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Edito

Dopdolu içeriği, özel röportajları 
ve gündeme dair merak edilen 
konularıyla Re Touch Mag’in 
üçüncü sayısından herkese mer-

haba... Pandemi devam ederken hazırladığımız 
dergimizin kapak çekimlerinde, sosyal mesafe-
mizi koruyarak, maskelerimizi takarak işimizi 
yaparken, gece gündüz Re Touch Mag’in sayfa-
larını hazırlarken pek farkedemesek de artık en 
güzel mevsim sonbahara girdik... 

Hüzünlü bir mevsim olarak kabul edilir 
Sonbahar... Ama biz alışılmışın dışında, ren-
garenk bir sayı ile yeni döneme giriş yaptık. 
Enerjisine hayran kaldığımız eylül ayı kapak 
kızımız Bahar Şahin ile Sonbaharın gelişini 
pembeler eşliğinde kutladık... 

Üçüncü sayımızla birlikte artık Re Touch 
Mag Men hayatınıza girecek. İlk sayımızın ilk 
konuğu ise yakışıklı oyuncu Sarp Can Köroğlu 
oldu... Türk tasarımcıların yeni koleksiyonla-
rını üzerinde taşıyan Sarp’ı ilk defa böyle gö-
receğinizden eminiz...

Biz, sizler için en iyisini sunmaya çalıştık... 
Şimdi keyifle okuma sırası sizde...

Yves Saint 
Laurent Black 

Opium Edp 
90ml

870 TL

Prada for Adidas 
Limited Edition

Ceremony 
mum  

275 TL

Tiffany&Co zeytin dalı 
altın küpe 6.250 TL

Hermes eşarp 
$620

Bottega Veneta çanta 
31.950 TL

Benefit 
concealer 

239 TL

Hale Ceylan Barlas-Rana Demir

Editörün Seçtikleri
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Bülten

Victoria’s Secret  
bir tık uzağınızda
Türkiye’ye giriş yaptığı günden beri 
kadınların heyecanla online alışverişe 
açılmasını beklediği Victoria’s 
Secret’ın online mağazası güzellik ve 
aksesuar ürünleriyle açıldı.   
www.victoriassecret.com.tr’den 
alışveriş yapabilirsiniz.

Diesel ile 
Yaşamın 
Hızını 
Yakala
Sportif şıklıktan 
vazgeçemeyenlerin 
markası Diesel’in yeni 
dijital saat dinamik 
bir yaşama sahip 
erkeklerin beğenisini 
topluyor. 

Sürdürülebilirlik 
misyonu devam ediyor

Tommy Hilfiger, moda yaratma misyonunu 
ileriye taşıyan Sonbahar 2020 Tommy 

jeans koleksiyonunu tanıttı. Tommy Jeans 
koleksiyonları sürdürülebilirlik yönünde 

atılan adımlarla genişlerken bu sezon tasarım 
ve üretim sürecinin her aşamasına yenilikçi 

malzeme ve üretim yöntemleri entegre ediliyor.
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Bülten
Zamansız 

Zarafet 
teninizde

İnci takılar, kadınların 
her dönem vazgeçilmez 

aksesuarlarından biri 
olmayı başarıyor. 

Okyanusun derinliklerinde, 
doğanın sabırla işlediği 

inciler, So CHIC’in modern 
dokunuşuyla doğal bir 

şıklık sunuyor.

Hazar 
Ergüçlü ile 
yola devam
2020 yılında Reebok’ın 

marka yüzü olan 
Hazar Ergüçlü’nün yer 
aldığı yeni sezonun ilk 

kampanyası ‘Classic 
Leather Legacy’ oldu. 

Hazar Ergüçlü ile 
sezonun ilk kampanya 

çekimi, başarılı 
grafitti sanatçısı Esk 
Reyn’in, Reebok için 

özel tasarladığı duvar 
resminin önünde 

gerçekleştirildi.

Doğayı sahiplenin
Vakkorama, doğadan ilhamla macera ve özgürlük 
duygusuyla yaşadığımız çağda doğanın gücünü 
yeniden hissetmek adına 'From Nature With Love' 
temasına devam ediyor. Koleksiyon, sakin, yalın 
tasarımların aynı sakinlikte renklerle bir araya 
gelerek doğanın coşkusunu yansıtıyor.

Dijital dünyanın 
gerçek karakterleri 
burada
Sokağın Özgür Ruhu Twist, özgün 
ve yenilikçi anlayışıyla bir ilke imza 
atıyor! Marka, ilk kez sokağın ve 
dijital dünyanın gerçek karakterleriyle 
gerçekleştirdiği 2020-21 Sonbahar-
Kış kampanyasında, çağın güzellik 
ve kusursuzluk kavramını kendi 
objektifinden yorumluyor! 
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Mekan

Caresse, a Luxury 
Collection Resort 
& Spa
Bodrum ve Bitez koyu arasında 
bulunan Asarlık Mevkii’nin en sakin 
ve gizli noktasında konumlanan 
uluslararası otel zinciri Marriott 
International’ın, The Luxury Collection 
bünyesinde yer alan Bodrum’daki 
ilk resort oteli Caresse, a Luxury 
Collection Resort & Spa Bodrum, 
muhteşem destinasyon düğünlerine 
sonbahar aylarında yeniden ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mandarin 
Oriental 
Bodrum
Büyüleyici bir atmosfere 
sahip Cennet Koyu’nda 
yer alan Mandarin Oriental 
Bodrum, misafirlerine eşsiz 
bir tatilin yanı sıra Bodrum 
Yarımadası’nın en lüks alışveriş 
deneyimini de vadediyor. 
Dünya modasının ikonik 
markalarını Türkiye’nin önde 
gelen markalarıyla bir araya 
getiren Mandarin Oriental 
Bodrum’da, plaj keyfinize kısa 
bir mola verip sofistike alışveriş 
noktalarını ziyaret edebilirsiniz.

D-Resort Ayvalık
Keyifli bir tatilin yanı sıra, en üst hijyen ve 
güvenlik şartlarını sunmanın sorumluluğuyla 
hareket eden D-Resort Ayvalık Murat Reis, 
misafirlerine özgürce tatil yapma imkânı 
sunuyor. Kuzey Ege mutfak kültürünün 
ağırlıkta olduğu D-Resort Ayvalık Murat Reis, 
deniz manzaralı, büyüleyici ambiyansında, 
yenilenen Olives ve sahile uzanan Murat Reis 
Kitchen ile şimdiye kadar tattıklarınızın çok 
ötesinde mezelerini sunmaya devam ediyor.
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Mekan

Contad İstanbul Bosphorus
Şehrin tam kalbinde, İstanbul Boğazı’na hakim bir konumda yer alan Conrad 
İstanbul Bosphorus, yaz etkinliklerini unutulmaz bir anıya dönüştürmek 
isteyenleri eşsiz boğaz manzarasına sahip mekanları Bosphorus Lounge ve 
Panoramik Teras’a davet ediyor. Hilton’un etkinlik deneyimini daha ileri 
bir noktaya taşımak için geliştirdiği EventReady programı da Conrad’da 
gerçekleşen etkinliklerde hijyeni üst seviyeye taşıyor. 

Villa Azur 
Miami gece hayatının 
öncülerinden Micheal 
Martin’in bilgi birikiminin, 
Jean – Philippe Bernard ve Paul 
Breuza’nın uzmanlıklarıyla 
buluştuğu, eğlence sektöründe, 
hem lezzet, hem de atmosferi 
ile cezbedici bir dünya markası 
olan Villa Azur, Miami’den 
sonra Metin Şen’in Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğu Dinesty 
Group güvencesiyle artık 
Bodrum’da…

Hotel Caeli
Üst düzey müşteri 
memnuniyetini ve kaliteyi 
sağlamak için tüm detayları 
düşünen Hotel Caeli, 2018 
ve 2019 yıllarında aldığı 
Tripadvisor Mükemmellik 
Sertifikaları sonrasında bu yıl da 
seyahat severlerin tercihi oldu.
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Pandemi sürecinde sıkın-
tılı günler geçiren moda 
dünyası, ard arda çıkardı-
ğı koleksiyonlarla endüst-
rinin yüzünü güldürdü... 
Ünlü moda devleri, Resort 
koleksiyonlarını dünyanın 
dört bir yanındaki farklı 
destinasyonlarda farklı te-
malarla sergiledi. Seyircisiz 
gerçekleşen defilelerde ra-
hat tasarımlar öne çıkıyor.

Resort
koleksiyonları

Corona virüsü nedeniyle 
bir süre koleksiyon 
çıkaramayan dünyaca 
ünlü markalar  
2021 koleksiyonlarını 
görücüye çıkardı...

2021
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Görünenin ötesinde, çok daha derin ve deneyim odaklı bir lüks 
yaklaşımıyla seyahatinizden en yüksek seviyede keyif almanız 

ve anı yaşamaya odaklanabilmeniz için İstanbul'un ilk JW 
Marriott Oteli’nde her detayı özenle oluşturduk. Ruhunuzu 

besleyen binlerce yıllık tarihin merkezinde muhteşem 
manzaralara karşı size özel bir konaklama, eklektik ve bohem 

Karaköy'un tarzıyla bütünleşen artizan lezzetler, her anın 
doyasıya tadına varabilme lüksü sizinle İstanbul'da.

JW Marriott Istanbul Bosphorus 

Adres: Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi,  

Veli Alemdar Han No 49, 34425 İstanbul

Telefon: (0212) 806 20 20

jwmarriottistanbulbosphorus.com

Zihninizi ve Ruhunuzu Zenginleştiren 
Özgün bir İstanbul deneyimi
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Kapak

Yeni neslin genç yeteneği, güzel oyuncu 
Bahar Şahin ile Karaköy’de bulunan JW 
Marriott Istanbul Bosphorus’ta bir araya 

geldik ve otelin muhteşem manzarasında, 
tarih kokan koridorlarında Re Touch Mag 
için çok  özel bir çekim gerçekleştirdik…

Bahar Şahin

RÖPORTAJ: MUKADDES KAYA   MODA EDITÖRÜ: RANA DEMIR    FOTOĞRAFLAR: ÜMIT KARALAR 
STYLING: BOREAL BRANDLIFTING   MAKYAJ: BURCU TAŞ   SAÇ: MUTLU AHMET SINAN  VIDEO: CELAL ÖZGÜL

ÇILGIN 
VE

HIRSLI
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Ç ok genç, çok heyecanlı, biraz 
çılgın ama hep içinden geldi-
ği gibi yaşayan, duygularına 
dem vurmayan bir oyuncu. 

Ela gözleriyle baktığı an enerji alanı-
na giriyorsunuz ve çıtı pıtı hallerine 
hayran oluyorsunuz. Bazen tam bir 
vamp kadın, bazen minik bir kız çocu-
ğu olabiliyor. Yani her karakteri bün-
yesinde barındırmak gibi bir özelliği 

ve yeteneği var. Yırtıcı ve vahşi bir 
güzelliğe sahip. Son oynadığı “Zalim 
İstanbul”  dizisindeki Ceren karakte-
riyle herkesi kendine hayran bıraktı, 
oyunculuğunu gözler önüne serdi. 
Cesareti, aklı, güzelliği ve kalbiyle 
harika bir iş çıkardı. Bundan sonra da 
önünde uzun bir yol, sıra dışı karak-
terler, farklı roller ve harika projeler 
var.  Çünkü Bahar Şahin artık bir star.

Kapak
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Kapak

 Oyuncu olmayı planlamış mıydın? 
Hayallerin arasında var mıydı?

Henüz 14 yaşındayken ve geleceğe 
yönelik çok da fazla mesleki hedefim 
yokken, tesadüfen tanıştığım Merve 
Girgin sayesinde bu sektöre girdim. 
Planlı olmadı yani.  Bir balıkçıda an-
nemle yemek yiyorduk. Merve Gir-
gin’in beni orada görüp keşfetmesi, 
hayatımda bir dönüm noktası oldu. 

İlk oynadığın rolünle ilgili bir 
anekdot var mı aklında kalan?

 İlk oynadığım rolüm “O Hayat Be-
nim2 projesinde Müge karakteri oldu. 

14 yaşında ilk set deneyimimi yaşa-
mış olmam benim için oldukça zorlu 
ama bir o kadar da öğretici oldu. Bir 
yandan öğrenmeye çalıştığım bir iş 
ve bu işin gereklilikleri, diğer taraftan 
tüm bunlara adapte olmaya çalıştı-
ğım bir süreçte  karşıma çıkan nega-
tif ve zor insanlar. Bazen, karşılaştı-
ğım bu durumlar ve insanlarla ilgili 
olarak “Kötü şansıma bak bana onlar 
denk geldi” diyorum, bazen de “iyiki 
karşıma çıktılar, şanslıyım ki hayattan 
almam gereken dersleri, bu kadar er-
ken almam gerektiği için bana denk 
geldiler” diyorum.

14 yaşında ilk set deneyimimi yaşamış olmam benim için 
oldukça zorlu ama bir o kadar da öğretici oldu.
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Kapak

Hürrem Sultan… Lisede eğitim sırasında dikkatimi çeken 
ve Meryem Uzerli oynadıktan sonrada kapıldığım bir 

karakter oldu. 
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Kapak

Canlandırdığın karakterlerden do-
layı insanlardan ne gibi tepkiler alı-
yorsun?

Ceren karakterine tepkiler oldukça 
sert oldu. Bu aslında anlayamadığım 
bir konu. Dizide canlandırdığım bir 
karakter nedeniyle Bahar olarak tep-
ki görmek bazen üzücü olabiliyor. 
Ancak Ceren’in kendince haklılıkları 
çok fazlaydı ve bunu görebilen ken-
dinden bir şeyler bulan birçok insan 
tarafından da çok sevildi. Hatta ge-
nelleme yapacak olursak seveni daha 
fazlaydı diyebiliriz. 

“Zalim İstanbul” dizisinde agresif 
bir karakteri canlandırdın, ters köşe 
başka bir rol ne oynamak istersin?

Öncelikle Ceren karakter benim 
için agresif değildi. Yalnız büyüyen, 
sevilmeyi beklerken hor görülen ve 

yalnız bırakılan bir kadındı. Bu yüz-
den hata yapmaya çok açıktı. Ben Ce-
ren’i okurken, Ceren’i içselleştirdiğim 
için Onu anlayıp hak verecek bir sürü 
nedenler buldum. Benim için çok özel 
bir karakterdi. Ama bir sonraki işim-
de benzer bir karakter oynamak iste-
mem. Hatta benzer gelen birçok rolü 
reddettim.

 
Günümüzde başrol oyuncuları 
çok güzel ve çok yakışıklı. Rol 
yeteneğinden ziyade dış görüntü 
daha fazla ön planda gibi 
görünüyor. Bu nedenle yetenekli 
oyuncular gölgede kalabiliyor. Sen 
de güzel bir oyuncu olduğun için 
sormak istiyorum: Çok güzel olmak 
mı, yetenekli olmak mı senin için 
önemli?

Tabii ki yetenek. En önemlisi bu 

Elbise - Magda Butrym (Beymen)
Ayakkabı - Elle Shoes
Takılar - Jival
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Kapak
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Kapak

değil mi? Biz oyuncular bir hikayeye 
izleyicileri inandırmaya çalışıyoruz. 
Ne kadar doğal ve inandırıcı olursak 
o kadar geniş kitleye ulaşıyor ve uzun 
soluklu oluyor. Yetenek olmadan bu 
inandırıcılığı yakalamak çok kolay ol-
maz sanırım.

 
Kendinde eksik bulduğun şeyler 
var mı, eksikliklerini  gidermek için 
neler yapıyorsun?

Eksiklikler her zaman olur ve ömür 
boyu bu hisle kendimizi geliştirme-
ye devam ederiz diye düşünüyorum. 
Eğitim hayatta hiçbir zaman bitme-
meli. Eksik olduğunu farkettiğim 

yönlerimi eğitimle tamamlamaya ça-
lışıyorum. Örnek vermek gerekirse 
yabancı dil bilmiyor oluşumu eksik-
lik olarak görüyorum ve eğitimle bu 
eksiği gidermeye çabalıyorum. 

 
Tarih sahnesindeki hangi karakteri 
canlandırmak istersin?

Hürrem Sultan… Lisede eğitim sı-
rasında dikkatimi çeken ve Meryem 
Uzerli oynadıktan sonrada kapıldı-
ğım bir karakter oldu. Bir tarafta tüm 
o topraklara hükmeden bir hüküm-
dar ve diğer tarafta o hükümdara 
hükmedebilen bir kadın… Oldukça 
etkileyici bir hikaye. 
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Kapak

 Sinema mı, dizi mi tiyatro mu?
Seçim yapmak oldukça zor. Tiyatro 

izlemeyi seviyorum ama henüz tiyatro 
sahnesinde yer almadım. Bu yıl çok iste-
miştim ama corona virüsü nedeniyle bu 
hayalim gerekleşemedi. Sinema filmleri-
nin setleri çok keyifli oluyor ve parçası 
olmayı da çok seviyorum. Diziye gelince; 
bence en zoru ve bir o kadar da en keyif-
lisi sanırım. Evet dizi setleri çok yorucu 
bir tempo ile uzun sürelerle çalışmayı ge-
rektiriyor ama oyunculuk adına da çok 
öğretici oluyor hissindeyim. 

 
Çok yoğun tempoda çalışıyorsun. Bu 
tempo içisinde kendine vakit ayırdığın 
zamanlarda neler yapıyorsun?

 Son dizi setimde boş zamanlarımda 
sadece dinlenmek istiyordum. Oldukça 
yoğun ve yorucu bir tempo ile çalıştım ve 
repo günlerimde tek yapmak istediğim şey 
uyumak ve dinlenmek oluyordu. Dizimi-
zin bitiminden sonra at binme derslerine 
başladım. Yaz mevsimiyle ve pandemiyle 
ilgili olarak şehirlerarası dolaşım yasakla-
rının kalkmasının ardından Kaş’a giderek 
dalış ve yamaç praşütü dersleri aldım. Bu 
yıl ki hedefim doğa sporlarına daha fazla 
zaman ayırmak olacak. 

Setlerde corona virüsü endişesi 
yaşanıyor. Yakında bir projede yer 
alacaksan bu sende ne gibi bir endişe 
oluşturuyor? 

Şu an devam eden ve yeni sezonda baş-
layacak birçok set var. Tabii herkes gibi 
benim de endişelerim olabiliyor zaman 
zaman. Ancak setlerde hepimizin endişe-
lerini giderecek çok ciddi önlemler  alını-
yor. Projeler ile ilgili yaptığımız görüşme-
lerde de alınacak önlemlere ilişkin bilgileri 
yapımcılar bizlerle paylaşıyorlar. 
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Kapak

Takım - Jacquemus (Beymen)
Ayakkabı - Styling ekibine ait
Takılar - Jival
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Kapak

Ceket - Lug Von Siga
Mayo - Ces Collection
Pantolon - Atölye No6
Ayakkabı - Elle Shoes
Takılar - Styling ekibine ait
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Kapak

 En beğendiğin oyuncular kimler?
Yabancı oyunculardan Natalie 

Portman, Miguel Herran hayranıyım. 
Burçin Terzioğlu, Deniz Uğur, Aras 
Bulut İynemli ve Metin Akdülger ise 
diğer beğendiğim oyuncular.  

Son zamanların en büyük sorunu 
kadına şiddet! Bu konuda ne 
düşünüyorsun?

Öncelikle kadına şiddet olarak ele 
almıyorum. Tüm canlılara karşı yapı-
lan her türlü şiddetin karşısındayım. 

 Pandemide en çok ne yapmaktan 
vazgeçtin, nasıl etkilendin?

Neleri yapabildiğim halde yapma-
dığımı farkettim. Herkes  gibi ben-
de kalabalık ortamlardan kaçındım. 
Ama bu süreç hayatımda çok büyük 
bir olumsuz etki yaratmadı. 

 
Hayatla ilgili aklına gelen ilk 
kelime nedir?

Nefes ve anne.
 

Elbise - Mysabella
Ayakkabı - Elle Shoes
Küpe - Seda Gazioğlu X Diela
Yüzük - Mtoy
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Kapak

Hayatı geldiği gibi mi yaşarsın, 
planlar yapar mısın?

Geldiği gibi yaşarım açıkçası. Çok 
fazla plan yapıp hayatımı zorla bu 
planlara uydurmaktansa; hayat bana 
ne verirse ona göre planlar yaparım.

 
En büyük çılgınlığın neydi 
hatırlıyor musun?

Ben zaten çılgın bir insanım ve sıra-
ya koyduğum çılgınlıklarım yok. Çıl-
gınlığın bendeki anlamı cesarettir. Bu-
rada çılgınlık hikayelerimi anlatmaya 
kalkarsam çok zaman alabilir. Ve tabii 
ki çoğu büyüğüm bunları hata olarak 
adlandırıyor. Ancak hiçbirinden piş-
manlık duymuyorum. 

 Yaşadığın en büyük pişmanlığın 
neydi peki?

Her yaptığımın ya da her yaşan-
mışlığın bir öğretisi var muhakkak. 
Böyle bakınca da şu ana kadar piş-
manlık duyduğum bir konu olmadı 
diyebilirim. 

Seni en çok mutlu eden ve 
sinirlendiren şey nedir? 

Beni en çok çocukları mutlu etmek 
mutlu ediyor. Onlarla zaman geçir-
meye bayılıyorum. Son zamanlarda 
mutlu olduğum anlara dalış yapmak-
ta eklendi.  Beni en çok sinirlendiren 
şey ise, bir şeylere mecbur edildiğim 
hissinin yaratılması.
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Kapak

Büstiyer - Atölye No6
Ceket - Vakko by Tagliatore
Pantolon - Pt Torino For Vakko
Ayakkabı - Styling ekibine ait
Küpeler - Bodhita
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Kapak

 Sevmekten asla vazgeçemeyeceğin 
şey nedir?

 Kendime yaptığım “Yoluma de-
vam etmem gerek” telkini sanırım. 
Ne olursa olsun böyle yapmam ge-
rektiğini biliyorum çünkü.

 
Bir ilişkide en çok neye değer 
verirsin?

Güven. İlişkilerimde karşımdaki 
insana güvenebilmek benim için çok 
önemli. Güvenemediğim bir insanla 
diyalog kurmak ya da ilişki yürütmek 
istemem.

 
Karşı cinste seni en çok ne etkiler?

