülalesinin en son üyesi Covid-19 dünyaya yüzünü gösterince herkes evine kapandı ve uzun bir süre de kapısını açmamayı tercih
etti. Başlarda pijamaları giyip sırt üstü yatma ve işe gitmeme fikri herkes gibi bize de cazip geldi. Ancak gardıroptaki sınırlı sayıda pijama, bir
süre sonra gözümüze güzel gelmemeye başlamıştı artık.
Hareketsiz kalma hali ise hiç de bize göre değildi...
Kafa kafaya verip, başımızı alıp ve kapıyı arkamızda bırakıp kendimizi sokaklara
atmak istiyorduk ama Covid-19 sokaklarda kim bilir kaçıncı kez volta atıyordu bilmiyorduk. Gerçi bilsek de dışarı çıkmaya cesaret edemiyorduk.
Gördük ki; bu eve kapanma hali herkesin hayat tarzını, iş yapış biçimini değiştirmişti. Ve görünen o ki; biz bu yeni hayat tarzına uymak istemesek de herkes gibi
buna zorlanıyorduk.
Ancak kolay pes etmeye niyetimiz yoktu. Ve "Hayat bize uymuyorsa, biz hayatı
nasıl dönüştürebiliriz" diye düşünmeye başladık. Çünkü bize dayatılan hayatı yaşamak zorunda olmadığımızı biliyorduk.
İşimiz modaydı. Ama moda sektörü bu dönemde ciddi bir kan kaybı yaşamıştı.
Son 2,5 ayın en moda yeni trendi ise yüz maskesiydi. Belli ki, modayı yeniden moda
yapmak gerekiyordu...
Virüs elbet sonlanacaktı ancak virüsün sonlanmasını beklemek ve ardından harekete geçmek günümüzün ve modanın çok gerisinde kalmak anlamına gelecekti. Bu
nedenle hemen harekete geçmeye karar verdik.
Bildiğimiz iş modaydı, o nedenle modayla ilgili bir girişimde bulunacaktık.
Bildiğimiz iş yayıncılıktı, o nedenle yayınlarla bildiklerimizi anlatacaktık.
Ve yeni modaya uyup dijital bir yayıncılık yapmaya karar verdik. Ancak bu yayın
sıradan bir yayın olmayacaktı. Yapmak istediklerimizi alt alta yazdık, neler olması
ve neler olmaması gerektiğini sıraladık.
Sonunda ortaya dijital bir yayıncılık yapacak olan Re Touch Mag çıktı.
Re Touch Mag, size yeni hayatın yeni dokunuşlarının neler olduğunun ipuçlarını
verecek.
Modayı, trendleri sadece Re Touch Mag'i okuyarak takip edebileceksiniz.
Re Touch Mag, kovid sonrası yeni bir siz, yenilenen bir siz yaratmanıza yardım
edecek.
Ve pijamalarından sıkılmış olan herkese söz veriyoruz; Re Touch Mag, hayata
uymak zorunda olanların değil, hayata dokunmak isteyenlerin dergisi olacak.
Hale Ceylan Barlas-Rana Demir
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Bülten

VAKKO MARE 2020
KOLEKSİYONUNA
TÜRKİYE’NİN İLK
ONLİNE TRUNK SHOW’U!

Burcu
Erken’den
hipnoz etkili
modeller

Romantik, özgün, cesur tasarımlarıyla Vakko
şıklığını yaza taşıyan Vakko Mare, doğadan
gelen enerjiyi yansıttığı yeni koleksiyonuyla şık
tasarımları sunuyor. Vakko Mare’nin 2020 yaz
koleksiyonu, Türkiye’de ilk kez düzenlenen
online trunk show ile tanıtıldı.

Burcu Erken, kendi
adıyla kurduğu mayo
markasının ikinci
koleksiyonunu beğeniye
sundu. Tasarımlarını
ünlü sanatçıların da
tercih ettiği Erken,
'Hipnoz' adını verdiği
yeni koleksiyonuyla bu
yıl plajlara damgasını
vuracak!

Bobbi Brown
Yeni Summer Glow Koleksiyonu ile,
yazın sonsuz güzelliklerine hazır olun.
Altın highlighterdan pırıltılı tonlara,
sezonun bronzlaşmış görünümünü
mükemmel şekilde yansıtan, sınırlı sayıda
üretilen Summer Glow Koleksiyonu ile
ışıltılı bir yaz sizi beliyor!
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Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger ve Warner Bros.’un,
çocuklar için özel stiller içeren
Tommy Jean Looney Tunes kapsül
koleksiyonu büyük ilgi görüyor.
Markanın pop kültür ikonlarıyla
işbirliği geçmişini ileriye taşıyan
kapsül koleksiyon, Amerikan
modasıyla eğlenceyi mükemmel bir
şekilde harmanlıyor.

Massimo Dutti
x STEVE
MCQUEEN
La Mer Blue Heart
Oceans Fund
Lamer, gelecek nesillere besleyici,
temiz denizler bırakabilmek
umuduyla, dünyanın dört bir
yanındaki deniz habitatlarının
korunması için bir kampanya
başlattı. Siz sosyal medya
hesaplarınızdan #LaMerBlueHeart
#LaMerDonation’ı birlikte
kullanarak paylaşım yaparken,
marka da her paylaşım için La
Mer Blue Heart Oceans Fund’a 25
dolardan 550 dolara kadar bağışta
bulunacak.

Massimo Dutti’den özel koleksiyon...
Marka, Massimo Dutti x Steve
McQueen adını verdiği yeni
koleksiyonuyla dikkat çekiyor ve
yeni nesilleri cezbetmeye devam
eden bir erkek stil ikonuna ve trend
belirleyicisine saygı gösteriyor.

Dolce&Gabbana
Kare ve kadınsı: Farklı kalınlıkları ve
özel baskılarla geliştirilmiş dolgun ve
şeffaf asetatların kombinasyonuyla
öne çıkan ön parça, bu güneş
gözlüğünü modern şıklığın simgesi
haline getiriyor.
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Moda

Corona virüsünü yenen Çin'de
ilk moda haftası yapıldı

C

orona virüsü nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği Çin'de hayat normale
döndü. Öyle ki, dünyaca ünlü moda
devleri kepenk indirirken,
fabrikalar kapanırken,
onlar pandemi sonrası ilk moda haftalarını düzenledi bile...

ÇIN MODA HAFTASI SEYIRCISIZ
OLARAK GERÇEKLEŞTI
Ülkede, salgının kontrol altına alındığının duyurulmasının ardından düzenlenen Çin Moda Haftası'nda tedbirler de elden bırakılmadı. Başkent
Pekin’de yapılan etkinlik, ilk kez seyircisiz olarak gerçekleşti.
Sadece modeller ve basın mensuplarının yer aldığı sonbahar-kış defilesinde
sosyal mesafe kuralı hem modeller hem
de basın mensupları için uygulandı.

Yenilenen dünyada
yeni moda haftası takvimi
Pandemi sürecinde en
büyük yarayı alan moda
dünyası artık dijitalde...
İşte yenilenen dijital moda
haftaları takvimi...
10

Corana virüsünün
tüm dünyayı etkisi
altına almasından
sonra, moda
haftaları da
dijital platforma
geçmeye başladı.
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Buna göre; Milano Moda Haftası 14-17 Temmuz arasında
konumlanacak. Paris Erkek
Moda Haftası 9-13 Temmuz
tarihleri arasında gerçekleşecek. Paris Moda Haftası ise,
gerekli önlemlerin alınması
şartıyla 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. VALENTINO 2020 kış
koleksiyonunu 8 Temmuz'da
Roma'da hem fiziksel hem de
dijital bir couture gösterisiyle
tanıtacak.
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DIOR, Maria Grazia Chiuri
tarafından tasarlanan Cruise 2021 Koleksiyonu’nu
geleneksel sanatın ve el
işçiliğinin kutlaması niteliğindeki bir şovla seyirciye kapalı olarak sunacak.
Defile 22 Temmuz’da gerçekleşecek. BURBERRY, 17
Eylül’de, 2021 İlkbahar Yaz
koleksiyonunu tanıtacak.
Marka, fiziksel bir sunumla koleksiyonunu sergileyeceğini açıkladı.
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‘Jacquemus
at home’
Fransız markası
Jacquemus SS20
koleksiyonu için yeni
bir facetime çekimi
gerçekleştirdi. Ursula
Corbero, verdiği cesur
pozlarıyla dikkatleri
üzerine çekti.

Jacquemus
markasının
yaratıcısı Simon
Porte Jacquemus,
karantina günlerine
damga vuracak bir
proje ile dikkatleri
üzerine çekti.
Facetime üzerinden
ilk moda çekimini
gerçekleştiren
Jacquemus,
çekimlerde her
zamanki gibi
yine cesaretini
ve yaratıcılığını
konuşturdu.
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‘Jacquemus at
home’ ile tasarımcının yansıtmak istediği
sadece pandemi
durumu değil
aslında, aynı
zamanda Jacquemus evin sıcak,
doğal ve salaş atmosferini fotoğraflara taşıyor.
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CORONA
modası
Dünyanın, yeni bir küresel
sağlık sorunu ile karşı
karşıya kaldığı şu günlerde,
moda dünyası kendini
geri çekmek yerine,
konuya dahil oldu ve
fahiş rakamlara sattıkları
maskeler ile gündeme
geldi...
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Corona virüsünü ilk duyuran doktor Li Wenliang, ölmeden önce, enfeksiyondan kaçınmak
için önlemler alınması gerektiğini, insanların
koruyucu giysi ve maske takmasının önemli
olduğunu söylemişti… Çin başta olmak üzere, pek çok ülke maske konusunda adeta kıtlık
yaşadı… Kurallara uymayanlar, durumu ciddiye almayanlar, umursamayanlar sayesinde
de git gide vaka ve ölüm sayıları arttı…
ÖNCE DAVRANAN KAZANDI
Tabii bu arada virüsü fırsat bilenler de yok
değildi… Cerrahi yüz maskelerini moda dünyasına dahil edip akım yaratanlar gibi, daha
önceki sezonlarda piyasaya sürdüğü maskeleri fahiş rakamlara satanlar çoğalmaya
başladı. Tabii henüz dünya corona virüsü
ile tanışmamışken, sezon koleksiyonlarına
maske aksesuarlar koyan dünyaca ünlü
markalar, adeta olacakları önceden öngörmüştü. İşte maske trendi ve markaların özel tasarımları...
MARKALAR ÖZEL MASKELER
HAZIRLADI
Off-White 2019 koleksiyonunda yer alan
maskeleri yeniden piyasaya sundu ve geçen
yıl 65 dolara sattığı maskeyi 200 dolara satmaya başladı.
Louis Vuitton, yüz maskesini 85 dolara yani
yaklaşık 550 TL’ye satışa çıkardı.
Fendi, sosyal medya hesabından yüz maskesinin reklamını yaptı. 270 dolar yani yaklaşık
1700 TL’lik maskeleri piyasaya sürdü.
GELINLER DE MASKE MODASINA UYUM
SAĞLADI
Mısırlı modacı Samo Hejres, yine salgını fırsat
bildi ve dünyayı etkisi altına ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği corona virüsüne karşı gelinlik tasarladı.
Halbuki herkes düğülerini ertelerken,
Samo, gelinlikle uyumlu ağız maskesinin 2020 koleksiyonuna dahil etti.
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Moda
endüstrisi
yoğun
bakımda
Dünyayı etkisi altına alan
corona virüsü, en çok da
moda endüstrisini durma
noktasına getirdi. Pek
çok marka mağazalarını
kapatırken, kimi
çalışanların işine son
verdi, kimi koleksiyon
çıkarmaktan
vazgeçti, kimi de
moda takvimlerinden
ayrılma
kararı aldı...
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Dünya, corona virüsünün etkisi altına girmeden önce, moda dünyası
adeta altın çağını yaşıyordu. Tüketim yoğun, üretim oldukça fazlaydı.
Hatta Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Burberry, Dior gibi dünyaca ünlü
lüks giyim markaları bile, H&M, Zara,
Gap, Marks&Spencer gibi hazır giyim
markalarıyla yarışır hale gelmiş, yılda
dört, hatta altı koleksiyon hazırlamaya başlamıştı. Ne var ki pandemi her
şeyi alt üst etti. Kepenkleri indirmeyi
göze alamayan markalar devlet kredisine başvurdu, küçük esnaf ve dünyaca ünlü markalar da dahil olmak
üzere pek çok giyim markası çalışanlarının yüzde 50’sini işten çıkardı.
Kimi koleksiyon çıkarmaktan vazgeçti, kimi üretimini durdurdu, kimi de
moda takvimlerinden ayrılma kararı
aldı… Öyle ki her yıl iki kez düzenlenen moda haftaları dahi iptal edildi ve
dijital olarak yayınlama kararı aldı.
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Moda

