
YIL: 2   SAYI: 14 AĞUSTOS 2021

GÜZELLİK
GÜNEŞ 

LEKELERI KOYU 
TENLILERDE 

DAHA KALICI 
OLABILIYOR

MODA
BIR IMPARATORLUĞUN 

HÜZÜNLÜ HIKAYESI

"LOVENLILLY, KADINLARA 
DAYATILMIŞ GÜZELLIK 
ALGISININ DIŞINA 
ÇIKIYOR"

NAZLI CERTEL

ASLIHAN MALBORA

YETENEKLİ
NEŞELİ
HAYALPEREST



Edito

Y eni bir yaşa çok keyifle başla-
mışken, Ege ve Akdeniz’den üst 
üste gelen orman yangını haber-
leri yüreğimizi parçaladı. Birbiri 

ardına çıkan yangınlar, ortaya atılan binbir 
türlü komplo teorilerini bile gölgede bıraktı. 

Çünkü bazıları zamanını ormanlarımızı 
kimin yaktığı üzerine kafa yormaya ayırır-
ken, geçen her saniyede yangın büyüdü. 
Ülke olarak depremde tuğla koyamamıştık 
yangında ise su bulamadık. 

Bütün ekranlar “Ciğerimiz yandı”, “Yü-
reğimiz yandı” haberleri ile çalkalandı. Bir 
yangın bitmeden diğeri başladı. Bir ormana 
ve ormanda yaşayan canlılara üzülemeden 
diğer orman alev aldı. 

Re Touch Mag ekibi olarak bu haberle-
ri gördükçe kahrolduk, sorumlulara lanet 
okuduk. Çünkü ormanlar yandı, ormanda 
yaşayan hayvanlar yandı ve hem ormanı 
hem de hayvanları kurtarmak isteyen in-
sanlar yandı. Çocuklarımızdan emanet al-
dığımız geleceğimiz çalındı. 

Yangınlar bittikten sonra yapılacak ilk iş 
gerçek sorumluların bulunması ve geleceği-
mizi çalanların vatana ihanetle yargılanması 
olmalı. Çünkü yaptıkları tam anlamıyla bu 
ülkeye ihanet…

*
Bu ay yine sizler için çok güzel kapaklar 

ve çok güzel haberler hazırladık. Ancak bu 
haberleri sizlere ulaştırırken özellikle biraz 
geç kaldık. Ve her ayın birinci günü yayı-
na giren Re Touch Mag, bu ayın sekizinci 
günü size merhaba dedi. 

Çünkü yangınlar hala dinmemişti ve 
biz hala umutsuzca çok güzel haberler 
bekliyorduk. 

Umarız bu sayımız gelecek güzel haber-
lerin habercisi olur. 

Çünkü kalbimizin yarısı buradaysa, 
diğer yarısı hala Ege’de ve Akdeniz’de. 
Ve ancak güzel haberler gelince bir bütün 
olarak göğsümüzün sol yanında çarpmaya 
devam edecek. 

Sol yanınızdan umudunuz eksik olmasın.

Hale Ceylan Ba rlas

Kalbimiz Yanıyor 
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Boyner sizi iyi yaşama 
davet ediyor
Doğa dostu koleksiyonlarına ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarına ağırlık veren Boyner, topluma 
değer katacak yepyeni bir inisiyatif hayata 
geçirdi. Boyner’in “Bizim İçimiz Güzel” 
temasıyla hayata geçirdiği Boyner Live Well’de 
hayvanlar üzerinde test edilmeyen kozmetik 
ürünlerinden geri dönüştürülmüş malzemelerle 
üretilen giysi, ayakkabı ve aksesuarlara kadar 
yaşama değer katan birçok farklı ürün yer alıyor.

Güneşten Incia 
ile korunun
Incia %100 doğal güneş ürünleriyle 
çocuk ve yetişkinler için doğal 
yaz bakımı sunuyor. Incia %100 
Doğal Yüz için Güneş Kremi’nin 
içerisinde bulunan Hyalüronik Asit 
ciltteki nemi tutarken ince çizgilerin 
düzelmesinde etkili oluyor. Vücut 
için Doğal Güneş Kremi’ndeki 
güçlü antioksidan sesamol, cildin 
yaşlanmasını geciktiriyor. Bebek 
için Doğal Güneş Kremi’nde yer 
alan tamanu yağı ise UV ışınlarının 
neden olduğu cilt hasarına karşı çok 
güçlü koruma sunuyor.

Hublot’dan 
Bodrum’a özel saat
Bugüne dek özgün tasarım 
felsefesiyle adından söz ettiren 
dünyaca ünlü İsviçreli saat markası 
Hublot, Türkiye’deki yeni butiğini 
Yalıkavak Marina’da, markanın 
CEO’su Ricardo Guadalupe’nin 
katılımıyla açtı. Hublot, açılışa özel 
Bodrum’dan ilham alan Classic 
Fusion Bodrum Edition modelini de 
tanıttı. Classic Fusion Chronograph 
Bodrum Edition saatin kadranı 
ve kayışında Bodrum’a bir saygı 
duruşunda bulunularak mavi renk 
kullanıldı.
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Vakko tasarım ekipleri tarafından olimpiyat sporcuları için gurur ve heyecan 
içinde hayata geçirilen kıyafetler, estetik ve konforu bir arada sunmak üzere 
tasarlandı. Tasarımların doğru kesimde olması için Tokyo 2020 Olimpiyat ve 
Paralimpik Oyunları vizesi alan tüm sporcular, bulundukları illerde Vakko 
ekipleri tarafından ziyaret edildi. Her sporcunun tek tek ölçüleri alındıktan 
sonra deneyimli Vakko terzilerinin işçiliğiyle kişiye özel dikim gerçekleştirildi. 

Milli sporcuların 
olimpiyat 
kıyafetlerinde 
Vakko imzası!

Braun ile 
mutfağınızın 
‘Masterchef ’i 
olun
Hızlı ve kolay bir şekilde yemek 
hazırlamak için çok amaçlı ve 
pratik tasarlanan Braun’un 
MultiQuick sistemi size yıllar 
boyunca maksimum performans 
sunuyor. Braun MultiQuick 
serisinde yer alan ve dünyada bir 
ilk olan ActiveBlade teknolojisi, 
SmartSpeed düğmesi, EasyClick 
sapı ve yumuşak tutumlu kolu, 
kullanıcısına ergonomi ve 
işlevsellik sunuyor.

Allegra ile 
Roma’nın hayat 
dolu tutkusuna 
davet
Bvlgari Allegra, renkli ve üstün 
İtalyan yaşam tarzının duygularını 
ve İtalyan kadınlarının türünün tek 
örneği olan cazibelerini yenilikçi 
bir yolculukta birleştiriyor. 
Beş canlandırıcı parfüm ve beş 
Magnifying esansı ile birlikte Bvlgari 
Allegra, eşsiz, cesur Bvlgari gibi 
kişinin kendi kokusunu ve imza 
parfümünü sunarak adeta Roma’nın 
hayat dolu tutkusuna davet ediyor. 
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Huda Beauty’nin 
GloWish serisiyle 
anında ışıltı
Makyaj sanatçısı Huda Kattan’ın 
imzasını taşıyan GloWish Serisi, 
Sephora’da makyaj tutkusunu 
sanata dönüştürüyor. Yaz ruhunu 
bronzluk kazandıran formüllerle 
kutlayan GloWish Serisi, güneşin 
harika parıltısını kusursuzlukla 
örtüştürüyor. Serinin yıldızları 
nemlendirme etkili fondöten ve 
bronzlaştırıcı pudra ile muhteşem 
ikilinin en özel yol arkadaşları 
olan fırçalar, pürüzsüz bir cilt 
dokunuşunun anahtarını sunuyor. 

Tatilde yıpranan 
saçların çözümü 
Pantene’de!
Yaz aylarında güneş, 
tuzlu su, havuz suyu, 
nemli ve sıcak hava 
gibi etkenler saçların 
yıpranmasına ve 
güçsüzleşmesine neden 
olur. Duşta başlayıp, 
sonrasında ıslak ya 
da gün içinde kuru 
saça uygulayacağınız 
Pantene ürünleriyle 
yazın olumsuz etkilerine 
karşı savaşabilirsiniz. 
Saç bakım yağlarını 
plajda, duş 
sonrasında, hazırlanırken son 
dokunuş olarak ıslak veya 
kuru saçınıza uygulayabilir, tek 
kullanımda günlük bakımınızı 
tamamlayabilirsiniz.

Glamira’nın 
marka yüzü  
Mesut Özil oldu
Mücevher sektörünün öncü 
firmalarından Glamira, dünyaca 
ünlü futbolcu Mesut Özil ile iş birliği 
gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında 
markanın yüzü olan Özil, 
Glamira’nın deneyimli tasarımcıları 
ve zanaatkarları ile bir araya gelerek 
kendi takı koleksiyonunu da tasarladı. 
Sportmen ve karakterli bir tarzı 
yansıtan ‘Mesut Özil Koleksiyonu’ 
içinde yüzük, kolye bileklik, unisex 
kategorisinde takılar yer alıyor. 



Bülten

Vogue Eyewear 
ile Millie Bobby 
Brown iş birliği
Millie Bobby Brown’ın renkli dünyasına bir bakış atmanın tam zamanı! Vogue 
Eyewear’ın yeni kampanyası #MBBDiaries ile Millie’yi şekillendiren şehirleri 
keşfedebilirsiniz. #MBBDiaries kampanyası kapsamında dört eklektik 
modelin yer aldığı bu özel kapsül koleksiyon Marbella’nın rahat havası, 
Londra’nın gergin bireyselliği, Los Angeles’ın jet sosyetelere has iyimserliği ve 
New York’un yüksek enerjili modasından esintiler taşıyor. 

Yıldızlara 
seyahate 
davetlisiniz
Güneş, ay, yükselen derken bizi 
biz yapan noktaları oluşturan 
burçlarımız, Mehry Mu yorumuyla 
sergilenmeye başlıyor. Modaya 
anlam katan dokunuşlarıyla 
romantik bir şıklık sunan Mehry 
Mu, illüstrasyon sanatçısı Ayşem 
Kandıralı ile yıldızlarası bir 
koleksiyona imza attı. Klasik 
burç figürlerinden uzak, hayal 
gücüne dayalı bu koleksiyonda tek 
başına hikayesi olan ve birbirlerini 
tamamlayan çizimlerden oluşan 
farklı güneş, ay ve yıldız detayları 
yer alıyor.