Açıkçası bu etkileşimin, madde mad-
de  tanımlanabilir olduğunu veya bir 
standartı olduğunu düşünmüyorum

 Aşk sana ne ifade ediyor?
Huzur.
 

Nasıl bir aşıksın, çılgın, deli, 
kıskanç hangisisin?

Çılgın ve deli…

Tarzını nasıl tanımlarsın? 
Rahat, içimden  geldiği gibi, ruh 

halime göre değişen bir tarzım var.  

En sevdiğin trend ve sana göre asla 
moda olmaması gereken trend?

Crop bluzlar en sevdiğim olabi-
lir. Düşük bel pantolonların hiç bana 
göre olmadığını düşündüğüm için, 
umarım hiçbir dönem moda olmaz.

Alışverişe çıktığında satın almadan 
eve dönmediğin parça ne?

 O kadar çok şey var ki. Yaz döne-
minde mayo alışverişinden çok keyif 
alıyorum. 
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Doğal 
Olarak Şık

Daha iyi bir dünyada yaşamak 
için sürdürülebilirliğin önemini 
farkına vardığımız şu günlerde, 

gardırobumuzda doğal 
malzemelerden oluşan parçalar 

bulundurmak hem ruhumuzu, hem 
stilimizi güzelleştirecek. Pamuk, 

keten, ahşap, ipek gibi doğal 
materyallerden oluşan giysiler aynı 
zamanda bohem tarzı yakalamanın 

da en önemli ipucu!

Darwin’s Botanicals 
Keten Saç Kurdelesi, 

99 TL

Oblavion Camel 
Hasır Çanta, 351 TL

Epidotte 
Post Bag 
Kağıt Sırt 
Çantası, 
635 TL

Hofsilk İpek 
Elbise, 2.759 TL

Beauty 
Omelette 

Keten Ceket, 
750 TL

Nicholas & 
Nicholas Elbise, 

4.595 TL

Nocturne Karpuz 
Kol Midi Elbise, 

699 TL

Positano Çanta, 
850 TL

Roman Pamulu 
Maske, 2 adet, 25 TL

Tergan Vegan Kadın 
Ayakkabı, 219 TL

HAZIRLAYAN: HÜMA BABAL KAYA
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Formda Kal
Yeni başlangıçlar en 
çok eylüle yakışır, 
sağlıklı yaşamın en 
önemli adımı olan spor 
da öyle! Karantina 
günlerinde edindiğimiz 
sağlıksız beslenme 
alışkanlıkları ve bir türlü 
veremediğimiz o beş 
kilodan kurtulmanın 
tam zamanı. Üstelik 
spor yaparken 
dergi kapaklarından 
fırlamışçasına şık 
görünmek  
hiç de zor değil.

Adidas Supernova Spor 
Ayakkabı, 849 TL

Anais&Margaux 
Alexandra Fusia 

Pattern Leggings 
Tayt 165 TL

Tchibo Bisiklet 
Çantası, x TL

DB Berdan 
WRDB Sweat 

900 TL

Homemade 
Aromaterapi Yoga 

Matı Solüsyonu 
85 TL

MANDUKAEko 
Lite™ Fuchsia 

Stripe 4 mm Yoga 
Matı 709 TL

Oysho Eflatun çiçek desenli 
bisikletçi taytı 199,95 TL

PROPS 
ATHLETICS 

Freedom Grey 
Pink Fitness 

Eldiveni 209 TL

Rains 
Ultralight 

Duffel Camel 
745,00 TL

Seeka Yoga 
Mantar Yoga 

Çemberi 399 TL

SuCo Matara 600 
ml, 47.50 TL
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Şıklığı
Lavanta
Yaz aylarının vazgeçilmezi olan 
pastel eflatun, 2020 Sonbahar-Kış 
sezonuna baharı yeniden getiriyor. 
Giysiden aksesuara pek çok grupta 
kolaylıkla bulabileceğiniz eflatun 
parçalar edinerek soğuk havalarda 
gardırobunuzu lavanta bahçelerinden 
ilham alan renklerle ısıtabilir ve 
tarzınıza enerji veren bir dokunuşta 
bulunabilirsiniz.

By Far Terlik, 
3.249 TL

Etro Şal, 
2.229 TL

 Foreo Luna 3 
Yüz Temizleme 
Cihazı, 1.799 TL

Sephora Oje, 
16,90 TL

Stella 
McCartney 

Çanta 7.250 TL

Tchibo Mikropolar 
Mont 99,95 TL

Tom Ford 
takım, x TL

Vakko Eflatun 
Kravat 399 TL



57

Vahşi Güzel
Dişiliğin sembolü dendiğinde 
ilk aklımıza gelen desen 
kuşkusuz “leopar”. Feminenliğini 
vurgularken gücün elinde 
olduğunu farkında olan kadınlar 
için bu sezon podyumlarda da bol 
bol göreceğimiz leopar desenli 
parçalar bire bir! Fakat elbette 
leopar şıklığını erkeklerle de 
paylaşmaya hayır demeyiz.

Alaia 
Leopar 
Desenli 

Deri Bot, 
8.250 TL

Dolce&Gabbana Leopar 
Desenli İpek Külot, 2.199 TL

Ferruccio Vecchi 
Leopar Detaylı Şapka, 

749 TL

L’Objet Leopar 
Desenli Mektup 

Açacağı, 1.349 TL

Miu 
Miu Tüy 
Dokulu 

Deri Omuz 
Çantası, 

15.450 TL

Polina, Gold Leopar 
Formlu Kelepçe 
Bileklik, 1.899 TL

Saint Laurent 
Püsküllü Şal, 5.750 TL

Silk and 
Cashmere İpek 
Maske, 105 TL

 Tom Ford Boxer, 1.349 TL

Valentino 
Garavani 

Omuz Çantası 
8.750 TL



Etkisi
Leopar
Kliplerde

Beyonce, Kylie Jenner, Cardi B... 
Her hareketleriyle moda dün-
yasını baştan yaratan stil ikon-

ları, ağız birliği etmişçesine bu sezon 
vitrinleri leopar deseniyle donatacağa 
benziyor. Beyonce’nin “Mood 4 Eva” 
adlı şarkısına çekilen müzik videosun-
da onu leopar desenli bir Rolls Roy-
ce’un üzerinde, son altı yıldır beraber 
çalıştığı tasarımcısı Zerina Akers’in 
imzasını taşıyan göz alıcı bir tulum-
la görüyoruz. Beyonce’dan sadece bir 
gün sonra yayınlanan Cardi B.’nin 
“WAP” adlı video klibi ise Beyonce’a 
sanki “leopar öyle değil böyle giyilir” 
diyor! Video klipte sürpriz bir şekilde 
görünen Kylie Jenner Leopar desenli 
bir pelerin ve bodysuit ile göz doldu-
rurken Cardi B.’nin seçimleri çok daha 
iddialı.  Bu üç kadının en büyük ortak 
noktası şüphesiz feminenliklerini güç-
lü, cesur ve biraz da vahşi bir duruşla 
harmanlamaları. Onları kusursuz ya-
pan sizce de bu değil mi?

58
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Zaman 
değerlidir...

Sezonun en trend saat 
modellerini sizler için bir araya 
getirdik. Klasik, gösterişli, sade 
veya göz alıcı... Sizin favoriniz 

hangisi?

Emporio 
Armani 
2.370 TL

Skagen 
1.600 TL Michael 

Kors

Longines

Guess 
1.680 TL

Fossil 
1.140 TL

Omega
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Röportaj

Kadınlar için kadınlar 
tarafından üretilen bir marka; 

Sisters
Son zamanların en dikkat çeken markalarından biri olan 
Sisters, tam da kadınların arzu ettiği tasarımları sunuyor. 
Sezonlar boyu vazgeçilmez olarak nitelendirebileceğiniz 
kurtarıcı elbiselerden oluşan markanın koleksiyonunda 

yer alan tasarımlarla, ister romantik, ister seksi, ister 
masum bir görüntü elde edebilirsiniz.

HAZIRLAYAN: HALE CEYLAN BARLAS
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Yaklaşık dört yıl önce Se-
nem Mursaloğlu Süme ta-
rafından kurulan Sisters 
markası, her geçen gün 

büyümeye devam ediyor. Kadınların 
kendilerini hem seksi, hem de çok gü-
zel hissetmelerini sağlayan, kolayca 
üzerinize geçirip sokağa çıkabileceği-
niz ürünlerin yer aldığı markada, şık 
gece kıyafetleri de öne çıkıyor. Süme 
ile Sisters’ın doğuşunu ve kadınlar 
üzerindeki etkisini konuştuk…

  
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 
miyiz? 

Çocukluğumdan beri sürekli çizen 
ve hayal kuran biriydim. Ne mutlu 
bana ki, eğitimimi tekstil ve moda ta-
sarımı üzerine yaptım. Yaklaşık 7 sene 

farklı büyük moda markaları için ko-
leksiyonlar hazırladım. 2016’da kendi 
markam Sisters’ı kurdum.

 
Sisters markası nasıl ortaya çıktı?

Yaklaşık 4 sene önce kişisel ihtiyaç-
lardan, kız arkadaşlarımla yürüttü-
ğümüz ortak akıldan ve bol bol bakıp 
biriktirmekten doğan; kadınlar tara-
fından kadınlar için üretilen bir mar-
ka Sisters. İlk günden beri hayalim, 
kolayca üzerine geçirip evden çıka-
bildiğin ve içerisinde kendinin en iyi 
versiyonunu hissedebileceğin elbise-
ler tasarlamaktı. Bu elbiseleri arayan 
kadınlarla buluşmamız, çok doğal ve 
kendiliğinden gelişti. Sisters adıyla 
müsemma, kız kardeşlerden oluşan 
kocaman bir kız grubu olduk.

Röportaj
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Güzellik

 Koleksiyonları hazırlarken neler-
den ilham alıyorsunuz?

Şehir hayatının tam da ortasında 
kalabalıktan sıyrılmak isteyen, güç-
lü karakteriyle, zamansız tarzıyla ön 
plana çıkan bütün kadınlardan ilham 
alıyorum. Bunların yanında doğadan 
ilham alarak çiçek ve hayvan desenle-
rine odaklandığım, eski dönemlerden 
etkilenerek uçuşan formlara yöneldi-
ğim de oluyor. Canlı renkler, feminen 
silüetler ve fonksiyonellik, Sister ko-
leksiyonlarının ortak paydasında ol-
maya her zaman devam edecek.

 
Tasarımlar size mi ait?

Evet, tasarımlar ve kreatif tüm ka-
rarlar bana ait.

Pandemi sizi nasıl etkiledi?
Salgın Türkiye’de başladığında, İs-

tanbul’da çok sıkı bir yeni sezon önce-
si hazırlık süreci geçirmiş ve Berlin’e 
yeni dönmüştüm. Salgın ciddiyet ka-
zanmadan hemen önce tüm toplantı-
larımızı ve satın almalarımızı yapmış 
ve üretim planımızı netleştirmiştik 
neyse ki. Bu hazırlıklı olma durumu 
da bize pandemi sürecinde bir esnek-
lik kazandırdı. Üretim sürecimizi, çok 
yavaş ve kontrollü şekilde devam et-
tirebildik. Haziran gibi de etkinlikle-
rin başlaması ve normale dönüşle be-
raber yavaş yavaş olağan tempomuza 
dönüş yaptık. Şu an yine mağazalarda 
ve randevu sistemi ile showroom’da 
müşterilerimizle buluşuyoruz.



Güzellik
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 Artık tasarımdan çok fast fashion 
şu sıralar oldukça ön planda. Siz ne 
düşünüyorsunuz bu konu hakkında? 

Ben aslında aksine, küresel anlam-
da “slow fashion”ın yükselişte oldu-
ğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir, 
doğaya saygılı, doğal elyaflardan üre-
tilmiş ya da geri dönüşümü mümkün 
materyaller kullanan markalar gide-
rek daha çok tercih ediliyor ve anlaşı-
lıyor. En “fast fashion” yapan marka-
lar bile imalatlarının büyük yüzdesini 
doğa dostu olacak şekilde planlıyor. 
Tüketici de artık çok daha seçici ve 
süreçlerden haberdar. Dolayısıyla 
uygun fiyatlı ürün arasa bile, o fiyat 
aralığında en uzun süre giyebileceği, 
karbon ayak izi en düşük ürünü seçi-
yor. Kendi markamda bu konuya çok 
kafa yoran ve tüm zorluklarına rağ-
men sürdürülebilir moda tarafında 
kalmaya uğraşan bir tasarımcı olarak 
bu beni çok mutlu ediyor.

 Sizden ürün satın almak isteyen-
ler nereden ulaşabilir?

Tüm koleksiyonlarımız www.we-
arsisters.com  web sitemizde online 
satışta. Ayrıca yine websitemizden 
randevu alarak Boreal Brandlifting 
içerisindeki showroom’umuzu ziya-
ret edip alışveriş yapabilirler. Bunun 
haricinde Beymen Zorlu Center, Bey-
men Yalıkavak, Beymen Kavaklıdere, 
Alaçatı Yuzu Concept Store ve Lokal 
Hareket mağazalarında da ürünleri-
mize ulaşabilirler.  
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“Kadınların gücüyle 
şiddeti minderde  

tuş ediyoruz”

JİU JİTSU EĞİTMENİ 
ASENA MELİKE AĞANSOY

O Kız

Asena Melike Ağansoy, kadınları güçlendirmek ve artan kadın 
cinayetlerinin önüne geçebilmek için ben de varım dedi, ücretsiz 
savunma derslerine başvuru yağdı. Deneyimli sporcu, “Aramızda 

kurumsal alanda kariyer sahibi olanlar, lise ve üniversite 
öğrencileri var. Minderde herkes birbirine ilham veriyor” diyor.

RÖPORTAJ:  RANA DEMIR



O Kız

65

Münevver Karabulut, Şule 
Çet, Emine Bulut... Hep-
si çağın sosyal vebası ka-
dına şiddetin hayattan 

kopardığı hüzün çiçekleri. Hemen her 
gün onlarcasının eklendiği kadın ci-
nayetleri şüphesiz hepimizin yüreği-
ni yakıyor. Yürüyüşlerle pankartlarla, 
sosyal medyadan paylaşımlarla ada-
let arıyor, elimizi taşın altına koyma-
ya çalışıyoruz. Hayatını spora adayan 
Asena Melike Ağansoy da ne yapabi-
lirim düşüncesiyle yola çıktığı iyilik 
hareketiyle anlamlı bir organizasyo-
na imza atıyor. Dileyen tüm kadınlara 
savunma sporu jiu jitsu eğitimi veren 
Ağansoy ile hayatın gerçekleri, acıları 
ve her şeye rağmen güzellikleri üzeri-
ne bir söyleşi yaptık. 

Seni biraz tanıyabilir miyiz? 
1991 doğumluyum. Çocukken en 

büyük tutkum spor ve danstı, anne-
min bunda çok büyük payı var çünkü 
kendisi de eski dansçı ve Kyokushin 
Karate’de siyah kuşak sahibi. Büyür-
ken sanatın da üzerimde çok fazla 
etkisi oldu çünkü tüm ev babamın 
yağlı boya tabloları ve Amazon port-
releriyle doluydu. Spor ise her zaman 
hayatımın bir parçası oldu ve tenisten 
voleybola pek çok sporla uğraştım. 
Jiu Jitsu’ya 2012’de 21 yaşında başla-
dım. Dünyanın çeşitli yerlerinde dö-
vüştüm ve pek çok derece kazandım. 
2018 yılında Türkiye’nin ilk kadın si-
yah kuşağı olarak hocam Burak Değer 
Biçer tarafından derecelendirildim. 
Takımım Corvos Combat ülkemiz-

de sadece Brazilian Jiu Jitsu’da değil 
aynı zamanda karma dövüş sanatları 
dediğimiz MMA sporunda da ilk ve 
öncü takımdır.

Cinsiyet eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak ve kadınların kendi 
güvenliklerini kendilerinin 
sağlaması adına kadınlara ücretsiz 
Jiu Jitsu eğitimi verdiğinizi 
duyduk. Ücretsiz eğitime olan ilgi 
ne seviyede, kaç başvuru alındı?

 Kadınlar için 24 Temmuz tarihin-
de başlattığımız ücretsiz öz savunma 
derslerine ilgi oldukça yoğun, 200’ü 
aşan başvuru aldık ve bunu günlere 
bölerek devam ettirmeye çalışıyoruz. 
Amacımız toplumda cinsiyet eşitliği-
ne katkıda bulunmak, kadınları güç-
lendirmek ve giderek artan kadın ci-
nayetlerinin önüne geçebilmek için 
kadınları bilgilendirmek. Her Pazar-
tesi ve Çarşamba günü 19:00’da min-
derde bir araya gelerek çeşitli teknik-
ler çalışıyoruz.

 
Ücretsiz eğitim en çok hangi meslek 
grubu ve yaş grubundan ilgi gördü?

 Yaş ortalamamız genç ama her yaş-
tan insanı minderde bulmanız müm-
kün. Aramızda kurumsal alanda ka-
riyer sahibi olan katılımcılar olduğu 
gibi lise ve üniversite öğrencisi veya 
ev insanı olan katılımcılar da var. Tır-
manış sporuyla uğraşan pek çok ka-
dın üyemiz var. Üyelerimizden bir 
diğeri 60 yaşında ve uzun yol bisiklet-
çisi, minderde herkes birbirine ilham 
oluyor.



66

O Kız

Jiu Jitsu nedir?
 Brazilian Jiu Jitsu, aslında Judo’yla 

aynı kökleri paylaşan bir dövüş sporu. 
Sizi fiziksel tehdit altında bırakan bir 
saldırganı kontrol altına alarak etki-
siz hale getirmeyi amaçlar. Dünyanın 
çoğu yerinde “öz savunma” eğitmeni 
özellikle kadınlara, vücudun hayati 
bölgelerine yapılan vuruşlar öğrete-
rek onları “yanlış güven duygusu” 
dediğimiz yanıltıcı duygu ile besleye-
rek asıl tehlikenin içine atıyor. Çünkü 
vital bölgelerine vurarak durdurabile-
ceğinize inandığınız saldırgan acıyla 
kontrolünü kaybedebilir. Bunun ye-
rine henüz karşı taraf ile sözlü temas 
bile başlamadan doğru kararları vere-
rek tehlikeden uzaklaşmak ve engel-
lemek için Brazilian Jiu Jitsu öğrenebi-
leceğiniz en güvenli sistemdir. 

 
Kadınlara ne gibi savunma 
teknikleri öğretiyorsun?

 Kadınlar için daha çok yer-
de saldırganın dominant olabi-
leceği pozisyonlarda çalışıyo-
ruz. Kadın cinayetlerinde 
açıklanan istatistiklere 
göre çoğu kadın bo-
ğularak öldürülüyor. 
Biz de boğulmaktan 
kurtulmak için çeşitli 
tutuş ve kırma hare-
ketleri çalışıyoruz. 
Bunun dışında üze-
rimize tabiri caizse 
“çullanan”, bize 
zarar vermeye ça-
lışan, niyeti tecavüz 
olan bir saldırgana 

karşı düşürme ve dominant pozisyo-
na geçme, saldırganı orada tutma ve 
etkisiz hale getirme gibi çeşitli teknik-
ler çalışıyoruz.

 
Aralarında şiddet gören var mı?

 Aralarında şiddet görenler var. Bu-
nunla ilgili olarak paylaşmak isteyen-
lerin kendi deneyimlerini anlattığı bir 
konuşma da düzenlemek istiyorum 
aslında.

Kadınların bu spor dalını tercih 
etmesindeki en büyük sebepler neler?

 Bu sporu tabi ki kilo vermek veya 
form tutmak için tercih edenler de 
var fakat Jiu Jitsu’nun size kazandır-
dığı değerler o kadar büyük ki kilo 
vermek yanında çok önemsiz kalıyor. 
İlk başta alçak gönüllü bir insan ol-

mayı öğreniyorsunuz çünkü öğren-
mek kaybetmekle başlıyor. İnsan 
mental olarak kendisini tanıma-
ya, zor ve baskı altındaki pozis-
yonlarda verdiği tepkileri ölçme-

ye ve kontrol etmeye başlıyor 
ve bu da aslında her şeyin 

başlangıcını oluşturuyor. 
İsteseniz de kendinize 
yalan söyleyememeye 
başlıyorsunuz. Son-
rasında da kendinizi 
tekrar yapılandırma, 
geliştirme aşamanız 
başlıyor ve bu aşa-
mada artık çoğu 
yapay endişe uza-
ğından kendinizi 

korumayı öğrenmiş 
oluyorsunuz.
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O Kız

Hayat felsefeni bir cümle ile anlatır 
mısın?

Denge

Güzel olmak sence nedir?
 Güzel olmak mutlu olmaktır benim 

için. Fiziksel güzellik zamanla yitip 
giden bir şey olduğu için annem hep 
“güzel görünüp kötü konuşacağına 
kötü görün ama iyi konuş, gençken gü-
zel göründüğün için yanında olan in-
sanlar yaşlandığında yanında durmak 
istemeyecektir” derdi, hep iyi bir insan 
olmanın öğüdünü verirdi. Ben de böy-
le düşünüyorum, fiziksel güzellik gelip 
geçici bir şey olduğu için değer ver-
memiz gereken şey davranışlarımız ve 
onlarla ne kadar uyum içinde olduğu-
muz. İşte bu uyumu yakalayabilirsek o 
zaman mutlu insanlar oluyoruz ve ben-
ce en güzel insanlar mutlu olanlardır.

 
Giyim tarzın alışılmışın dışında 
biraz. Tarzını nasıl tanımlarsın?

 Eskiden tayt giyip onu kısa bir üstle 
eşleştirip spor ayakkabı ve şık bir çan-
ta kullandığımda çoğu insan bana ne-
den bunu yaptığımı soruyordu. Şimdi 
buna athleisure diyorlar. En çok eleşti-
riyi kamuflaj desenli şortlar giydiğim-
de alıyordum, erkek çocuğu musun 

sen asker misin ne işin var diye dalga 
geçiyorlardı. Basketbol şortları da fa-
vori itemlerimden biriydi lisede. Düz 
ve koyu renk altlarla parlak renkli ve 
baskılı tişörtleri kombinlemeyi de sevi-
yorum. Sürekli antrenman telaşı yaşa-
mamak için çoğu zaman tayt giymeyi 
ve farklı bralar ve crop toplarla görü-
nümümü tamamlamayı seviyorum.

