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KIRIŞIKLIKLAR 
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1Re Touch Mag       yaşında

T am bir yıl önce pijamalarımızdan kurtulup Re 
Touch Mag’i çıkarmak için kolları sıvamıştık. Dile 
kolay tam bir yıl olmuş ve pastaya bir mum koy-
ma vakti gelmiş. 

Darısı, 10’lu, 20’li yaşlara… Bu mümkün mü? Sizinle 
mümkün…

Çoğu derginin birkaç sayıdan sonra havlu atmak zorunda 
kaldığı bu sektörde öncelikle bizi bir yıl boyunca kucaklayan 
sizlere kendim ve ekibim adına teşekkür ederim. 

Ardından koca bir yıl boyunca benim nazımı çeken, eme-
ğiyle, yüreğiyle, inancıyla yanımda olan tüm ekip arkadaşla-
rımı sevgiyle kucaklıyorum. 

Bitmedi...
Re Touch Mag’e ilk günden itibaren inanan ve ricamızı 

ikiletmeden kapağımızda, dergimizin sayfalarında yüzüyle, 
stilleriyle, ürünleriyle yer alan tüm dostlarımıza ayrı ayrı te-
şekkür ederim. 

Yine bir yaz günü bu kez yeni yaşımızın ilk sayısını çıkar-
tıyoruz. 

Bu ay da sizler için cıvıl cıvıl bir dergi hazırladık. 
Birbirimizin yüzüne hasret kaldığımız bu günlerde kapa-

ğımızda ilk kez iki yakın dosta yer verdik. Çok tatlı iki insan; 
Sinem Ünsal ve Hazal Türesan, tüm enerjileri ile bize eşlik 
etti. 

Erkek kapağımız yine çok konuşulacak: Gökhan Keser ile 
Urfa’nın o mistik mekanlarında, özellikle de Göbeklitepe’de 
gerçekleştirdiğimiz çekime bayılacaksınız…

Ne diyeyim, Re Touch Mag yazın ortasında içinize su ser-
pecek. 

Çünkü yine sol yanımızdan eksik etmediğimiz umudu-
muzla ve yine dopdolu bir sayı ile karşınızdayız.

Pastadaki mum sayısı arttıkça birbirimize olan sevgimizin 
de çoğalması dileğiyle.

Hale Ceylan Barlas

Editörün Seçtikleri
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Balenciaga Fuşya Logo Detaylı 
Kadın Deri Omuz Çantası - 

7.495,00 TL

Significant Other 
Maria Sarı V 

Yaka Midi Elbise 
2.899,00 TL

Prada Turuncu Logolu 
Deri Topuklu Ayakkabı 

7.950,00 TL

Gucci Siyah Kare 
Formlu Kadın 

Güneş Gözlüğü 
2.780,00 TL

Off-White Quote Sarı Kadın 
Bavul 9.250,00 TL
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İMTİYAZ SAHİBİ
Hacer Ceylan

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Hale Ceylan Barlas

GENEL MÜDÜR
Sabriye Ergin

sabriye@retouchmag.com

SANAT YÖNETMENİ
Ercan Erdal 

ercan@retouchmag.com

GÜZELLİK EDİTÖRÜ
Pemra G. Abasıyanık 

pemra@retouchmag.com

STİL EDİTÖRÜ
Hüma Kaya 

huma@retouchmag.com

MODA KOORDİNATÖRÜ
Serhat Şengül

DİJİTAL İÇERİK EDİTÖRÜ
B. Selen Akgün

selen@retouchmag.com

Vildan Uygunoğlu
vildan@retouchmag.com

KATKIDA BULUNANLAR
Boreal Brandlifting

Mukaddes Kaya
Eylem Yıldız

Melis Güvenç
Alev Kaya
Yuşa Ebrar
Eray Kılıç

Mesut Yazıcı
Jiyan Kızılboğa

Sinem Yazıcı
Buse Turan

RE TOUCHmag

www.retouchmag.com



4İÇ
İN

D
E

K
İL

E
R

06 Kapak isimlerimizden Re Touch Mag 1. yıl mesajları

17 Moda haberleri

20 Mekanlar

24 Christian Dior’a neler oluyor?

27 Kapak Sinem Ünsal Hazal Türesan

42 Moda

50 Selin Genç ‘Iyi ki hayal kurmuşum’

57 Victoria’s Secret hamlesiyle şaşırttı

60 Güzellik

Y
IL

: 2
   

SA
Y

I: 
13

  T
EM

M
U

Z 
20

21

24

27

57



67 Kırışıklık tedavisi için 
 bıçak altına yatmaya gerek yok

70 Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 
 12 öneri

79 Ayın markası

81 Kapak 
 Gökhan Keser 
 ‘Insan kendi şansını kendi yaratır’

101 Bu yazın en sıcak 
 plaj modası trendleri

104 Kültür Atölyesi

106 Alper Saldıran 
 ‘Sevmek koşulsuz bir eylemdir’

113 Dekorasyon

116 MotoModa

121 Teknoloji

123 Lezzet

127 Astroloji

5081

5

123

106

113



6

Re Touch Mag tüm renkleriyle dolu dolu bir 
yılı geride bıraktı. Dergimizde ağırladığımız ve 
Re Touch Mag ailemize katılan ünlü isimler de 

birinci yıl heyecanımızı bizimle paylaştı.

Sizinle kocaman 
bir aile olduk1

Sevgili Re Touch Ailesi sizinle çalışmak 
benim için inanılmaz keyifliydi. Hep daha 

iyisi, daha güzeli olsun... Nice yaşlara 🖤

PINAR DENİZ

YIL: 1   SAYI: 9  MART 2021

GÜZELLİK
5 DAKİKADA 
MÜKEMMEL 

MAKYAJ

MODA
ROMANTİK 

BAHAR

‘OYUNCULUK  
NEFES ALMA 
SEBEBİM’

CEMRE ÖKTEM

GÜLDEN

‘ÜRETTİĞİNİZİ 
PAYLAŞMAKTAN 
KORKMAYIN’

PINAR DENİZ

SU GİBİ
NEŞELİ
DOĞAL

1’inci yılın kutlu olsun Re Touch Mag, başarı 
dolu nice yıllara.

CANER CİNDORUK

87

mag

CANER CİNDORUK

MEN

SAMIMI
PROFESYONEL 

KARIZMATIK

MODA

GÜZELLIK
ERKEKLERIN YENI 

GÖZDESI HIFU

2021 ERKEK 
TRENDLERI 

TÜRKIYE 
POMPALANAN 
MÜZIĞI 
HAKETMIYOR

EGE



Re Touch Mag dergisinin, 1 yılını 
doldurduğu 12. sayısının MEN kapağı 
olmak bana nasip oldu... Sevgili ekip, 

nice seneler yayın hayatınız devam etsin, 
başarılı ve güzel prodüksiyonlara imza 
atın... Derginin ilk yaşını kutluyorum...

KADİR DOĞULU

74

mag
MEN

DOĞA AŞIĞI 
ÇOK İYİ AŞÇI 
SEVGİ DOLU

MODA
BABALAR GÜNÜ 
HEDIYE ÖNERILERI 

OTOMOTİV
ÜSTÜ AÇIK 
OTOMOBILLER 
YAZA DAMGASINI 
VURACAK

KADİR DOĞULU

'70'LERDE YAŞAYAN 
BIR HIPPI OLABILIRIM" 

GÖKÇE

Kendimi çok rahat ve mutlu hissettiğim bir 
deneyimi sayelerinde yaşadığım Retouch 

Mag’in 1. yaşını kutlarım. Çok genç, dinamik, 
harika bir ekip enerjisiyle büyüyen bu ekiple 

tekrar birlikte olmak için sabırsızım!

MİRAY DANER

magYIL: 1   SAYI: 6  ARALIK 2020

HÜMANİST
ENERJİK

SAĞDUYULU

MİRAY DANER

MODA

GÜZELLİK
2021 MAKYAJ 

TRENDLERI

AŞKIN VE YENI 
YILIN RENGI 

KIRMIZI 

PANDEMI 
SÜRECINDE 
BILINÇSIZ 
ANTIBIYOTIK 
KULLANIMI 

IYILIK DOLU 
BIR VINTAGE 
HIKAYESI

1 yaşında... Nice güzel yaşlara ve 
güzel ekiple muhteşem çekimlere...

MELİSA ASLI PAMUK

YIL: 1   SAYI: 12  HAZİRAN 2021

'BAŞARI, ÖZGÜVEN VE 
ZARAFET SEKSİDİR"

IŞILTILI YÜKSELİŞ, 
SANSASYONEL DÜŞÜŞ 

SİNEM USLU

HALSTON MELİSA ASLI PAMUK

GÜÇLÜ
SAKİN

SAMİMİ
MODA
PERİ BACALARI DOSSO 
DOSSİ İLE RENKLENDİ 

GÜZELLİK
GÜNEŞ İLE ARANIZA 
KİMSE GİRMESİN

1. yılınızı tebrik ediyor, çok güzel işlerle 
devam etmenizi diliyorum. Gülümsemeyle 

başladığımız işi yine gülümsemeyle 
bitirmiştik. Tatlı ekibinizle çalışmış olduğum 

için mutluyum. Başarınız daim olsun.

ALP NAVRUZ

78

mag
MEN

SAKİN, 
RİSKSİZ, 
MANTIKLI

MODA
SOKAKLAR 
RENKLERIN 

GÜCÜ ILE 
RENKLENIYOR

GÜZELLİK
BAKIMLI 
ERKEĞIN 
REHBERI

ALP NAVRUZ

‘ŞÖHRET 
ILE ENGELLI 

KARDEŞIMIN 
YAŞADIĞI 

GÜÇLÜKLERI 
SORGULADIĞIM 

BIR ROLDEYIM’

GUY PEARCE



Re Touch Mag, kapağı olduğum 
Ocak/21 sayısında beni ZEKİ, GÜZEL, 
ELEGAN olarak tanımlamıştı… Benim 
için de Retouch UNİQUE, KEYİFLİ ve 

HEYECANLI... Beni konuk eden ve 
emek veren herkese çok teşekkürler... 
İlk yaşın kutlu olsun Re Touch Ailesi… 

Sevgiler……

HATİCE ŞENDİL

YIL: 1   SAYI: 7  OCAK 2021

GÜZEL
ZEKİ

ELEGAN

HATİCE 
ŞENDİL

MODA

GÜZELLİK
MAKYAJDA 

NO MAKEUP 
MAKEUP AKIMI 

DOĞAYA 
DÖNÜŞ 

HAYALIM, 
TANSIYONU 
YÜKSEK BIR 
KARAKTER

MERVE OFLAZ

KIŞA 
FORMDA 
GIRME 
ZAMANI

Keyifle çalıştığım, harika ekibiyle 1. yılını 
kutlayan Re Touch Mag’i tebrik ederim. 
Nice güzel senelerde, güzel çekimlerde 

buluşmak umuduyla...

DENİZ BAYSAL

YIL: 1   SAYI: 10  NİSAN 2021

GÜZELLİK
DOĞAL GÜZELLİK  

ISI İLE DOĞRUDAN 
İLGİLİ'

MODA
PARİS MODA 

HAFTASI'NDAN 
GERİYE 

KALANLAR 

‘HER ZAMAN 
ASİ VE 
ÖZGÜRDÜM’

NUR SÜRER

BENGİSU ÖNAL

‘TÜRK MÜZİĞİNİ 
GENÇLER 
KURTARACAK’

DENİZ BAYSAL

ZARİF
DOĞAL
SAMİMİ

1’inci yılınız gibi diğer yıllarınız da 
başarılarla ve iyiliklerle dolu olsun, 

nice yıllara.

NECİP MEMİLİ

81

mag
MEN

BAŞARILI 
NAIF

ŞEFKATLI

MODA
ERKEK STILININ 
FAVORI PARÇALARI

OTOMOTIV
‘ÇOK AMAÇLILAR 
AMA BIZ SEVMEDIK’

NECİP MEMİLİ

‘DEĞIŞKEN VE 
SOSYAL BIR INSANIM’

YAĞIZCAN KONYALI

Re Touch Mag ile 1 yıl, daha nice 
yıllara...

BURAK YÖRÜK

114

mag
MEN

ESPRİLİ
KENDİNDEN EMİN
KARİZMATİK

MODA

SPOR

OTOMOTİV

GELENEKSEL 
MODAYA 5 ADIMDA 

MEYDAN OKU

SPORDA ALTIN KURAL; 
BESLENME VE DISIPLIN

YENI TREND OTOMOBIL 
KOLEKSIYONU

BURAK YÖRÜK



Nice sayılarınıza, kutlu olsun.

AFRA SARAÇOĞLU

magYIL: 1   SAYI: 2  AĞUSTOS 2020

YAPTIĞIM 
EN ÇILGINCA 
ŞEY OYUNCU 

OLMAKTI

MODA

GÜZELLİK HER GÜN BIR KADIN 
ÖLDÜRÜLÜYOR! 

KADINA ŞIDDETE 
SESSIZ KALMA!

SAĞLIKLI BRONZLUK 
SIZIN ELINIZDE

PANDEMININ ILK DIJITAL 
MODA HAFTASI GERÇEKLEŞTI

TATILDE DENIZE MI 
GIRILMELI YOKSA 

HAVUZA MI?

PROF. DR. DILEK ARMAN AÇIKLADI

AFRA SARAÇOĞLU Re Touch Mag, ilk MEN kapağı olmanın 
keyfini bana yaşatan ekip, koca 1 yılı geride 
bırakmışsınız bile... Yenilikçiliğinizin devam 
ettiği, nice güzel çekimlere imza attığınız 

bol tıklanmalı sayılarınız olsun... 1’inci yaşınız 
kutlu olsun...

SARP CAN KÖROĞLU

109

mag

SARP CAN KÖROĞLU

MEN

NAİF 
YAKIŞIKLI 

ESPRİLİ 

OTOMOTIV SEKTÖRÜ 
MODAYA EL ATTI

MODA

GÜZELLİK
BAKIMLI OLMAK 
ERKEKLERIN DE HAKKI

2021 YAZ RESORT 
KOLEKSIYONLARI

1 yıl boyunca ilgiyle takip ettim, sonrasında 
gelecek harika işlerinizi merak içinde bekliyor 

olacağım. Muhteşem enerjik ekibinizi ve 
her birinizi tanımış olmaktan dolayı çok 

mutluyum. Yeni yaşınız kutlu olsun

ANIL İLTER

75

mag

ANIL İLTER

MEN

ÇEKİCİ 
SEMPATİK 

POZİTİF

MODA

KÜLTÜR SANAT

SERDAR UZUNTAŞ 
KÜÇÜK DETAYLAR 

ERKEĞI ŞIK VE 
ASIL YAPAR

GÖKHAN TÜRKMEN 
ÇILGIN BIR 

DÖNEMDEYIZ

KALBIMIN SESINE 
ÇOK YAKINIM

BURAK YETER

Melis’in bambaşka halini yarattığımız 
muhteşem çekimimiz benim için çok 

özel! Sizi çok seviyorum! 1. yaşınız 
kutlu olsun Re Touch Mag...

MELİS SEZEN

YIL: 1   SAYI: 8  ŞUBAT 2021

GÜZELLİK
ESTETIĞIN 

TAHTINI YIKAN 
DEĞIŞIM MAKYAJI

MODA
RE TOUCH 
EDITORIAL

SPOILSPORT

HAYATA KARŞI 
MERAKLARIM VAR 

ÖZGE ÖZACAR

BAĞIŞIKLIĞINIZI 
GÜÇLÜ TUTMANIN 
YOLLARI

MELİS SEZEN

POZİTİF
NEŞELİ 

DİKKAT ÇEKİCİ 
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Nice başarılı yıllara Re Touch! 
Sizinle çalışmak inanılmaz keyifliydi. 
Daha nice renkli, keyifli sayılarınız ve 

de başarınız daim olsun.

ESRA BİLGİÇ

Bir yıl boyunca işlerinizi 
ilgiyle takip ettim. 

Bir sonraki işlerinizi 
de merakla bekliyor 

olacağım. Muhteşem 
enerjik ekibinizle çalışmak 
çok keyifliydi. Yeni yaşınız 

kutlu olsun.

ATAKAN HOŞGÖREN

87

mag

ATAKAN HOŞGÖREN

MEN

YENI NESLIN 
GENÇ YETENEĞI 

MODA

GÜZELLIK
ERKEKLERDE CILT 

BAKIMI ÖNEMI 

MBFWI’DA ERKEK 
KOLEKSIYONLARI 

ÖNE ÇIKTI

ISKANDINAV 
ÜLKELERININ 
MARKALARINI 
TÜRKIYE’YE TAŞIDI

SELÇUK GERGER

magYIL: 1   SAYI: 5  KASIM 2020

SADE
DURU

GİZEMLİ

ESRA BİLGİÇ

MODA

GÜZELLİK
PANDEMININ 

KAZANDIRDIĞI 
ALIŞKANLIKLAR 

MBFWI  
15. SEZONDAN 

GERIYE 
KALANLAR

“KADIN 
GÜÇLENDI, 
ERKEK TRIP 
ATAR OLDU”

ÇİĞDEM BATUR

MEME 
CERRAHISINDE 
3 YENI 
GELIŞME

Dişi ruhu sonuna kadar ortaya 
çıkaran, güçlü ve etkileyici kadınların 
dergisi, ilk kapağında yer almak gurur 

verici...

BİRAN DAMLA YILMAZ

RE TOUCHmagYIL: 1   SAYI: 1  TEMMUZ 2020

MASKÜLEN 
VE SEKSI

MODA

GÜZELLIK AŞI BULUNANA 
KADAR NÜFUSTA 

YAYILIM DEVAM 
EDECEK

2020’NIN ÖNE ÇIKAN 
MAKYAJ TRENDLERI

MODA DÜNYASININ GELECEĞI 
NASIL ŞEKILLENECEK?  
ÜNLÜ TASARIMCILARA SORDUK

PANDEMININ 
ZOOM ILE 

HAZIRLANAN ILK 
KOLEKSIYONU

BİRAN DAMLA YILMAZ

DR. MEHMET ÖZ

ERDEM MORALIOĞLU

İşinin ehli isimlerle çalışmak 
inanılmaz keyiflidir her 

zaman. ‘Tarihin sıfır 
noktası’nda, Göbeklitepe ve 
Urfa’da ekip olarak fantastik 

bir 2 gün yaşadık. Hiç 
unutmayacağım, hep özel 
kalacak bu çekimi birlikte 
deneyimlemek mutluluk 
vericiydi benim için. 1. yıl 

kapağına denk gelmesi de 
cabası :) Nice yıllara Re 

Touch, iyi ki doğdun!

GÖKHAN KESER 85

MEN

ÜRETKEN
MÜTEVAZİ

YARATICI

MODA
EN SICAK  

PLAJ MODASI

DEKO
DOĞTAŞ'TAN 

YÜZDE YÜZ GERI 
DÖNÜŞÜMLÜ 
KOLEKSIYON

GÖKHAN KESER

'SEVMEK KOŞULSUZ 
BIR EYLEMDIR'

ALPER SALDIRAN

İyi ki doğmuş 
Re Touch..

DAMLA 
SÖNMEZ

YIL: 1   SAYI: 11  MAYIS 2021

GÜZELLİK
HEYECAN VERICI 
BIR YAZ GELIYOR

MODA
RENKLI OL 

ÖZGÜR HISSET

‘KENDI KENDINE 
GARDIROPTA 
KAYIT ALMAK 
ZOR AMA 
EĞLENCELIYDI’

SU SOLEY

SİMAY BÜLBÜL

‘ŞIK KADIN 
KENDINI BILEN 
KADINDIR’

DAMLA SÖNMEZ

NEŞELİ 
YETENEKLİ 

EFSUNLU



Bülten

SELMACILEK X 
BOYNER ile yaz 
stilinize sihirli dokunuş
Başarılı tasarımcı Selma Çilek’in Boyner 
için özel olarak hazırladığı 25 parçalık 
SELMACILEK X BOYNER kapsül koleksiyonu 
yeni sezona hazır. Zamansız ve dikkat çekici 
bu koleksiyon günlük şıklık ararken aynı 
zamanda hem rahat hem de iddialı olmak 
isteyen kadınlara hitap ediyor. Her biri Selma 
Çilek’in özgün dokunuşlarıyla hayat bulan 
parçalar, kaliteli kumaşları ve dikimiyle de 
büyük beğeni toplarken, erişilebilir fiyatlarıyla 
da ilgi çekiyor.

House of Silk, ev 
stilinizi yeni bir 
boyuta çıkarıyor
Pandemiyle birlikte bütün 
alışkanlıklarımız değişime uğrarken, 
ev giyiminde de farklı stiller 
aramaya başladık. House of Silk bu 
noktadan yola çıkarak ev stilinizi 
lüks bir boyuta çıkaracak ‘Crystal 
Love’ koleksiyonuyla ev ortamınızın 
enerjisini yükseltmeyi amaçlıyor. 
İpek ve benzeri lüks kumaşlarla 
hazırlanan Crystal Love koleksiyonu 
adeta huzurun, şıklığın ve yüksek 
enerjinin anahtarı niteliğinde.

Güneşin keyfini 
HoneyMoon 
ile korkmadan 
çıkarın
Üst kalite cilt bakım ürünleri 
felsefesiyle yola çıkan Honeymoon 
Skin, yaz günlerinde de cildinize özel 
bir bakım sunuyor. Formülündeki 
E vitamini açısından zengin ve aşırı 
pigment birikimini önleyici argan 
yağı ile HoneyMoon Skin 50+ Ultra 
Sun Protect, shea yağı ile de cildin 
nem dengesini koruyor. Güneşin 
zararlı ışınlarının etkisini azaltan 
HoneyMoon Skin 50+ Ultra Sun 
Protect ile korkmadan güneşin 
keyfini çıkarmak da size kalıyor.
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Bülten

Ashley 
Joy’dan 
favoriniz 
olacak renk 
açıcı sprey
Ashley Joy sayesinde, 
saç renginizin kontrolü 
artık sizin elinizde! 
İçeriğindeki papatya 
ve limon özleri ile 
saçlarınızda güneşten 
doğal açılmış gibi 
yansımalar oluşturuyor. 
Ashley Joy Renk 
Açıcı Sprey’i ister saç 
tutamlarınızın arasına, 
isterseniz saç uçlarınıza 
sıkarak doğal ve 
ışıltılı bir saç rengine 
adım adım ulaşmanız 
mümkün. Ayrıca sprey, 
aloe vera ve besleyici 
vitaminlerle saç 
tellerinizi onarıyor.

Timberland ile 
bu yazınız hafif ve 
konforlu
Bu yaz Timberland, sıcak gündüzler için 
olduğu gibi keyifli akşamlar içinde konforu 
stille buluşturuyor. Rahat, modern, şık ve 
feminen seçenekler sunan ve çevre dostu 
materyallerle tasarlanan Timberland sandalet, 
terlik ve espadril ile bu yaz hem gezegeni 
koruyun, hem de konforlu adımlar atın!

Doğadan’dan 
kadınlara özel çay 
serisi
Doğadan, Prof. Dr. Erdem Yeşilada ile 
birlikte geliştirilen Kadınlara Özel Çay 
Serisi ile kadınların hayatına dokunmaya 
devam ediyor. Doğadan’ın emziren anneler 
ve regl dönemi için hazırlanan %100 bitki 
içerikli özel çayları ile bitkilerin gücünden 
gelen iyiliği hissedin.
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Bülten

Pandemide özenle korunan ciltler makyajla buluşunca da aynı özeni ve bakımı 
hak ediyor. Cilt bakımının uzman markası NIVEA, Yeni Make Up Expert Serisi 
ile makyaj öncesi ve sonrasında kusursuz bir bakımın anahtarlarını sunuyor. 
Make Up Artist Alev Kaya’nın kullandığı ve önerdiği Yeni NIVEA Make Up 
Expert Serisi, nemlendirici makyaj bazları ile uzun süre kalıcılık ve gün boyu 
kusursuz makyaj sağlarken, makyaj sonrası temizlik için geliştirilen ürünleri ile 
de suya dayanıklı makyajı bile kolayca çıkarıyor ve kalıntı bırakmıyor.

Kusursuz ten 
makyajı için 
Nivea Make 
Up Expert

Koton’dan 
rengarenk bir 
koleksiyon: Afra 
Saraçoğlu X 
Koton
Koton’un başarılı oyunculuğunun 
yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 
Afra Saraçoğlu’yla hazırladığı Afra 
Saraçoğlu x Koton Koleksiyonu, 
dalgaların dinginliğine, güneşin 
kızıllığına, yeşilin huzur veren 
derinliğine, gökyüzünün sonsuz 
özgürlüğüne, tuz kokan eşsiz 
meltemlere gönderme yapan seçkisi 
ile yeni mevsimin kapılarını aralıyor. 
Renk danışmanı Yonca Çallı’nın 
da desteğiyle tanımlanan renklerin 
duyguları ile pozitif psikolojinin 
büyülü dünyası koleksiyondaki renk 
paletinde hayat buldu.



Bülten

adL’den 
doğayı sanatla 

harmanlayan 
koleksiyon

Kadın giyiminin öncü markası 
adL, öğrencilerinden uzak 

kalan bir resim öğretmeninin 
sanat tutkusunu doğa ile 

birleştirerek modaya aktarıyor. 
Resim öğretmeni ve illüstrasyon 
sanatçısı Hülya Güney, hayalleri 
gerçekleştirmenin hiçbir zaman 

geç olmadığınua öncülük 
ederken, adL ile birlikte tüm 

kadınlara pusula oluyor.

