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Edito

“ Hayata uymak zorunda olanların değil, hayata dokunmak isteyenlerin dergi-
si olarak yola çıkıyoruz” demiştik geçen ay yayınlanan ilk sayımızda... 

Ve çok kısa bir süre sonra hayata dokunmak isteyen ne kadar çok insan 
olduğunu fark ettik. 

İlk sayımız için sizden gelen tepkiler o kadar güzeldi ki, pijamalarımızdan kurtu-
lup hayata karışmakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladık.

Tabii sizden gelen bu övgülerin önemli bir kısmı, Los Angeles’da yaşamasına 
rağmen sanki yanımızdaymış gibi bizi anlayarak yazdıklarımızı sayfalara dökmek-
te gösterdiği hünerden dolayı Sanat Yönetmemiz Ercan Erdal için de geldi. 

Ercan bu sayıda da hünerini gösterdi ve sizler için yine dopdolu bir Re Touch 
Mag hazırladık. 

Kapak çekimlerimizde bizlere eşlik eden, fotoğraf ve kameraman arkadaşlarımı-
za Re Touch Mag’e olan katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Yaptığımız her 
işte ayağımıza dolanacak bütün olumsuzları bertaraf etme becerisini gösteren Genel 
Müdürümüz Kerem Özdemir ve bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Ve tabii ki en başta Re Touch Mag’i çıktığı andan itibaren benimseyerek sahip 
çıkan siz değerli okuyucularımıza... 

Sizden aldığımız destek ve cesaretle size Covid-19 sonrası hayatın yeni dokunuş-
larının neler olduğunun ipuçlarını vermeye devam edeceğiz. 

Biz hiç yılmadan ve her zaman keyif alarak sizler için araştırmaya ve yazmaya 
devam edeceğiz. 

Keyif alacağız çünkü bu dergiyi “iş olsun” diye çıkarmıyoruz… 
Keyif alacağız çünkü sizin de keyif almanızı istiyoruz…
Sizde modayı takip etmek ve hayata dokunmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz...
Modayı tekrar moda yapmak dileğiyle…
Herkese keyifli okumalar…

Hale Ceylan Barlas-Rana Demir
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Bülten

Guess ile 
Işığını 
Yansıt
Dünyanın en 

ünlü moda 
markalarından 

Guess’in pembe 
altın ve ışıltılı 

taşlarını buluşturan 
modeli, şıklığından 

ödün vermeyen 
kadınların kalbini 

çalıyor.

Sephora’dan 
hayat kurtaran 
tatil kitleri
Sephora’nın renkli ve özgür 
dünyasında bulunan far 
paletinden cilt bakım setine 
kadar içeriklerdeki kitler ile bu 
yaz çok renkli geçecek…

Tommy Hilfiger 
mayo bikini 
koleksiyonu
Tommy Hilfiger mayo-bikini koleksiyonunda 
deniz teması ve kullanışlı ögeler, işlevsel 
detaylarla markanın ikonik mirasına selam 
duran güçlü renk kombinasyonlarında 
buluşuyor.

Brooks Brothers’ın tatil 
rotalarından ilham alın
Dünyanın önde gelen isimlerinin tercihi olan 
Brooks Brothers, 2020 Yaz Koleksiyonu’nda 
dünyanın en özel tatil yerlerinden ilham alıyor
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Gizia ile tropikal 
rüzgarlar esecek
Türk modasının dünya çapında 
güçlü markası Gizia, sezonun 
yükselen trendlerini en gözde 
tasarım parçalarıyla sunmaya 
devam ediyor.

Sürdürülebilir 
olmaya bir adım 
da siz atın
Levi’s, Sonbahar/Kış 2020’de 
şimdiye kadarki en sürdürülebilir 
sezonuyla karşımıza çıkıyor. 
Bir dizi farklı kumaş ve 
üretim sayesinde, bu sezon 
hemen hemen her parça bizi 
sürdürülebilirliğe bir adım daha 
yaklaştırıyor. 

Cacharel ile yaz 
stilinizi oluşturun

Doğanın enerjisinden ilham alarak güçlü 
bir koleksiyon sunan Cacharel, yaz 

stilinde tropik esintiler taşıyan desenlerle 
doğadaki farklı renk tonlarını birbiriyle 
harmanlayarak, mevsimin ferahlığını 

hissettiren tasarımlar sunuyor.

Vakko White 
Line ile her 
özel davet 
için beyaz 
elbiseler 
Dünya gelinlik modasının 
iddialı tasarımcılarının eşsiz 
koleksiyonlarına ev sahipliği 
yapan Vakko Wedding, 
White Line koleksiyonuyla 
çok özel beyaz elbiseler ile 
özel davetlere şıklık katmaya 
devam ediyor.
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Mekan

Sota Alaçatı
Alaçatı’nın ilk ve tek ka-

buklu deniz ürünleri restoranı 
Sota Alaçatı, hijyen şartlarını 
en üst seviyeye taşıyarak ka-
pılarını yeniden açtı. Mekan, 
yaz boyunca unutulmaz bir 
gastronomik deneyim yaşa-
mak isteyenleri yeni döneme 
uygun mesafeli masa düzeni, 
ferah bahçesi ve taze ürünler-
le hazırlanmış özel yemekle-
riyle ağırlıyor. 

Viento Hotel 
Alaçatı
Türkiye’nin popüler tatil beldesi Ala-
çatı’daki en popüler butik otellerden 
Viento Hotel, tüm hazırlıklarını ta-
mamlayarak temizlik ve hijyen stan-
dartlarını en üst seviyeye çıkararak, 
konuklarını ağırlamaya başladı.

Park Şamdan 
Bar ve Sunset 
işbirliği
İstanbul gastronomi dünyası zirve-
sindeki yerini ve değerini yıllardır 
istikrarla koruyan Sunset Grill & 
Bar yine İstanbul’un klasikleşmiş 
değerli markalarından Park Şam-
dan Bar’ı kendi evinde misafir edi-
yor. Sunset’in bar bölümünün işlet-
mesini yaz boyunca Park Şamdan 
Bar’ın sahibi Ersoy Çetin’de olacak.
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Avocado Queen by 
Novikov 
Dünyanın en iyi restoranlarının ve en pres-
tijli lüks markaların adresi olmaya devam 
eden Yalıkavak Marina, 2020 sezonunda 
bünyesine dünyaca ünlü Novikov Gru-
bu’nun köklerini temel alan Avocado Que-
en by Novikov Yalıkavak Marina’yı ekledi.

Le Meridien Bodrum Beach Resort 
Türkiye’nin gastronomik mirasını dünya mutfak kültürleriyle buluşturanLe 
Meridien Bodrum Beach Resort, bu sezon nefes kesen atmosferi ve Bodrum’un 
olağanüstü doğasıyla konuklarına benzersiz bir lüks deneyimi yaşatıyor. 

Beach of 
Momo
Geçen yaza damgasını vuran 
ve “Türkiye’nin en iyi plajı” 
seçilen The Beach of Momo, 
yeni döneme hazır. Lüks bo-
hem konseptiyle Çeşme Dal-
yan’da kendine ait yemyeşil, 
bakir bir koyda yer alan me-
kanda tüm virüs önlemleri 
de alındı.

Mekan
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A
ralık ayında Çin'in Wuhan kentinde 
ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altı-
na alan corona virüsü, hiç kuşkusuz en 
çok moda endüstrisine darbe vurdu. 
Pek çok marka pandemi döneminde 

bırakın yeni koleksiyon çıkarmayı, üretimini bile dur-
durmak zorunda kaldı… Yine de buna rağmen ayakta 
kalma gayreti gösteren moda dünyası, yeni normale 
ayak uydurarak, her yıl on binlerce insan ağırlayan 
moda haftalarını dijitale taşıdı. İşte ilk kez düzenlenen 
dijital moda haftalarından öne çıkan, dünyaca ünlü 
markaların 2020-21 Sonbahar Kış koleksiyonları...

geriye kalanlar

Dünyanın ilk

Pandemi sürecinde en büyük yarayı alan 
moda dünyası adeta yeniden küllerinden 
doğdu. Tekrar üretime başlayarak ayakta 

durmaya çalışan moda endüstrisi, ilk 
kez düzenlenen dijital moda haftalarıyla 

birlikte 2020-2021 Sonbahar Kış 
koleksiyonlarını tanıttı. 

DİJİTAL  
MODA 

HAFTASINDAN
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Genç neslin öne çıkan isimlerinden Afra Saraçoğlu ile, Kilyos 
sahilinde özel bir çekim gerçekleştirdik. Duru güzelliğiyle 

dikkat çeken Saraçoğlu, mesleğine gönülden bağlı bir genç 
kız ve kendi deyimiyle de oldukça mükemmeliyetçi ve 

azimli. ‘Yaptığım en çılgınca şey oyuncu olmaktı’ diyen güzel 
oyuncu ile hayata dair merak ettiğiniz her şeyi konuştuk...

YAPTIĞIM  
EN ÇILGINCA ŞEY 

OYUNCU OLMAKTI

Afra Saraçoğlu
Kapak

RÖPORTAJ: HALE CEYLAN BARLAS 
MODA EDITÖRÜ: RANA DEMIR
FOTOĞRAFLAR: ALI KANGAL
STYLING: BOREAL BRANDLIFTING
MAKE UP: NISA KÖSE
SAÇ: MUTLU AHMET SINAN

Mayo: Ces
Kimono: Styling Ekibine Ait
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Afra Saraçoğlu... Henüz 22 
yaşında ama şu an Türki-
ye'nin en dikkat çeken genç 
isimlerinin başında geliyor. 

İkinci Şans adlı sinema filmi ile tanıdığı-
mız Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları 
dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaş-
tı. Şimdi Öğretmen dizisinde Gizem ka-
rakterine hayat veren güzel oyuncu ile 
Kilyos Tırmata Beach'te bir araya geldik. 
Her zaman doğallıktan yana olan, çe-
kim öncesi 'Fazla makyaj istemiyorum', 

'Yaşımdan büyük görünmeyeyim' diyen 
Saraçoğlu ile keyifli bir röportaj yaptık...

Kısa sürede herkes tarafından tanınan 
ve sevilen oyunculardan oldun. 
Oyunculuk maceran nasıl başladı?

İlk oyunculuk tecrübem Avşar fil-
min 'İkinci Şans' adlı uzun metrajlı fil-
miydi. Sonrasında 'Fazilet Hanım ve 
Kızları' dizisine dahil oldum. Projede 
çok güzel insanlarla çalıştığım için 
her zaman bendeki yeri ayrı olacak. 

Kapak

Mayo: Wolford
Kimono: Eclectic Concept
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Kapak

Mayo: Wolford
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Yaklaşık üç yıldır oyunculuk 
yapıyorsun... En çok neyi sevdin bu 
camiada?

Spesifik bir cevap veremem bu so-
ruya. Çünkü mesleğimin birçok ya-
nını gönülden seviyorum. En keyif 
verici taraflarından birini söylecek 
olsam ön hazırlıktan yani karekter-
le bir bağ kurmaya çalışmaktan çok 
zevk alıyorum.

Kendine bir hedef koydun mu? 
Zira üç yılda 'Ünlü' bir isim haline 

gelebilmek herkese de nasip olan bir 
durum değil, hele ki başrollerde yer 
almak...

Hayat ne getirir bilmiyorum ama 
ben her zaman bir şeyler anlatabilece-
ğim, bir derdi olan senaryoları seçip 
en iyisini yapmaya çalışacağım.

Her oyuncunun oynamak istediği 
mutlaka bir karakter vardır. Senin 
hayalini kurduğun karakter nedir?

Psikolojik olarak derinliği olan ve beni 
zorlayan karekterlere daha yakınım.

Kapak

Bluz: Mirimalist 
Bikini Altı: H&M
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Kapak

Mayo: Wolford
Kimono: Eclectic Concept
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GIZEM SAVAŞMAYI SEÇEN BIR 
KARAKTER

Öğretmen dizisi geniş bir kitleyi 
etkisi altına aldı. Biraz dizideki 
karakterini anlatır mısın?

Gizem 18 yaşında, zeki, çalışkan bir 
kız. Kendi ayakları üzerinde duran 
güçlü bir karakter. Rüya’nın ölümü 
üzerine Yakın arkadaşını kaybetmenin 
derin üzüntüsünü taşıyor. Gizem de 

Arif hocanın esareti altında olsa da as-
lında üzüntüsü çaresizliği onu bambaş-
ka hesaplaşmaların içine sürüklüyor

Hiç karakterinle empati yaptın mı? 
Senin başına böyle bir şey gelseydi 
nasıl davranırdın?

Karaktere ve onun haklılığına başta 
biz inanmazsak seyirciyi de inandıra-
mayız. Tabii empati kuruyoruz, başka 
türlüsü düşünülemez.

Kapak

Mayo: H6 Hazal Ozman
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Kapak

Takım: Movom
Body Chain: Zygielle
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SOSYAL MESAFEYE DIKKAT 
EDIYORUM

Corona virüsü nedeniyle setler ara 
verdi ama iki aylık bir süre sonrası 
yeniden tüm diziler yeniden setlere 
döndü. Sete döndüğünde kendince 
nasıl önlemler aldın?

Mümkün olduğunca sosyal mesa-
femi korumaya çalışıyorum. Ve sık 
sık ellerimi yıkıyorum.

Corona virüsü herkesin hayatını 
çok etkiledi. Sen bu dönemde 
kendinle ilgili neler yaptın? Bu 
süreci nasıl değerlendirdin?

Gerekmedikçe evden hiç çıkma-

dım. 2 tane çok tatlı köpeğim var. 
Onlarla bol bol vakit geçirdim. Ka-
rantinadan hemen önce piyano ders-
lerine başlamıştım. Bu vesile ile evde 
bol bol pratik yaptım. Okumaya fır-
sat bulamadığım kitapları okudum. 
Bir de annemle beraber yeni tarifler 
denedik. Hatta ekmek yapmayı öğ-
rendik.

Pandemiden ne gibi dersler 
çıkardın?

Hayatın akışına kapılıp ailemiz ve 
sevdiklerimizle çok az vakit geçirdi-
ğimizi farkettim. Onlarla vakit geçir-
mek bana gerçekten çok iyi geldi.

Kapak

Mayo: Ces
Kimono: Mirimalist



52

Kapak

Tişört: Zara
Bikini Altı: H&M
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GÜVEN YOKSA BIR ILIŞKIYE 
BAŞLAMAM

Çekimi planlarken bizden çok az 
makyaj yapılmasını istedin. Günlük 
hayatında senin için doğallık mı ön 
planda? 

Normalde nasılsam kamera kar-
şısında da yaşım gibi görünmeyi se-
viyorum. Fazla makyaj hem yaşımı 
büyütüyor hem de doğallıktan uzak-
laştırıyor gibi... İleride zaten mutlaka 
makyaj yapacağım ama şuan sadece 
gençliğimin tadını çıkarıyorum.

Takip ettiğimiz kadarıyla güzel bir 
ilişki yaşıyorsun. Güven sorunu 

yaşadın mı ilişkiye başlamadan 
Benim için güven yoksa bir ilişki ya-

şamak  mümkün değil. Bu arkadaşlarım 
içinde geçerli. O yüzden birşeyler pay-
laşabileceğim insanlarla aramda önce 
güven duygusu oluşması gerekiyor.

Malum son günlerde özellikle 
ünlü isimler arasında yaşanan 
talihsiz olaylar gündeme oturdu. 
Kadına şiddet konusunda neler 
söyleyebilirsin?

Kadına, çocuğa, hayvana kısaca 
her canlıya yapılan şiddetin her tür-
lüsüne karşıyım. Şiddetin mazereti, 
gerekçesi olamaz. Bu canilere en ağır 
cezanın verilmesi şart.

Kapak

Mayo: H6 Hazal Ozman
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Kapak
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HEP 20'LI YAŞLARDA KALMAK 
ISTERIM

En büyük korkun ne?
Sevdiklerimi kaybetmek.

Kendini üç kelime ile nasıl tanımlarsın?
Mükemmeliyetçi, azimli, vefalı

Tarihten hangi karakterle akşam 
yemeği yemek isterdin?

Atatürk.

Sadece bir hobin olabilseydi, bu ne 
olurdu?

Dans etmek

Yaptığın en çılgınca şey neydi?
Oyuncu olmak

Hiç yaşlanmayacak olsan, hangi 
yaşta kalmak isterdin?

20’li yaşlarda kalmak isterdim.

Ağlamana neden olan son film, 
kitap ya da şarkı neydi?

En son Michael Jordan belgeseli 
olan The Last Dance’ı izlediğimde ağ-
lamıştım.

Bugüne kadar aldığın en cesur karar 
neydi? Hayatını etkiledi mi?

Okulumu dondurup İstanbul’a gel-
memdi sanırım. Büyük ölçüde hayatı-
mı etkiledi...

Kendinde sevmediğin bir özelliğin 
var mı? 

Mükemmeliyetçi olmam. Bu özelli-
ğimi hem çok seviyorum hem de çok 
yoruluyorum. Bazen düşünmekten 
başıma ağrılar giriyor neden daha iyi-
si olmadı diye. Ama düşününce her 
zaman daha iyisi tabii ki de var. Her 
şey kusursuz olacak diye bir kural 
yok. Biraz rahat olmak sakin durmak 
lazım.

Kapak
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Kapak

Bikini Takım: H&M
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SPOR AYAKKABILARIMI ELIMDEN 
GELSE HIÇ ÇIKARMAM

Tarzını nasıl tanımlarsın?
Çabasız ve spor...

Modayı takip eder misin?
Açıkcası sıklıkla takip ediyorum 

diyemem.

Takıntılı olduğun, elinden gelse 
üstünden hiç çıkarmayacağın bir 
kıyafetin var mı?

Beyaz spor ayakkabılarım.