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

 Benim mottom İngilizce “balance 
of the opposites” olarak tanımlana-
bilir. Türkçe’ye “zıtlıkların dengesi” 
olarak çevrilebilir. Hayatımızda hiç-
bir zaman sadece siyah veya sadece 
beyaz yok. Düşündüğümüz her şeyi 
farklı yönleriyle düşünmeliyiz. Her 
insanın, her durumun, her duygunun 
ve düşüncenin kendi rengi olduğu 
kadar ona zıt olan başka bir renk de 
var. Her madalyonun iki yüzü var. 
Hayattaki güzelliği ve uyumu yara-
tan da bu zıtlıkların dengesi benim 
için. Sadece madalyonun iki yüzü 
değil hayata çok farklı açılardan bak-
mayı seviyorum ve bu benim için ya-
şamı daha katlanabilir hale getiriyor. 
Sadece bunu görebilmek gerektiğini 
düşünüyorum.
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Y aptığı tasarımlarla her ka-
dının gönlünde taht ku-
ran Tuvana Büyükçınar, 
şu sıralar Fabrika ile yap-

tığı işbirliği ile dikkat çekiyor. “Beden 
olumlamayı savunan, destekleyen 
biri olarak, milyonlarca insanı tek bir 
kalıba sığdırmak bana hiç bir zaman 
doğru gelmiyor” diyen ünlü moda 
tasarımcısı Büyükçınar, hazırladıkları 
koleksiyonda beden aralığını çok ge-
niş tutmaya özen gösterdiklerinin de 
altını çiziyor…

 
Fabrika ile olan işbirliği nasıl 
ortaya çıktı?

Boyner’in ekibi Fabrika markaları 
için benimle bir işbirliği yapmak iste-
diklerini söyledi. Projeyi duyar duy-
maz aşırı heyecanlandım ve bir an 
önce çalışmalara başlamak istedim. 

Çünkü Fabrika yıllardır radarımda 
yer alan, kendi kişisel hayatımda da 
tercih ettiğim tasarımlara sahip olan 
bir markaydı. Ve ayrıca Fabrika’nın 
verdiği o cool hissiyat ise beni her 
zaman cezbetmiştir. Tuvanam X Fab-
rika koleksiyonu için Fabrika’nın ta-
sarım ekibiyle birlikte yaklaşık 6 ay-
lık uzun bir hazırlık süreci geçirdik. 
Fabrika’nın şık dünyasını Tuvanam 
çizgisiyle bütünleştirerek zamansız 
bir koleksiyon ortaya çıkardık. Aldı-
ğımız geri dönüşler o kadar güzel ki 
ne kadar doğru bir iş birliği yaptığımı 
kanıtlamış oldu bana.

 
Koleksiyonda bahseder misiniz?

Tuvanam X Fabrika koleksiyonu; za-
mansız, yaşsız ve her kadının dolabında 
olması gereken parçalardan oluşturul-
du diyebilirim. Koleksiyonda gümüş, 

Moda

İnsanları 
tek bir 
bedene 
sığdırmak 
doğru 
değil
RÖPORTAJ: 
HALE CEYLAN BARLAS



Moda

siyah, mavi, safran ve pudra renkleri 
ön planda yer alırken en sevdiğim asi-
metrik kesimler, metalik ve dinamik 
çizgiler göz çarpan detaylar arasında. 
Yine her zaman severek kullandığım 
saten kumaşlara, dantel ve payet de-
taylara bu koleksiyonda da yer verdik. 
Tüm bunların dışında ise kendi kişisel 
hayatımda her zaman body positivity 
ve beden olumlamayı savunan, destek-
leyen bir insan olarak koleksiyonda da 
beden aralığını çok geniş tutmaya özen 
gösterdik. Çünkü milyonlarca insanı 
tek bir kalıba sığdırmak bana hiç bir 
zaman doğru gelmedi.

 
‘DURMAK’ ÇOK IYI GELDI

 
Pandemi sizi nasıl etkiledi?

Mart ayının başı itibariyle pandemi 
nedeniyle herkes gibi biz de evimize 
kapanmamızla birlikte ben de haya-
tımda ilk defa ‘Durdum’ diyebilirim. 
Fark ettim ki evde hiç bir zaman bu 
kadar zaman geçirmemiştim. Evde ol-
mak, eşim ve oğlumla vakit geçirmek, 
durmak, dinlenmek, nefes almak ve 
koşturmadan uzak bir şekilde yaşa-
mak ruhuma ve bedenime çok iyi gel-
di, kendimi yenilenmiş gibi hissettirdi.

 Zor zamanlar geçiren moda en-
düstrisi sizce kısa zamanda toparla-
yacak mı?

Mart itibariyle tüm dünyayı saran 
pandemi, moda sektörünü de derin-
den etkiledi. İtalya’da bu salgından 
en fazla etkilenen ülkeler arasında yer 
aldı. Modanın kalbinin attığı şehirde 
uzun bir süre yaşam durdu, insanlar 
evlerinden çıkamadı. Neredeyse tüm 
moda üretimlerinin olduğu İtalya’da 
her şeyin durması, moda sektörü-
nü biraz düşünmeye ve yeni planlar 
oluşturmaya itti. Ve kısaca tüm bu 
etkiler, moda sektörünü hali hazırda-
ki durumu sorgulamaya yönelttiğini 
düşünüyorum. Ben de bu sorgulama-
yı ve değerlendirmeyi kendi içimde 
yaptım. Bu krizi ve ihtiyaçlarını doğ-
ru okumaya özen gösterdim. Sonuçta 
“Yenilikler, ihtiyaçtan doğar”.
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RAHAT VE ŞIK TASARIMLARA 
YÖNELDIM

 
MBFWI dijital defilesine nasıl 
hazırlandınız, konseptinizi nasıl 
oluşturdunuz?

MBFWI dijital defilesine içinde bu-
lunduğumuz süreç doğrultusunda 
daha rahat şık ve kullanışlı tasarım-
lara yöneldik. Bu koleksiyonda casu-
al ve smart casual giyimini Tuvanam 
dokunuşları ile yorumladık. Koton, 
organik ve pamuklu kumaşlar, jakar-
lı kupralara yer verdiğimiz koleksi-
yonda Tuvanam imzası haline gelen 
işlemelerin minimalize edilerek de-
taylandırıldığı bir koleksiyon bizleri 
bekliyor.

 
Son olarak; 2020 sonbahar 
sezonunda bizi neler bekliyor?

2020 sonbaharı; dramatik temalar, 
İskandinav tarzı kesim ve kalıp ola-
rak 80’ler duygusu hakimiyetinde 
daha çok. Kol, omuz ve detaylarda 
büyük volümlü, hacimli dokunuşlar 
karşımıza çıkıyor. Renk tonları olarak 
siyah zamansız varlığını sürdürürken 
baharat tonları da bu sonbaharda çok 
baskın olacak.

Moda
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Güzellik

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

Ellerinize 
Gülün 

Dokunuşu
Antibakteriyel sıvı, kolonya, 

deterjan kullanımı ve sık 
yıkamaktan nem kaybına 
uğrayan ellerimize ekstra 

özen göstermek gerekiyor. 
gülsha gül özlü el bakım 

kremi içeriğindeki Jojoba yağı, 
Avocado yağı, Alovera özü ile 

harmanlanmış gül esansiyel yağı 
ile cilt bariyerini güçlendirerek 
cildinizin kendini onarmasına 

yardımcı oluyor.

Özel Tasarım 
Maskeler
Rahat ve esnek yapısı sayesinde 
her bedene uyum sağlayan, hem 
kadınların hem de erkeklerin 
kullanımına uygun olarak tasarlanan 
Boyner özel tasarım maskeler yüzde 
100 pamuktan cilt dostu kumaşları ve 
nefes alabilen özellikleri ile kullanım 
kolaylığı sunuyor. Esnek kulak 
arkası lastiği sayesinde pratik bir 
şekilde çıkarılıp takılabilen ürünler, 
yıkanabilir olması nedeniyle de tercih 
ediliyor. Ve benim de şu dönem 
favorilerim içinde yerini alıyor.
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Tüm Bakışlar 
Üzerimde
SEPHORA x STABILO işbirliğindeki keçe 
eyeliner ile tüm bakışlar üzerinizde… 
İkonik Mini Stabilo Boss’tan esinlenen 
yeni eyeliner, orijinal renkleriyle 
dikkat çekiyor. İnce ve hassas ucu ile 
ince çizgiler arasında zahmetsizce 
geçiş yaparken daha dramatik bir etki 
için geniş eğilimli tarıfı ile kalın bir 
hat çekebilirsiniz. Benim gibi bu işi 
beceremeyenler için biçilmiş kaftan.

Bir Dakikada 
Canlı  Saçlar
Saç bakımında her zaman 
pratik ve etkili çözümler 
sunan URBAN Care, 
saçlarını yıkamaya vakit 
bulamadığında saçlarını yeni 
yıkanmış gibi temiz, ferah 
ve dolgun hissetmen için 
üç farklı kokuya sahip yeni 
kuru şampuanları ile hayat 
kurtarıyor. Her URBAN Care 
saç bakımında olduğu gibi 
kuru şampuanlarda içerdiği 
bitkisel keratin ile aynı 
zamanda bakımını sağlarken, 
UV filtresi ile de çevresel 
faktörlere karşı saçını her 
an her yerde 7/24 korumanı 
sağlıyor. 

Doğal ama Işıltılı 
Performans, baştan çıkarıcılık ve görsel şölen… Daha 

ne yazsam bilemedim ama bu ürün kullanmasam 
bile ‘benim olmalı’ dedirtecek bir ürün. Dior’un yaz 

koleksiyonundaki Mineral Nude Glow Pink allık 
hem ışıltılı hem doğal bir görünüm sağlayan harika 

bir allık. Seviyorum, kullanmaya kıyamıyorum.
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Saçlara 
Bakım 
Zamanı

Güzellik
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Saçlarınızın parlaklığı 
azaldı mı? Daha mat 
görünüyor ve uçları 
daha hızlı mı kırılıyor? 
Rahatlamaya ihtiyaç duyan 
saç derisi ve saçlar için 
bu sayfadaki saç bakım 
ürünlerine şans vermeye 
ne dersiniz? Emin olun 
pişman olmayacaksınız.

HERBAL ESSENCES  
Fas Argan yağı içeren maske, 

54,95 TL

SEPHORA COLLECTION 
Hindistan cevizli saç 

maskesi, 32.90 TL

L’OCCITANE 
S.O.S 

nemlendiricili 
saç maskesi, 

95 TL

SIVENO Doğal 
fitoretapi komleks 
şampuan, 49,90 TL

SIVENO Doğal 
fitoretapi komleks 
şampuan, 49,90 TL

MARMARA 
BARBER 

Matte Wax, 
38,95 TL

THE BODY SHOP 
Saç ve vücut 

spreyi, 169,90 TL

PHYTO 
Phytokeratine 
maske, 234 TL
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Mis Gibi 
Kokmak Sizin 

Elinizde
Kokununuz karakterinizi 

yansıtır. Çiçeksi, baharatsı, 
meyvemsi  ya da odunsu. 

Bulunduğunuz yere 
parfümünüzle izinizi 

bırakmaya ne dersiniz?

BOND NO 9, 
Baharat, gül, kırmızı 

meyve ve odunsu 
notalar gibi nüanslar 
veren New York Oud, 

100 ml 2,499 TL

TIZIANA TERENZI 
Bergamut, gül, kırmızı 

meyveler ve misk içeren 
Atlantide, 100 ml 2190 TL

ACQUA DI PARMA 
Adaçayının sakinleştirici 

etkisi ve lavantanın tazeliğine 
bergamot, vetiver ve limonun 

eşlik ettiği Colonia Futura, 
100 ml 960 TL

NARCISO RODRIGUEZ 
Eşsiz bir çiçek buketi 

sunan Fleur Musc,   
100 ml 594 TL

HERMES Işıltılı, 
odunsu ve mineral 

bir koku olan 
L’ombre Des 

Merveilles, 100 ml 
1154 TL

DIOR Sonsuz çiçek 
ve gül kokusunu 

yansıtan Miss Dior 
Rose’N Roses, 100 ml 

1039 TL

INITIO Taze lavanta, 
Hindistan cevizi, safran 

ile zenginleştirilmiş 
kokusuyla Oud for 

Greatness, 90 ml 2100 TL



Sağlık

Maske 
Kullanmayı 

İhmal 
Etmeyin

Cilt bakımının olmazsa 
olmazlarından biri olan maskeler, 

birçok farklı çeşidi ile cildinizin 
ihtiyaç duyduğu özel bakımı 

sağlamayı amaçlıyor. Genellikle 
haftalık bakım ürünü olarak 
kullandığımız yüz maskeleri 

oldukça konsantre bir yapıya sahip 
ve uygulandıktan kısa süre sonra 

etkisini gözlemleyebiliyoruz. 
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SEPHORA 
Green Tea tek 

kullanımlık 
yüz maskesi, 

26,90 TL

JOWAE 
Arındırıcı 

kil maskesi, 
149 TL

NUXE Insta masque kil 
maskesi, 150 TL

SCINIC 24 karat altın 
içerikli tek kullanımlık 
yüz maskesi, 13,75 TL

LIERAC 
Hydragenist 

maske, 249 TL

WOLL Anne sütü içerikli 
yüz maskesi, 119,90 TL

L’OREAL PARIS 
Innovation Anti-

Aging Mask 
tek kullanımlık 
maske, 17,90 TL



Güzellik

Kırmızı Olsun, 
Benim Olsun
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Güzellik ve makyaj 
dünyasının en 
ikonik ürünlerinden 
olan kırmızı rujlarla 
makyajınıza sihirli 
bir dokunuş 
yapabilirsiniz.

M.A.C Loud 
and Clear 

Sugar Dada, 
119 TL

FLORMAR 
Deluxe 

Cashmere ruj, 
44,90 TL

AVON 
Loaded likit 
ruj, 25,99 TL

MILK Allık-ruj, 
199 TL

SEPHORA Collection mini ruj kiti, 69,90 TL

REVOLUTION I 
Heart Vinyl Liquid 

ruj, 29,95 TL

YSL Tatouage Couture 
Velvet, 260 TL



Güzellik

Ok Gibi
Bir makyajın olmazsa 
olmaz malzemesi ve 
tamamlayıcı noktası 
olan maskara, doğru 
seçildiğinde kirpikleri 
besleyebilir, takma 
kirpik etkisi verebilir 
ve makyajınızın etkisini 
artırır. Kirpiklerinize 
aradığınız etkiyi 
vererek makyajınızı 
tamamlayacak maskara 
çeşitleri bu sayfada.
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MILK Kush maskara, 
199 TL

REVOLUTION 
Big Lash, 
59,95 TL

SEPHORA 
COLLECTION 

Size up maskara, 
79,90 TL

ANASTASIA 
BEVERLY 
HILS Lash 

Brag 
maskara,  

210 TL

MAYBELLINE  
Falsies Lash 
Lift, 79,95 TL

CLINIQUE 
High Impact 

maskara, 
149 TL

ISABELLE DUPONT Elixir 
Effect Length Volume 

maskara, 40 TL



Sağlık

canımız çeker?

Hangi yiyecekleri
NEDEN

Hepimiz canı bazen çikolatayı, 
bazen kahveyi, bazen tuzlu 
besinleri daha çok ister. Bazı 
dönemler bazı besinleri nedensiz 
yere daha fazla tüketiriz. 
Herhangi bir besini normalden 
fazla tüketiyor olmak aslında 
vücudumuzda bazı vitamin ve 
minerallerin eksikliğine işaret 
ediyor olabilir. Liv Hospital 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ömür 
Karamahmut anlattı.

Aşırı peynir yeme isteği; diyet 
yağ içeriğinin yeterli miktarda 
olmamasına işaret olabildiği 
gibi kalsiyum eksikliğinin de bir 
göstergesi olabilir.

Kırmızı eti fazla yemenin en bilinen 
sebebi demir eksikliğidir. Kırmızı 

et aynı zamanda esansiyel bir 
vitamin olan b12’nin kaynağıdır. 

Yemediğiniz halde canınız kırmızı 
et tüketmek istiyorsa demir ve b12 

suplementleri kullanılabilir.

79



80

Kimi zaman vücudumuz besinlerin dışında 
daha ilginç ögeleri tatmak ister. Çamur, 
toprak bunlara örnektir. Bu durum genelde 
hamilelerde ve çocuklarda görülür ve anemi 
ile ilişkilendirilir. Anemiye ise yetersiz 
demir, b12 ve folat eksikliği sebebiyet verir. 
Tatlı ve çikolatanın aşırı yenme isteği çeşitli 
nedenlerle ilişkilendirilebilir. Aşırı tatlı 
yemeği çinko, magnezyum ve krom eksikliği 
sebebiyle olabilir. Günlük krom suplementi 
tüketmek insülin seviyesini dengeler ve aşırı 
şeker yeme isteğini baskılar.

Çikolata yeme isteği 
özellikle kadınlarda 
menstrual dönemde 
artar. Az kalorili 
diyetler veya 
uzun süreli açlık 
durumlarında da 
şeker ve çikolataya 
eğilim yatkındır. 
Fakat bunların 
dışında aşırı çikolata 
tüketimi magnezyum 
minerali eksikliğinin 
bir göstergesi olabilir. 
Magnezyum eksikliği 
uyku düzenini olumsuz 
yönde etkileyerek 
kişiyi yorgun hale 
getirir. Stres seviyesini 
artırır. Bu da şekere 
ve çikolataya eğilimi 
arttırır.

Yumurtanın beyazını 
sevmediğiniz halde daha 
fazla tüketme ihtiyacı 
duyuyorsanız bu biotin 
eksikliğine bir işaret 
olabilir. Biotin vücutta 
birçok fonksiyonu olan 
vitaminlerden biridir. 
Özellikle tırnak ve saç 
sağlığı açısından biotine 
ihtiyaç duyulur. 

Aşırı çay ve kahve 
tüketim isteği fosfor 
eksikliğinin bir 
göstergesi olabileceği 
gibi, sodyum ve demir 
eksikliğinden de 
kaynaklanabilir.

Normalden fazla alkol 
tüketimi ise potasyum, 

kalsiyum, gultamin 
eksikliklerinin bir 

sonucu olabilir. Aşırı 
meyve ve sebze tüketme 

isteği ise C vitamini 
eksikliğine işarettir.

Sağlık
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Cildinizi
Covid stresinden

koruyun

Koronavirüs riski ile birlikte el yıkamadaki artışın yanı 
sıra uzun süredir kolonya, dezenfektan gibi alkol içerikli 
temizleyicilerin kullanımının artması cilt problemlerini de 
beraberinde getirebiliyor. Cildin dışarıdan maruz kaldığı bu 
maddelerin etkisinin yanında; virüse yakalanma endişesi 
ve günlük yaşam alışkanlıklarının değişmesinin neden 
olduğu stres de cilt problemlerinin tetiklenmesinde 
önemli rol oynuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi 
Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Yeliz Karakoca, bu 
dönemde cilt hastalıklarından korunmak için önemli 
önerilerde bulundu. İşte anlattıkları…
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CİLT HASTALIKLARININ  
BAŞ AKTÖRÜ STRES

Virüsten korunmak için ellerin sa-
bunla sık sık yıkanması, dezenfektan 
ve kolonya gibi alkollü ürünlerin yo-
ğun kullanımı, cildin doğal yapısını 
bozarak çeşitli sorunlara neden olmak-
ta. Tüm dünyayı saran bu hastalığın 
oluşturduğu panik ve endişe ile stre-
sin tetiklediği çeşitli deri hastalıkların-
da bu süreçte artış görülmekte. Deri, 
tüm yaşam boyunca gün boyu çok 
farklı streslere maruz kalan en geniş 
organ. Cilt hastalıklarının önemli bir 
kısmı ise psikolojik faktörlerle ilişkili. 
Terör, korku, aile içi sıkıntılar, ekono-

mik sorunlar ya da içinde bulunduğu-
muz koronavirüs salgını gibi durum-
lara bağlı ortaya çıkan aşırı kaygı ve 
stres; kaşıntı, terleme, yüzde kızarma 
ve yanma gibi geçici problemlere yol 
açabilmekte. Bunların yanında pru-
rigo nodularis, atopik dermatit, pso-
riasis, seboreik egzama, dishidrotik 
egzama, kronik ürtiker, akne vulgaris, 
liken planus, rekürren herpes simp-
leks, alopesi areata ve telojen effluvi-
um gibi geniş bir grup deri hastalığı 
üzerinde de tetikleyici ve alevlendirici 
etki yapabilmekte. Yoğun stres derinin 
bağışıklık fonksiyonlarında değişik-
liklere neden olarak çeşitli reaksiyon-
ları tetiklemekte. Stres ve diğer ruhsal 
sorunlar deri başta olmak üzere farklı 
organları etkileyebiliyor. 