Pantene’in biyotin 
ve gül suyu içeriği ile 
daha güçlü ve hacimli 
saçlar
İnce telli saçların en büyük sorunu saçların 
kolayca hacmini kaybetmesi ve sönük 
gözükmesi. Dünyanın 1 numaralı saç bakım 
kremi markası İsviçre Vitamin Enstitüsü 
onaylı yeni Hacimli ve Havalı Şampuan ve 
Saç Bakım Serisi ile artık bu sorun kökten 
çözülüyor! Mucizeye ihtiyacı olan saçlar için 
içeriğindeki besleyici Pro-V formülü, biyotin 
ve gül suyu ile saçlarınızın anında daha 
hacimli ve dolgun görünmesine yardımcı olur.

Barbie’den 
sürdürülebilir 
yeni koleksiyon
60 yılı aşkın süredir yaptığı projelerle 
hayatlara dokunan Barbie, yüzde 90 
okyanus kaynaklı geri dönüştürülmüş 
plastiklerden (OBP) üretilen ilk 
bebek koleksiyonu ‘Barbie Loves the 
Ocean/Barbie Okyanusu Seviyor’ 
ile 2030 yılına kadar ürünlerinde 
ve ambalajlarında yüzde 100 geri 
dönüştürülebilir veya biyolojik 
temelli plastik malzemeler kullanmayı 
planladığı sürdürülebilirlik hedeflerine 
doğru ilerliyor.
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Bülten

Zorlu patika 
ve yeşil 
ormanlardan 
ilham aldı
The North Face’in sınırlı sayıda 
üretilen ve sanatçı Travis Weller 
iş birliğiyle tasarlanan VECTIV™ 
koleksiyonu, zorlu Western 
States 100 patika yarışındaki 
tozlu patikaların ve koyu çam 
ormanlarının renkli hikayesini 
anlatıyor. Travis Weller, koleksiyon 
hakkında, “Patika koşusu hayatımı 
netleştirir. Dağın zirvelerinde 
renkler daha canlıdır. Ormandayken 
renkleri daha derinden hissedersin. 
Vahşi doğadaki bu soyutlamalar, 
çalışmalarımın ve bu iş birliğinin 
temellerini oluşturdu” diyor.

Mevlana 
felsefesiyle içsel 
yolculuğa çıkaran 
bir sanat eseri
Tayvanlı Türk sanatçı Melek 
Kocasinan (Gao Anqi), Türkiye’deki 
sergilerine bir yenisini daha ekledi. 
İkonik ve zamansız tarzıyla dikkat 
çeken Fendi Peekaboo çantayı, 
Mevlana’nın sözlerinden yola 
çıkarak yeniden yorumlayan 
Kocasinan’ın eseri, Ankara’daki 
Çankaya Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde, 16-30 Haziran tarihleri 
arasında düzenlenecek olan ‘Tanış 
Olmak’ sergisinde sergileniyor. 

Sokağın özgür ruhu Twist, yeni 
mevsimin tüm renklerini şimdi 
Twist Gang ekibi ile sunuyor. 
İçindeki yükselen enerjiye 
eşlik edecek, ritimlerine ayak 
uyduracak ve bir o kadar da 
sezona adapte olacak cool 
parçaları sunan Twist İlkbahar-Yaz 
2021 Koleksiyonu, biraz romantik 
ama bir o kadar da asi tarafını 
ortaya çıkaracak tasarımlarıyla 
sezonu domine ediyor.

Hem romantik hem asi: Twist Gang’in 
yeni koleksiyonu yaza hazır
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Tülin Şahin ve Bingo sürdürülebilir 
kıyafet bakımı için harekete geçti
Hayata değer katan kadınlardan ilham alan Bingo Keratin ve top model Tülin 
Şahin, sürdürülebilirlik odağında üretim ve tüketim dengesinin devamlılığını, 
kıyafetlerde uygun bakım önerileri ile ön plana çıkarıyor. Şahin, bu bilincin 
kazanılması için kıyafetlerine uyguladığı tüm bakım sırlarını takipçileriyle 
paylaşıyor. 

Omega Skin Lab ile 
güneşten korunurken 
cildinize bakım yapın
Temel hedefi tüm ürünlerde kişinin kendi cilt 
tipine uygun ürünü bularak cilt bakımını doğru 
şekilde gerçekleştirebilmesi olan Omega Skin 
Laboratories’in (OSL) 3 farklı cilt tipi için özel 
olarak geliştirilmiş güneş koruyucusu ile güneşin 
tadını çıkarırken cildinizin güvenli ellerde 
olduğundan emin olun. Karma/yağlı, kuru/hassas 
ve lekeye yatkın ciltler için üretilmiş üç ayrı ve özel 
içerikli güneş koruyucusuyla OSL, bu yaz güneşten 
korunmayı ve cilt bakımını bir araya getiriyor.
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Moda
HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

LVMH’nin 
Emilio Pucci 
hamlesi
Louis Vuitton, Dior ve 
Givenchy gibi lüks moda 
markalarının ana şirketi olan 
LVMH, Floransalı moda evi 
Emilio Pucci’nin kurucu ailesinin 
elinde bulunan yüzde 33 hisseyi de 
satın olarak markanın tamamına 
sahip olduğunu açıkladı. 20 yılı 
aşkın bir sürenin ardından görüntü 
yönetmeni ve başkan yardımcısı 
Laudomia Pucci’nin şirketten 
ayrılacağı bildirildi.

Lil Nas X’in 
gökkuşağı Ugg’ları
Haziran ayı LGBTQIA+ Onur Ayı için 
Ugg, bazı ünlü isimlerle parlak ve cesur 
biri kampanya başlattı. 2016 yılında intihar 
eden şarkıcı Prince’e saygı duruşunda 
bulunan koleksiyonda Lil Nas X, disko 
temalı bir zeminde rengarenk ve tüylü 
Ugg’larıyla poz veriyor. Grammy ödüllü 
oyuncu Hadi Nef de kampanyada yer alan 
isimler arasında.
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Moda

Jimmy Choo 
ilk kez plajlara 
giriş yaptı
Lüks aksesuar markası Jimmy Choo, 
ilk kez tasarladığı mayo ve plaj kapsül 
koleksiyonunu satışa çıkardı. Yazın can alıcı 
tarafını adeta ortaya çıkaran koleksiyonda 
parmak arası terliklerden, mayolara ve 
gözlüklere kadar birçok ürün bulunuyor. 
Pastel renklerin kullanıldığı kapsül 
koleksiyon hem erkeklere hem de kadınlara 
yönelik stiller içeriyor.

Dior’dan 
Antik Yunan 
esintisi
Dior, antik çağlardan 
ve geleneksel Yunan 
kıyafetlerinden ilham alan 
Cruise 2022 koleksiyonunu 
Atina’da sergiledi. 
Pandemiden beri süregelen 
dijital etkinlikleri kırarak, 
Fransız lüks moda evi 
Panathenaic Stadyumu’nda 
havai fişek şovlarıyla görsel 
bir şölen eşliğinde izleyicilerin 
beğenisine sundu.
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Moda

Sürdürülebilir 
modanın 
en önemli 
ismi: Stella 
McCartney
İngiliz lüks moda markası Stella 
McCartney, ‘Zamanımız geldi’ 
kampanyasıyla şimdiye kadarki 
en sürdürülebilir koleksiyonunu 
piyasaya sürdü. Kampanya, 
İngiliz komedyen David Walliams 
tarafından da belgesel olarak 
anlatılıyor. Tasarımlarında 
hayvan derisi, tüy, kürk veya deri 
kullanmayan Stella McCartney 
bu Sonbahar 2021 koleksiyonu, 
şimdiye kadarki en sürdürebilir 
serisi olarak da lanse etti.

Isabel Marant 
Vintage sitesini 
kurdu
Lüks moda endüstrisinin büyüyen 
döngüsel ekonomisine katkıda 
bulunmak isteyen Isabel Marant, 
vintage bir internet sitesi açacağını 
duyurdu. Isabel Marant Vintage  adlı 
platformda eski ürünlerin yanı sıra, 
eski koleksiyonlardan kıyafetler, 
ayakkabılar ve aksesuarlar da yer 
alacak. Markalar daha sürdürülebilir 
olmanın yollarını bulmaya çalışırken, 
döngüsel ekonomi hareketi üzerine de 
yoğunlaşıldı. İnternet sitesinden elde 
edeceği gelirler yerli topluluklarda 
kadınların eğitimi ve zanaatını 
desteklemek için Isabel Marant Bağış 
Fonu’na aktaracak.
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Mekan

Yazın ışıltılı havası 
gezmelere çağırıyor

Dünyayı etkisi altına alan pandeminin yarattığı mental 
yorgunluklar her geçen gün daha da üst üste bindi. Ama 

çoğumuzun aşı olmasıyla korkular yerini rahatlamaya 
bıraktı. Mental yorgunluklarınızdan arınmak için yazın 

ışıltılı havasından daha iyi bir zaman yok! Mekanlar bir bir 
açılmaya başlamışken biz de sizler için önerileri derledik.

Kral Şakir Hilton 
Otelleri’nde
Çocuklu aileler için mükemmel bir fırsat! 
Kral Şakir, Hilton Otelleri’nde miniklerle 
buluşuyor. Kral Şakir’in kahramanları 
Türkiye’deki 12 seçili Hilton otelinde, 
lobiden açık alanlara, odalardan ekranlara 
kadar birçok alanda çocuklarla bir arada 
olacak. Pandeminin yarattığı stres, hayatın 
akışından kaynaklanan yorgunluk derken 
tatilinizde siz dinlenirken, çocuklarınız 
eğlencenin tadına varacak.

Kuzey Ege’deki 
evinize 

davetlisiniz
Doğası, denizi ve tarihi 

mirasıyla tanınan oksijeni bol 
Kuzey Ege Assos’ta, çiçeklerle 
bezenmiş bahçesi ve terası ile 

huzurlu, sakin ve doğayla iç içe 
olmak isterseniz Sunaba Kasrı 
Otel tam size göre! Stresten ve 
yoğunluktan kaçıp adeta köy 

sessizliğinde ve ev sıcaklığında 
bir deneyim arayanlar için ideal 

seçenekler önünüze seriliyor.
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Mekan

Ezber bozan  
bir SPA deneyimi
Sakin ve huzur dolu bir tatil hedefliyorsanız, zarif 
bir tapınak, derin bir iyilik ve denge hissi veren bir 
otel deneyimi yaşamaya ne dersiniz? The Luxury 
Collection markasının seçkin köklerinden doğan ve 
ayrıcalıklı servisi ile fark yaratan Reges a Luxury 
Collection Resort & SPA Çeşme’de uzun zamandır 
dünyayı etkisi altına pandeminin stresini atabilirsiniz. 
6 adet özel masaj odası, uluslararası %100 organik 
sertifikalı ürünler ve özel yağlar ile birlikte eşsiz bir 
masaj deneyimi sizi bekliyor.

Pandeminin 
stresini Wellness 
Weekend ile atın
Uçsuz bucaksız üzüm bağları arasında, 
Eceabat’ın eşsiz doğası ve tarihsel 
güzellikleri ile çevrili Hotel Caeli, 
şehrin stresinden kaçmak, pandeminin 
olumsuz havasından biraz olsun 
uzaklaşmak ve arınmak isteyenler 
için benzersiz bir etkinlik hazırladı. 
Huzur dolu bir hafta sonu geçirmek 
için Haziran ve Temmuz aylarında 
Wellness Weekend’e katılıp içsel 
yolculuğunuzu yapabilir, ruhunuzu 
dinlendirebilirsiniz.

Can dostlarınız da 
tatil yapsın

Concorde Luxury Resort, Kıbrıs’ta 
modern çizgileri, mimari yapısı, 

aktivitelerindeki zengin çeşitliliği, 
kişiye özel sunduğu yaşam 

alanlarının yanı sıra, hem villa 
konseptiyle benzersiz imkanlar 

sağlıyor hem de evcil hayvanlarınızla 
tatil deneyimi yaşamanıza destek 

oluyor.



Mekan

Ünlü şeflerden eşsiz lezzetler
Six Senses Kaplankaya, ‘Eat with Six Senses’ ve sürdürülebilirlik felsefesi 
ışığında hazırlanan sofistike lezzetleriyle Akdeniz mutfak kültürüne başka 
bir bakış açısı getirdi. Dünya çapında ünlü bütünsel wellness deneyimi ve 
mimarisiyle fark yaratan Six Senses Kaplankaya’da dünyaca ünlü şefler eşliğinde 
hem keyfinize bakabilir hem de eşsiz bir mutfak deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bodrum’da 
Akdeniz notaları 
eşliğinde eğlence…
Bodrum Haremtan Koyu’nda açılan 
Folie Restaurant & Sea, masmavi 
Ege’nin kıyısında, sıcacık güneşlenme 
platformu, damağa hitap eden zevkleri, 
şık ambiyansı ile günbatımına dek 
‘beach club’ kavramını yenileyecek. 
Folie, METT Hotel & Beach Resort 
Bodrum’un içinde yer alıyor. Folie’de 
kulaklarınızın pasını alması için 
kendinizi Akdeniz notlarına ve serin 
sulara bırakmanız yeterli olacaktır.

Masallardan 
çıkan bir balayı 

sizi bekliyor
Antalya Göynük’te yer alan NG 
Phaselis Bay yeni evlenen çiftler 

için ‘See, Feel, Love’ (Tanı, Hisset, 
Sev) sloganıyla kapılarını açıyor. 

Otel, el değmemiş yeşillikler 
içindeki konumu, özel hizmeti, 

ayrıcalıkları ve eşsiz lezzetleri ile 
balayı çiftlerinin her anını masalsı 

bir hikayeye dönüştürüyor. Otelde 
romantizmin yanı sıra eğlenceli ve 

adrenalin dolu aktiviteler de  
sizleri bekliyor.
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Mekan

Boğazın incisi 
Lacivert artık 

Bodrum’da
Deniz GYO’nun ilk projesi olan Le 

Chic Bodrum, Doğuş Grubu’nun 
yeme-içme sektöründeki en gözde 

markasıyla güçlerini birleştirdi. 
Boğaz’da enfes bir tat ve dokuya 

sahip olan Lacivert Restaurant, 17 
Haziran’dan itibaren Bodrum’da 
misafirlerini ağırlamaya başladı. 
Lacivert'te hem Bodrum'un eşsiz 

manzarasının tadına varabilir hem de 
en özel menüleri tadabilirsiniz. 

Yaz bahçelerinizi 
MSA ile doldurun
Türkiye’nin en kapsamlı yiyecek-içecek 
eğitim merkezi olan Mutfak Sanatları 
Akademisi (MSA), dostlarınızla 
birlikte bahçelerde yapacağınız 
barbekülerden, güzel muhabbetlere 
eşlik edecek mezelere, kokteyle ve 
hamburgerlere kadar birbirinden 
güzel sofralar hazırlamanıza yardımcı 
olacak workshop’larla sizleri bekliyor. 
Birbirinden nefis menüleri içeren 
workshop’lara katılmak için zaman 
kaybetmeyin.

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da, şehrin kalbinde güvenli, 
konforlu ve sıra dışı bir konaklama deneyimi isteyenler için Fairmont Quasar 
İstanbul eşsiz bir fırsat! Fairmont Quasar size İstanbul’un muhteşem şehir veya 
Boğaz manzarasını gözler önüne seren zarif bir tatil vaat ediyor. Tarihi Yarımada 
ve Boğaz manzarası eşliğinde unutulmaz anlar yaşayacağınız otelin sonsuzluk 
havuzu Ukiyo’da da vakit geçirerek hayatın stresinden uzaklaşabilirsiniz. 

Şehirde 
tatilin keyfini 
Fairmont 
Quasar 
İstanbul’da 
çıkarın
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Tasarımcı Christian Dior’un 52 yıla sığan kısacık ömrü, 
markayla geçirdiği kısa ama başarılarla dolu 10 yılı, 

sansasyonel ölümü ve finansal kayıpları... Böylesine büyük 
bir başarıyı kısa zamanda yakalayan güçlü bir markaya ne 

oldu da hisselerini satmak zorunda kaldı?

Christian Dior’a 
neler oluyor?

Biyografi

DERLEYEN: BUSE TURAN
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Christian Dior... Moda dün-
yasının en ilham verici 
isimlerinden biri... 1946 yı-
lında ünlü bir iş adamı olan 

Marcel Boussac'ın yaptığı finansal 
destek ile modaevini açtı. Bir yıl gibi 
kısa bir sürenin ardından 90 parçalık, 
görenleri kendine hayran bırakacak 
şahanelikte bir koleksiyonla bir anda, 
dönemin en ünlü markalarından biri 
haline geldi.  

Christian Dior başlarda sadece hau-
te couture tasarımlarla yola çıktı ama 
kısa süre sonra kozmetik, parfüm, ak-
sesuar gibi farklı ürün gruplarına yö-
neldi ve her zamanki gibi bu alanda 
da adını duyurmayı başardı. Peki bu 
başarı bugün, neden hala Christian 
Dior bünyesinde değil de başka bir 
şirkete devroldu? Tıpkı geçen yazdı-
ğımız Halston'un hikayesinde olduğu 
gibi, özel hayat işinizin önüne geçti-
ğinde her şey tepe taklak olabiliyor. 
Dior da çevresi tarafından kadınlara 
ve kumara olan düşkünlüğü ile bilini-
yordu. Öyle ki kısa sürede kazandığı 
tüm parayı özel zevkleri için harcıyor-
du. Keyifle sürdürdüğü şahane bir ha-
yatı ve konforu vardı.

ÖLÜMÜ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Moda sektöründe çığır açan New 
Look isimli koleksiyonunu çıkaralı 
henüz 10 yıl olmuştu ama Dior’un dü-
zensiz hayatı onun konsantrasyonu-
nu bozmaya başladı. 23 Ekim 1957'de 
arkadaşlarıyla gittiği İtalya tatilinde 
geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında 
hayatını kaybetti. Tabii ölümü herkesi 
şoke etti. Art arda gelen dedikodular 

da cabası. Kimi boğazına balık kılçığı 
takıldı diye vefat ettiğini söyledi, kimi 
de alkol, kumar ve kadınlara olan düş-
künlüğü nedeniyle öldüğünü... Times 
Dergisi’ne göre de ünlü tasarımcı is-
kambil kağıtlarıyla oynarken kaybet-
tiği oyun sonrası otel odasında kalp 
krizi geçirdi.

Christian Dior’un yakın arkadaşı 
Alexis Von Rosenberg Rede’nin anıla-
rını paylaştığı kitabında Dior’un İtal-
ya’daki tatilinde tanıştığı etkileyici bir 
kadın ile yorucu bir seks sonrası geçir-
diği kalp krizi sebebiyle hayatını kay-
bettiğini yazması da moda dünyasın-
da şok etkisi yarattı... Bugün, hala bu 
iddiaları doğrulayacak bir tanık veya 
delil yok. Ancak gerçek şu ki Christi-
an Dior markası altın çağını yaşarken, 
ünlü tasarımcının ani ölümüyle bir-
likte tökezlemeye başladı. Alınan ani 
kararlar, şirket hisselerinin çok büyük 
bir bölümünün satılması ve 21 yaşın-
daki yeni tasarımcı da bu hızlı düşüş-
te etkili oldu...

Biyografi
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CHRISTIAN DIOR,  
LOUIS VUITTON'A SATILDI

Christian Dior hayatını kaybedince, 
tasarımcının henüz 21 yaşında olan 
genç asistanı Yves Saint Laurent mar-
kanın baş tasarımcısı olarak Dior'un 
makamını devraldı ve hemen akabin-
de başta LVMH Şirketi (Louis Vuitton 
Moët Hennessy) olmak üzere birkaç 
şirket daha markanın hisselerini satın 
aldı. Bu ani satış kararının arkasında 
yatan neden finansal kaynaklı mıydı 
yoksa markaya ya da yeni gelen genç 
tasarımcıya olan güvensizlik miydi 
bilinmez. Şirket hisselerinin %74'ünü 

Louis Vuitton satın aldığı için Christi-
an Dior’un gücü artık onun elindeydi.
Gelelim günümüze... 25 Nisan 2017 
tarihinde moda dünyası Christian 
Dior ile ilgili yeni bir haber ile çal-
kalandı. LVMH şirketi ünlü Fransız 
markasının geriye kalan %26'lık his-
sesini de 13.2 milyar dolara satın aldı-
ğını açıklayarak artık resmen Christi-
an Dior’un sahibi olduğunu açıkladı. 
Eminiz ki ünlü tasarımcının hayalleri 
bu denli kısa değildi. Fakat özel haya-
tı, ani bir ölüm, hızlı alınan kararlar, 
bugün, Christian Dior’un başka bir 
şirketin gücüne güç katmasına sebep 
oluyor.

Biyografi



Kapak

Güzel, içten 
ve sıkı dostlar 

HAZAL VE SİNEM... BEST FRIENDS FOREVER

Sinem Ünsal ve Hazal Türesan. Ekranlarda fırtınalar estiren 
fenomen dizi 'Mucize Doktor'da başlayan arkadaşlıklarını 

sıkı bir dostluğa dönüştüren güzel ve yetenekli iki oyuncu. 
Hem seksi, hem güzel, hem de bir anda çocuk olmayı 
başarabilen, karakter oyunculuğunun da hakkını veren 
iki süper kadın. Hazal ve Sinem, Re Touch Mag'in birinci 

yaşını kutladığı bu çok özel ve anlamlı sayıya kapak yıldızı 
oldular. Tüm içtenlikleri ve güzellikleriyle karşınızda iki sıkı 

dost, iki güzel kadın ve iki muhteşem oyuncu.
Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Mesut Yazıcı,  Styling: Eylem Yıldız Saç: Tolga Oğuzhan,  

Makyaj: Hidayet Korkmaz,  Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  Styling asistanı: Tansu Başaran 
Teşekkürler Cheese Sailing



S ıcacık gülümsemesi ile et-
rafına ışık saçan, neşesi ile 
herkesi kendisine hayran 
bırakan bir yetenek. Bilgi 

birikimi, işini çok sevmesi, kıvrak ze-
kası, espritüelliği ile oyunculuk kav-
ramının her aşamasını özenle ve he-
yecanla yerine getirmesi, onu farklı 
kılan birkaç özelliğinden sadece bir-
kaçı. İncecik fiziği, su gibi güzelliği, 
güzel saçları ve anlamlı bakışlarıyla 
her role girebilen, kibarlığı, zarifliği 
ve naifliği ile de çok sevilen bir oyun-
cu Sinem Ünsal.

Yeşilçam ve dört yapraklı yoncanın 
güzel kadınları arasında  sizin 
favoriniz hangisi?

Öncelikle Yeşilçam filmlerine ba-
yılırım. O zamanki mevcut koşulla-
rı da sürekli üreten bir yerli sinema 
dünyamızın olması çok gurur verici. 
Ve o dünyada var olan, hala bugün 
parmakla gösterilecek kadar sevilen 
sayılan kadın oyuncuların olması bir 
kadın olarak beni umutlandırıyor. 
Ben birini seçmek istemiyorum. Yeşil-
çam’a emek vermiş tüm kadınlara ön-
cülükleri için şükran duyuyorum.

Kapak

Sınırlarımı zorlayan roller 
beni heyecanlandırır

SİNEM ÜNSAL



Kapak

 Gömlek-Nillush Vintage
 Ceket- Nillush Vintage
 Şort-Anonyme /Vakkorama
 Ayakkabı - Saint Laurent /Beymen
Gözlük-Kenzo /Doğan Optik 
Kemer-Dolce & Gabbana

Kot Pantalon- Victoria 
Beckham/Beymen
Top-AdL
Ayakkabı-Christian Loubutin-
L’Appart Pr
Gözlük-Kenzo /Doğan Optik
Kalpli Kolye-Berrin Özkan
Halka Zincir Kolye-Berrin Özkan



Dünyada beğendiğiniz aktör ve 
aktrisler kimler?

O kadar çok var ki... Global üne ka-
vuşmuş ya da kavuşmamış onlarca 
başarılı oyuncu sayabilirim. Ben Av-
rupa ve İran sinemalarının sıkı takip-
çisiyim. Ama bi Olivia Colman’ı an-
madan da cevabımı bitiremem.

PANDEMİ SADECE SAHNE 
SANATINA  BULAŞMIŞ GİBİ 
DAVRANILIYOR 

Tiyatro yapıyor musunuz?
Tiyatro yapıyor-DUM. Maalesef 

içinde bulunduğumuz küresel sağ-
lık problemi bizim ülkemizde sadece 
sahne sanatlarına bulaşmış vaziyette 
biliyorsunuz!! Pandemi öncesi devam 
eden bir tiyatro oyunum vardı Cihan-
gir Atölye Sahnesi’nde ‘Raif ile Leta-

fet’. Dileğim bir an önce sahnelerin 
sağlıklarına kavuşması! Tiyatro haya-
tımda hep olsun istiyorum.

Mucize Doktor dizisi gerçekten 
bir mucize gibi girdi hayatımıza 
kalıpları yıktı, siz oynarken neler 
hissettiniz?

Mucize Doktor Türk TV dizi sektö-
ründe hep özel bir yere sahip olacak 
bence. Her şeyden önce bizim toplu-
mumuzda aslında otizmin ne oldu-
ğunun bilinmediğini gördük. Otizmli 
bireylerin ailelerinin dahi başka bilinç 
düzeylerine geldiğini kendilerinden 
çok kez dinledim. Ben büyük bir far-
kındalık sağladığımızı düşünüyo-
rum. Projenin başında bu kadarını biz 
bile hayal edememiştik. Bana Mucize 
Doktor’un ve Nazlı’nın hatırlattığı en 
değerli şey de empati oldu sanırım. 

Kapak

Mayo- Wild / Vakkorama
Kolyeler - Berrin Özkan, Mers

Mayo- Solid&Striped / V2K
Bileklik-Swarovski/L’Appart Pr



Kapak

Bikini- Penti
Hırka- Balmain /Beymen
Yüzükler- Berrin Özkan

Bikini-Oye
Hırka-Vakko
Kolye-Swarovski /L’Appart
Kemer- J By Jessica Kovacs /Opia Pr



Otizm konusunda nasıl bir 
farkındalık yakaladınız?