‘Pandemiden etkilenen dünyaca ünlü markalar
çalışanların işine son verirken, bir yandan da yeni
koleksiyon hazırlığı içine girdi. Önümüzdeki günlerde
pek çok marka, dijital olarak 2021 Sonbahar Kış
koleksiyonlarını sergileyecek.
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Victoria Beckham çalışanlarını ücretsiz izne
çıkardı. Büyük zarara uğrayan Gucci, açığını kapatabilmek için ürünlerine
yüzde 10 zam yaptı. Michael Kors yılda iki kez koleksiyon hazırlayacağını
duyurdu. Diane von Fürstenberg, DVF markasını
küçültme kararı aldı ve
çalışanlarının yüzde 75’ini
işten çıkardı. Guess yüzde
51,5 düşüşe geçerek 157.7
milyon dolar zarar etti.
Marc Jacobs 60 personelinin işine son verdi.
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Dior'dan Bodrum'a
özel tasarımlar
Dünyaca ünlü moda devi Dior, temmuz ayında ilk kez
Bodrum'da bir mağaza açacağını duyurdu. Marka,
Bodrumseverler için de özel üretim gerçekleştirdi...
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Moda
Dünyanın en özel tatil destinasyonları arasında kabul edilen Bodrum Yarımadası’nın büyülü güzelliği 2020
yazında, Dior’a ev sahipliği yapıyor.
Deniz tatili için dünyadaki en özel
noktalarda açılan Dior’un yazlık mağazaları arasında yer alacak Dioriviera Bodrum mağazası, Yalıkavak
Marina’da açılacak. Dioriviera 2020
Koleksiyonu’yla birlikte bu mağazaya özel olarak seçilen ürünler ve
Bodrum baskılı çanta ve mayo gibi bu
Bodrumseverler için özel üretilen modeller, mağazadaki yerini alacak.
MARIA GRAZIA CHIURI'NIN
ÖZEL KOLEKSİYONLAR DA
GÖRÜLEBİLECEK
Sonsuz bir yaz vaat edercesine, zamansız bir sıcak mevsim gardırobu
hayal edilerek tasarlanan Dioriviera, ilhamını Maria Grazia Chiuri’nin
Dior için hazırladığı koleksiyonlardan alıyor. Deniz kıyısına yapılacak
tatlı kaçamaklar için seyahat düşleri
kurduran bu özel tasarımlarda, renk
oyunları desenlere eşlik ediyor.
Bol güneşli destinasyonlar için tasarlanan mayolar, pareolar, espadriller, Christian Dior yazılı terlikler ve
D-Connect sneaker’lara ek olarak;
Dior Book Tote, Saddle ve Diorcamp
çantalar yeni rotaların eşlikçisi olacakları hayaliyle koleksiyona dahil
ediliyor. Her detayı heyecanla keşfedilecek bir dünya sunan Dioriviera,
Amerikan servislerden şezlonga varan geniş bir Dior Maison seçkisiyle
tamamlanıyor.
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Yeni arzu nesnemiz
Yeni dönemin gözde markalarından Cult Gaia’nın Serita tasarımı
her yerde karşımıza çıkıyor. 2020
yazının elbisesi olarak gösterebileceğimiz tasarım sizce de 70’lerin
ve 90’ların stilini yansıtmıyor mu?
Cult Gaia markasının 2020 yaz
koleksiyonunda yer alan Serita
adlı elbise, 2020 yılının yeni arzu
nesnelerinden biri... 458 dolardan
satışa çıkan Serita modelinin beyaz
ve kahve tonlarında iki rengi bulunuyor. Şimdiden yazın favorileri
arasında gösterilen Serita’yı dünyaca ünlü isimler de tercih ediyor.
Bu özel tasarımı, Rosie Huntington-Whiteley, Camille Charrier ve
Candice Swanepoel giyerek Instagram hesaplarında paylaştı. Romee Strijd ise hamilelik haberini
bu elbise ile verdi…
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Röportaj

Biran Damla Yılmaz

&

MASKULEN

SEKSİ

Fotoğraf: Ali Kangal
Moda editörü: Rana Demir
Styling: Serhat Şengül & Boreal Brandlifling
Saç & Makyaj: Ramadan Bozacı
Mekan: Ümraniye Platoları

Röportaj
Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz ile, Re Touch
Mag Dergisi için bir araya geldik. Enerjisi
ile ekibin motivasyonunu yükselten Yılmaz,
tıpkı kendini tanıttığı gibi ‘Mantıklı, enerjik ve
eğlenceli’ bir kadın...

S

RÖPORTA J: MUKADDES KAYA

u yeşili buğulu gözleriyle,
içinize işleyen bakışlarıyla
hemen etki alanına girebileceğiniz bir güzellik. O kadar
genç ve güzel ki, gerçekten su gibi.
Hem masum bir kız çocuğu, hem seksi bir genç kadın. Pozitiflik, güleryüz,
akıl, doğallık ve sıfır kapris. Kendine
güveniyor ve hayattan ne istediğini
çok iyi biliyor. Yüzünün ve fiziğinin
güzelliğiyle de tastamam bir kadın.
Bugüne kadar birçok projede yer aldı
ve hepsinde de başarısını kanıtladı.
Çok yetenekli ve doğal bir oyunculuğu var. Henüz 23 yaşında. Belki yolun
başında ama, önü çok açık. Şimdinin
ve geleceğin en önemli kadın aktrislerinden biri olarak kesinlikle varacağı
sonuç zirve. Bu sezon, FOX TV ekranlarında gösterilen Baraj dizisinde,
daha önce sinemanın Sultanı Türkan

Şoray’ın hayat verdiği Nehir karakteri ile karşımızda. İşte bu bir tesadüf
değil, bu bir sonuç. Sinemanın 4 yapraklı yoncasının yanına yakışan ve
hatta beşinci yaprağı olabilecek genç
nesil bir oyuncusu. Belki de fiziği ve
güzelliği ile Türkiye’nin Anjelina Jolie’si. Güzel ve yetenekli oyuncu Biran Damla Yılmaz, tüm güzelliği ile
karşımızda..
Oyunculuğu seçmende en büyük
etken neydi?
Çok enerjik bir insanım. Çocukluktan beri sanata karşı hep ilgim vardı.
Oyunculuk, müzik, resim sanatın hemen hemen her alanıyla uzaktan yakından ilgilendim. Sonunda anladım
ki benim en büyük tutkum oyunculuk, beni anlatabilecek ve kendimi en
iyi hissettiğim alan.

Röportaj

“Modayı deli gibi takip etmiyorum
ama ilgiliyim. Kendi tarzıma uyduruyorum
diyebilirim”
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Röportaj
Bugüne kadar kaç projen oldu,
nasıl karakterler canlandırdın?
Çoğunlukla dram projelerinde olmak üzere, bugüne kadar
8 ayrı projede yer aldım. Hayatımın bir bölümü de bu yüzden
ağlayarak geçti. Ama her oynadığım rol, bana farklı deneyimler kazandırdı, farklı argümanlarla doldurdu ve tecrübe kattı.
Yer aldığım projelerdeki karakterlerim beni büyüttü, geliştirdi
ve belki de beni ben yaptı.
Oynamak istediğin ters köşe bir
rol var mı?
Tabii ki! Kötü kadını oynamak
çok istiyorum. Bugüne kadar
hep iyi kalpli, saf kız karakterlerine hayat verdim. Elbette ki
sadece bunlardan ibaret değildi
yaptıklarım ama eğer ki ters köşe
bir rol oynamak istersem, kötü
kadın olmasını tercih ederim.
Sinema- tiyatro- dizi sıralaman
nasıl?
Sinema-dizi-tiyatro hatta sadece sinema bile olabilir. Bence
performansımızı son derece rahat bir şekilde yapabildiğimiz,
sergileyebildiğimiz noktalardan
biri sinema. Sinema oyuncunun
özgürlük alanı sanki.
En çok oynamak istediğin karakter veya ünlü bir kişi var mi?
Bir akıl hastasını oynamak isterdim. Tabii bu çok geniş bir bakış açısı ve geniş bir mercek oldu.
Belki bir şizofreni hastasını ya da,
çoklu karakter bozukluğu olan
birine hayat vermek çok heyecanlı ve farklı olurdu benim için.

Siperlik: MiiN by Kadir Kılıç
Elbise: Nisse
Ayakkabılar: Lutvelizade

Kötü kadını
oynamak
çok istiyorum.
Bugüne kadar
hep iyi kalpli, saf kız
karakterlerine hayat
verdim.
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Röportaj

Büstyer: Nisse
Takım: Editöre Ait
Ayakkabılar: Miu Miu

Röportaj

Sesin güzel midir, şarkı söyler misin, var mı böyle projelerin?
İleriye dönük böyle bir planım yok
ama şarkı söylemeyi çok seviyorum.
Kendimle barışık bir insanim, dolayısıyla sesim iyi de olsa kötü de olsa yine
söyleyip, kendi eğlenceme bakıyorum.
Moda ile ne kadar ilgilisin, yardım
alır mısın?
Modayı deli gibi takip etmiyorum
ama ilgiliyim. Kendi tarzıma uyduruyorum diyebilirim. Onun dışında
önemli konularda tabii ki yardım alıyorum.
Şu an hangi kitabı okuyorsun, yazma konusunda kabiliyetli misin?
“Sprituel Yasalar” Diana Cooper.
Aslında yazma konusunda kendimi

yeteneksiz görüyordum. Çok yanlış
bir düşünce, insan istediği sürece başaramayacağı hiçbir şey yok halbuki.
Şimdi 3 tane hikayem var. Sinopsis
demem daha doğru olur. Kim bilir
belki kendi yazdığım filmi çekerim.
En çok beğendiğin kadın aktris kim?
Helena Bonham Carter.
İstediğin kadın olduğunu düşünüyor musun?
Kesinlikle. Kendimi seviyorum. Şu
an olduğum benliğimden memnunum.
Oyunculukla ilgili ilk anın nedir?
İlk kadrolu projemde, ilk sahnelerimi çekiyordum. O kadar heyecanlanmışım ki bütün set kulaklıklardan
kalp atışımı duyuyordu.
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Röportaj

Hayat sana ne ifade ediyor? 3 kelime ile anlatsan ne der hayat sana?
İrade, paylaşmak ve sevgi. Aklıma
ilk gelen kelimeler bunlar olabilir ama
hayat sadece aklınıza ilk gelen şeylerden ibaret değil. Hayat tamamen bizim
yansımamız. Biz ne düşünür, ne hisseder ve ne söylersek o da bize bunları
yansıtıyor, bir çeşit aynayız hayatla biz.
Sence aşk nedir, aşık mısın peki, var
mı biri hayatında?
Bence bütün kimyamızın bozulması demek aşk. Yeri gerildiğinde kendinin bile şaşkınlıkla karşılayacağın kadar çocuk olabilirsin. Yeri geldiğinde
de çok büyük fedakarlıklar yapabilecek kadar olgun olabilirsin. Herkesin
yaşama şekline göre değişen ama as-

lında aynı duyguları yaşatan bir şey
aşk. Hayatımda biri var mı yok mu,
bence bırakalım özelim bana kalsın.
En sevdiğin aşk filmi hangisi?
Winterstale.
Bir erkekte seni en çok ne etkiler?
Zeka ve gülümseme ön planda geliyor. Onun dışında da dikkat ettiğim
şeyler oluyor tabii.
Çılgın mısın, yaptığın en büyük çılgınlık neydi?
Bence olması gerektiği kadarım.
Herkesin içinde az da olsa çılgın bir
tarafı olmalı. Şu ana kadar yaptığım
en çılgınca şey kısa bir süre dahi olsa
yılan beslemekti.
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Röportaj

Takım: Tuba Ergin
Saç Aksesuarı: P.ari Design
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Röportaj

Senin için söylenebilecek 3 sözcük
ne olur sence?
Mantıklı, enerjik, eğlenceli.
Hiç estetiğin var mı? Gerekirse yaptırır mısın?
Tabii ki yaptırırım. Önemli olan benim aynaya baktığımda mutlu olmam.