Ariş ile renklerin 
enerjisini çekin
Farklı tasarımlarıyla mücevher 
sektörünün öncüsü Ariş Pırlanta, 
yaz coşkusuna yakışan mineli altın 
sembol tasarımlarıyla hayranlık 
uyandırıyor. Her dönemde önemini 
koruyan mine uygulamasını 
Semboller Koleksiyonu’nun anlamlı 
ve şık tasarımlarıyla buluşturan 
Ariş, çakra bileklikler, 4 element 
kolyeler ve daha pek çok sembol ile 
hazırlanan mineli altın ürünlerini 
siz ve sevdiklerinizin stiliyle 
buluşturuyor.
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Yazın keyfini 
LC Waikiki 
şıklığı ile 
çıkarın
Bu sezon şık ve rengarenk 
parçalar kadar sade ve minimal 
tasarımları da bir araya getiren 
LC Waikiki, yazın enerjisini 
koleksiyonlarına yansıtıyor. Bu 
yaz öne çıkan ürünler arasında 
tül, draje ve fırfır detayları ile 
neon renkler kadar pastel tonlar 
da yer alıyor. Çiçek desenlerini 
retro bir görünümle işleyen 
marka, yaz sezonunun dinamik 
ruhunu saten kumaşlarla 
eğlenceli hale getiriyor.

Ünlü sanatçı Kanako Sasaki ile 
birlikte tasarlanan Avon Oh So 
Tokyo Koleksiyonu görücüye çıktı. 
Koleksiyonda yer alan Dudak ve Yanak 
için Renklendirici ve İpeksi Ombre 
Allık ile dikkatleri üzerinize çekmeye 
hazır olun. Doğal olduğu kadar aynı 
zamanda sağlıklı bir görünüm sunan 
allık, birbiriyle mükemmel uyum 
sağlayan iki renk ile tasarlandı. 

Avon, 
Tokyo’nun 
enerjisinden  
ilham aldı

Minikler için 
Lally Things 
ikonik pareolar
Lally a la Plage yaz koleksiyonu, 
bebeği için en sağlıklısını seçmek 
isteyen anneleri gülümsetiyor. %100 
pamuktan üretilen Lally kumaşları 
hafif dokusu ve rahatlığıyla 
benzerlerinden kendini ayırıyor. 
Hızlı kuruma özelliği sayesinde, 
miniklerimiz plajda ve sokakta 
özgürce hareket ederken günü 
rahatlıkla geçirebiliyor. Tasarımın 
göğüs kısmındaki Lally kanatlarının 
pareoyu üstünde taşıyan miniğe 
şans getirdiği söyleniyor.
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Bella Maison 
ile unutulmaz 
kahvaltılara imza atın
Kendine has tasarım ruhuyla yaşam 
alanlarını baştan yaratan Bella Maison, 
2021 yaz koleksiyonundaki Farlen Serisi 
ile kahvaltı sofralarını doğadan ilham alan 
minimalist çiçek desenleri ve stilize edilmiş 
kedi karakterleri ile buluşturuyor. Toplam 
26 parçadan oluşan 6 kişilik Bella Maison 
Farlen Kahvaltı Takımı ile sevdiklerinizi 
keyifle ağırlayabileceğiniz şık kahvaltı 
sofraları hazırlayabilirsiniz.

Escada’nın 
Pop-Up Store’u 
Yalıkavak 
Marina’da
Cesur renk kullanımıyla kendine 
güvenen, kararlı ve bağımsız 
vizyonuyla hareket eden kadınların 
markası Escada, ikonik tasarımıyla 
göz alan ilk konsept mağazasını 
Bodrum Yalıkavak Marina’da açtı. 
Margareta Ley’in öncü ruhundan 
ilham alarak koleksiyonlar hazırlayan 
Escada, arıların olağanüstü 
varlıklarından esinlenerek bal eteği 
desenini ve Escada gold rengini Pop-
Up Store’una yansıttı. 

Atasun Optik 
ile Zeynep 
Tosun’dan yaz 
trendleri 
Bvlgari, Guess, Michael Kors, 
Unofficial gibi dünyaca ünlü 
markaları tüketicilerle buluşturan 
Atasun Optik, Türkiye’nin en 
önemli moda tasarımcılarından 
Zeynep Tosun ile bir iş birliği 
gerçekleştirdi. İş birliği 
kapsamında Zeynep Tosun, 
Atasun Optik çalışanlarına moda 
ve stil konularındaki uzmanlığıyla 
danışmanlık sağlarken yazın 
trendlerini yansıtan özel bir güneş 
gözlüğü seçkisi de hazırladı. 
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Güzellik

Bir Kadın Girişimciden 
Yepyeni Bir Marka: 

LoveNLilly
Artık güzellik ve bakım markaları arasında yeni bir Türk 

markası daha var; LoveNLilly. Sağlık ve estetik sektörünün 
yakından tanıdığı bir isim olan Nazlı Certel, şimdilerde yeni 

markasının heyecanını yaşıyor. İşte Certel’in  LoveNLilly 
hakkında anlattıkları…

RÖPORTAJ: PEMRA ABASIYANIK
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LoveNLilly markası nasıl doğdu?
LoveNLilly aslında bir tutkuyla ih-

tiyacın birleşmesinden doğdu. Uzun 
yıllardır sağlık ve estetik sektöründe 
hizmet veriyorum. ‘Kendim için ve 
hastalarımız için arayıp bulamadığım 
çoğu kozmetik ve medikal ürünleri 
neden kendim yapmıyorum?’ dedim 
ve ilk ürünlerimin reçeteleri için işe 
koyuldum. Alanında çok iyi doktorlar 
ve kimyagerler ile üzerine çalıştığı-
mız formüller sonucunda yavaş yavaş 
ürünlerim şekillendi. Sonraki süreç 
benim de beklediğimin üzerinde bir 
hızla gelişirken kendim ve hastaları-
mız için hayalini kurduğum ürünle-
rim daha geniş bir kitleyle buluşmaya 
başladı. 

Bir kadın olarak sektörde zorluklarla 
karşılaştınız mı?

Öncelikle bir kadın olarak ihtiyaçla-
rı biliyorum. Kadınlara dayatılmış gü-

zellik algısının dışına çıkarak günlük 
hayatta ihtiyaç duyduğumuz ve kul-
lanmaktan keyif alacağımız ürünler ol-
masına dikkat ediyorum. Bu sebepten 
çok da zorlandığımı düşünmüyorum. 

Güzellik sektörü zor, bir o kadar da 
rekabet isteyen bir sektör. Sizin bu 
konuda yaptıklarınız neler?

Ben alakam olmayan bir işe girme-
diğim için kendime güveniyorum. 
Sonuçta birikimim ve deneyimim ol-
duğu için başarılı olacağımı düşünü-
yorum. Herkesin yolu açık olsun.

LoveNLilly de nasıl ürünler var? 
Favori ürünler hangileri?

LoveNLilly markama ait peeling’ler, 
kaş kirpik serumu, leke kremi ve ayak 
bakım kremi mevcut ve her geçen gün 
bir yenisi ekleniyor. Bana favori ürü-
nümü soruyorsanız kesinlikle el-yüz 
peeling’lerim derim.

Güzellik
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Ürün gamınızı genişletmeyi 
düşünüyor musunuz?

Her geçen gün genişlemekte zaten

Tüketici markanızı tercih etmeli 
çünkü...

Ürünlerimizin tamamı sağlık ba-
kanlığı onaylı ve doğal bileşenlerden 
oluşuyor. Ürünlerimizin içeriğine faz-
lasıyla güveniyoruz. Zaten bilinçli tü-
ketici ürün tercih ederken mutlaka içe-
riğine bakacaktır. Hem çevremiz hem 
de sağlığımız için doğal ham madde-
ler kullanımına dikkat çekiyoruz. Bu 
sebepler bizi tercih etmeleri için birer 
sebep aslında.

Sizin güzellik ve bakımla aranız 
nasıl? Olmazsa olmazlarınız, 
rutininiz nelerdir?

Dürüst olmak gerekirse sürekli ba-
kım yapanlardan değilim. Cildimi 
kendi halinde bırakarak temiz tutar ve 
nemlendiririm. Bence işin sırrı da bu. 
Herkes neredeyse her gün cildime ne 
sürdüğümü soruyor. Bir diğer şansım 
ise sevgili eşimin Estetik Cerrah olma-
sıyla ilgili aslında :) Bana arada sırada 
mutlaka mezoterapi yapar. İnanın bu 
yaptıklarım dışında bir rutinim yok. 

Sosyal medyanın, dijital mecraların 
marka bilinilirliği konusunda önemi 
yadsınamaz. Sizin bu konulardaki 
çalışmalarınız neler?

Sosyal medya günümüzün en bü-
yük tanıtım ve pazarlama kanalı. 
Özellikle kozmetik sektörü için kulla-
nıma çok uygun ve güçlü bir mecra. 
Müşterilerimizle daha güçlü bir ileti-
şim kurabilmek, beklentilerini anla-
yıp karşılamak adına bizde aktif ola-
rak kullanıyoruz.

Henüz satışa sunulmayan ama 
hayallerinizi süsleyen bir ürün var 
mı?

Bu hayatın bana kattığı ışıltıları 
üzerimde göstermeyi çok seviyorum. 
O yüzden kesinlikle bir Highlighter 
serisi düşünüyorum.

Tüketiciler LoveNLilly’e nasıl 
ulaşabilirler?

Tüketicilerimiz instagram ve trend-
yol ve daha bir çok kanal aracılığıyla 
ürünlerimiz hakkında bilgi almak ve 
sipariş oluşturmak için bizimle iletişi-
me geçebilirler. 

Hedefler, hayaller neler?
Tabiiki de global bir marka olmak.  

Hedefimiz bu doğrultuda yola devam 
edeceğiz.