Alışverişe ne alacağını bilerek 
planlı mı çıkarsın? 

Bazen planlı çıkıyorum. Bazen de 

spontane gelişiyor.

Dolabının vazgeçilmez bir parçası 
var mı?

Kemer.

Fast fashion markalar hakkındaki 
düşüncelerin neler? Satın alır mısın, 
yoksa karşı mısın?

Dergilerle yaptığımız moda çekim-
leri ile ben de fast fashion’a dahil olu-
yorum. Ama alışveriş yaparken za-
mansız parçalara yatırım yaparım.

Geçmişte ya da gelecekte moda 
dünyasında 'asla' moda olmaması 
gerekiyor dediğin bir şey var mı?

Şalvar pantolonlar...

Kapak

Tişört: Zara
Bikini Altı: H&M
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Beyazın 
Gücü

Alexander Mcqueen 
beyaz ceket 10.600 TL

Beymen 
Collection İncili 

kolye 949 TL

Paloma Barcelo 
sandalet 2.199 TL

Balenciaga deri 
stiletto 7.750 TL

Oye Swimwear 
mayo $350

By Far çanta 
2.450 TL

AlEXANDERWANG.T mini 
elbise 1.850 TL

Vakko 
Wedding

Borgo de Nor 
maxi elbise 

5.000 TL
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Baştan 
aşağı beyaz 
giyinme 
sanatı..
Her yaz olduğu gibi bu yaz 
da farklı renkler, desenler 
ve stiller ile bizi büyüleyen 
moda dünyasının gözde 
trendlerinden biri de 'baştan 
aşağı beyaz' giyinmek. Asil, 
masum ve hep iddialı! Deneyin, 
pişman olmayacaksınız!

Lanvin ipek papyon 
679 TL

Versace boxer 479 TL

Montblanc 
kalem 

1.999 TL

Lexon radyo 469 TL

Borsalino şapka 
(Beymen) 1.749 TL

Lenco pikap 1.299 TL

Herschel bavul 
1.599 TL

Balenciaga logo baskılı 
gömlek 5.150 TL

Dolce&Gabbana deri 
cüzdan 3.049 TL

Logitech fare 
199 TL

Balenciaga sneaker 6.850 TL
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CİNSİYETİ YOKTUR!
DANSIN
Türkiye'yi High Heels Dance ile tanıştıran Çisil Sıkı, 'Dansın 

cinsiyeti yoktur' diyor. Sıkı ile yüksek topuklularla dans 
etmenin inceliklerini konuştuk...

O Kız



'Dans' denince akla gelen ilk isimlerden 
biri olan Çisil Sıkı, Türkiye'ye High Heels 
Dance'ı sevdiren ve öğreten, tutkulu bir 
öğretmen. Her yaştan, her cinsiyetten, her 
bedenden öğrencileri olan Sıkı, 'Dansın 
cinsiyeti yoktur' diyerek kadın erkek ay-
rımı yapılmaksızın herkesin dans edebi-
leceğini söylüyor. 18 yaşından bu yana 
dansla ilgilenen Çisil Sıkı ile keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik...

Topuklularla Dans fikri nasıl 
ortaya çıktı?

Ben küçük yaştan beri dans-
la ilgileniyorum. Hemen her 
dans türünü denedim. Eskişe-
hirli'yim ve o zamanlar orada 
dansa yönelik çok imkanımız 
yoktu. Dans etmek için İstan-
bul’a gitmeyi ve orada oku-
mayı istiyordum. 18 yaşının 
verdiği cesaretle tek başıma İs-
tanbul’a gittim. Ömer Yeşilbaş 
ile yollarımız kesişti ve ondan 
beni yetiştirmesini istedim. 
Beni geliştirdi ve bugün hala 
Dansfabrika’da birlikteyiz. 
Bana ilk kez topukluyla dans 
etmeyi bile o öğretti! Dansfab-
rika’da High Heels Dance ve 
Vogue eğitmenliği yapmanın 
yanısıra aynı zamanda ko-
reograflık da yapıyorum. 
Tutkumu işime dönüştür-
düğüm için çok mutluyum.

Topuklu ayakkabılarla dans 
ederken nelere dikkat etmek 
gerekir?

Öncelikle doğru topuklu se-
çimi çok önemli. Seviyeye ve 
dansa uygun bir topuklu ol-
malı. Bilek gücü ve dayanıklılı-

O Kız
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ğı, topukluyla dans etmek için büyük 
önem taşıyor. Derslerimde öğrencile-
rimin temelleri doğru öğrenmelerine 
çok dikkat ediyorum. Böylece başlan-
gıç seviyesinden itibaren vücutları 
topukluyla dans etmeyi öğreniyorlar. 
Bir süre sonra ayağınızdaki topuklu-
yu değil, dansı ve duygularınızı dışa 
vurmayı düşünür oluyorsunuz...

HER YAŞTAN HER CINSIYETTEN 
ÖĞRENCILERIM VAR

Yüksek topuklarla dans etmek 
herkesin harcı değil. Bu işle 
ilgilenmek isteyenler için ne 
önerirsiniz?

Farklı farklı yaşlardan, vücut ti-
pinden, cinsiyetten öğrencilerim var. 
Onlara her zaman söylerim; “Ben size 
öğreteceğime söz veriyorum. Tek şar-
tım çalışmanız ve eğlenmeyi unutma-
manız.” Yatkınlık ve yetenek önemli 
ama çalışmadıktan sonra bir anlamı 
kalmıyor. Bu işle ilgilenmek isteyen-
ler için önerim pes etmemeleri.

Ders sınıfınızda erkekler de var mı? 
Elbette, neden olmasın! Dansın cin-

siyeti yoktur. Bizim için önemli olan 
tek şey ortak tutkumuz ve dansımızla 
kendimizi özgürce ifade edebiliyoruz.

O Kız
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Bu dansa Türkiye'de bakış açısı nasıl?
High Heels Dance derslerini ver-

meye ilk başladığımızda tabii ki her-
kesin önyargıları oldu ama şu an her-
kes çok keyif alıyor bence. Nike’ın da 
desteğiyle Dansfabrika çok yol katetti. 
Birlikte çok fazla öğrencinin, kadının 
hayatına dokunduk. Topukluluklarla 
başlayan bir şey dansla kendimizi far-
kında varma projesine dönüştü. Ge-
çen sene yaptığımız High Heels Dan-
ce Turkey etkinliğimiz sayesinde de 
artık bütün dünya bizi, heyecanımızı 
biliyor. High Heels Dance markamızla 
yurtdışında da ülkemizi temsil ediyo-
ruz. Türkiye’de dansa bakış açısının 
eskiye göre çok daha iyi olduğunu, 
burada dansın geliştiğini görüyorum. 

HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ BENIM 
IÇIN ÖNEMLI

Modayla ilgileniyor musunuz? 
Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 

Dans genel olarak modayı da içine 
alan bir yaşam biçimi. Bir dansçının 
yaşam tarzı her zaman hareket ede-
bilme özgürlüğü sunan kıyafetler giy-
mesini gerektirir. Ben de her zaman 
en şık olunması gereken yerlerde bile 
mutlaka şık ama rahatlığımdan ödün 
vermeyeceğim parçalar kullanırım. 
Tarzımı da bu şekilde tanımlayabili-
rim; rahat ve şık.

Kendinizi 3 kelimeyle ifade etmeniz 
gerekirse bunlar neler olur?

Tutkulu, idealist, kahve aşığı

'Asla giymem, asla almam' 
dediğiniz bir şeyler var mı? 

Rahat hareket etmemi engelleyen 
hiçbir şey giymem. Hareket özgürlü-
ğü benim için çok önemli.

BILDIĞIMDEN ASLA ŞAŞMAM!

Hep ne istediğini bilenlerden 
misiniz? Yoksa devamlı akıl 
aldığınız birileri var mı? 

Her zaman ne istediğimi bilen ve 
bildiğimden de asla şaşmayan bir in-
sanım. Akıl almak yerine genelde de-
vamlı akıl veren tarafım. Yine de her 
zaman öğrenmeye açığımdır. Fikir-
lerine değer verdiğim insanları hep 
dinlerim ama ne istediğime kendim 
karar veririm.

Re Touch olarak bizim mottomuz 
'hayata dokun', seninki nedir?

“Hayat kendini farkına vardığında 
başlar.”

O Kız
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GÜZELLİK
RE TOUCHmag
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Moda haftalarından
İLHAM ALIN!
Trendlerden haberdar olmak istiyorsanız moda haftalarını 

takip etmeniz yeterli. Bu etkinlikler, özellikle güzellik 
gündemini kaçırmak istemeyenler ve yeni sezondan 
ilham almak isteyenler için önemli bir kaynak. 2020 

ilkbahar-Yaz sezonunun önemli defilelerinden normal 
hayata uygulanabilecek trendleri sizin için yorumladık...

AHMET ÇOBAN / Saç Bakım Uzmanı
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Geriye 
taranmış 
saçlar
Bu sezon podyumda en sık gör-
düğümüz modellerden biri geriye 
taranmış saçlar oldu. Boyu ya da 
rengi ne olursa olsun tutuculuk 
sağlayan ve biraz parlaklık katan 
bir ürün yardımı ile geriye taran-
mış saçlar oldukça revaçta.

Moda
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Podyumlarda çok gör-
düğümüz modellerden 
biri de yumuşacık, doğal 
dalgalar oldu. Bu dalga-
ları yaratmak için saçı-
nızı kurutmayan, sürekli 
nemli tutan bir bakım ru-
tini oluşturmanız önemli. 
Banyo öncesi saçlarınıza 
nemlendirici maske uy-
gulayın, saçlarınızı ne sı-
cak ne soğuk, ılık su ile 
yıkayın. 150 dereceden 
yukarı ısıda kurutmayın.

Doğal 
dalgalar

Moda
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2020 İlkbahar-Yaz podyum trendlerinde öne çıkan baş-
ka bir model de yandan keskince ayrılmış olan saçlar. 
Bu saç modelinin en iyi yanlarından biri eğer yuvarlak 
hatlara sahipseniz yüzünüzü daha oval ve uzun gös-
termesidir. Aslında bu saç modelini en başta bahset-
tiğim arkaya taranmış saçın yana ayrılmış versiyonu 
olarak düşünebilirsiniz.

Yüzünüz oval görünsün 
ister misiniz?

Moda
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Moda

Mid Length boylar
Bu sezonun en revaçta kesimi bizim de birkaç yıldır salonlarda çok severek uyguladığı-
mız mid length boylar. İstendiği zaman toplanabilen, istenirse açık kullanılan bu model 
kişinin yüz hatlarına uygun olarak boyu ayarlanıyor ve birçok kişiye çok yakışıyor. Ay-
rıca oldukça modern ve dinamik duruyor ve kullanım kolaylığı sağlıyor.
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Son olarak bahsetmek istediğim 
model alttan bağlanmış zahmetsiz 
bir atkuyruğu. Bu saç modeli özel-
likle düz yapıda saçı olanlar için 
çok uygun. İnce renkli deri bir ip ya 
da kurdele gibi kıyafetinize yakışa-
cak bir aksesuar ile fiyonk yapabi-
leceğiniz bu model sizi gündüzden 
geceye kolaylıkla taşıyacaktır.

Her sezonun 
vazgeçilmezi  
at kuyrukları

Moda
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Güzellik

Minimum 
Koruyucular 
ile Maksimum 
Güvenlik 
Valmont, tüm dünyada yaygınlaşan 
yeni güzellik algısı “sağlıklı cilt” 
bilincine sahip kadınlar için 5 üründen 
oluşan “Primary” cilt bakım serisini 
yarattı. Seride hazırlık spreyi, leke 
kremi, kızarıklık karşıtı onarıcı serum, 
yatıştırıcı krem ve zengin besleyici 
balsam bulunuyor.

Gün Boyu  
Tazelik Hissi
Woll Beauty’nin anne sütü 
vitamini içerikli yüz maskesi ile 
tek adımda canlı ve güzel bir 
görünüme kavuşmak şimdi çok 
kolay! Woll Beauty’nin yeniden 
doğmuş gibi hissettirecek maskesi, 
A, E ve C vitamini özellikleriyle 
cilde müdahale ederek sebum 
seviyesinin dengelenmesine yardımcı 
olurken; pürüzsüz ve parlak bir cilt 
görünümüne sahip olmanızı sağlıyor.

Her ay onlarca cilt bakım, renkli kozmetik, parfüm veya 
kişisel bakımla ilgili yepyeni ürünler raflarda yerini alıyor. 
İşte bu ay sizin için seçtiklerim…

Seçtikleri
Editörün

Pemra G. ABASIYANIK / pemra@retouchmag.com
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Sizin UFO’nuz Hangisi? 
Foreo’nun akıllı maske terapisi cihazı UFO, 
akıllı telefonlara indirilebilen “Foreo For You” 
uygulamasıyla senkronize edildiğinde
kullandığınız maskeye uygun program 
otomatik olarak devreye alınıyor. Kriyoterapi 
sayesinde ise 5 dereceye kadar cildinizi 
soğuturken yüzünüzdeki şişlikleri azaltarak, 
aktif maske bileşenlerinin cilde derinlemesine 
nüfuz etmesine yardımcı oluyor.

125. Yıl’a Özel 
Koleksiyon 
Atelier Rebul, hikayesinin başladığı 1895 
yılına ithafen sadece 1895 adetle sınırlı olan 
ve her biri özel numaralandırılan 125. Yıl 
Özel Koleksiyonu ile sizi geçmişe doğru 
nostalji dolu bir yolculuğa çıkarmaya 
hazır. Koleksiyonun ilk 3 ürünü; First 
LavenderCologne of İstanbul, Derma Cream 
Original Formula ve Damask Rose Hydrolat...

Son Dönemin 
Vazgeçilmezi 
El Spreyi
Lavanta, çay ağacı, Hindistan 
cevizi içeriğiyle Fiolas 
antivirüs el spreyleri cildi 
mikroplara karşı korurken, 
bakımını yapıp gerekli nemi 
de sağlıyor. Uygulandığı 
anda bakterilerin çoğunu 
ortadan kaldıran spreyler 
canlı dokuya zarar vermiyor 
ve bu özellikleriyle çantaların 
vazgeçilmezi olmaya hak 
kazanıyor. Doğal, temiz 
ve güvenli bir koruyucu 
arayanlara duyurulur
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Teriniz  
Kontrol 
Altında

Koltuk altlarınızı 
sadece tere karşı 

korumayıp bakım da 
yapan deodorantlarla 

gönül rahatlığıyla 
günlük hayatınızı 

geçirebilirsiniz.

Güzellik

ATELIER REBUL  
Herbal doğal deodorant ,  

89,90 TL

L’OCCITANE  Verbena 
Deodorant Balm,  135 TL

INCIA %100 doğal 
beyazlatıcı Roll On 

deodorant,  49,50 TL

SEBAMED, 
Aloe vera özlü, 

deodorant,  
19,90 TL

SIVENO doğal deodorant, 16 TL
CALDION, deodorant, 12,50 TL



74

Güzellik

Öpülesi  Eller
Dezenfektanlar, kolonyalar, sık yıkamalar derken eller 
eskisinden daha fazla bir özen, bakım ister hale geldi. 

Çantanızdan eksik etmek istemeyeceğiniz el kremlerine 
pamuk gibi ellere kavuşmak için bir şans vermeye ne dersiniz?

HUNCALIFE Soft 
Time,  keçi sütlü 

yenileyici el kremi, 
11,99 TL

THALIA Hydra 
Perfect, Vanilla Witch 

Hazel, 14,99 TL

DUCRAY Photo 
Aging Global el 
kremi, 52,90 TL

LA MER 
The Hand 
Treatment,  

645 TL

YVES ROCHER 
Pur Arnica, 

nemlendirici el 
kremi, 37,90 TL

L’OCCITANE 
Shea Butter el 
kremi, 115 TL

BIODERMA Atoderm, 
Ultra Repair Dry 
and Damaged 

Hand&Nails, 39,50 TL

LEOCREMA 
Watsons, yoğun 

koruyucu el kremi, 
11,95 TL
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Sağlık

Sağlıklı 
Bronzluk 
Sizin 
Elinizde
Hepimiz rengi biraz 
koyulaşmış, ışıltılı bir cilde 
sahip olmak istiyoruz. 
Aynaya baktığımızda 
söylediği iyi haberleri fark 
etmek ve onun itici gücü ile 
yaşama sarılmak herkese iyi 
geliyor. Sağlıklı bronzluğa 
ulaşmak doğru ürünlerle 
mümkün.

LIERAC 
Sunissime Lait 

Protecteur,  
319 TLSHISEIDO 

Sports BB, 
149 TL

AVENE Sport 
Fluid, 95 TL

WATSONS 
Bronzlaştırıcı kakao 

yağı, 29,95 TL

INCIA doğal 
güneş kremi, 

89 TL

AVON 
bronzlaştırıcı 

sprey yağ, 
18,99 TL

NUXE 
Bronzlaştırıcı yüz 

ve vücut yağı 
SPF 10, 104 TL
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Güzellik

Renk Katın
Makyaj çantanızdaki ürünleri biraz değiştirmeye 

hayatınıza renk katmaya ne dersiniz? Renkli 
kozmetik markalarının yeni sezon ürünleriyle bunu 
sağlamak çok kolay. Tek  ihtiyacınız biraz cesaret.