Dolayısıyla bundan doğal ne var ki!
“Baraj Dizisi “ile ekranlara hızlı bir giriş
yaptınız, nasıl bir ekiple çalışıyorsun?
Gerçekten çok güzel bir ekibimiz
var. Herkes tüm enerjisini hayatinin
yüzde 180’ini bu işe verdi. Çok da
eğleniyoruz... Ekip olarak güzel bir
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Röportaj

34

Röportaj

Üstler: Mehmet Emiroğlu
Pantolon: Zara
Ayakkabılar: Lutvelizade
Takılar: Mtoy by Müge Toy
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Röportaj

uyum yakaladık. Normalde bunu tutturmak çok zor oluyor aslında, ama
biz iyiyiz. Umarım bu enerjimizi seyirciye de aktarabiliyoruzdur.
Baraj ‘daki rolün teklifini nasıl aldın, neler hissettin ilk anda?
Proje daha yapım aşamasındayken

Fatih Aksoy ile sadece konuşmuştuk.
Üstünden aylar geçti ve ben başka bir
proje için anlaşma imzalamak üzereydim. Yine Fatih Bey ile yaptığımız
başka bir toplantıdan sonra her şey
bir anda değişti benim için. Senaryoları okudum. O an dedim “İşte bu!”
Yıllardır dram oynamanın verdiği bir
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Röportaj
bıkkınlık da vardı üstümde az da olsa.
Baraj dizisindeki Nehir karakteri ile
tanışınca, karşılıklı alışveriş yapabileceğim bir iş olduğundan emin olmuştum. Kendimi daha da geliştirmem
adına buna özen gösteriyorum. Bu
yüzden buradan Fatih Aksoy’a da teşekkür etmek isterim. Böyle güzel bir
projede bana yer verdiği için.

Nehir karakteri nasıl bir kadın,
dizide bizi heyecanlandıracak neler
yapacak?
Ahhh Nehir, kıyamam kendi kendini kurtarmaya çalışıyor aslında. Dibine kadar battığı İstanbul hayatından
Nazım’a tutunarak çıkmaya çalışıyor. Çok zeki bir kadın, içi çok temiz,
fedakar, yaptığı iş, insanları dolandır-
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Röportaj

Elbise: Moonlight by Vakkorama
Aykkabı: Fendi
Takılar: Müge Toy

mak olsa da asla acımasız değil Nehir. Yeni bölümler bomba gibi geliyor
zaten, beklemede kalın.
Pandemi döneminden dolayı ara
verdiğiniz setlere tekrar dönüş yaptınız, set nasıl gidiyor?
Herhalde ara verdiğim halde özlediğim ilk işim oldu. Ben de çok şaşkınım. Her şey çok güzel gidiyor. Enerji
depolarımızı doldurduk bu dönemde. Şimdi de performansımızla tüm
enerjimizi sette dışarı vuruyoruz.
1977 yılında çekilen bir film dizi
oldu, sence bu arada neler değişti,
yoksa duygular hep aynı mı, aşk hep
aynı mı?
Filmi diziye entegre ederken üzerinde oynamalar yaptık ufakta olsa.

Elbette ki o yıllarda bazı şeylerin işleyişi farklıydı, şu an daha farklı. Ama
dediğim gibi bazı duyguların sadece işleyişi değişiyor, hissiyatlar aynı
kalıyor. Aslında filmde de çok fazla
Nehir, Tarık, Nazım aşk üçgeni çok
işlenmiyor, biz Baraj’da bütün hikayeyi açarak seyirciye sunmuş olduk.
Sinemanın sultanı Türkan Şoray 'ın
oynadığı bir role tekrar hayat vermek
seni korkuttu mu, neler hissettirdi?
Bazı panik ataklara sebep oldu
evet, ama inanılmaz gurur verici bir
duygu. En çok da onun karakteri beğenmesi için caba gösterdim zaten.
Hayatta kendine ilke edindiğin slogan nedir?
Daha güzel ne olabilir ki?
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GÜZELLİK
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Güzellik

JEAN PAUL GAULTIER
SCANDAL EDP
80ML 729TL

LANCOME
LA VIE EST BELLE
L`ECLAT EDP
75ML 715TL

JIMMY CHOO
ILLICIT FLOWER EDP
100ML 729TL

CHANEL
COCO
MODEMOISELLE
100ML 950TL

MUGLER
THIERRY
ALIEN FLORA
FUTURA EDP
60ML 480TL

KENZO
WORD EDT
75ML 637 TL

Kişisel
imzanız

GUCCI
BLOOM AQUA FIORI
EDP, 100ML 728 TL

Seçtiğiniz koku sizin
imzanızdır. İster meyvemsi,
ister çiçeksi, ister odunsu...
Ne olursa olsun önemli
olan akılda
kalabilmek...
YSL
LIBRE EDP
90ML 656 TL

BURBERRY
HER EDP
100ML 823TL
VIKTOR &
ROLF
FLOWERSBOMB
EDP
100ML
920 TL

DIOR
J’ADORE EDP
100ML 999 TL
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VERSACE
EROS POUR FEMME
EDP, 100ML 865 TL

AVENE Autobronzant Hydratant güneşsiz
bronzlaştrıcı 100 ml 89 tl
JANE
İREDALE
TANTASIA
güneşsiz
bronzlaştrıcı
124 ml 99 tl

CLARINS sun oil 226 tl

SHISEDIO
140 ml 165 tl

Güneş etkisi
Bronz ten severler için en iyi seçenekler

LANCASTER
Tan Deepener Tinted Spf 6
200 Ml 247 tl

SWISSCARE Selftanner
Intense Bronze Self Tan
Cream 150ml - Güneşsiz
Bronzlaştırı 150 ml 210 tl
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NUXE sun oil spf
10 150 ml 119 tl

EDA TAŞPINAR
brozing bomb
200 ml 140 tl

Sağlık
The Body Shop
Kenevir
Koruyucu El
Kremi 79 tl

El Bakımı

Caudalie
Beyaz Misk Ve
Zencefil Aromalı El
ve Tırnak Bakım
Kremi 44 tl

Pandemi döneminde el
bakımı daha da önemli
oldu. Sık sık yıkadığınız
ellerinize daha da fazla
özen gösterme zamanı...

Burt’s Bees
Çok Kuru ve
Çatlamış Eller
için 179 tl

Orijins
Plantscription
Cleanser 255 tl

Thalgo
Deeply Nourishing
Yoğun Besleyici
Krem 179 tl

Nuxe
Rêve de Miel El
ve Tırnak Bakım
Kremi 64 tl

Kiehl’s
Ultimate Strength Hand
Salve El Kremi 122 tl

Atelier Rebul
Erguvan Özlü El
Kremi 34 tl

Avene
Cold Cream Creme Mains
44 44tl

L’Occitane
Shea Butter Hand
Cream 58 tl

Güzellik

BIODERMA
Photoderm 125 ml 94 tl

LANCESTER
Tan Maximizer
Soothing
Moisturizer 250
ml 270 tl

HAWAIN TROPIC
after sun 150 ml 99 tl

SHISEDIO
Sooting gel
140 ml 149 tl

VICHY
Ideal Soleil Leche Calmante After sun 100 ml 119 tl

EDA TAŞPINAR
after sun 200 ml 69 tl

CLARINS
after sun
200 ml 179 tl
GARNIER Ambre Solaire 200 ml 79 tl

Kalıcı Bronzluk
Bronzluğunuzu tüm sezon korumak istiyorsanız,
güneş sonrası ürünlerini kullanmayı ihmal etmeyin!
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BIODERMA
Photoderm Bronze
Brume SPF 30 UVA
17 - 200 ml 179 tl
NUXE
Fondant
Cream Spf
50 50 ml
106 tl

VICHY
Ideal Soleil
SPF 50+
50 ml 119 tl

LA ROCHE
POSAY
Anthelios
SPF50+
Shaka Fluid
50 ml 114 tl

CLINIQUE
Mineral
Sunscreen Spf
30 30 ml 99 tl
COSMED
Alight Spf
50 50 ml
114 tl

DARPHIN
Spf 50 Soleil Plaisir AntiAging Suncare 50 ml 229 tl

Koruma
Önlemi
Güneşin etkilerinden
kendinizi korumak
için önlemlerinizi
almayı unutmayın

LIERAC Sunissime
Energizing
Protective Fluid
SPF50+40ml 269 tl

SHISEDIO
Expert
Sun Aging
Protection
Lotion SPF50+
100ml 260 tl
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AVENE
spf 50 50 ml
116 tl

Güzellik

Çarpıcı gözler
Bu sezon tam anlamıyla geçmişe dönüş
var. Yumuşak dumanlı göz makyajları ve cat
eyelinerlar, doğallığın rengi pembeler ile
soft uygulamalar... Ayrıca yazın canlılığını
gözünüzde hissetmek isterseniz neon
farlar ile minimal dokunuşlar yapabilirsiniz.
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Ateşin rengi
2020’de dudaklara ateşin
50 tonu hakim olacak. Bu yıl
mat textureler yerine kremsi
hatta daha ıslak dudaklar
göreceğiz. Mat rujların üzerine
gloss uygulayarak sizde trend
dudaklara sahip olabilirsiniz.
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Güzellik

Perfect skin
Öyle bir cilt düşünün ki,
dışarıdan bakıldığında
hiçbir şey uygulanmamış
gibi görünsün. Aslında
olabildiğince ince bir
fondeten uygulanmış
veya sadece kusurlu
bölgeler concealer
ile kapatılarak
mükemmelleştirilmiş.
Kontürler olabildiğine
doğal, highlihgterlar ise
ıslak efektli...
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Güzellik

Saçlara
iyi bakma
zamanı
Sıcakları iyiden iyiye
hissettiğimiz şu günlerde,
saçlar kuruyor, kırılıyor ve
hatta tüm havasını nemden
dolayı kaybediyor. Peki ama
bunlardan nasıl kurtulacağız?

S

Doğan KOPAL / MM BAHCECİK

ıcakları iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde, saçlar
kuruyor, kırılıyor ve hatta
tüm havasını nemden dolayı
kaybediyor. Peki ama bunlardan nasıl
kurtulacağız?

yebilecek bakımımızın daha uzun süre
devamlılığı için saçımızda kalan, durulanmayan Elixir ultime L’Hulie Originale serumu öneriyorum.

Uzun bir karantina döneminden çıktıktan sonra, her ne kadar herkes soluğu kuaförlerde
alsa da, hala cesaretini toplayıp dışarıya çıkamayanlar,
saç bakımını evde yapanlar da var. Sıcakların iyice
arttığı şu günlerde en sık
rastlanan sıkıntılardan biri
kuruluk... Saçta oluşacak
kuruluklar için Kerastase
Nutritive 8H Magic Night
Serum benim favorim.
Adından da anlaşılacağı
gibi gece uygulanan bir
bakım. Saçın yeniden
yapılanmasını sağlayacak ve kuruluğunu giderecek mükemmel bir bakım. Saçlarımızın ucundaki
kırılmaları önlemek için ise
gece bakımınıda destekle-

Şimdi birazda yeni sezon trendlerinden bahsedelim; Saçlarınızda
değişiklik yapmak istiyorsanız tam zamanı. Saç boyları biraz daha orta
boylar ve kısa boylara geçiş yapacak. Buradaki en önemli
konu tercih ettiğiniz saçın sizinle özelleşmesi. Saç şekillendirilmesinde ise doğal dalgalar öne
çıkıyor. Adeta kendiniz yapmış gibi doğal olmasını sağlamak ve geriye doğru ıslak
görünümlü şık topuzlar yaz
gecelerine damga vuracak.
Saç renklerinde ise kışın kullandığınız rengi biraz daha
açığa götürerek, canlanmasını sağlayabilirsiniz. İkili veya
üçlü röfle renkleri ile saçı ışıltılı hale getirmekte çok fark
yaratabiliyor.

2020 SAÇ TRENDLERI

Güzellik

Çarpıcı bakışlar için
‘Ben göz makyajı çok severim!’ diyenlerdenseniz sıcak renklerin dahil
olduğu bir far paletine sahip olmalısınız. Göz pınarları için de bir
glittera... Etkiliyici bir göz makyajı yapıyorsanız diğer bölgelere natural
renkler uyguladığınızdan emin olun.
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Güzellik

Doğal ama dikkat çekici
Öncelikle siyah kalem ile kirpik diplerini belirginleştirin. Buğulu efekti
sağlamak için ise kahve renkli farı blend fırçası yardımıyla katlanma
bölgesine uygulama yapmalısınız. Mascara da benim önerim ise kirpik
dibi yoğunluğunu sağlayacak bir ürün olmalı.
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Güzellik

Seksi bir görünüm için
kırmızı dudaklar

Mükemmel mat kırmızı dudağı yaratmak için öncelikle nemlendirme
yapmalısınız. Rujunuzun kalıcılığını ve netliğini arttırmak için dudak
kalemi ile tamamanı boyamanızı öneririm. Bu uygulamaya en iyi eşlik
edecek aksesuar kesinlikle bir takma kirpiktir.
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Güzellik

Sade ama bir o kadar etkili
#nomakeupmakeup görünüm için cildinize beauty balm veya orta
kapatıcılıkta bir fondeten tercih etmelisiniz. Kaşları renkli kaş mascarası
ile hem tarayıp hemde doldurabilirsiniz. Dudaklardaki efekt için önerim
rujunuzu uyguladıktan sonra bir peçete ile fazlalığı almanız.
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Güzellik

Gözlere vurgu yapma zamanı
Karma veya yağlı bir cildiniz var ise gün içinde istediğiniz kadar
transparan pudra ile matlığı sağlayabilirsiniz. Göz makyajınızda farklı
bir dokunuş yaratmak için ise renkli kalem veya eyeliner ile vurgulayıcı
gözler elde edebilirsiniz.
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Güzellik

Az ürünle
maksimum
etki
Sephora Türkiye Makyaj
Eğitmeni Oğuz Günüç,
favori ürünlerini güzellik
tutkunlarıyla paylaştı.