Az önce de söylediğim gibi; önce-
likle otizmin ne olduğunu hep bera-
ber öğrendik. Gerisi kişilerin kendi 
vicdan ve hayat görüşüyle şekillene-
cek şeyler bence.

Gerçek hayatta doktor ve hastane 
sahibi olmak ister miydiniz?

2 sezon yaşayan bir hastanede dok-
torculuk oynayan biri olarak söylüyo-
rum HAYIR. :)) Tüm sağlık çalışanla-
rına minnet duyuyorum.

İNSAN IRKI, HAYVAN HAKLARI 
KONUSUNU SUİSTİMAL EDİYOR

Hayvan hakları ve hayvanlar 
hakkında düşünceleriniz neler, bu 
konuda bir şeyler yapıyor musunuz?

Şu tarihte hala hayvan haklarını ay-
rıca konuşuyor olmaktan rahatsızlık 

duyuyorum. Hayvanlar bizler gibi bi-
rer canlı! Hakları, yaşamları tartışıla-
cak, konuşulacak konu bile olmamalı. 
Elbette insan ırkının suistimal ettiği 
başka bir konu olarak değerlendiri-
yorum. Hayvan hakları konusunda 
ilerleme kaydedemediğimiz her gün 
insanlığımdan utanıyorum.

Aynı meslekte olup aşk yaşamak 
nasıl bir duygu, zor mu sizce?

Biz, Kıvanç ve ben ilişkimizi mes-
leklerimiz üzerinden yaşamıyoruz. 
Bu yüzden zorluğu ya da kolaylığı hiç 
gündemimiz olmadı. Birer birey ola-
rak birbirimizi seviyoruz.

Aşk nedir sizce?
Aşk nedir tarif edemem sanırım 

ama eğer birbirinin hayatını katletme-
den ortak bir dünya kurup, birbirini 
kendinden öne koymadan sevmek, 
saymaksa biz çok fena aşık olmuşuz.

Kapak



Kapak

Televizyon mu, dijital kanallar mı? 
Hangisi galip gelecek?

Ooooo düello gibi oldu bu:) Bu iki 
platformun kıyas sonucu birinin seçi-
leceği denklikte ya da karşıtlıkta oldu-
ğunu düşünmüyorum. İkisi de başka 
başka arz-talep dengeleriyle her za-
man var olacaklar bence.

Bir oyuncu en çok neye 
heyecanlanır?

Genelleme yaparak bir cevap vere-
mem ama ben bir oyuncu olarak ken-
dimi sürekli keşfetmemi, deneyimle-
mediğim duygularda yüzmemi, şahit 
olmadığım hayatlarda var olabilmemi 
sağlayacak, sınırlarımı zorlayan rolle-
re heyecanlanırım. 

Bu yakın arkadaşlığınız dizi 
sırasında başladı sanırım, sizi 
sevdiren özellikleriniz ne oldu?

Beni sevdiren özelliklerimi bence 
Hazal daha iyi söyler. Acaba neler? :))

Oyunculardan dost olmaz derler, siz 
bunu nasıl yıktınız?

Kim diyor onu yahu, ne münasebet... 

Hayatta en çok ne sizi çok 
sinirlendirir?

Hadsizlik sanırım. Daha öncede 
konuştuğumuz; insan olarak diğer 
canlılara yaptığımız hadsizlikler me-

sela. Kadınlara yapılan hadsizlikler 
mesela. Kendinden yaşça küçük olan 
bireylere yapılan hadsizlikler mesela. 
Kendinden farklı dünya görüşüne, 
hayat yönelimine sahip olanlara yapı-
lan hadsizlikler mesela…

PİJAMAM VAZGEÇİLMEZİM OLDU

Pandemi süreci tüm alışkanlıkları 
değiştirdi. Sizin tarzınıza nasıl 
yansıdı bu durum?

Ben tam pandemi insanıymışım:) 
Şaka bir yana her zaman rahatlığıma 
önem veren biri olarak evde geçirdi-
ğimiz bolca vakit pijamacı tarzımı pe-
kiştirdi.

Asla giymem dediğiniz 3 parça 
nedir?

Gerçek Kürk, gerçek kürk, gerçek 
kürk.

Eskise de yırtılsa da yıllarca 
gardrobunuzdan atamadığınız 
kıyafetler var mı?

Olmaz mı...

Alışverişe çıktığınızda ilk olarak 
neye odaklanırsınız?

Alışveriş insanı değilim kesinlikle. 
Zorunlu olmadıkça online alışveriş 
yapıyorum. Sepetimi onaylamadan 
şarjımın bitmemesine odaklanıyorum.

Mucize Doktor dizi sektöründe hep özel bir yere sahip 
olacak bence. Her şeyden önce bizim toplumumuzda 
aslında otizmin ne olduğunun bilinmediğini gördük. 

Otizmli bireylerin ailelerinin dahi başka bilinç 
düzeylerine geldiğini kendilerinden çok kez dinledim. 

Büyük bir farkındalık sağladığımızı düşünüyorum.



Kapak

Yine pandemiye dönecek olursak, 
zamanınızı en çok hangi kıyafetlerle 
geçirdiniz?

Pi-jaaaaaa-maaaa!!

HEM ARKADAŞIZ HEM DE 
KOMŞUYUZ

Yaz mı yoksa kış kadını mısınız?
Yaz doğumlu kış sever bir kadın 

olur mu?

Yeni sezonda var mı bir proje, film, 
dizi?

Şşşş!!! Çok heyecanlıyım çok! Bu 
kadarını söyleyeyim şimdilik. 

Hazal ile birlikte yaptığınız 
aktiviteler var mı spor, yemek, tavla 
mesela?

Birlikte yapmadıklarımız daha az-
dır herhalde. Biz yakın iki arkadaş ol-
manın yanı sıra komşuyuz da... Geri-
sini siz düşünün.

Hayatla ilgili sizin için önemli 3 
kelime nedir?

Best Friends Forever...

Elbise-Jacquemus /Beymen
Kolye-Berrin Özkan
Küpe-Nillush Vintage

Elbise- Proenza Schouler / V2K
Kolye-Nillush Vintage



Kapak

Mayo-Normalliot
Pareo-Normalliot
Küpe-Nillush Vintage
Halhal- Editöre ait

Bikini-Normalliot
Pareo-Normalliot



Kapak

Aşk insana kendini 
keşfettiriyor 

HAZAL TÜRESAN

Narin duruşu, mavi gözleriyle insanı anında çekim 
alanına sokan güzel oyuncu Hazal Türesan, aşkı 
şu sıralar derinliklerinde kaybolmaya başladığı 

büyüleyici bir ormana benzetiyor ve ekliyor: Başta 
biraz korkutucu olsa da daha önce hiç görmediğiniz 

renklerle kendinizi keşfetmeye başlıyorsunuz.



Kapak

Z arafeti, güzel gözleri, uzun 
boyuyla tam bir asalet sim-
gesi. Yetenek kokan roller-
deki performansı ve başarılı 

oyunculuğu ile kalbimizi içten fethe-
den bir oyuncu. Sanatın hemen her 
kolu ve oyunculuktaki engin bilgisi 
ile tam bir entelektüel. Mavi gözleri-
nin içindeki ışığı hemen fark etmek 
için şöyle bir etrafına bakması yeterli 
ve o baktığı an hayranlığınızın daha 
da arttığı çok güzel bir kadın Hazal 
Türesan.   

Yeşilçam ve dört yapraklı yoncanın 

güzel kadınları arasında sizin 
favoriniz hangisi?

Dünyanın en ‘güzel’ klişelerinden 
biri ‘Bütün Kadınlar Güzeldir’ çünkü 
güzellikle ilgili tek bir belirleyici var, o 
da insanın kendisiyle kurduğu ilişki. 
Özsaygı, başarı, mutlu olmak, cesa-
ret, özsevgi... İçeride bunları var ede-
bildiğimizde dışarıdan bize dayatılan 
dönemsel güzellik algılarının hiçbir 
önemi yok. Bütün Yeşilçam kadınla-
rının Türk sinemasının yolculuğunda 
çok cesur ve belirleyici hamleleri oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu yüzden hepsi 
benim favorim.



Kapak
Bikini - Oye 
Ceket - Vakko

Bikini - Oye 
Kazak- Vakko



Kapak

Dünyada beğendiğiniz aktör ve 
aktrisler kimler?

Oyunculuk biçimlerine, tercihle-
rine, gerçekliklerine bayıldığım bir 
sürü aktör ve aktris var. En son ‘Mare 
Of Easttown’u izledim. Bu yüzden he-
men Kate Winslet demek istiyorum.

YANINDAN GEÇİP GİTTİĞİMİZ BİR 
DÜNYA İLE TANIŞTIK

Mucize Doktor dizisi gerçekten bir 
mucize gibi girdi hayatımıza, kalıpları 
yıktı, siz oynarken neler hissettiniz?

İnsanları motive eden, insanlara 
ilham olan, umut veren bir işin için-
de, işini çok seven insanlarla çalış-
mak mutluluk vericiydi. Ama benim 
için asıl önemli ve değerli olan; otiz-
mi, otizmli bireyleri, otizmli bireyle-
rin ailelerini ve verdikleri mücade-
leyi görünür kılması. Bilmediğimiz, 
yanından geçip gittiğimiz bir dünya 
ile tanıştık. Her hafta bir şeylere şahit 
olduk, empati kurduk. Ve bu aktif bir 
sorumluluk alma potansiyeli sağladı 
bize. Başarısı da, sevilmesi de bunun-
la ilgili bence.



Kapak

Sizin aşk hayatınız ne durumda, aşk 
nedir sizce?

Aşk çok güçlü bir duygu. Hatta o ka-
dar güçlü ki... Aşık olduğunuz kişiden 
ve onunla ne yaşadığınızdan bağımsız 
tek başına var olabilen bir duygu. Sizi 
elinizden tutup çelişkilerle, tekinsiz-
liklerle, tuhaflıklarla, zıtlıklarla dolu 
biraz korkutucu ve büyüleyici güzel-
likte bir ormana çekiyor. Ve ormanın 
derinliklerine doğru ilerledikçe korku 
cesarete, tekinsizlikler çöz beni diye 
fısıldayan gizemlere dönüşüyor ve 
daha önce hiç görmediğiniz renklerle 
kendinizi de keşfetmeye başlıyorsu-
nuz. İşte bu noktada iyi ve güzel olan 
her şey tetikleniyor daha iyiye ulaş-
mak için. Beni soracak olursanız ben 
ormanın derinliklerine girmeye başla-
dım sanırım. (Gülüyor)

Televizyon mu, dijital kanallar mı? 
Hangisi galip gelecek?

Anneni mi daha çok seviyorsun 
babanı mı? (Gülüyor) İkisinin de etki 
alanı ve dinamikleri çok farklı. Ortada 
galip gelinmesi gereken bir mücadele 
olduğunu düşünmüyorum.

YENİDEN SAHNELERE DÖNMEK 
İÇİN SABIRSIZLANIYORUM 

Bir oyuncu en çok neye heyecanlanır?

Bir oyuncu kendi yapabilirlikleri-
nin sınırlarını yıkmak zorunda oldu-
ğunu hissettiğinde ve bildiğinde çok 
heyecanlanır. En azından bende böyle 
oluyor.

Normal hayata döndüğümüzde sizi 
tekrar tiyatro sahnelerinde görecek 
miyiz?

Şu an en büyük motivasyon kay-
naklarımdan biri de bu diyebilirim. 
Uzun zamandır sahneden uzak kal-
mıştım. Beklemek, sabır, umut etmek. 
Bu sürede birikenler, yaratıcılıkla bir-
leştiğinde ortaya çıkacak sonuçları 
görmek için sabırsızlanıyorum. Pan-
demi öncesi provalarına başladığımız 
ama ara vermek zorunda kaldığımız 
bir oyunumuz var tatbikat sahnesi ile 
yaptığımız. Her şey yolunda giderse 
Fişekhane’de görüşürüz.

Bu yakın arkadaşlığınız dizi 
sırasında başladı sanırım, sizi 
sevdiren özellikleriniz ne oldu?

Sanırım bu soruyu Sinem’e sormalı-
sınız. Bilmiyorum ki beni niye sevdi:)

Oyunculardan dost olmaz derler, siz 
bunu nasıl yıktınız?

Benim yıkmak zorunda kaldığım 
hiçbir şey olmadı. Bu tarz genelleme-
leri de çok yıkıcı buluyorum açıkçası.

Beş yaşındayken okula gitmenin çok eğlenceli 
olduğunu düşünüyordum ve yedi yaşındakilere 

acayip sinirleniyordum. On beş yaşındayken kendim 
dışında her şeye sinirliydim. Yirmi beş yaşındayken 
öfkelendiğimiz şeylere karşı bir duruş sergilemenin 

bedelinin ağır olmasına çok sinirleniyordum...



Kapak

Hayatta sizi en çok ne sinirlendirir?
Bu dönem dönem değişiyor. Mesela 

beş yaşındayken okula gitmenin çok 
eğlenceli olduğunu düşünüyordum 
ve yedi yaşındakilere acayip sinirleni-
yordum. On beş yaşındayken kendim 
dışında her şeye sinirliydim. Yirmi beş 
yaşındayken öfkelendiğimiz şeylere 
karşı bir duruş sergilemenin bedeli-
nin ağır olmasına çok sinirleniyordum. 
Otuz beş yaşında bizi dehşete düşüren, 
harekete geçirecek şeylere karşı bile ka-
yıtsızlaşmış olmamıza çok sinirliyim.

YAŞASIN ÇAMAŞIR SUYU LEKELİ 
SALAŞLIK!

Pandemi süreci tüm alışkanlıkları 
değiştirdi. Sizin tarzınıza nasıl 
yansıdı bu durum?

Yansımadı. (Gülüyor) Gündelik 
kıyafetlerim çok rahattı zaten aynen 
devam ediyorum. Herkesin rahat, sa-
laş ve bol şeyler giymesinden de çok 
mutluyum. Yaşasın çamaşır suyu le-
keli salaşlık.

Alışverişe çıktığınızda ilk olarak 
neye odaklanırsınız?

Bitmesine odaklanırım:)

Yine pandemiye dönecek olursak, 
zamanınızı en çok hangi kıyafetlerle 
geçirdiniz?

Tabii ki gardrobumun vazgeçilmez 
parçaları olan korseli uzun dar kadife 
elbisem ve stilettolarım’la. (Gülüyor) 
Tabii ki çamaşır suyu lekeli şort ve ti-
şörtlerimle.

Yaz mı yoksa kış kadını mısınız?
Sonbahar ve ilkbahar kadınıyım.

Birlikte yaptığınız aktiviteler var 
mı? Spor, yemek, tavla mesela?

O kadar çok şeyi birlikte yapıyoruz 
ki artık bunlar bir aktivite olmaktan 
çıkıp bir yaşayışa dönüştü. Geceden 
ertesi gün spora gitmeye karar verip 
sabah buluşup müthiş besleyici (!) bir 
kahvaltı yapıyoruz. Sonra birlikte piş-
man olup yeni kararlar alıyoruz mese-
la. Ve pişmanlıklar arasına bolca kah-
kaha koyuyoruz.

Hayatla ilgili sizin için önemli 3 
kelime nedir?

Best Friends Forever...

Etek-Mehtap Elaidi  / L’Appart Pr
Gömlek-Nillush Vintage
Kolye-Berrin Özkan

Elbise-Alexander 
Vauthier / V2K
Kolye-Berrin Özkan
Bileklik-Mers
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Moda

Hayatın karmaşası ve yoğunluğundan kaçmak istediğimiz 
zamanlarda seçimlerimizi daha sade tutmak kendimizi 

daha dingin hissetmemizi sağlayabiliyor. Yoğun ve stresli 
geçen son bir ay boyunca seçtiğim huzur veren parçalar 

hem stilimi hem ruhumu güzelleştirdi.

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Di Project Elbise
Toprak tonlarındaki örme elbise tam bir “valiz” parçası. İster üzerine blazer 
ile iş ortamında, ister parmak arası terlikle plajda giyeyim o üzerimdeyken 
kendimi her ortamda iyi hissediyorum.

Mozza Omuz Çantası
Seyahatlerimde yanıma fazladan çanta alma 

derdini ortadan kaldıran Mozza Omuz Çantası 
her tarza uyum sağlayabilmesinin yanı sıra tüm 

ihtiyaçlarımı içine sığdıran boyutuyla da son 
derece kullanışlı.
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Zara Pantolon
Gardrobumda yıllardır değişmeyen 

bir parça varsa o da Zara yüksek 
bel pantolondur. Her sezon farklı 

renk seçenekleri ile yenilenen Zara 
pantolonlardan bu sezon tercihim 

kirli beyaz.

Tod’s Loafer
Stiletto kadar şık, snekars kadar rahat. Yumuşak dokusuyla sonsuz 

konfor sağlarken içinde kendimi dünyanın en şık kadını hissettiğim Tod’s 
ayakkabıları uzun süre ayağımdan çıkartacağımı sanmıyorum.

Benefit Maskara
Çabasız şıklığı anahtar edindiğim şu 
dönemlerde giysilerimi tamamlayan 
tek aksesuarım kirpiklerim. İki kat 

uyguladığımda tüm dikkati gözlerime 
toplamaya yeterli olan Benefit 

maskara bu aralar el çantamdaki tek 
kozmetik ürünü diyebilirim.
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En sevdiği yaz meyvesi böğürtlen olanlar 
çok şanslı, bu yazın gözde renklerinden 
eflatun ve mor her yerde! Diğer pastel 
tonlarla kolayca kombinlenebilen bu 
parçalar aynı zamanda en sert kesimleri bile 
bir prenses kostümüne dönüştürebiliyor.

Moda

Böğürtlen

Fabrika Terlik

Beymen 
Club Şapka

Di Project, 
345 TL

Fox Glow

George Hogg, 
799 TL

Luxez, 2.375 TL

Pinuts, 260 TL

Rivus, 480 TL

Vakko 
Elbise

Vogue Eyewear



Bir kâse çileğin veya biraz çilekli 
dondurmanın mutlu edemeyeceği 
kimse var mı? Pozitif duyguların 
sembolü olan pembe de hem giysilere, 
hem de aksesuarlara canlı, huzurlu ve 
mutlu bir atmosfer katıyor.

Çilek

Moda

Nars Orgasm Allık

Carrie, Frida, etc., 650 TL

Erimos, 
650 TL

Free People, 1.045 TL

Moonlight, 
4.195 TL

PSC, 425 TL

Saylor, 2.745 TL

Vakkorama, 
895 TL

Valentino 
Garavani, 
8.150 TL

Victoria’s Secret



Moda

Buuuuuz gibi bir limonataya nasıl hayır 
diyebiliriz ki? Sıcacık tonuyla içimizi ısıtan 
limon sarısı kesinlikle yaz aylarına en çok 
yakışan renklerden.

Limon

Juju

Tuvanam x Fabrika

Calvin Klein, 419 TL

Dem Atelier

Dnud, 
2.745 TL

Hartford, 
845 TL

Kısmet by 
Milka

Kütahya Porselen

L’Occitane

Silvian Heach, 
995 TL



Moda

Serinlemeye en ihtiyaç duyduğumuz 
şu günlerde bir bardak naneli smoothie 
hepimizin favorisi değil mi? Sezonun trend 
renklerinden olan mint yeşili de ferahlığı 
tarzımıza taşımak için bire bir.

Nane

Etro

Beymen 
Cub

Sephora Collection

Beymen, 
1.499 TL

Cecile 
Copenhagen

Clarins Lip Oil

CNDN, 1.500 TL

Knitts

Luxez, 2.875 TL

Tommy Hilfiger, 1.219 TL



Moda

Şeftalinin onlarca farklı tonundan her 
biri bronz tene ayrı bir güzellik katıyor. 
Üstelik diğer tüm yaz renkleriyle kolayca 
kombinlenebilir.

Şeftali

Adil Işık
Gizia, 1.890 TL

Erimos, 640 TL

Hip+Happen 595 TL

lidA, 900 TL

Moonlight, 3.695 TL

Seafolly, 
1.345 TL

The Jacquelyns 720 TL Vakkorama, 745 TL

Dizia 
Gabo, 

1.149 TL



Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki ilk oyunculuk 
deneyiminden tam not alan güzel aktris Selin Genç ülke 

sınırlarını aşan hayran kitlesinin motivasyon kaynağı 
olduğunu söylüyor: İlk projemin bu denli geniş bir kitleye 

hitap etmesi “İyi ki hayal kurmuşum” dedirtiyor. Beni 
besliyor ve oldukça heyecanlandırıyor.

‘İyi ki hayal 
kurmuşum’

SELİN GENÇ

Röportaj

Röportaj: Vildan Uygunoğlu,  Fotoğraflar: Sinem Yazıcı,  Styling: Eylem Yıldız,  Saç: Sabit Akkaya Hair Stylist / Ali Efe Tarım,  
Makyaj: Mustafa Işık,  Makyaj asistanı: Damla Bekir Styling asistanı Tansu Başaran Zeynep Baba,  Mekan: Park Hyatt Istanbul



Röportaj

Kariyerinin henüz başında 
olmasına rağmen dikkatle-
ri üzerine çekmeyi başaran 
güzel oyuncu Selin Genç 

ile 3 yıldır içinde olduğu Bir Zamanlar 
Çukurova dizisini ve gelecek planları-
nı konuştuk.

Başarılı ve uzun soluklu bir yapımda 
rol alıyorsunuz. Dizi sürelerinden 
dolayı hiç pes etme noktasına 
geldiğiniz bir an oldu mu? 

Dizi sürelerinin zorladığı zamanlar 
olmadı değil tabii ki ama pes etmek 
boyutuna hiç gelmedim. Bu kadar 
uzun soluklu bir hikayenin parçası ol-
mak en büyük motivasyonum. 

Bir Zamanlar Çukurova’da 
canlandırdığınız Gülten karakteriyle 
kendinizi benzettiğiniz noktalar var mı?

Gülten’in hayata olumlu bakışı ve 
sevdiklerine sahip çıkışını kendime 
benzetiyorum.



Röportaj

Gömlek - Resume /Vakkoroma
Şort - Derin Mermerci x Boyner
Ceket -  Moonlight by Vakkoroma
Ayakkabı - Nine West
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Bir dönem dizisinde rol 
alıyorsunuz, o dönemin ruhuna 
ve oynadığınız karaktere nasıl 
hazırlanıyorsunuz? 

3 yıldır parçası olduğum bir proje. 
Dolayısıyla artık o dünya kuruldu ve 
içinde bir yer edindim. İlk zamanlar-
da dönemle ilgili bir atmosfer araştır-
ması yapmıştım. Dönem dergilerine 
göz gezdirmek, filmleri, videoları iz-
lemek sanırım en çok başvurduğum 
kaynaklardı.

Özellikle Orta Doğu’da Lübnan 
gibi birçok ülkede hayran kitleniz 
gittikçe genişliyor, ününüz Türkiye 
dışına çıkmış durumda. Bu noktaya 
gelmeyi bekliyor muydunuz? Ülke 
dışındaki hayran sevgisi size nasıl 
hissettiriyor?

İlk projemin bu denli geniş bir kit-
leye hitap etmesi “İyi ki hayal kurmu-
şum” dedirtiyor bana. Karşılığını bu 
şekilde görmek beni besledi ve olduk-
ça heyecanlandırdı.

Röportaj

Pantolon - Massimo Dutti 
Bluz - AdL
Ayakkabı - Nine West 
Küpe - Berrin Özkan
Kemer - Valentino / Boyner 
Yüzük -Editöre ait
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Röportaj

Elbise -  Munu / Zey Pr 
Küpe - Berrin Özkan
Ayakkabı - Nine West
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MÜZİKLE DE  
İLGİLENİYORUM

Oyunculuk dışında hangi konularla 
ilgileniyorsunuz? Özellikle 
profesyonelleşmek istediğiniz 
ikinci bir alan var mı?

Şu sıralar müzikle daha yakından 
ilgileniyorum. Piyanoya yoğunlaşmış 
durumdayım. Başka bir işi daha pro-
fesyonel olmayı isteyecek kadar seve-
medim henüz.

Günlük stilinizi nasıl 
tanımlarsınız? Özellikle şık olmak 

gibi bir gayeniz var mı yoksa 
rahatlıktan yana mısınız? 

Kesinlikle rahatlıktan yanayım ama 
özel günlerde bu biraz ikinci planda 
kalabiliyor tabi...

Pandemide her şeyde olduğu 
gibi moda dünyası da büyük bir 
değişime uğradı. Peki bu değişim 
sizin tarzınıza yansıdı mı? 

Maskeler tüm kombinlere eklendi, 
ilk dikkatimi çeken şey bu oldu. Onun 
dışında genelde sosyal olamadığı-
mız bir süreçten geçtiğimiz için rahat 
kombinlere bir geçiş oldu.

Röportaj

Şort - House of Gizu  / Zey Pr 
Bluz - House of Gizu /Zey Pr  
Bileklik1 - Bonjouk Studio
Bileklik 2 - Bonjouk Studio
Küpe – Bonjouk Studio
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JEAN VE BOL TİŞÖRTLER 
FAVORİM

Gardırobunuzu açtığınızda elinizin 
gittiği ilk 3 parça desek? Asla 
giymem dediğiniz bir renk var mı?

Jean, genelde beyaz ve bol tişörtler ya 
da mini etek. Asla giymem dediğim bir 
renk yok ama renkleri çok parlak ku-
maşlarla üzerimde taşımayı sevmem. 