Makyajınıza
REVOLUTION Foil 
Frenzy Hybird far 
paleti, 79,95 TL

AVON renklendirici 
dudak ve yanak jeli, 

25,99 TL

DIOR Look Summer far 
paleti, 400 TL

M.A.C Bronzing 
Colection ruj, 115 TL

HUNCALIFE Cashmere Gold Spark 
Lipgloss, Coral Red, 25,99 TL

FENTY BEAUTY 
Cheks Out allık, 189 TL
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MAKE UP FOR EVER Let’s Gold far paleti, 395 TL 

TOO FACED 
Bronzer, 259 TL

NARS Coeur  Battant 
allık, 260 TL

THE ORGANIC 
PHARMACY pudra, 249 TL

AVON Color 
Trend mega 
hacim veren 

maskara, 
21,99 TL

NATASHA DENONA Mini Star far paleti, 195 TL

MAYBELLINE New York Color 
Tattoo 24HR krem göz farı, 23 TL

BOBBI BROWN Highlighting 
Powder Warm Glow, 305 TL

SEPHORA 
Collection keçeli 
eyeliner, 54,90 TL

Güzellik
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Nasıl geldiğini 
anlamadan bitirmeye 

hazırlanıyoruz yaz 
mevsimini. Ama her 

şeye rağmen fit ve 
sağlıklı olmak için 

yapacaklarımız bitmedi. 
İşimizi kolaylaştıracak 

önerileri Uzman 
Diyetisyen Nilay Keçeci 

Arpacı’dan öğrenelim 
istedik.

Bölgesel 
Zayıflama 

İçin...

Aylarında
Yaz
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Güzellik

Tatil planları yapılırken bir 
yandan da herkesi kilo ver-
me telaşı sarıyor. Özellikle 
yaz aylarında daha da göze 

çarpan göbek ve basen bölgelerinde-
ki fazla yağlar ise en büyük problem 
oluyor. Yeterli ve dengeli bir diyetle 
bölgesel zayıflama sağlanabildiğini 
söyleyen Uzman Diyetisyen Nilay 
Keçeci Arpacı bölgesel zayıflamanın 
püf noktalarını anlattı.

DOĞRU DIYET BÖLGESEL 
ZAYIFLAMA SAĞLAR

Bölgesel yağlanma yaşayan kişiler 
genellikle elma ya da armut tipi de-
nilen bir yağlanma ile basen ve göbek 
bölgelerinden daha çok kilo alırlar. 
Genelde bölgesel olarak zayıflamanın 
mümkün olmadığı düşünülür; ancak 
doğru hazırlanan ve karbonhidrat, 
protein, yağ dengesi tam olarak be-
lirlenen bir diyetle bölgesel zayıflama 
mümkün. Kısacası bölgesel yağlanma 
problemi de doğru bir diyetle çözü-
lebilir. Bölgesel zayıflama diyetinde 
az ve sık beslenme planı kişiye göre 
ayarlanmalı ve dengelenmeli. 

DÜZENLI ARA ÖĞÜN GÖBEK 
YAĞLARINI HEDEF ALIR

Bölgesel olarak zayıflamak iste-
yen kişiler kesinlikle ara öğün almalı. 
Çünkü beslenmenin temeli ara öğün. 
Düzenli ara öğün alımı göbek bölge-
sindeki yağların yakılması için olduk-
ça önemli. İnsülin direnci oluşmaya 
başladığında ilk olarak göbek bölgesi 
yağlanır. Göbek bölgesi yağlı olduğu 
için de insülin direnci oluşur. Bu, ki-
şiyi tip 2 diyabete kadar götürebilir. 
Abdominal bölgedeki yağları hedef 
almak istiyorsanız mutlaka ara öğün 
tüketmelisiniz.

NASIL BIR ARA ÖĞÜN OLMALI?
Bölgesel zayıflamada öğün planı 

illa “3 ana-3 ara öğün” şeklinde değil. 
Sadece ikindi döneminde bir ara öğün 
yeterli olabilir. Bu ara öğünler kepekli 
bir tost, simit, kabak çekirdeği, 1 avuç 
leblebi ve 1 avuç kuru üzüm, 1 avuç 
kuru meyve,  badem, süt, kefir, çilek, 
ananas olabilir. Özellikle ara öğün 
olarak ananas, badem ve yoğurt tü-
ketmek göbek bölgesindeki yağları 
eritmek için faydalı olacaktır.



80

Güzellik

BÖLGESEL ZAYIFLAMADA DIKKAT 
EDILMESI GEREKENLER!

Bölgesel zayıflamada dikkat edilme-
si gereken bir kaç nokta daha var. Bun-
lardan biri kahvaltının atlanmaması.  
Çünkü kahvaltı günün en önemli öğü-
nü. Kahvaltı yapmadan bölgesel zayıf-
lama mümkün olamaz. Bol yeşillikli, 
domates ve salatalık zengini, peynir 
ve bir yumurtanın olduğu bir kahvaltı 
ile güne başlamak doğru bir tercih ola-
bilir. Kahvaltıda siyah çay yerine yeşil 
çay tüketilebilir. Doğru zayıflama için 
günde 2 litreye yakın ya da daha fazla 
su içilmelidir. Yaz aylarında da özellik-
le gazlı içeceklerden, kızartmalardan, 
cips ve yapay şeker içeren abur cubur-
lardan uzak durulmalı.

KOL VE SIRT YAĞLARI DA ERIR
Basen ve göbek bölgesi gibi kol, alt 

bacak ya da sırt bölgesindeki yağlar da 
erir. Önemli olan toplam yağ oranının 
kişiye özel yeterli ve dengeli bir bes-
lenme listesiyle ideale düşürülmesi ve 
bunun yanında sporun da bir rutin ha-
lini alması. Düşünülenin aksine doğru 
bir diyetle yüz küçülmeden basen ya 
da bacak bölgesindeki yağlardan da 
kurtulmak mümkün. Eğer yaptığınız 
diyete yüzünüz zayıflıyorsa doğru bir 
diyet uygulamamışsınız demek. Çün-
kü doğru bir diyette yeterince yağ ve-
rildiğinde ve ideal kiloya inildiğinde 
yüz zayıflamaz. Kişiye uygun olmadı-
ğı için bazı listeler çirkin ve sağlıksız 
zayıflamaya sebebiyet verebilir. Kas 
kaybına da sebep olabilir. Kısacası böl-
gesel zayıflamak için dengeli beslen-
meli, ara öğün almalı ve o bölgeyi spor 
ile mutlaka çalıştırmalısınız. Daha fit 
ve daha sağlıklı bir vücut için spor da 
hayatınızın bir parçası olmalı.



B iliyoruz ki yaz dönemi saçla-
rın en çok renk değiştirdiği 
dönemdir. Güneş ve denizin 
etkisinden dolayı bu dönem-

de saçlarımıza bakımı ihmal etmeme-
miz gerekiyor. Özellikle de kızıllaşma 
istemeyen sarışınların daha çok dikkat 
etmesi gerekiyor. Bunun için size özel 
bir seri ile tanıştıracağım; Kerastase 
Blond Absolu... Bu ürünün en büyük 
özelliği yaz döneminde sarı saçlarda 
oluşan kızılaşmayı önlemesi... Saç ban-
yosu, krem, maske ve serumdan oluşan 
4 basamaklı bu seriyi sarışın kadınlara 
özellikle tavsiye ediyorum. 

SAÇLARINIZIN UZUN VE DOLGUN 
GÖRÜNMESI IÇIN...

Sarışınlar için tavsiye edeceğim bir 
başka seri de Kerastase Resistance 
Extentıonıste... Eminim pek çok ka-
dın yoğun yıpranmış uzun saçlardan 
şikayetçidir. Yapılan işlemler gereği 
sarışın olmak, saçlarda belirli oranda 
kuruma ve incelmeye neden olur. Bu 
seri tam olarak şikayetlerinizi ortadan 
kaldırır. İstikrarlı kullanımda 3 ayda 
4 santimetre uzama garantisi veren 
seri, aynı zamanda saçlara dolgunluk 
da veriyor. 

Doğan KOPAL  /  MM BAHCECIK

Yaz 
döneminde 
sarı saçlar
Her kadının sarışın olma sevdası olduğu için dünyada 
sarı saçların modası hiç bir zaman bitmez. Sarı saçlara 
sahip olmamız için ten renginizden başlayıp kendi 
doğal renginize kadar önemli hususlar mevcut elbette 
ki... Sarışınlık elde edilir ama en önemlisi doğru 
renklendirme... Gelin hep birlikte sağlıklı sarı saçlara nasıl 
sahip oluruz bakalım...

Güzellik



82

Güzellik

Evdeydik, yavaş yavaş sosyalleşiyoruz ama aldığımız 
kilolar ve hareketsizliğin verdiği şişlikler bizi rahatsız 
ediyor. Hal böyle olunca işin uzmanına ödem atmamızı 
kolaylaştıracak yolları sorduk. Bakın neler anlattı.

Vücuttan 
ödem attıran

etkili 
öneri10

Dokularda aşırı sıvı birikme-
si sonucu genellikle bacak, 
ayak, göbek çevresi, kollar 
ile ellerde şişlik oluştursa 

da, tüm vücutta gelişebiliyor… Sıcak 
havanın etkisiyle damarlar genişliyor 
ve kan akışı yavaşlıyor. Bu durum da 
özellikle bacaklarda yerçekiminin de et-
kisiyle şişlikler oluşturuyor, sonrasında 
vücuda yayılıyor. Bu nedenle çoğumu-
zun canını sıkan ‘ödem’ yaz mevsimin-
de daha sık görülüyor. Tuz tüketiminin 
artması, yüksek karbonhidratlı bes-
lenme, yetersiz su içmek, regl dönemi, 

hareketsiz bir yaşam ve kilo artışı öde-
min başlıca sebeplerini oluşturuyor. 
Covid-19 pandemisi nedeniyle evde 
hareketsiz bir yaşam sürmemiz, bes-
lenme alışkanlıklarımızın değişmesi ve 
aldığımız kilolar nedeniyle birçoğumuz 
son dönemlerde ödemden şikayet eder 
olduk. Peki, vücudumuzda şişlikler ile 
kilo artışına yol açan ödemden kurtul-
mak için nasıl bir yol özlememiz gereki-
yor? Acıbadem Maslak Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan 
ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, 
önemli uyarılarda bulundu. 
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“Su tüketiminiz azalırsa 
vücudunuz ödem yapar” 
uyarısında bulunan Beslen-
me ve Diyet Uzmanı Yeşim 
Özcan bunun nedenini şöyle 
açıklıyor: “Sıvı olmadan na-
sıl sıvı birikebilir ki vücutta 
diye düşünebilirsiniz. Şöyle 
ki vücutta yeteri kadar sıvı 
olmadığında beynimiz bunu 
algılıyor ve ‘yeterli sıvı yok, 
olanı tut’ komutuyla doku-
larda sıvıyı biriktiriyor. Yani 
sıvı azlığını tehlike olarak 
görüyor ve kendini koruma-
ya alıyor. Bunun sonucunda 
da vücutta belli bölgelerde 
şişlik oluşuyor.” Düzenli su 
içmediğiniz sürece hem vü-
cudunuzdaki ödemi atmanı-
zın hem de yağ yakmanızın 
çok zor olduğunu hatırlatan 
Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Yeşim Özcan, “Bu nedenle 
her gün düzenli olarak su 
tüketmelisiniz. Gün içeri-
sinde içtiğiniz çay ve kahve 
gibi sıvılar ise su yerine geç-
miyor, aksine vücuttan sıvı-
yı dışarı atıyorlar,” diyor. 

1 Su için, 
hem de 
bolca

Maydanoz, içeriğindeki bol lif ve C vitamini 
sayesinde hem bağırsak sağlığı hem ödemin 
vücuttan atılmasında akla ilk gelen besinler-
den. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, 
her sabah bir avuç maydanoz tüketiminin 
ödemin atılmasında son derece fayda sağla-
dığını belirterek, “Tadını seviyorsanız, ödem 
atmak için maydanozu kaynatıp haftada 1-2 
kez, bir bardak kadar içebilirsiniz” diyor. 

“Ananas içerdiği bromalin maddesiyle 
ödemi vücuttan atmayı sağlayan çok faydalı 
bir meyvedir” diyen Beslenme ve Diyet Uz-
manı Yeşim Özcan şu öneride bulunuyor: 
“Her gün 2 ince dilim ananas tüketebilir-
siniz. Ananasın ortasında bulunan, sert ve 
yenilemeyen çubuk, bromalinin en fazla bu-
lunduğu yerdir. Bu bölümü suyunuzun içi-
ne eklemeniz, ödemi daha kolay atabilmeni-
ze katkıda bulunacaktır.” 

Sabahları bir 
avuç maydanoz

Gün içinde 
iki dilim ananas

2

3
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Bir bardak 
kiraz sapı çayı

Yaz mevsiminde en sevilen meyvelerin-
den olan kirazın saplarını sakın atmayın. 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan 
kirazın saplarını kaynatıp çay olarak içe-
bileceğinizi belirterek, “Bu çay hem ha-
zımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim prob-
lemlerine çok iyi geliyor, hem de ödem 
atıcı etki gösteriyor. Her gün 1 bardak tü-
ketebilirsiniz” diyor. 

4

5

6

7Kivi de 
çok faydalı 

C vitamininden oldukça 
zengin olan kivi içerisinde 
bulunan pektin sayesinde 
vücuttan toksinleri uzaklaş-
tırarak ödemin atılmasına 
katkı sağlıyor. Her gün 1 adet 
kivi tüketmenizde fayda var. 

Uyanır uyanmaz 
limonlu su

Yazın düşük kalorisi 
nedeniyle bolca tükete-
bileceğiniz besinler ara-
sında ilk sırayı salatalık 
alıyor. Salatalık sıvı içeriği 
yüksek bir besin olduğu için ödemi vücut-
tan daha kolay atmanızı sağlıyor. Tabi üze-
rine tuz dökmeden tüketmeniz önemli. 

Eğer mide probleminiz yoksa sabah uya-
nır uyanmaz bir bardak suyun içine yarım 
limon sıkıp içmeniz ödem problemine çok 
iyi gelmesinin yanı sıra bağırsaklarınızın 
iyi çalışmasını da sağlayacaktır.  

Salatalık 
ödeme karşı
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Fazla miktarda karbonhidrat tü-
ketimi vücutta su tutuyor ve sonra-
sında yağ miktarının artmasına se-
bep oluyor. Vücudunuzdaki ödemi 
kolay atabilmek için şekerli, unlu 
ve içeriğinde bolca tuz barındırması 
nedeniyle paketli gıdaları tüketme-
meye veya bunları azaltmaya özen 
gösterin.

Güzellik

Yeşil çayın içinde bulunan ve güçlü 
bir antioksidan olan kateşin pek çok 
faydasının yanı sıra vücutta ödemi 
atmaya da yardımcı oluyor. Her gün 
2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Ancak 
tansiyon probleminiz varsa veya ha-
mileyseniz mutlaka hekim kontro-
lünde tüketmelisiniz. 

Yeşil çayın gücünden 
faydalanın

Bu üçlüyü 
yasaklar 
listesine alın 

8

Tuz tüketimi kalp ve damar sağ-
lığımızı olumsuz etkilemesinin yanı 
sıra vücudumuzda ödem de yapıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü; günlük tuz tü-
ketiminin 5 gramın altında olması 
gerektiğine dikkat çekiyor. Bu miktar 
da bir çay kaşığı tuza denk geliyor. 
Dolayısıyla yemeğin tadına bakma-
dan tuz atmayın, turşu tüketiminde 
aşırıya kaçmayın, tuzlu peynirden 
uzak durun ve maden suyunu gün-
de 1-2 şişeden daha fazla içmeyin. 

Bir çay 
kaşığını asla 
aşmayın 10

9
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Maske takma sonrası ciltte 
oluşan yağlanma, tahriş 
ve sivilce hepimizin or-
tak şikayeti. İşte bu yüz-

den  vücudumuzun en hassas organı 
olan derimizin bu dönemde bakımı 
oldukça önem taşıyor. Bütün gün 
maske takma zorunluluğu olanlar, 
ciltlerini nasıl daha etkili bir şekilde 
koruyabilir? Liv Hospital Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Figen Akın ile konuştuk. 
Bakın neler anlattı… 

TERLEMEYLE SIVILCE OLABILIR
“Sivilce oluşmasının en sık nede-

ni yağ bezlerinin aşırı çalışması. Yağ 
bezi salgısı olan sebum, yağ asitlerin-
den, trigliseridlerden, yağ esterleri ve 
skualenden oluşuyor. Yağ bezi içeriği 
olan serbest yağ asitlerinin parçalan-
ması, bu bölgede iltihabi reaksiyonla-
rı başlattığı gibi patojen bakterilerin 
çoğalmasını da tetikliyor. Covid dö-
neminde zorunlu olarak kullandığı-
mız maskeler maalesef yüzümüzde 

Covid-19’dan korunmak amacıyla takılan yüz maskeleri, 
ciltte istenmeyen sivilcelenmelere, kızarıklık ve 

kaşıntılara neden olabiliyor. Biz de işin uzmanından 
korunma yollarını öğrendik.

Maske 
takarken 
cildinizi 
koruyun
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terleme ve sürtünme ile sivilcelen-
menin oluşumu için uygun ortam 
yaratır” diyen Akın sözlerine şöyle 
devam ediyor: 

“Ter salgısının artması direkt 
olarak sebum (yağ) üretimini de 
arttırır. Ter ve yağlanma cildin mik-
robiyatasını bozarak bazı patojen 
cilt akarlarının çoğalmasına neden 
olur. Demodikozis denilen ve nor-
mal olarak cildin yağlı bölgelerinde 
bulunan akarın miktarı yağlanma 
artışı ve birlikte artar. Yüzün özel-
likle maske ile örtülü kalan kısım-
larında sivilcelenmeye neden olur.” 