Oğuz GÜNÜÇ /
Sephora Türkiye Makyaj Eğitmeni

H

epimizin dört gözle
beklediği yaz mevsiminin gelmesiyle beraber
içimizdeki enerjiyi cildimize yansıtmanın tam zamanı…
Havaların ısınmasıyla makyaj tercihlerinizde de ufak değişiklikler yaparak hem hızlı bir şekilde hem de
cildinize nefes aldıran ürünlerle her
anınızda bakımlı görünebilirsiniz.
Cildimizi ağırlaştırmadan canlı ve doğal bir görünüm elde etmek
çok kolay. Bakımlı bir görünüm için
göz makyajı da oldukça önemli. Bunun için Sephora Size Up maskara ve Fenty Beauty Snap Shadows
Mix&-Match far paletini önerebilirim. İlk sürüşten itibaren hacimli kirpikler elde etmenizi sağlayan Sephora Size Up maskara ile bakışlarınızı
ön plana çıkararak bakımlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Fenty Beauty’nin hem mat hem de ışıltılı renklerden oluşan 6 zengin ton içeren Snap
Shadows Mix&Match far paletinin
farklı tonlarından oluşan kombinasyonlarıyla dilediğiniz göz makyajını
uygulamanız çok kolay.
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Moda

Bir devir yavaş yavaş
kapanıyor
Şubat ayında L Brands, Sycamore
Partners’a 525 milyon dolarlık bir anlaşma
ile yüzde 55’lik hissesini satan Victoria’s
Secret’ın İngiltere’deki merkezine kayyum
atanmasından sonra iyice zor günler geçiren
ünlü marka, şimdi de Hong Kong’taki
amiral gemisi olan mağazasını kapatma
kararı aldı.

35 milyon
dolar
bağışladı
Lüks giyim markası Michael
Kors, dünya çapında
yoksulluk ve felaketlerden
etkilenenler için merkezi
New York’ta bulunan, kar
amacı gütmeyen Delivering
Good’a 35 milyon dolarlık
ürün bağışında bulundu...

Zararını kapatmak için
ürünlerine zam yaptı
Corona virüsünün zarara uğrattığı Chanel
ve Louis Vuitton’un ardından Gucci de
pandemiden etkilendi. Marka, yaşadığı
ekonomik açığı kapatmak için Dionysus ve
Zumi modellerine yüzde 5 ila 9 arasında
zam yaptı.
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Kardeşler güçlerini birleştirdi
Dünyaca ünlü kızkardeşler Kendall Jenner ve Kylie Jenner, geçen hafta,
Kendall by Kylie Cosmetics adında bir koleksiyon çıkardı. Geniş bir ürün
yelpazesine sahip olan yeni koleksiyonda, highlighter ve bronzer stickler,
parlatıcı, matlaştırıcı pudra ve far paleti gibi birçok farklı seçenek yer alıyor.

Guess 15.7 milyon
dolar zarara uğradı
Dünyaca ünlü moda devi Guess’ten
üzen haber… Pek çok marka gibi
corona virüsünden etkilenen ve
neredeyse iş yapamaz hale gelen
marka, 2020’nin ilk çeyreğine dair bir
açıklama yaptı ve yüzde 51.5 düşüşe
geçerek, 15.7 milyon dolar zarara
uğradığını söyledi.

Ünlü oyuncu
moda direktörü oldu
Emma Watson, bünyesinde Gucci,
Bottega Veneta, Alexander McQueen,
Yves Saint Laurent ve Balenciaga gibi
lüks moda markalarını barındıran
ünlü lüks moda şirketi Kering’in
yönetim kuruluna seçildi ve direktör
olarak atandı...

58

Nur Karaata
850 tl

Lily&Rose
1.350 tl

H&M 199 tl
Bodhita 320 tl

Bodhita: 275 tl

Flörtöz yaz!
Çiçek desenleri, tek omuzlu üstler, yüksek
belli altlar, fırfırlar, baskılar, renkler... İşte
2020’ye damga vuracak mayo ve bikini
modelleri..

Zeki Triko 799 tl

Lily & Rose
1.485 tl

Nur Karaata
850 tl
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H&M 169 tl

Erdem’in

ROMANTIK
1960’LARI

Erdem
Moralıoğlu,
2021 Resort
koleksiyonunu
tanıttı. Karantina
döneminde, zoom
yardımı ile evinde
oluşturduğu
koleksiyon
George
Dönemi’nden ve
1960’lardan
ilham aldı.
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Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın en
sevdiği tasarımcılardan biri olan Erdem Moralıoğlu, karantina döneminde 2021 Resort
koleksiyonunu hazırladı. Karantinanın insanlara keskin seçimler verdiğini söyleyen
Erdem “Bu dönemde dondurup durdurabilir, geleceği düşünebilir ve yeni bir koleksiyon tasarlayabilirsiniz” diyor.
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Karantina koşullarında
sadece koleksiyonu hazırlamayan, fotoğraf çekimini de yapan Erdem’in yeni
kreasyonu George Dönemi’nden ve 60’lardan ilham
alıyor. Geçen hafta Londra’daki Mayfair mağazasını tekrar açan, stüdyosuna
dönen ve meslektaşlarıyla
güvenli bir mesafede çalışan Erdem Moralıoğlu,
koleksiyonu Zoom’un yardımıyla evinde oluşturdu
ve Londra’nın kenarlarındaki Epping Ormanı’nda
çekimleri gerçekleştirdi.
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Siyahın

cazibesi
The Longines 1832
koleksiyonu, siyah renk
seçeneği ile kadınlara
özel bir model sunuyor..

Bu yaz, The Longines 1832 modellerinin kadranları mat siyah oluyor. İsminde, kanatlı kum saatini benimseyen
markanın köklerine atıfta bulunan bu
koleksiyon, Longines’in saat yapımındaki ustalığını ve klasik zarafetini yansıtıyor. Bej sedef kadrana ve pırlanta
indekslere sahip kadın saatinin, koleksiyona yıl sonuna doğru eklenmesi planlanıyor.
The Longines 1832 artık kusursuz
şıklıkta siyah mat kadranları da bünyesinde barındıyor. Transparan arka kasası sayesinde içindeki mekanizmaların
mükemmeliyetçi işçiliğini gözler önüne
seren bu yeni modellerin, siyah deri kayışları da koleksiyonun rafine çizgisiyle
dikkat çeken bir uyum yakalıyor...
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O Kız

Ezgi Çınar:

LADY GAGA İÇİN
48 SAAT İÇİNDE
KOSTÜM HAZIRLADI
Lady Gaga’nın müzik listelerinde bir numaraya yerleşen
Stupid Love şarkısının klibinde onun imzası var. Genç
tasarımcı Ezgi Çınar ünlü şarkıcının klibi için pembe bir
kostüm hazırladı. Çınar ile tasarım yolculuğunu konuştuk...
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O Kız
Ezgi Çınar’ı herkes Lady Gaga’nın
klibi için hazırladığı tasarımla
daha yakından tanıdı... Bize biraz
kendinden bahseder misin?
İsviçre’de couture üzerine olan okul
eğitimimi tamamladıktan sonra
uluslararası lüks markalarda marka
yöneticisi ve marka danışmanı olarak çeşitli pozisyonlarda yer aldım.
Moda her zaman benim hayatımın
bir parçasıydı ve geleceğimi bu sektör üzerine kurmak istiyordum. Bir
savaşçı olarak doğduğuma ve kendi
markamı yaratmak için gerekli olan
teknik bilgilere sahip olduğuma inanıyorum. ‘Ezgi Çınar’markasının
temellerini atmaya ve bunun için
çalışmalara başladığımda İsviçre’de

moda üzerine olan başarı öyküleri
bugüne kıyasla daha azdı ve markamla ilişki kurabileceğim bir hikaye yoktu. Bu açıklık beni markamı
kurmaya daha çok teşvik etti.
Son zamanlarda corona virüsü
kapsamında hazırladığın maskeler çok konuşuluyor...
O beyaz ve çirkin görüntülü maskeleri takmak istemediğim için ilk
önce kendim için tasarlamıştım.
Sosyal medyada çok talep geldikten sonra online sayfamızda satışa
sunmaya karar verdik. Ve gerçekten çok talep gördü, sipariş aldığımız müşterilerimiz Lebanondan
Stockholme kadar uzuyor...

Beyaz
maskeleri
takmak
istemediği
için kendisine
özel bir maske
hazırlayan
Ezgi Çınar, ilk
paylaşımını
yaptıktan sonra
şu an online
sayfasında
sipariş rekoru
kırıyor...
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Tarzını ve tasarımlarını biraz anlatır mısın? Tarzın mı markanın, yoksa markan
mı tarzının bir yansıması?
Ezgi Çınar markası
yüzde 100 benim ve
ben yüzde 100 Ezgi Çınar markasıyım. Markam benim günlüğüm
diyebiliriz. Özellikle
iyi bir yazar olmadığım için söylemek istediklerimi kıyafetler
üzerinden anlatmayı
seviyorum. Kısacası,
her koleksiyon kişisel
hikayemin bir bölümünü anlatıyor ilham
kaynağı olarak kendi
yaşanmışlıklarımdan
ve tecrübelerimden
yola çıkıyorum.
Corona virüsü hayatını nasıl etkiledi?
Moda sektörü en fazla zarar gören
sektörler arasında... Tabii ki bu durum
bizi de etkiledi ama ben kişisel olarak
bu zamanı çok iyi değerlendirdim ve
bütün bu olanlardan dersimi aldım.
Adapte olabilmek benim en güçlü
yönlerimden biri.
Lady Gaga için hazırladığın, klibinde kullandığı kıyafete bayıldık. Hikayesini biraz anlatır mısın?
Lady Gaga’nın stilisti Marta, yeni müzik klibi için özel bir kostüm tasarlamamı istedi. Zaman kısıtlıydı. 48 saat
içinde kostümü hazırlamam gerekiyordu. Lady Gaga’nın ölçüleri ve tarzıyla ilgili bilgiler Gaga’nın moda di-
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rektörü Nicola Formichetti tarafından
bana iletildi. Tüm gerekli bilgileri aldıktan sonra Lady Gaga için özel metalik baskılı deri bir takım tasarladım.
Modern uzay ve galaksi temasının
cool bir çizgisini hayal ettim ve bu da
beni pembe metalik baskılı deri parçalara yöneltti.
‘Asla trend olmaması lazım’ dediğin
ne var?
Modada asla kelimesini kulanmak

çok büyük bir hata...
Okuyucularımıza bir kaç stil önerisi
verebilir misin?
Hiç bir zaman sırf bir parça sezonun
hit parçası oldu diye giymeyin. Trendlere ayak uyduran kişileri açıkçası çok
basit buluyorum. Şık olmak, kendinizi
tanımak anlamına gelir ve kendini tanıyan ve ona göre giyinen insanların
aurası her zaman cool ve esrarengiz
olur, tek kelimeyle etkileyecidir.
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Moda Dünyası

Moda
dünyasının

geleceği

Corona virüsünden en çok etkilenen
sektörlerden biri de moda dünyası oldu. Moda
haftaları ertelendi, pek çok atölye kepenk
kapattı. Sektöre yeni soluk getirmek için de
dünyaca ünlü markalar yeni atılımlar yapmaya
başladı. Milano, Londra ve Paris Moda Haftaları
da corona virüs önlemleri kapsamında
defilelerini dijital olarak düzenleneme kararı
aldı. Tüm bu yaşananları ve moda dünyasının
geleceğini ünlü Türk tasarımcılarımıza sorduk...
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Moda Dünyası
BORA AKSU