SİVİLCELERDE DE ARTIŞ 
OLABİLİR

Bu dönemde beslenmedeki deği-
şiklikler ve maske kullanımı nede-
niyle aknede de artış görülebilir. Bu 
etkenler ciltteki yağ bezelerini daha 
fazla çalıştırarak en başta yüz bölge-
si olmak üzere vücudun pek çok ye-
rinde akne oluşmasına neden olabilir. 
Akne oluşumunu önlemek amacıyla 
günlük hijyene dikkat edilmesi, ak-
neli ciltlere özel temizleme jelleriy-
le yüzün günde 1-2 kez yıkanması 
önemli. Maske takılırken oluşan nem 
ve havasız ortam da ciltte yağlanmayı 
artırmakta. Uzun süreler maske takı-
lıyorsa, sık sık değiştirilmeli. Bir diğer 
önemli konu diyet. Bol bol su içilmeli 
ve karbonhidrattan fakir beslenilme-
li. Çikolata, süt ve süt ürünü tüketimi 
kısıtlanmalı. Rafine yağ içeren ürün-
ler tüketilmemeli. 
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ELLERİNİZ İÇİN RENKSİZ, 
KOKUSUZ KALIP SABUNLAR 
KULLANIN

Salgın sürecinde en sık karşılaşılan 
cilt hastalıklarından biri halk arasında 
el egzaması olarak bilinen el derma-
titi sorunu. Eller, sürekli dış ortamla 
temas halinde ve çeşitli tahriş edici 
ve alerji yapabilecek maddeye en çok 
maruz kalan bölge. Özellikle kuru cilt 
yapısına sahip kişiler egzamaya yat-
kın. El egzaması Türk toplumunda 
oldukça sık görülen bir cilt hastalığı. 
Ellerde kızarıklık, kuruluk, çatlama, 
sızlama, kepeklenme, kabuklanma, 
su dolu kabarcıklar ve sulantı ile or-
taya çıkmakta. El egzaması en sık; su, 
kuru hava, sabun, deterjan, dezenfek-
tan, kolonya gibi kimyasal maddeler, 
lastik eldivenler, kişisel bakım ürün-

leri ile aşırı temas sonrasında deride 
tahriş nedeniyle gelişmekte. Ayrıca 
birçok sağlık çalışanı ve diğer bazı 
meslek gruplarında uzun süreli la-
teks eldiven kullanımına bağlı lateks 
alerjisi gelişebilmekte. Dolayısıyla bu 
kişiler lateks içermeyen eldivenler 
kullanmalı. El temizliğinde ise özel-
likle renksiz, kokusuz kalıp sabunlar 
ve nemlendirici içerikli olanlar tercih 
edilmeli. Eller ılık su ile yıkanma-
lı. Her el yıkamanın arkasından el-
ler nemlendirilirse egzama gelişimi 
engellenebilir. Su ve deterjan teması 
gerektiren işlerde mutlaka koruyucu 
eldiven giyilerek eller korunmalı. Su 
ve sabunun olmadığı ortamlarda eller 
dezenfektan veya kolonyayla temiz-
ledikten sonra el kremi kullanılmalı. 
Su, sabun, nemlendirici ellerin temiz 
ve sağlıklı olması için yeterli.



84

Güzellik

SEDEF VE EGZAMA İÇİN  
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Stresle tetiklenen bir diğer önemli 
dermatolojik hastalık da halk arasın-
da sedef olarak bilinen psoriazis. Bu 
dönemde cilt düzenli nemlendirilmeli 
ve bol su içilmeli. Dermatoloji uzma-
nının psoriazis için uygun gördüğü 
mevcut ilaç tedavisine devam edil-
meli ve D vitamini takviyesi alınmalı. 

Atopik egzama bu süreçte stresin 
yanı sıra sabunlar, deterjanlar ve cil-
de uygulanan kolonya gibi kimyasal 
maddelerle tetiklenebilir. Vücudun 
farklı bölgelerinde ortaya çıkabilen 
atopik egzama deride kuruluk, pul-
lanma, kızarıklık ve yoğun kaşıntıy-
la seyretmekte. Deriyi kurutacak uy-
gulamalardan uzak durmak gerekir. 
Ilık suyla duş alınmalı, dermatoloğun 
önerdiği banyo jelleriyle yıkanma-
lı ve hemen sonrasında tüm vücut 
nemlendirilmeli. Mevcut planlanmış 
tedavi uygulanmaya devam edilmeli. 

Yağlı egzama olarak da bilinen yü-
zün yanı sıra saçlı deride ve göğsün 
üst bölgesinde kızarıklık, kaşıntı ve 
pullanmayla karakterize seboreik 
dermatit de stresle alevlenebilir. Bu-
nun dışında soğuk hava, nem kaybı, 
maske kullanımındaki artış, rüzgar, 
sıcak suyla yapılan uzun süreli ban-
yolar şikayetlerde artışa neden olur. 
Yüz, cilde uygun dermatolojik ürün-
lerle ve ılık suyla yıkanıp, hemen son-
rasında nemlendirilmeli. Aşırı acılı, 
baharatlı besinler ve sıcak içecekler 
tüketilmemeli. Dermatoloğun önerdi-
ği eczane ürünleri, krem ve şampuan-
lara devam edilmeli.

CİDDİ CİLT PROBLEMLERİ 
MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM 
GEREKTİRİR

Deride görünür olan bu hastalıklar, 
hastanın stresini daha da artırarak, 
durumu kısır döngü haline sokabilir. 
Bu nedenle takip ve tedavinin önce-
likle dermatoloji uzmanı tarafından 
ancak gerekli durumlarda muhakkak 
psikiyatrist görüşü ve işbirliği ile bir-
likte sürdürülmesi gerekir.
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İ nsanoğlu yaratılışın en başından beri yaşam sü-
recini uzatmak ve ölümsüzlüğü yakalamak için 
elinden gelen bütün çabayı göstermiştir.

Modern çağ ile birlikte bu çabalar daha bir hız ka-
zanmış, tıp ve gelişen teknolojinin de yardımıyla önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. Burun ucu düşüklüğünü dü-
zeltmek, çenenin uzatılması, alnın ve elmacık hattının yük-
seltilmesi, dudak enjeksiyonları örnek olarak verilebilir.

HER YIL 5 MILILITRE HACIM KAYBI MEYDANA GELIR

Diğer taraftan da yaşlanmanın olumsuz etkilerini 
gidermek ve yaşlanma sürecini yavaşlatmak medikal 
estetik uygulamaların esas gayesini oluşturmaktadır. 
Yaşlanmanın etkileri özellikle üç basamakta meydana 
gelmektedir .

Son yıllarda cildin gençleştirilmesi adına pek çok yeni 
trend hayatımıza girdi. Prenses estetiği de bu trendlerin en 
popüleri olma yolunda hızla ilerliyor. Kadın, erkek herkesin 

tercih ettiği, 1 saat süren ve hemen normal hayatınıza 
dönmenizi sağlayan prenses estetiğini Medikal Estetik Tıp 

Derneği Başkanı Medikal Estetik Hekim ve Farmakoloji 
Uzmanı Dr. İbrahim Devrim Gürsoy’dan anlattı...

PRENSES 
ESTETİĞİ

Tüm yüz 
gençleştirmede 
yeni trend
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Birinci basamak, kemik dokuda, yağ 
dokuda, kas dokuda meydana gelen 
hacim kaybıdır. Kişilerde otuz yaşın-
dan itibaren yılda yaklaşık beş mililitre 
düzeyinde hacim kaybı meydana gel-
mektedir. İkinci basamak ciltte mey-
dana gelen elastikiyet kaybı, sarkma, 
kırışma ve lekelenme eğilimidir.

Son basamak da bu iki deformasyo-
nun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan 
ovalite kaybıdır. Yüzlerdeki gençliğin 
doğal yansıması olan v- formu bozul-
maya ve köşelenmeye başlar. 

1 SAAT IÇINDE CILDINIZI 
GENÇLEŞTIRIN

Cerrahi dışı medikal estetik işlem-
ler toprak kaybı ihtimaline karşı top-
rağın ağaçlandırılması gibidir.

Yüzümüze ve cildimize yapılan 
her yatırım bizlere yaşının iyisi olma 
bonusuyla geri dönecektir.

İşte tam da bu noktada cildin genç-
leştirilmesinde yeni trendler öne çıkı-
yor. Prenses estetiği de bu trendlerden 
en popüleri olma yolunda. İp, dolgu 
ve botoksun aynı seansta uygulandı-
ğı bu teknikte yaklaşık bir saatlik süre 
içerisinde, sosyal yaşantımızı fazla 
kesintiye uğratmadan kırışıklık, ha-
cim kaybı ve ovalite kaybının bir uy-
gulamayla azaltılması artık mümkün 
olabiliyor.

CILDINIZ IÇIN EN ANLAMLI 
YATIRIM 

Yüzün iki tarafına yerleştirilen askı 
ipleri ovalite kaybını azaltmada etki-
li ve yüzün yukarıya ve dışa doğru 
kaldırılmasında rol oynamakta. El-

macık ve çene hattına uygulanan 
dolgu uygulamasında zaman 

içinde meydana gelen hacim 
kaybının giderilmesinde et-
kili. Son olarak alın, kaş or-
tası ve kaz ayaklarına yapı-
lan botoks uygulaması da 
karışıklıkların azaltılması 
suretiyle “prenses este-
tiği“ uygulamasının son 
basamağını oluşturuyor. 
Adından da anlaşılacağı 
üzere 30-50 yaş aralığın-
da, minimal ama genel 
yıpranma belirtileri gös-
teren kişilerde tek uygula-

ma ile anlamlı toparlanma 
fırsatı veren bu uygulama 

kişilerin kendi cilt ve yüzleri-
ne yapacakları çok anlamlı bir 

yatırım olabilir.

Estetik
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9sofranızdan 
eksik 
etmemeniz  
gereken

IŞIL IŞIL 
SAÇLAR İÇİN

BESİN
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Kim ışıl ışıl saçları olsun istemez ki? Sağlıklı saçlar için 
dışarıdan bakım yapmak önemli bir konu olsa da aslında 
tek başına yeterli değil. Işıl ışıl saçlara sahip olmak için 
saç sağlığını koruyan ve geliştiren besinlere de sofrada 

yer açmak gerekiyor. Çünkü bazı besinler içerikleri 
ile saçların gürleşmesine, parlamasına hatta hızlı 

uzamasına yardımcı.  Diyetisyen& Yaşam Koçu Gizem 
Şeber bu besinleri sıralarken, verdiği tarifle de ışıl ışıl 

saçlara ulaşmanız mümkün olacak. 

Yumurtanın sarısında 
bulunan biyotin saç sağlığı 
açısından oldukça önemlidir. 
Saçların parlak olmasını 
sağlar. Yumurta beyazının 
tam pişmeden tüketilmesi 
biyotinin vücutta etkin 
kullanılmasını engeller. Bu 
nedenle gür ve sağlıklı saçlar 
için tükettiğiniz yumurtanın 
beyazının iyi pişmiş 
olduğundan emin olmalısınız. 

En kaliteli omega-3 
kaynaklarından 
biri olan somon, 
sadece kalp sağlığını 
değil aynı zamanda 
saç sağlığını da 
destekliyor. Kaliteli 
protein içeriği ve D 
vitamini içermesi 
sebebi ile saçlarınızı 
güçlendirir. Deri 
sağlığı açısından 
önemi olan A vitamini 
ile saç derisinin daha 
sağlıklı olmasına 
yardımcıdır. 

Çinko minerali yetersizliği saç dökülmelerine 
yol açar. İstiridye, çinkonun zengin 
kaynaklarından biridir. Yalnız civa içeriği sebebi 
ile aşırı miktarda tüketilmesi sağlıklı değildir. 
Gebe ve emziren annelerin tüketmemesi 
gereken besin grubunda yer alır. 

İSTİRİDYE

YUMURTA

SOMON
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AY ÇEKİRDEĞİ VE KURUYEMİŞLER

KİVİ

TATLI PATATES

AVOKADO

E vitamini içerikleri ile ay çekirdeği başta olmak üzere fındık, badem ve ceviz 
gibi yağlı tohumlar saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Kalorisi 
yüksek bu besinlerin tüketiminde aşırıya kaçmak, sağlıklı saçlara sahip olmak 
isterken fazla kilo almanıza yol açabilir. 

C vitamini vücutta 
antioksidan etki 
gösterir, hücre ve 
doku onarımını sağlar. 
Saçlarınızın daha 
parlak görünmesine 
yardımcı olan C 
vitamininin en zengin 
kaynaklarından 
biri de kividir. 
Günde 1 adet kivi 
tüketerek günlük C 
vitamini ihtiyacınızın 
yaklaşık %80’ini 
karşılayabilirsiniz. 

Saç ve deri sağlığı için önemli rolü olan A 
vitaminin öncül maddesi beta-karotenden 
zengindir. Bir adet tatlı patates A vitamini 
gereksiniminin 3 katı kadar beta-karoten içerir. 

İçerdiği sağlıklı yağlar ile saçların 
sağlıklı ve parlak olmasına 
yardımcıdır. Avokado, birlikte 
tüketildiği diğer besinlerinde 
vücutta daha etkin şekilde 
kullanılmasına yardımcı 
olduğundan ötürü 
sadece saç sağlığını 
değil genel sağlığı 
geliştirmeye de 
yardımcı olur. 
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MALZEMELER (1 KİŞİLİK) 

200 gram somon fileto

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 demet roka

½ adet avokado

1 tatlı kaşığı sirke

15 adet badem

½ çay bardağı dolusu soyulmuş 

ay çekirdeği

1 tutam tuz ve karabiber

YAPILIŞI: Zeytinyağını tuz ve kara-

biber ile karıştırıp somon filetoyu 

bu karışım ile iyice harmanlayın. 

Tavada çevirerek iyice pişirin. Bir 

salata kâsesine rokayı yıkadıktan 

sonra iri parçalar halinde koyun. 

Bademi ilave ederek karıştırın. 

Avokadoyu soyun, çekirdeğini 

çıkarın, yarısını ay şeklinde dilim-

leyin ve rokanın üzerine ilave edin. 

Pişmiş balığı avokado dilimlerinin 

üzerine yerleştirin. Ay çekirdek-

lerini salatanın üzerine serpiştirin. 

Sirke ile tatlandırarak servis yapın. 

SAĞLIKLI SAÇLAR 
İÇİN: KURUYEMİŞLİ 
AVOKADOLU SOMON 
SALATA

KIRMIZI ET

KOYU YEŞİL YAPRAKLI 
SEBZELER
Ispanak gibi koyu yeşil yapraklı 
sebzeler de demir mineralinden 
zengindir. Sebzelerde bulunan 
demirin vücutta kullanılabilmesi için 
bu sebzelerin bir miktar kıyma veya 
et ile pişirilmesi veya yanlarında 
C vitamininden zengin bir besin 
kaynağı tüketilmesi önerilir.

Demir minerali yetersizliğinde 
saç dökülmesi gözlenir. Kırmızı 
et demirin en kaliteli kaynağıdır. 
Beslenme programında anemiden 
korunmak ve sağlıklı saçlar için 
düzenli yer alması gerekir. 
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Koronavirüs salgını tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde 
de etkilerini göstermeye devam ediyor. Eylül ayında 

okulların açılacak olması ve çocuklarının okula gitmesi, 
haliyle birçok ebeveyni de telaşlandırıyor. Liv Hospital 

Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nermin 
Tansuğ aileleri alınacak önlemler konusunda Re Touch 

Mag için önemli bilgiler verdi.

şimdi virüsten 
korunma zamanı

DERS ZİLİ ÇALDI,
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Covid-19’un ana bulaşma 
yolu damlacık ve temas 
yoluyla. Okullar toplu bu-
lunan yerler olduğu için 

bulaşma açısından riskli. Okullarda 
Covid-19’a karşı alınacak önlemler 
çok önemlidir. Çünkü, milyonlarca 
öğrenci, öğretmen, çalışan ve ailele-
rini  içeren çok geniş bir çevreyi et-
kileyecektir. Bu nedenle Milli Eğitim 
Bakanlığı Bilim Kurulu ile birlikte 
okullarda ve aynı zamanda servis-
lerde alınacak önlemler ile ilgili çok 
geniş bir rehber hazırlanmıştır. An-
cak okullarda bulaşma riskini en aza 
indirmek için sadece okul, servis çalı-
şanlarına değil, ailelere ve öğrencilere 
de görevler düşmektedir.

 
OKULDA 4 METREKAREYE BİR KİŞİ 
DÜŞECEK DÜZENLEME

 
Okullarda en az 4 metrekareye bir 

kişi düşecek şekilde personel ve öğren-
ci planlanması yapılacak ve sınıf, çalış-
ma salonları, yemekhane, kantin gibi 
toplu alanlarda bulunan kişiler ara-

sında en az 1 metre mesafe bulunacak. 
Eğitim faaliyeti başlamadan önce okul 
binasının temizliği yapılacak, okul içe-
risinde çalışanlar ve öğrenciler maske 
takacaklar, el temizliğine dikkat edile-
cek, temizlik ile ilgili sabun ve el anti-
septikleri uygun yerlerde bulunacaktır.

 
ÇOCUĞUNUZ HASTA 
HİSSEDİYORSA OKULA 
YOLLAMAYIN

 
Okul girişinde öğrencilerin ve ça-

lışanların ateşi ölçülmelidir. Ateşli 
olan veya öksürük, burun akıntısı 
gibi yakınmaları olan kişilerin oku-
la alınmaması gerekmektedir.Okul-
ların açılmasıyla velilere özel olarak 
hazırlanmış Bilgilendirme Formu ve 
Taahhütname şeklinde bir bilgi notu 
iletilecektir. Bu bilgi notunda iletilen 
ve velilere düşen en önemli görev 
ateş, öksürük, burun akıntısı, solu-
num sıkıntısı, ishal şikayetleri olan 
çocukların okula bilgi verilerek gön-
derilmemesi ve doktor kontrolü yap-
tırılmasıdır.

Sağlık
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ÖĞRENCİYİ HEP AYNI KİŞİ OKULA 
BIRAKMALI

 
Yine ailede ateş, öksürük, burun 

akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Co-
vid-19 belirtileri olan ya da Covid-19 
tanısı alan, temaslısı olan kişi bulun-
ması durumunda okula bilgi veril-
mesi ve öğrencilerin okula gönderil-
memesi gerekmektedir. Öğrencilerin 
mümkünse aynı veli tarafından oku-
la bırakılmalı ve alınmalı, bu sırada 
sosyal mesafe kuralına uyulmalı ve 
maske takılmalıdır. Büyükanne/bü-
yükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya 
kronik hastalığı olanlar öğrencileri bı-
rakıp almamalıdır.

 
OKULDAN EVE GELİNCE 
KIYAFETLERİ HAVALANDIRIN VE 
DUŞ YAPTIRIN

 
Çocuklar eve geldikten sonra elle-

rini uygun şekilde yıkamalı, müm-
künse duş aldırılmalı ve okul kıya-
fetleri çıkartılmalıdır. Okul kıyafetleri 
her gün değiştirilmeli veya havalan-
dırılmalıdır. Evde havlu, bardak gibi 
kişisel eşyalar ayrılmalıdır.  Evde de 
sosyal mesafeye uyulmalı, birbirimi-
ze sarılıp öpmemeliyiz. Bu konuda 
biz büyükler çocuklarımıza örnek 

olmalıyız. Çocuklar okula giderken 
ara öğünleri yanına konulmalı, kan-
tinden alışveriş mümkünse yapılma-
malıdır. Öğretmenler tarafından da 
kontrol edilecek olan çocukların okul-
da kalem, silgi gibi eşyalarının ortak 
kullanılmaması, arkadaşları ile sosyal 
mesafelerini koruması, birbiri ile sa-
rılıp, öpmemeleri gerektiği özellikle 
küçük çocukları korkutmadan anla-
tılmalıdır.

 
EKSİK AŞILAR TAMAMLANMALI

 
Okula başlamadan önce çocukları-

mızın sağlık kontrollerini yaptırmalı, 
eksik aşıları varsa mutlaka tamamlat-
malıyız. Hekiminiz öneriyorsa grip 
aşısını yaptırmalısınız. Yine hekimi-
niz öneriyorsa destek vitamin veya 
ilaçlar verilebilir. Tüm bu önlemler 
dışında çocuklar her zaman olduğu 
gibi sağlıklı beslenmeli ve düzenli 
uyumalıdırlar. Evde veya uygun or-
tamlarda oynamaları sağlanmalı, bil-
gisayar başında uzun süre vakit har-
camaları engellenmelidir.

Unutmayalım ki sağlıklı beslenir, 
sağlıklı yaşar,  koruyucu aşılarımı-
zı yaptırırsak bağışıklık sistemimiz 
daha iyi olur, hastalık ile daha iyi mü-
cadele ederiz.

Sağlıklı beslenir, sağlıklı yaşar, koruyucu aşılarımızı 
yaptırırsak bağışıklık sistemimiz daha iyi olur, 

hastalık ile daha iyi mücadele ederiz.

Sağlık
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Sokak LEZZETLERİ
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Röportaj

Oprah Winfrey, Robert Red-
ford, Kevin Spacey, Calvin 
Klein, Diana Von Fürsten-
berg, Michael Kors, Cat-

herine Zeta Jones ve Michael Douglas 
gibi dünyaca ünlü isimlere Türki-
ye'yi anlatan, sadece Türkiye'nin de-
ğil, dünyanın da yakından tanıdığı 
ünlü rehber Saffet Emre Tonguç ile 
yeni kitabı 'Butik Oteller' hakkında 
konuşmak, yeni tatil sistemini öğren-
mek için bir araya geldik... Tonguç bu 
keyifli sohbette değişen tatil anlayışı-

mızın ip uçlarını verdi. Tonguç'a göre 
pandemi ile açık büfeler kapandı ve 
artık israftan kurtulduk.

En çok gezen, en ünlü, en çok kitabı 
olan bir rehbersiniz. Ve pandemi 
size seyahatlere farklı gözle bak-
manızı sağladı. Çıkış noktanızdan 
biraz bahseder misiniz?

Aslında her şey pandemi süreci ve 
onun getirdiği yeni normal üzerine 
kafa yormamla başladı. Turizmdeki 
tüm ezberlerimiz bozuldu ve sektör 

‘İSRAFTAN 
KURTULDUK! 
AÇIK BÜFELER 
KAPANDI!’

Saffet Emre Tonguç

Ünlü isimlere yaptığı rehberlik ile tüm dünyanın tanıdığı 
isim haline gelen Saffet Emre Tonguç,’Butik Oteller’ 

isimle son kitabında, alınan önlemleri ve yeni oluşumları 
anlattı. Re Touch Mag’e konuşan Tonguç, “Pandemi ile 

artık tatil anlayışımız da değişti” dedi...

HAZIRLAYAN: HALE CEYLAN BARLAS



96

Röportaj

büyük bir açmaza girdi. Ama ayakta 
durmak zorunda çünkü Türkiye eko-
nomisinin lokomotif sektörlerinden 
biri. O kadar kişi turizmden ekmek 
yiyor ki… Ben de 34 yılını bu sektöre 
harcamış bir emektar olarak, elini taşın 
altına ilk koyanlardan biri olmayı ken-
dime görev edindim ve otellerin yeni 
normalini yerinde görmek, yazmak 
için yollara düştüm. Öte yandan okura 
karşı bir sorumluluğum vardı çünkü 
Instagram hesabıma her gün o kadar 
çok otel tavsiyesi soran mesaj geliyor 
ki… Kafalar karışık, ortam tedirgin ve 
insanlar doğru tercih yapmak istiyor-
lar. Bunun için güncel, güvenilir ve ra-
fine bir kaynağa duyulan ihtiyacı gör-
düm. Dolayısıyla hem ihtiyaç duyulan 
bu kaynağı hazırlamak hem de sektö-
rün toparlanma sürecine katkı sunmak 
istediğim için bu kitap ortaya çıktı.