Güzellik
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Moda
HAZIRLAYAN: BUSE SELEN AKGÜN

Mango ile 
Teisbaek’in 
kapsül işbirliği
Mango, ikonik Mango Girl’lerden 
biri olan Pernille Teisbaek ile 
birlikte Ekim ayında piyasaya 
sürülmesi beklenen kapsül bir 
koleksiyon ile dönüş yapıyor. 
İlhamını şehrin koşuşturmasından 
alan koleksiyon, siyah ve mavi ile 
birleştirilmiş bir dizi nötr renkte 
20 basic ürün ve aksesuardan 
oluşuyor. Maskülen tarzın ön 
planda olduğu koleksiyonda, 
özenle seçilmiş malzemelerden 
hazırlanmış zamansız parçalar 
için gardırobunuzda yer 
açmalısınız.

Alexander 
McQuenn’den yeni 
kapsül koleksiyon: 
Grafitti
Dünyanın belli başlı moda başkentlerini 
tuval olarak kullanan Alexander McQueen, 
göz alıcı bir grafiti kampanyası başlattı. 
Kampanya, 12 büyük şehirde gerilla tarzında 
başlatıldı. New York, Los Angeles, Miami, 
Londra, Paris, Milano, Şanghay, Pekin, Hong 
Kong, Seul, Tokyo ve Dubai’yi kapsayan 
kampanyada eşsiz grafik baskı, McQueen’in 
imza niteliğindeki avangart stiline keskin bir 
dokunuş katılarak tasarlandı. Pileli etekler 
ve kabarık kollarla tamamlanan İlkbahar/
Yaz 2021 koleksiyonu, grafiti baskılarla 
modaya uygun bir şekilde oluşturuldu.
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Paris Moda 
Haftası’nda 
son noktayı 
AZ Factory 
yapacak
Geçtiğimiz nisan ayında 
Covid-19’dan dolayı hayatını 
kaybeden ünlü tasarımcı 
Alber Elbaz’ın kurucusu 
olduğu moda evi AZ 
Factory, 27 Eylül 2021 ile 5 
Ekim 2021 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan Paris 
Moda Haftası’nın kapanışını 
yapacak. 

Louis Vuitton, 
kurucularının 
doğum gününü 
kutluyor
Louis Vuitton’un 200’üncü yılı çeşitli 
etkinliklerle kutlanacak... Markanın 
doğum günü olan 4 Ağustos’ta ‘Louis 
200’ tema başlığı ile kutlanacak 
organizasyonda, App Store ve Google 
Pay üzerinden ‘Louis: The Game’ adlı 
video oyunu paylaşılacak. Kutlamalar 
sene boyunca devam ederken Fransız 
yazar Caroline Brognard ile bir roman 
yayınlanacak, Apple TV+ ile ‘Looking 
for Louis’ adlı bir belgesel hazırlanacak 
ve sanatçı Alex Katz ile bir enstelasyon 
da tasarlanacak.
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Justin Bieber, 
Balenciaga’nın 
marka yüzü oldu
Balenciaga, Sonbahar/Kış 
2021/22 koleksiyonu için Justin 
Bieber’ı marka yüzü yaptı. 
Film yapımcısı ve fotoğrafçı 
Katy Grannan tarafından Los 
Angeles’da boş bir otoparkta 
kampanyanın çekimleri yapıldı. 
Kampanyada oversize bomber 
ceket, eşofman, Brunner speaker 
ve markanın ikonik çantası ile poz 
veren Bieber kendi stiline uygun 
bir kıyafet ile karşımıza çıktı.

Rihanna, ilk 
kokusunu 
piyasaya sürmeye 
hazırlanıyor
Dünyaca ünlü isim Rihanna, 2017’de 
kurduğu Fenty Beuty markasına ait 
ilk parfümünü piyasaya sürmeye 
hazırlanıyor. 10 Ağustos’ta piyasada 
olacak olan parfümün unisex ve 
baharatlı bir kokuya sahip olması, 
merakı daha çok yükseltiyor.
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Valentino’nun geçen ay 
Venedik'te görücüye 
çıkardığı Des Ateliers 
couture koleksiyonu, 

modayla sanatın 
buluştuğu görsel 

bir şölene dönüştü. 
Valentino’nun kreatif 
direktörü Pierpaolo 
Piccioli, 17 ressamın 

da katkı sunduğu 
koleksiyonu, çağdaş 

sanata ilham olacak bir 
mekanda sergiledi.

Moda

DERLEYEN: BUSE SELEN AKGÜN

Moda ve sanatın 
muhteşem dansı
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K reatif direktör Pierpaolo 
Piccioli, koleksiyonun su-
numu için La Viennale di 
Venezia ile Gaggiandre'yi 

seçti. Rönesans döneminden kalma 
yer, şehrin ticaret makinesinin, gün-
de bir tekne ürettiği söylenen sofisti-
ke bir üretim hattını temsil ediyordu. 
Bölgeye ait tuğla kule, gemi direkle-
rinin servet görevlerinde laguna açıl-
madan önce tamamlandığı yerlerdi. 
Venedik’teki dönemin en saygın mi-
marlarından biri olan gemi inşa tersa-
nesi Jacopo Sansovino tarafından 1568 
ve 1573 yılları arasında inşa edildi.

17 RESSAMIN TUVALİ

Muhteşem gösteride 84 parça yer aldı. 
Sergilenen tasarımların 22’si, ulusla-
rarası 17 ressamdan oluşan bir kad-
royla yaratıldı. İşlevsel giysiler olarak 
algılansalar da temelde hepsi birer sa-
nat eseriydi. Parçalar, cesur renkler ve 
göz alıcı detaylarla süslendi.
Jamie Nares, Luca Coser, Francis Off-
man, Andrea Respino ve Wu Rui gibi 
isimlerin de dahil olduğu ressam kad-
rosu, yaratıcılığın ve yetenekli zana-
atkarların çeşitli yollarla buluştuğu 
Valentino Des Ateliers koleksiyonunu 
kusursuzlaştırdı.
Piccioli'nin, sanatçı Andrea Respi-
no’nun yardımıyla yaptığı palto, sa-
tenden payete kadar 150 farklı ku-
maştan yaratıldı. Bir başka stilde ise 
Piccioli, Çinli fotoğrafçı Rui Wu ile 
birlikte dikkat çekici derecede payetli 
bir elbise tasarladı. Piccioli, Valenti-
no’nun mirası haline gelen stilleri göz 
ardı etmeden, sanatçıların dokunuşla-
rı ile yeniden yorumladı.
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MODA VE SANAT KREATİF  
BİR SÜREÇ

Resim ile modayı bir araya getiren ba-
şarılı kreatif direktör Piccioli, "Moda 
ve sanat farklı amaçlara yanıt veren 
kreatif süreçlerdir" dedi. Her iki sanat 
türünü de birbirine benzeten Piccioli, 
"Her ikisi de atölyede aynı noktada 
buluşuyor. Yapımın yeri, ellerle dü-
şündüğünüz kısım, tutkunun yarış-
ması, bir fikir ile elle tutulabilir bir 
obje" diye konuştu. 

CİNSİYET KİMLİKLERİNİ ORTADAN 
KALDIRDI 

Kadın ve erkek giyiminin arasındaki 
çizgiyi silmeyi hedefleyen ve heykelsi 
tasarımlar ile ilkbahar couture kolek-
siyonunu oluşturan Piccioli, cinsiyet 
kimliklerini ortadan kaldırarak erkek-
ler için pantolon üzeri etekler tasar-

ladı. Geniş bir renk paleti oluşturan 
Piccioli "Modanın güzellik yaratma-
sı, ilgi ve merak uyandırması gere-
kiyor. Ama aynı zamanda politik bir 
dille dünyanın bir fotoğrafını temsil 
edebilir. Çoğu zaman dünya değişir 
ve moda bunu geç algılar. Fakat ben 
modanın bir değişim aracı olmasını 
hedefliyorum" yorumunda bulundu. 
Hem modanın hem de sanatın da ta-
rihteki anları ve bakış açılarını kendi 
dilleriyle anlattığını söyleyen Piccioli 
"Bağlantı ve yüzleşme eksikliği oldu-
ğunu hissettim, birbirine ilham ve-
recek bir sanatçı fabrikası yaratmam 
gerekiyordu. Bir t-shirt üzerine resim 
damgalamak değil, sanatçının ruhunu 
yansıtmak isterim" açıklaması yaptı.
Des Ateliers couture koleksiyonunun 
görücüye çıktığı gösteri, gökkuşağı 
şeklindeki tuvalin kapanışında şarkıcı 
ve söz yazarı Cosima’nın performası 
ile daha da kusursuz bir şova dönüştü.
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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.

Yemekleri ve sevilen kumda rakı 
konseptiyle misafirlerine her zaman 
kaliteli ve güvenli eğlence sunmayı 
hedefleyen Panderas bu sene Alaçatı’nın 
nabzını tutuyor. Aynı zamanda Laurel 
Design’ın mimari danışmanlığını yaptığı 
mekan, mimarisiyle de misafirlerine 
eşsiz bir ortam sağlıyor. Panderas’ta 
hem Alaçatı’nın eğlencesinin tadına 
varabilir hem de özel menüsünün tadına 
bakabilirsiniz.

Alaçatı eğlencesinin 
kalbi Panderas’ta 
atıyor!
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Tatilinizde özne 
siz olun
Tatil denilince akla insanın 
kendisine zaman ayırması gelir. 
Bodrum’da yer alan Vitalica 
Wellness de rahatlamak, gevşemek 
ve kendinize zaman ayırmak için 
harika fırsatlar sunuyor. Kendinizi 
keşfedebileceğiniz ve sağlığınıza 
yönelebileceğiniz imkanlarla 
tanışmak için Vitalica Wellness 
Bodrum’u değerlendirmelisiniz. 
Tatil boyunca ruhsal dengenizi ve 
beyin fonksiyonlarınızı geliştirirken 
otelin detoks mutfağı ile organik ve 
özel besinlerle tanışabilirsiniz.

Dünyanın popüler 
ismi: Novikov Italy
İtalya, İngiltere ve ABD gibi 
birçok ülkede restoranlar açan 
Novikov Grubu yeni projeler 
üreterek restoranlarında farklı 
konseptler işlemeye devam ediyor. 
Bu sezonda Yalıkavak Marina’nın 
bir başka ucunda, Ada Bölgesi’nin 
başlangıcında denize yakın ilk 
restoran olarak yerini alan mekanda 
Kızıl Akdeniz Karides ve Limon Soslu 
Carpaccio’dan tutun da Avokado 
ve Datterino Sicilyalı Kral Yengeç 
Salatası’na kadar birçok eşsiz lezzet 
sizleri bekliyor.