GÜN BOYU ARTAN ISI ILE 
KIZARIKLIK OLABILIR

Gün boyu maske ile örtülü olan kı-
sımlarda ısı artışı gözleniyor. Artan ısı 
ile birlikte cilt damarlarında genişle-
me ve kızarıklık meydana gelir. Ciltte 
oluşan bu kızarıklıklar bir süre sonra 
kalıcı hale gelerek Roza (gül hastalığı) 
denilen ciltte kızarıklık ve sivilcelen-
me ile ortaya çıkan bir tabloya neden 
olabiliyor. Baskı, ısı ve sürtünme kıl 
köklerinde tahrişe neden olarak sivil-
ce çıkışını tetikler. Gün boyu maske 
takma zorunluluğunun olduğu du-
rumlarda sürtünme etkisi ile meka-
nik akne oluşabiliyor. 

Cildi nasıl 
koruruz?
n  Yumuşak, cildi tahriş etme-
yecek temizleyiciler ile bakım 
yapılmalıdır. 

n  Tonik olarak saf gülsuyu, 
mineralli su veya maden sodası 
ile silinerek kızarık yatıştırılabilir. 

n  Aşırı cilt temizliğinden ka-
çınmak gerekir. Cildin mikrobi-
yatasını bozarak akne ve roza 
hastalığında alevlenmelere 
neden olabilir. 

n  Maske olarak kullanılan 
materyallerin yarı geçirgen 
olmasına özen gösterilmelidir. 
Sentetik, sert, hava almayan 
maskeler, cilt yapısını bozarak 
irritan ve kontakt egzamalara 
zemin hazırlayabilir.

Güzellik
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Geç kavuştuğumuz, hatta tam olarak kavuşamadığımız 
yaz tatili hayallerimiz henüz bitmedi. Hala deniz ve 
güneşle paralel planlar yapanlarımız çoğunlukta. 

Peki güneşin bu kadar olumsuz etkisi varken güneş 
kremimizi nasıl seçeceğiz? İstanbul Okan Üniversitesi 
Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. 
Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, güneş kremleriyle alakalı 

bilinmeyenleri açıkladı!

Tüm Bilinmeyenleriyle
GÜNEŞ KREMLERİ!
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“GÜNEŞ DÜŞMANIMIZ DEĞILDIR”
Uzun süredir güneş ve koruma fak-

törü içeren kremlerle ilgili birbirinden 
farklı görüşler, kafa karışıklığına yol 
açmakta. Yıllık 7.3 milyar dolarlık bir 
ekonomik büyüklüğü olan ve yılda 
yaklaşık yüzde 7 büyüyen ‘’güneş ko-
ruyucu ve iyileştirici ürünler’’ piyasası 
ciddi bir reklam ve haber pompalaya-
rak yakında ‘’evde otururken bile gü-
neş koruyucu kullanmamızı’’ önerecek. 
Bu kadar karlı bir pazar varken bizim 
de bazı bilgileri bilimsel veriler ışığın-
da incelememiz gerekiyor. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki, “güneş‘’ ne bizim 
ne de çocuklarımızın düşmanı değil.

GÜNEŞ KREMI OLUNCA VÜCUTTA 
D VITAMINI SENTEZLENMIYOR

“Güneş giren eve doktor gir-
mez” sözü ile büyümüş nesiller olma-
mıza rağmen, maalesef son dönemde 
güneşte kalmak o denli zararlı, koru-
yucu krem ve spreyler tamamen ma-

sum olarak kabul edilmeye başlandı. 
Oysa üzerinde hiç durulmayan ya da 
özellikle konuşulmayan bir konu var; 
yüksek koruyucu faktör içeren güneş 
kremlerini kullandığımız zaman vü-
cut, D vitaminini yeterince sentezleye-
miyor.

D VITAMINI EKSIKLIĞI KANSER 
RISKINI ARTTIRIYOR!

Artık çok iyi biliyoruz ki; birçok 
çalışmada kanda D vitamini seviye-
si yüksek olanlarda, düşük olanlara 
kıyasla kalın bağırsak kanseri riski 
anlamlı derecede düşük bulundu. D 
vitamini eksikliği; depresyon, yaygın 
vücut ağrıları ve kalp hastalıklarına 
yol açmakta. Özellikle esmer tenliler-
de, yeterli D vitamini sentezlenmesi 
için daha uzun güneşte kalmak gerek-
tiği düşünülürse, güneşlenme esnasın-
da sürekli güneş koruyucu kullanmak; 
D vitamini sentezini azaltarak kanser 
riskini arttırabiliyor.

Güzellik
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GÜNEŞ KREMI KULLANMADAN 
NASIL GÜNEŞLENEBILIRIZ?

Güneş kremlerini doğru kullanırsak 
bize dost, yanlış kullanırsak düşman 
olur. Yaz aylarında saat 09.00-11.00 
arasında ya da 16.00’dan sonra açık 
tenli kişiler; ilk iki gün 10 dakika, daha 
sonraki günler 20 dakika, esmer tenli-
ler; ilk iki gün 20 dakika, daha sonraki 
günler 30 dakika hiç güneş koruyu-
cu kullanmadan güneşlenebilirler. Bu 
süre vücudun D vitamini sentezlemesi 
için yeterli bir süre. Bu sürelere dikkat 
edilirse; cilt kanseri riski düşük oldu-
ğu gibi D vitaminin kansere karşı ko-
ruyucu özellikleri dolayısıyla, tam ter-
sine çok faydalı.

UZUN SÜRE GÜNEŞTE KALMAK 
RISKLI!

Ancak biliniyor ki; meslekleri ge-
reği uzun yıllar güneş altında kalan-
larda bazal hücreli ya da epidermoid 
hücreli kanser sıktır ve bu kanserler 
vücudun güneşi çok gören baş boyun 
ve uzuvlarında sık, diğer bölgelerde 
seyrektir. Özellikle çocuklarda 5 kere-
den fazla ciddi güneş yanığı oluşması, 
malign melanom riskini arttırmakta. 
Uzmanlara göre güneşlenmeye bağlı 
ciddi cilt yanıkları olması erişkinde de 
malign melanom riskini arttırmakta. 
Ama normal güneşlenmenin, mela-
nom riski üzerine etkisi görülmemiş. 
Demek ki; yukarıdaki sürelere uygun 
güneşlenme tarzında kanser riski yok, 
hatta D vitamini sentezlenmesi nedeni 
ile kansere karşı bir tür önlem. Ancak 
güneşte çok uzun süre kalmak riskli.

GÜNEŞ KREMLERI NEDEN 
SAKINCALI?

Güneş kremlerinin kansere yol açtı-
ğına dair bilimsel bir kanıt yok. Ancak; 

“Oksibenzon” (oxybenzone) içeren 
kremler, alerjik reaksiyonlar yaratabi-
liyor. Oksibenzon aynı zamanda, en-
dokrin hormonunu bozan ve hücrelere 
zarar veren bir kimyasal. Özellikle ço-
cuklarda, çok dikkat etmek gerekiyor. 
Bazı güneş kremi üreticileri, derinin 
yaşlanmasını durdurduğu düşünül-
düğü için formülerinde A vitamini (re-
tinil palmitat) kullanıyor. Fakat FDA 
(Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) araş-
tırmasına göre; bu vitamin güneş ışı-
ğına maruz kalınca deri bozulmaları-
nı ve tümör oluşumlarını hızlandırıyor. 
Sprey şeklindeki güneş koruyucular 
havada toksik partiküller bırakıyor ve 
bu da solunum yoluyla vücuda girerek 
risk yaratabiliyor. 

BU ÖNERILERE DIKKAT!
Elimizde şu anda kanıt olmasa dahi; 

uzun dönem kullanımda nasıl bir etki 
ile karşılaşacağımızı bilmeden, güneş 
koruyucu kremlerini özellikle çocuk-
larda bu kadar yoğun kullanmak sakın-
calı olabilir. Ancak güneşte uzun süre 
kalmanın riskleri de belli. Önerimiz; 
yukarı da belirtilen saatlerde, güven-
likle güneşlenilebilir. Diğer saatlerde 
mümkünse; güneşe çıkmamak veya 
kalın koyu tente altında  (açık renk ten-
teler, yüzde 50 geçirgen olabiliyor) ya 
da ağaç gölgesin de oturmak şeklinde. 
Böyle bir ortam yoksa, geniş şapka ve 
vücudu örten giysiler kullanmak uy-
gun olur. Böylece güneş koruyucu krem 
kullanmadan tatil yapılabilir. Ancak 
yine de güneşte uzun süre oturmak isti-
yorsanız; bu durumda güneş koruyucu 
krem kullanmak, güneş yanığı riskini 
almamak adına daha uygun bir davra-
nış olur. Bir de güneşten korunmanızı 
gerektiren cilt hastalığınız varsa, zorun-
lu olarak güneş kremi kullanılabilir.

Güzellik
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Yaz ayları güneşin pozitif et-
kisi ile de yenilenme zaman-
ları. Bu dönemi bir avantaja 
çevirin diyerek herkesi sağ-

lık reformu yapmaya davet eden Fito-
terapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, 

“Yazı zayıf ve fit geçirmek isteyenler 
genellikle bahar aylarından itibaren di-
yet yapmaya başlıyor. Kışın yine sporu 
hayatından çıkarıp, sağlıksız beslene-
rek eski formuna hızla geri dönüyor. 
Bu nedenle sağlıklı beslenme modelini 
sadece zayıflamak için değil, yaşamın 

her alanında sürekli olarak devam et-
tirmek gerekiyor. Sağlıklı bir yaşama 
geçmek bir süreç. Adım adım ilerle-
mek önemli. Unutmayın reformun tek 
bir günde olması gerekmiyor. İşe önce 
sofranızı değiştirerek başlayın. Beslen-
me biçiminizi değiştirdiğinizde, vücu-
dunuz kendini iyileştirir, onarır, hatta 
yeniler,’’ diyor. Dr. Ümit Aktaş, sofra-
dan başlayıp yaşamın tüm alanlarını 
kapsayacak şekilde atılacak 10 adım 
ile sağlıklı bir yaşama kavuşmanın yol 
haritasını ise bizlerle paylaştı..

Sağlıklı beslenme 
modelini sadece 
zayıflamak için 
değil, yaşamın her 
alanında sürekli 
olarak devam 
ettirmek gerekiyor. 
Sağlıklı bir yaşama 
geçmek ise bir 
süreç. Fitoterapi 
Uzmanı Dr. Ümit 
Aktaş ile yapılması 
gerekenleri 
konuştuk. İşin özeti  
tüm yanlışları aynı 
anda değiştirmeye 
kalkmamak, adım 
adım ilerlemek.

Yenilenme ve sağlıklı 
bir yaşam için

10 KOLAY ÖNERİ

Güzellik



Sağlıklı bir beslenme modeli-
nin ilk kuralı olarak çöp yiyecek-
ler olarak tanımlanan abur cu-
burları hayatımızdan çıkarmamız 
gerektiğini vurgulayan Fitoterapi 
Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Bu yi-
yecekler sigara kadar zararlıdır, 
içlerinde bin bir zehir, katkı mad-
desi, kimyasal bulunur. En kötüsü 
de hepsinin hedef kitlesi küçücük 
çocuklardır! Kendinizi, ailenizi 
bunlarla zehirlemeyin” diyor.

DEĞIŞTIREBILECEKLERINIZE 
ODAKLANIN, YOĞURT 
MAYALAYARAK BAŞLAYIN

Sağlıklı yaşama geçiş bir süreç. 
Sağlıklı beslenme adına toprağa 
ve havaya müdahale edemezsi-
niz ama mutfağınıza edebilirsiniz. 
O nedenle değiştirebileceklerini-
ze odaklanın ve ilk iş yoğurt ma-
yalamaya başlayın. Düzenli ola-
rak ev yoğurdu yediğinizde basit 
bir soğuk algınlığından diyabete, 
kalp krizinden kansere kadar tüm 
hastalıklara karşı güçlü bir kalka-
na sahip olursunuz. Ailenizi ve 
kendinizi probiyotik zengini bes-
lenmenin, bağırsak floranızdaki 
dost bakterileri artırmanın fay-
dalarından mahrum bırakmayın.  
Yoğurdunuzu pastörize edilmemiş 
sütten anneannelerinizin yaptığı 
gibi kendiniz mayalayın.

Bir haftalık detoks kürüyle vücu-
dunuzu toksinlerden, modern ya-
şamda maruz kaldığınız ağır metal-
lerden arındırın. 

Kahvaltı  
Şekersiz yeşil çay, 20 adet zeytin, 
kahvaltı salatası (mevsim yeşillikleri, 
zeytinyağı, limon suyu ve ev yapımı 
elma sirkesiyle hazırlayın), 3 adet 
ceviz, 3 adet kuru kayısı, 10 adet 
badem 
Ara öğün 
1 detoks içeceği (tarifi aşağıda yer 
almakta) 
Öğle yemeği  
Haftada 4 gün 1 porsiyon kuru bakliyat, 
Haftada 3 gün 1 porsiyon sebze ye-
meği  Salata, 3 adet ceviz  
Ara öğün  
1 detoks içeceği (tarifi aşağıda yer 
almakta) 
Akşam yemeği 
1 kase çorba, 1 porsiyon sebze ye-
meği, salata, 1 yemek kaşığı keten 
tohumu  
Ara öğün 
1 detoks içeceği (tarifi aşağıda yer 
almakta)

Detoks içeceği tarifi: 
1 adet orta boy havuç, 1 adet kü-

çük boy kırmızı pancar, 10 sap taze 
ıspanak,1 kereviz sapı, 1 portakal, 2 
parmak büyüklüğünde taze zencefil 
kökü, 1 limon ve 1 fincan içme suyunu 
katı meyve sıkacağından geçirin ve 
tüketin. Her gün taze olarak hazırlayın.  

Dr. Ümit Aktaş’tan 
Detoks Kürü

Güzellik
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TEMIZ GIDA DEVRIMI BAŞLATIN!
Hibrit tohumlarla üretilen tüm ta-

rım ürünleri sağlıksızdır. Hibrit to-
hum yerine yerli tohumlarımızdan 
yetişmiş sebze ve meyveleri tüketme-
lisiniz. Temiz gıda üreten üreticiyi, 
temiz tarım yapan çiftçiyi bulmalı ve 
sofranızı fıtratına uygun besinlerle 
donatmalısınız. Doğru üreticiyi bulun 
ve probiyotik zengini peyniri, pastır-
mayı, sucuğu beslenme modelinizin 
başköşesine yerleştirin. Tüm zorlukla-
ra rağmen yerli tohumla tarım yapan 
çiftçinin ürünlerini satın aldığınızda, 
sadece temiz gıda tüketmiş olmaz, 
aynı zamanda en değerli emanetimize 
de sahip çıkmış olursunuz.

KOLAJEN ZENGINI BESLENIN
Geleneksel mutfağımızda önemli 

bir yere sahip olan ciğer, böbrek, ko-
koreç gibi organ etlerinden haftada en 
az iki defa tüketmekte fayda var. İlikli 
kemiği de saatlerce kaynattığınızda 
açığa çıkan ve kemik suyuna jölemsi 
bir kıvam veren kolajen, tam bir sağ-
lık mucizesidir. Güçlü bir bağışıklık 
sistemi, güçlü kemikler, sağlıklı ek-
lemler için kolajen zengini beslenin. 

EKMEKSIZ YAŞAMAK MÜMKÜN!
Ekmek yerine keten tohumu unu, 

nohut unu, mısır unu, karabuğday 
gibi sağlıklı alternatifler tüketin. Buğ-
day ve buğday ürünlerinden, tatlı-
dan, börekten, çörekten, makarna ve 
pizzadan uzak durmak sağlıklı bir 
yaşam için atabileceğiniz en önemli 
adım olacaktır. İnsülin direnci, kalp 
ve damar hastalıkları, diyabet, kanser 
ve daha nice hastalıkların sorumlusu 
bu yiyeceklerdir. Ekmekten, makar-
nadan, pizzadan uzak durdukça kan 
şekeriniz dengeli seyredecek ve açlık 
ataklarınız son bulacak. Rejim yapma-
dan kilo vermeye başlayacaksınız. 

DR. ÜMIT AKTAŞ’TAN 10 ADIMDA SAĞLIKLI YAŞAMIN YOL HARITASI

• Mutfağınızı ve hayatınızı çöp yiyeceklerden arındırın!

• Yoğurdunuzu evde kendiniz mayalayın

• Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin

• Tüm işlenmiş yiyecekleri, trans yağları hayatınızdan çıkarın

• Geleneksel mutfağımızı, değerlerimizi yeniden keşfedin

• Uyku düzeninizi gözden geçirin

• Ekmeği, buğday ürünlerini, karbonhidratları sağlıklı alternatiflerle değiştirin

• Temiz gıdanın, atadan kalma tohumun izini sürün 

• Takviyelerle sağlığınızı destekleyin

• Her gün yürüyüş yapın

Güzellik
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Hayalden Gerçeğe...

Saç Ekimi ve Plassk Cerrahi

/berkaytulpar
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Pandemide havuza mı 
yoksa denize mi girilmeli?

Hava sıcaklıklarının arttığı şu 
günlerde, herkes soluğu tatil 
beldelerinde alıyor. Peki tatile 
çıkarken özellikle çocuklu 
aileler nelere dikkat etmeli? 
2 yaşın altındaki çocuklarda 
boğulma riski olduğu için 
maske kullanımını önermeyen 
Bahçeşehir Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
üyesi Prof. Dr. Dilek Arman, 
denize de havuza da güvenli 
bir şekilde girilebileceğini 
belirtiyor. Arman herkesin 
merak ettiği soruları yanıtladı...
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Tatil dönemi başladı. Peki corona 
virüsü hala hayatımızdayken nelere 
dikkat etmeli?

Tatil planı yaparken kalabalık or-
tamların olmadığı, yemek, eğlence, 
spor olanakları değerlendirirken ge-
reken önlemlerin alınabildiği koşulla-
rı göz önünde bulundurmakta yarar 
var. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 
önerileri doğrultusunda hazırlanan 
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” 
içeriğinde tüm işletmeler için alına-
cak önlemler belirlenmiştir. Kurallara 
uyum konusunda dikkatli olabilmek 
için tatil öncesinde bu kaynağa göz 
atmak yararlı olacaktır.