Güzelliğiniz ülke sınırlarını aşmışken 

biraz bakımdan bahsedelim. ‘Olmazsa 
olmaz’ dediğiniz ve yanınızdan 
hiç ayırmadığınız bir bakım ürününüz 
var mı? 

Nemlendirici el kremi ve saç bakım 
yağı diyebilirim. 

Hayalinizde birlikte rol almak 
istediğiniz, sizin için özel bir 
oyuncu var mı?

Aklıma şu an bir sürü isim geliyor 
aktör olarak Aamir Khan olsun. Aktris 
olarak ise Tilda Swinton olabilir.

Röportaj
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Moda

hamlesiyle 
şaşırttı

VICTORIA’S 
SECRET
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Moda

Bugüne kadar kadınlar Vic-
toria’s Secret’ın ‘gerçek dışı’ 
güzellik standardına ulaşa-
bilmek için kendilerini keli-

menin tam anlamıyla aç bıraktı. Par-
lak saçlar büyük göğüsler, düz karın 
bölgesi, çıkıntılı köprücük kemikleri, 
uzun ve bronzlaştırılmış pürüzsüz ba-
caklar… Ancak hepsi tarih oluyor.
Son dönemlerde konforu ve her be-
dene uygunluğu vurgulayan diğer iç 
giyim markaları yükselişe geçerken, 
Victoria's Secret'ta da değişim kaçı-
nılmaz oldu. Yıllardır düşen satışlarla 
mücadele eden Victoria’s Secret, 'ge-
leceği şekillendirmek’ başlığı altında, 
'VS Collective' adlı iş birliğini duyur-
du. Ünlü marka aynı zamanda kadın-
ları savunan ve onların yolculuklarını 
destekleyen girişimler, deneyimler ve 
ürünler ile kadınlara ilham vermek 
için VS Collective ve Victoria’s Sec-

ret Kadın Kanserleri Küresel Fonu iş 
birliklerini, kadınların yaşamlarını 
olumlu yönde desteklemek için haya-
ta geçirdi. 

VS MELEKLERİ'NDEN  
GERÇEĞE DÖNÜŞ

1995’ten 2018’e kadar süren Victoria’s 
Secret şovları, 100’ün üzerinde ülkede 
yayınlandı, dünya çapında milyon-
larca kişi tarafından izlendi ve yıllık 
satışlarda markanın yaklaşık 7 milyar 
dolar kazanmasına yardımcı oldu. 
Marka kazandı kazanmasına ama 
Northwestern Üniversitesi’nde psi-
koloji profesörü olan Renee Engeln, 
kadınlara dayatılan bu gerçek dışı 
güzellik standartlarının ve VS Melek-
leri’nin özellikle genç kadınların asla 
yeterli hissetmemelerine neden oldu-
ğunu açıkladı.

İç giyim devi Victoria’s Secret, her yıl büyük merakla beklenen 
gösterişli şovlarına son verip 'Melek'lerini emekli ediyor. 

Karar 'Melek'lerin hayran kitlelerinde üzüntüyle karşılanırken 
Victoria’s Secret yeni dönemde farklı kültür, görüntü ve yapıya 

sahip kadınların yolunu açmaya hazırlanıyor.
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Moda

ÇEŞİTLİLİĞE AÇILAN  
YEPYENİ BİR KAPI

Victoria’s Secret’ın Pazarlama ve Sa-
tış Grup Başkanı Martha Pease yeni 
dönemle ilgili yaptığı açıklamada "VS 
Collective ile tüm kadınlarla yeni, 
daha derin ilişkiler kuracak bir plat-
form yaratıyoruz. Bir dizi iş birliği, 
ortaklık ve yardım amaçlı girişimler 
aracılığıyla marka deneyimimize yeni 
boyutlar getiriyoruz. Yeni partnerleri-
mizin enerjisi, yaratıcılığı ve farklı ba-
kış açıları ile kadınlarla kurduğumuz 
iletişimi ve yarattığımız bağı bambaş-
ka bir boyuta taşımayı hedefliyoruz" 
dedi. Martha Pease "Kadınlar bize ne 
istediklerini söylediler. Hayatların-
da bizden ne istediklerini biliyoruz. 

Çeşitliliği kabul etmemizi ve ku-
caklamamızı istiyorlar" diye 

konuştu.
VS'de bundan böyle He-
idi Klum ve Tyra Banks 
gibi süper modellerin 

yerini, futbol yıldızı Me-
gan Rapinoe, aktris Pri-

yanka Chopra Jonas, 
İngiliz büyük beden 

modeli Paloma Elses-
ser ve LGBTQ mo-
deli ve aktivist Va-
lentina Sampaio da 
dahil olmak üzere 

endüstrinin dışına 
uzanan başarılı kari-
yerlere sahip daha çe-
şitli modeller alacak. 
VS CEO’su Martin 
Waters de konuyla il-

gili "Bu, markamız 
için büyük bir deği-

şim ve özümüzde 

benimsediğimiz bir değişim. Bu yeni 
girişimler sadece başlangıç. Önümüz-
de yapacağımız çalışmalarla enerjik 
ve açık gönüllüyüz" açıklaması yaptı.

KADIN KANSERLERİYLE 
MÜCADELE 

Victoria’s Secret, tüm kadınlar için 
öncü olma misyonunu arttırarak uzun 
süredir iş birliği yaptığı Pelotonia ile 
birlikte 'Victoria’s Secret Kadın Kan-
serleri Küresel Fonu' da hayata geçir-
di. Bu girişimle birlikte marka, kadın 
bilim insanlarına ve kadın kanserleri-
ne yönelik yapılan yenilikçi tedaviler 
ve araştırma projelerine finansal des-
tek sağlamayı hedefliyor.
Yıllardır dünya televizyonlarında 
dikkat çeken Victoria’s Secret Fashion 
Show, 2019’da iptal edilmişti. Daha 
sonra dünyayı saran Covid-19 salgı-
nıyla birlikte markanın mağazaları-
nın beklenmedik sürelerle kapanması 
ve azalan satışların markayı bu köklü 
değişime yönlendirdiği konuşuluyor.
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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
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Cruella 
Muhteşemliği

M·A·C tarafından, koyu kırmızı 
dudakları ve yoğun siyah-

beyaz gölgeleriyle kreatif ve 
kötü şöhretli moda ikonundan 

ilhamla hazırlanan ve 70’ler 
Londra’sının punk-rock dönemini 

mükemmel bir şekilde yansıtan 
Disney Cruella Koleksiyonu’nu 

keşfetmeye hazırlanın. Sınırlı 
sayıda üretilen göz, dudak ve ten 

ürünlerinden oluşan bu asi ve 
göz alıcı seri, modaya düşkün en 
sevdiğimiz Cruella karakterinin 
yeni filmindeki kötü şöhretinin 

yükselişini kutluyor. Cruella 
her zaman trendlere öncülük 

ederek, isyankarları, dışlanmışları, 
uyumsuzları ve kural çiğneyenleri 

temsil ediyor! Koleksiyondaki 
favorim tabii ki rujlar.

Türk Kolonyası 
Dünyaya Açılıyor
Atelier Rebul, Japonya’ya özel geliştirilen 
bir koleksiyona imza attı. İlk olarak 
Japonya’da tüketicilerle buluşan ve büyük 
ilgi gören koleksiyon, şimdi Türkiye’de. 
Japonya’nın ikonik görüntüsünü oluşturan 
kiraz çiçeklerinin nefes kesici, zarif 
güzelliği Atelier Rebul Sakura Rain’in gizli 
formülünde! Japon kültüründe yeniden 
doğuşun ve güzelliğin simgesi olan, 
baharın gelişiyle her yeri pembeye boyayan 
kiraz çiçekleri, bu benzersiz kokuda lezzetli 
yaz meyveleriyle buluşuyor.
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Güzellik

Cildiniz de 
Kafanız da Rahat!
Cilt bakımı deyip de geçmeyin. Hem 
sağlık için hem de psikoloji için oldukça 
önemli bir konu cilt sağlığı. Her kadının 
cilt tipi farklı olabiliyor. Dolayısıyla 
belirli bir yaştan sonra ciltteki değişimi 
ve yaşlanma etkilerini görmek işten 
bile değil. Ancak doğru zamanda ve 
doğru şekilde bakım yaptığınız takdirde 
elde edeceğiniz sonuçlarla mutlu 
olacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Yaz aylarında 
saç ve saç 
derisi deniz, 
güneş ve sık 
yıkama gibi 
etkenler ile 
kuruyup 
yıpranırken 
aynı zamanda 
yoğun terleme 
sebebiyle 
yağlanma ve kaşıntı sorunları da 
artış gösteriyor.  Head&Shoulders, 
yazın yıpratıcı etkilerine karşı saçların 
ve saç derisinin sağlıklı ve bakımlı 
gözükmesini sağlarken aynı zamanda 
saçları derinlemesine temizliyor, 
ferahlatıyor ve kepekten arındırıyor. 

Çok Yönlü 
Şekillendirmenin 

En Kolay Hali
Remington Curl & Straight Confidence 

Döner Başlı Hava Üflemeli Saç 
Şekillendirici, yumuşak bukleler, daha 
az kıvrımlı saçlar ya da düz saçlar için 
ihtiyaç duyulan aksesuarları bir arada 

sunuyor. Ürünün  30 mm’lik sıcak 
havalı maşası ile gösterişli bukleler 

oluşturabilir, 40 mm’lik sıcak havalı 
yumuşak fırçası ile hacimli saçlar elde 

edebilir ya da düz fırça aksesuarı ile 
daha düz saçlara ulaşabilirsiniz. 

Temiz 
Saçlarla 
Kafanı 
Ferah 
Tut!



Güzellik

Cilt bakımından parfüme, kişisel 
bakımdan renkli kozmetiğe onlarca 
farklı ürün raflarda yerini aldı. İşte 
onlar arasından sizin için seçtiklerimiz. 
Bizden duyurması, sizden denemesi.

Sephora, Collection 
allık, yaz renkleriyle 

buluşma zamanı, 99 TL

Avon, Into the Sun Set 
far paleti, 69,90 TL

Nars, Orgasm Collection, 
Soldier On The Beach allık 

paleti, 550 TL

Rare Beauty by 
Selena Gomez, Soft 
Pinch Matte Liquid 

allık, fiyatı henüz 
belli değil.

Penhaligons, Babylon, 
Babil’in Asma 

Bahçelerinden esinlenen 
oryantal odunsu bir 

parfüm, 100 ml, 1.800 TL

Sipoché, Powder 
Maison çubuklu oda 

kokusu, 69,90 TL

O-Bloos, Rosi Drops 
altın şeftalimsi 

renkte olan bu krem, 
yüzünüzü aydınlatırken 

cildi yumuşatıyor ve 
rahatlatıyor, 30 ml, 429 TL

Aloha, likit allık, şeftali ve 
pembe tonunda 2 farklı 
renk seçeneği sunan bu 

ürün fırçası sayesinde minik 
dokunuşlar ile çok kolay 
uygulanabiliyor, 24 TL

Nars, The Ultimate far paleti, 400 TL

Huda Beuty, 
Glowish, 

nemlendirme etkili 
fondöten, 369 TL

Ayın  
En Yenileri

L’Oréal Paris X 
ELIE SAAB makyaj 

koleksiyonu “The Power 
Of Grace” den ruj, 99 TL

Flormar, 
Gamescape 

Frolic Nail 
Confetti oje, 

24,99 TL

Yaemina, 
My Jam 
dudak 

parlatıcısı, 
99 TL



Günlük bakım rutininizin ihtiyaçlarına 
cevap verirken, gençlik ışıltısının ve 
parlaklığının korunmasına da destek 
olup yıpranmaya “dur” diyen cilt 
bakım ürünlerini denemek için ne 
bekliyorsunuz?

Güzellik

Cildiniz 
En Değerli 
Hazineniz

Polaar, Night 
Mask, bu gece 
maskesi, stresli 

ve cansız cildinizi 
etkili bir şekilde 

pürüzsüzleştiriyor, 
yeniliyor ve 

rahatlatıyor, 450TL

Ducray, Kertyol P.S.O. 
Balsam, içeriğindeki 

aktif bileşenler 
sayesinde vücuttaki 

yoğun kuruluğa bağlı 
kaşıntı ve rahatsızlık 

hissini yatıştırıyor,  
400 ml, 185 TL

Siveno, yüz 
temizleme 
köpüğü, cilt 

florasını koruyan 
temizleyici, 100 

ml, 49,90 TL

Luminesce, Gündüz 
Nemlendirici 

Kompleks” nemini 
kaybetmiş kuru 

ciltleri besliyor, ayrıca 
içeriğindeki 30 SPF 
ile güneşin zararlı 

etkilerinden koruyor, 
30 ml, 532 TL

Avene, Eau 
Thermale Avène, 

yaz aylarında 
cildinizi termal  

su ile rahatlatın,   
150 ml, 79 TL

Neutrogena, Bright Boost Leke 
Karşıtı Aydınlatıcı Serum, 30 ml, 

98,75 TL

Shiseido, Overnight Firming 
Treatment, cildi sıkılaştırma ve 

toparlama uzmanı Vital Perfection 
serisinin tüm ciltler için uygun gece 

kremi, 1.200 TL

Yves Rocher, Elixir Jeunesse, 
detoks etkili, 50 GKF, 

yaşlanma karşıtı yüz kremi, 
139,90 TL

Camu, Antiaging 
Göz Çevresi Kremi 
, özel formülü ile 
ince ve hassas 
göz çevresini 
nemlendirmeye 
ve kaz ayağı 
oluşumunu 
engellemeye 
yardımcı oluyor, 
15ml, 119,95 TL



Güneşle 
Dost Olun
Yaz çantasından ayırmamanız 

gereken koruyucu güneş 
kremleri ile sağlıklı bir 

bronzluğa ulaşmak sizin 
elinizde.

Güzellik

Shiseido, Clear Suncare Stick, 
suya, tere ve ısıya dayanıklı, 

20 gr, 395 TL

Bee’ O, yüz 
güneş kremi, 30+ 

SPF ile, güneş 
yanığı ve cilt 

yaşlanmasına 
karşı koruyucu 
özellik taşıyor, 

60 TL

Polaar, Very High Protection 
Sun Cream SPF50+, kremsi 

dokusu ile UVA ve UVB 
ışınlarını etkili bir şekilde 

engelleyerek cilt yaşlanmasına 
karşı güçlü koruma sağlıyor, 

269 TL

OSL, UltraFluid + 
Sensitive SPF 50, iz 
bırakmıyor, hızlı ve 
akışkan bir dokusu 

var, 178,50 TLINCIA, vücut için 
%100 doğal güneş 

kremi, 50 SPF, 125 TL

Nuxe Sun, 
güneş 

koruyucu 
süt, SPF 20, 

165 TL

Bioderma, Photoderm Bronz Dry Oil 
SPF 30, sağlıklı bir bronzluk sağlarken, 

güneşe karşı hücreden başlayan 
koruma sağlıyor, 200 ml, 274,50 TL

NIVEA, 
Koruma & 

Nem Güneş 
Losyonu SPF 
30, 200 ml, 
140,95 TL

Watsons, Solait 
nemlendirici güneş spreyi, 
GKF 30, 200 ml, 99,95TL

Yves Rocher, 15 GKF 
ışıltı veren güneş 

yağı, 64,95 TL



Güzellik

Doğru saç ürünlerini kullanarak 
bakımlı, sağlıkla parlayan, kolay 
şekil verilen ve yıpranmamış saçlara 
ulaşma sizin elinizde. Bu sayfadaki 
ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

Saçlarınızla 
Barışın

We Are Paradoxx, Moisture Hangover 
Hair Elixir, çok yönlü nemlendirici 

vegan saç iksiri, 375TL

Fakir, Lyric Voice, saçlar 
kolayca düzleşebiliyor 

veya muhteşem dalgalara 
dönüşebiliyor, 460 TL

The Body Shop, Moringa 
parlatıcı ve koruyucu 

şampuan, 99 TL

Nuxe Sun, güneş sonrası 
saç ve vücut şampuanı, 

200 ml, 65 TL

Eklips, düğüm 
açıcı saç 

fırçası, 27 TL

Pantene, 
yoğun onarıcı 

saç bakım 
yağı, 100 ml,  

38 TL

Aveda, 
Nutriplenish, 

bukle 
belirginleştiren 
nemlendirici jel 
krem, 200 ml L’Occitane, Almond 

Shampoo, bademli 
şampuan,  240 ml, 

180 TL

Lee Stafford Hair Apology Saç Bakım 
Kapsülü, hassas ve yıpranmış saçları 

onarmaya ve kırılmaları önlemeye 
yardımcı oluyor, 15X1.25ml, 199,90 TL

Lionesse, Maze Brush, açık dış tasarımı 
sayesinde saçınızın kurutma süresini 

azalttığı gibi zamandan tasarruf 
etmenizi sağlıyor,

Mis Bahçe, onarıcı 
saç bakım yağı, 

doğal aromaterapi 
yağlarının çiçeksi ve 
odunsu kokuları ile 

duyuları şımartırken 
saçlara besleyici ve 

onarıcı içeriğiyle eşsiz 
bir bakım sunuyor,  

240 TL
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Kırışıklık tedavisi 
için bıçak altına 

yatmaya gerek yok
2020’nin en çok tercih edilen estetik ameliyatlarında yüz 

gerdirme %69’luk payıyla öne çıkıyor. Yüzde yaşlanma 
belirtileri kişilerin ameliyat kararında belirleyici olurken, 

uzmanlar ise doğal çözümlerden yana. Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Hande Ulusal, “Ciltteki kayıpları gidermeye yönelik 
yapılan kırışıklık tedavileri, hem doğal hem de sağlıklı 

sonuçlar almasını sağlar” diyor.
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Yüzdeki yaşlılık belirtileri, 
estetik operasyonlara yö-
nelimin başlıca nedenleri 
arasında yer alıyor. Ame-

rikan Yüz Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Akademisi’nin (AAFPRS) ve-
rilerine göre, yüz gerdirme ameliyat-
ları %69’la 2020 yılında en çok talep 
gören estetik ameliyatlar arasında, 
burun estetiklerinden sonra ikinci sı-
rada yer alıyor. Uzmanlar ise ameli-
yatlarla elde edilen görünümün uzun 
vadede doğallıktan uzaklaştığına 
dikkat çekiyor. Kişiye özel botoks uy-
gulamalarıyla kırışıklık başta olmak 
üzere yüz bölgesindeki yaşlılık belir-
tilerinin bıçak altına yatmadan gide-
rilebileceğini söyleyen Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Ciltteki 
elastikiyet ve kolajen kaybı veya mi-
mik çizgileri kırışıklık oluşumunun 
sebeplerindendir. Seneler boyunca 
istem dışı kasılan kaslar, kolajen do-
kusuna zarar verir ve mimik çizgile-
ri yerleşik kırışıklıklara dönüşür. Bu 
noktada ciltteki kayıpları gidermeye 
yönelik yapılan kırışıklık tedavileri, 
hem doğal hem de sağlıklı sonuçlar 
alınmasını sağlar” dedi. 

SARKIK VE ÇÖKÜK GÖRÜNÜMLÜ 
BÖLGELER İÇİN DOLGU MADDELERİ 
KULLANILIYOR 

Kırışıklık tedavisinde kullanılan 
yöntemleri paylaşan Dr. Hande Ulu-
sal, “İlerleyen yaşla birlikte yüz bölge-
sinin özellikle bazı bölgelerinde sark-
ma ve çökmelerin meydana geldiğini 
görüyoruz. Dolgu maddeleri, sarkık 
ve çökük görünümlü şakak, yanak 

ve çene bölgelerine uygulanarak hem 
ciltteki elastin ve kolajen üretimini 
artırmayı hem de canlı, parlak ve pü-
rüzsüz bir cilt görünümüne ulaşmayı 
kolaylaştırıyor. Ayrıca somon balı-
ğından elde edilen polinükleotidler-
den oluşan ve cildin yenilenmesini ve 
yeniden yapılandırılmasını sağlayan 
Somon DNA aşısı ile cildin vitamin 
ve mineral ihtiyacının karşılanması-
nı, bozulmuş kan dolaşımının düzel-
tilmesini ve azalan destek dokuların 
yerine konmasını sağlayan yüz me-
zoterapisi de etkili diğer uygulamalar 
arasında yer alıyor” diye konuştu. 

FİBROCELL / FİBROBLAST 
AMELİYATSIZ YÜZ GERME ETKİSİ 
YARATIYOR

Cildin canlılığını yitirmesindeki 
temel sebeplerden birinin ciltteki iyi-
leşmenin ve yenilenmenin anahtarı 
olan fibroblast hücrelerinin yaşla bir-
likte azalması olduğunu söyleyen Dr. 
Hande Ulusal, ameliyatsız yüz germe 
olarak bilinen Fibrocell / Fibroblast 
tedavisine de değindi: “Bu tedavi, 
yüz gençleştirme ve yüz yenileme 
uygulamalarında sıkça başvurulan 
bir yöntemdir ve ciltteki lekelerin gi-
derilmesinde de etkilidir. Uygulama, 
kulak arkasından lokal anestezi yön-
temi ile alınan ufak bir deri parçası 
ile kişinin kendi dokusundaki fibrob-
lastların ve yine kişiden alınan kanın 
laboratuvar ortamında ayrıştırılıp 
çoğaltılması ve cilde enjekte edilme-
sine dayanır. Böylece doğal yollarla 
kişinin doğal güzelliği kolayca geri 
kazandırılabilir”

Güzellik
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ÖNLEYİCİ BOTOKS HENÜZ 
KIRIŞIKLIK YOKKEN UYGULANIYOR

Son zamanlarda yaşlanan cildi ko-
ruma altına alan önleyici botoks uy-
gulamasının da sıkça tercih edildiği-
ni söyleyen Dr. Ulusal, “Erken yaşta 
başlanılan botoks uygulamaları kırı-
şıklıkların önlenmesi için yapılan te-
davilerde büyük bir avantaj sağlıyor. 
20’li yaşlarda yapılmaya başlanan bo-
toks uygulamaları sayesinde ciltte kı-
rışıklıklar henüz yokken önlem alın-
mış oluyor ve yüz pürüzsüz olarak 
koruma altına alınıyor. Bu uygulama 
türünü tercih eden kişilerin yüzlerin-
de yaşlanma belirtileri olmaması ne-
deniyle, sıklıkla kullandıkları ve kırı-
şıklıkların oluşmasına neden olan yüz 
kaslarının hareketlerini kısıtlamaya 
yönelik minimal dozlarda uygulama 
yapılıyor. Ameliyatsız olarak uygu-
lanan bir işlem olan önleyici botoks 
uygulamasında kişinin yüzünde bir 
donukluk veya mimik kaybı da oluş-
turmuyor” ifadelerini kullandı.  

MAGIC TOUCH CİLT KALİTESİNİ 
BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIMLA 
İYİLEŞTİRİYOR

Dr. Hande Ulusal, ciltteki gençleşme-
nin uzun süre kalıcı olması içinse yaş-
lanmayı tetikleyen faktörleri ortadan 
kaldırmaya yönelik bütünsel bir yak-
laşım benimsenmesi gerektiğini ifade 
etti:  “Hastaya yapılacak dolgu işlemi-
ni hastanın doku kalitesi belirler. Dolgu 
uygulamalarından en sağlıklı sonucu 
almak ise sadece hastanın dile getirdi-
ği soruna yönelik işlem yapmaya değil 
sorunun temelinde ne olduğunu sapta-
yarak gerekli desteği vermeye bağlıdır. 
Yani bütünsel bir yaklaşım benimsemek 
gerekir. Bu kapsamda geliştirdiğimiz ve 
Sihirli Dokunuş olarak adlandırdığımız 
Magic Touch yöntemi ile 45 yaş altı için 
Princess Touch ve 45 yaş üstü için Que-
en Touch olmak üzere iki ayrı yaklaşım 
benimsiyoruz. Cildin nelere ihtiyacı ol-
duğunu belirliyor, hastanın kusurlarını 
kapatmaktan ziyade cilt kalitesini dü-
zeltecek uygulamalardan hastaya özel 
bir kombinasyon oluşturuyoruz. Böyle-
ce sorunu değil, onu tetikleyen faktörleri 
ortadan kaldırarak ciltteki gençleşmenin 
uzun süre kalıcı olmasını sağlıyoruz.”

Güzellik
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Sağlık

Sağlıklı kilo 
vermek 

isteyenlere

Pandemi koşulları obezite ora-
nını artırdı. Araştırmalar bu 
dönemde her 10 kişiden 6’sı-
nın kilosunun arttığını ve bir 

kişinin ortalama 6 kilo aldığını göste-
riyor. Evde geçirilen zamanın artması, 
spor aktivitelerinin sınırlanması ve den-
gesiz beslenmenin kilo artışını tetikledi-
ğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 
“Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan 
hızla kilo verme telaşı ile sağlıksız di-
yetlere yönelim artıyor. Ancak bilinçsiz 
yapılan diyetler metabolizmanın den-
gesini bozarak tekrar kilo alınmasını 
kolaylaştırır” dedi.  Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Tuba Örnek, sağlıklı kilo kaybı 
için 12 öneri paylaştı. 

 12 
öneri
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Sağlık

Herkesin metabolizmasının farklı 
olduğunu ve sağlıklı beslenme prog-
ramının kişiye uygun olması gerekti-
ğini belirten Anadolu Sağlık Merke-
zi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba 
Örnek, “Son dönemde sıkça duydu-
ğumuz glutensiz diyetler, ketojenik 
diyetler gibi özel durumlara uygun 
programlar diyetisyen kontrolü altın-
da çok iyi sonuç verir. Özel diyetler 
mutlaka diyetisyen kontrolünde uy-
gulanmalı” dedi.