Kendinizi zengin keşiflere hazırlayın
Bodrum’un büyülü atmosferinde benzersiz bir tatil deneyimi yaşamak 
isteyenler için Le Meridien Bodrum Beach Resort, 650 metre uzunluğunda 
doğal kum sahilindeki 3 iskele, 40’dan fazla konforlu kabana plaj imkanlarıyla 
sizleri bekliyor. Otelin her odasında güneş ışığından faydalanabileceğiniz 
gibi aromatik bitki ve baharat bahçeleriyle hem ruhunuzu hem de bedeninizi 
yenileyebilirsiniz.



Mekan

Ege Denizi’nde 
günü Cliff ile 
batırın
Allium Bodrum Resort & SPA 
içerisinde bulunan Cliff, Bodrum’da 
eşsiz manzarası ile günü batırmanız 
için ideal. Bir yamaç üzerine 
konumlanan Cliff, kuşbakışı manzarası 
ile misafirlerini baştan çıkarıyor. 
Her öğün için farklı bir hikaye 
deneyimleyebileceğiniz Cliff’te sihirli 
ellerle yapılan özel kokteyller, organik 
ve taze malzemeler ile modern pişirme 
teknikleri kullanılarak yapılan sağlıklı 
lezzetler başınızı döndürecek.

Şehirde Ege 
esintisi
İş, pandemi, kaos, koşuşturma ve 
İstanbul’un bitmeyen trafiği… Hepsi 
için küçük bir molaya ihtiyacınız 
varsa aradığınız adres Maslak’ta! 
Hilton İstanbul Maslak, şehrin 
yorgunluğunu atmanız için sizlere 
Ege’yi getiriyor. Şehirdeki eşsiz 
konumu ile dünya mutfağından 
yöresel lezzetlere kadar enfes 
seçenekler sunan otelin yaz 
menüsünde, Ege’nin eşsiz otları 
ile dondurulmuş Urla enginarı, 
ton balığı sosu, somon tartar ve 
birbirinden güzel mezeler yer alıyor. 

Gözyüzündeki 
şölenlere açılan 
kapı
Assos’un Ayvacık Büyükhusun 
Köyü’nde yer alan Sunaba Kasrı 
Otel, eşsiz konumu ile büyülü gün 
batımı anlarını yakalamak, dolunayın 
güzelliğini izleyerek manzaranın tadını 
çıkarabileceğiniz bir masal diyarı. 
Şehrin ışıklarından uzak, yıldızların 
çıplak gözle görülebildiği Sunaba 
Kasrı Otel’de 22 Ağustos’ta meydana 
gelecek dolunayın güzelliğini izleyip 
manzaranın tadını ikram edilen 
içeceklerinizle birlikte çıkarabilirsiniz. 
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El değmemiş yeşilliklerin içerisindeki konumuyla doğayla benzersiz bir uyum 
sergileyen NG Phaselis Bay, hayata ve doğaya değer katan ayrıcalıkları sunuyor. 
Çam ağaçlarının hakim olduğu açık alanları, saklı havuzları, büyüleyici koyları 
ve incecik kumlarıyla, yeşille mavinin kusursuz dansını yansıtan otelde hayat 
kalitenizi artıracak ayrıcalıkla kendinizi özel hissedeceksiniz.

Ege manzaralı 
‘cabana’ tatili!
Önünde apansız uzanan Ege 
manzarası ve kristal berraklığındaki 
masmavi suları ile plaj hayatının 
keyfini çıkarmak için adresiniz: 
METT Hotel & Beach Resort Bodrum! 
Otelin tam karşıdaki Haremtan 
Koyu’na bakan noktasında bulunan 
havuzlu cabana’lar, gününüzü Ege 
Denizi manzarasıyla keyif içinde 
geçirmeniz için tasarlandı. METT 
Hotel & Beach Resort Bodrum’da 
kalabalıklara karışmadan aileniz ve 
dostlarınızla kendi özel alanınızda 
harika manzaraya karşı dilediğiniz gibi 
eğlenebilir ya da dinlenebilirsiniz.

Geleneksel 
Türk Gecesi’ne 
davetlisiniz
Sheraton Istanbul City Center, 
Emre Ergani’nin son imza restoranı 
olan The Souq İstanbul ile şehrin 
kalbinde eşsiz bir Geleneksel Türk 
Gecesi konseptiyle eğlencenin 
yeni adresi olacak. Beyoğlu’nun 
kalbinde yer alan mekanda hem 
eşsiz lezzetlerin tadına bakacak 
hem de semazen ve oryantal 
dans şovlarıyla gecenizin ritmini 
yükselteceksiniz.

Tatilinizin 
mottosu:  
Tanı, hisset, sev
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Akdeniz ve Ege’yi birbirin-
den ayıran Dalaman Ça-
yı’nın kenarında kusursuz 
konforu ile Hilton Dala-

man Sarıgerme Resort & Spa, huzurlu 
ve sakin bir tatil isteyenler için mü-
kemmel bir fırsat sunuyor. 

YENİ DÖNEM HİJYEN ANLAYIŞI… 

Misafirlerinin daha da temiz ve gü-
venli bir konaklamanın keyfini çı-
karmalarını sağlamak için, Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık 
Bakanlığı’ndan ilgili tüm yetkililerin 
yönlendirmelerini takip eden Hilton 

Dalaman Sarıgerme Resort & Spa’da, 
misafirler, termal kameralar ile karış-
lanıp özel dezenfeksiyon alanından 
geçerek otele giriş yaparken tüm ortak 
alanlar, nano teknolojiye sahip sertifi-
kalı hastane sınıfı ve yükseltilmiş pro-
tokollerin kullanıldığı temizlik ürün-
leri dezenfekte ediliyor. 

Sakin bir yemek isteyenler için iddialı 
lezzetleri ile 5 farklı a’la carte restora-
nı ile hizmet veren Hilton Dalaman 
Sarıgerme Resort & Spa, misafirleri-
nin beslenme alışkanlıklarına yönelik 
olarak alkali, vejetaryen ve vegan büfe 
seçenekleri de sunuyor. 

Huzura kaçışın adresi
Doğaya duyduğumuz özlemi Hilton Dalaman Göl Evleri 

ile giderebilirsiniz… Tamamı havuzla çevrili, kendilerine ait 
özel iskelesi ve bahçesi bulunan, misafirlerin tüm konforu 
düşünülerek hazırlanmış Göl Evleri konforu doğayla iç içe 

deneyimlemeye davet ediyor. 
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Gianni Versace… 10 yılda 807 milyon dolara ulaşan, 
günümüzde de 1 milyar 830 milyon euro değerinde bir 

imparatorluğa uzanan ama trajik bir ölümle sonuçlanan bir 
hikaye...

VERSACE
Bir moda 

imparatorluğunun 
hüzünlü hikayesi 

Biyografi

DERLEYEN: BUSE TURAN
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Y ıl 1946… Terzi bir anne, 
finansçı bir babanın çocu-
ğu olarak dünyaya gelen 
Gianni Versace, çocuklu-

ğundan beri hep modaya meraklıydı. 
Tabii bunda annesinin etkisi yadsı-
namaz. Çünkü annesinin tasarım ve 
dikiş yeteneği, Gianni’de kısa sürede 
tutkuya dönüştü. Liseyi bitirdikten 
sonra ise annesinin terzi dükkanında 
çalışmaya başladı. 

AİLE BAĞLARI ÖNEMLİYDİ

Gianni, 26 yaşındayken modanın baş-
kenti olarak bilinen Milano’ya taşındı. 
Burada Genny, Callaghan ve Comp-
lice gibi çeşitli markalara serbest ta-
sarımlar yaptı... Kısa süre sonra ise 
kendi markasını kurdu. İş hayatında 
aile bağlarıyla ilerlemesi gerektiğine 
inandığı için de, kız kardeşi Donatella 

ve erkek kardeşi Santo’yu yanında ça-
lışmaya ikna etti.

TASARIMLARINDA YILDIZLAR 
GEÇİDİ

İlk giyim serisini 1978’de İtalya’nın 
Milano kentinde başlattı ve yıllar 
içinde imparatorluğunu büyüttü. 
Öyle ki ünlü isimlerin dahi vazgeçil-
mezi olmuştu. Moda dünyasındaki 
kariyeri boyunca Madonna, Pren-
ses Diana, Elton John ve Tina Turner 
gibi yüksek profilli sayısız ünlü isim 
için tasarımlar yaptı. 1994’te ise, bir 
film galasında Elizabeth Hurley için 
tasarladığı, yanlarda altın çengel-
li iğnelerle bir arada tutulan siyah 
elbise uzun süre konuşuldu. Bir ri-
vayete göre de, elbisenin Elizabeth 
Hurley’in yıldız olmasına yardımcı 
olduğu söylenir.

Biyografi
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ÇILGIN HAYRANI SONU OLDU

Gianni Versace, 19 yıl boyunca şaşalı 
ve başarılarla dolu bir hayat yaşadı. 
Ta ki tarihler 15 Temmuz 1997’yi gös-
terene kadar… O gün moda dünyası 
trajik bir olayla sarsıldı. Ünlü modacı, 
Miami Florida’daki evinin önünde, 27 
yaşındaki çılgın bir hayranı tarafından 
vurularak öldürüldü. Kimine göre 
sevgilisiydi, kimine göre de saplantılı 
bir aşık… Ama katilin anlattığına göre 
Versace ile çok yakınlardı. 

KARDEŞ VERSACE’LER DEVREDE

10 yıldan kısa bir sürede 807 milyon 
dolar değerinde bir imparatorluk ku-
ran Gianni Versace’nin ölümünün ar-
dından erkek kardeşi Santo şirketin 
CEO’su olurken, kısa bir yasın ardın-
dan kız kardeşi Donatella imparator-
luğun tahtını devraldı ve bugün hala 

tasarım başkanı olarak görev yapıyor. 
Marka için Donatella’nın doğru bir 
hamle olduğunu düşünsek de uzun 
yıllardır devam eden imparatorluğu 
2018’de Amerikan şirketi olan Miche-
al Kors’a satması herkeste şok etkisi 
yarattı.