“Her şeyin öze döneceği
bir dönem yaşayacağız”
Ülkemizi Londra’da gururla temsil
eden Bora Aksu, sektörün çok etkilendiğini düşünüyor. “Corona virüsü
hayatımıza girdiği ilk andan itibaren
modanın dahil olduğu pek çok şey
sektörü yavaşlatmadı. Direkt olarak
durdurdu” diyen Aksu, daha çok üretim, daha çok koleksiyonların hazırlanacağı dönemde bu durmanın her şeyi
yeni baştan gözden geçirebilmek için
bir fırsat olduğunu söylüyor. Ama virüsten etkilenen pek çok markanın da
finansal olarak altından kalkamadığı
için yeni dönemde hayatımızda olamayacağının da altını çiziyor.
Ünlü tasarımcı virüsü atlattığımız
zaman çok daha bilinçli ve duyarlı
olabileceğimiz, her şeye yeni baştan
bakabileceğimiz, küçüleceğimiz ve
azalacağımız bir döneme adım atacağımızı söylüyor ve şöyle devam ediyor:
“Pandemiden sonra moda dünyasında
daha bilinçli bir döneme geçiş yapmak
zorunda kalacağız ve her şeyin öze
döneceği bir dönem yaşayacağız. Tasarımcılar da kendilerine ait parmak
izini en iyi yansıtan az ama öz koleksiyonlar üretmeye başlayacak. Global
ekonomiyi çok zorlayan bir dönem yaşıyor olsak bile ileride dönüp baktığımızda bu yaşanan resetin çok faydalı
olduğunu düşüneceğiz.”
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Moda Dünyası
ZEYNEP TOSUN

“Su tüketimi az olan
üretimler öne çıkacak”
Hastane çalışanlarının dahi maske
bulmakta güçlük çektiği bir dönemde,
atölyesindeki kumaşlardan maske yaparak hastanelere dağıtan Zeynep Tosun, virüsünün sadece moda sektörünü değil, tüm dünyayı tüm sektörleri
değişime ve dönüşüme zorladığını
söylüyor. Üretim tarafında dünyaya,
doğaya katkı sağlayacak, geri dönüşüm odaklı üretim ağları oluşturduklarını belirten Tosun “Bizim gibi tasarımcı markalar ‘Tüm dünyaya nasıl
katkı sağlarız’ konusunda kafa yoruyoruz” diyor.
Moda dünyasının pek çok yeniliğe
gebe olduğunu belirten ünlü moda tasarımcısı “Öncelikle hijyen anlamında
mağazalar kendilerini bir şekilde bu
duruma ayak uydurmaya çalışacaklar. Öncelikle bu durumu göreceğiz
ve hissedeceğiz. Ardından üreticiler
farkı paketleme yöntemleri, farklı kargolama şekillerinde değişimi göstereceklerini düşünüyorum. Ve elbetteki
üretimde devrim niteliğinde değişimler olacak. Sürdürülebilir moda önemi
daha çok ortaya çıkacak. Tekrar tekrar
kullanılabilen ürünler üretilecek, su
tüketimi az olan üretimler öne çıkacak. Tüketicilerde uzun süre sağlıklı
ürün kullanabilecekleri ürünleri tercih edecekler” diye konuşuyor.
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Moda Dünyası
MEHTAP ELAİDİ

“Nitelikli
tasarımların
başarılı
olacağı bir
döneme
giriyor
olacağız”
En kıdemli moda tasarımcılarımızdan
biri olan Mehtap Elaidi, corona virüsünün sektörü olumsuz yönde etkilediğini söylüyor: “Bir çok üreticinin üretim
bantlarında kesilmiş ürünlerini almayı
reddeden ya da uzun vadeli ve iskontolu ödeme koşullarıyla değerlendiren
satın almacılarla uğraşırken, mallarını
yüklemiş bir çok marka ödeme konusunda büyük zorluklarla karşılaştı. Tedarik zincirinde çok ciddi kopukluklar
yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Ve elbette konunun ana karakteri
tüketici de sağlık gibi çok daha hayati bir meseleyle karşı karşıya kalınca
moda önem sırasındaki yerini kaybetti ve markalar ellerinde çok önceden
siparişi verilmiş yüksek adet stoklarla
yakalandılar. Dolayısıyla moda sektörü negatif bir şekilde etkilendi.”

Elaidi, moda sektörünün virüs öncesi
SOS sinyalleri verdiğinin altını çiziyor ve şöyle devam ediyor: “Büyük
moda baronları tarafından diretilmiş
ulaşılması maliyetli ve zor standartlar,
kısıtlı imkanlarıyla bu standartları yakalamaya çalışan bağımsız markaların
içine düştüğü zorlu durum, indirimlerin domine ettiği, senede dört koleksiyon hazırlamanın ayıp sayıldığı bir
sektör haline dönüşen moda, her anlamda bir karmaşa içindeydi. Virüsten
sonra, suların biraz daha durulmasının ardından, ben bu virüsün modada
bir demokratikleşme sürecinin başlangıcı olacağını düşünüyorum açıkçası.
Sürdürülebilirliğin de altının bir kez
daha kırmızı kalemle çizildiği bu ortamda moda sektörünün de müşterinin de daha bilinçleneceği, pazarlama
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Moda Dünyası
GAMZE SARAÇOĞLU

“Fast fashion yok olacak,
lüks algısı farklılaşacak”
“Dünya büyük bir değişim sürecinden
geçerken, her alanda, taşlar yerinden
oynuyor” diyen Gamze Saraçoğlu, bu
değişimin aslında yıllar önce başladığını belirtiyor. Saraçoğlu şöyle devam
ediyor: “Son dönemlerde öne çıkan ve
büyük önem kazananan sürdürebilirlik
bu değişimin kazançlarından biri. Moda
endüstrisi çevreye daha hassas, dünyaya
zarar vermeyen bir üretim sistemine geçişi başladı.
Pandemi süresi aslında bireysel ve kollektif olarak içsel yolculuklarımızı keşfetmenize sebep olduğunu düşünüyorum.
Yoğun hayatlarımızdan çıkıp, birden bilinmeyen bir sürece geçtik. Kişisel gelişimimizin önemini farkettik. Daha yapıcı,
daha verimli olmaya yönelik değişimler
yaşadığımızı düşünüyorum. Bu tabii ki
endüstrilere ciddi şekilde yansıyacak.
Tüketici davranışları değiştikçe endüstride değişecek.”
En çok lüks algısının değişeceğine inanan Saraçoğlu bu süreçte neye ihtiyacımızın olduğunu çok doğru değerlendireceğimizi söylüyor. Corona virüsünden
sonra üretimde doğaya hassasiyet, doğaya zarar vermeyen yöntemler kullanılarak, sürdürebilirliğin önemli noktalara
geleceğini belirten ünlü tasarımcı “Tüketicinin talepleri değişecek, yarar üzerine
kurulu talepler olacak. Fast fashion yok
olacak, lüks algısı farklılaşacak” diyor.
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Moda Dünyası
CİHAN NACAR

“Virüstan sonra hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak”

Pandemi sürecinde ilk etkilenen sektörlerden biri olmanın verdiği dezavantajları fazlasıyla yaşadıklarını dile getiren Cihan Nacar, tüm üretim ve
pazarlama sürecinin durmasının, Türk Moda ve Tekstil sektörünün finansal olarak sekteye uğradığını söylüyor. Nacar, corona virüsünden sonra
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizerek “Yeni bir çalışma yolu
bulana ya da yaratana kadar hatta üzerinde çalışılacak yeni bir hedef olana kadar zor bir süreç bizi bekliyor. Bu süreçten sonra tüketici eğilimleri,
moda akımları ve yönelimlerin değişeceği tahmin ediyorum” diyor.
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Yeniden
Birlikteyiz

Sapanca’daki

Doğal Tercihiniz
Tüm tedbirlerimizi aldık, sizlere güvenli ve huzurlu bir
tatil deneyimi yaşatmak için hazırız.
Yeniden doğanın kalbinde anılar biriktirip,
ilham veren anları keşfetmeniz için sizleri bekliyoruz.

salessapanca@eliteworldhotels.com.tr
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Röportaj

BURÇ KÜMBETLİOĞLU

“En çok özlediğim şey
özgür olma hissi”
Payitaht Abdülhamit dizisinde Albay Albert Goldsmit adlı karaktere
hayat veren ünlü oyuncu Burç Kümbetlioğlu, karantinada çok iyi bir aşçı
olduğunu söylüyor. Normalleşme
sürecinden önce yapamadığı her şeyi
hayata geçirdiğini belirten Kümbetlioğlu, karantina sonrası ilk iş olarak
özgürce, samimice, sarıla sarıla, aklına geleni yapmak istiyor. Doğa düşkünü olan ünlü oyuncunun ilk planları arasında araziye gidip doğa ile iç
içe olmak istiyor...
Yeni normalleşmede dizi sektörünün

geleceği için de fikirlerini belirten
Burç Kümbetlioğlu “Sektörde elbetteki değişim gözlenecektir. Bütün hesaplar suya düştü herkes için. Kanallar yaptıkları reklam anlaşmalarına
karşılık yayınlanması gereken dizileri yayınlayamadı. Yapımcılar eksik
bölümle sezonu kapattı. kamera önü
ve arkası tüm ekiplerde planlarını
gerçekleştiremedi. Zaten hepimizin
farkında olduğu internet üzerinden
kullanım sağlayan platformlara yöneliş olmuştu, bu süreçle daha da hızlanacağını düşünüyorum bu yönelişin”
diyor...
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ÖZGE ÖZDER - SİNAN GÜLERYÜZ

“Pandemi bitince ilk önce
annelerimize sarılıp
öpmek istiyoruz”
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteri ile öne çıkan
Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan
Güleryüz karantina döneminde en
çok ailelerini özlemiş. İlk iş olarak annelerine sarılan ünlü çift mesleklerinde değişim olacağının altını çiziyor.
Özder “Sadece dizi ya da film değil
her sektörde köklü değişimler olacaktır... Hastalığın ikinci ya da üçüncü

atağı geçirmesi ve çok uzun bir sürece
yayılması halinde her sektör koşullara
göre yeniden şekillenecektir” derken,
Güleryüz ise “Kendi sektörüm için
konuşuyorum, yine organizasyonlar
konserler geceler olacak hatta daha
bile kalabalık ve coşkulu olacağını düşünüyorum sadece zaman lazım biraz
daha. Herkes çok bunaldı çok sıkıldı
ve eğlenmek istiyor insanlar” diyor
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GAYE TURGUT EVİN

“Eşimle dağ bayır
yürüyüp, saatlerce
sahilde boşluğa bakıp
kahvemi içmeyi özledim”
Savaşçı dizisindeki Teğmen Çiğdem Ülgen karakteriyle
tanıdığımız
Gaye Turgut Evin, karantinadan olumlu yönde
etkilenerek çıktığını belirtiyor. Evde kaldığı süre
boyunca ruhsal olarak olgunlaştığını anlatan Evin,
karantinadan çıkar çıkmaz ilk iş olarak anne ve
babasını görüp onlara sarılmış. Eşi Deniz Evin ile
şimdiden dağ bayır yürüyüp, saatlerce sahilde
kahve içmek için planlar
yapmaya başlamış. Güzel
oyuncu
“Karantinadan
sonra hayata daha çok anlam vereceğim” diyor...
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CEYLAN ATINÇ

“Havalar ısındıkça
denize girmeyi, yaz
akşamlarını özlüyorum”
Stil danışmanı Ceylan
Atınç karantina döneminden çıktığımız için
oldukça mutlu. Denize
girmeyi iple çektiğini
söyleyen Atınç, en çok
da keyifli yaz akşamlarını özlediğini söylüyor.
Her ne kadar normalleşme sürecine girsek de
moda dünyasında köklü değişimlerin olacağını belirten Atınç, “Çok
büyük değişimler bekliyorum. Fast Fashion
dünyaya, çevreye büyük
zararları olan bir oluşum
ve bu tüketim çarkına
bir dur dememiz lazım.
Sürdürülebilirliğe geçiş
tüm moda markaları için
kaçınılmaz olacak. Ayrıca lüks tüketim pandemiden çok etkilenecek.
Moda haftalarının, defilelerin ve lansmanların
da içerik ve oluşum olarak tamamen başkalaşacağını düşünüyorum”
diyor.
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NİRAN HÜREL

“Yemekli sohbet
masalarında sabaha kadar
konuşmayı özledim”
Yves Rocher Marka İletişim Direktörü
Niran Hürel hamile olduğu için evde
olma halinden çok sıkılmış. Karantinanın bitmesiyle birlikte sevdikleri ile vakit geçiren, bebek hazırlığına başlayan
Hürel de bu süreçte moda ve güzellik

dünyasının değişmeyeceğini ama tasarımcıdan tüketiciye giden yolun değişeceğini belirtiyor:”Markalar yatırım
yaparken internet satışına odaklanacak. Bu tarafa daha çok kaynak yaratıp, dijital deneyimi genişletebilirler.”
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MERVE OFLAZ

“Bir köpek daha
sahiplendim, en çok
seyahat etmeyi özledim”
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni olan Merve Oflaz da
karantinadan çıktığımız şu
günlerde tatil planları yapıyor.
Uçakla ya yurtiçi ya da yurtdışına bir seyahat düşündüğünü
söyleyen Oflaz, karantina en
çok yeni hobiler edinebildiğine
seviniyor...
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Re Touch Özel