Çocukları olan aileler tatil planı 
yaparken ne gibi önlemler almalı?

Çocuklarda ve gençlerde ağır sey-
rin çok daha seyrek olması bir rahat-
lık oluşturuyorsa da hem toplumda 
yayılımın devam etmesi ve hem de 
aile içindeki risk grubu bireylere bu-
laş için kaynak olabilmeleri nedeni ile 
önemli. Tatil ortamları sadece plaj/
havuz başı değil, restoran/kafe gibi 
yeme içme alanları ve spor salonları 

gibi farklı ortamları da içinde barın-
dırır. Bunlardan yeme içme alanların-
da maske kullanımı olamayacağı için; 
spor alanlarında fizik aktivite ile derin 
nefes alıp-verme söz konusu olacağı 
için virüsü taşıyan kişilerden yayılım 
daha olasılıklıdır. Bu nedenle yine ka-
labalık ortamlardan kaçınarak, sakin 
tatil ortamlarının seçilmesi, olabildi-
ğince maske kullanımına özen göste-
rilmesi, el antiseptiği ya da kolonya 
bulundurulması ve sosyal/fiziksel 
mesafe kuralına uyum sağlanmalıdır.

Plajlarda ve havuz kenarlarında 
corona virüsüne karşı nasıl 
önlemler alınmalı? Bu gibi yerlere 
özel hijyen önlemleri neler olabilir? 

Suyun içi kadar etrafındaki güneş-
lenme alanlarında da hem hareketsiz 
halde iken hem de hareket halinde 
iken fiziksel mesafelerin korunması 
önem taşıyacaktır. Sağlık Bakanlığı 
bilim kurulu tarafından plajlarda/ha-
vuz kenarında 4 metrekareye 1 kişi; 
havuzda 8 metrekareye 1 kişi düşecek 
yoğunluk işaret edilmektedir. Bu kap-
samda şezlonglar arası belirlenen 1.5 
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metre mesafe kullanıcılar tarafından 
da korunmalı; toplu egzersiz, dalış 
dersi gibi mesafe önlemlerini güçleş-
tirecek aktivitelerden kaçınmalıdır. 
Şezlonglarda bez/temizliğe elverişli 
olmayan minderlerin kullanımından 
kaçınmalıdır. Havlu, bornoz gibi mal-
zemelerin kişisel olmasına özen gös-
terilmeli; plajda kullanılan havlu sil-
kelenmemelidir.

Özellikle havuza girmeden önce 
alınacak duş, kişilerin vücudunda 
mevcut salgı bulaşını en aza indir-
mek için gereklidir. Sık temas edilen 
merdiven trabzanları, duş armatürle-
ri, soyunma odası yüzeyleri, tuvalet 
alanları, şezlonglar da kişilerin salgı-
ları ile bulaş olasılığı taşıyan yüzey-
lerdir. Bu bölgelere temastan sonra 
ellerin yüz, ağız-burun ve göze tema-
sından kaçınmalı; su ve sabun ile yı-
kanmalı ya da antiseptik/kolonya ile 
eller ovulmalıdır.

Su oyuncakları ya da şnorkel, deniz 
gözlüğü gibi kişisel malzemelerin ki-
şiler arasında ortaklaşılması da bulaş 
riski oluşturabilir; kaçınılmalıdır. 

En çok sorulan soru: Coronaya karşı 
deniz mi daha güvenli havuz mu?

COVİD-19’a neden olan virüsün 
havuzdan ya da denizden bulaştığını 
gösteren bir veri söz konusu değildir. 
Dolayısıyla virüs kaynağı olarak sudan 

yani denizden ya da havuz suyundan 
bulaş olmasını beklemiyoruz ama çok 
sayıda kullanıcının aynı anda ortam-
da bulunabilmesi nedeni ile risk oluş-
turmaktadır. Yani burada da esas konu 
bulunduğunuz su ortamındaki insan 
yoğunluğu; yüzme sırasında kişilerle 
ve solunum salgıları ile temas olasılığı-
dır. Yüzme sırasında maske kullanıla-
mayacağından deniz suyu genel olarak 
daha güvenli, kabul edilirse de gerek-
tiği şekilde dezenfeksiyonu sağlanmış 
havuz suyu da özel bir risk oluşturma-
yacaktır. Bilindiği gibi havuz sularının 
dezenfeksiyonu klor ile sağlanmakta-
dır ve Corona virürüsü için en etkili 
dezenfektan olduğu söylenebilir. 

Tatil yerlerinde çocuklar 
birbirleriyle oynarken maske 
takmalarını öneriyor musunuz?

İki yaşından küçük çocukların mas-
ke takmaları boğulma riski nedeni ile 
önerilmiyor; ayrıca  maske varlığın-
da ellerini maskeye ve yüze götürme 
davranışı sıklaşıyor ve bu durumda 
da koruyucu olmak yerine maske bir 
risk olarak karşımıza çıkıyor. Daha 
önce de belirttiğim gibi, korku ve pa-
niğe yol açmadan çocuklara da virüs 
bulaşı ve önlemler konusunda aileler 
tarafından bilgi verilmesi, kendileri-
ni korumayı öğrenmeleri açısından 
önem taşımaktadır.



S on dönemlerde saç, sakal ekimi 
artık ihtiyaçtan çok keyfi bir iş-
lem haline geldi. Erkekler artık 

sadece saçları döküldüğü için değil, 
daha dolgun, daha bakımlı saçlara sa-
hip olmak için de saç ektirmeye başla-
dı. Üstelik bu saç ekimi ile de kalmı-
yor, sakal ve bıyık tasarlatanlar dahi 
var. Tabii bu durum sadece erkeklerin 
değil, kadınların da radarına girmiş 
durumda.

Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da 
da bilinen Berkay Tulpar Clinic, bu 
konuda alanının en iyilerinden. Tıraş-
sız saç ekimi tekniği ile kadınların ter-
cihi olan merkeze, İtalyan ve İspanyol 
kadınlar da ilgi gösteriyor. Merkezi 
tercih edenler arasında Suudi Arabis-
tan’ın 3 prensi de bulunuyor. Saç eki-
mi ve estetik konusunda merak ettik-
lerinizi, Berkay Tulpar ve eşi Zeynep 
Tulpar’dan öğrendik...

TRAŞSIZ SAÇ EKIMI

Saç ekiminin yaklaşık 6-8 saat süren 
bir işlem olduğunu söyleyen Berkay 
Tulpar, işlem bittikten sonra ertesi gün 
ilk pansuman ve PRP’nin yapıldığını 
söylüyor. Tulpar şöyle devam ediyor: 
“Daha sonraki gün saçlar yıkamaya 
başlanır ve 10’uncu gün kabuk bağla-
yan yerler iyileşir. Birinci ayın sonuna 
ekilen tüm saçlar dökülür ve üçüncü 
ay sonunda çıkmaya başlar. Birinci yıl 
sonunda ise süreç tamamlanır ve eki-
len saçların tamamı çıkar. Saç ekimi 
tıraşsız olarak da gerçekleştirilebilir.”

LATERAL SAPPHIRE TEKNIĞI ILE 
SIK VE DOĞAL EKIM

Sakal ekimi hakkında da bilgi veren 
Tulpar, bu işlemin de tıpkı saç ekimi gibi 
olduğunu belirtiyor. Berkay Tulpar aynı 

zamanda saç ekiminin bir baş-
ka yönteminden de bahsediyor: 
“Lateral Sapphire Tekniği’nde, 
saç ekiminin kanal açma aşaması 
metal slit yerine gerçek safirden 
üretilen uçlar yardımıyla kanal 
açma işlemi gerçekleştirilir. Safir 
uç ile sık ekim yapılabilir ve safir 
ucun pürüzsüz ve antibakteri-
yel yüzeyi sayesinde kanal açma 
aşamasında daha az titreşim ol-
duğundan hem travma hem de 
doku hasarı minimuma iner.”

Saç ve sakal 
ekiminde 
bilinmesi 
gerekenler Berkay, Zeynep Tulpar
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Y ıllar önce estetik operasyonu 
yaptırmak isteyenler günler 
öncesinden hazırlanır, nere-

deyse iki üç gününü hastanede ge-
çirir, sonrasında ise günlerce normal 
hayatına dönemezdi. Şimdi ise ope-
rasyon için 1 saatinizi ayırmanız ye-
terli...

Meme büyütme operasyonu belki 
bir çoğunuzun korkulu rüyası olabilir 
ama Zeynep Tulpar bu işlemlerin ar-
tık 1 ila 1,5 saat sürdüğünü, kısa süre 
içinde de kadınların günlük yaşantı-
sına geri döndüğünü belirtiyor. Tul-
par meme büyütme operasyonunun 
hamile kalmaya, emzirmeye veya yıl-
lık meme taramalarının yapılmasına 
engel olmadığını belirtiyor. Tulpar, 
2.5 ila 3 saat süren meme küçültme 
işleminde ise durumun farklı oldu-

ğunu ve işlemden sonra yaklaşık 2 yıl 
kadar hamile kalmanın doktor tara-
fından tavsiye edilmeyeceğinin altını 
çiziyor... 

ERKEKLERDE MEME KÜÇÜLTME 
IŞLEMI

Meme küçültme operasyonu sade-
ce kadınlar değil, erkekler tarafından 
da tercih ediliyor. Jinekomasti yaptı-
ran erkeklerin sayısında bir hayli artış 
olduğuna dikkat çeken Tulpar “Aşırı 
büyük göğüslerden utanan erkekler, 
göğüs boyutunu azaltmak için bu 
işlemi yaptırıyor. Genelde de göm-
leğini herkese açık olarak çıkarmak, 
yüzmek, spor yapmak veya bir spor 
salonunda egzersiz yapmak konu-
sunda isteksiz olanlar tercih ediyor.”

1 saatte meme 
büyütme işlemi
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ERKEK
RE TOUCHmag
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Erkekler için sade ama fark yaratan ilginç tasarımlarla 
boy gösteren SR Serdar markasının yaratıcısı Serdar 
Uzuntaş, bu sene ilk defa dijital olarak gerçekleşen 
Milano Digital Fashion Week’te dünya markalarının 
arasındaki tek Türk moda tasarımcısı olarak yer aldı.

SERDAR UZUNTAŞ

Milano Dijital Fashion 
Week’in tek Türk tasarımcısı;

Bu sene pandemi nedeniyle ilk 
kez dijital ortamda düzenlenen 
Milano digital moda haftası, 
dünyanın her yerinden birbi-

rinden değerli markaya ev sahipliği ya-
pıyor. 14 Temmuzda başlayan ve 4 gün 
süren dijital etkinliğin bu yılki dünyaca 
ünlü modacıları arasında Türkiye'den 
tek moda tasarımcısı olarak katılan Ser-
dar Uzuntaş yer aldı. Uzuntaş ile yeni 
sezon trendlerini, koleksiyon detaylarını 
konuştuk...

Röportaj

Serdar Uzuntaş
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Öncelikle Milano Moda Hafta-
sı'na katılan tek Türk olarak duy-
gularını merak ediyoruz...

Aslında geçmişte bu moda hafta-
sına katılmışlığım var. Bu sefer ilk 
kez dijital ortamda yapılıyor olma-
sı heyecan vericiydi. Sanki bir TV 
showu gibi playlist hazırlanıyor ve 
siz kreasyonunuz için hazırladığı-
nız videonuzu sanki defile sıranız 
gelmiş gibi yayınlıyorsunuz. Ben-
den sonra Dolce & Gabbana showu 
vardı mesela bu çok heyecan verici 
tabii ki bir Türk tasarımcı için.

Koleksiyondan biraz bahseder 
misin?

Geleneksel İngiliz aslanı motifle-
rinin yanı sıra bandana, eşarp ve pa-
reo gibi aksesuarlar da koleksiyonu-
mun sıra dışı öğeleri olarak kendini 
gösterdi diyebilirim. Kadınların da 
severek giyebileceği  gayet rahat, 
sade bir koleksiyon oldu.  İlham 
kaynaklarımdan biri olan doğayı 
geri dönüşümlü malzemeler kulla-
nılarak koleksiyona yerleştirmeye 
çalıştım. Ve elbette Istanbul Benim 
her daim ilham kaynağım oluyor. 
Detaylarda ve aksesuarlarda bu an-
tik dönemden beri birçok şeyi barın-
dıran şehirden ilham almaya devam 
ediyor olacağım.

Koleksiyonu pandemi zamanında 
mı hazırladın?

Evet büyük bir bölümü pandemi 
döneminde tamamlandı. 

Röportaj
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Bu sezon erkek trendlerinde neler 
öne çıkıyor?

Pamuk, bambu keten gibi doğa 
dostu, geri dönüşümlü malzemeler 
kullanarak giyimi rahat, basit ancak 
diğerlerinden ayrışan kıyafetler yeni 
trend olarak öne çıkıyor. Erkekler yıl-
larca sadece saati aksesuar olarak be-
lirledi ama artık bu değişti. El yapımı 
deri ve metal aksesuarlar bu yılın ol-
mazsa olmazları.

Erkekler için birkaç stil ipucu verir 
misin?

Bedenlerine hakim olsunlar. Türki-
ye’de erkekler özellikle bedenlerinin 
farkında değil. Ya büyük ya da ken-
dilerine küçük şeyler tercih ediyor-
lar. Kalıp bir erkek için en önemli şey. 
Kalıbını bilip ona göre hareket etme-
lisiniz. Ve aksesuar seçimi kıyafeti ta-
mamlayan bir unsurdur. Aksesuarsız 
hiçbir şey tam değil.

Röportaj
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BENİ 
BAĞRINA 
BAS Moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, 

yeni sezon koleksiyon çekimlerini 
tamamladı. Erdemoğlu’nun 2020-

21 Sonbahar Kış kreasyonunda, sıkı 
sıkı sarılan figürler öne çıkıyor...

E mre Erdemoğlu 2020-2021 Sonbahar-Kış koleksiyonunda "Beni Bağ-
rına Bas" temasıyla birbirimizi bağrımıza basmanın, cömertliğin, bi-
tip tükenmez bir sabrın, önyargısız olmanın, birbirimizin hatalarını, 
budalalıklarını ve çirkinliklerini kabul etmenin ve en zor anlarda 

bile birbirimize daha sıkı sarılmanın hala mümkün olduğu bir dünya öneriyor. 
Erdemoğlu'nun kreasyonunda, sıkı sıkı sarılan figürler, grafiksel bir dille yorum-
lanıp, üç boyutlu insan figürleri tasarlanıp, koleksiyona enjekte edilmiş.

Röportaj

Emre Erdemoğlu
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Moda Dünyası
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ÖLDÜRÜLÜYOR

HER GÜN
BİR KADIN

Bu yıl 7 ayda yani 210 günde 177 kadın eşi, 

sevgilisi veya ailesi tarafından öldürüldü. 

Toplum olarak neredeyse her gün bir kadının 

cinayetine tanıklık ettik. Artık tanık olmak değil 

bu erkek vahşetinin son bulmasını istiyoruz.

HALE CEYLAN BARLAS
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İçinde bulunduğumuz yıl, her 
anlamda bize hiç iyi gelmedi. 
Dünya Covid-19 virüsü ile ora-
dan oraya savruldu, savrulma-

ya devam ediyor. Her gün dünya ça-
pında binlerce ölüm haberi geliyor. 
Covid-19 Türkiye’den den her gün 
onlarca can alıyor. Covid-19’un artık 
insanlarımızı öldüremeyeceği günle-
rin hayalini kuruyoruz ve umarız bu 
salgın yakın bir gelecekte son bulacak.

ISYAN EDIYOR,  
KAHROLUYORUZ AMA...

Ancak aynı umudu kadına şiddet 
konusunda taşımıyoruz. Covid-19’un 
aldığı can sayısı her gün düşerken, er-
kek şiddeti ile hayatı sonlanan kadın-
larımızın sayısı istikrarlı bir şekilde 
artmaya devam ediyor. Bize uğursuz 
gelen 2020’de 7 ayda, yani 210 günde 
tam 177 kadınımız; eşi, sevgilisi veya 
ailesi tarafından öldürüldü. Yani ne-
redeyse her gün bir kadın cinayeti-
ne şahitlik ettik. Bu ölümlerin hepsi 
çoğumuz için bir haberdi. Ve hepsini 
okuduğumuzda, izlediğimizde, duy-
duğumuzda isyan ettik. Tıpkı eşi tara-
fından çocuğunun gözü önünde boğa-
zı kesilen Emine Bulut’ta olduğu gibi, 
tıpkı sokakta yürürken evinin önünde 
bıçaklanan Ceren Özdemir gibi ya da 
eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafın-
dan öldürülüp, bir varilin içinde yakı-
lan Pınar Gültekin cinayetinde olduğu 
gibi... Hepsinde bir kez daha, bir kez 
daha kahrolduk...

6 AYDA 152 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Bir de oyuncu Ozan Güven tarafın-
dan şiddete uğrayan Deniz Bulutsuz 

ve Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller ta-
rafından şiddet gören 2 çocuk annesi 
Zeynep Çiller vakaları var. Bunlar bil-
diğimiz ve gündeme gelen olaylardan 
bazıları. Peki ya hiç duymadıklarımız, 
hiç sesini duyuramayanlar... Sadece 
içinde bulunduğumuz 2020 yılının ilk 
altı ayında, 152 kadının bir erkek ta-
rafından öldürüldüğünü düşünürsek, 
kimbilir kaç kadın şu an sevgilisi, ai-
lesi ya da eşi tarafından şiddete uğru-
yor. Binlerce kadın şiddet gördüğü için 
şikayetçi oldu, binlercesi ise uğradığı 
şiddete sessiz kalmak zorunda kaldı, 
belki bir o kadarı da maruz kaldığı şe-
yin şiddet olduğunu bile bilmiyor... İşte 
tüm bu bilinmeyenleri, merak edilen-
leri Kadın Hakları Savunucusu, Avu-
kat Melis Söylemez Bektaş’a sorduk...