OTELLERİN BÜYÜK BİR KISMI 
AÇILAMAYABİLİR

50 oteli neye göre belirlediniz?
Aslında yola çıkarken oluşturdu-

ğum listede yaklaşık 100 otel vardı. 
Eleyerek 50’ye indirdik. Amacım çok-

luğu değil rafine listeyi yakalamaktı. 
İlk kitaba koyamadığım ama kalite-
sine inandığım başka adresler de var. 
Onlara da ilerleyen baskılarda yer 
vermeyi planlıyoruz. 

Butik Oteller kitabınızdaki otelle-
rin aksine ülkemizde her şey dahil 
sistemi öne çıkıyor. Pandemi ile bir-
likte her şey dahil sisteminin sonu 
olabilir mi?

Butik tatil, pandemi ile gelişen bir 
anlayış değil. Zaten özellikle butik ta-
til tercih eden bir kesim vardı ama ülke 
turizmi daha çok 'Her şey dahil ve 5 
yıldız' sistemi ekseninde dönüyordu. 
Bu tatil anlayışının öyle hemen geri 
geleceğini düşünmüyorum. Hatta bu 
sene belki de büyük otellerin bir kısmı 
hiç açılmayacak. Çünkü ciddi bir mali-
yet söz konusu. Yeni normalin getirdiği 
yeni tatil anlayışının benimsenmesi za-
man alacağı için otellerin doluluk kapa-
sitesini yakalaması da zaman alacak. Bu 
da aşağı yukarı sezonun bitişi demek. 
Evet mevsim geçişlerinin sarkması ne-
deniyle hava belki hemen soğumuyor 
ama eylül-ekim tatili, özellikle çocuklu 
aileler için uygun bir zaman değil.



AÇIK BÜFELER SONA ERDİ

Yeni normalle birlikte her ne kadar 
oteller zorunlu düzenlemeleri yapsa 
da maalesef vaka sayılarında büyük 
artış yaşandı. Oteller bu noktada 
ekstra ne tür önlemler alıyorlar?

En güzel ve beni mutlu eden ye-
niliklerden biri olarak açık büfeler 
sona erdi. Ya sofranıza geliyor ya da 
büfeye yaklaşamıyorsunuz, eldivenli 
ve maskeli bir görevli size istediği-
niz yiyecekleri büfeden servis ediyor. 
Müthiş bir israf ve kirlilik vardı açık 
büfelerde; o yüzden bu değişimden 
mutluyum. 

Peki oteller özellikle havuzdaki 
dolululuğu nasıl kontrol altında 
tutuyorlar?

Otel personelinin maske, siperlik, 
eldiven kullanması, tüm ortak alanla-
rın sosyal mesafeye göre düzenlenme-
si, odaların ve ortak alanların normal 
temizliğe ek olarak dezenfektanlar ile 
hijyenik hale getirilmesi, havluların 
dezenfekte edilip el değmeyen ma-
kinelerde poşetlenerek odalara bıra-
kılması, günde 2 kez havlu değişimi, 
otele girişte ateş ölçümü ve hemşire-
lerin sürekli kontrolü gibi birçok yeni 
düzenleme var. 

ESKİYE DÖNMEK MÜMKÜN DEĞİL!

Pandemi sizce turizmi nasıl etkiledi?
Uzun bir süre eskiye dönmek müm-

kün değil, yeni normal ile yaşamayı 
öğrenmek zorundayız. Yeni süreçte 
hem konaklama hem ulaşım pratikle-
ri değişti. Pandemi öncesi THY bir re-
korun sahibiydi ve dünyanın en fazla 
noktasına uçan havayolu şirketiydi. 
Bu ciddi bir rekabetin de sebebiydi. 
Şimdi uçuş yasakları nedeniyle bu un-
vanı bir süre kullanamayacak. Ve uçuş 
yasakları sadece havacılık sektörünü 
değil turizmi de doğrudan etkileyecek. 
Yolculuk gereklilikleri değişiyor. Sağ-
lık raporlarının zorunlu hale gelme-
si, termal kameraların yaygınlaşması, 
yüz tanıma sistemlerinin kullanılması, 
otomatik geçiş gibi birçok yenilik artık 
normal olma yolunda…

Pandemi dönemini nasıl değerlen-
dirdiniz?

Evden de olsa üretmeliyim dedim 
ve çalışarak geçti günler. Çünkü za-
mansızlıktan sürekli ertelediğim Bo-
ğaz Hakkında Her Şey kitabımın 
güncellemelerini tamamladım. Kanat-
larımda İstanbul kitabımın Almanca 
versiyonunu tamamladık. Türkiye bir 
turizm ülkesi ve bunu unutturmamak 

Röportaj
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gerekiyordu. İstanbul bir marka ve o 
markayı parlatmak istedim. Bir metin 
hazırladım İstanbul aşkımı anlatan ve 
her şey bitecek, geçecek umudu aşı-
layan… Seslendirdim. Sonra o metni 
farklı yerlerden dostlarım sayesinde 
tam 10 dile çevirdik. İngilizcesini de 
seslendirdim, diğerlerini altyazılı ola-
rak hazırladık. Kanatlarımda İstanbul 
kitabım için Halit Bilen’in çektiği bir-
birinden güzel İstanbul fotoğrafları 
eşliğinde mini klipler haline getirip 
sosyal medyada yayınladık. Çok ses 
getirdi. Tüm bunları yaptığımda se-
yahat yasakları devam ediyordu.

EN ÇOK BEKAR KADINLAR 
SEYAHAT EDİYOR

Herkes işini severek yapar. Ancak 
bazı noktalarda bir bıkkınlık 
olur. İnsanlara sürekli aynı şeyleri 
anlatmak sizde bir bıkkınlık 
yaratıyor mu?

Ben “Gezmek yaşamaktır” diyen 
Hans Christian Andersen’den ilham 
alıyorum. Gezdiğimde, yaşadığımı 
hissediyorum. 20 kez gittiğim bir yer-
de yeni bir detay keşfetmeyi de ilk 
kez gideceğim bir yerin heyecanını 
içimde hissetmeyi de çok seviyorum. 
Tam da bunun için yıllar önce haya-
tımı yolculukla geçirmek istediğime 
karar verip turist rehberliği yapmayı 
seçmiştim. Meslek beni, ben onu çok 
sevdim; 34 yıl olmuş! 

Sizce kadınlar mı, erkekler mi; 
bekarlar mı, evliler mi daha çok 
seyahat ediyor?

En çok seyahat edenler kadınlar ve 
aynı zamanda da bekarlar. Dolayısıyla 
en çok seyahat edenler bekar kadınlar 
diyebiliriz. Kadınlar gerçekten, kül-
tür - sanat turlarına ilgi gösteriyorlar. 
Bu açıdan kadınların donanımlarının 
daha fazla olduğunu söylebilirim.

Röportaj



OPRAH WINFREY BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Yıllardır ülkemizde dünyaca ünlü 
isimleri ağırladınız. Bu ünlü isimler 
arasında sizi en fazla etkileyen kim 
oldu?

Google’ın CEO’su Eric Schmidt, 
oyuncular Robert Redford, Candice Ber-
gen, Kevin Spacey, modacılar Calvin 
Klein, Diana Von Fürstenberg, Michael 
Kors, Eli Tahari, Guess'in sahibi Paul 
Marciano, Amerikalı talk show sunucu-
su, yüzyılın en etkili kadınlarından sayı-
lan Oprah Winfrey, Amerika'nın ilk ka-
dın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 
ABD eski genelkurmay başkanı ve eski 
dışişleri bakanı Colin Powell, yıllık 120 
milyar dolarlık ciro yapan şirketlerin 
sahibi Amerikalı finansçı Leon Black'in 
aralarında bulunduğu 100'e yakın ya-
bancı ünlü ve etkin isme İstanbul'u gez-
dirdim. Beni en çok etkileyen kişi Oprah 
Winfrey oldu.

Önümüzdeki süreçte ülkemizi 
gezdireceğiniz yeni bir ünlü var mı?

İstanbul gezilerine 2021’den önce 
başlama planım şimdilik yok. Ama 
yurtiçi turlar yapacağım. 21 Ağus-
tos’ta Adatepe, 22 Eylül’de Cunda, 
6 Ekim’de Eskişehir, 22 Ekim’de Ça-
nakkale turlarım olacak. Hepsinin 
detayı www.saffetemretonguc.com 
da var. Turları sınırlı tutup kitaplara 
odaklanma planım var. 

Röportaj

İstanbul civarı bu 
dönemde cazip. Çok 
uzaklaşmadan Ege 
- Akdeniz otellerinin 
kalitesinde hizmet almak 
mümkün. Çatalca’daki 
Grandma’s Wonderland, 
Kırklareli’ndeki Bakucha, 
İzmit’teki Narköy ve 
Büyükada’daki Splendid 
Palas çok keyifli adresler
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n Benim önerilerimden ilki; Cun-
da’daki Despot Evi. 1862 yılında yapı-
lan muhteşem bir binanın, ödüllü bir 
restorasyonla tekrar hayata döndürül-
mesiyle açıldı. İçinde yaşanmışlıklar 
barındıran mekanları ayrı bir seviyo-
rum. Despot Evi de öksüzler yurdu, 
hükümet konağı, ilkokul ve film seti 
gibi birçok farklı amaçla kullanıldı-
ğı için epey hikaye saklayan bir yapı. 
Hatta Hayat Bayram Olsa, Kambur, Ah 
Dede Vah Dede, Av Zamanı filmlerini 
izleyenler eski haliyle karşılaşacak. 

n Marmaris’teki Dionysos Hotel çok 
sevdiğim bir başka adres. Sadece do-
ğayla baş başa değilsiniz; aynı zaman-
da doğal besleniyorsunuz. Domates-
ten zeytinyağına kadar o kadar çok şey 
üretiyorlar ki…

n Glamping tarzı da yükseliyor. En 
genel manada butik otel konforunun 
kamp ruhuyla birleştirilmesi diyebi-
liriz. Ama sunduğu koşullar epey şı-
martan cinsten yani lüks kamp gibi 
düşünülmeli. Bu tarzın ayrıcalıklı ör-
neklerinden biri Faralya’daki Perdue 
Hotel. Kendine ait koyu olan odası bile 
var! Komşusu Nautical Hotel de çok 
rafine bir işletme. 12’sinde özel havuz 
olan 19 odası var.

n Eceabat'taki Hotel Porte Caeli, Ge-
libolu Yarım Adası'nın tarihsel ve 
doğal güzellikleri ile dolu toprakları 

üzerinde yer alıyor. Hani cennet gibi 
denir ya tam olarak öyle bir otel. 1700 
dönümlük bir bağın içinde kalıyorsu-
nuz ve muhteşem yemekler tadabili-
yorsunuz. 

n Alaçatı’daki Alavya Otel ve onun 6 
odadan oluşan özel villası Alavya Pri-
vee da ayrıcalıklı adresler arasında. 
Alavya Privee, ilk kez bu yıl kısa ve 
uzun dönem konaklamalar için kira-
ya verilecek. Eskişehir’deki Odunpa-
zarı Modern Müze’nin de sahibi olan 
Tabanca Ailesi’ne ait villa, Türkiye’de 
gördüğüm dekorasyonu en muhteşem 
mekanlardan biri.

n Önerebileceğim diğer rotalar ve 
oteller arasında; Bördübet’teki Golden 
Key,  Alaçatı’daki The Stay, Patara’da-
ki Primadonna, Bodrum’daki Allium 
Villas Resort, The Marmara, Caresse, 
Amanrüya ve Türkbükü No.81, Fet-
hiye’deki Lissiya, Gökçe Gemile ve 
Hillside Beach Club, Göcek’teki Layla, 
Bozburun’daki Sabrinas Haus ve Mia 
Mai ile Çıralı’daki Zümrüt var.

n İstanbul civarı da bu dönemde cazip 
çünkü çok uzaklaşmadan Ege - Ak-
deniz otellerinin kalitesinde hizmet 
almak mümkün. Ulaşım kolaylığı da 
cabası. Çatalca'daki Grandma's Won-
derland, Kırklareli’ndeki Bakucha, 
İzmit’teki Narköy ve Büyükada’daki 
Splendid Palas çok keyifli adresler.

SAFFET EMRE TONGUÇ'TAN 
ÇOCUKLU AİLELERE ÖNERİLER

Röportaj

Obita volum eost, sitatenihil in ped molupta tendaecusci 
in pernam vellandam fuga. Nequodi iunti bla sitiisquo
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İSTANBUL

T ürkiye’de İstanbul Sözleş-
mesi konusunda büyük bir 
tartışma yaşanıyor. Evler-
den işyerlerinden dev bo-

yutlarda baskılı, rengarenk el işlemesi 
küçük pankartlar sarkıyor. Bazen bir 
gelinlikçi dükkanının vitrinindeki si-
yah beyaz bir gelinlik üzerinde, bazen 
kırda dinlenmek için yaslandığınız 
kaya parçasının üzerinde… Hemen 
hepsinde “İstanbul Sözleşmesi Yaşa-
tır” yazıyor. Artvin’de bir yol tabela-
sında “HES’ler öldürür, İstanbul Söz-
leşmesi Yaşatır” yazarken, Edirne’de 
bir okulun kapatılmasına itiraz eden 
kadınların elinde ise bir döviz ve “İs-
tanbul Sözleşmesi Yaşatır, “İstanbul 
Sözleşmesi’ni Uygula” yazıyor. Fabri-

kadaki işçi, tarladaki köylü kadından, 
ünlü sanatçılara dek yüzlerce, belki de 
binlerce kadın açıyor telefonunun ka-
merasını, sözleşmenin bir maddesini 
okuyor. Kadınlar Covid 19 karantina 
koşullarına rağmen neredeyse tüm il-
lerde, birçok ilçe ve köyde sokaklarda 
buluşuyor; sözleşmenin yaşatacağı-
nı yazan, uygulanmasını talep eden 
kadınların el emeği mor maskeleriy-
le isyanın, direnişin, haklarına sahip 
çıkmanın destanını yazıyor. İşte, ka-
dınların hayatında büyük bir öneme 
sahip olan İstanbul Sözleşmesi ile 
ilgili merak edilen her şeyi, hayatını 
kadın haklarını savunmaya adamış, 
kadın hakları savunucusu Avukat 
Hülya Gülbahar’dan dinledik…

SÖZLEŞMESİ

YAŞATIR!

HAZIRLAYAN HALE CEYLAN BARLAS
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Mekan

‘Çeşitli tarikatlar, marjinal muha-
fazakar partiler, 21. yüzyılda hala er-
keklerin üstün cins olduğu safsatasını 
savunan, erkeklik ayrıcalıklarını kay-
betmemek için direnen ataerkil çe-
teler, siyasi iktidarın bir kesimi ile el 
ele vermiş, İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıkılması için mücadele ediyor. Ka-
dınlar ise canlarını dişlerine takmış 
İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkıyor. 
Belki de dünya tarihinde ilk kez ulus-
lararası bir sözleşme, bir ülkede bu 
kadar yoğun bir biçimde tartışılıyor, 
anlaşılmaya çalışılıyor’ diyor Avukat 
Hülya Gülbahar… İşte merak edilen 
sözleşmenin detayları…

İstanbul Sözleşmesi kadına karşı 
şiddeti önlemek amacıyla çıkarılan 
bir Avrupa Konseyi sözleşmesi. Tam 
adı, Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mü-
cadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi. 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da 
imzaya açıldığı için “İstanbul Sözleş-
mesi” olarak anılıyor. Türkiye, söz-
leşme imzaya açıldığı gün, 11 Mayıs 

2011 tarihinde İstanbul’da ve hiçbir 
çekince koymaksızın imzaladı. Söz-
leşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yü-
rürlüğe girdi. 

TÜRKİYE SÖZLEŞMEYE HER 
AŞAMADA EMEK VE KATKI VERDİ

Sözleşmeye karşı çıkanlar, sözleş-
menin dış güçlerce hazırlandığını, 
tercüme olduğunu, yerli ve milli ol-
madığını iddia etmektedir. Oysa ki 
Türkiye, sözleşmeyi hazırlayan Avru-
pa Konseyi’nin kurucu üyesidir. Söz-
leşme imzaya açıldığı tarihte, Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin baş-
kanlığını yapan ülke Türkiye’dir. Söz-
leşmeyi hazırlayan sekiz kişilik komi-
tede Türkiyeli bir akademisyen yer 
almış, ülkemizdeki kadın STK’ları bu 
sürece dahil olmuş, o tarihte  Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
başkanı olan şimdiki Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu da süreci takip et-
miştir. Sözleşme ismini, imzaya açıl-
dığı kent olan İstanbul’dan almıştır, 
tarih boyunca da İstanbul Sözleşmesi 

Avukat Hülya Gülbahar
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Konu

olarak anılacaktır. Sözleşme 24 Kasım 
2011 tarihli oturumda TBMM’deki 
tüm siyasi partilerce kabul edilmiştir, 
246 kabul oyu ve bir çekimser oy kul-
lanılmıştır, bir adet bile karşı oy ve-
rilmemiştir. Sözleşme’nin altında dö-
nemin Cumhurbaşkanı Başbakanı ve 
Dışişleri Bakanı’nın imzası vardır. Bu 
nedenlerle, Türkiye’nin yazımı dahil 
her aşamasında emek ve katkı verdiği 
bir sözleşmedir.

Kaldı ki, insan hakları sözleşmele-
ri evrensel sözleşmelerdir. Sözleşme 
evrensel, uygulama yerel olur mu? İs-
tanbul Sözleşmesi de kadınları şidde-
te karşı korumayı ve şiddeti önlemeyi 
esas alan uluslararası bir sözleşmedir. 
Hayat hakkı gibi, şiddete maruz kal-
mama hakkı gibi temel insan hakları-
na dayanır ve temel insan hakları tar-
tışmaya açılamaz.

İnsan hakları belgeleri, ister Av-
rupa ya da Asya’da herhangi bir şe-
hirde; isterse iki kıtayı buluşturan 
İstanbul’da imzaya açılmış olsun, 
devletlerin imzalayarak vardıkları 
uzlaşmayı yansıtan evrensel uzlaşma 
metinleridir. Gündelik siyasete, kon-
jonktüre göre kabul edilen ya da ter-
kedilen alelade kelime yığınları değil, 
insanların haklarıyla, yaşamlarıyla ile 
ilgili metinlerdir.

Dolayısıyla sözleşmeden çekilmek, 
sözleşmenin referans aldığı ve Tür-
kiye’nin de taraf olduğu tüm temel 
insan hakları belgelerini de tartışma-
lı hale getirmek anlamına gelecektir. 

Aynı şekilde tüm dünyaya, Türki-
ye’nin anayasadaki eşitlik ilkesinden, 
şiddeti önlemek ve şiddete maruz 
bırakılanları korumakla ilgili yasalar-
dan vazgeçildiği, devletin kadın er-
kek eşitliği ve kadına yönelik şidde-
ti önleme politikasını terk ettiği ilan 
edilmiş olacaktır.

Bu nedenle Türkiye kadın hareketi, 
İstanbul Sözleşmesi’nin hem kadın-
ların hayatları, hem de Türkiye’nin 
geleceği ile ilgili bir sözleşme olarak 
öneminin farkındadır. Bu nedenle 
Türkiye tarihindeki en geniş kadın 
platformunu, EŞİK-Eşitlik İçin Kadın 
Platformu’nu oluşturarak ortak bir 
mücadele yürütmeye başlamıştır.



EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platfor-
mu’nun İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 
kamuoyunda yanlış propaganda ile ya-
pılan karalama kampanyası girişimine 
karşı Doğru/Yanlış temalı bir sosyal 
medya kampanyası yapmıştır. Bu kam-
panyada yer alan kimi başlıklara biraz 
daha açarak yakından bakarsak:

YANLIŞ: TOPLUMUN BÜYÜK BİR 
ÇOĞUNLUĞU SÖZLEŞMEDEN 
RAHATSIZ, İPTAL EDİLMESİNİ 
İSTİYOR.

Metropoll araştırma şirketinin Tem-
muz 2020’de yaptığı araştırmaya göre 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi 
isteyenlerin oranı yüzde 17’dir. Toplu-
mun yüzde 63.6’sı sözleşmeden çıkıl-
masını onaylamamaktadır. Sözleşme 
karşıtları ile eşit propaganda olanak-
ları sağlandığı, sözleşmenin gerçek 
içeriği anlatıldığı takdirde sözleşme-
nin uygulanmasını isteyenlerin oranı 
daha da artacaktır. Nitekim KONDA 
Araştırma Şirketinin Ağustos 2020 
tarihli ve mahalle ve köyleri de dahil 
32 ilde yaptığı son araştırmaya göre 
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını 
isteyenlerin oranı bir ay içinde %7’ye 
inmiştir. Bir ay içinde Sözleşme lehine 
10 puanlık bir değişim sağlanmıştır.

 
YANLIŞ: SÖZLEŞME ERKEKLERİ 
MAĞDUR EDİYOR.

DOĞRU: Sözleşme şiddet uygula-
mayan erkeklerle ilgili herhangi bir 
yaptırım içermemektedir. Sözleşme, 
kadınlara şiddet uygulayan, kadın-
ları tehdit eden erkeklerin, gerekirse 
mağdurdan uzaklaştırma gibi yön-
temlerle durdurulmasını ve şiddetin 
önlenmesini amaçlamaktadır.  Şid-
det uygulandığı takdirde ise şiddet-
çi erkeklerin cezalandırılmasını iste-
mektedir. Kaldı ki sözleşme, sadece 
kadınları değil, çocukları, aynı çatı 
altına yaşayan kadın-erkek herkesi 
şiddetten korumaktadır.

 
YANLIŞ: SÖZLEŞME EŞCİNSELLİĞİ 
TEŞVİK EDİYOR.

DOĞRU: İstanbul Sözleşmesi’nin ko-
nusu, insanların cinsel yönelimi ve 
cinsiyet kimliği değildir. Sözleşme 
sadece tek bir maddede, 4. maddede 
şiddet söz konusu olduğunda kimse-
ye ayrımcılık yapamazsınız demek-
tedir. Nasıl ki şiddete maruz kalan 
kişiler için ten rengine, evli olup ol-
mamasına, siyasi görüşü ya da dini 
inancına göre ayrım yapılamayacak-
sa, bu sözleşmeyi uygularken cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle 
de ayrımcılık yapılamayacaktır. Şid-
detsiz bir hayat, cinsel kimlik ve yö-
neliminden bağımsız olarak herkesin 
en temel hakkıdır.