Mehmet Öz:

“Aşı
bulunana
kadar virüs
yayılmaya
devam
edecek”
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Re Touch Özel

Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlü
kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş
yolu olan Hollywood Walk of Fame - Hollywood
Yıldızı’nı kazanan ilk Türk olan Dr. Mehmet Öz ile
corona virüsünü, sağlıklı beslenmenin yollarını ve diyet
önerilerini konuştuk...
Öncelikle tebrik ediyoruz. İlk kez
bir Türk olarak, adınız Hollywood
Walk of Fame'de yıldıza yazılacak.
Neler hissediyorsunuz?
Hem Türk gelenekleri hem de Amerikan tarzı hayatı görerek büyüdüm.
İki kültürü de öğrenmek ve yaşamak
dünyaya bakış açımı geliştirdi. Aslında tıp küreselleştikçe tüm insanların
aynı sağlık bilgisine erişmek istediğini görüyorsunuz. O yüzden, dünyayı farklı açılardan görme yeteneği
benim için çok değerli oldu ve başarımın altında da bunun yattığına inanıyorum. Türkler, kendileri için neler
yapabileceklerini bilen, bağımsız düşünen ve kendine güvenen insanlardır, bu yüzden şovumda insanların
günlük hayatlarını iyileştirmek için
yapabileceklerine
odaklanıyorum.
Kendi hayatları için attıkları her adım

onların sağlıklarını da iyileştirecektir.
Ve bu mesaj tüm dünyada karşılığını
buldu. Bu yüzden Hollywood Yıldızı
kazanan ilk Türk olmaktan gurur duyuyorum.
Pandemi sürecinde çok değerli açıklamalarınız ve uyarılarınız oldu.
Türkiye'de biliyorsunuz Haziran
başında normalleşme sürecine girildi ve 2 hafta içinde vaka sayısı çok
fazla arttı. Sizce bu artışlar ülkemiz
için ikinci dalganın habercisi mi? ve
bunu engellemek için neler yapmak
gerekiyor?
Karantinanın amacı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak, hastanelerin ve
ilaçların bu hızlı yayılan hastalıkla
mücadele etmesine destek vermektir.
Açıkçası virüsün ortadan kalkacağını
hiç beklemedik. Aşı bulunana kadar
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Re Touch Özel

Virüs 2021’in ortalarında yavaşlar. Aşı bulunana
kadar da yavaşça yayılmaya devam edecek.
Virüs birkaç yıl sürse bile Covid-19’un üstesinden
geleceğimize eminim.

nüfusta yavaşça yayılmaya devam
edecek. Sosyal mesafe kurallarına
dikkat edersek, maske takarsak ve kişisel hijyene dikkat edersek virüsün
çok fazla insanı etkilemesinin önünde
geçebiliriz. Böylelikle hastanede yatması daha muhtemel risk taşıyan kişileri koruyabiliriz.
Virüs ne zaman etkisini yitirecek?
Virüs ancak 2021'in ortalarında aşı

yaygın olarak dağıtıldıktan sonra yavaşlar, bu yüzden önümüzde dikkatli
geçireceğimiz bir yıl daha var.
Şu an dünya çapında ilaç ve aşı çalışmaları sürüyor lakin bazı doktorlar
bu ilaçların işe yaramayacağı virüsün mutasyona uğrayacağını konusunda oldukça ısrarcı...
İmmünolojik yani bağışıklığın bizi
Covid-19'dan ne kadar süre koru-
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Re Touch Özel
yacağını bilmiyoruz, ancak tarihsel
benzer olaylara baktığımızda hastalananların bir yıla yakın bir süre güvende olacağını söyleyebiliriz. Grip
aşısının sadece bir yıl koruduğu ve
tam da mükemmel olmadığı gibi, bu
yeni aşının da nüfusun yaşlı ve risk
grubundaki kişiler için daha yararlı
olacağını düşünüyorum. Ayrıca tıbbi
tedavilerimizde gelişiyor, bu nedenle
hastaneye kaldırılan hastalarda ölüm
oranları da ciddi anlamda düşmeye başladı. Birkaç yıl sürse bile Covid-19'un üstesinden geleceğimize
eminim.
İntermittent fasting Türkiye'de su
sıralar oldukça popüler. Bu diyet sanıldığı kadar sağlıklı mı? Hangi yaş
grubuna önerirsiniz?
Intermittent fasting (Aralıklı oruç)
benim en sevdiğim diyet programıdır, çünkü uygulaması kolaydır ve
yemek yerken hayattan zevk almak
için birçok özgürlük ve esneklik sağlar. Kahvaltıyı birkaç saat ertelemek
basittir ve çoğu Türk için uygulanabilir. Çok sosyal olduğumuz için akşam

yemeğini erken yapmak zordur, ancak akşam yemeği ve uyku arasında
3 saat zaman koymak, bağırsaklarınızın uyurken dinlenmesine izin verir,
bu yüzden kendimizi ve ailelerimizi
akşamları erken yemeğe alıştıralım.
2020’de System 20 adlı bir plana başladık. Bu plan aslında diyet değil, bir
yaşam tarzı. Ve bu planda da beslenme aralıklı oruç temeline dayanıyor.
Türkçe olarak yayına başladığımız Dr.
Öz ve Ekibi YouTube kanalında okuyucularınız hem bu plana hem de sağlıklı yaşama dair ipuçlarını bulabilir.
Yaz geldi ve herkesi zayıflama telaşı
aldı. Vücuttan ödemi ve yağı atmak
için hangi besinleri önerirsiniz?
NE ZAMAN yediğimi NE yediğimiz kadar önemli. Aralıklı oruçta, 16
saat ya da daha fazla sürede aldığınız
aynı kaloriyi 8 saat içinde aldığınızda
daha az kilo almaya neden olur. Basit karbonhidratlardan uzak durmak
işinizi kolaylaştırır. Metabolik intihar,
kalça ve belinizde yağ birikimine sebep olan hormonları çalıştıran tatlıyı
kesin.
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Ezber bozan

erkekler

Bu yaz erkekler kalıpları yıkıyor. 2020 yaz erkek trendlerine
göz attığımızda, özgürlüğünü ilan eden beylerle
karşılaşıyoruz. Pembeler, çiçek desenleri, salaş gömlekler,
bol pantolonlar, tunikler... İşte 2020 yaz trendleri...
Klişe stilleri unutun beyler! 2020
yazı size özgürlüğü ve rahatlığı vadederken, kalıpları yıkmanıza da yardımcı olacak. Bu yaz renkler hiç olmadığı kadar canlı, stiller hiç olmadığı
kadar sıradışı... Erkeklerin genelde
tercih etmediği florasan efektli pembe kıyafetler, pantolonlarla kombin-

leyebileceğiniz tunikler, şalvar ve bol
pantolonlar, çiçek desenli gömlekler
ve daha pek çok tasarım beylerin gardırobunda şimdiden yerini almaya
başladı bile. Peki siz alışık olduğunuz
klasik giyim kodlarını yerle bir etmeye hazır mısınız? İşte öne çıkan trend
parçalar...
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Batik
Son birkaç yıldır
karşımıza çıkan
batik desenleri bu
yaz tatil stilinden
çıkıp ofis stiline
dahil olacak. Bu
parçaları şortlarla ya
da bol pantolonlarla
deneyebilirsiniz.
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80’ler
90’lar

Nostaljiden
vazgeçemeyenlerdenseniz
bu yaz yüksek bel
pantolonlar, tokalı kemerler,
desenli kıyafetler, jean
ceketler, bel çantaları ve o
dönemlere ait pek çok detay
yeniden hayatımıza giriyor.
Stil önerisi vermeye gerek
yok, zira herkes bu giyim
tarzını yıllardır benimsemiş
durumda.
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Tunik Gömlek
Elbise
Geçen yıl tüm markaların
kadın koleksiyonlarında
gördüğümüz tunikler ve
gömlek elbiseler beyler
için yeniden tasarlandı.
2020’de geleneksel
kalıpları yıkmak
istiyorsanız denemekten
korkmayın! Ama sakın
çıplak ayağa giymeyin,
mümkünse pantolonlarla
kombinleyin!
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Beyaz
Yaz aylarının favori
rengi beyaz, bu sezon
erkekleri baştan
aşağı kuşatacak. En
iyi stili ise kumaş
pantolon, tişört ile elde
edebilirsiniz.

97

Yelek
En iyi stil
tamamlayıcılarından
biri olan yelekler
2020’de kurtarıcınız
olacak. Bol gömlek
ve bol pantolonlarla
rahatlıkla
kullanabilirsiniz.
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NUXE
Göz Çevresi Bakım
Kremi 135 TL

Jo Malone London
Lime Basil
Mandarin 200 ml
Banyo Yağı
405.00 TL
Beymen
Hediye Siyah
Erkek Deri Tıraş
Çantası
599.00 TL

CLINIQUE
Yüz Sabunu 115 TL

FOREO
Luna Go Men Cilt
Temizleme Cihazı
899.00 TL

Acqua di Parma
Barbiere Black Tıraş
Takımı, 2,050.00 TL

TOM FORD
Tom Ford For Men
Bronzıng Gel 75ml
310.00 TL

Beyler! Cildinizi
ihmal etmeyin
INITIO
High Frequency Carnal Blend 90 ml
Unisex Parfüm, 1,900.00 TL

Yıllar önce erkekleri cilt bakımına ikna etmek
gerçekten büyük çaba istiyordu. Şimdi ise
cildine özen gösterenlerin sayısı bir hayli
arttı... Özel bakım ürünleri artık onlar için de
üretiliyor. İşte bakımlı erkeğin favorileri..
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Lenco
L85 Yeşil USB Bağlantılı
Pikap 1,299.00 TL

Ray-Ban
Güneş Gözlüğü
1,496.00 TL

Prada
Lacivert İpek
Kravat
1,149.00 TL

Havanızı
değiştirin!
Erkekler her ne kadar aksesuar
konusunda kadınlar kadar şanslı olmasalar
da, 2020'de dünyaca ünlü markaların
koleksiyonlarındaki tasarımlar onları daha
da karizmatik göstermeye yetecek!
Beymen Collection
Siyah Ucu Yaprak
Formlu Erkek Boncuklu
Kolye 259.00 TL
Dsquared2
Siyah Logo
Kabartmalı iPhone
Covers Telefon Kılıfı
664.00 TL

Saint Laurent
Siyah Logolu
Erkek Deri Cüzdan
2,519.00 TL

Christian Louboutin
Red Runner Erkek
Sneaker 7,795.00 TL
Havaianas
Marvel Siyah
Erkek Plaj Terliği
219.00 TL
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Karantina
sonrası
yoga ile
yenilenin

Verda KUTSAL / Oysho Spor Eğitmeni

M.Ö 400’lere dayanan yoga ile hayatınızı değiştirebilir,
net düşünebilir, kaygılarınızdan uzaklaşabilir, zihinbeden ilişkisi kurabilirsiniz... Öyle ki, aile içi ilişkilerinizi
dahi yoga ile geliştirebilirsiniz...

Y

oga, zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak bir bütünlüğü temsil eder. Yoga dersi,
nefes çalışmaları, meditasyon çalışmaları ve bedensel hareketlerden oluşur. Zihin-beden ilişkisini
kurmaya yardımcı olur. Zihin beden
ilişkisini en iyi anlatacak örnek, heyecanlandığımız ya da kızdığımız
zaman vücut ısımızın artması ve nefesimizin hızlanmasıdır. Nefes çalışmaları zihnimizi sakinleştirip
dikkatimizi bedenimize
yönlendirmeyi amaçlar.
Meditasyon
çalışmaları
da günlük kaygılarımızdan bizi bir an bile olsun
uzaklaştırarak kendimizi
yenilememize, daha net
düşünebilmemize yardımcı olur. Söz konusu zihin
de olsa aynı beden gibi
bunun için de antrenman
gereklidir. Çalışa çalışa

dikkatimizi daha iyi kontrol edebilir
hale geliriz. Bütün bunların yanında
bedensel çalışmalarda M.Ö. 400’lere
dayanan yoga pozları uygulanır. Bu
pozlar da bedenimizdeki enerji kapılarımızın sağlıklı çalışmasını sağlar.
Modern yaşamımızdaki masabaşı
çalışma şekli sebebiyle kapanmış vücudumuzu dengeli bir şekilde hem
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açar ve güçlendirir. Günümüzün kaygılı ve
koşturması bol yaşam şeklinde zihnimizi
sakin, net ve temiz tutmak her geçen gün
daha büyük bir ihtiyaç haline geldi. Zihinsel
farkındalığın bedensel aktivite kadar önemli olduğunu vurguladığımız derslerimizde
amacımız, kişileri akıp giden günlerinin anlarının farkına varmalarını sağlamaktır. Böylece daha doğru kararlar alan, daha doğru
ve yapıcı ilişkiler kuran bir çalışma alanı ve
yaşam şekli yaratmış oluruz. Kaygı ile daha
rahat başa çıkarız. Ters gidebilecek her durumda çözüm odaklı davranır başarıya doğru ilerleriz.
Aile içi ilişkilerimiz gelişir. Değişen güzel
havayı açan çiçekleri fark ederiz. Her konuya iyi tarafından bakarız. Değiştiremeyeceğimiz konularda kendimizi üzmekten uzaklaşır, zihnimizle uzlaşırız. Hayatta gerçekten
nelerin önemli olduğunu hatırlarız. Yaşam
enerjimiz artar. Bizim de Oysho ile online ya
da mağazada yoga derslerimizde hedeflediğimiz katılımcılarımızın farkındalıklarını artırmak, iş çıkışı zihinlerini sakinleştirmek ve
modern yaşamın koşturmasından uzaklaşıp
kendileri için ufak bir mola vermelerini sağlamaktır.
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Dünyanın
en eski
sporu

Kerem ÖZDEMİR

Romalılar tarafından bulunduğu bilinen golf, yavaş yavaş
ülkemizde de geniş kitlelere yayılmaya başladı. Hatta
ülkemizde golf otelleri dünyadaki ilk 100’ün içinde.
İşte öne çıkan gözde golf otelleri...