Spesifik bir durumu olmayanlar 
için en sağlıklı bulunan diyetin Ak-
deniz diyeti olduğunu söyleyen Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, 
kilo verme sürecinde mevsimlik de-
ğil, kalıcı çözümlere odaklanılması 
gerektiğini vurguladı. Tuba Örnek, 
yaz dönemine girdiğimiz bu günler-
de sağlıklı kilo vermek isteyenlere şu 
önerilerde bulundu:

1. Renkli, çeşitli ve bol miktarda 
sebze tüketilmeli.

2. Yaz meyveleri ölçüleri fazla ka-
çırabileceği için porsiyon mik-
tarlarına dikkat edilmeli.

3. Lifli beslenilmeli. Sebze, meyve-
nin yanı sıra bakliyatlar ve tam 
tahıllı, kabuklu, rafine edilme-
miş unlar ile yapılmış yiyecek-
ler tüketilebilir. 

4. Kırmızı et azaltılmalı, haftada 2 
porsiyon tüketilebilir. 

5. Balık tüketimi arttırılmalı, katı 
ve hayvansal yağlar azaltılmalı, 
zeytinyağı tüketilmeli. 

6. Ekmek, pilav, makarna gibi kar-
bonhidrat değeri yüksek yiye-
cek tüketimi azaltılmalı.

7. Süt ve süt ürünleri günde 1-2 
porsiyon ile sınırlandırılmalı.

8. Probiyotikli ve fermente yiye-
cekler tercih edilmeli.

9. Akşam yemekleri hafif tutulmalı. 
10. Günde 2 litre su içilmeli. Su, 

metabolizmayı canlandırmak, 
hücreleri yenilemek ve toksinle-
ri atmak için çok önemli. Su içi-
ne nane, tarçın gibi ürünler ek-
lenerek su içmeyi sevmeyenler 
için aroma sağlanabilir. Su, yağ 
yakıcı bir iksir olarak değerlen-
dirilmemeli.

11. Fazla vücut yağlarının yanma-
sı en iyi sağlıklı ve size uygun 
olan beslenme ve fiziksel akti-
vite ile birlikte gerçekleşir. Haf-
tada 0,5- 1,5 kg verilmesi tercih 
edilir. Spor olarak sevdiğiniz ve 
sürdürebileceğiniz sporu seçin. 
Her gün 45 dakikalık yürüyüş 
kilo vermeye destek olabilir.

12. “Uzun açlık” dediğimiz yöntem 
metabolizmayı canlandırmak 
uygunsa denenebilir. Örneğin 
akşam 20.00’den ertesi gün saat 
12.00’ye kadar su, çay, kahvenin 
dışında yemek kesilebilir.
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Mürdüm eriği, dut, şeftali, 
üzüm, kiraz ve diğerle-
ri… Birbirinden lezzetli 
yaz meyveleri sıcak yaz 

günlerinde gerek tatları, soğuk ve bol 
sulu yapılarıyla, gerekse görünüşle-
riyle iştah kabartıyor. Ancak dikkat! 
Acıbadem International Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gi-
zem Arıburnu, yaz aylarıyla birlikte 
öğünlerimizde çok daha fazla yer ala-
bilen, öyle ki öğlen ya da akşam öğün-
lerinde sebze ve etin yerine tüketile-
bilen kocaman meyve tabaklarının 
faydadan çok zarar verebildiğini be-
lirterek “Hele ki pandemi döneminde 
evde geçirilecek olan yaz akşamların-
da meyve miktarlarına dikkat etmek 
son derece önemli. Aksi taktirde aşırı 
meyve tüketimi bel bölgesi yağlan-
masına neden olmasının yanısıra, ka-
raciğer ve pankreas yağlanmalarına 
yol açarak bağışıklık sistemimizi de 
tehlikeye atıyor. Ayrıca yüksek şeker 
içerikleri diyabet hastalarının kan şe-
kerlerinin yükselmesine neden olur-
ken, içerdikleri potasyum vb mineral-

lerle de böbrek hastalığı olan kişilerin 
kan değerlerini yükselteceğinden bu 
hastalığa sahip kişiler tüketimine çok 
daha fazla dikkat etmeli” diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif 
Gizem Arıburnu, yaz meyvelerinde 
dikkat edilmesi gereken sayıları an-
lattı, önemli uyarılar ve önerilerde 
bulundu.

KAYISI: 4 TANEYİ AŞMAYIN!

Kayısı, yüksek lif içeriği sayesin-
de bağırsak hareketlerini artırarak 
sindirimi destekleyicidir. A vitamini, 
kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum 
ve potasyum minerallerinin de iyi bir 
kaynağıdır. A vitamininden zengin 
olması, bağışıklığı güçlendirici, gör-
me fonksiyonlarını destekleyici ve cilt 
epitel dokusunu yenileyicidir. 4 adet 
kayısı tüketildiğinde, 1 porsiyon ka-
yısı tüketilmiş olur. 4 adet kayısı 120 
gramdır.  Kayısı, potasyum içeriği ba-
kımından zengin bir meyve olduğun-
dan, böbrek hastalıklarında tüketimi-
ne dikkat edilmesi gerekmektedir.  

bu sayılara dikkat!

Yaz 
meyvelerinde
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MÜRDÜM ERİĞİ: 4 TANEYİ AŞMAYIN!
Mürdüm eriği, antioksidan özelliği 

sayesinde; bağışıklık sistemini güç-
lendirici, kolesterolü ve tansiyonu 
dengeleyici etki göstermektedir. Dü-
şük glisemik indeksli bir meyve ol-
duğundan, ani kan şekeri artışlarını 
önlemeye yardımcıdır.  Kuru halde tü-
ketiminin kardiyovasküler hastalık-
lar ve kemik sağlığı üzerinde olumlu 
etkileri bulunmaktadır. Ancak kuru 
mürdüm eriğinde şeker içeriği yük-
seldiğinden, insülin direnci ve diya-
bet hastalarında tazesinin tüketilmesi 
daha sağlıklı olmaktadır. 4 adet orta 
boy (80 gr) mürdüm eriği tüketimi, 1 
porsiyon olmaktadır.  Mürdüm eriği, 
oksalat bakımından zengin bir mey-
ve olduğundan böbrek taşı hastalığı 
olan bireylerde risk oluşturmaktadır. 
Böbrek taşı hastalıklarında tüketimi 
sınırlandırılmalıdır.

YENİ DÜNYA/MALTA ERİĞİ:  
6 TANEYİ AŞMAYIN!

Malta eriği, meyvesinde ve yap-
raklarında içerdiği bileşikler nede-
niyle geleneksel tıpta kullanılan bir 
meyvedir. Yaprakları kronik bronşit, 
yüksek ateş, öksürük gibi durumlar-
da kullanılmaktadır. Meyve kısmı ise 
antioksidanlardan zengindir. 1 otu-
ruşta 2 porsiyonu aşmayacak şekilde 
tüketimi baş ağrısı, ishal ve mide ha-
zımsızlığı gibi şikayetlerin oluşması-
nı engelleyecektir. 6 adet malta eriği 
(125 gr) tüketildiğinde 1 porsiyon tü-
ketilmiş olur.

YEŞİL ERİK: 10 TANEYİ AŞMAYIN!
Sağlık üzerine oldukça fazla etkisi 

olan eriğin faydaları arasında; kemik 
sağlığı ve hafızanın gelişmesi, anti-
oksidan, antienflamatuar ve anti-ül-
ser etkileri ve kabızlığı önlemesi sa-
yılabilir. Erik, aynı zamanda kanseri 
önlemeye de destek sağlar. Yapılan 
çalışmalarda; eriğin, meme kanseri 
hücrelerinin çoğalmasını önlemeye, 
kolon kanseri hücrelerinde ise büyü-
meyi engellemeye destek olduğu gö-
rülmüştür. Yüksek fenolik içeriği se-
bebiyle iyi bir antioksidan olan erik, 
vücudu radyasyonun neden olduğu 
oksidatif strese karşı korur. Erik, asit 
içeriği yüksek bir meyvedir. Fazla tü-
ketimi sonucunda midedeki asit oranı 
artarak olumsuz etki ortaya çıkabile-
ceğinden dolayı bir oturuşta 10 adet-
ten fazla tüketimi önerilmemektedir.

KİRAZ: 12 TANEYİ AŞMAYIN!
Kirazı mevsiminde günde 12 adet 

tüketmek vücuttaki oksidatif stresi 
ve iltihaplanmayı azaltarak; tip 2 di-
yabet, kardiyovasküler hastalıklar ve 
kansere karşı koruyucu etki gösterir. 
Bunca faydasına rağmen aşırı mik-
tarda kiraz tüketimi mide sağlığını 
olumsuz etkileyebilir ve mide ekşime-
si gibi problemler oluşabilir. Aynı za-
manda bağırsak hareketlerini artırıcı 
etkisi bulunduğundan, aşırı miktarda 
tüketimi ishale yol açabilir. Bununla 
birlikte, kiraz tüketiminin kan sulan-
dırıcı ilaçlar ile etkileşim gösterdiğine 
ilişkin net bir kanıt bulunmamaktadır.

Sağlık
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İNCİR: 4 TANEYİ AŞMAYIN!
İncir oldukça tatlı olmasından do-

layı porsiyon kontrolünü sağlamada 
zorlandığımız bir meyvedir. Günde 1 
porsiyon (2 adet) incir tüketimi, incir 
içerisindeki pektinler sayesinde koles-
terolün düşürülmesine önemli fayda 
sağlar. Günde 2 porsiyon (4 adet) incir-
den daha fazla tüketildiğinde yüksek 
fruktoz alımına bağlı olarak karaciğer 
yağlanması riski artmaktadır. Organ 
yağlanmaları bağışıklık sistemimizin 
zayıflamasına neden olabileceği için 
porsiyonları aşmamakta fayda vardır.

ÜZÜM: 15 TANEYİ AŞMAYIN!
Kırmızı üzüm, içeriğindeki resve-

ratrol  adlı bileşik sayesinde tansiyonu 
önleyici ve kalp sağlığını destekleyici-
dir. Aynı zamanda antioksidan içeriği 
nedeniyle kan damarlarını tıkayan ve 
koroner hastalıklara yol açan kötü ko-
lesterolü önleyicidir. Kırmızı üzümün 
kardiyovasküler hastalık riskini düşü-
rücü olan bir diğer etkisi ise, resveratrol 
içeriği sayesinde kandaki nitrik oksit 
seviyelerini yükselterek pıhtılaşmayı 
engellemesidir. Ancak yeşil üzüm, gli-
semik indeksi yüksek bir meyve oldu-
ğundan kontrollü tüketilmelidir. Gerek 
yeşil gerekse kırmızı üzümde 15 ade-
din geçilmemesi önemlidir. Kontrolsüz 
tüketimi, fazla kalori alımına sebep ola-
rak kilo problemlerine ve bel bölgesi 
yağlanmalarına yol açabilir.

DUT: 10 TANEYİ AŞMAYIN!
Kabızlık şikayetleri, anemi riski, 

egzama, saç dökülmesi gibi problem-
lerde olumlu etki gösteren dut, ye-
dikçe yediğimiz kendimizi durduk-
mata zorluk çektiğimiz meyvelerden 
bir tanesi. Sağlık açısından birçok 
faydası olsa bile şeker içeriği yüksek 
bir meyve olmasından dolayı şeker 
hastalarıda ve şeker kısıtlaması ya-
pılan hastalarda tüketilmemesi veya 
porsiyonuna çok dikkat etmek şartıy-
la tüketilmesi önemlidir. 1 porsiyon 
dut meyvesi, 10 adet büyük boy dut 
meyvesine eş değerdir. 10 adet büyük 
boy dut meyvesi ise 75 gramdır.   

ŞEFTALİ: 1 TANEYİ AŞMAYIN!
Şeftali, besin değeri ve lif içeriği ba-

kımından zengin bir meyvedir ve id-
rar söktürücü etkiye sahiptir. Ancak 
şeftali, potasyum bakımından zengin 
olduğundan böbrek hastalarında tü-
ketimine dikkat edilmesi gerekir. Kan 
testlerinde potasyum parametresi 
yüksek olan böbrek hastalarının şef-
taliyi hiç tüketmemesi, sağlıklı kişile-
rin ise bir porsiyonda 1 orta boy (150 
gram) şeftaliyi seçmeleri tavsiye edilir.

74
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KARPUZ: 4 KÜÇÜK ÜÇGEN DİLİMİ 
AŞMAYIN!

Soğuk ve sulu meyveler dediğimiz-
de ilk aklımıza gelen meyvelerden 
biri olan karpuz tüketiminde porsi-
yon kontrolü zorlaşabilmektedir. Ki-
şiye göre değişmekle birlikte günlük 
ortalama 2-3 porsiyon kadar karpuz 
tüketimini sağladığımızda, günlük 
C vitamini ihtiyacımızın büyük ço-
ğunluğu karşılanmaktadır. Karpuzu 
mevsiminde yeterli düzeyde tüket-
mek, prostat kanseri oluşumunu ön-
leyicidir. Sağlığa  olumlu etkilerinin 
yanı sıra diyabetli bireylerin veya kilo 
vermek isteyen kişilerin, günlük ihti-
yaçlarına göre önerilen porsiyonu aş-
mamaya özellikle dikkat etmeleri ge-
rekmektedir. Karpuzun 1 porsiyonu 
(200 gram) 4 küçük üçgen dilimdir.

KAVUN: 6 KÜÇÜK ÜÇGEN DİLİMİ 
AŞMAYIN!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif 
Gizem Arıburnu “Soğuk yaz meyve-
lerinin bir diğer gözdesi olan kavun 
meyvesi de, porsiyon kontrolünün 
zorlaştığı meyvelerden biridir. Gün-
lük 2-3 porsiyon kavun tüketimi ki-
şiye göre farklılık göstermekle bir-
llikte, günlük C vitamini ihtiyacını 
yüksek oranda karşılar. Aynı zaman-
da kavun, içeriğindeki potasyum sa-
yesinde tansiyonun dengelenmesine 
katkı sağlar. Sağlığa birçok faydası-
nın yanında kilo vermek isteyen ve 
diyabeti olan bireylerde günlük ihti-
yaçlara uygun olarak, mutlaka porsi-
yon miktarının aşılmadan  tüketilme-
si önemlidir. Kavunun 1 porsiyonu  
(200 gram) 6 küçük üçgen dilime 
denk geliyor” diyor.

Sağlık

KONTROLLÜ TÜKETİM ŞART!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu “Ki-

şilerin günlük tüketecekleri meyve miktarları, yaşa, cin-
siyete, kiloya, boya, kişilerin hareketlilik düzeylerine ve 
enerji ihtiyaçlarına göre değişir. Bundan dolayı bir se-
ferde bu yaz meyvelerinden sadece bir çeşidi tüketmek 
bir porsiyona karşılık gelir. Aksi halde bir oturuşta hep-
sinden bu miktarlarda yemek karaciğeri ve bel bölge-
sini yağlandırır. Bağışıklığımızın güçlenmesi için çeşitli 
vitamin ve minerallere ihtiyaç duyduğumuzdan seçe-
ceğimiz meyveleri her defasında değiştirerek kontrollü 
tüketmekte fayda var” uyarısında bulunuyor. 
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Sağlık

Yazın gelmesi ile en çok 
şikâyet edilen konuların 
başında yer alan fazla kilo-
ların, pandemi döneminde 

daha fazla risk barındırdığına dikkat 
çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Ak-
taş, “Yaşadığımız salgın döneminde 
kilo vermek bambaşka bir anlam ta-
şıyor. Çünkü fazla kilolar ve berabe-
rinde ortaya çıkan insülin direnci gibi 
metabolik problemler COVİD-19’a 
yakalanma, yakalanıldığında da has-
talığın ağır seyretme, hatta ölüm riski-
ni önemli ölçüde artırıyor. Bu süreçte 
ideal kilonuzu yakalamanız önemli, 
bunu da öyle diyet listeleriyle, moda 
rejimlerle değil sağlıklı beslenerek 

yapmalısınız. Yanlış diyetler ile bağı-
şıklığınızı düşürmeyin” diyor.

Pandemi döneminde önemi daha 
çok anlaşılan sağlıklı beslenme ve sağ-
lıklı zayıflama konularında bilgi pay-
laşan Dr. Ümit Aktaş, “İşe yaramayan 
diyetleri ve doğru bildiğiniz yanlışla-
rı unutun! Fazla kilolarınızdan kur-
tulun ama sağlıklı beslenerek. Yanlış 
diyetler bağışıklığınızı zayıflatır ve 
sizi COVID-19’a karşı savunmasız bı-
rakır. Bunun için sağlıklı beslenerek 
kilo verin. Sanılanın aksine yağdan 
uzak kalarak değil, sağlıklı yağları 
tüketerek zayıflayabilirsiniz. Kalori 
hesabı yapmayın, besinlerin glisemik 
indekslerine göre beslenin” dedi.  

fazla kiloları sever!

Salgın döneminde fazla 
kilonun riskine dikkat 

çeken Dr. Ümit Aktaş’tan 
10 maddede sağlıklı 
zayıflamanın yolunu 

öğrendik.
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ÇOĞUNLUK KARBONHİDRAT 
AĞIRLIKLI BESLENME MODELİNİN 
ZARARLARINDAN HABERDAR DEĞİL

Dr. Ümit Aktaş önemli bir yanlışa 
dikkat çekti. “Zayıflamak için tatlıdan, 
şekerli içeceklerden uzak durulması 
gerektiği biliniyor ama maalesef ço-
ğunluk karbonhidrat ağırlıklı beslen-
me modelinin zararlarından haberdar 
değil. Ekmek, simit, makarna gibi basit 
karbonhidratlar sizi tok tutmaz, aksine 
daha da acıktırır. Örneğin sabah kah-
valtıda ister kepekli ister tam buğday 
olsun fark etmez bir iki dilim ekmek 
yerseniz, kan şekeriniz önce tavan ya-
par, yaklaşık iki saat sonra da öyle bir 
düşer ki açlık atakları yaşarsınız ve son-
rasında yine kan şekerini hızla yüksel-
tecek tatlılara, basit karbonhidratlara 
yönelirsiniz. Bu kısır döngü daha çok 
yağlanmanıza, kilo almanıza neden 
olurken, sizi her türlü viral enfeksiyo-
na karşı da savunmasız bırakır.” 

BESİNLERİN KALORİLERİNE DEĞİL 
GLİSEMİK İNDEKSLERİNE BAKIN

Tüm yaşamınız boyunca formda ol-
mak, sağlıklı bir yaşam sürmek istiyor-
sanız şekerden, tatlıdan, kepekli ve tam 

buğday ekmeği de dâhil olmak üzere 
tüm buğday ürünlerinden, yani kan 
şekerini yükselten tüm yiyeceklerden 
uzak durun ve sağlıklı yağlar tüketin 
diyen Dr. Ümit Aktaş, zayıflamak için 
doğru beslenme modelini anlattı: 

Bilinenin aksine yağ tok tutarak za-
yıflamaya yardımcı olur, bize kaliteli ve 
yüksek enerji verir. Diyetinizden yağı 
çıkardıkça onun yerine daha çok kar-
bonhidrat tüketmeye başlarsınız. Kar-
bonhidratlar da kan şekerinde ani dal-
galanmalara neden olur.  Eğer sizi fazla 
kilolardan koruyacak bir şey varsa o 
da sağlıklı yağlardır. Yağın glisemik in-
deksi sıfırdır ve kan şekerinin aniden 
yükselmesini önler. Besinlerin kalorile-
rine değil glisemik indekslerine bakın. 
Tereyağı, tüm hayvansal yağlar ve saf 
sızma zeytinyağı kan şekerinizin den-
geli seyretmesinde en önemli yardım-
cınızdır. Sabah kahvaltınızda bol tere-
yağlı yumurta olsun, yanına tam yağlı 
peynirinizi ve zeytininizi yiyin, kendi-
nizi saatlerce tok hissedersiniz. Sıklık-
la yapılan hata iki dilim kepek ekmeği 
yanına yağsız peynir yemektir. Bu bes-
lenme ile iki saat sonra açlık krizine gi-
rer, öğlen yemeğine kadar dayanmakta 
zorlanırsınız. Sağlıklı yağları azaltmak 
size yarar değil aksine zarar verir. 

Sağlık
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Kalıcı ve sağlıklı kilo vermenin 
yolu doğru bir beslenme modelinden, 
hareket etmekten ve yeterli kaliteli 
uykudan geçiyor diyen Dr. Aktaş, 10 
maddede sağlıklı zayıflamanın yolla-
rını şöyle sıraladı: 

• Zeytinyağı, tereyağı gibi sağlıklı 
yağları bolca tüketin

• Probiyotik zengini beslenin
• Başta buğday olmak üzere, kan 

şekerinizi yükselten yiyecekleri 
tüketmeyin

• Mevsim sebzelerini sıklıkla tercih 
edin

• Tatlandırıcılardan, diyet 
içeceklerden uzak durun

• Magnezyum zengini beslenin
• Omega 3 değerinizi yüksek tutun
• Yağlı kuruyemişler tüketin
• Hareket edin
• Uyku faktörünü unutmayın

KİLO VERMEDE YARDIMCI GÜÇLER
Yeşil çay: Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yıkımını artırır.
Ananas: İçinde bulunan bromelain adlı bir enzimle sindirimi kolaylaştırır ve 

bağırsakları çalıştırır.
Acı kırmızıbiber: Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır. Ne kadar 

acı o kadar iyi. 
Tarçın: Hem iştah kontrolünde önemli bir rol oynar hem de kandaki şekerin 
yağ olarak depolanmasını önler.

Avokado: Kan şekerini dengeler.
Yağlı kuruyemişler: Badem, ceviz, fıstık, fındık gibi kuruyemişler düşünüle-

nin aksine zayıflamanıza yardımcı olurlar. Omega-3 zengini, glisemik indeksi 
düşük bu değerli besinlere mutlaka tüketin.
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Ayın Markası

Bu ay makyaj masamızda Japon 
kozmetik markası Shiseido var. 
Tüm gün doğal görünüm sağlayan 
kapatıcıdan, pirinç bazlı güzellik 
suyuna, ciltte lifting etkisi yapan 
fondötenden, terlemeye ve suya 
dayanıklı BB kreme, Shiseido ve 
fark yaratan ürünleri...

Alev KAYA

CİLDİNİZLE UYUMLU 
YÜKSEK KAPATICI
Synchro Skin Self-Refreshing 
Concealer, cilde aktif bir 
şekilde uyum sağlayan, 
yüksek kapatıcılığa sahip, 
uzun süre kalıcı likit 
kapatıcıdır. Shiseido’nun 
ActiveForce teknolojisi 
sayesinde ciltle senkronize 
olup tüm gün süren taze ve 
doğal görünüm için ısıya, 
neme, yağlanmaya karşı 
direnç gösterir. Gün içinde 
rötuşa gerek kalmaz.

GÜZELLİK 
SUYUYLA 
MAKYAJA 

HAZIRSINIZ
Waso Beauty Smart 

Water, geleneksel 
pirinç bazlı Japon 

içeceği Amazake’den 
esinlenilmiş 3’ü 
1 arada güzellik 

suyudur. Cildi 
nemlendirir ve 

makyaja hazırlar. 
Ciltten makyajı ve 

diğer kirleri temizler. 
Mükemmel bir 

bitiş için makyaj 
altı baz görevini 
yapar. Gözenek 

görünümünü en aza 
indirir. Net ve eşit 

dokulu bir cilt yaratır.

RENK EŞİTSİZLİĞİNE SON
Synchro Skin Radiant Lifting 
Fondöten, Light- Adjusting 
Teknolojisi ile cilde anında uyum 
sağlar. Işık yansıması ile ciltte lifting 
etkisi yapar. Sağlıklı ve parlak 
görünüm sağlar, 24 saat nemli 
tutar. İnce çizgi ve kırışıklıkların 
görünümünü yumuşatır. Koyu leke 
ve renk eşitsizliği gibi yaşa bağlı 
cilt tonu değişikliklerini daha az 
görünür yapar.

TERLEMEYE VE SUYA DAYANIKLI BB KREM
Shiseido Sports BB Compact SPF50+, ıslandıkça cildi 
koruma etkisi artan WetForce Teknolojisi ile güçlendirilmiş 
kompakt yapıda BB kremdir. Terlediğinizde bile cildinizin 
güzel gözükmesini sağlayan yeni benzersiz bir teknoloji ile 
formüle edilmiştir. Günlük hayatınızın her alanında hatta 
spor yaparken de kullanabilirsiniz.

STİCK ŞEKLİNDE ŞEFFAF GÜNEŞ 
KORUYUCU
Clear Stick UV Protector SPF50+, güneş 
ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan stick 
şeklinde şeffaf koruyucudur. SPF50+ gibi 
çok yüksek bir güneş korumasına sahiptir. 
Güneşe karşı cildin sağlığını ve güzelliğini 
korumak için çığır açan teknolojilere sahiptir. 
Wetforce teknolojisiyle su ve terle temasta 
UV koruması daha da güçlenir. 
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MEN

ÜRETKEN
MÜTEVAZI

YARATICI

MODA
EN SICAK  

PLAJ MODASI

DEKORASYON
DOĞTAŞ'TAN 

YÜZDE YÜZ GERİ 
DÖNÜŞÜMLÜ 
KOLEKSİYON

GÖKHAN KESER

'SEVMEK KOŞULSUZ 
BİR EYLEMDİR'

ALPER SALDIRAN
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Kapak

‘İNSAN KENDİ 
ŞANSINI 

KENDİ YARATIR’

GÖKHAN KESER

Oyunculuk, şarkıcılık, söz yazarlığı, yönetmenlik gibi 
birçok alanda başarısını ispat eden Gökhan Keser hayatta 

mutluluğunu, şansını ve keyfini kendisinin yarattığını söylüyor 
ve ekliyor: Bekleyerek bir yere varılamayacağını tecrübe 
edenlerdenim. Her zaman ne istediğini bilen biri oldum.