Konu



YANLIŞ: SÖZLEŞME AİLE YAPISINI 
BOZUYOR, YUVA YIKIYOR?

Sözleşmede aile ile ilgili olarak özel 
bir düzenleme yoktur. Sözleşme, ge-
niş aile, çekirdek aile gibi insanların 
yaşamak istediği aile modeline ka-
rışmamaktadır. Sözleşmenin konusu, 
aile içinde ve dışında kadına karşı 
uygulanan şiddetin önlenmesi, şiddet 
uygulayanların da cezalandırılma-
sıdır. Sözleşme, aile içindeki şiddeti 
önlemeye çalışarak, içinde şiddetin 
olmadığı; çocuk ya da yetişkin tüm 
üyelerinin psikolojik şiddet de dahil 
olmak üzere her türlü şiddetten uzak, 
güvenli ve huzurlu bir ortamda bir-
likte yaşamalarını sağlamayı hedefle-
mektedir. Aile yapısını bozan, ailenin 
huzurunu kaçıran ve boşanmalara 
neden olan en önemli faktör, aile içi 
şiddettir.

YANLIŞ: SÖZLEŞMEYE DÜNYADA 
HER YERDEN TEPKİLER VAR.

DOĞRU: Sözleşme şu ana kadar 45 
ülke ve Avrupa Birliği tarafından im-
zalanmıştır. Türkiye’de olduğu gibi 
başka kimi ülkelerde de özellikle tu-
tucu katolikler gibi dinsel ya da aşı-
rı milliyetçiler gibi siyasal nedenlerle 
sözleşmeye karşı çıkan marjinal ke-
simler vardır. Buna rağmen, imzacı 
ülke sayısı her geçen gün artmaktadır. 
Sözleşme, kadınlara yönelik şiddetle 
mücadele konusunda en önemli ulus-
lararası belge olarak bir dünya sözleş-
mesi olma yolunda hızla ilerlemekte-
dir. Bugün Kazakistan ve Tunus gibi 
çeşitli kıtalardan birçok ülke Avrupa 
Konseyi üyesi olmadıkları halde bu 
sözleşmeye taraf olmak için gerekli 
prosedürleri tamamlamaktadır.

YANLIŞ: SÖZLEŞME DİNİMİZE, 
KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI, BİZE 
UYMUYOR.

DOĞRU: Sözleşmede dine dair doğru-
dan hiçbir madde yoktur. Tam tersine 
4. maddesinde hiç kimseye dini inan-
cından ötürü ayrımcılık yapılamaya-
cağının altını çizmektedir. Ancak Söz-
leşme; namus cinayeti, başlık parası, 
çocuk yaşta evlendirme, kadın cinsel 
organı sakatlamaları gibi şiddet uygu-
lamaları için dinin, gelenek, görenek 
ve kültürün bahane olarak kullanılma-
sına izin vermemektedir. “Kültürümü-
ze aykırılık” söylemleri, esas itibariyle 
kültürün eril tarafını yansıtmaktadır. 
Yerli ve millilik iddiasının aksine, di-
nen ya da siyaseten oldukça farklı ül-
kelerde de ataerkil sistem nedeniyle, 
neredeyse tıpatıp aynı eril kültür var-
dır. Sözleşme, sadece bazı ülkelerdeki 
ya da kıtalardaki değil, tüm dünya öl-
çeğinde eril kültürün dönüştürülmesi-
ni, değiştirilmesini hedeflemektedir.

 
YANLIŞ: SÖZLEŞME 
BOŞANMALARI ARTTIRIYOR.

DOĞRU: Sözleşmede evlenme ya da 
boşanmayı teşvik edici hiçbir madde 
yoktur. İddiaların tersine, tüm dün-
yada evlenme oranları azalır ve bo-
şanma oranları artarken Türkiye’de 
ne evlilik sayısı dramatik bir biçimde 
azalmakta, ne de boşanmalar abartıl-
dığı oranlarda artmaktadır. Kadınla-
rın ekonomik bağımsızlığının olma-
dığı, kendilerine aile dışında bir hayat 
sunulmadığı koşullarda kadınlar açı-
sından boşanmaların çoğu şiddet ne-
deniyledir. Boşanmaların başlıca ne-
deni uluslararası sözleşmeler değil, 
aile içindeki erkek şiddetidir.

Konu



YANLIŞ: SÖZLEŞME YÜZÜNDEN 
KADINLAR KAFASINA GÖRE 
KORUMA KARARI ALIYOR, BUNUN 
BİR SINIRI OLMALI.

DOĞRU: Adalet Bakanlığı verilerine 
göre 2019 yılında kadınların 41 bin 
383 koruma başvurusu reddedilmiş-
tir. Koruma talebi zamanında veril-
mediği ya da kağıt üzerinde bırakıldı-
ğı için onlarca kadın şiddete uğramış 
ya da öldürülmüştür. Kaldı ki, gerçek 
dışı, iftira niteliği taşıyan beyanlarla 
bir koruma kararı alındı ise, bu karara 
karşı itiraz yolu açıktır. Kararın öğre-
nilmesinden itibaren iki hafta içinde 
delilleri ile birlikte mahkemeye itiraz 
edilerek koruma kararı kaldırılabilir.

YANLIŞ: SÖZLEŞME TOPLUMU 
CİNSİYETSİZLEŞTİRİYOR.

DOĞRU: Erkekler cinsiyetinden kay-
naklı bir şiddete uğramazken kadın-
lar ayrılmak istedikleri için bile öldü-
rülüyor, gece sokağa çıktığı için tacize 
uğruyor. Sözleşme cinsiyetin bir şid-
det gerekçesi olmasını yasaklıyor. 
Sözleşmede geçen “toplumsal cinsi-
yet” ibaresi de eşcinsellik ya da cin-
siyetsizleştirme anlamına gelmiyor. 
Toplumsal cinsiyet, kadın ve erke-
ğe, biyolojik cinsiyet özelliklerinden 
farklı olarak toplumların, kültürlerin 
yüklediği verili rol ve görevleri ifade 
ediyor. Dolayısıyla sözleşme kadın ve 
erkek cinsiyetleri dışında üçüncü bir 
cinsiyet oluşturmaya, toplumu cin-
siyetsizleştirmeye veya eşcinselliği 
meşrulaştırmaya yönelik herhangi bir 
hüküm içermiyor.

YANLIŞ: SÖZLEŞME YÜZÜNDEN 
SADECE KADININ BEYANIYLA, 

BAŞKA HİÇBİR DELİL OLMAKSIZIN 
ERKEK HAPSE ATILMAKTADIR.

DOĞRU: Sözleşmeye göre kadının 
beyanıyla verilen tek karar “tedbir” 
kararıdır. Yalnızca; şiddete uğrayan 
kadın ve çocukların mağdur edilme-
mesi için geçici maddi yardım yapıl-
ması, kalacak yer sağlanması, şiddet 
uygulayanın evden uzaklaştırılması 
gibi tedbir kararlarının verilmesin-
de kadının beyanı esas alınmaktadır. 
Ne İstanbul Sözleşmesi’nde, ne de 
6284 sayılı yasada kadının beyanıyla 
verilecek hapis cezası ile ilgili bir dü-
zenleme yoktur. 6284 sayılı yasadaki 
hapis cezası, mahkeme tarafından ve-
rilen koruma kararını ihlal eden erke-
ğe, mahkeme kararına uymadığı için 
mahkeme tarafından verilen cezadır.

YANLIŞ: SÖZLEŞME YÜZÜNDEN 
ŞİDDET ARTMIŞTIR.

DOĞRU: Sözleşme şiddeti arttırma-
mıştır. Sözleşme imzalanmadan 5 yıl 
önce, dönemin adalet bakanının açık-
ladığı istatistiklere göre, 2002-2009 ta-
rihleri arasında kadın cinayetleri yüz-
de 1400 oranında artmıştır. Bu artış 
sürmektedir. Günde yaklaşık beş ka-
dın cinayetine işaret eden bu açıkla-
madan sonra sağlıklı istatistikler ya-
yınlanmamıştır. Açıklanan hiçbir veri 
güvenilir değildir. Kaldı ki, İstanbul 
sözleşmesi 2014’te yürürlüğe girmiş-
tir. Yeterli bütçe ve mekanizmalar ya-
ratılarak etkin biçimde uygulanma-
dığı için şiddeti önleyici etkisi sınırlı 
kalmıştır. Türkiye’de şiddet, İstanbul 
Sözleşmesi uygulandığı için değil, et-
kili bir biçimde uygulanmadığı için 
artmaktadır.

Konu
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1. Şiddete maruz kalan kadınların 
ve çocukların yalnız kalmasını 
önler. Ücretsiz hukuki ve psikolo-

jik destek almasını, kadın örgütlerinin 
davalarına müdahil olmasını sağlar.

2. 7/24 çalışan ücretsiz alo şid-
det hattı, kolayca ulaşılabilecek 
güvenli sığınaklar ve cinsel şid-

det kriz merkezleri gibi destek meka-
nizmaları ağı ile şiddete maruz kalan 
kadınları ve çocukları korur, şiddetçi 
erkekleri caydırır.

3. Eşit vatandaşlığın garantisidir. 
Şiddete son verilmesi için haya-
tın her alanında eşitlik sağlan-

ması gerektiğini söyler. Eşitlik gelince, 
şiddet gider.
 

4. Taciz, tecavüz ve şiddete uğra-
yan kadınların korkmadan şika-
yetçi olabilmesini, baskı altında 

şikayetinden vazgeçse bile konunun 
kamu davası olarak takibini sağlar.

5. Sözde namus ve töre gerekçele-
riyle kız çocuklarının ve kadın-
ların eğitim, çalışma, eş seçme, 

seyahat etme gibi en temel hak ve öz-
gürlüklerinin engellenmesini yasak-
lar. Sözde namus ve töre adı altında 
işlenen kadın cinayetlerini engeller.

6. Şiddet uygulayanın cezalandı-
rılmasını sağlar, cinsiyetçi gerek-
çelerle yapılan indirimleri engel-

ler, cezasızlığı ortadan kaldırır.

7. Tek taraflı ısrarlı takip (musallat 
olma) faillerinin cezalandırılma-
sını sağlar. Kimse, birlikte olmayı 

reddettiği ya da ayrılmak istediği için 
şiddete maruz bırakılamaz.

8. Şiddetin çocuklar önünde ger-
çekleşmesi, silah kullanılması, 
şiddetin tekrar etmesi gibi du-

rumları yüksek riskli durumlar ola-
rak görüp acil önlem alınmasını sağ-
lar. Kadın cinayetlerini engeller.

9. Devletlere, devletin tüm me-
kanizmalarını işleterek kadına 
karşı şiddeti ortadan kaldırmak 

için her türlü tedbiri alma görevini 
yükler.

 

10 . İktidarlara ev içi şiddeti 
durdurmak için yol göste-
rir, sorumluluklarını hatır-

latır, Sözleşmenin gereğini yapmayan 
devletlere hesap sorar.
 

11. Kadınların ve çocukların 
şiddetsiz bir hayat yaşama 
hakkını korur.

 

12. Şiddet mağdurlarının uğ-
radıkları zararların tazmin 
edilmesini sağlar.

#İstanbul Sözleşmesi Yaşatır çünkü;

#İstanbulSözleşmesiniUygula 
#ŞiddetiDurdur

Konu
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Bay Yanlış adlı dizide Doktor Serdar rolüyle geniş bir hayran 
kitlesine ulaşan oyuncu Sarp Can Köroğlu ile Ümraniye 

Platoları'nda Re Touch Mag'in yeni erkek bölümü için özel bir kapak 
çekimi gerçekleştirdik. Sarp Can, tıpkı kendini tanımladığı gibi kibirli 

bir insan olmamasıyla bir kez daha hayranlığımızı kazandı.

DINAMIK
BAŞARILI
YAKIŞIKLI

Sarp Can Köroğlu

Röportaj

RÖPORTAJ: HALE CEYLAN BARLAS 
MODA EDITÖRÜ: RANA DEMIR

FOTOĞRAFLAR: ÜMIT KARALAR 
SAÇ VE MAKYAJ: BURAK MERT AYDIN
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Sarp Can Köroğlu... Genç, 
dinamik, esprili, yakışıklı... 
Neden böyle dediğimizi rö-
portajı okuyunca anlayacak-

sınız. Sarp ile Re Touch Mag Men ka-
pak çekimi için sabahın çok erken bir 
saatinde Nişantaşı’nda buluştuk. Saat 
erken olunca nemrut bir kişiyi görme-
yi beklerken son derece samimi bir 

genç adamla karşılaştık. Keyifli bir çe-
kimin ardından Sarp ile bol kahkahalı 
bir sohbet gerçekleştirdik. Çekimlerde 
en çok “Paydos” kelimesini sevdiğin-
den tutun da kadına şiddete bütün ru-
huyla karşı olduğuna kadar her şeyi 
konuştuk. “Beni tanısanız çok sever-
siniz” diyen Sarp’ı biz tanıdık ve çok 
sevdik. İşte o kahkası bol sohbetimiz...

Röportaj

Takım elbise ve gömlek: Emre Erdemoğlu
Ayakkabılar: Niyazi Erdoğan
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‘Oyunculuğa nasıl başladın’ diye 
pek çok soru sorulmuş olabilir ama 
benim merak ettiğim, çocukluğunda 
oyuncu olmak isteyen biri neden 
Arkeoloji okudu da, oyunculuk için 
bir bölüm tercih etmedi?

Arkeoloji benim için bir araçtı, ba-
kın ben bulup bulabileceğiniz en kötü 
öğrenci olabilirim maalesef... Liseyi 

Bolu’da okudum ve oyunculuk yap-
mak için İstanbul’a gelmem gereki-
yordu. Puanımın yettiği bölümler ara-
sında ilgi alanlarıma yakın tek bölüm 
de burasıydı ama girdikten sonra ar-
keolojide zaten önceden de olan tarih 
sevgim daha da arttı benim için daha 
çok bir hobiye genel kültüre dönüştü 
ve bu durumdan oldukça mutluyum.
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Mimar Sinan Arkeoloji 
bölümünden mezun olduktan sonra 
oyunculukla ilgili nasıl atılımlarda 
bulundun?

Önce akademi 35 buçuk eğitim ku-
rumundan belli bir süre ders aldım. 
Ardından benim oyunculuğa bakış 
açımı değiştiren oyuncu koçu Merve 
Taşkan’la tanıştım ve çok şanslıydım 
bu konuda benim vizyonumu geniş-
lettiği gibi oyunculuğun ne olduğu 
ve nasıl yapılmasıyla ilgili bana bir el 
feneri verdi.

Oyunculuk hikayen biraz ilginç... Bir 
röportajında seni sokaktan çevirip 
oyuncu yaptıklarını söylemişsin. 
Biraz anlatır mısın nasıl oldu?

Evet enteresan bir olaydı, o dönemki 
menajerim beni “Bir iş var hemen gö-
rüşmen lazım” diye aradı, çok net hatır-
lıyorum bir çarşamba günüydü. Gittim 
görüştüm ve hemen anlaştık. Perşembe 
günü sahnelerimi çektik ve cuma akşa-
mı bölüm yayınlandı. Cumartesi insan-
lar sokakta benimle fotoğraf çektiriyor-
du, biraz hızlı bir giriş oldu benim için...

Röportaj
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Son dönemde yayınlanan projelere 
baktığımızda ne çirkin bir kız ne 
de çirkin bir erkek görüyoruz. 
Eskiden güzelliğe değil oyunculuğa 
bakılırdı ama günümüzde sanki dış 
güzellik daha da öne çıkmış gibi 
görünüyor... Sen ne düşünüyorsun?

Kendimizi kandırmayalım dış gü-
zellik her zaman önce gelir ama  bu 
demek değildir ki yetenek ve iç güzel-
lik önemsiz. Sektörle ilgili olarak da 

görsel bir iş yapıyoruz ve tüketimi o 
kadar hızlı ki filmlerin, dizilerin, do-
ğal olarak yapımcılar ve yönetmenler 
işlerin istikbali için yayın olmadan 
izleyiciyi dış görünüşle çekmek is-
tiyor olabilir. Bence bu gayet kabul 
edilebilir ama bizim oyuncular olarak 
üstümüze düşen de görünüşümüzün 
arkasına sığınıp yerimizde sayma-
mamız ve performansımızı arttırmak 
için elimizden geleni yapmak...
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Adını Feriha Koydum dizisi ile 
yıldızın parladı ve şu an Bay 
Yanlış ile herkesin gönlüne taht 
kurdun. Serdar karakteri ile kendini 
özdeşleştirdiğin zamanlar oluyor mu?

Serdar’ın ‘Ben bilirim’ciliği biraz 
bende de var ama Serdar’dan farkım 
daha az kibirliyim diyebilirim. Sanı-
rım ben herhangi bir konuda onun ka-
dar hırslı da değilim. Bir şeyi istemek, 
istediğin hedef doğrultusunda bir şey-
ler yapıp çabalamak evet ama abartı 
derecesinde hırs bana göre değil.

Uzun süredir oyunculuk 
yapıyorsun. Bu camianın en çok 
neyini sevdin?

 Çekimin bitip “Paydos” dendiği 
anı... (Bu soruyu cevaplarken gerçek-
ten büyük bir kahkaha attı)

Corona virüsü nedeniyle duran 
setler yeniden başladı. Siz de 
yoğun bir şekilde gününü sette 
geçiren biri olarak ne gibi önlemler 
alıyorsunuz? Mesela sahne çekilirken 
yakınlaşmanız gereken yerlerde bir 
tedirginlik duyuyor musunuz?

İşten ya da set ortamından sebep de-
ğil, genel olarak bu virüsün dünya üze-
rindeki durumunda endişeliyim tabii ki 
ama hayat devam ediyor ve bu benim 
ekmek teknem. Sağlık çalışanları ya da 
daha başka meslek grupları varken; bu 
durumla ilgili mesleki kategorizelerde 
bulunarak yorum yapmak çok doğru 
olmaz. Mümkün mertebe ben de herkes 
gibi kendimi korumaya çalışıyorum. Ki 
yapım şirketleri de bu süreçte uyarılara 
çok çok dikkat ederek set ortamlarında-
ki azami önlemleri alıyorlar.

Takım elbise ve gömlek: Niyazi Erdoğan
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Birkaç hafta önce dizide 
kadına şiddeti ele aldınız... Son 
dönemlerde yaşanan şiddet olayları 
hakkında ne düşünüyorsun?

Doğduğum büyüdüğüm ailede ba-
bam anneme bırakın fiziksel bir şid-
deti, bir gün olsun kötü bir laf bile 
etmedi. Şimdi benim büyüdüğüm ve 
gördüğüm terbiye bu iken bazı insan 
denemeyecek canlıların bunları yap-
ması, yapmayı aklından geçirmesi be-
nim zihnimde canlanmıyor. Çözümü 
ne derseniz; iki ayaklı bir konu! Önce-
likle eğitim. Kadını metalaştırmayan 

ve kadının sahip olunacak bir obje 
gibi bakılmamasını sağlamak öğretil-
meli çocuklarımıza. İkinci olarak da 
yaptırım ama bu konuda da maale-
sef hep kamu vicdanı yara alıyor ve 
bu çok üzücü. Aklımın asla almadığı 
şey neden tecavüzcüler, kadın döven 
insanlar az ceza alıyor ya da hiç ceza 
almıyor. Ben bu konu hakkında ko-
nuşmaya başlasam çok uzun sürer. En 
başta ‘Tahrik vardır’, ‘Kadın dediğin 
iffetli olacak’, ‘Kadın sokakta kahka-
ha atmayacak’ gibi düşüncelere sahip 
olan zihniyetlerin de değişmesi lazım.
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Sarp Can nasıl biri? Bilmediğimiz 
öne çıkarmadığın huyların 
özelliklerin var mı?

Beni bir tanısanız çok seversiniz 
tahminimce beni tanıyan ve sevme-
yen insan yoktur... Nabza göre şerbet 
vermeyi, iyi diyaloglar kurup insan-
ları ve durumları idare edebilmeyi iyi 
bilirim. Bunun dışında az arkadaşım 
vardır, yeni insanları hayatıma al-
makta zorlanabiliyorum. İyi mi kötü 
mü tam bilmiyorum ama mutluyum 
bu durumdan.

Kendinde en sevmediğin özelliğin nedir?
Hayatımla ilgili bazı konularda ak-

siyon almak için geç kalıyorum ya da 
yapmıyorum daha hırslı daha tırma-
layan bir yapım olsun isterdim.

Yaptığın en çılgınca şey neydi?
Oyuncu olmak sanırım.

Motor tutkunu biliyoruz... Motor 
kullanan biri olarak korkuların var mı?

Delicesine korkuyorum motordan 
ve bu korku beni hayatta tutuyor 
muhtemelen. Aslına bakarsanız mo-
tor tutkusundan ziyade trafikte kal-
mak beni sinirlendiriyor ve açık ko-
nuşmak gerekirse, trafikten kaçmak 
için motorum var.

Takım elbise ve gömlek: Gökhan Yavaş
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Tarzını nasıl tanımlarsın?
Cool biriyimdir. Hatta bazen had-

dinden fazla olur bu. Dolayısyla insan-
lar benimle iletişime geçmeye çekinir. 
Belki biraz daha sıcakkanlı olabilirim.

Takıntılı olduğun kıyafetin var mı?  
Elinden gelse her gün giymek istediğin?

 Takıntı değil de yazı çok severim 
ben. Keşke hep şort ve tişört giysek ya 
da onları bile giymesek (Yine büyük 
bir kahkaha)

Alışverişe ne kadar vakit ayırırsın? 
Planlı mıdır yaptığın alışverişler?

Epey vakit ayırırım. Düzenli olarak 
mağaza gezerim. Giyinmeye de önem 
veririm ama genel olarak düz desen-
siz kıyafetleri tercih ederim.

Kıyafete çok para harcar mısın?
Tişört ve mont kırmızı çizgimdir. O 

nedenle bu iki parça için de harcadı-
ğım paraya acımam.

Dolabının en vageçilmez parçası nedir?
Beyaz, gri ve siyah tişörtlerim.

En büyük korkun?
Hayatta belirlediğim ideallere ula-

şamamak. Bu beni bazen yoruyor 
mental olarak... ‘Less is more’ felsefe-
sine biraz daha kafa yormam lazım.