U

ygarlığın gelişimi sonucu
olarak ortaya çıkan golfün
tarihi her ne kadar yüzyıllar öncesine dayanıp, dünyanın pek
çok ülkesinde oynansa da, ülkemizde
hala bir çok kişi bu spor hakkında pek
bir fikir sahibi değil... Fikri olan insanlar da maalesef ‘Zengin sporu’ ya da
‘Yaşlı sporu’ olarak adlandırıyor...
GENÇLER GOLFE KAZANDIRILIYOR
Dünyanın en eski sporlarından biri
olan golf, Türkiye’de özellikle son
yıllarda daha çok bilinmeye başladı.
Öyle ki şu an ülkemizde 4267 lisanlı
golfçü bulunuyor. Aktif olarak golfe
devam eden kişi sayısı da 1713... Hatta bu aktif olanların yüzde 70’ini de
18 yaş altı sporcular oluşturuyor. Ya-

vaş yavaş bir spor olarak kabullenilmeye başlanan golf için Türkiye’deki liselerde golf takımları kuruluyor,
gençler golfe ve geleceğe kazandırılıyor.
TÜRKİYE’DEKİ GOLF OTELLERİ
DÜNYA SIRALAMASINDA
Türkiye’de golfün kalbi olan Antalya
her sene ortalama 30 ülkeden 120 bin
golfçü ağırlıyor. Ortalama 5-7 gün arası konaklayan bu golfçüler ülke ekonomisine yılda 130 milyon euro gibi bir
katkıda bulunuyor. Öyle ki Türkiyede
golf otelleri de her geçen gün daha çok
ilgi görmeye başladı. Hatta bazı otellerimiz dünyada ilk 100’ün içinde. Gelin
hep birlikte Türkiye’nin en iyi 3 golf
oteline bir göz atalım.

Conelia Diamond Golf Resort & Spa

Regnum Carya Golf & Spa Resort
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Maxx Royal Belek Golf Resort

GUCCİ
350 Dolar

NİKE

Sahaları
podyuma
çevirin
Golf sporunun modası olur mu
demeyin! Şıklığınızı
sahalarda da gösterin...

LOUİS VUİTTON
Golf Çantası

LACOSTE
599 TL
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NİKE
Golf ayakkabısı
1.199 TL

Spor

Sağlıklı
beslenme
ve formda
kalma

Oğuzhan ÖZTÜRK

Sağlıklı beslenmek için nelere dikkat edilmeli?
Hangi besinler tüketilmeli? Cevap basit! İşe yeme
alışkanlığınızı değiştirerek başlayacaksınız. Akıllı
besinleri seçtiğiniz zaman da, hem ideal kilonuzu, hem
formunuzu koruyabilirsiniz.

Y

aşamımız seçimlerle doludur...
Her gün yaptığımız seçimlerin
birçoğu da beslenme ile ilgilidir. Sağlıklı ve zinde bir yaşam sürdürebilmek için akıllı besinleri seçmek en
büyük anahtarımızdır. Akıllı besinleri
seçmek kendimiz için ideal kiloyu ve
formu korumak, kontrol altına almak
demektir. Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da
canının çektiği şeyleri yemek içmek
değildir. Beslenme sağlığı korumak,
yaşam kalitesini artırmak için vücudun gereksinimi olan besinleri yeterli
miktarda ve doğru zamanlarda almak
için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır.
Yeme alışkanlıklarımız fiziksel sağlığımız ve görünüşümüz üzerinde direkt
olarak etkilidir. Yaşamımızı ve fiziksel
aktivitelerimizi sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için dengeli beslenme
ve düzenli egzersiz yapmak çok önemli iki konudur. Bu iki konuyu alışkanlık haline getirdiğimizde hem fiziksel

sağlığımızı hem de zihinsel sağlığımızı
desteklemiş oluruz. Egzersiz yapmak
sporu yaşamımızın bir parçası hâline
getirmek ve her gün içerisinde vücudumuzu hareketli tutmak elbette çok
önemlidir. Fakat gerçekten fit bir vücuda ulaşmak için beslenme alışkanlıkları
spordan çok daha etkilidir.
İyi bir vücudun yüzde 30/40 civarı
spordan, geriye kalan yüzde 70/60 kısımlık ise doğrudan beslenmeden etkilenir. Formda kalmak için düzenli
egzersiz programlamaları yapılmalı ve
hedefler belirlenmelidir. Hedefler bizim
motivasyon kaynaklarımızdır. Günlük
yaşamımızın bir parçası olan beslenme
düzenini olmak istediğimiz fizik tiplerine ve hedeflerimize göre planlanmalıyız. Gün içerisinde yapacağımız egzersizler, alacağımız besin zincirlerini ve
zamanını belirler. Bu besin zincirlerimiz
karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller olarak ayrılır. Kişinin
hedefine göre bireyin alacağı besin miktarları değişiklik gösterir.
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DOĞRU BESİN ALIMINDA DOĞRU HAREKET ETMEK
İSTEYEN BİREYLER ŞUNLARA DİKKAT ETMELİDİR;
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Alınan besinlerin içerikleri ve oranlarına
Yağ sınırlamasına önem verilmeli
Alınan enerji miktarına dikkat edilmeli
Protein ve karbonhidrat oranına dikkat edilmeli
Enerji kaynağı olarak dengeli ve düzenli tahıl ürünleri tüketilmeli
Taze meyve ve sebze tüketimi arttırılmalı
Su ve sıvı alımına dikkat edilmeli
Şeker ve tatlı tüketimi azaltılmalı
Düzenli egzersiz planı oluşturulmalı , yapılmalı.
Besinler uygun saklanmalı ve uygun pişirilmeli
Vitamin ve mineral alımına önem verilmeli

KARDİO VE DİET HESAPLAMA
(220-YAŞ) x 70 formülünü kullanarak çıkan değeri yağ yakım nabzınız olarak
kabul edin, bu nabzın %5-10 aşağı-yukarı aralığında kalarak kardio yapabilirsiniz.
DİET HESAPLAMA?
Vücut Ağırlığı (kg) x 1.6 PROTEİN MİKTARI
ÖRNEK; Kilonuz 70 kg ise tüketeceğiniz protein miktarı ( beyaz et, kırmızı et, süt
ürünleri, baklagiller)
70x1.6 = 112 Gr (Protein besin değeri) olacaktır.
Bir yumurta 7gr. Protein içerir. Protein ihtiyacınızın en fazla 30-35 gramını
yumurtadan karşılayın.
ÖRNEK; 35 gr(PROTEİN ALIMI) ; 7 Gr. = 5 adet yumurta.
Vücut Ağırlığı (kg) x 4 KARBONHİDRAT BESİN MİKTARI
ÖRNEK: Kilonuz 100 kg ise tüketeceginiz karbonhidrat miktarı ( Yasmin pirinç,
kepekli , esmer pirinç, fırında patates, tatlı patates, wasa, yulaf, meyveleri miktarı)
100 x 4 = 400 Gr olacaktır.
Vücut Ağırlığı (kg) x 0.3 YAĞ BESİN MİKTARI
ÖRNEK; Kilogramınız 70 kg ise tüketeceğiniz yağ miktarı (Hindistan cevizi yağı,
Omega 3 , keten tohumu yağı, çörek otu yağı , zeytinyağı , ceviz, avokado, susam
yağı vb. Miktarı) 70 x 0.3 = 21 Gr olacaktır.
Protein Besin Miktarı (Gr) x 0.5 = Yeşil Çiğ Sebze Besin Miktarı (Gr)
ÖRNEK; Kilonuz 100 kg ise tüketeceğiniz yeşil çiğ sebze miktarı (Brokoli, ıspanak,
maydanoz, roka, yeşil biber , salatalık vb.) 100 x 0.5 = 50 gr’dır.
1 gram yağ = 9 kalori, 1 gram karbonhidrat = 4 kalori, 1 gram protein = 4 kalori‘dir.
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Örnek bir diet programı
(75-80 kg. Bir insana göre hazırlanmıştır)
l
l
l
l
l
l

(05:00 – 07:00 arası )
40 Gr yulaf (şekersiz limonata yada protein tozu ile karıştırılabilir.)
5 gr zeytinyağı
4 adet yumurta ( 2 sarılı)
2 adet salatalık
1 bardak yeşil çay

ARA ÖĞÜN (1.öğünden 2-3 saat sonra)
l

4 adet tam ceviz

ÖĞLE ( Ara öğünden 2 saat sonra )
l
l

200 Gr ızgara yada haşlama tavuk
200 Gr patates (haşlama yada fırında)

ARA ÖĞÜN
l
l

100 Gr tavuk
1 adet salatalık

ANTRENMAN ( YEMEKTEN 1,5-2 SAAT SONRA)
ANTRENMAN SONRASI ÖĞÜN
l
l
l
l

100 Gr basmati Pirinç
200 Gr kırımızı et
25 Gr bezelye
1 SAAT SONRA 1 ADET MEVSİM MEYVESİ

SON ÖĞÜN
l
l
l

5 Adet brokoli
50 Gr somon
1 adet salatalık

KARBONHİDRATLARI PİŞİRMEDEN ÖNCE ÇİĞ TARTINIZ.
PROTEİNLERİ İSE PİSİRDİKTEN SONRA TARTINIZ)
ŞEKERSİZ İCECEKLER TÜKETİLEBİLİR.
GÜNDE EN AZ 4 LT. SU TÜKETİLMELİ.
GÜNLÜK TUZ ALIMI 5-10 GR. ARASI OLMALIDIR.
GUNDE 1000 MG C VİTAMİNİ ALINMALI.
GÜN AŞIRI MAGNEZYUM ALINABİLİR.
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Ev Gurmesi

Mükemmel

Krep

Krep Dünyanın her yerinde ortak kahvaltı dili gibi. Aslında çok basit un-tuz-su..
Fakat gelin görün ki tam kararında olmayan krepler biraz üzüyor... Bu tarif sizi
romantik kahvaltılarda yarı yolda bırakmayacak! Üstelik küçük bir sır ile en iyi
krep hamuru elde etmek garanti!!
MALZEMELER:
1 şişe soda, 1,5 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı kadar un,
2 adet yumurta, Tereyağı, 1 çimdik karbonat
Tereyağı hariç tüm malzemeleri derin bir kasede çırpıyoruz. Un konusu biraz
karmaşık; bazen unun cinsine göre bir tık fazla katmamız gerekebilir. Genel
olarak karışımı bitirdikten sonra bir kaşık ile sağdan sola doğru kaydırdığınızda likitin ortada yavaş yavaş buluşması lazım. Krep tenceresini her seferinde
tereyağı ile yağlayarak 1’er kepçe koyarak pişiriyoruz.
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Antrikot

Meselesi

Eti o kadar az yapıyoruz ki yaptığımızda da çok
özlemiş oluyoruz ve en iyisini yemek istiyoruz. O
nedenle iyi bir kasaptan alacağınız et ile yemeği
mükemmel kılabilirsiniz.
MALZEMELER:
Antrikot, Taze kekik, Zeytinyağı, Süt, Deniz tuzu
Eti sütün içinde mutlaka 1-2 saat bekletin. Zeytinyağı ve kekik, etin her zerresine nüfus etmeli.
Sonra döküm tencereyi en yüksek ateşte 7-8
dakika ısıttıktan sonra eti tavaya alın. Ortalama
1 parmak kalınlığındaki eti 6 dakika çift yüz pişirmek ideal oluyor.