TEPKİLER DİNMİYOR

Abi yadigarı markayı 1 milyar 830 
milyon euroya Micheal Kors’a satan 
Donatella Versace, bugün hala tepki 
görüyor. İtalya Başbakan Yardımcısı 
ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini bile 
tepkisini “İtalya’nın en iyi moda, gıda 
ve teknoloji markalarının yurt dışı-
na satılmasından bıktım” sözleriyle 
dile getirirken Donatella Versace “Bu 
adımla Versace tam potansiyelini ya-
kalayabilecektir” savunması yapıyor. 
Ne diyelim, umarım senin dediğin 
gibi olur Donatella.



Kapak

En sevdiğim 
masal Külkedisi 
çünkü anafikri: 

İyiler hep kazanır

ASLIHAN MALBORA

TV sineması Aşk Oluversin Gari’deki Derya karakteriyle 
izleyiciyi büyüleyen sempatik oyuncu Aslıhan Malbora, 

masalları yeni biçilmiş çimen, sayfaları yeni açılmış kitap 
kokusunun verdiği mutluluğa benzetiyor ve ekliyor: 

Külkedisi favori masalım. İyilerin hep kazandığı ve “İyi olan, 
iyi son bulur” anafikri bana hep umut verir.

Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Emre Ibiş,  Styling: Boreal Brandlifting,   Saç: Mutlu Ahmet Sinan,   
Makyaj: Alev Kaya,  Video: Yunus Emre Katırcı - Emre Barut,  Fotoğrafçı asistanı: Tuğçe Sağmanlı



S ıra dışı güzelliği tartışılmaz. 
Ayrıca müthiş bir cazibe-
ye sahip. Buğulu bakışları, 
düzgün fiziği ve üstün yete-

neğiyle genç oyuncular içinde hemen 
fark edilen bir yıldız.  Her projede he-
men fark edilir olması bu yüzden hiç 
tesadüf değil. Yaz sezonunun en dik-
kat çeken projesi olan, Fox TV ekranla-
rına televizyon sineması olarak uyar-
lanan “Aşk Oluversin Gari” serisinin 

güzel yıldızı Aslıhan Malbora, Bir Ege 
masalının tüm sıcaklığı ve güzelliğiy-
le bu ay Re Touch Mag’in konuğu…

Genç yaşında oyunculuk yolunda 
harika gelişmelerle karşımızdasın, 
kaç dizi oldu?

Bugüne kadar 5 dizide yer aldım. Ha-
ziran başında çekimlerini bitirdiğimiz 
“Aşk Oluversin Gari” filmlerimizi de ta-
mamladık. Altıncı dizim ise yolda.

Kapak



Kapak

Mayo: Maliluha Swimwear (MYSABELLA)



Kapak

Yolda olan yeni dizi, bildiğimiz 
kadarıyla dijital platform Gain’de 
olacak. Biraz yeni projeden 
bahseder misin? Nasıl bir hikayede 
izleyeceğiz seni? 

Gain’de yayınlanacak herkesi derin-
den etkileyecek bir genç kadın hikaye-
si olan projede yer alacağım. Okudu-
ğumda çok etkilendiğim, günümüz 
dünyasında herkesin başına gelebile-
cek ve beni de derinden etkileyen bir 
hikaye. En kısa zamanda izleyiciler 
ile buluşması için heyecanlıyım. Ana 
akımda olacak yeni bir projemiz ola-
cak ayrıca.  O da süpriz olsun.

Beyazperde de emin adımlarla 
ilerliyorsun, kaç film oldu?

Üç tane film çevirdim. Son projemle 
de televizyon film serim oldu.

Yeni bir televizyon sineması ile 
karşımızdasın “Aşk Oluversin Gari” 

nasıl bir yapım oldu?
İnanılmaz keyifli geçen iyi ki dedi-

ğim bir iş oldu benim için. Muğla’nın 
40 derece havasına rağmen sevgiyle 
ve huzurla çalıştık. Bambaşka bir de-
neyim yaşadım diyebilirim, eğlenceli 
set hallerimiz ve ekibimiz mükem-
meldi.

Projeye nasıl dahil oldun, ekip ve 
çektiğiniz yerle ilgili duyguların 
neler, kaç bölüm olarak hazırlandı?

Muğla’nın Milas ilçesindeki Ka-
pıkırı Köyü inanılmaz güzellikle bir 
yer. İstanbul’dan sonra 2 ay orada ya-
şamak, doğanın, hayvanların içinde, 
her şeyden uzakta, tabiatla baş başa 
yaşamak ruhuma çok iyi geldi. Proje-
ye yapımcımız ve yönetmenimiz Ha-
san Doğan’ın beni araması üzerine 
dahil oldum. 6 bölüm süren bu ma-
ceramız bu hafta son kez seyirciyle 
buluşacak. 



Kapak

Elbise: Beymen Club
Kolye: Ponponiere
Sol kol bileklik: Ponponiere
Sağ kol bileklikler:
alttan üste doğru ilk iki bileklik : 
Berrin Özkan
Üçüncü bileklik: Ponponiere

Kapak



Kapak

HAYALLERİMİ HEP DİRİ TUTARIM

Şiveli konuşmak zor olmalı, nasıl 
bir çalışma evresi geçirdin, rolüne 
nasıl hazırlandın?

Bir Ege ilinde doğup büyümemin 
katkısı çok büyük tabi ki. Şive çalı-
şırken bu yüzden pek zorlanmadım. 
Çekimlerimiz sürekli köyde olduğu 
içinde fırsat buldukça yöre halkıyla 
da diyaloglar kurmaya çalışıyorduk, 
bunun faydası da çok oldu. Egeliler, 

neşeleri, yardım severlikleri ve müt-
hiş enerjileriyle harika insanlar.

Gerçek hayatında da Derya gibi 
tuttuğunu koparan, güçlü bir karakter 
çizen biri olduğunu düşünüyor musun?

Hayallerimi hep diri tutarım, asla 
pes etmem ve isteklerim konusunda 
oldukça inatçı biriyim. Bu çabamın 
ne kadar büyük olduğunu, yakın çev-
remdekilerin benimle ilgili söyleye-
cekleri şeylerin başında gelir sanırım.



Kapak

Elbise: Proenza Schouler (Beymen)
Bileklik: Ponponiere



Kapak

Bir Ege masalının içindesin, 
masallar sana nasıl duygular 
hissettirir, en sevdiğin masal 
hangisiydi?

Sevdiğimiz kokular vardır ya, hani 
yeni biçilmiş çimen kokusu, elinize 
aldığınız yeni bir kitap kokusu gibi. 
Masallar da aynen bana öyle hisset-
tiriyor işte. Külkedisi favori masalım 
sanırım. Bu masalda, iyilerin hep ka-
zandığı ve “İyi olan iyi son bulur” 
anafikri bana hep umut verir.

Aynı zamanda bir Egeli aşkın 
içindesin, aşk sana ne ifade ediyor?

Bu soruya pas diyorum.

DANS ETMEYİ SEVİYORUM

Oyunculuğun en zor tarafları nedir sence?
Mesleğinizi severek yapınca olumsuz 

yönlerine toleransınız daha yüksek olu-
yor. Ama maalesef ki bu mesleğin nega-
tif tarafı da pek çok meslektaşım tarafın-
dan da deklare edilen çalışma saatleri.



Kapak

Triko elbise: Faraway
Kolye: Ponponiere
Sol kol bileklik: Ponponiere
Sağ kol bileklikler:
alttan üste doğru ilk iki bileklik : Berrin Özkan
Üçüncü bileklik: Ponponiere



Kapak

Muğla’nın Milas ilçesindeki Kapıkırı Köyü 
inanılmaz güzellikle bir yer. İstanbul’dan sonra  

2 ay orada yaşamak, doğanın, hayvanların 
içinde, her şeyden uzakta, tabiatla baş başa 

yaşamak ruhuma çok iyi geldi.



Kapak

Triko bluz: Faraway
Triko şort : Faraway



Kapak

Kendini bundan 10 yıl sonra nerede 
hayal ediyorsun?

Hayatın akışına teslim olmaya ça-
lıştığım bir dönemdeyim. 10 yıl son-
rası için en büyük hayalim ise sev-
diklerimle el ele sağlık ve mutlulukla 
yaşıyor olmak.

Oyunculuk dışında özel olarak 
yaptığın başka bir şeyler var mı, spor, 
müzik, enstrüman çalmak gibi?

Pandemi döneminde piyano ve yan 

flüt öğrenmeye başladım. Setten fırsat 
buldukça yoga yapıyorum. Paten kay-
mak ve tenis oynamak favorilerim. 
Dans etmek de hobilerim arasında.

Kendine nasıl yatırımlar yapıyorsun?
Özellikle spor ve müzik anlamın-

da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 
Dil öğrenmek ve geliştirmek bir diğer 
favori uğraşım. Bir oyuncuda olması 
gereken tüm özelliklere sahip olmak 
ve en iyisini yapmak amacım.



Kapak

Elbise: Givenchy (Beymen)
Yüzükler: Berrin Özkan



Kapak

Hayatta en çok ne seni sinirlendirir 
ve mutlu eder?

Hataya karşı toleransı yüksek bir 
insanım. Hepimiz insanız ve her şey 
insanlığa dair. Fakat kötü niyeti hisse-
diyorsam eğer bir saniye bile durmam 
orada. Gerçekten sevebilen insanlara 
hayranım. Canı gönülden, karşılık-
sız, plansız, hesapsız, sorgusuz, doğa-
yı, hayvanı, insanı sevebilen herkese 
hayranım.

Bir Afyonlu ve gıda mühendisi olarak 
yemek konusunda şehrin kadar 
becerikli misindir, mutfağa girer misin, 
en güzel yaptığın yemek nedir?

Arkadaşlarım elimin lezzetli olduğunu 
söyler. Mutfakta vakit geçirmekten çok 
keyif alırım. Öyle çok dışardan yemek 
söyleyeyim, bir pizza yeter insanı deği-
limdir, daha çok size bu akşam ne yapa-
yım diye sorarım. Zeytinyağlılar sanırım 
en iyi yapmayı becerdiğim yemekler.

Afyon kaymağı, sucuğu, lokumu, 
bükmesi çok meşhur sen de sever 
misin? 

Ah sevmez olur muyum, bayılırım! 
Ayrıca ben doymak için değil keyif 
için yiyenlerdenim.

Moda anlayışındaki en belirgin 
parçalar nedir?