Kadın Hakları Savunucusu, 
Avukat Melis Söylemez Bektaş
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Bir kadın şiddete uğradığını nasıl 
anlar?

Hayatınızda, sizi çok seven ama 
bluzunuzun dekoltesini ölçen, çalış-
manızı istemeyen ve engelleyen ya da 
sizi sürekli kilo vermeniz için baskıla-
yan, başkalarıyla kıyaslayan bir erkek 
mi var? O hâlde, şiddet mağdurusu-
nuz. Tokat atmak, kol bükmek, boğaz 
sıkmak, saç çekmek, bıçaklamak, sağ-
lık hizmetlerinden yararlanmasına 
engel olarak bedensel zarar görmesi-
ne neden olmak gibi, kişinin bedensel 
bütünlüğüne karşı dışarıdan yönelti-
len, sert ve acı verici eylemlerin hep-
si fiziksel şiddet örnekleridir. Ancak 
şiddet, sadece fiziksel şiddetten ibaret 
değildir. İstenmeyen cinsel davranış-
lara maruz bırakmak, eve kapamak, 
hakaret etmek, kıskançlık bahanesiy-

le kontrol altında tutmak, başkala-
rıyla kıyaslamak, giyimine kuşamına 
karışmak, son dönemde sıkça adını 
duyduğumuz mansplaining (küçüm-
seyici veya büyüklük taslayan bir 
biçimde bir şeyler anlatmak) ve gas-
lighting (gerçeklik algısıyla oynayıp 
manipüle etmek) psikolojik şiddet ör-
nekleridir. Bağırmak, hakaret etmek, 
sürekli eleştirmek, alay etmek sözlü 
şiddettir. Zorla çalıştırmak, çalışma 
hayatını kısıtlamak, para vermemek, 
parasına el koymak gibi eylemler ise 
ekonomik şiddettir. İstemediğiniz 
halde; aramak, mesaj atmak, e-posta 
göndermek, sosyal medya vasıtasıy-
la iletişim kurmaya çabalamak, takip 
etmek, hediye göndermek, iletişim 
bilgilerinizi yaymak gibi eylemler tek 
taraflı ısrarlı takiptir.

Şiddet, sadece fiziksel şiddetten ibaret değildir. 
İstenmeyen cinsel davranışlara maruz bırakmak, eve 

kapamak, hakaret etmek, kıskançlık bahanesiyle kontrol 
altında tutmak, başkalarıyla kıyaslamak, giyimine 

kuşamına karışmak da psikolojik şiddet örnekleridir.
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Şiddete ya da ısrarlı takibe maruz 
kalanlar neler yapmalı?

Bahsettiğim şiddet türlerinden ba-
zıları, kasten yaralama - öldürmeye 
teşebbüs, hakaret, tehdit, hürriyetin-
den yoksun kılma, huzur ve sükunu 
bozma, Türk Ceza Kanunu’na göre 
suç oluşturuyor. Bunlardan birine 
maruz kaldıysanız ya da maruz kal-
ma ihtimaliniz varsa, vakit kaybet-
meden; bulunduğunuz yerin yakı-
nındaki polis merkezine, jandarma 
karakoluna ya da cumhuriyet savcı-
lığına başvurarak şikayette bulunabi-
lirsiniz. Ancak tıbbi müdahaleye acil 
ihtiyaç duyuyorsanız, doğrudan bir 
sağlık kuruluşuna gitmeli ve şiddet 
gördüğünüzü de dile getirmelisiniz.

Şiddete maruz kalınca ilk yapılacak 
işlem nedir?

Türk Ceza Kanunu anlamında suç 
teşkil etsin etmesin tüm şiddet türleri 
için yapabileceğiniz şeyler elbette var. 
Şiddetten korunmak için yapabilece-
ğiniz şeylerden biri de tedbir kararı/
kararları çıkartmaktır. Tedbir kara-
rı hakkındaki soruları yanıtlamadan 
önce, sorunun cevabını nerede buldu-
ğumuzdan bahsedelim. Son günlerde, 
hukukçulardan daha çok siyasilerin, 
ünlülerin, aktivistlerin, tartışma prog-
ramlarının dillerinden düşmeyen bir 
sözleşme ve kanun var. İstanbul’da im-
zalandığı için bu adla anılan, tam adı 
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şidde-
tin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele-

ye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 
olan, İstanbul Sözleşmesi ve sözleş-
me kapsamında çıkarılan 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. 
Sözleşme ve kanun, devletin; şiddete 
uğrayan ya da şiddete uğrama tehlike-
si bulunan kadınların, çocukların, aile 
bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip 
mağduru olan kişilerin korunması ve 
bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi 
için yapılması gerekenlerden bahsedi-
yor. Sözleşme ve kanun gereğince uy-
gulandığında, şiddete maruz bırakan 
ya da maruz bırakma tehlikesi olan 
ama çeşitli sebeplerle tutuklanmamış 
erkeklere karşı aslında bir koruma kal-
kanı olma görevini üstleniyor.

İstanbul Sözleşmesi'nde şiddeti 
kanıtlamanız gerekmez

Sözleşme ve kanun kapsamında, 
tedbir kararı çıkarmak için polis mer-
kezine, jandarma karakoluna, vali-
liğe, kaymakamlığa veya Aile Mah-
kemesi’ne başvurabilirsiniz. (Kararı 
verecek olan merci, hakim ya da mülki 
amirlerdir.) Kendiniz başvuracak du-
rumda değilseniz, bir başkası da sizin 
adınıza başvuruyu yapabilir. Başvu-
runun yüz yüze yapılması gerekmez. 
Tedbir kararı çıkartmak ücretsizdir ve 
sadece tedbir için başvurmak, aleyhi-
ne tedbir kararı istediğiniz kişiyi şika-
yet etmek anlamına gelmediğinden, 
başvuru esnasında şiddete maruz 
kaldığınızı kanıtlamanız gerekmez.
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İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olan 
ve alınan önlemler

Tedbir kararları, şiddet gören veya 
görme riski olan kadının ihtiyacına 
göre; geçici koruma verilmesi, ken-
disi ve varsa çocuğu için barınma 
yeri sağlanması, geçici maddi yardım 
sağlanması, işyerinin değiştirilmesi, 
şiddet uygulayan erkeğin uzaklaştı-
rılması ve iletişimin kesilmesi, şiddet 
uygulayan erkeğin nafaka ödemesi, 
şiddet mağdurunun tanık koruma 
kanunu kapsamında kimlik bilgileri-
nin değiştirilmesi, tapu kütüğüne aile 
konutu şerhi koyulması, kreş hizmeti 
sunulması gibi önlemleri kapsar.

Tedbir kararı, kadını şiddetten 
korur mu?

Aslına bakarsanız, tedbir kararı-
nın türüne göre bu soruya verilecek 
yanıt değişecektir. Şiddet uygulayan 
kişi, evden uzaklaştırılabilir, iletişim 
araçlarıyla size ulaşması engellene-
bilir. Teknik araçlarla izleme anlamı-
na gelen, 'Teknik yöntemlerle takip' 
sistemiyle şiddet uygulayan ya da 

uygulama tehlikesi olan kişiler iz-
lenebiliyor; kişinin nerede olduğu 
elektronik bir kelepçe veya bileklikle 
tespit edilebiliyor. Tedbir kararları ih-
lal edildiğinde, bunu mahkeme ya da 
savcılığa bildirirseniz, tedbir kararını 
ihlal eden kişi hakkında, 3 ilâ 10 gün 
arasında hapse atılma ihtimali doğu-
yor. Tedbir kararının gereklerine ay-
kırılığın her tekrarında, zorlama hap-
sinin süresi on beş günden otuz güne 
kadar oluyor, bu ceza paraya çevrile-
miyor veya ertelenemiyor.

Şiddet mağduru kadınlar daha 
detaylı bilgiyi nereden edinebilir?

Ne yapmanız ve nasıl yapmanız 
gerektiği konusunda yeterli bilgiye 
sahip değilseniz ve  bir avukattan 
hukuki danışmanlık almak için ayıra-
cak bütçeniz yoksa, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 
çalışan; ve ücretsiz bir şekilde 7/24 
hizmet veren ALO 183 Aile, Kadın, 
Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Da-
nışma Hattı, Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı İl Müdürlükleri, Şiddet 
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Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), 
Kadın Sığınma Evleri, Barolar, Kadın 
Sivil Toplum Kuruluşları, belediye-
lerin kadın dayanışma merkezlerine 
ulaşarak, bilgi alabilirsiniz.

Şikayet edildikten sonra dava 
süreci nasıl işler?

Suç tipine göre değişmekle beraber 
bazı suçlarda şikayetinize bile gerek 
olmadan, yetkili merciler, fail hakkın-
da bir ceza davası açmak zorunda. 
Hakaret gibi daha az cezayı gerekti-
ren kadına şiddet türlerinde ise süresi 
içerisinde şikayetçi olmanız şart, aksi 
halde dava açılmıyor.  Ceza davasının 
açılmasını gerektirdiği düşünülen, 
aile ici şiddet ya da kadına yönelik 
şiddet davaları, işlenen suçun tipine 
göre, asliye ceza mahkemeleri ya da 
ağır ceza mahkemelerinin görev ala-
nına giriyor. Yargılama sürecinde, de-
lillere göre süreç ilerliyor, hakim ya 
da hakimler önlerindeki delillere, ra-
porlara, tanık beyanlarına, tarafların 
beyanlarına göre karar veriyor.

Kadının beyanı ne zaman esas hale 
gelir?

Kadınlar için, şiddet olayının ken-
disinden çok daha korkunç olan şey, 
belki de şiddete uğradığını ispat eder-
ken yaşanıyor. Özellikle, şiddete ma-

ruz kaldığını söyleyen kendi halinde 
bir kadınken; şiddet faili herkes tara-
fından tanınan, hayranları olan - Ozan 
Güven, Ahmet  Kural- gibi meşhur ve 
medyatik bir erkekse, kadın “yalan 
söylemekle” itham edilmekle kalmı-
yor, “prim yapmaya çalışmak”la da 
suçlanıyor, şiddet failleri ise masumi-
yet sembolü haline getirilebiliyor. Ba-
zıları, şiddeti kabul etmekle beraber, 
“kadının bunu hak ettiği, şiddetin 
nedeninin; şiddetin mağduru oldu-
ğu” bile söyleyebiliyor ve saldırganın 
sorumluğu mağdura aktarılıyor.  Ba-
zıları ise tabir-i caizse, üç maymunu 
oynuyor ya da göstermelik tepkiler 
veriyor. Kadın, cinsel şiddet mağduru 
ise özel hayatı, giydiği kıyafet, içtiği 
içki, özel hayatındaki ilişkileri, erkek 
faillerin ve faili savunanların dillerin-
den düşmüyor. “Rızası vardı, rızası 
yoktu” tartışmaları konusu cinsel şid-
deti içeren bütün yargılamalarda baş-
rolü kimseye bırakmıyor.

Kadının beyanı esastır
Kamuoyunda “kadının beyanı 

esastır” şeklinde bilinen bir hukuki 
içtihat var. Bu içtihat, cinsel saldırı ya 
da istismar içeren davalarda dikka-
te alınıyor. Buna göre, cinsel şiddete 
maruz kalan kişinin, söylediklerinin 
aksine herhangi bir delil yoksa, cinsel 

Cinsel şiddete maruz kalan kişinin, 
söylediklerinin aksine herhangi bir delil yoksa, 

cinsel şiddete uğradığını iddia eden kadının 
iddiası doğru kabul edilir!

Röportaj
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şiddete uğradığını iddia eden kadının 
iddiası doğru kabul ediliyor. Kısaca 
özetlemek gerekirse, burada aslında 
kadının beyanına verilen değer, cin-
sel saldırı failinin aksi delillerle iddia-
yı çürütememesinden kaynaklanıyor. 
Bu ilke, masumiyet karinesini ihlal 
ettiği gerekçesiyle tartışılıyor. Ancak, 
toplumsal, ekonomik ve politik yapı-
larıyla kadınları ikincilleştirip değer-
sizleştirerek şiddeti destekleyen — en 
azından cezasız bırakan — toplumlar-
da, kadının bu mağduriyetini kısmen 
de olsa telafi edebilmek için kadının 
beyanını esas almaktan başka, bir yol 
görünmüyor.

Kadına şiddeti engelleyebilir 
miyiz?

İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Av. 
Nazan Moroğlu’na göre, okul öncesi 

eğitimden başlayarak kararlı bir dev-
let politikasıyla kadına şiddetin önü-
ne geçmek mümkün. Kadın Cinayet-
lerini Durduracağız Platformu Genel 
Temsilcisi Gülsüm Kav’a göre ise hak-
larına sahip çıkan sessiz kalmayan ka-
dınların artmasıyla, hak arama bilinci 
de artıyor, destek verenler de büyüyor, 
böylece devlet ve kadınları korumakla 
yükümlü bütün taraflar sorumluluğu 
üstlendiğinde, kadınların öldürülme-
diği bir Türkiye mümkün.

Yalnız olmamak uğruna şiddete 
boyun eğmemeli, susmamalı ve hak-
larımızı bilmeliyiz. Sorgulamaya ve 
değişime kendimizle başlamalıyız. 
Şiddet kim tarafından uygulanırsa 
uygulansın tepkimizi göstermeli, bir-
birimizin yanında olmaktan vazgeç-
memeliyiz. 

Röportaj
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IRKÇILIĞA VE 
KADINA ŞİDDETE 

KARŞI SESSİZ 
KALMADI

Ünlü oyuncu Umut Oğuz’un eşi ve Dora adında dünya 
tatlısı bir bebeğin annesi olan model Sevilay Oğuz, kadına 

şiddete ve ırkçılığa dur demek için özel bir fotoğraf 
çekimi gerçekleştirdi ve ortaya farkındalık yaratacak bir 

proje çıktı. İlk kez Re Touch Mag’te yayınlanacak projenin 
detaylarını Sevilay Oğuz’dan dinledik...
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Sevilay Oğuz... Genç neslin 
öne çıkan isimlerinden. Pro-
fesyonel olarak modellik ya-
pan Sevilay, şu sıralar kuru-

luş aşamasında olan Model Derneği 
ile ilgileniyor. Yakın zamanda hayata 
geçecek dernek dışında bir yandan 
da 'Kadına şiddet' ve 'Irkçılığa Karşı' 
dik duruş sergilemek adına çalışma-
lar gerçekleştiren Oğuz, siyahi model 

Habib ile özel bir 'Farkındalık' proje-
sine imza attı. İlk kez Re Touch Mag 
dergisinde yayınlanan çekimin çıkış 
noktasını anlatan ünlü model "İsmail 
Küçükkaya, Ozan Güven, Bülent Em-
rah Parlak gibi isimlerin eşine şiddet 
uyguladığı ve kadınların susmak zo-
runda kaldığı haberlerden sonra bu 
projeyi hayata geçirmeye karar ver-
dim" diyor. 
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KADIN KADININ DOSTU OLMALI!

"Her zaman söylüyorum önce ka-
dın kadının dostu olsun" diyen Sevilay 
Oğuz, bir kadın ve bir model olarak bu 
projeyi arkadaşlarıyla paylaşmış. Daha 
sonra ise fotoğrafçı Ali Akın,  makyöz 
Ferda Alpsar, Seda Acar, Nur Banu Çe-
vik, kuaför Selma Sakaoğlu ile hayata 
geçireceği çekim için ilk adımları at-
mış. "Çekime 1 gün kala Akmerkez'de 
"Givin" markası ile tanıştım. Burası bir 
sosyal sorumluluk mağazası. Kıyafet-
lerinizi bağışlıyorsunuz onlar gelirini 
TOÇEV, Lokman Hekim Sağlık Vak-
fı, Koruncuk Vakfı gibi yerlere gelirini 
gönderiyor. Kıyafetlerimize karar ver-
miştik ama Givin'i tanıyınca oradaki-
lerden almak ve bir iyiliğe vesile olmak 
istedik. Ekiple yaklaşık bir ay sonraya 
randevulaşabilsek de keyifli ve sonu-
cundan ekip olarak tatmin olduğumuz 
bir iş çıktı" diyen Oğuz'u duyarlı davra-
nışı için tebrik ediyoruz...



TURKCELL 
DERGİLİKTE

w w w . r e t o u c h m a g . c o m
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Spor

Oğuzhan ÖZTÜRK

Tatilde ve 
tatil dönüşü 
antrenman, 
beslenme ve 
form koruma 
önerileri

A ğırlık antrenmanlarına ve 
kardiolarınıza ara verdikten 
4-5 gün sonra fiziksel ve psi-

kolojik anlamda gerilemeye başlar-
sınız. Özellikle spora düzenli devam 
eden kişilerde tatil ve benzeri araların 
psikolojik etkisi çok daha fazla olur. 
Bu yüzden ara vermeden önce eldeki 
alternatifleri değerlendirelim;

2 AY VEYA DAHA FAZLA SÜREDIR 
HIÇ ARA VERMEDEN SPOR 
YAPANLAR

Yoğun iş temposu ve  antrenman 
temposundan sonra vücudunuz ve 
eklemleriniz dinlenmeye ihtiyaç du-
yar. Eğer 2 ay veya daha uzun süre-
dir hiç ara vermeden spora devam 
ediyorsanız tatilde 1 haftalık  bir ara 
verebilirsiniz. Bu ara sizi geri götür-
meyecek, tam tersine vücudunuzun 
dinlenmesini sağlayarak devamında 
çok daha iyi ve daha yoğun tempolar-
da çalışabilmenize imkan sağlayacak-

tır. Fiziksel faydalarının yanında 2-3 
ayda bir vereceğiz bu küçük aralar 
psikolojik, zihinsel anlamda da sizi 
yenileyecektir. Bu süreçte sporu ve 
antrenmanlarınızı özleyecek, döndü-
ğünüzde daha sıkı daha  yüksek bir 
motivasyonla devam edebileceksiniz.