Evde Ne Varsa Salatası
Bazen ne yemek istediğimizi bilemeyiz...
İşte o anda evde kalan sebzeler imdada
yetişir ve ortaya 'Evde Ne Varsa Salatası'
çıkıverir.
MALZEMELER:
Karnıbahar, nar, elma, acı süs biberi, taze
nane, yer fıstığı, Tuz, değirmen karabiber.
Yukarıdakilerden anlaşılacağı gibi her şeyli bir salata. Öncelikle karnıbaharı minik
demetler halinde ufaltıp tuz-zeytinyağı
ve değirmen karabiber ile iyice ovuyoruz.
180 derecede fırınlıyoruz. Diğer taraftan
malzemelerimizi yıkayıp istediğimiz şekilde salata kasemizin içine alıyoruz. Karnıbaharlar ile tüm malzemeleri karıştırıp en
üstüne değirmen karabiber ve deniz tuzunu ekleyip servise alabiliriz.
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Dekorasyon

2020 yaz
dekorasyon için
profesyonel
ipuçları

Doğa uyanıyor, güneş
her zamankinden
daha parlak ve
gökyüzü her
zamankinden daha
mavi ışıldıyor. Ancak
bizler dünyayı etkisi
altına alan korona
virüs sebebiyle
vaktimizi daha çok
evde geçiriyoruz.
Bu noktada evde
yapılacak değişiklikler
kendi enerjimiz
üzerinde belirleyici
olduğundan yaşam
alanlarımızı yaz
mevsimine uygun
dokunuşlarla
zenginleştirebilir
ve atmosferini
değiştirebiliriz.
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aha çok evde vakit geçirilen şu günlerde kendinize özel bir köşe yaratmak
çok iyi bir fikir. Çünkü kendinizle baş
başa kalmak en önemlisi de kendinize vakit ayırmak için şık bir berjer,
onu tamamlayan puf ve aydınlatma
ile kahve, kitap, TV izleme alanınızı
kişiselleştirebilirsiniz. Mahremiyete
ihtiyacınız olduğunuzda çekilebileceğiniz köşeniz için seçeceğiniz berjer rahat ve konforlu olmasına özen
gösterin. Geniş oturma alanı ve rahat
minderli bir berjer için tam anlamıyla
yumuşaklığıyla dikkat çeken bir puf
tercih edebilirsiniz. Çünkü ayaklarınızı uzatmak istediğinizde puflar
sandığınızdan daha çok iş görecektir.
Berjer ve puf için doğal ışığa sahip
natürel bir aydınlatma ile yazı evinize getirebilir, enerjinizi yükseltebilirsiniz.
AÇIK RENKLERI, ÇIÇEK
DESENLERIYLE BULUŞTURUN
Yaz mevsiminin bitmeyen dinamizmini yaşam alanlarına taşımanın en
kolay yolu renklerdir. Bunun için do-

ğadan ilham alan tasarımları tercih
edebilir, çiçek desenli kırlent ve minderler ile floral bir etki yaratabilirsiniz. Tercih etmeniz gereken renklerin
başında bu seneye damga vuran rose
metal geliyor. Pembenin en özel tonuna ev sahipliği yapan rose metal,
iç mekanda hem ferah hem de canlı
bir görüntü yaratıyor. Bunun yanı
sıra bej ve toprak tonlarını iddialı
renklerdeki aksesuarlarla buluşturabilirsiniz. Bu sayede hem dinamik
hem de enerjisi yüksek yaşam alanları oluşturabilirsiniz.
ORTA SEHPALARLA EVIN ODAK
NOKTASINI ZENGINLEŞTIRIN
Canlı renklere sahip, iddialı ve klasik çizgilerin dışında dizayna sahip
orta sehpalar ile evin merkezini özel
kılabilirsiniz. Bunun için fonksiyonel
olduğu kadar estetik yönüyle de ön
plana çıkan orta sehpaları kullanabilirsiniz. Orta sehpanıza koyacağınız
taze çiçekler ile yaz coşkusunu evinizde resmedebilir, birkaç dergi ve
mum ile orta sehpanızı zenginleştirebilirsiniz.
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DEMİRKOLLAR ARAÇ KİRALAMA
2004'den beri Renault yetkili bayii
bünyesinde hizmet vermektedir.
Garajımızda lüks segment
araçlardan ekonomik araçlara,
dört çeker jiplerden elektrikli

motorlara kadar geniş bir yelpaze
sunulmaktadır. Araçlarımız bayii
araçları olup servis ve bakımları
periyodik olarak yapılmakta ve test
edilmektedir.

TWİZY TOUR İSTANBUL NEDİR?
DEMİRKOLLAR ARAÇ KİRALAMA BÜNYESİNDE HİZMET VEREN
TWİZY TOUR; RENAULT TWİZY ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA ŞEHRİ
GEZMENİN EN EĞLENCELİ YOLUNU SİZLERE SUNUYOR.
4 ve 8 SAATTEN OLUŞAN TUR SEÇENEKLERİM
ŞİMDİ 250 TL’ DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA.
•
•
•
•

ELEKTRİKLİ
DOĞA DOSTU
HIZLI
EĞLENCELİ

•
•

AVRUPA’DAN SONRA İLK DEFA TÜRKİYE’DEARAÇLARIMIZ HER TUR ÖNCESİ VE SONRASI
DEZENFEKTE EDİLMEKTEDİR.
TWIZY KİRALAMA ŞARTNAMESİNİ İNSTAGRAM SAYFAMIZDAN BULABİLİRSİNİZ.
İNSTAGRAM: twizy.tour
TWİZY TOUR İLETİŞİM VE REZERVASYON: 0552 509 22 52
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Temmuz 2020

ASTROLOJİ
Filiz ÖZKOL

KOÇ

21 MART - 20 NISAN

BOĞA

21 NİSAN - 21 MAYIS

Bu dönem Merkür retrosu siz zorluyor. Çevrenizi tenkit etmezseniz, kariyer ve maddesel durumunuz çok daha güçlü olacak. Aşk
konusunda eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.
Duygusal açıdan kolay tatmin sağlayacaksınız. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında
yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde
yaşanan ilişkiler, aşka dönüşebilir. Sağlık konusunda uyku düzeninize önem vermelisiniz. Ayaklarınızı dinlendirerek, meditasyon
ve yogoya ağırlık verebilirsiniz.

Bu dönem Merkür retro yaparken dikkat etmelisiniz. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var.
Kariyeriniz önem kazanacak ve daha çok para
kazanmanın yollarını arayacaksınız. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız
artacak. Yalnız yaşayanlar, bulundukları sosyal
çevrelerde tanışacakları kişilerle bir ilişki başlatabilirler. Fakat, bu tür ilişkilerde iyi analizler yaparak kararlar verin. Sağlığınız mükemmel gidiyor.
Dişleriniz, dizleriniz ve uyluk kemikleriniz, ayak
bilekleriniz özen isteyen bölgeleriniz.

İKİZLER

22 MAYIS - 22 HAZİRAN

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir.
Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra
istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Aşk konusunda dikkatli olmalısınız. Baba veya çevrenizde
aşkınıza onay almayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.
Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Sağlığınıza dikkat edin.
Tansiyon ve dolaşım bozukluğu yaşayabilirsiniz.
Çarpıntılar ve kansızlıkla ilgili sorunlar gündeme
gelebilir. Sindirim sisteminizi dinlendirmeli ve
kolesterol yapıcı gıdalardan uzak kalmalısınız.

Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli ve
yeni rotanızı yeniden çizmelisiniz. Abartılı
harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına
girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız
kayıplarınız olacaktır. Bu dönem aşk hayatınız çok fazla önemli olmamasına rağmen,
yaşadığınız aşkları korumanız gerektiğini
unutmamalısınız. Tutkulu bir cinselliği yansıtan ilişkilerden kendinizi uzak tutmalısınız.
Sağlık konusunda enerjiniz oldukça yerinde.

ASLAN

23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Başkalarının
paralarından faydalanabilirsiniz. Çevresel etkinlikler nedeniyle istenemeyen harcamalar da söz
konusu olabilir. Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek. Bu dönem her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu
dönemde bir karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinizi iyi bir süspansiyon yapacaksınız. Sağlık
konusunda bileklerinize dikkat etmeli ve ağır kaldırmamalısınız.
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BAŞAK

23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

TERAZİ

23 EYLÜL - 22 EKİM

Merkür retro yaparken daha esnek olmalı,
eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yeni fırsatlar yaratma yerine eskileri akıllıca değerlendirmelisiniz. Altından kalkamayacağınız
konulardan uzak kalmalısınız. Bu dönem,
haftasonuna doğru sevgi rüzgarları kapınıza doğru esecek. Sağlığınız konusunda duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor. Dengeli beslenerek,
kısa yürüyüşler yaparak ve hobilerinize zaman ayırarak bu ayı sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Ayrıca kendinize olumlu uğraşılar bulabilir ve zihninizi dinlendirebilirsiniz.

Bu dönem geçmişte borç para verdiğiniz
kişilerden paranızı alabilirsiniz fakat hiç
kimseyle maddi konularla ilgili konulara
girmemelisiniz. Kendinizi iyi hissettiğiniz
zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda
anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde
yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Birçok
organizasyonun altına imza atacak, karşı
cins üzerinde özel bir yeriniz olacaktır. Sağlığınız genel anlamda iyi seyrediyor. Uzun
yürüyüşler ve düzenli uyku sayesinde gerekli sağlık koşullarınızı sağlayacaksınız.

AKREP

YAY

23 EKİM - 21 KASIM

22 KASIM - 21 ARALIK

Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar
kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde
olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son
derece kolay gelecek. . Güneş aynı zamanda sizin
kariyer gezegeniniz olduğu için, çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız.
Bu dönem aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, yeni başlayan bir ilişkinin
olamayacağını görerek, bitirmek isteyebilirsiniz.
Evli olanlar geçmiş sorunları çözecekler. Sağlığınızla ilgili sorunları fazla büyütmeden çözmelisiniz. Zihinsel yorgunluk söz konusu.

Bu dönem Merkür retrosu yüzünden hafta bazı
iş gecikmeleri olabilir. Yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar söz konusu. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. Sosyal evinizde müthiş bir canlanma söz konusu olacak.
Yaşadığınız ilişki daha net bir durum alacak.
Aşk fırsatları yaratıcılığınızla ilgili alanlarda ve
çalıştığınız şirketlerde karşınıza çıkacak. Katıldığınız davetlerde karşı cinsin üstün yeteneklerinden etkileneceksiniz. Öfkelerinize hakim
olduğunuz sürece sağlığınız bir sorun yaratmayacak. Baş ve boynunuza dikkat etmelisiniz.

22 ARALIK - 21 OCAK

22 OCAK - 19 ŞUBAT

OĞLAK

Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi
tartışmalara neden olabilir. Çevrenizde gelişen olaylara karşı, takıntı derecesinde kendinizi haklı gösteren değişik yorumlar getirecek,
düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak
istemeyeceksiniz. Bu dönem aşk ilişkilerinizde önemli bir değişim olmayacak. Bu hafta
duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Özellikle, iş yaptığınız kişilerin birine
platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu
belli etmek istemeyebilirsiniz. Spor yaparken
baldırlarınızı zorlamamalısınız. Varisler ve
damar sorunlarına dikkat etmelisiniz.

KOVA

Bu dönem, meraklı yönleriniz atağa kalkıyor.
Popüler konularda istediğiniz performansı
yakalayacaksınız. Toplumda göze çarpacak
çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Eğer çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi
değerlendirebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili
ilginç gelişmeler söz konusu olacak. Beraberliklerinizde yoğun duygular içinde, fedakarlık sınırlarınızı aşan davranışlar içinde olacaksınız. Eğer, evli iseniz; eşinizle ilgili bağlarınız
güçleniyor. Sağlık konusunda enerjinizi doğru
kullanırsanız hiçbir sorunla karşılamazsınız.

BALIK

20 ŞUBAT - 20 MART

Güven duygusunun önemli olduğu bir dönem... Mesleki olaylarınızı sorgularken; biraz da geçmiş
hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan ve gözünüzden kaçan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce
bitirmeye çalışın. Aşkta ilginçlikler ve sürprizler söz konusu. Katılacağınız grup toplantılarında
fikirlerinden etkileneceğiniz kişilerle tanışacaksınız. Sağlığınız bu dönem hassas gelişecek. . Özellikle bedensel zorlanmaların fiziksel ve ruhsal problemlere neden olabileceğini unutmayın.
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Bizi sosyal medya haseplarımızdan da takip edebilirsiniz

instagram.com/retouchmagist

twitter.com/retouchmagist

facebook.com/retouchmagist