En son seni ağlatan kitap film 
müzik ya da kişi?

Dev Patel’in baş rolünde olduğu 
Lion filmi, filmin sonunda hıçkıra hıç-
kıra ağlıyordum.

Takım elbise: Gökhan Yavaş 
Kazak: Emre Erdemoğlu
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Beni bir tanısanız çok seversiniz. Tahminimce beni 
tanıyan ve sevmeyen insan yoktur... Nabza göre 
şerbet vermeyi, iyi diyaloglar kurup insanları ve 

durumları idare edebilmeyi iyi bilirim.

Gömlek ve ceket: Niyazi Erdoğan
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Takım elbise: Gökhan Yavaş
Kazak: Emre Erdemoğlu



123

T asarımcı Emre Erdemoğlu, Merce-
des-Benz Fashion Week Istanbul kapsa-
mında tanıttığı 2020-2021 Sonbahar-Kış 
koleksiyonunda "Beni Bağrına Bas" te-

masıyla birbirimizi bağrımıza basmanın, önyargı-
sız olmanın, birbirimize daha sıkı sarılmanın hala 
mümkün olduğu bir dünya vadediyor. 

Ünlü moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, "Beni 
Bağrına Bas" isimli, 2020-2021 Sonbahar-Kış ko-
leksiyonunu tanıttı. Erkek koleksiyonunu tanıttığı 
defilesinin sürprizi ise tasarımcının uzun zamandır 
sahne kostümlerini tasarladığı Murat Dalkılıç oldu. 
Emre Erdemoğlu defilesinde podyumda yürüyen 
Murat Dalkılıç, 70’lerden ilham alınarak hazırlanan 
koleksiyondan mavi tonlarında kısa kolu üzerine 
ikinci bir uzun kolu olan gök mavisi bir takım ile 
podyuma çıktı. 

İNSAN İLİŞKİLERİNİ PROTESTO ETTİ

Defile finalinde de tasarımcı Emre Erdemoğlu 
ile birlikte selama çıkan ünlü şarkıcı podyumdaki 
enerjisiyle dikkatleri topladı. Tasarımcı, koleksiyo-
nuyla ilgili olarak “İnsan ilişkilerinin günümüzde 
geldiği son noktayı protest bir anlatımla ifade et-
meye çalıştım koleksiyonumda. Duygunun, hissi-
yatın azaldığı bir dünyayı kabul etmeyip birbirimi-
ze daha sıkı sarılmamız gerektiğini farklı bir dille 
anlattım" diyor.

Önyargısız  
bir dünya için
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Trend

T ürk ve dünya mutfaklarının en seç-
kin lezzetlerine kendine has yoru-
munu katan BigChefs, 2020 İlkba-
har-Yaz menüsünü Türk perakende 

sektörünün renkli dünyası ile birleştirerek “Gu-
rurla Bizden” temasıyla misafirlerine sunuyor. Bi-
gChefs’in yepyeni lezzetlerinin de yer aldığı Gu-
rurla Bizden, ülkemizin 23 markasına ait ürünleri 
sergileyen tasarımıyla fark yaratıyor. 

Markalarının kıyafetten aksesuara farklı ürün-
lerini sergilerken misafirlere online alışveriş ola-
nağı da sunan Gururla Bizden, bu özelliğiyle 
sektörde bir ilke imza atıyor. Gururla Bizden me-
nüsü, adeta bir moda dergisini andıran tasarımıy-
la dikkat çekiyor.
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Motomoda

Günümüzde pandemi nedeniyle zor günler geçiren moda 
endüstrisi, her şeye rağmen herkesin ilgi gösterdiği, takip ettiği 
ve içinde yer almak istediği sektörlerin başında geliyor... Tıpkı 
otomotiv sektörünün modaya ayak uyduran tasarımları gibi...

Otomotiv sektörü 
'Moda'ya el attı

İtalyan 
Tasarımı 
Kaputta 
Buluştu

Tasarım deyince aklımıza gelen İtal-
yanlar, bunu en iyi bilen milletlerin ba-
şında geliyor. İtalyan Fiat 1957’de üret-
tiği 500 modelini 2007’de yeni tasarımı 
piyasaya sürdüğünde, artık otomobil 
sadece bir taşıt değil aynı zamanda en 
büyük aksesuar haline gelmişti. Fiat 
ile Gucci’nin yolları da bu yüzden ke-
sişti.  Marka “Fiat 500 by Gucci” serisi-
ni Türkiye’ye 2011 yılında getirdiğin-
de otomobilin tanıtımı için pist yerine 

Gucci’nin mağazası tercih edildi. Ara-
cın üzerinden geçen Gucci markasının 
yeşil kırmızı şeridi ve bagaj kapağına 
iliştirilen küçük marka logosu değildi 
sadece araca eklenenler…  İçinde yer 
alan  kumaş detayları, markayı seven-
lere otomobili ile kombin yapılabilece-
ğini gösterdi.  Bugün üretimi olmayan 
bu otomobil, ikinci el piyasasında hala 
rağbet görüyor ve fiyatı 150 ila 200 bin 
TL arasında değişiyor.

BORA ERDİN
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Moda etkinliklerinde adını sıkça 
gördüğümüz Alman otomotiv şirke-
ti Mercedes-Benz uzun yıllardır bu 
alanda diğer markalara da rehberlik 
ediyor.  Mercedes-Benz otomobilin 
sadece bir taşıt olmadığını ilk fark 
eden markaların başında geliyor.  
Hugo Boss  ve Tommy Hilfiger ile 
işbirliği yapan marka, öyle bir nok-
taya ulaştı ki artık yeni bir modelin 
tanıtımı yapıldığında o markalara 
özel bir koleksiyon da çıkıyor.

İki Patron 
Bir Arada 

Motosiklet Yaşam ‘Tarzı’dır

Motomoda

Motosiklet tek başına asiliğin, öz-
gürlüğün imzasıdır. 1884 yılından 
bu yana otomobilden uçak motoruna 
kadar birçok alanda yer alan Piaggi-
oVespa, modanın tekerlek üzerinde 
vücut bulmuş halidir. Tasarımında 
uzun yıllardır taviz vermeden aynı 
çizgileri kullanan Piaggio imzası, Em-
porio Armani ile yan yana geldi. İki 

markanın ortak üretimi olan Vespa 
946 modelinde motosiklet ile iş hayatı 
bir araya getirildi. Gri tonlarla ciddi 
bir imaja bürünen Vespa’nın arkası-
na Emporio Armani’nin tasarımı bir 
çanta eklendi  ve artık tasarımın daha 
önemli olduğunun altını çizildi. Mo-
del öyle çok beğenildi ki sınırlı sayıda 
üretilen seri kısa sürede bitti.
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Moda

Home-Office 
Modası
Yeni dünya düzeninde çoğumuz home-
office çalışma sistemine geçtik ve 
evlerimiz aynı zamanda iş yerlerimiz 
oldu. Ancak elbette evde olmamız şık 
olmayacağımız ve iş motivasyonumuzu 
yüksek tutmayacağımız anlamına 
gelmiyor. Kendimizi içinde rahat 
hissederken göz alıcı gözükmemize 
engel olmayacak giysiler, çalışma 
ortamımızı şıklaştıracak birkaç dokunuş 
ve konsantrasyon sağlamamıza 
yardımcı olan ortam kokuları ile evdeki 
huzuru başarı ile buluşturmak tam bir 
çocuk oyuncağı. 

Acoustibox 
Elegance Scarlet 

1.250,00 TL

Bambum Store Laptop 
Standı 300 TL

Ceremony 
Wild Fig Reed 
Difüzör 375 TL

Happy Socks 
Brick Çorap 

24,99 TL

Lacoste Sport 
Blok Desenli 

Mavi Eşofman 
Takımı 1499 TL

Lexon Safe Hesap 
Makinesi Lame 

215,00 TL

Prana Vibes 
Palo Santo 

Tütsüsü 
89,00 TL

Vakko Lacivert 
Kapüşonlu 
Sweatshirt 
1.290,00 TL

WWF Goril 
T-Shirt 85,00 TL

Zwilling Çift 
Camlı Kulplu 2’li 
Latte Macchiato 

Bardak Seti 
249,99 TL
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Moda

Dışarıda 
Hayat Var
Bu kış kapalı alanda sosyal aktivitelere 
eskisi kadar katılamayacak olabiliriz, 
ancak bu sevdiklerimizle iyi vakit 
geçirmemize, sosyalleşmemize ve 
doğanın dinginleştiriciliğiyle motive 
olmamıza asla engel değil. Outdoor 
ekipmanları sayesinde sosyal mesafe 
kurallarına uygun şekilde doğada 
dostlarımızla beraber olabilir, yepyeni 
yerler keşfedilir ve büyüleyici 
manzaralar eşliğinde kampçılık 
deneyiminin tadını çıkartabiliriz.

Columbia Bangor Omni-Heat 
Erkek Bot 3.019,90 TL

Fjällräven 
Kajka 75 UN 

Blue Mavi 
Sırt Çantası 
3.129,00 TL

Gentlemen’s 
Hardware 

Hip Matara 
375,00 TL

Gugiko Cinnamon 
Sleepwalk Bere 

150,00 TL

Mycocobowl 
Çatal-Kaşık-
Pipet-Fırça 
Set 74,90 TL

Nyks Bakır 
Maşrapa 

145 TL

Rains Jacket 
Yellow Sarı Kısa 

Yağmurluk 
645,00 TL

The North Face 
Gordon Lyons 
Kapüşonlu Üst 

1.049,00 TL

Tox Leather 
Erkek 

Harness 
540,00 TL

Vango 
Mirage 

Pro 200 2 
Kişilik Çadır 
2.259,00 TL
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Bakım

Bakımlı Olmak 
Sadece Kadınlara 
Özel Değil
Son yıllarda bakımına, cildine, 
kendine özen gösteren erkeklerin 
sayısı giderek çoğalıyor. Çağı 
yakalayan, kendisine olduğu 
kadar çevresindekilere de 
saygısını kaybetmeyen erkeklerin 
seçenekleri de en az kadınlar 
kadar çok. İşte onlar için 
seçtiklerimizden bazıları.

Dior, oryantal odunsu 
Dior Homme,  100 ml 

EDP 985 TL

Marmara Barber, 
wax, 150 ml 38,95 TL

Bioderma,  
Atoderm 

Intensive Gel-
Cream 500 ml. 

179,50 TL

Jowaé, 
Nemlendirici 

yüz misti  
200 ml 94 TL

Clear, Legend by CR7 
şampuan, 600 ml 34 TL

Nuxe, NuxeMan 
Nuxellance, çok 
amaçlı bakım 
kremi 225 TL

Siveno 
doğal Roll-
On,  50 ml, 

31,90 TL

Incia doğal erkek 
deodorant, 39 TL

Sephora 
Collection 

losyon 
89,90 TL Maison Francis 

Kurkdjian,  L’Homme A 
la rose 70 ml.  1.320 TL

Zade Vital 
Nigefix 

Nazal Sprey, 
15 ml 15 TL

Old Spice Strong 
Slugger duş jeli, 400 ml 

75 TL

Cartier, sofistike ve 
duygusal notalarıyla 

Pasha de Cartier,  
100 ml 780 TL
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Binlerce yıllık tarihine Bi-
zanslıların, Cenevizlilerin, 
Venediklilerin, Osmanlı-
ların ve daha birçok farklı 

kültür ve toplumun iz bıraktığı Kara-
köy’ün merkezindeki konumuyla JW 
Marriott Istanbul Bosphorus, Tarihi 
Yarımada, Galata Kulesi, Adalar, Ha-
liç, Kız Kulesi ve Boğaz’ı da kapsayan 
benzersiz manzarasıyla sizi büyüle-
meye hazır. 

Tarihi dokunun ortasında, göz-
lerden uzak bir teras keyfini misa-
firlerine sunan JW Marriott İstanbul 
Bosphorus’un açık havada zaman ge-
çirme rahatlığı sunan teraslı odaları 
benzersiz bir Galata manzarasına sa-
hip. Terasta yer alan jakuzide keyifli 
zaman geçirebilecek olan misafirleri, 
Galata Kulesi ve Karaköy’ün karak-
teristik çatı kiliselerinden oluşan bir 
manzara bekliyor. 

JW Marriott’ta 
muhteşem bir 

deneyime hazır olun
Tarihi Yarımada, Galata Kulesi, Adalar, Haliç, Kız Kulesi 

ve Boğaz’ı da kapsayan muhteşem manzarasıyla 
Karaköy’de açılan JW Marriott Istanbul Bosphorus, 

terasında jakuzisi olan odalarının da yer aldığı 
konaklama imkânlarıyla misafirlerini benzersiz bir 

deneyime davet ediyor.
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KARAKÖY’ÜN YENİ RESTORANI 
OCTO

 
Octo tüm misafirlerine yeni süreçte 

aldığı önlemler ve sonsuzluğu kucak-
layan muhteşem terasıyla güzel bir 
yemekten çok daha fazlasını vadedi-
yor. Manzarasında şehrin tüm ikonik 
ve tarihi yapılarına şahit olacağınız 
Octo’nun özel terasında, kendinizi bir 
gemi güvertesindeymiş gibi özgür ve 
ferah bir atmosferde hissedeceksiniz.

Portekizli şef Jorge Lavos Costa, 
yarattığı menüde yerel deniz ürünle-
ri mirasını bölgenin meze kültürüyle 
birleştiriyor. Mekânın çağdaş tasarı-
mı ve Osmanlı kültüründen etkile-
nen dokunuşları, yaşanacak deneyim 
ile ilgili çok şey söylüyor. Mekânda 
deniz ürünlerinin yanı sıra günlük 
olarak üretilen mezeler de yer alıyor. 
Dört bir yanı açılabilir olan Octo’da 
kendinizi bir geminin güvertesinde 
gibi ferah hissedeceksiniz.
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Spor

Oğuzhan ÖZTÜRK

Spora yeni 
başlayanlar 
için altın 
öneriler!

D aha önce hiç spor yapmadıy-
sanız ve ne yapacağınızı nasıl 
bir yol izlemeniz gerektiğini 

bilmiyorsanız, öncelikle kendinize bir 
hedef belirlemeniz gerekmektedir. Ve 
daha sonra kendinize şu soruyu so-
run “Benim amacım ne?” İyi bir üç-
gen vücut için kas kütlesi oluşturmak 
mı? Ya da “Ben kas kütlesi istiyorum 
ama Hulk’a dönüşmek istemiyorum” 
diye mi düşünüyorsunuz? Belki de 
tek amacınız sadece fazla kilolardan 
kurtulmak. Çünkü en yakın zaman-
da acil olarak o elbisenin, kıyafetle-
rin içine girmeniz gerekiyor... Bunun 
için panik yapmanıza gerek yok. Spor 
yaparak varmak istediğiniz nokta-
yı doğru bir şekilde ifade ettiğinizde 
beslenme ve antrenman programınız 
da ona göre şekillenecek ve rotanız 
çizilmiş olacak. Sonrası sizin azminiz 
ve disiplininizle birlikte hedeflediği-
niz noktaya ulaşmış olacağınızı göre-
ceksiniz. 

ANTRENMAN PROGRAMI 
NASIL HAZIRLANIR?

 
Spora yeni başladıysanız ve daha 

önce hiç spor yapmadıysanız ilk gün-
ler biraz zor gelecektir ama bir o ka-
dar da keyif alacağınız ve kendinizi 
daha zinde hissedeceğiniz günler ge-
çireceksiniz.

Hedefinize ulaşmak için adımları-
nızı ufak ve kontrollü atın. Her gün 
kendinizi yoğun tempolu antrenman-
larla yormak yerine, gün aşırı spora 
gitmenizi tavsiye ederim.

Kendi vücut yapınızı ve neler ya-
pabileceğinizi keşfettikten sonra ant-
renman programlarınızı ve türlerini 
değiştirebilirsiniz. Antrenmanlarınıza 
başlamadan önce esnetme- ısınma ha-
reketlerini muhakkak uygulayın. Yap-
tığınız esnetme hareketleri sizi oluşa-
bilecek sakatlıklardan korur. Çünkü 
spora yeni başlayan insanlarda bu tip 
istenmeyen sakatlıklarla karşılaşmaya 
daha müsaittir. Antrenman sonunda 
ise soğuma dediğimiz evre antrenman 
sonrası oluşacak kas yorgunluğuna 
ve kas onarımına destek çıkarak sizin 
daha çabuk iyileşmenizi sağlar. 

Spora yeni başladıysanız ve daha önce spor 
yapmadıysanız başlamak için geç kalmadınız. Hedefinizi 
belirleyin, spora başlayın ve önerilerimizi dikkate alın…
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Spor

SPORA YENİ BAŞLAYANLAR 
SUPPLEMENT KULLANMALI MI?

 
Supplementler gıda takviyeleridir. Spor-

cuların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş 
farklı çeşitleri bulunur. Dolayısıyla spora 
yeni başladıysanız supplementlerden gü-
venle destek alabilirsiniz.

Supplementlerin yani gıda takviyelerinin 
amacı günlük hayatta tüketemeyeceğiniz 
miktarda makro besinlerin vücuda daha ko-
lay alımını sağlamaktır. Proteini saf protein 
halinde tüketmek ile kilolarca et yiyip aynı 
oranda protein almaya çalışmak hem mad-
di olarak hem de fizyolojik olarak mümkün 
olmayabilir. 

PEKİ KALORİ NASIL HESAPLANIR? 
Ihtiyacınız olan kaloriyi hesaplayın: Bunun için basit bir
hesap yapabilirsiniz. 
Kadınlarda bazal metabolizma hızı; 
655 + [ 9,6 x kilo (kg) ] + [ 1,8 x boy (cm)] – [ 4,7 x yaş
(yıl) ] 
Erkeklerde bazal metabolizma hızı; 
66 + [ 13,7 x kilo (kg) ] + [ 5 x boy (cm)] – [ 6,8 x yaş
(yıl)] 

KALORİ ALIMI NASIL OLMALI?

Kalori vücudunuza aldığınız besinlerin vücutta 
yakılması için gereken ısı (enerji) miktarı. Yani siz 
yüksek kalorili bir besin tükettiğinizde o besini 
vücudunuzda tamamen yakıp işleyebilmek için 
yüksek bir enerjiye ihtiyaç duyarsınız. Hücrelerini-
zin çok daha fazla enerji üretmesine gerek duyulur. 
Ve siz yakamadığınız kalorileri vücutta depolar-
sınız. Bu da istenmeyen yağlar kilolar kurtulmak 
için çaba harcanması gereken sonuçlar demektir. 
Yiyeceklerinizi seçin: Hep aynı tür gıdaları yemek 
kalori alımının garantisi değildir. Vücut, farklı me-
tabolizmalarının işleyişi için farklı gıdalara ihtiyaç 
duyar. Örneğin 500 kalori almak için abur cubur 
üzerine kahve içmek yerine balık veya et, biraz 
zeytinyağı son olarak da meyve yiyin. 



TURKCELL 
DERGİLİKTE
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Spor

Kerem ÖZDEMIR

Golf istenilen 
seviyede 
gelişemiyor!

B u sayıda sizi, beni golfle ta-
nıştıran, bu yolda bana eşlik 
eden ve 14 yıldır bana destek 

veren değerli hocamla tanıştırmak 
istiyorum; Savaş Karataş... Kendisi 
golfte kazandığım turnuvalar, kazan-
dığım ödüller ve şimdi bulunduğum 
konumun gizli mimarıdır. Karataş ile 
golf ve golf eğitimi hakkında keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik...

Çocukların erken yaşta bir sporla 
ilgilenmesi oldukça önemli.  

O nedenle bugun sizinle golfün 
çocuklar üzerindeki etkisini 
konuşmak istiyoruz. Öncelikle, 
sizce çocukların golfe başlama yaşı 
kaç olmalı?

4-5 yaşlarında plastik top ve sopa-
larla olabilir. Daha sonra fiziksel ye-
terliliklerine göre 5-6 yaşlarında ger-
çek golf ekipmanlarıyla çalışmalar 
yapılabilir.

Golfün çocuklara katkısı nelerdir?
Golf, doğada kendileriyle baş başa 

kalma şartları doğrultusunda kendi 
kararlarını verebilme, stress ve bas-
kıyla başa çıkma ve disiplin aşılayan 
bir spordur. Bence çocuklara en bü-
yük faydası günümüzde teknolojiye 
çok fazla maruz kalan çocukların en 
az 3-4 saat teknolojiden uzak kalması-
nı sağlamasıdır.
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Spor

Golfe başlayacak bir çocuk için 
aylık ne kadar bir bütçe ayırmak 
gerekiyor?

Biz kulüp olarak çocuklar için yap-
mış olduğumuz grup dersleri için ay-
lık 700 TL ücret talep etmekteyiz. Bu 
ücretin içinde haftada iki saat olmakla 
beraber ayda 8 saat golf dersi alabil-
mektedirler.

Golfe başlayacak bir çocuğun hangi 
özelliklere sahip olması gerekiyor?

Bence golfe başlayacak bir çocuğun 
golf sopasını kavrayabilmesi, hakimi-
yet sağlaması ve sopayı savurabilmesi 
yeterli olacaktır.

Pek çok kişinin hobi olarak yaptığı 
golf bir insanın hayatını nasıl 

etkiler?
Golf bir insanın hayatını bir 

çok yönden olumlu etkiler. Ön-
celikle golf ileri yaşlara kadar 
yapılabilecek bir spordur. Bir di-
ğer etkisi açık havada doğada 4-5 
saat temiz hava eşliğinde yapılan 
bir spordur. Baskı ve stressle başa 
çıkma becerisi aşılar.

Türkiyede golf neden 
gelişmiyor?

Türkiye’de golf gelişmiyor de-
meyelim de istenilen seviyede ge-
lişemiyor diyelim. Bence bundaki 
en büyük etken ülkemizde golfe 
olan önyargıdır. Bir diğer sebebi 
yeterli kadar golf sahalarının ol-
mamasıdır. Düşünün ki 16 milyon 
nüfuslu bir kent olan istanbulda 
sadece 3 tane golf sahası var. Bu 
çok yetersiz bir sayıdır.