Röportaj: Melis Güvenç,  Fotoğraflar: Jiyan Kızılboğa,  Styling: Boreal Brandlifting,  Saç: Mert Pekgüzel 
Makyaj: Şehrazat Naseri,  Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu,  Fotoğrafçı asistanı: Beste Yıldıran

Storks Mücevher ve Urfa Valiliği’ne teşekkür ederiz...

Gömlek Loft
Pantolon Beymen Collection
Ayakkabı Beymen Collection 
Takılar Storks
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15 yıldan beri onu keyifle 
izliyoruz, dinliyoruz ve 
takip ediyoruz. Bu za-
man içinde dur durak 

bilmeden sürekli üreten, ürettikçe 
büyüyen ve giderek de ustalaşan bir 
isim Gökhan Keser… 14 yaşında mo-
dellikle başladığı kariyerinde bugün 
geldiği noktada oyunculuk, şarkıcı-
lık, söz yazarlığı, yönetmenlik derken 
birçok kimlik oluşturmayı başarmış 

ve her alanda da ayrı ayrı rüştünü is-
pat etmiş biri. Bizler onun her alanda 
gösterdiği başarıları övgüyle anlatsak 
da o bu çabasına ve başarılarına rağ-
men hala kontrollü adımlar atmaktan 
vazgeçmeyip mütevazılığı asla elden 
bırakmıyor. Kariyerine dolu dolu bir-
çok dizi, film, albüm sıkıştıran ba-
şarılı sanatçıyla bundan sonrası için 
yapacaklarını ve peşinden koştuğu 
hayallerini konuştuk…

Kapak
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Her defasında karşımıza farklı bir 
sürprizle çıkıyorsun… Bu kez Loft’un 
marka yüzü olarak karşımızdasın… 
Modelliği özlemiş misin? 
Dumanı üstünde çok güzel bir bir-
likteliğe başladık. Yıllardır beğeniyle 
takip ettiğim bir markayla keyifli bir 
yolculuğa başladığım için çok mutlu-
yum. Modelliği 2006 yılında bıraktım 
fakat işimiz gereği birçok projede ob-
jektif karşısına geçiyoruz her zaman. 
Geçmiş tecrübelerimden de yararlanı-
yorum tabii ki…

Tanıtım filmini izledikten sonra 

biraz kafam karıştı… Biz seni şimdi 
nasıl tanımlayacağız asi ruhlu bir 
karizmatik mi yoksa, duygusallıktan 
vazgeçmeyen bir romantik mi? Sen 
hakkında nasıl cümleler kurulsun ve 
anlatılsın istersin?
Hepsi! Özgür, asi, kimi zaman roman-
tik. Sloganımız ‘Cesur Ol’! Her an, her 
şey olabilir! Onun dışında bana so-
rarsan; başkalarının hakkımda ne dü-
şündüğünü düşünmeyi bırakalı uzun 
zaman oldu. Herkes güzel şeyler duy-
mak ister. Duyduğumda da mutlu 
oluyorum. Bunu isteyerek ya da dü-
şünerek hareket etmiyorum. 

Kapak

Gömlek Saint Laurent (Beymen)
Pantolon Beymen Collection
Sandalet Styling ekibine ait
Takılar Storks
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Gömlek Massimo Dutti
Pantolon Loft
Şapka Styling ekibine ait
Ayakkabı Moncler (Beymen)

Kapak
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15 yıldır Gökhan Keser’i biz keyifle 
izliyoruz ve dinliyoruz… Peki bu 
15 yıl senin için nasıl geçti? Ne 
kadar keyifli, ne kadar sancılı ya da 
durağandı? Planladığın gibi giden 
bir süreç miydi? 
14 yaşında aslında çocuk denilecek 
yaşta başladığım yolculukta inanıl-
maz keyifli, zaman zaman durağan 
dönemlerim oldu. Kendi içimde tabii 
ki planladığım gibiydi her şey, hala da 
öyle. İlk kez profesyonel olarak kame-
ra karşısına geçtiğimden bu yana 15 
yıl geçmiş ve dönüp geriye baktığım-
da mutsuz olduğum hiçbir şey yok. O 
zamanın anlarında, şu anda da, bun-
dan sonra da içimden ne geçtiyse, o 
an ne olması gerekiyorsa, ne yapmak 
istediysem her zaman onu gerçekleş-
tirmeye çalıştım. İçinde bulunduğu-
muz dünya inanılmaz gel-gitleri olan, 
psikolojik olarak insanı çok etkileyen 
ve çok yıpratan bir dünya. Her za-

man ne istediğini bilen biri oldum ve 
18 yaşında İzmir’den tek başına yola 
çıktığım Gökhan’ı hiçbir zaman bırak-
madım. Tabii ki kırgınlıklarım, anlam 
veremediğim birçok olayla, insanlarla 
karşılaştım. Ama inandığım yolu asla 
bırakmadım. Dolu dolu yaşadım ve 
elimden geldiğince de öyle yaşamaya 
gayret ediyorum. Uzun bir maraton 
bu yol. Hala daha planladığım ve he-
nüz gerçekleştirmediğim birçok şey 
var. 33 yaşındayım ve senin de söyle-
diğin gibi 15 yıldır duygusal yoğunlu-
ğu yüksek, psikolojik olarak da bana 
göre zor bir iş yapmaya çalışıyorum. 
Hiçbir işin kolay olduğunu düşün-
müyorum. Göz önünde olan, kitlele-
re hitap eden bir sektörde, her şey toz 
pembe gözükse de iyisiyle, kötüsüyle 
her zaman tadını çıkartmaya çalışıyo-
rum. Kısmetse yolumuz uzun, heye-
canım da hala ilk günkü gibi yüksek 
diyebilirim.

Kapak
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Bu süreç içinde seni yukarı taşıyan 
şey şans mıydı, yoksa çalışma 
azmin miydi? 
Her insan kendi şansını kendi yaratır. 
Bir telefon ya da herhangi bir projeyle 
her an bambaşka bir serüvene sürük-
lenmeye müsait hayatlar yaşıyoruz. 
Yaptığımız işler hep ekip işi. Doğru 
zaman ve doğru kişilerle birleştiğin-
de taçlandığını düşünüyorum. Her 
yaptığım işte elimden gelenin her za-
man fazlasını yapmaya, bir öncekin-
den daha iyisini gerçekleştirmeye ça-
lışıyorum. 

Peki geldiğin noktadan tatmin 
oldun mu yoksa bu kadar emeğe 
daha iyisi olabilirdi diyor musun? 
Her zaman, her şeyin, herkesin daha 
iyisi vardır. Herkesin gözünde en iyisi 
olsan bile! O yüzden hiçbir zaman tat-
min olacağımı düşünmüyorum.

Hiç kendi şansını kendin yaratmak 
durumunda kaldın mı? 
Yola çıktığım ilk günden beri diyebi-
lirim. Bekleyerek bir yere varılamaya-
cağını tecrübe edenlerdenim.

DEĞİŞİME HER ZAMAN AÇIĞIM

Eğlenceli, hayattan tat almayı seven 
ve renkli zevkleri olan birisin… Biraz 
anlatır mısın eğlence senin için nedir, 
değişken zevklerin var mıdır yoksa 
değişime tamamen zıt mısın?
Beni kötü etkileyen her şeyden olabildi-
ğince uzak durmaya çalışıyorum. Her 
zaman, her şeye rağmen, içimde fırtına-
lar kopsa da zaman zaman, pozitif ol-
maya çalışıyorum. Hayat zaten başlı ba-
şına bir eğlence. Her duygu var içinde. 
Kendimi her geçen gün daha da keşfet-
tiğimi düşünüyorum. Kendi kalıplarım 
olsa da değişime her zaman açığım. 

Eğlenceli bir yapım 
var. Gülmeyi severim, 

eğlenmeyi severim, 
yakın çevremle olan 
diyaloglarım da hep 

aynı pencereden 
baktığım dostluklar 

olduğu için, en büyük 
eğlence kaynağım 

onlar. Yeri ve zamanı 
yok o yüzden. 

Paylaştıkça güzel  
her şey.

Kapak
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En büyük zevkin ve şu hayattaki en 
büyük eğlence kaynağın ne? 
Spesifik bir şey yok aslında. Eğlenceli 
bir yapım var. Gülmeyi severim, eğ-
lenmeyi severim, yakın çevremle olan 
dialoglarım da hep aynı pencereden 
baktığım dostluklar olduğu için, en 
büyük eğlence kaynağım onlar. Yeri 
ve zamanı yok o yüzden. Paylaştıkça 
güzel her şey.

Mesela yakın zaman içinde kendine 
kattığın yeni alışkanlıklar oldu mu?
Eskiye nazaran daha programlı yaşı-
yorum. Yeni başlangıçlar gerçekleştir-
dim ve bunun sorumluluğunda daha 
düzenli bir hayata geçtim diyebilirim 
nispeten. Yeni heyecanlar peşindeyim.

Eğlence ve mutluluğu birbirine 
bağlayanlardan mısın? 
Mutlu olmadığın bir yerde eğlenebili-
neceğini düşünmüyorum.

MUTLULUK MADDİYATLA 
YAKALANMIYOR

Son dönemde sana en mutluluk 
veren şey ne oldu? Çok özel değilse 
paylaşır mısın? Seni mutlu etmek 
zor mudur? 
18 yaşından beri bambaşka bir şehir-
de, İstanbul gibi kozmopolit bir yerde 
yalnız yaşıyorum. Aile bağları kuv-
vetli ve birbirine çok bağlı bir dün-
yaya göz açtım çok şükür. 15 senedir 
fırsat yarattıkça İzmir’e gidip-gelme-
ye çalışsam da, yeri geldiğinde işim 
gereği aylarca görüşmediğim çok za-
man oldu. Kızkardeşim radikal bir 
kararla biraz da işi dolayısıyla ama 
mecbur olmadığı halde, eşiyle birlik-
te İstanbul’a yerleşmeye karar verdi-
ler. Uzun zamandır bu kadar mutlu 
olduğumu hatırlamıyorum. Ben kü-
çük şeylerden mutlu olan biriyim. 
Hayat her ne kadar toz pembe olma-
sa da, yaşadığımız dünyanın içinde 
mutlu olmak çok gözükse de, mutlu-
luğun maddiyatla veya başka bir şey-
le yakalanabilecek bir şey olduğunu 
düşünmüyorum.

Kapak
Triko Fendi (Beymen)
Pantolon Massimo Dutti
Takılar Storks
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Eğlenmenin yanında işine de sıkı 
sıkıya bir disiplinle bağlı olduğunu 
ve üretimden beslendiğini 
biliyorum… Bu sezon yine bir 
şarkıyla bizi mest ettin ve devamı 
olduğuna da eminim… Öyle mi, 
yeni sürprizlerin neler var? 
Olmaz olur mu? Özellikle pandemi 
sürecinde tekrardan kalemi aldığım-
da çok fazla söz ve beste yapma im-
kanım oldu. Bunları paylaşmak için 
sabırsızlanıyorum. Yakın zamanda bu 
sefer hareketli bir şarkı çıkartacağım. 

Son çıkardığın parçalar daha 
duygusal ritimli ve hikayesi olan 
parçalar… Bunun özel bir sebebi 
var mı? 
Dediğim gibi şu an hazırda çok şar-
kım var. Son şarkım Yangın ballad 
bir şarkı. İlk albümümden sonra hep 
hareketli şarkılar çıkartmıştım. Uzun 
zamandır da böyle bir istek vardı din-
leyenlerimden. Yangın’ı besteledikten 
sonra beni çok heyecanlandırdı. Ben 
de bu heyecanımı paylaşmak istedim. 
Özel bir sebebi yok.

Kapak
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Gömlek Zara 
Pantolon Zara
Şapka Styling ekibine ait
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Romantik şarkıların prensi diyorlar 
senin için, ne diyorsun bu tarz 
yorumlara? 
Slow şarkıları yakıştıranlar çok, evet. 
Bu kadar çok ara vermemeyi planlıyo-
rum o yüzden. 

KİMSEYE BİR ŞEY İSPATLAMAK  
ZORUNDA DEĞİLİM

Müzik, oyunculuk, modellik derken 
her alanda hep büyük başarılar 
yakaladın… Bu anlamda hem 
müzikte, hem de oyunculukta rüştünü 
ispatladığını düşünüyor musun? 

Kime göre, neye göre? Ben hala, her 
işimde sıfırdan başlıyormuş heye-
canıyla hareket ediyorum. Sen rock 
müzik seversin başkası rap, kimi 
mavi rengi sever, kimi kırmızıyı. 
Her zaman, her yaptığım işi milyon-
lar dinleyecek ya da izleyecek diye 
bir şey olduğunu düşünmüyorum. 
Ne kadar çok kalbe dokunursam o 
kadar çok mutlu oluyorum tabii ki. 
Dediğim gibi hayat bir maraton. Ba-
şarılı olmak için uğraşıyorum her 
zaman. Kimseye bir şey ispatlamak 
zorunda olduğumu düşünmüyorum 
o yüzden. 

Triko Massimo Dutti
Pantolon Beymen Collection
Ayakkabı Beymen Collection 
Şapka Styling ekibine ait
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Sahip olduğun özgüven için en 
büyük motivasyonun ne? 
Her güne sağlıkla uyanmanın mutlu-
luğu ve yaptığım işlerle birlikte büyü-
düğüm her şey, herkes. 

Büyük ses getirecek bir dönem 
işinde yer aldın Teşkilat-ı Mahsusa, 
bu filmi ne zaman izleyeceğiz? 
Nasıl bir film bizi bekliyor?
Hikayesi gerçek karakterlere dayalı, 
hem geçmiş dönemde, hem de günü-
müzde geçen bir proje. Kurtuluş sava-
şı öncesi tarihimizin ilk gizli teşkilatı 
olan Mahsusa’nın günümüze kadar 
gelmiş bir hikayesini filme aldık. Ben 
o zamanlarda yaşamış gerçekte de bi-
linen Mahsusa ajanlarından Ali Reşat 
Çavuş’a hayat verdim. Aksiyon sah-
neleri bugüne kadar Türkiye’de hiç 
yapılmamış kalitede bir iş. Pandemi 
öncesi çekimlerini tamamlamıştık. 

Hatta Kasım 2020’de vizyona gire-
cektik. Fakat hiç beklemediğimiz bir 
döneme girince ertelemek zorunda 
kaldık. Şu an birçok proje gibi bekle-
mede. Gidişata göre her şey normale 
dönmeye başlayacağını varsayarsak, 
2022 Şubat-Mart gibi vizyona girmeyi 
planlıyor yapımcımız. Ama tabii de-
diğim gibi bu değişkenlik gösterebilir. 

Sinemada farklı türde karakterlere 
hayat verdin. Bundan sonrası için 
bu durumda bir değişiklik yapmak 
istiyor musun? Mesela daha 
aksiyonu yüksek roller tercihim 
diyor musun? 
Belli bir tercihim yok. İnandığım her 
role hayat vermek isterim. Kendinden 
farklı bir karaktere can verme durumu 
heyecanı yüksek bir tecrübe. Aksiyonu 
yüksek işleri de çok seviyorum. Uygun 
proje olursa tabii ki seve seve oynarım. 

Her işimde sıfırdan 
başlıyormuş 

heyecanıyla hareket 
ediyorum. Sen rock 

müzik seversin 
başkası rap, kimi 
mavi rengi sever, 
kimi kırmızıyı. Her 

zaman, yaptığım işi 
milyonlar dinleyecek 
ya da izleyecek diye 

bir şey olduğunu 
düşünmüyorum. 

Ne kadar çok kalbe 
dokunursam o kadar 
çok mutlu oluyorum.



96

Kapak



97

KAMERA ARKASINDA OLMAYI 
PLANLIYORUM

Peki kamera arkasına olan ilgin ne 
durumda? Kurduğun prodüksiyon/
yapım şirketi yönetmenliğe doğru 
bir adım olabilir mi? Böyle bir 
şirket kurmanın hikayesi nedir?
Kamera önünü de, arkasını da çok se-
viyorum. Kısa sürede Ge Media olarak 
çok güzel işler gerçekleştirdik. Kendi 
şirketimi kurmadan önce bir klibimin 
aynı zamanda yönetmenliğini de ger-
çekleştirmiştim. Bundan sonraki iş-
lerimde de aynı zamanda kamera ar-
kasında olmayı planlıyorum. Yazmayı 
seviyorum. Bugüne kadar hikayesi 
olan kliplerimin hepsinin senaryosu-

nu ‘ikisi hariç’ ben yazmıştım zaten. 
Yarın öbür gün bu başka bir klip olur 
ya da senaryosunu yazdığım bir film 
de olabilir. Artık şarkılarımı da kendi 
şirketim üzerinden çıkartıyorum. Hi-
kayesi de buradan başladı diyebilirim. 
İlk önce bir müzik şirketi olarak başla-
mayı planlıyordum. Fakat sonrasında 
daha önce yapmış olduğum bir sine-
ma filmi ve televizyon filminde birlik-
te çalıştığım uygulayıcı yapımcı arka-
daşım Erkan Gültekin’le bu hayalimi 
paylaştığımda, aynı hayalleri kurdu-
ğumuzu gördük bir buluşmamızda. 
Sonrasında her şey öyle başladı diye-
bilirim. Çok iyi ve tecrübeli bir ekibi-
miz var. Geriye çok kaliteli ve güzel 
işler bırakacağımızı düşünüyorum. 

Kapak
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AŞK O KADAR BASİT DEĞİL!

Neredeyse üretim vermediğin bir alan 
kalmamış peki bu arada özel hayatın 
ne durumda? Hayatında biri var mı? 
Yoksa olmasını istiyor musun? 
Şu an hayatımda kimse yok. İşime, 
sevdiklerime, kendime odaklıyım. 
Biri olsun veya olmasın diye de hiç 
düşünmedim açıkçası. İsteyince olabi-
len bir şey mi? Öyle olabileceğini dü-
şünmüyorum. O kadar basit değil aşk. 
En azından benim lugatımda. 

Yakın zaman planların içinde 
yapacaklar listende neler var? 
Yeni şarkımın kayıtları için İzmir’e 
gidip son şarkımda da yaptığım gibi 
bir süre orada kalmayı planlıyorum. 
Aranjörüm orada yaşıyor ve doğup 
büyüdüğüm topraklarda daha verim-
li olduğumu düşünüyorum. Bir Tv fil-
mi projem var. Ağustos gibi de onun 

için kamera karşısına geçeceğim. O 
sırada yeni klibim için kolları sıvamış 
olurum. Onun dışında başka güzel 
sürprizlerim de olacak. 

Peki ya bu hayatta mutlaka 
yapmam gerek dediğin neler var? 
Hayallerimin peşinden koşuyorum 
her zaman, bugüne kadar birçoğunu 
da çok şükür gerçekleştirdim ve ger-
çekleştirmek için çabalıyorum. Ama 
henüz gerçekleştiremediğim çok şey 
var. Bunlardan en heyecanla istediğim 
aralıksız dünya turu! Yeni yerler gör-
meyi, farklı kültürlere sahip insanlar 
tanımayı çok seviyorum. Birçok kişi-
nin hayali belki ama Allah nasip ederse 
ben sadece kara yoluyla ve sadece bir 
çadırla ya da belki karavanla gidilebi-
lecek her ülkeye gidip, bütün dünyayı 
görmek, yakından tanımak istiyorum. 
Denizi çok seviyorum. Uzun bir mavi 
yolculuk da hayallerim arasında.

Hayallerimin 
peşinden koşuyorum. 

En heyecanla 
istediğim aralıksız 
dünya turu! Birçok 
kişinin hayali belki 

ama Allah nasip 
ederse ben sadece 

kara yoluyla ve 
bir çadırla ya da 
belki karavanla 

gidilebilecek her 
ülkeye gidip bütün 

dünyayı görmek, 
yakından tanımak 

istiyorum.



Moda

Bana Bir ‘Sade’
4 mevsim sadelikten vazgeçemeyenlerin 
tercihi bu sezon da yine soft tonlar ve zamansız 
tasarımlardan yana oluyor. Hepsi birbiriyle 
uyumlu parçalar sabahları “ne giysem?” derdini 
de ortadan kaldırıyor. 

Wrangler Gömlek

Lacoste

Lee, 319,99 TL

Circular & 
Co, 260 TL

Etem Ruhi, 
240 TL

Feutre, 495 TL

Selected, 1.195 TL

Skagen, 
1.600 TL

Vans

Dockers



Hayatımızda stres seviyesi zaman zaman 
normalin biraz üzerinde olabiliyor. Bu 
zamanlarda en iyisi hayatımıza biraz 
daha renk dâhil etmek ve renklerin pozitif 
enerjisini ruhumuzda hissetmek.

Hayata 
Hareket Kat

Moda

KİP

Atelier 
Dupont, 

179,90 TL

Diesel, 3.470 TL

George Hogg, 1.399 TL

Happy-Nes

HM

The North Face, 2.449 TL

Tommy 
Jeans

Tommy 
Hilfiger DEM
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E rkek modasını yaz sıcağında fethetmek zordur. Bedeninizin alt kısmın-
da, sadece iki seçeneğiniz var. Pantolon ve şort… Pantolonla terleyebi-
lir, şortlarla 7 yaşında gibi gözükebilirsiniz. Bu seçimlerle dikkat çeke-
biliyorsanız, erkek modasının ince çizgilerinden birini yakalamışsınız 

demektir. Terlik mi? Taraklı ayaklarınız varsa bunu asla düşünmeyin bile. Zira 
mandal ayaklı damgasını yemenizi hiçbirimiz istemeyiz. Terliğin alternatifi san-
daletler bunun için var öyle değil mi?

İster gece boyunca dans edip tüm günü 
şezlongda uyuklayarak geçirin, ister sevdiğiniz 
plajın barından ayrılmayın, ister kumsalda 
olun, en iyi şekilde görünmenizi sağlayacak 
seçimlerimizle buradayız. Havaların güzel 
olduğu yaz aylarında en yeni yaz trendlerini 
oluşturmak için her zaman vakit vardır. Bu 
sezon, desenli gömlekler ve deri sandaletler 
gibi bazı güvenilir favorilerin geri dönmesini 
memnuniyetle karşılıyor olsak da renklerde 
biraz karmaşa var gibi gözüküyor.

Bu yazın en sıcak  
plaj modası trendleri

2020 yazında biriktirdiğimiz tüm enerjiyi, tek bir mevsime 
sıkıştıracak olursak, 2021 yazının mutlak bir patlama vaat 
ettiğini söyleyebiliriz. Kim bu yazın en trend sahibi erkeği 

olmak istemez ki? Gelin plaj modasına uyum sağlayacağınız 
önerilerimize bir göz atın.

DESENLİ GÖMLEKLER 
GERİ DÖNDÜ
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İçlerine kum girme olasılığı en 
düşük olan ayakkabıları seçmekle işe 
başlayabilirsiniz. Sonraki adım ise 
kesinlikle suya dayanıklı sağlam bir 
şorta yatırım yapmak olmalı. Ama 
bu iki parça size tatile götürmeniz 
gereken tek şeyin bunlar olduğunu 
düşündürmesin. Henüz daha yolun 
başındayız.
Aslında plajlar, baharlık gardıropların 
ağır toplarını kullanmak için de 
mükemmel yerlerdir. Örneğin günlük 
hayatta kullanılan ve bir kişiliği 
olduğunu düşündüğümüz polo 
tişörtler, rahat ve özgüvenli keten 
pantolonlar ve tabii ki espadriller. Bu 
tür bir kombinle yazın trend sahibi 
erkekleri arasında yerinizi alabilirsiniz. 

Bu yazın paleti toprak tonlarında 
olduğu için biraz iddiasız ve 
nötr kalıyor. Beyaz, kahverengi, 
siyah ve lacivert her zamanki gibi 
bu sezon da joker renklerimiz. 
Ancak şort, t-shirt ve gömleklerde 
zeytin yeşili ve pas gibi 
geleneksel renkleri de fazlasıyla 
göreceğimiz bir sezondayız. 
Neyse ki mayolarda durum bu 
kadar klişe değil. Yeşil, turkuaz, 
turuncu, sarı ve bordo mayoların 
plajların yıldızı olacağına iddiaya 
girebiliriz.

GELENEKSEL 
RENKLERE YER AÇIN

PLAJA İDDİALI VE  
SERİN BİR GİRİŞ İÇİN  
NE YAPMALI?
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Deniz havası, şezlong rüyası, plaj sohbetleri… 
En çok bu yaz hak ettik tatili. Şimdi kışın 
kasvetinden sıyrılıp, Yaz enerjisine kapılmanın 
tam zamanı. Plajda moda gurularının 
tatsız yorumlarına maruz kalmadan, tarzını 
yansıtacağın gün için biz buradayız. Ya sen?

Kızgın kumlardan 
serin sulara

Dsquared 1.799 TL

Lacoste 412 TL

Timberland 
Sandalet 799 TL

Toni Pons Espadril 499 TL

Lacoste 337 TL

Timberland 
Sandalet 595 TL

Ralph Lauren 929 TL

Frau Espadril 349 TL

Mudo 
380 TL

Koton 64 TL

U.S. Polo Tshirt 134 TLVakko
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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...
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Kültür Sanat

Akbank Sanat, “Niyetler” 
sergisine ev sahipliği yapıyor
Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle 
düzenlenen “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” 2019-2020 
sezonu seminer programı tamamlandı. Türkiye’de 
şimdiye kadar geliştirilen ilk uzun süreli ve kapsamlı 
eğitim programı katılımcılarının bitirme projeleri ise 
22 Haziran-16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akbank 
Sanat’ta ‘Niyetler’ isimli sergi ve etkinlik serisi ile 
sanatseverlerle buluşuyor.