Giyim konusunda rahatlık benim 

için her zaman ön plandadır. Yani to-
puklu ayakkabı değil de spor ayakka-
bı ve sandalet insanıyım. Takılar da 
vazgeçilmezim. Bol bol takıp takıştır-
mayı pek severim.

HARRY POTTER FANIYIM

Pandemi ile birlikte yaşam tarzımız 
ve giyim kuşamımız da değişti, sen 
de eşofmancılardan mısın yoksa?

Pandemi boyunca kot pantolon 
dahi giymedim sanırım. Anlayın ne 
kadar eşofmancı olduğumu yani.

Topuklu ayakkabı mı, spor 
ayakkabı mı?

Tabi ki spor.

Dünya da veya bizde daha önce 
yapılan hangi filmin ve rolün sahibi 
olmak isterdin?

Gerçek bir Harry Potter fanıyım. O 
yüzden Hermione Granger diyorum.

Hayatın sana getirdiklerini olduğu 
gibi kabul edenlerden misin?

Mantığım kesinlikle bu yönde. 
Duygusal reflekslerimi de bu yönde 
geliştirmeye çalışıyorum.

Aslıhan kendini 3 kelimeyle anlatır 
mısın?

Neşeli, hayalperest ve hayvan sever.

Özellikle spor ve müzik anlamında kendimi 
geliştirmeye çalışıyorum. Dil öğrenmek ve 

geliştirmek bir diğer favori uğraşım. Bir oyuncuda 
olması gereken tüm özelliklere sahip olmak ve en 

iyisini yapmak amacım.



Kapak

Elbise: Vakkorama
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Moda

Geride bıraktığımız bol hareketli ayın ardından enerjimizi 
hiç düşürmeden devam edebilmek, işimizden keyif almak 
ve zaman zaman bunaldığımız şehir hayatında kendimize 
huzur dolu alanlar yaratabilmek bizim elimizde. Yeter ki 

kendimiz, sevdiklerimiz ve gezegendeki tüm diğer canlılar 
için çabalamaktan vazgeçmeyelim.

Favorileri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Luna Merdin 
Küpe

Luna Merdin’in 
Göbeklitepe’den ilhamla 
hazırladığı bu muhteşem 
küpe bana kendimi tarih 

öncesinde yaşayan bir 
prenses gibi hissettiriyor. 

Circular & Co. 
Matara
Sanılanın aksine doğada 
çözünmeyen tek kullanımlık karton 
bardakların geri dönüşümüyle 
üretilen Circular & Co. Matara, 
içeceğimi yanımda taşırken 
muhteşem görüntüsüyle stilimi, 
çevreye verdiği destek ile kalbimi 
iyileştiriyor.



Moda
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Rara Atelier 
Çanta

Rara’nın asimetrik kesimiyle 
farklılığı vurgularken sade tasarımı 
ve işlevselliği sayesinde kullanım 

kolaylığı sağlayan bu çantası benim 
için tam bir joker parça.

Toni Pons 
Ayakkabı
Çevreye duyarlı bir İspanyol markası 
olan Toni Pons, ekolojik malzemeler 
kullanıyor ve sürdürülebilirliği 
destekliyor. Sade, zamansız ve 
minimalist tasarımları ile ise 
neredeyse her parçasıyla kapsül 
gardroplar için biçilmiş kaftan.

Giyi Denim 
Tulum

Özellikle benim gibi minyon 
kadınların olmazsa olmazı tek 

parça tulumlar hem rahatlığıyla 
hem kombin kolaylığıyla 

dolabımın vazgeçilmezleri 
arasında. Giyi’nin %100 organik 
pamuktan ürettiği bu şık tulumu 

neredeyse her gün giymek 
istiyorum.
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Renkli gece hayatı, macera ve hareket 
benim işim diyorsanız Amsterdam sizin 
şehriniz! Eğlence dendiğinde ilk akla gelen 
şehir olan Amsterdam’dan ilham alarak 
stilinize heyecan katın.

Moda

Amsterdam

Aquazzura, 
9.450 TL

Collection-Pia Yuli, 
49.450 TL

Free People, 895 TL

Prada, 7.250 TL

Queen and Pawn, 
1.197 TL

Saylor Tulum 2.645 TL

The Marc Jacobs, 5.750 TL

Vakkorama, 445 TL

Valentino 
Garavani, 
10.250 TL

Valentino, 2.290 TL



Moda

Yüzyıllardır kraliyet ailesinin büyülü 
ihtişamının gölgesiyle “zarafet” dendiğinde 
ilk akla gelen şehir olan Londra, modaya 
ilham vermekten vazgeçmiyor. Sadelik ve 
şıklık sizin stilinizin de anahtar kelimesiyse, 
İngiliz tarzı parçalara bayılacaksınız.

Londra

Academia, 1.499 TL

B. Can, 275 TL

Beymen 
Collection, 

349 TL

Calvin Klein 649 TL

FRNCH, 1.695 TL

Hartford Elbise 2.395 TL

Outkast People 
2.950 TL

Silvian 
Heach Elbise 

995 TL

Tod’s, 
5.250 TL

Vakkorama, 
995 TL



Moda

Fransız kadınlarının değişmeyen şıklığını 
hangimiz inkâr edebiliriz ki? Romantik, 
minimalist ve feminen kelimelerinin 
somut hali olan Parizyen tasarımlar sizi de 
bu büyülü dünyanın bir parçası yapacak.

Paris

Beymen 
Collection  
1.499 TL

Bvlgari, 2.950 TL

Darwin’s 
Botanicals, 139 TL

DEM, 
230 TL

Etty & Jacques, 1.149 TL

Melis 
Göral 

14.450 TL

Saint Laurent, 
23.950 TL

Sibi Hats, 730 TL

Silvian Heach, 
2.595 TL

Versace,11.250 TL



Moda

Roma
Modanın başkenti Milano olabilir, ancak 
bizce asıl podyum kusursuz şıklığıyla 
göz kamaştıran İtalyan kadınlarının boy 
gösterdiği Roma sokakları… Nerede 
olursanız olun iddialı tasarımlardan ve şık 
detaylardan ödün vermeyenlerdenseniz 
siz tam bir Roma kadınısınız!

 Amenapih Elbise 
1.800 TL

Anony Me 1.445 TL
Beymen Club 1.199 TL

Beymen Club 449 TL

Dolce&Gabbana, 2.200 TL

Jacquemus, 
8.650 TL

Jimba, 2.549 TL

Relish, 2.095 TL

SENSESSENTIALS, 
235 TL

Tory Burch Bileklik, 1.749 TL



Moda

Tokyo
Gelenekselliği modernizmle harmanlarken 
şıklığı doruklara taşıyan Japon kadınları, 
kendilerine has stilleriyle moda dünyasının 
ikonları arasında. Stilinizde renkleri, 
etnik detayları ve çizgisel tasarımları 
harmanlamakta ustaysanız siz de kesinlikle 
bir Tokyo kadınısınız!

Diza Gabo, 1.249 TL

Etro, 7.150 TL

Fendi, 5.250 TL

Fonfique 
Cüzdan 
350 TL

Free People 
Elbise 1.745 TL

Hammam34, 
1.200 TL

Hartford 
2.295 TL

Helene Berman London, 
1.179 TL

Junié, 75 TL

RuruGrafik, 
370 TL
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Röportaj

Hayalini 
kuramazdım

şimdi iyi ki diyorum
Pandemi nedeniyle Miss Turkey tacını iki yıldır elinde 
bulunduran Simay Rasimoğlu, yarışmanın kendisini 

daha fazla tanımasını sağladığını söylüyor. Tescilli güzel 
“Başta bana çok uzak gelen bir konu şimdiyse iyi ki 

diyorum. Hiç hayalini kurmadığım bir yarışmayla, bu denli 
özgürleşeceğimi hiç düşünmezdim” diyor.

RÖPORTAJ: VILDAN UYGUNOĞLU



Miss Turkey yarışması bu-
güne kadar birçok kra-
liçe çıkardı. Kimi güzel-
liğiyle, kimi zarafetiyle, 

kimi ise daha sonra yer aldığı projele-
riyle konuşuldu. Ancak 2019 birincisi 
Simay Rasimoğlu pandemi nedeniyle 
yarışma 2020’de düzenlenemeyince 
iki yılın kraliçesi olarak adını ilklerin 
arasına yazdırmayı başardı. Tescilli 
güzel Rasimoğlu ile yarışma sonrası 
yaşadıkları ve gelecek planları üzeri-
ne konuştuk.

Yarışmaya girmeye nasıl karar 
verdiniz, bu serüven nasıl başladı?

Yarışmaya katılma hikayem benim 
için çok değerli çünkü aklımın ucun-
dan bile geçmeyen bir konuydu be-
nim için, bir iç mimarlık firmasında 
çalışıyordum, çalışma arkadaşlarım 
aylar boyunca kesinlikle Miss Tur-
key’e katılmalısın diye direttiler. İlk 
başta bana çok uzak gelen bir konu 
şimdi ise ‘iyi ki’m oldu.

Sonrasında neler değişti 
hayatınızda? 

Bu ünvanla birlikte çok farklı ka-
pılar açıldı hayatımda, bu da kendi-
mi daha iyi tanımamı ve en çok neler 
yapmaktan zevk aldığımı daha net 
görmemi sağlamasıydı. Hiç hayalini 
kurmadığım bir yarışmayla, bu denli 
özgürleşecegimi hiç düşünmezdim.

OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDIM

Gelecekle ilgili planlarınız neler? 
Tabi işin içine girdikten sonra bu 

sektörde çoğu şeyi deneyimlemek is-
tedim. Bir podyumda yürümek, sah-
nede olmak benim için hiç alışılmış 

şeyler değildi. Fazlasıyla tadını çıkart-
tım ama şu noktada deneyimlemek 
istediğim şeyin oyunculuk olduğuna 
karar verdim.

Aldığınız eğitimler neler?
Oyunculuk tarafından ilerlemek is-

tediğime karar verdiğim noktada tabi 
buna yönelik eğitimler aldım ve alma-
ya da devam edeceğim.

Röportaj



Röportaj



Röportaj

Boş vakitlerimde herkes kadar sosyalleşmek ve seyahat 
etmek hoşuma gitse de önceliğim hep kariyerim ve her sene 
kendime ne kattığım oldu. Bu yüzden at bindim, çeşitli spor 
dalları ile ilgilendim, çok fazla farklı insan tanıdım, çok farklı 

iş deneyimlerim de oldu.