Dekorasyon

Sonbahar 
geldi, şimdi 
yenilenme 
zamanı

Bir çoğunuzun, evinde yap-
mayı planladığı yenilikler, 
düzenlemeler için ‘Yaz bit-
sin de hallederiz’ dediği her 

şey artık sizi bekliyor. Biz de bu sayıda 
geçtiğimiz yıl boyunca mimari proje-
lerde en çok gördüğümüz ve de önü-
müzdeki sene boyunca dekorasyon 
trendleri olarak görmeye devam ede-
ceğimiz bazı trendleri inceledik. 

BIYOFILIK TASARIM

Geçen yıl, yeni bir konsept hayatımıza 
girdi: Biyofilik Tasarım. Biyofilik Tasarım, 
doğayla belirli bir düzeyde bağlantıyı 
sürdürmek için sağlığımızı, ruhumuzu 
ve genel ekosistemimizi iyileştirmenin bir 
yolu olarak doğayı bina mimarisine veya 
iç mekanlara entegre etmeyi amaçlıyor. 
Geri kazanılmış ahşap, asılı bitkiler, yeşil 
duvarlar ve büyük yeşil bitkilerin kullanı-
mı önümüzdeki yıl da sıklıkla karşılaşaca-
ğımız bir trend. İnsanı doğayla bütünleş-
tirmesinden dolayı “iyileştiren tasarım” 
olarak da isimlendiriliyor. Daha fazla gün 
ışığı almayı hedeflemek, doğal materyal-
ler, maksi veya mini bitkiler, doğal renkleri 
ve ışık tonlarını kullanmak bu akımın baş 
unsurları. Evinizin bir duvarında dikey 
bir bahçe oluşturmak, yukarıdan aşağıya 
sarkan ip merdiven üzerine yerleştirilmiş 
yeşil bitkiler, duvarlarınızdaki küçük raf-
ları canlı bitkiler ile doldurmak da biofilik 
dizayn yapmanızı sağlayacaktır. 

Burçe BEKREK / MODA TASARIMCISI
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Eylül ayının gelmesiyle eve dönüş başladı. Şimdi 
tazelenip, yenilenip, güzel bir soluklanma vakti. Çünkü 

bahçelerin son demlerini yaşadığı, güneş ışığının en 
güzel vurduğu, tüm dostların şehirde bulunup bir araya 

gelebildiği, evlerin keyfinin en iyi çıkarıldığı, en ilham 
veren mevsim; ”Sonbahar” hoşgeldi.
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Dekorasyon

DOĞAL ELYAF MOBILYALAR

Mobilyalarda rattan ve hasır gibi do-
ğal liflerin kullanımı iç tasarımda ol-
dukça popüler hale geldi. Bu gelenek-
sel malzeme sandalyelerde, halılarda 
ve aydınlatmada kullanılıyor ve son 
zamanlarda modern tasarımlarla har-
manlıyor. Siz de Instagram’da sıklıkla 
gördüğümüz o minimal yaşam alan-
larının ortasına konulan doğal doku-
nuşlu bir mobilya veya dekoratif ob-
jelerin hayranıysanız bilin ki bu akım 
önümüzdeki sezonda devam ediyor.

TOMBUL TASARIMLAR

Tombul veya yuvarlatılmış formlara 
sahip, insanda mutluluk uyandıran ço-
cuksu bir görünümü olan ve mekana 
dinamik bir çekicilik ve akıcılık kazan-
dıran  mobilya ve aksesuarlar çok re-
vaçta. Sandalyeler, sehpalar, kanepeler 
ve hatta lambalar, mekanlarımıza genç, 
eğlenceli ve modern bir görünüm ka-
zandırarak bizi çocukluğumuza götü-
ren en hacimli kıvrımlarını gösteriyor. 
Neotenik tasarım olarak da tanımlanan 
bu parçaların herhangi bir alana ekleye-
bileceği oyunculuğu siz düşünün. Artık 
daha çok zaman geçirdiğimiz evlerimi-
zin bir köşesine bu eğlenceli dokunuşu 
yapmanın tam zamanı.

MINI ÇALIŞMA KÖŞELERI

Evde çalışmanın daha yaygın hale gel-
mesiyle evde esneklik her zamankin-
den daha önemli oldu. Bu bağlamda, 
çalışma alanları daha az resmi hale gel-
di ve diğer yaşam alanlarıyla bir arada 
olmaya başladı. Bu da dolapların içine 
gizlenmiş veya kitap raflarına eklen-
miş gibi daha büyük mobilya parçala-
rına entegre edilmiş mini çalışma köşe-
lerinin ortaya çıkmasını sağladı. 

JAPANDI

Japandi İskandinav ve Japon tarzının 
bir karışımı. İskandinav tasarımının 
modern tarzı ve Japon estetiğinin za-
mansız şıklığının birleşimini bir me-
kanda buluşturmak diyebiliriz. Bu 
ikilinin ortak noktası minimalizm. 
Her ikisi de, dekorasyon bolluğu yeri-
ne, tanımlanmış fonksiyonlara dayalı, 
birkaç parçalı mekan yaratmanın öne-
mini vurguluyor. Bir nokta da ise fark-
lılıklarından doğan bir tamamlanma 
söz konusu. Japon mekânları çok zarif 
olsa da, İskandinav tasarımındaki rus-
tik detaylar bu trende sıcaklık katıyor. 
İskandinav iç mekanları antiseptik gö-
rünecek kadar nötr olma eğiliminde 
olduklarında, Japon tasarımının zen-
gin renk paleti odaya daha fazla sıcak-
lık veriyor. “Az çok-
tur” felsefesine daha 
sıkı sıkı sarıldığımız 
bu dönemde sadeleş-
menin ve azalmanın 
dayanılmaz hafifliği-
ne evinizden varma-
ya ne dersiniz?
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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...

COBRA KAI
Cobra Kai, 1984 tarihli All Valley Ka-
rate Turnuvası’nın 30 yıl sonrasında 
geçiyor. Artık başarılı bir karateci olan 
ancak Bay Miyagi’nin rehberliği ol-
madan hayatında dengeyi sağlamakta 
zorlanan Daniel LaRusso (Ralph Mac-
chio), yenilgiye uğrayan ve ünlü Cobra 
Kai karate okulunu tekrar açarak eski 
günlerine dönmek isteyen rakibi John-
ny Lawrence (William Zabka) ile karşı 
karşıya geliyor. Kısa bir süre önce bi-
rinci ve ikinci sezonu Netflix’te yayın-
lanan Cobra Kai, Karete Kid serisinin 
hayranlarını çoktan heyecanlandırdı!  

D
İZ

İ SIFIR BİR
YouTube’da başlayan serüven-
leri, BluTV’de devam eden Sıfır 
Bir ekibi, geçtiğimiz yıl vizyona 
giren film ile de dikkatleri üzeri-
ne çekmişti. Adana’daki suç dolu 
hayatlarını arkalarında bırakarak 
İzmir’e yerleşen Savaş, Cihat ve 
Azad’ın hikayesini konu edinen 
Sıfır Bir, sinemadaki yolculuğu-
nun ardından BluTV’de izleyici-
lerle buluşuyor. Kadri Beran Taş-
kın’ın yönetmenliğini üstlendiği 
film, kendi türünün en dikkat çe-
ken yapımlarından oldu…

Kültür Sanat

Fİ
L

M



Usta işi roman ve öykülerinin yanında deneme, eleş-
tiri, röportaj, biyografi türlerinde de eser veren Meh-
met Seyda’nın imzasını taşıyan Edebiyat Dostları, 
herkesin kitaplığında yer almayı hak eden bir kitap… 
Kitapta Oktay Akbal, Asım Bezirci, Sabahattin Eyü-
boğlu, Doğan Hızlan, Attilâ İlhan, Yaşar Nabi Nayır, 
Suut Kemal Yetkin gibi 26 isim anlatılıyor. Kırmızı 
Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan kitaptaki Semih 
Poroy’un çizgileri de oldukça özel… 

EDEBİYAT DOSTLARI

K
İT

A
P

T
İY

AT
R

O

Tiyatro, pandeminin en çok etkilediği sanat branşlarının başında yer alıyordu. 
Hâlâ kapalı alanlarda perde açılamıyor, ancak açıkhavada gösterimler başladı. 
Corona virüse karşı alınan önlemlerle misafirlerini ağırlayan KüçükÇiftlik Bah-
çe’deki program tiyatroseverlerin iştahını kapartacak cinsten: 

Tiyatroseverlerin iştahını kabarttı

Harbiye Açıkhava’yı 
özledik
Pandemi nedeniyle klasikleşen Harbiye 
Açıkhava konserleri, bu yıl gerçekleşeme-
di. Ancak Covid-19’a karşı alınan önlem-
lerle az da olsa konser verilmeye başlandı. 
Harbiye Açıkhava’yı özleyenleri bir nebze 
olsun tatmin eden konserler, bu ay da de-
vam ediyor. Konserlerin sürpriz ismi usta 
rapçi Gazapizm! Harbiye’de ilk kez bir 
rapçi sahne alacak. Konser 2 Eylül’de ger-
çekleşecek. Harbiye’de 23 Eylül’de Haluk 
Levent, 24 Eylül’de ise MFÖ dinleyicilerin 
karşısına çıkacak.M

Ü
Zİ

K
Kültür Sanat

3 Eylül Perşembe Sesin Resmi – DOT
10 Eylül Perşembe İki Bekar – Duru Tiyatro
17 Eylül Perşembe Kral Lear – Oyun Atölyesi
18 Eylül Cuma Kral Lear – Oyun Atölyesi
24 Eylül Perşembe Süt Kardeşler – Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu
25 Eylül Cuma Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu
26 Eylül Cumartesi Travis Pine / Halktan Biri – KomediaTürk İstanbul
29 Eylül Salı Evlat – KREK
30 Eylül Çarşamba Kızlar ve Oğlanlar – Craft Tiyatro
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Teknoloji

Evden Çalışmayı 
Kolaylaştıran 
Teknolojik 
Ürünler

Microsoft’un bu kablosuz faresi, yenilikçi ta-
sarımı ve pürüzlü yüzeylerde kusursuz çalış-
ma özelliğiyle dikkat çekiyor. Üstelik bu akıl-
lı fareyle bilgisayarınızdan 10 metreye kadar 
uzaklıkta çalışmaya devam edebilirsiniz.

iPad Pro
iPad ile çalışmanın zor olacağı-
nı düşünüyor olabilirsiniz. An-
cak bildiğiniz tabletleri unutun! 
Çünkü bu tablet çalışma hayatı-
nıza yeni bir boyut kazandıra-
cak. Luquid Retina ekranı, sekiz 
çekirdekli A12Z Bionic işlemcisi, 
LIDAR tarayıcısı ve daha birçok 
özelliği ile piyasadaki çoğu bil-
gisayardan daha hızlı olan yeni 
iPad Pro, tam bir performans 
canavarı. Yanında alabileceğiniz 
özel klavyesi ve kalemiyle işleri-
nizi çok daha kolay halledebile-
ceğiniz bu tabletle tanışın!

Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

Microsoft Surface Arc 
BlueTrack Touch Mouse

Skype toplantınızda başınızın ne-
redeyse tamamını kaplayan büyük 
ve kaba bir kulaklık kullanmak is-
temezsiniz. Hem rahatlığı hem de 
ses kalitesiyle adından söz ettiren 
bu kulaklık, toplantılarınızın dışın-
da günlük hayatınızda da severek 
kullanacağınız bir ürün olabilir.

1 More True 
Wireless ANC 

Headphones
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HP Chromebook 
x360
Intel Core i7 işlemcisi, 13 saate ka-
dar dayanan pil ömrü, 16 belleği ile 
HP’nin çalışanlar için ürettiği bu 
bilgisayar, iş hayatınızın yeni kah-
ramanı olacak. Dokunmatik ekra-
nı ve 360 derece dönüş özelliğiyle 
tablet formuna dönüşebilen cihaz 
fonksiyonelliğiyle sizi tavlayacak.

Samsung’un lansmanını yeni yap-
tığı katlanabilir telefonu Galaxy Z 
Fold 2, kapalı halde kullanıldığın-
da 6.23 inç büyüklüğünde bir Sü-
per AMOLED ekranı kullanıcılara 
sunuyor. Kapakta yer alan bu ek-
ran 816×2260 piksel çözünürlük-
te. Katlanabilir yapıdaki bu cihazı 
açtığınızda ise 7.6 inçlik bir Dina-
mik AMOLED 2X ekran ile kar-
şılaşıyorsunuz. 1768×2208 piksel 
çözünürlük sunan ve 120 Hz yeni-
leme hızına sahip olan bu ekran, 
HDR10+ desteğine sahip.

JBL’nin yeni ürünü olan JBL Clip 4’te 
Bluetooth 5.1 desteği bulunuyor. Suya 
ve toza dayanıklılık konusunda IP67 
sertifikasına sahip üründe hoparlörle-
rin şarjı için de USB-C girişi kullanılmış. 
JBL Clip 4’te ise 10 saat boyunca kesin-
tisiz  müzik dinlemeyi mümkün kılıyor. 
Hem Clip 4 farklı nesnelere bağlanabi-
liyor veya tutturulabiliyor. Bu da diğer 
Bluetooth hoparlörlere kıyasla daha 
kullanışlı ve çok yönlü hâle getiriyor. 
Üründe kırmızı, mavi, yeşil, gri ve ka-
muflaj gibi renk seçenekleri de mevcut.

Teknoloji

Samsung 
Galaxy Z Fold 2

USB-C girişli ve 
suya dayanıklı 
hoparlör JBL Clip 4
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Şeftalili& Haşhaşlı Kek

Ev Gurmesi

3 dilim yedikten sonra kuş gibi hafif olabileceğiniz bir tatl!

MALZEMELER:
3 adet yumurta, 1,5 su bardağı un, ¾ su bardağı şeker, 124 gram eritilmiş ve 
soğutulmuş tereyağı, 1 adet vanilya çubuğu yada 1 tüp özütü, 1 paket kabartma 
tozu, 2 limon kabuğu rendesi, Yarım çay bardağı haşhaş, 2 adet şeftali

Genel geçer kek tarifinin aksine tüm malzemeleri aynı anda karıştırıp hazır-
layabilirsiniz. Çok derin olmayan bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp karışımı 
dökelim, üzerine dilim şeftalileri dizip 170 derece fırında 30 dakika pişirelim.

BERNA ASLAN
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Chocolate Chip Cookie
Tam ölçüsünde, bu tarifi kaydedin!

MALZEMELER:
1,5 su bardağı +1 yemek kaşığı un, 1paket karbonat, 1 su bardağı şeker,  
8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı süt, 
1 paket vanilya, 1 çay bardağı bitter çikolata parçaları

Çikolata parçaları hariç tüm malzemeleri iyice yoğurup direkt buzdolabına alı-
yoruz. Mümkünse 1 gün yada en az 3 saat bekledikten sonra çikolata parçala-
rını ekleyip çok bekletmeden önceden ısınmış fırına 180 derecede 15 dakika 
pişiriyoruz.

Ev Gurmesi
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Filiz ÖZKOL Eylül 2020

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Sevdiğiniz işleri yapmaktan zevk alıyorsu-
nuz fakat birlikte çalıştığınız kişilerden de 
aynı performansı beklediğiniz için bazı so-
runlarla karşılaşabilirsiniz. Hiç kimsenin ce-
saret edemeyeceği işlere yelken açacaksınız. 
Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size 
destek sağlayacak. Bütçenizi aşmama konu-
sunda dikkatli olmalısınız. İş arkadaşlıkları, 
grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel tat-
minleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde 
olacaksınız. Bazı karşıt düşüncelere karşı 
taktikler geliştirmeniz gerekebilir.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Tutulmalar üçüncü iletişim evinizde gerçekle-
şecek. Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak 
aktivitelerde, aynı mesleğe sahip olduğunuz ki-
şilerle aranızda duygusal bir çekim oluşacaktır. 
Aile sevgisi aşkın önüne geçebilir. Sezgisel ye-
tenekleriniz daha da artıyor ve spiritüel konu-
lar belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti. 
Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama 
dökebileceksiniz. Ruhsal enerjinizin yardımıy-
la manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı 
planlarınız olaylar kendiliğinden rayına otura-
cak. Uzak yollarla ilgili şanslar sizden yana.

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Sessizce çalışarak, kişisel hırslarınız doğrultusunda kendinizi ispat etmeye çalışacaksınız. 
Oldukça cesur davranırken, hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere yelken açacaksınız. 
Dikkatinizi çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız. Yıllardır 
istediğiniz düşleri gerçekleştirebileceksiniz. Fikir birliği ettiğiniz kişiler size uygun kişiler 
olacak. Bulunduğunuz konumu destekleyici kurs gibi kısa eğitim çalışmalarında buluna-
caksınız. Bu detaylar işinizle ilgili size katkılarda bulunacak.

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm 
yollarını da beraberinde getirecek. Uzun sü-
redir gerçekleştirmeyi tasarladığınız, kendi 
insiyatifleriniz ön planda olacak. Düşledi-
ğiniz yolculuklara çıkabilirsiniz. Bu ay ileti-
şim çok önemli. Özgürlüğünüzü istediğiniz 
alanda rahatça kullanırken doğru kararlar 
vereceksiniz. Aşkla maddeyi birbirine karış-
tırmamaya dikkat etmelisiniz. Olaylar kar-
şısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük 
yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak 
şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz da.

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Hem sosyal hem de aşk ilişkileri çok iyi iler-
leyecek. Yoğun duygularınızı süzgeçten ge-
çirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal 
kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif suna-
caktır. Yabancı ülke bağlantılarınız sayesinde 
uzaklardan gelecek bir aşk var. Başlayacağı-
nız yeni yaşam kesitlerinde kendi inisiyatifi-
nizi kullanacak ve şartlarınızı kendiniz belir-
leyeceksiniz. Ruhsal yaşamınız ve kişiliğiniz 
güçleniyor. Spor yapmak aslında size en iyi 
motive edecek bir aksiyondur. Geceleri erken 
yatarak metabolizmanızı dinlendirmelisiniz.
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BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Günden güne gelişen ufkunuzla, daha 
büyük düşünmeye başlıyorsunuz ve ka-
zancınız artmaya başlıyor. Artan kazancı-
nızla birlikte harcamalarınızdaki artış da 
göze çarpıyor. Aile içi ilişkilerinizi sosyal 
ilişkilerinizle birleştiriyorsunuz. Birbirini-
ze maddi anlamda destekleriniz olacaktır. 
Bazı Başaklar; hizmet sektöründen iyi para 
kazanmaya başlayacaklar. Bu arada, çok 
yakın çevrenizden de finansal destekler 
alabilirsiniz. Pratik davranışlarınızla bir 
çok kişinin önüne geçerken, kişisel ilişkile-
rinizde rekabet ortamı yaratacaksınız.

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Bu ay kişiselliğiniz güçlenirken, liderlik özel-
likleriniz ön plana çıkmaktadır. Köklü kararlar 
alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza 
da örnek olacaksınız. Ön planda olan maddi 
kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde kar-
maşık duygular yaşamanıza neden olabilir. 
Yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlar-
dan faydalanacaksınız. Her şeyin araştırmasını 
tam olarak yapacaksınız. Bulunduğunuz or-
tamlarda ilgi çekeceksiniz.  İnatçı tavırlarınızın 
ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size daha 
sonra hak vereceklerdir.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Gücünüzün farkındasınız. Engelleri sı-
nav vererek atlatacaksınız. Kararlı ve 
temkinli hareket etmenize rağmen, aile 
yakınlarınızın düşüncelerinin de hayatı-
nızda yeri olacaktır. Bazıları baba mesle-
ğini devir alabilir ve yeniden yapılandı-
rabilirler. Aileden kalan ve atıl vaziyette 
bekleyen bazı maddi konuların kazançlı 
bir şekilde gündem kazanması söz konu-
su. Yenilikler konusunda temkinli hare-
ket edeceksiniz. Aşk ve iş hayatınızı ka-
rıştırmamalısınız. İlişkilerinizde ciddi ve 
kurallı düşünmeye başlayacaksınız.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksi-
niz. Ortaklıklara açıksınız. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru 
insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda  isabetli kararlar vereceksiniz. Bu dönemde hiç-
bir şekilde pes etmeyeceksiniz. Değişik işleri deneyebilirsiniz. Olumlu ve gerçek ilişkilerinize 
daha sıkı sarılacak ve kalıcı duygular içinde hareket edeceksiniz. Olaylara bakış açınızda son-
suz bir pozitif enerjiyi yansıtabileceğinize kendinizi hazır görüyorsunuz.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKIM

Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, 
para kazanma konusunda da şanslı olacak-
sınız. Bir çoğunuz maddi konulardaki başa-
rısını çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak 
işbirliği içine girecek. Partnerinizle payla-
şımlarınızın ve satın alma duygunuzun ar-
tacağı günler içindesiniz. Gayrimenkul ve 
maddi ilişkilerinizle ilgili yazılı anlaşmalar 
yapabilirsiniz. Derin dostlukların ve işbir-
liklerinin temellerinin de atılacağı günler 
yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlıklarının aşka 
dönüşmesi ve uzun sürecek birlikteliklerin 
gündeme gelmesi söz konusu olacak.

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Enerjinize diyecek yok. Kişisel çabalarınız, 
her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz 
önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki 
de iş ve arkadaşlığı kuracaksınız. Geçmiş yılla-
rınızda birçok hayal kırıklıkları yaşadınız. Bu 
arada, başarılı bir süreç gözlenen finansal ya-
şamınızda bazı riskli durumlarınız da olabilir. 
Bu tür durumları, sezgisel yeteneklerinizle ön-
ceden bloke edeceksiniz. Kariyer durumunuz-
la ilgili çok önemli değişiklikler görülmüyor. 
Ev yaşamınıza çok düşkün olmayan yapınız, 
aynı paralellikte kariyerinizi de etkileyebilir.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

İnsan ilişkilerinin özünü irdeleyen felse-
fi görüşlerinizdeki olgunluk, arkadaşlık 
ilişkilerinize yansıyarak, mükemmel iş-
birliklerini gündeme getirecek. Birlikte iş 
yaptığınız kişilerle uyumlu bir beraberliği 
arzu ediyor olmanıza rağmen gelişmelerin 
sizin çabalarınıza bağlı olmadığını görmek 
canınızın sıkabilir Eski işyerinizden gelebi-
lecek tekliflere de hazır olun. İş konusunda 
yardım alacağınız kişilerin sizden çok fark-
lı olması hayranlık duygularınızın ortaya 
çıkmasına neden olacak. Olayları irdele-
mekten vazgeçmelisiniz.
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