Eva Green ve Vincent Cassel, apple tv+’nin yeni 
dizisi Liaison’da buluşuyor

Eva Green ve Vincent Cassel’ın başrollerinde yer aldığı Liaison’ın yönetmenliğini 
Stephen Hopkins üstleniyor. Dizinin konusu ise geçmişte yaptığımız hataların 
geleceğimizi nasıl şekillendirdiği üzerine olacak. Diğer yandan tutkulu bir aşk 

hikayesini de paralel olarak anlatacak yapım merakla bekleniyor.
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Betül Arım’ın Dışarda 
Hiçbir Şey Var! oyunu 

Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı Amfi Tiyatro’da
Hayal Gücü Bakanlığı kurulmasını 

isteyen Betül Arım, 5 Temmuz’da 
Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı 
Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluşmaya 

hazırlanıyor. Betül Arım oyunda, 
hepimizin tek ve biricik olduğunu, 
bize armağan ve emanet edilen bu 

muhteşem varlığın farkına varmamızı, 
“dostumuz da düşmanımız da biziz, 

bizi bizden başka engelleyen yok, 
hayatla kavga etmek yerine onunla 

şarkı söyleyip dans edebiliriz, seçim 
sizin”, der ve şarkıya başlar.

‘Oluversin Gari’ 
film serisinin afişi 
görücüye çıktı
6 Temmuz’da Fox ekranlarında 
izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 
‘Oluversin Gari’ film serisinin afişi 
yayınlandı. Babası Salih’in tarihi 
bir alanda otel yapacağını öğrenen 
Güney, Sahilköy’e doğru yola 
çıkar ve aktivist Derya ile tanışır. 
Hem aşkın hem de antik kentin 
peşine düşen Güney, köyde hazine 
arayanlarla ve otel yapılmasını 
isteyen köylülerin arasında kalır.

Hadise’nin yeni teklisi 
‘Hay Hay’ yayınlandı
Hadise, büyük bir sürpriz yaparak 
yeni teklisi ‘Hay Hay’ı yayınladı. Sözü, 
müziği ve düzenlemesi Ersay Üner’e 
ait olan Hay Hay, 18 Haziran’da 
Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital 
platformlarda yerini aldı. Şarkının 
video klibinde ise 1947’de tarihe en 
güzel intihar olarak geçen Evelyn 
Francis McHale’in yaşamına son verme 
hikayesi işlendi.
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‘Sevmek koşulsuz 
bir eylemdir’

Yeni dizi ‘Aşkın Tarifi’nin Taylan’ı Alper Saldıran şu sıralar 
kalbi boş olsa da aşka inancını kaybetmeyenlerden. Genç 
oyuncu “Sevmek yapıcı ve koşulsuz bir eylemdir. Sevene 
de sevilene de bir yaşam gelir. Aşkın hangi bünyede nasıl 

duracağı da ancak yaşarken anlaşılır. Parmak izi gibi, 
herkeste farklı tezahür eder” diyor.
Röportaj: Melis Güvenç,  Fotoğraflar: Fethi Karaduman
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Aşkın Tarifi dizisinde karşı-
mıza ‘Doktor Aşk’ Taylan 
karakteriyle çıkan Alper 
Saldıran bu rolün kendisi 

için çok özel olduğunu söylüyor. Ro-
lünün bugüne kadar oynadıkların-
dan çok farklı olduğunun altını çizen 
Saldıran aşk konusunda ise temkinli 
davrananlardan. Genç oyuncu “Aşk 
her zaman var. Yeri geldi, git dedim; 
gönderemedim. Kovmaya çalıştım, 
kıpırdamadı bile. Son yıllarda onunla 
yaşamayı daha iyi öğreniyorum. Hep 
oradaymış meğer. Bugünlerde kar-
şıma çok çıkmasa da tutkulu aşıklar, 
güneş balçıkla sıvanmaz” sözleriyle 
aşkın tüketilebilen bir şey olmadığına 
vurgu yapıyor. 

Aşkın Tarifi dizisiyle ve 
dikkat çekici bir rolle seyirci 
karşısındasın… Bu rolün senin için 
özel bir anlamı var mı? 

Kesinlikle var. Öncelikle bugüne ka-
dar oynadıklarımla çok farklı hatta on-
lara ters. Genelde duyguları ön planda 
roller oynadım. Taylan ise genel olarak 
aklıyla hareket eden biri. Benim oyun-
culuğum hesapsızdır, mesela bir sahne-
yi nasıl oynayacağım, karşımdakilerle 
prova ettikten ve yönetmenle konuş-
tuktan sonra şekillenir. Ancak Taylan 
için epey ter döktüm. Her hareketi he-
saplı aklını çok fazla kullanan biri. Bu 
bakımdan biraz pozlar içerisinde ama 
işte ben oyunculuk yolculuğumda bu 
kadar poz birini ilk kez canlandırıyo-
rum. Benim için bu çok önemli aynı za-
manda anlatamayacağım kadar keyifli. 
Deniz Koloş inanılmaz bir yönetmen. 
Oyunculuğu çok önemsiyor. Onunla 
sahneleri çalışırken öyle kafa açan şey-
ler söylüyor ki rol derinleşmeye başlı-
yor. Bazen kendimi bir tiyatro prova-

sında gibi hissediyorum. Diğer oyuncu 
arkadaşlarım da çok açık engelsiz bir 
şekilde birbirimizle oynayabiliyoruz. 
Çok kıymetli bu durum. 

Doktor Aşk olarak seni izlemek büyük 
keyifken aşkın doktoru olur mu diye 
sormak isterim… Aşkın doktoru 
olabileceğine inanıyor musun? 

Bunu hiç düşünmemiştim, ama de-
mek ki oluyormuş… Aslında bir yazar 
var, aşk doktoru; Mehmet Coşkunde-
niz buradan kendisine selam olsun. 

Aşkın hastalıklı bir durum olduğu 
fikrine ne diyorsun? Aşk için 
yorumun nedir? 

Aşk su gibi aslında siz kapsınız, dü-
şününki ne kadar insan varsa o kadar 
farklı kap var, bazı kaplar hastalıklı 
bazıları sağlıklı. Aşkın hangi bünyede 
nasıl duracağı ancak yaşarken anlaşı-
lır diye düşünüyorum. Bir de bir bü-
yüteç gibi insanın küçülttüğü sakladı-
ğı, bazen kendine bile itiraf edemediği 
duyguları açığa çıkarma özelliği var. 
O yüzden parmak izi gibi aşk, herkes-
te farklı tezahür ediyor.

Böylesine güçlü bir duygu 
şimdilerde sana bir şey ifade ediyor 
mu? Aşk kalbinde kendine yer 
buldu mu? 

Aşk her zaman var. Yeri geldi, git 
dedim; gönderemedim. Kovmaya ça-
lıştım, kıpırdamadı bile. Son yıllarda 
onunla yaşamayı daha iyi öğreniyo-
rum. Hep oradaymış meğer. Bugün-
lerde karşıma çok çıkmasa da tutkulu 
aşıklar, güneş balçıkla sıvanmaz. Dün-
ya öyle bir hale geldi ki son dönemde 
her şey birbirine karıştı. Sanırım bir 
fabrika ayarlarına dönmek lazım. O 
zaman belki…



YILLARCA HAYATI KONTROL  
ETMEYE ÇALIŞTIM

Çok kontrollü adımlar atan önceliği 
hep mantıktan yana olanlardan 
mısın? Mesela aşk sana kontrolünü 
ne kadar kaybettirebilir ya da ne 
kadar çılgınlık yaptırabilir? 

Ben mantığı ve duyguyu aynı sof-
raya oturtmaya çalışanlardanım. Biri-
ne gitsen diğeri eksik kalıyor. Yıllarca 
çoğu insan gibi hayatı kontrol etmeye 
çalıştım ama nafile gün sonunda an-
ladım ki ben ancak kendimi kontrol 
edebilirim o da ne kadar edebiliyo-
rum, bilemiyorum. İnsan çok derin bir 
canlı, derinlere indikçe gidiyor, bitmi-
yor yolculuk. Bu yüzden son zaman-
larda hayatı, insanları, kendimi daha 
dikkatli, olduğu gibi izlemeye çalışı-
yorum sadece. Bu hal insanı hafifleti-

yor. Herkese tavsiye ederim. 

Üçleme kitaplarından biri olan 
özellikle Kırmızı Odadan Hikayeler 
ile aşkın peşinde bir yolculuğa 
çıkartıyorsun okurları... Bu anlamda 
aşk üzerine düşündüğünde son 
zamanlarda fikrin değişti mi? Aşkın 
peşinde olmak ve aşkı aramak 
bitmeyen bir hayal mi sence? 

Aşkı nerede aradığınızla alakalı 
bu durum. Sadece insanların arasın-
daki aşka değil; bir ağaca, bir kitaba, 
bir mesleğe aklınıza gelebilecek, size 
yaşama şevki veren ne varsa ona aşık 
olabilirsiniz. Fikrim değişmedi, kitap-
ta aşka bir panoramik bakış açısıyla 
yaklaşmaya çalıştım. Sevmek yapıcı 
ve koşulsuz bir eylemdir. Sevene de 
sevilene de bir yaşam gelir, düşünce-
sindeyim.

Röportaj



Röportaj



“Kavuşma anına kadar büyüyen, 
genelde kavuşunca tükenmeye 
başlayan bir gizem aşk” diyorsun… 
Yani kavuşamayınca aşk oluyor 
diyebilir miyiz? 

Genelde evet öyle, aslında bu bir ima. 
Tüketilebilen bir şey değil aşk. Böyle 
yaşanıyor biraz günümüzde. En güzel 
aşklar henüz yaşamadıklarım. Aslında 
üretmek aşk, yaşayanlar bilir, her gün 
biraz daha büyüyen bir ağaç gibi…
SEN ÖNCE YAŞAMI ÇÖZECEKSİN 
DE SONRA ONUN KOÇU 
OLACAKSIN

Hiç yaşam koçun oldu mu? 
Kendini çaresiz hissettiğinde kime 
başvurursun ya da ne yaparsın? 

Benim dostlarım var. Koşulsuzca 
saygı çerçevesinde her konuyu rahat-
ça konuşabildiğim, hayatı paylaştığım 
dostlarım var, çok şanslıyım bu konu-
da. Bazen öyle anlar gelir ki konuşmak, 
okumak, dinlemek fayda etmez. Kendi 
kendime kalıp, düşünüp, uzun bir yü-
rüyüş yapıp çözdüğüm durumlar var. 
Çıkmaz sokak dediğim yerlerin koca-
man caddeler olduğunu gördüğüm an-
lar var. Her gün, yeni bir gün…

Daha çok yakın çevrene sen yaşam 
koçluğu yapıyor gibisin, öyle mi? 

Yaşam koçluğu demek doğru değil, 
tecrübe ettiğim bir konuda bir arkada-
şım kendini açmazda hisseder ve bu 
konularını paylaşmak isterse, yapıcı ol-
mak adına her türlü desteğimle yanında 
olurum sadece. Çocukluğumdan beri 
böyle bu durum. Yaşam koçu kelimesi 
bana çok anlam ifade etmiyor. Sen önce 
yaşamı çözeceksin de sonra onun koçu 
olacaksın. Biraz ütopik. Ama gelin gö-
rün ki Taylan böyle bir karakter. Çok da 
hoşuma gidiyor bu rolü oynamak. Ama 
bakalım neler çıkacak Taylan’ın altın-
dan. Seyirci her ne kadar şu an Taylan’a 
uyuz olsa da ilerleyen bölümlerde onu 
anlayacak. Günün sonunda hepimizin 
maskesinin altında bir insan var. 

Yazmaya başladıktan sonra hangi 
konulara karşı dikkatin artmaya 
başladı? 

Bütün hayata dikkatim arttı, ken-
di duygularıma arttı. Yazmak insana 
bambaşka bir bakış açısı kazandırıyor. 
Hayata yazmak üzere bakmak bakış 
açınızı genişletiyor ve daha tarafsız 
bakmanızı sağlıyor. 

Röportaj

Benim koşulsuzca saygı çerçevesinde her konuyu rahatça 
konuşabildiğim, hayatı paylaştığım dostlarım var, çok 

şanslıyım bu konuda. Bazen öyle anlar gelir ki konuşmak, 
okumak, dinlemek fayda etmez. Kendi kendime kalıp, 

düşünüp, uzun bir yürüyüş yapıp çözdüğüm durumlar var.
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Kişisel Gelişim

B iz insanlar kendimizi ço-
ğunlukla fiziksel varlıklar 
olarak tanımlayan ancak 
farkında olmadığımız ilahi 

güçlere sahip varlıklarız. Kendi gücü-
müzü öylesine unutmuş haldeyiz ki 
sahte güç gösterileri ile kendimizi kan-
dırmak ve sonra da başımıza gelenler 
sebebiyle birilerini suçlamak, suçu ka-
dere atmak ve elimizden bir şey gelme-
diğini zannederek yakınmakla meşgu-
lüz. Çünkü dünyanın kendisi ve onun 
tüm aldatmacası, tutunduğumuz geçi-
ci zevkler, haz oyunları bize bu tara-
fımızı unutturmak için tasarlanmış bir 

oyun alanıdır. Bu hileli oyunda hazlar 
bir süre sonra kaçınılmaz olarak acıya 
dönüşür. Çoğumuz bu oyun alanın-
da, oyunun içinde onu değiştirebilme 
gücümüz olduğunu unutur ve seçimi 
gördüğümüz illüzyonun gerçek ol-
duğu algısından yana yaparız. Ancak 
bütün bu oyun kurgusunun sebebi öğ-
renimdir, elbette zorlu bir öğrenim ve 
yaşamın her alana yayılan bir sınav, sı-
nanmadır. Dünya hayatının amacı in-
sanın Yaratıcı’nın bir parçası olduğu-
nu hatırlaması ve kaderinin de sadece 
kendi ellerinde olduğunu fark etmesi 
üzerine inşa edilmiştir.

İnsan kaderin teslim olunacak bir akış olduğuna inanırsa 
hayata "Benim için sen seç" der ama kişi kendi için 

istediğine niyet ettiğinde seçimini ve arzusunu belli eder. 
Böylece hayat ona niyetini ve seçimini vermek için gerekli 

hizalanmaya doğru yönelmeye başlar.

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Niyetin 
gücü
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HAYAT YOLCULUĞUNUN KAPTANI OL

Niyet etmek, plan yapmak, tasarlamak 
demektir ve dünya hayatımız sadece 
bizim tasarımımızdır, kadere teslim ol-
mak olgusu tamamen insanın bu olguya 
bakışına göre şekillenen bir kader anla-
mına sahiptir. İnsan kaderin teslim olu-
nacak bir akış olduğuna inanırsa hayata 
“Benim için sen seç” der ama kişi kendi 
için istediğine niyet ettiğinde seçimini 
ve arzusunu belli eder. Hayat da ona se-
çimini vermek için gerekli hizalanmaya 
doğru yönelmeye başlar. Buradaki en 
önemli detay kişinin teslimiyeti ve saf 
inancıdır. Biz insanlar çoğunlukla sa-
bırsız ve hemen sonuçlar almaya odaklı 
yapıda olduğumuz için hayatın bu hi-
zalanma sürecini genellikle niyetimizin 
gerçekleşmeyeceği korkusu ile birleşti-
rir ve niyetin ihtiyacı olan saf inancı bo-
zarız. Niyetlerimiz ile ilgili gerçekleşme 
sürecini bir kaptanın, hareketi durma-
yan bir gemiyi açık denizde tam geri-
ye çevirmesi gibi düşünebiliriz. Gemi 
yönünü tam olarak geriye çevirmek 
için bir yay çizmek zorundadır yani bu 
manevra zaman ve sabır isteyen bir ma-
nevra olmak zorundadır. Fakat kapta-
nın bu manevrayı yaparken hedeflediği 
yöne doğru döneceğine inancını kay-
betmemesi ve hedeflediği yönü hatırla-
ması gerçeği şarttır. İşte niyetlerimiz de 
o hareket eden geminin çizdiği yay gibi, 
hayat yolculuğumuzda sabredilecek ve 
hedefin unutulmayacağı manevralar is-
teyebilir. Ve hayat sonsuz yön seçeneği 
olan bir deniz gibidir. Kendimizi dalga-
ların ve rüzgarın seçimlerine bırakmak 
çabalamadan kadere teslim olmak, ni-
yetinin gücünü hatırlamak ve inanarak 
niyet etmek ise geminin dümenine ge-
çerek hayat yolcuğunda kaptan olmak 
demektir.

ŞÜPHE NİYETİN SAF ENERJİSİNİ 
BOZAR

Bizler niyetlerimizi sözlerimizle belli 
ederiz ve sözlerle ifade ettiğimiz ni-
yetler hayatımıza akan gerçeklerimiz 
oluverir. Bir şeye niyet ettiğimizde gö-
rünmez bir enerji yaratırız ve eğer saf 
bir şekilde niyet etmeyi başarabilirsek 
evren buna OL’sun diyerek karşılık ve-
rir. Niyeti saf hale getiren gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceği ile ilgili duyacağı-
mız şüphedir, şüphe devreye girdiği 
an niyetin saf olan enerjisi bozulur.
Hayatımıza yön verenin kader olduğu-
na inandığımız zamanlar yaşarız çoğu 
zaman ama kaderimize yön veren ni-
yetlerimizdir. Ne zaman niyet etsek 
yaratım gücümüz devreye girer ve biz 
o niyeti unuttuğumuzda gerçekleştiği 
için başrolü kader denen olguya kaptı-
rır. İnsan niyetiyle kaderini belirleyebi-
lir, kader varsa eğer niyetle değiştirile-
bilir. Bizim yapmamız gereken ilk şey 
varlığımızın ilahi tarafını hatırlamak ve 
Yaratıcı’nın sonsuz gücü ve sevgisine 
inanarak teslim olmaktır. Yaradan bizi 
kendinden bir parça olarak yaratırken, 
enerji yaratabilme gücünü da bahşet-
miştir. Önemli olan bu yaratım gücünü 
hangi amaçla ve içine hangi niyetleri 
katarak kullanmayı seçtiğimizdir.



Dekorasyon

Mobilyanın 
ötesinde 
doğaya 
saygılı bir 
yaşam tarzı

Burçe BEKREK

Pandemi şüphesiz yaşam alanlarımızda da köklü 
değişikliklere neden oldu. Mobilya sektörü de tasarımlarını 

bu dönemle birlikte geri dönüşüme yönlendirdi. Bu ay 
sizin için mobilyada işlevselliğin öncülerinden Doğtaş'ın 

sürdürülebilirliğin ön planda olduğu yeni projelerini inceledik.

Doğtaş Marka Direktörü 
Çağrı Öztürk ile markanın 
değişen tasarım anlayışı-
nı, %100 geri dönüşümlü 

kumaşları ve pet şişelerden oluşturu-
lan recycle (geri dönüşüm) koleksiyo-
nunu konuştuk. 

Doğtaş’ın geçtiğimiz yıl lanse edilen 
‘Tarz ve Uyumun Aşkı’ konsepti oldukça 
dikkat çekti. O günden bu zamana 
markada ne gibi yenilikler oldu?
2019 yılında lanse ettiğimiz ‘Tarz ve 

Uyumun Aşkı’ konseptimizi bu süreç 
içerisinde geliştirerek aksesuar yelpa-
zemizi artırdık. Amacımız Doğtaş’ı, bir 
mobilya markasının ötesinde ‘yaşam 
tarzı’ sunan bir marka haline getirmek. 
Bunun için, ürün gamında yaptığımız 
çeşitliliğin yanı sıra mağaza konseptle-
rimizi de değiştirmeye başladık. Tasarı-
mın altını çizen, yaşam alanlarına farklı 
dokunuşlar sunduğumuzun önemini 
vurgulayan bir algı yönetimi üzerinde 
çalıştık. Yeni projelerimizi ve işbirlikle-
rimizi de bu yönde gerçekleştiriyoruz.
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Kısaca pandemi dönemine 
de değinmek isterim. Önemli 
girişimleriniz oldu. Biraz bahseder 
misiniz?
Pandemi döneminde, önceden alt ya-
pısını hazırladığımız dijitalleşme ça-
lışmalarımızı hızlıca devreye sokarak 
iyi bir ivme kazandık. Websitemiz 
www.dogtas.com’a online satın alma 
butonu ekleyerek, mevcut olan sanal 
tur imkanıyla birlikte müşterilerimize 
beğendiği mobilyaları seçerek evinin 
planına yerleştireceği ve sanal ödeme 
dahil uçtan uca tüm satın alma sürecini 
tamamlayabileceği, keyifli ve güvenli 
bir alışveriş deneyimi sunmaya başla-
dık. Ücretsiz mimari destek, pandemi 
öncesinde hayata geçirdiğimiz bir uy-
gulamaydı; bu süreçte olmazsa olmaz 
bir hizmet olarak öne çıktı. Doğtaş ola-
rak, müşterilerimize evden çıkmadan 
yaşam alanlarını yenileme konforunu, 
güvenli bir alışveriş deneyimiyle ya-
şattık. Bu alandaki çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.

HER KOLTUĞA BİN PET ŞİŞE

Bu dönemle birlikte hayatımıza 
neredeyse her alanda giren 
sürdürülebilirlik konusunda ne 
gibi çalışmalarınız var? İlerleyen 
dönemlerde Doğtaş’ta bizleri nasıl 
yenilikler bekliyor? 
Özellikle pandemi etkisiyle, sizin de 
belirttiğiniz gibi sürdürülebilirliğe 
olan talep yükseliş gösterdi. Hatta iş-
levsellik de eskiye oranla daha önem 
kazandı. Teknolojik cihazlarla uyum-
lu, hibrit teknolojisiyle üretilmiş, geri 
dönüşümden elde edilmiş mobilyalar 
üretiyoruz. Tüm bu faktörlerin dışın-
da, elbette estetik anlayışı ve renklerin 
uyumu da tasarımlarımıza yön veri-
yor. Tasarımcılarımız bu alanda eği-
timler alıyor ve özel trend program-
larını takip ediyorlar. Son dönemde 
ürettiğimiz pet şişelerden oluşturulan 
recycle koleksiyonumuz da 2021 yaz 
ayları itibariyle müşterilerimizle bu-
luşmaya hazırlanıyor.
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Doğaya saygının bu kadar önemli 
olduğu bu dönemde oldukça 
dikkat çekici ve farkındalığı 
yüksek bir girişim olan recycle 
koleksiyonunuzdan daha detaylı 
bahsetmeniz mümkün mü?
Doğtaş recycle koleksiyonu bizim için 
çok değerli bir girişim. Hatta 2024 yı-
lına kadar portföyümüzün %40’ını, 
%100 geri dönüşümlü kumaş kulla-
nımıyla hayata geçirmeyi hedefle-
dik. Bu yaklaşımı üretim süreçlerinin 
yanı sıra hammadde seçimlerinde de 
uyguluyoruz. Doğtaş’ın 2021 yaz ay-
larında mağazalarda satışa çıkacak 
olan koltuk tasarımının döşemeleri 
%100 pet şişelerin geri dönüşümün-
den elde edilen kumaş kullanımıyla 
üretiliyor. Kullanılacak olan bu yeni 
kumaş, geleneksel tekstil ile görü-
nüm, dokunma hissi ve konfor olarak 
aynı kalite standartlarına sahip. Sür-
dürülebilirlikle ilgili başarılı bir çalış-
ma olduğunu düşündüğümüz recyle 
koleksiyonumuzdaki her bir koltuk 
için 1000 adet pet şişe kumaşa dö-
nüştürülüyor. Hatta koltukların ayak 
ve aksesuar kısımlarında kullanılan 
ahşap kısımları ise mobilya üretimi 
adına yetiştirilen ormanlardaki ağaç-
lardan elde ediliyor.

MİNİK DOSTLARIMIZI DA 
UNUTMADIK

Doğtaş’ın çevreye olan duyarlılığı 
pek çok alanda karşımıza çıkıyor. 
Hayvanlar için de bir süredir 
yürüttüğünüz çalışmalardan da 
bahsetmeniz mümkün mü? Yeni 
projeler söz konusu mu?
Doğtaş’ın ‘misafir pati’ projesi bir sü-
redir tüm mağazalarımızda uygula-
nan bir çalışma. Her bir mağazamızın 

önünde, mama ve su kaplarıyla birlik-
te sokak hayvanlarının barınabileceği 
kulübeler yer alıyor. Bu konu bizler 
için çok önemli, dolayısıyla mağaza 
önlerindeki bu alanların denetlenme-
sini kendi içimizde oluşturduğumuz 
denetim mekanizmasına bağladık. 
Geçtiğimiz günlerde de Hayvan Hak-
ları Federasyonu (HAYTAP) ile işbir-
liğimiz başladı. HAYTAP’ın Bursa’da 
yer alan; güçten düşmüş, yaşlı, ken-
dini idame ettiremez, hayatı boyun-
ca insanlara hizmet etmiş eşek, inek, 
koyun ve at gibi hayvanların korun-
duğu ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ için 
destek oluyoruz. HAYTAP’ın önemli 
projelerinden biri olan çiftlikte, emek-
tar hayvanların korunarak, ömürleri-
nin geri kalanını huzurlu ve korunak-
lı bir ortamda geçirmeleri sağlanıyor. 
İlerleyen dönemlerde farklı projelerle 
hayvanlara olan duyarlılığımızın altı-
nı çizmeye devam edeceğiz.



Motomoda

Ekonomik ömrünü tamamlayan otomobiller yine ekonomik 
ömrünü tamamlamış elektrikli araçların motorları ve pilleri 

ile yollara geri dönüyor. O nedenle dişinizi biraz sıkın, 
yakında benzinli otomobilinizi geri dönüşümle elektrikli hale 

getirebileceksiniz.