TATILE GIDERKEN YANINIZDA 
SADECE BIR ÇIFT DUMBBELLINIZ 
VARSA

Bazı tatil yaptığınız yerlerde spor 
salonu imkanınız olmayabilir, hiç so-
run değil! Sadece bir çift dumbbell ile 
de formunuzu koruyabilirsiniz. Squ-
at, Lunge, Deadlift, Dumbell Rowing, 
Overhead press, shoulder press gibi 
tüm vücudunuzdaki kasları aktif 
halde tutmak için, temel egzersizler-
de kullanacağımız bir çift dumbbell 
ile de formunuzu koruyabilirsiniz. 
Döndüğünüzde çok özlediğiniz spor 
alanları sizi yine bekliyor olacaktır. 
Kardiolarınızı gün içerisinde zevkli 

Bayram kaçamakları ve tatillere az bir zaman kala, tatil 
döneminde ve sonrasında formda kalmak, bütün sene 
verdiğiniz emekleri korumak istiyorsanız işte bilmeniz 

gereken bazı şeyler...
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hale getirmek istiyorsanız  yüzerek 
yada sadece 30 dakikalık orta şiddet-
te koşular ve yürüyüşler yaparak de-
ğerlendirebilirsiniz. Ayrıca sandalye 
ve sehpa ile dips, şınav, sandalye ve 
sopa ile inverted row, her zaman ve 
her yerde bulabileceğiniz basit ma-
teryaller olarak içi dolu su şişeleriyle 
squat ve lunge gibi bir çok temel ha-
reketi uygulayabilirsiniz.

GITTIĞINIZ YERDE SPOR SALONU 
IMKANINIZ VARSA;

Artık çoğu otelde spor alanları ve 
fitness salonları var. Çünkü fitness ve 
vücut geliştirmeye olan ilgi ciddi de-
recede büyümeye başladı. Yukarıda-
ki maddeye uymuyorsanız, yani son 
aranızın üzerinden henüz 2-3 ay geç-
mediyse formda kalmak için 2 günde 
bir 30-40 dk’lık tüm yapacağınız (fon-
siyonel antreman) vücut antrenmanı 
uygulayabilirsiniz. Normal dönemde 
spor salonunda haftada 4-5 gün ça-
lışıyor olabilirsiniz, hiç fark etmez. 
Hem tatilinizi yapıp, hem formunu-
zu korumak istiyorsanız 2 günde bir 
sadece 30-40 dakikalık kısa bir zaman 
diliminde tüm vücut antrenmanları 
size istediğinizi verecektir.

TATILDE BESLENME DÜZENINE 
DIKKAT EDIN

Yazın gelmesiyle birlikte kullanılan 
senelik izinlerde pek çok kişi tatil yer-
lerine akın etmektedir. Güneş, deniz, 
eğlence mekanları gibi yaz aylarının 
nimetlerinden yararlanırken her şey 
dahil oteller, açık büfe yiyecekler, li-
mitsiz alkol derken bir anda eski kilo-
ların üzerine yenileri eklenmektedir. 
Uzun süren uğraşlar ve fedakarlıklar 
sonrası verilen kilolar, nasıl geçtiği 
anlaşılmayan o kısacık tatilde fazlası 
ile geri alınmaktadır. O nedenle kah-
valtısız güne başlamayın ve mutlaka 
domates, salatalık, biber gibi yaz seb-
zeleri ile çeşitlendirin. 

Meyve suyu yerine meyveyi katı 
olarak tüketin. Bu sayede daha az ka-
lori alırsınız. Bol bol sıvı tüketin. Çün-
kü yemeklerden daha da önemlisi sıvı 
tüketimidir. Dolayısıyla asla vücu-
dunuzun sıvı ihtiyacını gazlı içecek-
ler ya da benzerleriyle karşılamayın, 
su için! Gelelim en önemli noktaya... 
Rengarenk tatlı büfesinden gözünüzü 
alamıyor olabilirsiniz. Açık büfe tatlı-
larının tamamen görsellikten ibaret 
olduğunu bilin ve uzak durun. 

Tabaklarınızı küçük seçin. Büyük 
tabak yerine küçük bir tabak seçmeniz 
porsiyon kontrolü yapmanız kolayla-
şacaktır. Hem de masadan birkaç kez 
kalkmanıza yardımcı olacaktır. Her 
besin tercihi için masadan kalkmak, 
yavaş yemenize neden olup, doyma 
sinyalinizi ve porsiyon kontrolünü-
zün sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

Açık büfe tatillerde sabah ve öğle 
yemeği arasında ara öğün yapmanıza 
gerek yoktur. Aynı şekilde akşam ye-
meğinden sonra yatana kadar da bir 
şey yememeye dikkat etmelisiniz. 
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BURPEES NEDIR? 
Burpees hareketi çömelme hareketi, 

şınav ve dikey sıçramayı hızlıca, birbi-
ri ardına sıralamayı içermektedir. Bur-
pes calisthenics egzersizidir. Bu, vücut 
ağırlığınızı direnç için kullandıkları an-
lamına gelir. Burpe'ler ile odak, hem alt 
hem de üst vücudunuzda kas kuvveti 
ve dayanıklılık geliştirmeyi amaçlayan 
tam vücutlu bir jimnastik egzersizine 
odaklanır. Standart bir burpee egzer-
sizi, bacaklarınız, kaslarınız, kalçaları-
nız, kalçalarınız, karnınız, kollarınız, 
göğsünüz ve omuzlarınızdaki kasları 
güçlendirmek için çalışır. 

 
BURPEES HAREKETI NASIL 
YAPILIR?

1. Dik durun. Squat pozisyonuna 
eğilerek ellerinizi vücudunuzun 
önünde yere koyun. 

2. Ayaklarınızı arkaya savurarak 
sınav pozisyonuna geçin ve hiç 
beklemeden göğsünüzü yere 
değdirin. 

3. Göğsünüzü kaldırıp yükseldik-
ten hemen sonra ayaklarınızı 
squat pozisyonuna geri çekin. 

4. Hiç beklemeden kollar yukarıda, 
zıplayabildiğiniz kadar yükseğe 
zıplayın ve bekleme yapmadan 
başlangıç pozisyonundan de-
vam edin. 

5. Bu egzersiz için tek set maksi-
mum tekrar uygun olacaktır. 

Ek olarak bu egzersiz müthiş bir 
efor harcamanıza neden olacak, hem 
bacak, kalça, göğüs, omuz kaslarınız 
çalışırken hem de  deli gibi yağ yak-
manızı sağlayacaktır. 

Uzaktan bakınca kolay gözükebilir, 
ilk on tekrarın sonunda alnınızdan ter 
damlacıkları akmaya başlayacaktır. 
Yirmi beşinci tekrardan sonra kalbi-
niz güm güm güm atmaya başlar. Vü-
cut ağırlığı ile kardiyo yapmak yani 
Burpees egzersizi işte o an aklınıza 
kazınır.

İyi yanı şudur. Bu egzersizi yap-
mak için salona gitmenize gerek yok. 
Salona gidemediğiniz günler evde 
sadece 100 tekrar uygularsanız o gü-
nün ağırlık idmanını yapmış üstüne 
kardiyo da gerekli kalorileri yakmış 
olursunuz. 

Ayın trend hareketi

BURPEES
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Kerem ÖZDEMIR

Golf 
oynamayı 
gözünüzde 
büyütmeyin!

Y eni normal hayatımıza alış-
maya başladık. Bu süreçte 
kısıtlanan aktivitelerimiz ya-

vaş yavaş hayatımızdaki yerlerine 
geri gelmeye başladı. Bu yazımda, 
golfe başlamak isteyenler için doğru 
bilgileri aktarmak istiyorum. Önce-
likle İstanbulda golf oynayabilece-
ğiniz 4 adet golf klubu bulunmakta-
dır. Bunlar benim de hem oyuncusu 
hem hocası olduğum İstanbul Golf 
Klubü, Kemer Country Golf Klübü, 
Klasis Golf Klubü ve Ataşehir Golf 
Klübü... 

DERS FIYATLARI 130 ILA 200 TL 
ARASI DEĞIŞIYOR

Golf dersleri ortalama 45 dakika 
sürmektedir. Çoğunuzun tahmin et-
tiği gibi pahalı bir fiyatı yoktur. Her-
hangi bir golf klubünde alacağınız 
golf dersi 130 ila 200 tl arasında değiş-
mektedir. Fiyatlar arasındaki bu fark 
ise ders alacağınız hocanın hocalık se-
viyesine göre belirlenir. Eğer grup şek-
linde ders almak isterseniz kişi başına 
20 tl eklenir ve ders ücreti kişi başına 
50-80 tl arasında bir fiyata denk gelir.  

Günümüzde 'Zengin sporu' olarak bilinen golf aslında 
herhangi bir sporla hemen hemen aynı fiyatlarda... 130 ila 

200 TL arasında değişen golf derslerini, grup şeklinde 
alırsanız bu fiyat kişi başı 50 TL'ye kadar düşebiliyor...
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Eğer aylık paket almak istersiniz 6-10-
12 saat gibi paketlerle karşılaşabilir-
siniz. Paket ders alımlarınızda ders 
ücretleri dahada uygun fiyatlara dü-
şeceğini fark edeceksiniz. Alacağınız 
bu derslerde sopa ve top dersi veren 
hocalar tarafından karşılanmaktadır. 
Yapmanız gereken tek şey golf spo-
runa uygun kıyafet giymektir. Eğer 
ders süreniz bittikten sonra ekstra top 
atmak isterseniz bir sepet top fiyatı 
20 ila 50 tl arasında değişmektedir. 
Bir sepetin içinde 40 ila 60 arası top 
bulunmaktadır. Bu bilgilere bakarak 
yaptığınız herhangi bir sporla aynı fi-
yatlarda hatta daha uygun olduğunu 
göreceksiniz. 

ALTI AY IÇINDE TURNUVALARA 
KATILABILIRSINIZ

Golfe yeni başlayan bir kişi ortala-
ma 6 ila 8 ay gibi bir süreç içersinde 
turnuvalara katılmaya başlayabilir. 
Bu süreçte golf terimlerini, golf ku-
rallarını ve golf oynamayı öğretmek 
hedeflenmektedir. Biz hocalar öğren-
cilerimizle gerekli bilgileri aktardığı-
mızı ve öğrencimizin hazır olduğunu 
düşündüğümüzde golf federasyonu-
na handicap başvurusu yaparız. Öğ-
rencimizle 3 kere sahaya çıkıp skorla-
rını not ederiz. Eğer gerekli puanları 
alabilirse bunları federasyona gönde-
ririz. Federasyon öğrencilerimizi bir 
sınava sokar. Bu sınavda golf terim-
leri ve golf kuralları sorulmaktadır. 
Eğer bu sınavıda başarı ile geçerseniz 
artık ben bir golfçüyüm diyebilirsi-
niz. Bundan sonraki süreçte istediği-
niz turnuvaya katılıp istediğiniz golf 
sahasında golf oynayabilirsiniz. Yu-
karıda okumuş olduğunuz yazılar-
dan sonra umarım kafanızdaki golf 
algısı yerini doğru bilgilere bırakır.
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ATÖLYESİ
KÜLTÜR

Dijital platformlarda öne çıkanlar, vizyonda ses 
getirenler, kulakların pasını silenler, tadı damakta 

bırakanlar, izletirken eğitenler, güldürenler, ağlatanlar ve 
daha nicesi... İşte, ayın öne çıkan kültür-sanat olayları...

Çıplak
BluTV’de yayınlanan Çıplak, 2020’nin 
dikkat çeken yerli dizilerinden… Can 
Evrenol’un yönetmenliğini üstlendiği 
dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşu-
yor. Dijital mecranın verdiği imkanla 
her bölüm 20 dakika civarında. Çıp-
lak’ın cesur konusu ise dikkat çeki-
ci… Babaannesi ile birlikte yaşayan 
ve eskortluk yaparak para kazanan 
Eylül’ün, bekarlığa veda partisinde ta-
nıştığı sosyetik Cem ile yaşadıklarına 
odaklanan dizi hem konusu hem de 
parmak bastığı konu ile izleyicilerin 
beğenisini kazandı. 
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Yarına Tek Bilet
Türkiye’den çıkan ilk Netflix ori-
jinal filmi  Yarına Tek Bilet, İz-
mir’e giden bir trende yolları ke-
sişen iki yabancının, çalkantılı ve 
şaşırtıcı bir biçimde bağlantılı aşk 
geçmişleri nedeniyle yakınlaşma-
larını anlatıyor. Ozan Açıktan’ın 
yönetmenliğini üstlendiği filmin 
başrollerinde Dilan Çiçek Deniz 
ve Metin Akdülger yer alıyor. 

Kültür Sanat



Pandemi süresinde yayınlanan kitaplar arasında 
dikkat çeken eserlerden birisi de Ferzan Özpe-
tek’in yeni romanı Bir Nefes Gibi’ydi. İtalya’dan 
sonra Türkiye’de de okurları tarafından büyük 
ilgiyle karşılanan kitap, okuyucuları Roma ile 
İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, iç içe geçen 
yaşamların ve yazgıların hükmettiği gizemli bir 
yolculuğa çıkarıyor. Et ve tırnak gibiyken yıllar 
önce meydana gelen bir olayla yollarını ayıran 
iki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen 
Bir Nefes Gibi, tutkularına esir düşenleri, kadere 
meydan okuyanları, sevgiyi, ihaneti ve her şeye 
rağmen yılların tüketemediği umudu anlatıyor.

Bir Nefes Gibi
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Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Joan 
Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar 
sergisini dijital ortamda yayın-
ladı. 20. yüzyılın çok yönlü ve 
çığır açan Katalan sanatçısı Joan 
Miró’nun olgunluk dönemine 
odaklanan bu sergi, resim, baskı, 
heykel ve seramiklerinden oluşan 
125 eseri bir araya getiriyor. Ser-
gi, SSM web sitesi, sosyal medya 
hesapları ile YouTube kanalından 
erişilebiliyor. 

Joan Miro. Kadınlar, 
Kuşlar, Yıldızlar

Kenan Doğulu 
sahnesinden 
yeni bir isim
Türk pop müziğinin usta ismi Kenan 
Doğulu sahnesinin yetiştirdiği Duy-
gu Soylu, ilk albümü Kara Elmas ile 
müzik platformlarında yerini aldı. 
Caz, funk, R&B ve pop müzik yo-
rumcusu, piyanist ve besteci Duygu 
Soylu’nun canlı çalınarak kaydedi-
len Kara Elmas albümü, zamansız 
düzenlemeleri ve hiçbir zaman gün-
celliğini kaybetmeyecek parçalarıyla 
dinleyenlerin beğenisini kazandı. 

M
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Kültür Sanat



Yaz akşamları, deniz kena-
rında sinema keyfi yaşa-
mak isteyenler Kilyos’ta, 
Tırmata Beach’te buluşu-

yor. Pandemi nedeniyle kapalı mekan-
lardan uzak durmayı tercih edenler 
için güvenli bir alternatif sunan Tır-
mata'da, cuma, cumartesi, pazar gece-
leri, açık havada film izleyebilirsiniz. 

11 yıldır Kilyos’ta, Karadeniz’in 
benzersiz panoraması eşliğinde, 600 
kişilik restoranı, 500 metrekare Beach 
kafesi ve Kite Surf Okulu ile ziyaretçi-

lerini ağırlayan Tırmata Beach, yaz ge-
celerine film izleme keyfini de ekliyor. 

Her hafta sonu, cuma, cumartesi pa-
zar geceleri, yıldızların altında, sosyal 
mesafeli ortamda, ailenizle, çocukla-
rınızla, arkadaşlarınızla birlikte coro-
na virüsü bulaşma korkusu olmadan 
yaşayacağınız bu özel deneyimde 
her biri sinemamızda iz bırakmış, en 
çok izlenen filmler beyazperdede ola-
cak. Mekan açılışı ise efsanevi sporcu 
Naim Süleymanoğlu'nun hayatını an-
latan Naim filmi ile yaptı.

artık plajda
SINEMA
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Moda mı  
iç mimariden,  
iç mimari mi 
modadan 
etkileniyor?

Moda ve iç mimari dünya-
sı birbirlerine hiçbir za-
man yabancı olmamıştır. 
Bu iki alanın birbirinden 

beslenmesinden olacak ki defilelerde 
görülen trendler ve insanların evlerin-
de neler yaptıkları arasında hep somut 
bağlantılar olur. Runway trendi olarak 
ne zaman ki yünlü deriler yükselişe 
geçer, akabinde dekorasyon trendleri 
olarak yünlü deri döşemeli berjerler 
şaha kalkar. Metalik trendi podyum-
larda eserken, öte yandan dekorasyon 
guruları pirinç, bakır ve bronzu işaret 
eder. Modanın iç tasarımla bağının son 
senelerde iyice güçlenmesine dair de 
pek çok kanıt var. Misal olarak, geçti-

ğimiz sene Manolo Blahnik’in Wallace 
Collection’daki retrospektif sergisin-
de müzenin barok estetiği, Blahnik’in 
usta işçiliğe ile buluşturuldu. 18. yüz-
yıl resimlerinden ilham alan Manolo 
Blahnik, sanat ve modayı bir araya 
getiren parçalar hazırlarken, mekanın 
tasarım dili ve koleksiyonun adeta iç 
içe geçtiğini gördük.