Normal hayatınızda neler 
yapmaktan hoşlanıyorsunuz?

Benim için her zaman öz tatminlik 
duygusu ön plandaydı. Bu yüzden de 
boş vakitlerimde herkes kadar sosyal-
leşmek ve seyahat etmek hoşuma git-
se de önceliğim hep kariyerim ve her 
sene kendime ne kattığım oldu. Bu 
yüzden at bindim, çeşitli spor dalları 
ile ilgilendim, çok fazla farklı insan ta-
nıdım, çok farklı iş deneyimlerim de 
oldu. Şimdiyse önceden senelerce et-
kinliklerin sahne dekorasyonlarını ya-
pan kız o sahnede olmayı her şeyden 
çok istiyor. 

Miss Turkey’de her kraliçe tacını 
bir yıl sonra devretti, ancak sizde 
durum pandemi nedeniyle biraz 
farklı oldu. Bu konuda bir ilk olmak 
nasıl hissettiriyor?

Tacı en uzun süre elinde tutan kişi 
olmak hoş hissettiriyor tabi ki ama 
tüm bu zaman sonra tekrar o sahneye 
çıkıp tacı devredecek olmak beni daha 
çok heyecanlandırıyor.

Sosyal medyada her ünlü isim gibi 
size de bazı olumsuz yorumlar 
yapıldı. Bu konuyla başa çıkmakta 
çok başarılısınız ve duruşunuz 
birçok kesim tarafından oldukça 
beğeniliyor. Mental sağlığınızı bu 
durumlardan nasıl koruyorsunuz?

Sosyal medyanın hayatımda hiçbir 
zaman önemli bir yeri olmadı açıkça-

sı ve çoğu yorum genelde yüzeysel 
oluyor. Genel olarak kariyerime odak-
lanıyorum ve özümde mutlu hisset-
tiğim için başa çıkmakta zorlanmadı-
ğımı düşünüyorum.

RENKLİ BİR GARDIROBUM VAR

Kariyerinize oyuncu olarak devam 
edeceğinizi söylediniz. Birlikte yer 
almak istediğiniz, hayaliniz olan bir 
oyuncu var mı?

Çok fazla isim gözümde canlanıyor 
tabi ki ama en çok kim derseniz ceva-
bım Haluk Bilginer olacaktır.

Moda trendleri çok hızlı 
değişebiliyor. “Asla” dediğiniz bir 
trend var mı?

Asla dediğim bir trend şu an yok 
sanırım çünkü bazen hiç bana yakış-
maz dediğim bir kıyafetin içinde mut-
lu olabildiğim oluyor.

Gardırobunuzu tanımlayın desek? 
Hangi parçalar çoğunluktadır?

Dolabımda daha çok spor şık par-
çalar görebilirsiniz, ceket ve gömlek-
lerim çoğunluktadır. İlk önceliğim 
rahatlık oluyor genelde kıyafetimi 
seçerken ve kesinlikle rengarenk bir 
dolabım var. Bu arada bana değer-
li sayfanızı ayırdığınız için teşekkür 
ederim. Umarım kısa bir zaman sonra 
yaptığım işlerle tekrar görüşmek dile-
ğiyle...



GÜZELLİK
RE TOUCHmag



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

Doğadan ilham 
alan etkili bakım
İçeriğinde soya tohumu yağı, ayçiçeği yağı, 
aspir tohumu yağı, jojoba yağı, narçiçeği 
yağı, kalendula yağı, paçuli uçucu yağı gibi 
14 farklı bitki özü, bitkisel yağlar, doğal 
antioksidanlar ve vitaminler barındıran  
Bio-Oil Natural, klinik olarak da test 
edilmiş, %100 doğal ve vegan bir ürün. 
Karın, göğüs, kalça, bel ve uyluk gibi çatlak 
oluşumuna yatkın bölgelere günde iki kez 
masaj yaparak uygulandığında 8 haftada 
çatlak görünümünü gözle görünür bir 
şekilde azaltmaya yardımcı oluyor.

Antik 
toprakların 

doğal kozmetik 
markası

KORRES, en doğal, en saf 
bitkilerden yapılmış ürünlerle 

cilt bakımını bir sanat olarak 
konumluyor. Kozmetik sektöründe 

ikonik bir marka olan KORRES, 
binlerce yıldır antik toprakların 

el değmemiş bölgelerinde yetişen 
bitki ve çiçeklerin zengin mirası 
ile tohumdan cilde çok özel bir 

yolculuk sunuyor. Eczacı bir aile 
tarafından kurulan markanın 

her ürünü harika ve doğal - saf 
güzelliğin imkânlarını sunuyor. 

Henüz keşfedemediyseniz 
radarınıza almanızsa fayda var.

57



58

Güzellik

İpeksi 
yumuşaklık 
ve parlaklık 
için
Pantene Pro-V Argan Özlü 
Saç Bakım Yağı, saçınızın 
yapısı veya dış etkenlerden 
dolayı karşılaştığınız 
elektriklenme ve 
kabarma problemlerini 
önleyerek saçlara ipeksi 
yumuşaklık kazandırıyor, 
parlaklık veriyor. Pantene 
Pantene Pro-V Argan 
Özlü Saç Bakım Yağı 
içerisindeki argan yağı 
ile saçı besleyerek tek 
kullanımla iyi beslenmiş, 
yumuşak ve parlak saçlara 
kavuşmanıza yardımcı 
oluyor. Tüm saç tipleri 
için uygun olan bakım 
yağı hafif formülüyle saçı 
ağırlaştırmıyor, yağlı his 
bırakmıyor.

Cosmed ile günlük 
temizlik
COSMED Cosmeceuticals, cilt sağlığını 
korurken kusursuz bir görünüm elde 
etmek isteyenlere özel çözümler üretmeyi 
sürdürüyor. Marka, Hassas Ciltler için 
Temizleyici Köpük, Mineral Tonik ve 
Matlaştırıcı & Dengeleyici Krem ile tüm 
ciltlerin ihtiyacı olan temizlik ve nem 
ihtiyacını karşılıyor. Benim favorim 
temizleyici köpük.  Mevsim geçişi, yoğun 
nem kaybı, yüksek veya düşük sıcaklık 
gibi hassasiyet yaratan durumlarda cildin 
temizlik ihtiyacı daha da artıyor. Toleransı düşük, 
hassas ve kızarıklık eğilimli ciltlerin arındırılması 
için geliştirilmiş ULTRASENSE Hassas Ciltler 
için Temizleyici Köpük, kılcal damar dolaşımını 
destekleyerek hassasiyet ve ödem oluşumunu 
engelleyen formülüyle cildi nemlendirilirken 
cildin yatıştırılmasına da yardımcı oluyor. 

Gücünü esansiyel gül yağının nemlendirici ve 
antioksidan özelliklerinden alan gülsha’nın 
en yeni üyesi Rose Kiss / Güllü Dudak 
Bakımı, biri şeffaf olmak üzere üç farklı renk 
seçeneğiyle haz veren bir dudak bakımı 
deneyimi sunuyor. Yüzümüzün en dikkat 
çeken noktası olan ve duygularımızı, sıcak 
gülümsememizi çevremize aktarmamızı 
sağlayan dudaklarımız, özellikle pandemi 
sürecinde maskelerimizin ardına gizlendi. 

Güller ve dudaklar 
gülsha’da buluştu



Güzellik

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

Ayın  
En Yenileri

Avon, Oh So Tokyo 
Ombre, alık, 69,99 TL

Lovely Natural 
Beauty allık, 

24,95 TL 

INCIA,  Doğal 
Koruyucu vücut 
losyonu, 100 ml,  

86,90 TL

Glowish 
nemlendirme 

etkili 
fondöten,  

389 TL

Deborah Love 
My Lashes Şeffaf 

Kaş & Kirpik 
maskarası, 

59.95 TLLe Petit Marsellais, 
Bio duş jeli, 32,95 TL

Nara, içilebilir güzellik ile içten dışa 
yenilenin, 15’li paket, 340,38 TL

Siveno, 
Doğal Vücut 

Koruyucu 
Sprey Krem, 

100 ml,   
32,50 TL

Nars, Summer Solstice Cheek 
Duo,  550 TL

Arzum, Rosy 
epilasyon cihazı, 

229,90 TL

M.A.C, 
What I 

Say Goes 
Used ruj, 
135 TL

Fenty Beauty, Snap Shadows 
Mix&Match far paleti, 299 TL

Revolution X 
Friends Joey Lip 
Balm, 99,95 TL



Bakımınıza destek olacak, 
güzelliğinize güzellik katacak cilt 
bakım ürünleriyle bu yazı harika 
geçirmeye hazır olun.

Güzellik

Parlak ve 
Temiz Bir Cilt Neutrogena, Hydro 

Boost serum, 30 ml, 
80 TL

Siveno, Doğal Lavanta 
Yağlı duş sabunu, 300 ml, 

49.90TL

Drunk Elephant, T.L.C. Sukari 
Babyfacial yüz temizleyici, 

50 ml, 76 TL

Elemis, Pro Collagen Cleansing 
Balm, 100 gr, 720 TL

Waso, Shikuleme Color Control Oil-
Free Moisturizer,  450 TL

Camu, 
Antiaging 

yüz serumu,
30 ml,  

129,95 TL

Pure Beauty 
Brighten 

Up Kapsül 
Essence  
30 ml,  

159,90 TL

BEE’O, S.O.S Yoğun Bakım 
Kremi, 29,90 TL



Güzellik

Yaza Güneş 
Kremlerinizle 
Devam Edin
Güneşin zararlı ışınlarının yoğun olarak 
geldiği bu dönemde, uzmanlar güneşin 

ciltteki olumsuz etkilerine dikkat çekerek 
güneş koruyucuların öneminin altını 

sıklıkla çiziyor. Sağlıklı bir koruma için bu 
ürünleri denemenizde fayda var.