Başlıktaki tamamen ironi tabi, 
otomobil atılır mı? Hele fi-
yatlar el yakarken… 
Elektrikli otomobil denilin-

ce akla ilk gelen marka ABD’li Tesla... 
Şirketin isminin Tesla olması tesadüf 
değil. Çünkü Tesla ABD’deki elektrik 
işini alsaydı bugün elektrikli otomobil-
ler hayatımızın alıştığımız bir parçası 
olabilirdi. Ancak elimizdeki içten yan-
malı motorlara sahip otomobiller ne 
olacak? Dünya büyük bir hammadde 
ihtiyacı içindeyken ve bu hammadde-
lerin işlenmesinin doğa yükü ortaday-
ken… Dünyayı korumak için hemen 
tüm fosil yakıtlarla çalışan otomobil-
leri bırakıp yerine dünyayı korumak 

için elektrikli otomobillere mi geçmeli-
yiz? İlk olarak Alman otomobil şirketi 
Volkswagen (VW) tüm zamanların en 
çok sevilen Bettle yani tosbağayı elekt-
rikli olarak üreteceğini açıkladı. Ancak 
bundan iki yıl önce bir girişimci 1960 
model bir tosbağayı Tesla Model S’in 
elektrik motoru ve pilleri ile sıfırdan 
yaptı. Bence otomobillerde çevreci ol-
mak sadece elektrikli bir otomobille 
değil mevcut taşıtların dönüşümü ile 
mümkün.

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Eski 
otomobillerinizi 
atmayın
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Hyundai’nin heyecanla tanıttığı yeni 
modeli ve Türkiye’de üretilen Ba-
yon’u, Re Touch Mag okurlarımız için 
Çanakkale yolunda test ettik. Hyundai 
Assan, İzmit, Türkiye’de ürettiği i10 
ve i20 modellerine üçüncü bir ürün 
daha ekledi. B-SUV segmentinde ko-
numlandırılan üçüncü model Bayon, 
markanın SUV dünyasındaki en yeni 
temsilcisi durumunda. Yıllık 230.000 
maksimum üretim kapasitesine sahip 
Hyundai Assan İzmit Fabrikası, i10 ve 
i20’den sonra Bayon’u da hatlardan 
indirerek, Türk ve Avrupalı müşteri-
lerinin tüm ihtiyaçlarına anında yanıt 
verecek. Başlangıç fiyatı da makul gibi 
duruyor: 162.350 TL. Yol tutuşu olduk-
ça başarılı. Donanım seviyesine göre 
otomobil biraz daha iyi olabilirdi hissi 

yaratıyor. Ancak 1 litrelik motoru ve 
karbon salımının küçük bir scooter ka-
dar olması ile çevreci bir imaj çiziyor. 
Fiyat performans açısından tatmin edi-
ci. Yakında yollarda sıkça göreceğiz.

The Wall Street Journel’da Dan Nail’in 
Haziran başında yayımlanan makalesi 
beni elektrikli otomobiller konusunda 
biraz daha heyecanlandırdı. ABD’nin 
Teksas eyaletinde kurulan Moment 
Motor Company isimli bir şirketin es-
ki-klasik otomobillerin elektrik dönü-
şümünden bahseden Nail’in yazısın-
dan heyecanını anlayabiliyorsunuz. 
Eski spor arabalara Tesla güç aktarma 

organları kurarak onlara ikinci bir hayat 
veren şirket bunu o kadar güzel yapıyor 
ki umarım kısa zamanda Türkiye’de 
de bu tür şirketler bizim Anadol, Mu-
rat gibi kült modellere bu uygulamayı 
yapmaya başlar. 1967 Mercedes-Benz 
250 SL öyle güzel bir dönüşüm yaşamış 
ki 60 yıla yakın ömrüne bir 60 yıl daha 
eklemiş. Zaten klasiklerin şahı olan bu 
taşıt artık çevreyi daha az kirletecek.

NE GÜZEL OLMUŞSUN SEN ÖYLE İHTİYAR

HYUNDAİ BAYON’U ÇANAKKALE YOLUNDA TEST ETTİK
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Oğuzhan ÖZTÜRK

High Intensity 
Interval 
Training

‘High Intensity Interval Training’ kısalt-
ması olan ‘HIIT’ Türkçe olarak ‘Yüksek 
Şiddetli Aralıklı Antrenman’ anlamına 
gelir. Yüksek performans hedeflerine 
ulaşmak ve fitness seviyesini artırmak 
isteyenler için son derece önemli bir 
antrenman metodudur. Özellikle za-
man problemi olan ama sağlık proble-
mi olmayan kişiler mükemmel  sonuç-
lar alabilir.

PEKİ KİMLER HIIT YAPABİLİR?

Antrenman sırasında kardiyovaskü-
ler ve kas iskelet sistemleri üzerinde 
yoğun baskı oluşmaktadır. Yüksek yo-
ğunlukta bu tür egzersizleri deneme-
den önce egzersiz geçmişinizi gözden 
geçirmenizde fayda vardır. Özellikle 
daha önce deneyim sahibi olmayan ki-
şiler uzman eğitmenlerden ve doktor-
larından onay almalıdır.

DİKKAT! Standart bir antrenman 
programı değildir, aksine uygula-
yan kişinin kendi ideal seviyelerini, 
hız-dinlenme aralarını belirlemesi ve 
kontrollü bir şekilde artırması uygun 
olacaktır.

Son zamanlarda bu antrenmanların adını çok sık duymaya mı 
başladınız? Bedene ve sağlığa pek çok faydası olan yüksek 

yoğunluklu interval antrenmanları sizler için açıyoruz. Zaman 
probleminiz var ama herhangi bir sağlık probleminiz yoksa 

örnek egzersiz uygulamamıza mutlaka bir göz atın.



Spor

PROFESYONEL EĞİTMENDEN  
YARDIM ALIN

Neden HIIT’i antrenman 
programımıza eklemeliyiz?

HIIT kısa sürede yüksek temposun-
dan dolayı hızlı kasılan kas liflerini 
güçlendirir.

Yüksek efor gerektiren antrenmanla-
ra karşı dayanıklılığın artmasını sağlar.

Yağ yakımını desteklediği gibi kas 
kütlesini koruduğu bilinmektedir.

Ekipmansız her yerde uygulanabile-
cek bir antrenman tipidir. Koşma, bisik-
lete binme, ip atlama ve kürek çekme 
HIIT olarak uygulanabilir ama ekip-
man olmadan da HIIT antrenmanları-
nı yapabilirsiniz. HIIT antrenmanları 
hem aerobik yönü hem de anaerobik 
yönü geliştirmek için eşsizdir. Diyabet, 
obezite ve kardiyovasküler hastalıklar 
için önleyici olabilir.

Haftada kaç gün ve ne sıklıkta 
yapmalıyım?

Aralıklı antrenmanlarda yapılan 
en büyük hata dinlenme aralıklarının 
kısa tutulmasıdır. Özellikle hızlı sonuç 

almak isteyen kişiler aşırı yüklenme 
sonucunda yaralanma riskini artırmış 
olacaktır. Bu riski azaltmak için HIIT 
antrenman programını haftada bir kaç 
gün yapın. Ben kendi programım içe-
risinde 3 gün olacak şekilde tatbik edi-
yorum ve faydasını da görüyorum ger-
çekten. En iyi sonucu almak için HIIT 
antrenman programınızı profesyonel 
bir eğitmenden yardım alarak kişisel-
leştirin. Kondisyon düzeyinize göre 
bir antrenmanın süresi 20 ila 45 daki-
ka arasında değişmektedir. Hareketle-
ri yapacağınız süre kondisyonunuza 
göre 8-10 saniye kadar kısa ya da 5 dk 
kadar uzun olabilir. Kalp atım sayısı 
180-200’e ulaştığında çalışma durduru-
lur ve kalp atım sayısı 120-130’a düştü-
ğünde devam edilir.
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DİZLERİ YUKARI ÇEKME
Kollar vücudun yanlarında dik du-

run. Yerden hafifçe zıplarken bir dizi-
nizi önde yukarı doğru çekin, yukarıda 
ellerinize değdirip indirin ve şimdi di-
ğer dizi yukarı doğru çekin. Bir sağ, bir 
sol dizle tempolu bir şekilde hafif zıp-
lamalarla birlikte uygulayın.

SQUAT
Ayakları omuz hizasında aralı dik 

durun, kolları omuz hizasında ileri 
doğru uzatın. Dizlerden 90 derece bü-
külerek ve kalçayı dışa doğru iterek çö-
melin. Dizlerin ayak bilekleri ile hizalı 
olmasına dikkat edin. Topuklardan güç 
alarak doğrulup tempolu bir şekilde 
tekrarlayın. 

BURPEE
Harekete ayakta başlayın. Ayakla-

rınızı omuz genişliğinde aralayıp kol-
larınızı yukarı uzatın. Öne doğru eği-
lerek ellerinizi omuz hizasında yere 
koyun, bacaklarınızı bir hamlede sıçra-
yarak geriye uzatın ve şınav pozisyonu 
alın. Şimdi alt karın kaslarının gücüyle 
bacaklarınızı bir hamleyle gövdenize 
doğru çekip squat pozisyonuna gelin 
ve hemen yukarı zıplayarak başlangıç 
pozisyonuna gelin.

JUMPING JACK
Bacaklar hafif aralı, kollar yanlarda 

dik durun. Bacakları yana açarak zıp-
larken elleri de yukarıda birbirine değ-
dirin. Bu şekilde açılıp kapanarak zıp-
layın.

PLANK JACK
Eller omuzların hemen altında, bacak-

lar geride uzun, tam plank pozisyonu 
alın. Karın sıkı, vücut baştan topuklara 
kadar düz bir çizgi halinde olsun. Ba-
cakları birbirine yaklaştırın ve küçük bir 
zıplamayla yanlara doğru açın. Üst vü-
cudu mümkün olduğunca sabit tutarak 
ve bacakları açıp kapatarak tekrarlayın.

MOUNTAIN CLIMBER
Eller omuz hizasında yerde, bacak-

lar geride, gözler aşağıya bakıyor, vü-
cut bir sopa gibi düz… Karın kaslarını 
sıkı tutun, sırtı kamburlaştırmayın. Seri 
bir şekilde sol dizinizi sol dirseğe, son-
ra sağ dizinizi sağ dirseğe doğru çekip 
düzleştirin. Tıpkı tırmanır gibi bir sol, 
bir sağ bacakla hareketi tekrarlayın.

SİZİN İÇİN ÖRNEK  BİR ANTRENMAN  PROGRAMI HAZIRLADIK
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Kendizi 
mutlu edin Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

Realx LED Sıcaklık Göstergeli Akıllı 
Vakumlu Yalıtımlı  500 ml Digital 
Termometreli Kişisel Termos 24 
saat boyunca soğuk ve 12 saat sıcak 
içecekleri tutuyor. Seyahat etmeyi 
sevenler için  çok uygun olan 
akıllı termos, açık hava sporları, 
işe gitmek, plaj, okul, ofis, piknik, 
sıcak yoga, yürüyüş, kamp, bisiklete 
binme, koşmak gibi tüm etkinliklere 
soğuk içecekler veya sıcak içecekler 
götürmek için çok harika bir ürün.

Fujifilm Instax mini link akıllı telefon 
yazıcısıyla istediğiniz anda fotoğraf 
baskısı alabiliyorsunuz. 

Smart Balance Elektrikli Kaykay 
Hoverboard 6.5 inç, teker büyüklüğü 
6.5 inç şişme. Cihazın pil değeri 36V, 
4400MAH. Bataryası tam doluyken 
hız ve yolun durumuna göre 10-15 km 
menzili var.

Realx akıllı 
termos

Fujifilm Instax Mini 
akıllı telefon yazıcısı

Elektrikli Kaykay

Kendinizi mutlu etmeniz için birbirinden güzel ve şık teknolojik 
ürünler ile daha keyifli bir yaz çıkarmaya ne dersiniz? İşte her 

bütçeye ve her zevke uygun teknolojik ürünler
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Xiaomi Mi Band 6 akıllı 
bileklik bir SpO2 sensörüne 
sahip, bu sayede kullanıcılara 
kandaki oksijen seviyelerini 
gösterebiliyor. Toplam 
30 egzersiz modu olan 
cihaz, 6 fitness aktivitesini 
otomatik algılayarak takip 
gerçekleştiriyor. 

Şık ve kompakt görünümüyle 
dikkat çeken LG 360 kamera 
çift taraflı geniş açılı 13 milyon 
pikselli lensleriyle 360 derece 
görüntüler sunuyor. Etkileyici 
fotoğrafların yanı sıra 
gerçeğe en yakın 2K videolar 
kaydetmeye de olanak tanıyor. 
Üç mikrofonlu kamera, 4 
GB dahili hafızasına rağmen 
microSD kart desteğini de 
sunuyor

Hassas sensörleriyle vücudun her 
hareketini algılayıp dengede tutan 
bu şık ve akıllı kaykayı kullanmak 
için herhangi bir eğitim gerekmiyor. 
Ninebot Mini, pürüzlü yüzeylerde 
ve tümseklerde bile kolayca kontrol 
edilebilmesiyle çevre dostu taşıtlar 
arasında öne çıkıyor. Cihaz akıllı 
telefondan kontrol edilebiliyor. 18 
Km hız yapan cihaz, güçlü ve sağlam 
yapısıyla her türlü zeminde kullanım 
olanağı sunuyor.

Akıllı Bileklik 

LG 360 ile 
Anılarını 
360 derece 
ölümsüzleştir

Çevre dotu kaykay: 
Segway Ninebot  
Mini Pro
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Eray KILIÇ  /  Gastronomi Eleştirmeni ve Gurme
Erayamail@gmail.com   
Instagram: @eraykilic

Bundan böyle her ay, 
Instagram'ın sevilen aşçı 
ve şeflerinin en beğendiği, 
lezzetli, ilginç ve pratik yemek 
tariflerinden seçkileri sizlerle 
buluşturacağım...

KIYMALI IZGARA 
SEBZELER
MALZEMELER:
2 adet patlıcan, 2 adet kabak, 2 domates, 3 diş sarımsak, 1/2 kuru soğan
100 gr kıyma,  1 çorba kaşığı salça, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, Tuz, karabiber, 
sarımsak tozu

HAZIRLANIŞI:
Kabak ve patlıcanı halka doğrayın, zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozu ile 
harmanlayın. Tost makinesi veya fırında ızgara yapın. Soğanı ve sarımsağı ince 
kıyın, domatesi rendeleyin. Az yağda soğan ve sarımsağı çevirin, kıymayı ekleyip 
çevirin, salça ve domates rendesini ilave edin. Tabağa ızgara sebzeleri dizip kıyma 
sos ve yoğurtla süsleyin.

Kaynak: @diyetisyencagataydemir
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MALZEMELER:
Köftesi için:
500 gr dana kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş soğan
1-2 diş rendelenmiş sarımsak, Yarım çay bardağından biraz fazla galeta unu
1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı ucuyla karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

DİĞER MALZEMELER:
3 adet orta boy patates, 2 adet orta boy havuç, 2 adet sivri biber, 1 adet kapya,  
1 çay bardağı haşlanmış bezelye, 10-15 adet arpacık soğan, 4-5 diş sarımsak

SOSU İÇİN:
5 yemek kaşığı domates konservesi veya 2 adet domates, Yarım yemek kaşığı 
salça, 1.5 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı kekik, Yarım tatlı kaşığı pul biber, Tuz

HAZIRLANIŞI:
Köftesi için gerekli olan bütün malzemeleri uygun bir kaba alıp güzelce yoğurun. 
Daha sonra üzerini kapatıp 30 dk buzdolabında bekletin. Sonra köfte harcından 
parçalar kopartın ve ceviz büyüklüğünde köfteler yuvarlayın. Patates ve havucun 
kabuklarını soyun ve orta büyüklükte küpler halinde kesin. Kapya ve sivri biberleri 
halkalar halinde doğrayın. Uygun tavaya yeterince sıvı yağ dökün ve ilk önce 
patatesleri hafifçe kızartın. Sonra sırasıyla havuç ve biberleri aynı şekilde kızartıp 
uygun bir borcama alın. Sebzeleri kızarttığımız aynı tava içerisinde köfteleri de 
kızartın. Ara ara sallayarak köfteleri yarı kızartın. Borcama köfteleri de yerleştirin. 
Son olarak tava içerisine soğan ve sarımsakları alın ve hafif rengi değişene kadar 
soteleyin. Bu malzemeleri de fırın kabına alın. Üzerine haşlanmış bezelye ekleyin.
Sosu için uygun sos tavasına çok az zeytinyağı ekleyin. Ardından doğranmış veya 
domates püresini ekleyin. Üzerine salçayı ekleyip az kavurun. Suyunu ekleyin. 
Kaynamaya başladığında tuz ve baharatını ekleyip sosu yemeğin üzerine gezdirin. 
Üzerini ıslatılmış bir yağlı kağıtla kapatıp 180 derecede ısıtılmış fırında önce üzeri 
kapalı 15 dk pişirin. Sonra 10 dk daha üzerini açık olarak pişirmeye devam edin.

Kaynak: @ikosun_mutfagi

KÖFTELİ AVCI KEBABI

Lezzet
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MALZEMELER:
Makarnayı pişirmek için:
250-300 gr Fettuccine, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı su

SOSU İÇİN:
300 gr mantar, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak
200 ml krema, 5-6 dal maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI:
Öncelikle bir tencerede suyu haşlayın ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve makarnayı 
ekleyip 8 dakika kadar haşlamaya bırakın. Makarna pişerken kremalı & mantarlı 
sos için; geniş bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.

300 gram dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyin ve yüksek ateşte soteleyin. 
Ardından 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi de ilave edin. Ardından 1 su 
bardağı kremayı tavaya ekleyin ve karıştırarak kısık ateşte pişirmeye bırakın.

Haşlanan makarnanın suyunu süzün ve durulamadan sos tenceresine alın. Sos 
ile birlikte yaklaşık 2-3 dk kadar pişen makarnaya ince ince kıyılmış maydanozları 
ekleyin ve karıştırarak 2 dk kadar daha pişirin. Hazır olan kremalı & mantarlı 
fettucine’yi servis tabağına alın ve üzerine arzu ederseniz rende parmesan serpip 
servis edin.  Afiyetler olsun, YE-RİM😋

Kaynak: @birkaptazelik

KREMALI & MANTARLI 
FETTUCINE
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Temmuz 2021

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Temmuz ayına daha iyimser bir ruh ha-
liyle başlayacaksınız. Özellikle seyahat ve 
aşk konularına odaklanabilirsiniz. Dikka-
tinizi çekecek bir insanla tanışmanız olası. 
Bu nedenle romantik bir davete hazır ol-
manız gerekebilir. Ay ortalarında önemli 
bir proje için kolları sıvayabilirsiniz. Uzun 
zamandır beklediğiniz bir başarıyı Tem-
muz ayında yakalama ihtimaliniz yüksek. 

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Temmuz ayı sizin için adeta her şeyin yo-
luna gireceği bir dönem olacak. Gerçekçi 
görmediğiniz konular bir anda gerçeğe 
dönüşebilir. Sizi daha yakından tanımak 
isteyecek biriyle tanışabilirsiniz. Bu dönem 
kendinizi dünyaya açın ve değişikliklere 
hazır olun. Boş zamanlarınızda sosyalleş-
meyi unutmayın, eski arkadaşlarınızla bir 
araya gelin. Diğer yandan ilişkisi olanlar 
için ise evlilik, nişan gibi konular için mü-
kemmel bir dönem.

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Son birkaç aydır dinlenme halindeydiniz. Bu sayede güç ve enerji biriktirerek Temmuz 
ayına mükemmel bir giriş yapmaya hazırsınız! Yaratıcılık ve zekanın yanı sıra doğuştan 
gelen sezgi yeteneğiniz özellikle finansal konularda ve birçok günlük meseleden rahatlıkla 
sıyrılmanıza yardımcı olacak. Yakın çevrenizdeki insanlarla kavga etmekten ve yanlış an-
laşılmalardan kaçının. Sağlığınıza bu ay biraz daha özen göstermeniz gerekebilir.

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Bu ay hayallerinize biraz daha yaklaştığı-
nızı hissedebilirsiniz. İş konusunda çev-
renizde sık sık yüksek mevkilerden kişi-
lere rastlayabilirsiniz. Enerjik ve güçlü bir 
kişiyle tanışabilir, bu kişi sizin ruh eşiniz 
haline de gelebilir. Temmuz ayında adeta 
ışık saçacaksınız, yaratıcılığınız herkes ta-
rafından fark edilir olacak. Ay ortalarında 
ise iş ya da terfi anlamında bir değişiklik 
yapmak zorunda kalabilirsiniz. Önünüze 
gelen fırsatları kaçırmamaya bakın.

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Bu ay sizin için birçok değişikliğin başla-
dığı bir dönem olacak. Üstesinden geleme-
yeceğiniz hiçbir şeyin olmadığını fark ede-
ceksiniz. Elde ettiğiniz özgürlük sizi adeta 
kanatlandıracak. Her zamankinden daha 
dışa dönük, sosyal olabilir, arkadaşlarınızla 
bir araya gelip duygusal yaşamınız hakkın-
da planlamalar yapabilirsiniz. Ay başında 
ilgileneceğiniz konular genellikle kariyer 
üzerine olacak. Yüksek mevkilerdeki kişi-
lerle yapacağınız toplantılarda kendinize 
güvenin.
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BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Temmuz ayı seyahat etmek ve çalışmak 
için oldukça güzel bir zaman olacak. Uzun 
zamandır ertelediğiniz bir şeyi ayın 10’u 
ile 25’i arasında hayata geçirebilirsiniz. 
Çalışma arkadaşlarınızdan oluşan yeni 
bir arkadaş grubuna girebilir ve onlarla 
keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer bir part-
neriniz varsa bu konuda da ciddi adımlar 
atmanız için güzel bir dönemde olacaksı-
nız. Ancak tetikte olmakta fayda var, ma-
lum kalp her zaman akıldan önce gelir.

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Bu ay size, duygularınızın gelişmesine ve 
para kazanmaya yönelik elverişli bir ay 
olacak. Bu nedenle bir süredir planladığı-
nız tüm etkinlikleri uygulayabileceksiniz. 
Finansal anlamda zorluk yaşayabilirsiniz. 
Harcamalarınızı azaltmaya bakın, alışve-
riş için hiç uygun bşr dönem değil. Böyle 
bir durumda en güvendiğiniz kişiye sı-
ğınmaktan çekinmeyin. İş hayatınızda ise 
performansınıza göre bir terfi ya da maaş 
zammı söz konusu olabilir. 

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Bu ay özel yaşamınıza daha fazla vakit ayı-
rın. Zamanınız olduğu anda yakın çevre 
veya ailenize vakit ayırmayı ihmal etme-
yin. Geleceğinizi planlamaya başlamalısı-
nız, karşınızdaki insanlarla duygularınız 
ve arzularınız hakkında korkmadan ko-
nuşmalısınız. Uzun süredir hayalini kur-
duğunuz şeyleri gerçeğe dönüştürmek si-
zin elinizde. Ay ortalarında ise üstlerinizle 
yanlış anlaşılmalar ya da iş arkadaşlarıyla 
çatışmalar yaşayabilirsiniz.

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Ay başında büyük bir seyahat planlayabilir ve buna hazırlanabilirsiniz. Kafanızda birçok 
düşünce belirebilir, yaratıcılığınız yükselebilir. Bir süredir ilginizi çeken ve size yakın birine 
artık duygularınızı açabbilirsiniz. Bu sayede duygusal alanda büyük adımlar atabilirsiniz. 
Temmuz ayı sizin için eğlence, macera ve duygular demek olacak. Partilere davet edilebilir, 
ya da kutlamalara katılabilirsiniz.

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKIM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Temmuz ayının ilk günleri tatil ya da iş 
seyahatinizi planlamak için iyi bir dönem 
olacak. Rutin görevlerinizden sıkılmış ola-
bilirsiniz, o yüzden kendinize biraz zaman 
tanıyarak mola verin. Karşınıza çıkan kü-
çük problemleri görmezden gelmeyin, bi-
riktikçe başa çıkmanız daha zor olacaktır. 
Ayın ilk haftasında çekiciliğiniz karşı cin-
sin radarına girebilir. Romantik ve tutku 
dolu bir ilişki içine çekilebilirsiniz. İşinizi 
eğlenceli bir hale getirerek yaptıklarınız-
dan daha çok keyif almalısınız.

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Temmuz ayında iç dengeniz biraz şaşa-
bilir. Çevrenizdeki sorunlarla ilgilenebi-
lirsiniz ancak kendinizi merkeze koyma-
yın, sorunları sahiplenmeyin. Bu dönem 
şehir dışına bir gezi planlayabilirsiniz, te-
miz hava iyi gelecektir. Fiziksel sağlığını-
za da özen gösterin, enfeksiyon ve soğuk 
algınlığı gibi hastalıklara karşı direnciniz 
düşebilir. İş hayatınızda gelişme kayde-
debilirsiniz. Başa çıkmaya çalıştığınız 
sorunlar yerini ileriye dönük hedeflere 
bırakacaktır.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Temmuz ayının ilk günlerinde enerjiniz 
düşük olabilir, bu nedene ailenize, arkadaş 
çevrenizle ya da kendinize vakit ayırmanız 
mantıklı olacaktır. İş hayatınıza dair plan-
larınız geriye düşebilir. Partnerinize ilgi 
göstermeyi ihmal etmeyin, bu ay duygu-
sal meseleler biraz çalkantılı olabilir. Ancak 
yalnızsanız, karşınıza romantik ama inatçı 
biriyle tanışmanız olası. Ay sonlarına doğru 
finansal konularda sorunlar yaşayabilirsi-
niz, ancak borç verdiğiniz kişilerden de geri 
dönüşler olabilir.
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