TARIHI MEKANLAR PODYUMA 
DÖNÜŞTÜ

Defileler sadece ne tarz kıyafetler göre-
ceğiz beklentisinden çıkalı seneler oldu. 
Podyum tasarımları gittikçe daha abar-
tılı hale geldi ve tarihi binalar, tasarım 

Burçe BEKREK / MODA TASARIMCISI

Özellikle son dönemlerde tarihi mekanlar podyuma 
dönüşmüşken, dekorasyon trendlerinde moda dünyasının 

öne çıkan trendleri görülmeye başlamışken, akıllara 
tek bir soru geliyor 'Moda mı iç mimariden, iç mimari mi 

modadan etkileniyor?'
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mekanlar, galeriler podyuma dönüştü-
rülmeye başlandı. Markaların kampan-
ya çekimlerine aksesuar olarak ünlü ta-
sarımcıların mobilyaları, mid-century 
modern dönemine ait ikonik tasarım 
sandalyeler eşlik etmeye başladı. Ama 
daha da vurucusu son bir kaç sezondur 
artık pek çok moda tasarımcısı veya iç 
mimarın lifestyle tasarımcılığına so-
yunması. Bir marka olarak 5 duyuya 
hitap edebilmek ve bir 
yaşam stili sunabilmek 
şimdilerde çok revaçta. 
Yaşadığımız ortamların 
stilinin de giysiler ka-
dar önemli olduğu gü-
nümüz dünyasında çok 
daha fazla tasarımcı ev 
eşyası ve mobilya mar-
kalarıyla işbirlikleri yapıyor.

MARKALAR EVLERI GIYDIRIYOR

Dolce&Gabbana’nın Smeg işbirliği 
uzun süredir devam ediyor. Etro’nun 
evler için tasarlanmış kumaşları, Mis-
soni Home, Ralph Lauren Home, Fen-
di ve Armani’nin mobilyaları gibi kla-
siklere son senelerde Peter Pilotto da 
seramik koleksiyonu ile eklendi. Lou-
is Vuitton Objets Nomades, Brunello 
Cucinelli, Berluti, Diesel Living, Paul 
Smith for Carol Moretti, Nanushka, 
Anissa Kermiche ve Gucci gibi mar-
kalar artık sadece bizleri değil aynı 
zamanda evlerimizi de giydiriyor.

IÇ MEKANLARA ILGI ARTTI

Moda tutkunlarının açısından bakacak 
olursak da iç mekanlara olan ilginin art-
masının nedeni, moda veya ev içi tasa-
rımına dair her şeyin sosyal medya ve 
eskiden münhasır olan bilgilere ulaşıla-

bilirlik ile demok-
ratikleştirilmesidir. 
Bundan 10 yıl önce 
dergilerin küçük 
bölümlerinde sınır-
lı dekorasyon dosyaları varken şimdi 
neredeyse yarı yarıya oluyor. Pinterest 
ve Instagram ile insanların evleri artık 
halka açık. Artık ne giydiklerine değil, 
evlerinin nasıl olduğuna da takıntılıyız.

PANDEMIDE REKOR KIRILDI

Ve karantina günlerine en çok dekoras-
yon ve ev eşyası satıldığı yönündeki 
araştırmalar, geçirdiğimiz bu dönemin 
önümüzdeki sezonların dekorasyon 
trendleri üzerinde oluşturacağı etki-
lerin konuşulmasına olanak sağladı. 
Dolayısıyla bu dönemde moda alımı-
na doyunca, giyim stili oturdukça in-
san yaşama alanını güzelleştirmenin 
peşine düştü. Ve giyim stilinde olduğu 
gibi ev ve dekorasyon stilimiz de za-
manla gelişiyor ve belirli bir çerçevede 
son haline varıyor.
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Laz Böreği

Ev Gurmesi

Doğma büyüme Artvinli bir babaanneden 100 yıllık bir Rus reçetesi. 

MALZEMELER
 
Hamur: 1 kg un, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 köy yumurtası, 
1 tatlı kaşığı tuz, 250 gram tereyağı
Muhallebi: 3 köy yumurtası, 1,5 litre süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı un, 
1 tatlı kaşığı karabiber 
 
Hamurdan 9 beze hazırlayıp çok ince açıyoruz.  Muhallebinin tüm malzemele-
rini karabiber hariç hiç durmadan karıştırıp fokurdamadan yani tam muhallebi 
oladan ateşten alıyoruz. Boza gibi akması gereken bir kıvamda olması gere-
kiyor. Önce tepsiye erittiğimiz tereyağından bolca sürdükten sonra ilk 2 yuf-
kayı üst üste koyuyoruz. Üzerine muhallebin hepsini ve karabiberi en üstüne 
ekleyip son kademede ısınmış fırına alıyoruz. Sonra tepsiyi çıkartıp aralarına 
boolca tereyağladığımız 3 yufka daha ekliyoruz. Bu kademede de yeteri kadar 
kızarttıktan sonra en son 4 yufkamızı da aynı yöntemle ekleyip pişiriyoruz.
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MUHALLEBI IÇIN MALZEMELER 
 
1 litre süt, 1 yumurta, Yarım su bardağı 
un, 1 su bardağı şeker, 1 limon rendesi 
1 tatlı kaşığı tarçın, 1 adet vanilya çubuğu 
 
Marmelat
2 su bardağı siyah üzüm, 1 adet şeftali, 
1 tatlı kaşığı karanfil, Hazır kıtır kadayıf 
 
Muhallebinin tüm malzemelerini orta 
ateşte hiç durmadan kıvam alana ka-
dar karıştırarak pişiriyoruz. Marmelat 
için smootie makinasını kullanabiliriz. 
Muhallebiyi servis cuplarına alıp en son 
aşamada marmelatını ve kıtır kadayıfla-
rı ekleyip servis edebiliriz.

MALZEMELER 

Yarım kg börülce, 1 çay bardağı 
zeytinyağı, 3-4 diş sarımsak, 
1 adet limonun suyu, Tuz 
Değirmen karabiber 
 
Öncelikle börülcelerimizin kıl-
çıklarını diplerinden tutup sıyıra-
rak çıkartıyoruz. Kaynamış suyun 
içine atıp 3-4 dakika bekledikten 
sonra çıkartıyoruz. Ayrı bir tava-
da zeytinyağı, sarımsak ve kara-
biber kısık ateşte güzelce pişiri-
yoruz. Ayrı bir kapta limon suyu 
ve tuzu çırpıp zeytinyağlı sosu 
bu karışıma alıp tüm lezzetlerin 
harman olmasını sağlıyoruz. So-
sumuz serinledikten sonra bö-
rülcenin üzerine gezdirip servis 
ediyoruz. 

Deniz 
Börülcesi

Yaz 
muhallebisi
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Teknoloji

Pandemi 
döneminde 
hayatımızı 
kolaylaştıran 
teknolojiler

Mobil sinema 
deneyimi istediğiniz 
yerde sizinle!

Huawei Band 4’e Covid-19 Tanısında 
Rol Oynayan Özellik Geliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte 
teknoloji hayatımızda çok daha fazla önem kazandı. 
Yeni dönemde evde ve tatillerde, eğlenceyi arttıran 

teknolojik ürünler de önem kazanıyor.

Eğlenceli vakit geçirmek isteyenler, Anker 
Nebula taşınabilir projektör serisinin ino-
vatif özelliklere sahip ürünleriyle sevdik-
leri filmleri ve videoları izleyebiliyor. 150 
inç büyüklüğe kadar görüntü verebilme-
leriyle eşsiz bir sinema deneyimi sunan 
Nebula ailesi, iOS ve Android destekli 
mobil uygulamasıyla YouTube ve Netflix 
gibi popüler uygulamalardaki içerikleri 
yansıtabiliyor.

Huawei Band 4, kandaki oksijen oranı (SpO2) da 
dahil, optimize edilmiş ve yükseltilmiş sağlık ta-
kibi sağlıyor. Kan oksijen satürasyon seviyelerini 
(SpO2) izlemeyi de destekleyen Huawei Band 4 
ile kullanıcılar, 1 dakika içinde SpO2 seviyelerini 
kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını is-
tedikleri zaman değerlendirebiliyor.

Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com
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Manyetik Dumbbell

LED özellikli maske farklı görünüm 
arayanlara geliyor

ReTouchMag 
Dergilikte

Yanko Design tarafından üretilen Man-
yetik dumbbell tamamen yeni ve özgün 
bir tasarım. Dirseğinizin altına ve üstüne 
bağlanan bantların ayarlanabilir manye-
tik alanı sayesinde hem kolaylıkla taşı-
nabilir hem de diğer elektrikli benzer-
lerine göre çok daha esnek bir kullanım 
alanına sahip. Kullanıcı çalışma aralığını 
3 kg ve 24 kg arası ayarlayabilir.

Covid-19 virüsü ile birlikte dünyanın neredeyse her 
yerinde maske takmak zorunlu hale geldi. Bu kap-
samda moda tasarımcısı Chelsea Klukas, yüz maske-
lerini biraz daha eğlenceli hale getirmek için tekno-
lojiyi eklemeye karar verdi ve ortaya LED özellikli 
maske tasarımını çıkardı. Chelsea Klukas tarafından 
üretilen bu maske, kumaş ekranın üstünde ve altında 
nefes alabilen ve çıkarılabilir teknik bileşenlerden olu-
şuyor. Böylece maske yıkanabiliyor veya normal bir 
maske olarak giyilebiliyor. Maskede aynı zamanda pil 
ve şarj kablosu yer alıyor. Ayrıca bir mikrofon girişi 
de bulunuyor bu sayede kullanıcılar sosyal mesafeli 
mesajları daha kolay iletebiliyor.

Tüm dünyada yaşanan Virüs 
tehlikesi ile birlikte hijyenin 
önemi çok daha fazla arttı. Bu 
durumdan en çok etkilenen sek-
törlerden biri de medya sektörü 
olurken, basılı yayınlara olan ilgi 
azaldı. Okuyucular daha fazla 
dijital içeriklere yönelirken, ga-
zete ve dergileri İpad ve aklıllı te-
lefonlar üzerinden okumayı ter-
cih etmeye başladı. Dijital yayın 
platrformu Dergilik, pandemi 
döneminde okuyucularına yüz-
lerce dergi sunarak keyifli vakit 
geçirmenizi sağlıyor. Dergilik’in 
yeni üyesi ReTouchMag’da bir 
tık uzağınızda sizlerle.
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Filiz ÖZKOL Temmuz 2020

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Aile içi uyum konusunda olumlu geliş-
meleriniz devam ediyor. Kariyer alanın-
da değişim fırsatlarıyla karşılaşabilirsi-
niz. Çocuk sahibi olanlar; kariyerleri ile 
gelişmelerde, öncelikle onların çıkarlarını 
düşünecekler. Birçoğunuz, ortak arkadaş 
gruplarında eski dostlarıyla karşılaşmak-
tan kaçınacakları bir hafta içindeler. Arayış 
içinde olanlar da; duygularını içinde bas-
tırmak zorunda kalacak. Kalbi dolu olan-
lar için daha ilginç günler onları bekliyor. 
Aşkla maddeyi birbirine karıştırmayın.

IKIZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz 
çevrelerde ilişkiler kuracaksınız. Bazı 
ilişkilerinize belli bir mesafe getirecek-
siniz. Sorumluluk duygunuz artacak 
ve düzenli hareket etmeyi yeğleyecek-
siniz. Çevrenizdeki koşulları istediği-
niz gibi kullanacaksınız. Aniden aklına 
gelen düşüncelerinizi hayata geçirme 
konusunda temkinli davranmalısınız. 
Çelişkilerinizi kendi çabanızla yenmeyi 
öğreneceksiniz. Bu ay kişisel sorgulama 
yaşayacaksınız.

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Karşıt Mars’dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Derin dostluklar ve özel arkadaşlıklar için il-
ginç bir dönem. Mutlu olaylar sizi bekliyor. Özellikle sizi sevindirecek duygusal anlar yaşa-
yabilirsiniz. Yalnız yaşayan aslanlar, sizi heyecanlandıracak kişilerle farklı tanışma şekliniz 
olacak. Partneri olanlar ise, mevcut ilişkilerinde romantik günler yaşayacaklar. Çevrenizde 
daima beğenilen bir kişi olduğunuz için, alternatiflerin bol olmasından dolayı kişisel karar-
sızlıklar yaşamanız mümkün.

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Partnerinizle romantik günler sizi bekli-
yor. Birlikte eski yarım kalan işleri topar-
lamak için uygun fırsatlar yaratabilirsi-
niz. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize 
dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar nedeniyle 
gergin ortamlar meydana gelebilir. Sabır 
içinde, acelesiz günler size yarar getire-
cek. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda 
güzel bir uyum içine gireceksiniz. Dost-
luklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. 
Ay sonuna doğru dinlenmeye daha fazla 
zaman ayırın.

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Ay boyunca duygusal iniş ve çıkışlarınız 
bir hayli fazla olacak. Kararlı bir şekilde 
savunduğunuz fikirlerinizden taviz ver-
meyeceksiniz. Yaratıcılık ve kişisel bece-
rilerinizi ortaya dökmeniz konusunda 
başarılı olacaksınız. Entelektüel arkadaş-
larınızla yaptığınız ortak çalışmalar ses 
getirecek. Aşk ve sosyal yaşantısına her 
zaman dikkat eden siz, bu günlerde sıra 
dışı davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. 
Midenizle ilgili sorun yaşamamak için 
abur cuburdan vazgeçin.



157

BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Aşk konusunda dikkatli olmalı ve geçici 
duyguların size vereceği küçük aşk dal-
galarından kendinizi korumalısınız. Araş-
tırmacı yönünüzü körükleyen bir dönem 
geçirmektesiniz. İlginç detaylar üzerinde 
yoğunlaşarak başarıyı yakalayacaksınız. 
Para konusunda odaklaşacak, azimli ve 
kararlı davranışlarınız sayesinde yeni fikir-
lerinizi yaşama geçireceksiniz. Düşüncele-
rinizde ısrarcı bir tavır takınarak, sosyal 
yaşantınızda farklı konumlar elde edecek, 
dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz.

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Sezgisel yeteneğiniz güçlenecek ve olaylara 
farklı bir boyuttan bakacaksınız. Arkadaşlık 
ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili konuları pa-
ralel götürmeyi başarıyorsunuz. Denenmemiş 
işlerde çalışmak için çaba göstermelisiniz. Ce-
sur ve radikal kararlarınızla arkadaşlarınızı şa-
şırtacaksınız. Bazıları sizi taklit etmek isteyebi-
lirler. Aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi 
baskı altında tutmanız mümkün. Beğendiği-
niz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz. 
Çünkü kırılmaktan korkuyorsunuz.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Hayatınızdaki değişik bir dönem ge-
çiriyorsunuz. Yaşadığınız olaylar sizi 
yorgun düşürebilir. Fakat bu konuda 
herhangi bir şikayetiniz olmayacak. Bu 
dönem ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikle 
ilgili konular sizi yorabilir. Eğer kalbiniz 
boş ise, dikkatli olmalısınız. Yanlış bir 
karşılaşma olabilir. Odaklaşacağınız ko-
nularda başarılı bir çalışma içine girecek-
siniz. Sosyal ilişkilerinizde ve aşk yaşa-
mınızda yeniliklere açık bir performans 
sergileyeceksiniz.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Kendinize ait doğrularınızdan emin 
olmak için çevrenizi sınamak isteyeceksiniz. Arkadaş seçimi veya ortak işlerde, size destek 
verecek pratik zekalı kişileri tercih edeceksiniz. Duygusallığınızın temelinde ön olanda görün-
meyen gizli bir cinsel çekicilik bulunuyor ve siz duygularınızı saklamak istiyorsunuz. Bütçe-
nizi dengeleme konusunda bir takım sıkıntılarınız olacaktır. Grup çalışmaları gibi kuvvet ve 
güç birliği içine gireceksiniz...

TERAZI 23 EYLÜL - 22 EKIM

Sözleriniz kırıcı ve baskıcı olabilir fakat 
siz taviz vermeyen tavırlarınızla kendi-
nizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Fi-
ziksel, mantıksal ve ruhsal açıdan güç-
lü olmak istediğiniz bu dönemde, bazı 
sabit düşünceleriniz yüzünden aşırıya 
kaçabilirsiniz. Eşinizle yoğun duygu 
alış-verişi içinde olmanız; yeni ve kök-
ten kararları gündeme getirebilir. Sosyal 
statünüz artıyor. Anlamlı ve iğneleyici 
sözlerinizle partnerinizi ve çevrenizi is-
tediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Geçmişte yaşadığınız bir olayı yeniden irdele-
yerek, o zaman görmediğiniz detayları bu dö-
nemde görebilir, hayallerinizle baş başa kalma 
arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni fırsatlar için 
beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa 
olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya 
geçmemelisiniz. Sınırlı sorumlu bir iş hayatı-
nız ve kariyerinizi destekleyici toplantılarda 
bulunacaksınız. Çekiciliğiniz ve çalışkanlığı-
nız; ilişkilerinize ‘artı değerler’ getirmesi gere-
kirken olumsuzluk ta söz konusu olabilir.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Bireysel arzu ve hırslarınızı, gündelik uğ-
raşılarınıza uyarlayabilecek fırsatlar yaka-
layacaksınız. Özellikle, birlikte iş yaptığı-
nız kişilerle ilişkilerinizi canlı tutacak ve 
yararlı çalışmalar yapacaksınız. Aile ve ev 
problemlerini arka plana atacaksınız. Olay-
lara mantığın getirdiği doğrularla yaklaşı-
mınız, sizi istediğiniz şartlara getirecektir. 
Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar 
gündeme gelmesi söz konusu. Çevrenize 
kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış 
biçimini sergileyebilirsiniz.
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