Clinique, Anti Wrinkle 
Güneş Kremi  SPF30,  

359,00 TL

Avene, Creme 
Teintee SPF 

50 Renkli 
Güneş Kremi, 

123,80 TL

Skin Ceuticals, 
Ultra Facial 

Defense SPF 50, 
390 TL

Shiseido, Expert 
Sun Protector 
Lotion SPF 50 

Güneş Koruyucu,  
350,00 TL

Eda Taşpınar, 
Bronzlaştırıcı 

Koruyucu  
Yağ SPF 15, 

75,00 TL

Daylong, Hassas ciltler için 
güneş koruyucu SPF 30, 175 TL

Nivea, Sun Bronzluk 
Bronzluk Artırıcı 

SPF20 Güneş Yağı, 
67,90 TL

Clarins, Güneş Sonrası 
Nemlendirici Ve 

Bronzlaştırıcı Krem, 112,22 TL

Watsons Aloe 
Vera özlü After 

Sun Jel , 42,95 TL

Missha, Su Bazlı Ultra 
Hafif Güneş Koruyucu  

SPF50, 224,90 TL
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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

Kérastase, 
Résistance Masque 
Thérapiste, 420 TL

L’Oréal Paris, Casting 
Sunkiss Renk Açıcı Jel, 

49,90 TL

L’Oréal Paris, 
Elseve Komple 
Onarıcı 5 S.O.S 

Koruyucu 
- Kurtarıcı 

bakım kremi, 
29,90 TL

Aveda, 
Nutriplenish 

bukle 
belirginleştiren 
nemlendirici jel 

krem, 40 ml,  
79 TL

Johnson’s, Söz Dinleyen 
Saçlar Şampuan 500 ml, 

21,90 TL

Remington, 
Advanced 

Coconut Therapy 
Curling Wand saç 
maşası,  649,90 TL

Sisley, Hair 
Rituel, The 
Cream 230, 

795 TL

OGX, Keratin Oil bakım 
kremi, 385 ml, 90 TL

Lee Stafford, 
Hair Apology 

saç bakım 
kapsülü, 

15x1.25 ml, 
199,90 TL



Güzellik

Parfümünüz hayatınızdaki en 
önemli aksesuarlarınızdan biri. 
Çiçeksi, baharatsı veya odunsu 
biri sizi çok güzel yansıtacak ve 
vazgeçilmeziniz olacak.

Parfümün 
Dansı

Bond No9, Tribeca, kakao ve yeşil 
fındığın baskın olduğu güneşin 

sıcaklığını yansıtan bir koku, 4.150 TL

Acqua Di Parma, Colonia, 
Sicilya narenciye meyveleri ve 
vetiver içerikli, 100 ml, 1.250 TL

Do Not Drink, ferahlatan mandalina 
ve matcha içerikli, 50 ml, 199 TL

Hermes, H24, 
adaçayı, nergis ve 

gül ağacı içerikli, 100 
ml, 1.205 TL

Tom Ford, 
Soleil 

Brütant, 
çiçeksi- 

oryantal,  
50 ml,  

2.250 TL

Exnihilo, Exalt, 
portakal çiçeği 
ile bütünleşen 
misk, 100 ml, 

1.090 TL

Penhaligon’s, 
Babylon, oryantal 

odunsu, 100 ml 
EDP, 1.800 TL

Clive Christian, 
Crown Collection, 

Matsukita, 
bergamot, mate 

çayı, amber içerikli, 
50 ml, 4.240 TL

Bvlgari, Allegria, 
kişiselleştirilmiş bir koku 

hikayesi, 
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Burun estetiğinde 
neden kişiye 

göre planlama 
yapılmalı? 
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Hem kadınlar hem de erkek-
ler arasında yaygın olarak 
tercih edilen burun esteti-
ği (rinoplasti), dünya ge-

nelinde en çok yapılan operasyon. Bu 
kadar sık uygulanmasına rağmen, hala 
bu ameliyatla ilgili merak edilenler var.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cer-
rahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sez-
gin, başarılı bir burun estetiği için iz-
lenmesi gereken adımları anlattı:

Burun, yüzün tam orta bölgesinde 
yer alan ve kişinin hem görünümünü 
hem de sağlığını önemli derecede etki-
leyen bir organdır. Bu nedenle rinop-
lasti planlamasının kişiye özel yapıl-
ması gerekir. 

Geçmişte pek çok insan burun este-
tiği yaptırmayı planladığında beğen-
diği simaların ve ünlü kişilerin burun 
tiplerine benzer bir değişim istiyordu. 
Günümüzde ise bu bakış açısı değişti. 
Operasyonların sadece estetik görü-
nüm kaygıları ile yapılmaması sayesin-
de kişiye özel planlama öne çıktı. 

Kişinin yüz tipinden genel sağlık du-
rumuna kadar her ayrıntı ayrı ayrı ele 
alınıyor. Bu sayede operasyonun plan-
laması ve tekniği de farklılaşıyor. 

Burun estetiğinde müdahale edil-
mesi gereken noktalara, operasyonun 
kapsamına ve kullanılacak tekniğe ka-
rar verirken hem kişinin dış görünüşü 
hem de sağlığı birlikte düşünülüyor. 

Kişiye özel yapılan burun estetiği plan-
laması sonrasında doğal bir görünüm 
elde etmek mümkün olurken; sağlıklı 
nefes alıp vermek ve buna bağlı yaşam 
kalitesinin artması da sağlanabiliyor. 

OPERASYONA KARAR VERİRKEN 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

• Burun estetiği için planlama 
yaparken, hastaların gerçekçi bek-
lentilere sahip olmaları önemli. 
Beklentinin kişiye özel olması yani 
kişinin kendi yüz hatlarına uygun 
bir burun tasarımı istemesi, ope-
rasyon sonucunda ortaya çıkan 
değişimin gerçekçi beklentileri 
karşılamasına olanak sağlıyor. 
• Burun estetiği sonrasında burun 
ucunda iz kalmaması için genellik-
le kapalı rinoplasti tercih edilmek-
tedir. Hastalar, operasyon kararı 
verirken, araştırma yaptığında ka-
palı tekniğe daha yakın hissediyor. 
Ancak bazı komplike vakalarda 
açık tekniğin uygulanması sonuç 
alınabilmesi açısından zorunluluk 
haline gelmektedir.
• Hasta ve doktor arasında gü-
vene dayalı bir iletişim kurulabil-
diğinde, burun estetiğinde elde 
edilen sonuçlar daha tatmin edi-
ci oluyor. Hem operasyon öncesi 
hem de operasyon sonrası sürecin 
mutlaka hekim kontrolünde plan-
lanması ve hastaların da uzman 
önerilerine uygun hareket etmesi 
başarıda etken. 
• Burun estetiği yaptırmaya karar 
veren kişilerin sağlıklarını ön plan-
da tutmaları, sağlıklı nefes alabile-
cekleri bir operasyon planlamasını 
tercih etmeleri ve doktorlarına gü-
venmeleri gerekmektedir. 

Güzellik



66

Güzellik

Yaz mevsimiyle birlikte 
güneş lekeleri de artıyor. 
Güneş lekelerinin çoğun-
lukla genç-orta yaş La-

tin-İspanyol ya da Asya, Afrika, Orta 
doğu kökenli kadınlarda görüldüğü-
nü belirten Anadolu Sağlık Merkezi 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen 
Salman, “Güneş lekelerinin ten ren-
gine göre görülme yaşı değişir. Açık 

ten renklilerde çocukluk çağından iti-
baren çillenme şeklinde ortaya çıkabi-
lirken, koyu ten renklilerde daha ileri 
yaşlarda görülür ve daha kalıcı olma 
eğilimindedir. Bu nedenle de güneş 
koruyucu krem kullanımı ihmal edil-
memeli. Güneş lekelerinin oluşması-
nı engellemek için güneş maruziye-
tinden ve solaryumdan kaçınılmalı” 
açıklamasında bulundu.

Güneş lekeleri 
koyu tenlilerde 

daha kalıcı 
olabiliyor
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Sıklıkla yüz gibi güneşe yoğun ma-
ruz kalan bölgelerde görülen, yaz ay-
larında belirginleşen kahverengi leke-
lerin daha çok genç kadınlarda güneş 
maruziyeti, gebelik ve doğum kontrol 
haplarının kullanımına bağlı oluştuğu-
nu vurgulayan Anadolu Sağlık Merke-
zi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen 
Salman, “Her gün, düzenli bir şekilde 
güneş koruyucu krem kullanımı, gü-
neşten koruyan şapka ve kıyafetlerin 
tercih edilmesi, mümkünse doğum 
kontrol haplarının kesilmesi leke teda-
visinde ve korunmada en önemli un-
surların başında geliyor” dedi.

GÜNEŞ LEKELERİ ERKEKLERDE 
ALIN, YANAK, BURUN ÜZERİ VE 
ÇENE BÖLGESİNDE GÖRÜLÜYOR

Östrojen artışı gibi hormonal de-
ğişikliklerden etkilenen güneş leke-
lerinin çoğunlukla kadınlarda görül-
düğünü ancak erkeklerde de güneş 
lekelerinin oluşabildiğini söyleyen 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen 
Salman, “Özellikle korunmasız, yo-
ğun güneşe maruz kalan erkeklerde 
de alın, yanak, burun üzeri ve çene 
bölgesinde simetrik, sınırları düzen-
siz, açıktan koyu kahverengiye kadar 
değişen tonlarda lekeler görülebili-
yor” şeklinde konuştu.

KOYU CİLT RENGİNE SAHİP 
OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Ağırlıklı olarak gebelik döneminde 
oluşan, gebelik maskesi olarak da bili-
nen lekelerin açık tenli kişilerde gebe-
lik sonrası kendiliğinden kaybolurken, 
koyu tenli gebelerde oluşan lekelerin 
genellikle gebelik sonrasında da devam 

ettiğini belirten Dr. Kübra Esen Sal-
man, “Yine beyaz tenlilerde çocukluk ve 
gençlik dönemlerinde ortaya çıkan çil 
ve lekeler güneşten korundukça kendi-
liğinden gerileyebilirken, kısa süreli de 
olsa yoğun güneşe maruz kalmış veya 
yıllarca güneşten sakınmamış koyu tenli 
kişilerde güneş hasarına neden olabilir. 
Buna bağlı olarak gelişen lekelerde ge-
nellikle tedaviye ihtiyaç duyulur” dedi.

Dr. Esen Salman, leke tedavisinde bi-
rinci basamakta çeşitli kremler ve krem 
kombinasyonları, (hidroksiklorokin, 
retinoid, kortikosteroid, C vitamini, 
azelaik asit vs), ikinci basamakta çeşitli 
soyucu (peeling) ajanlar, üçüncü basa-
makta ise mezoterapiler, çeşitli lazer ve 
ışık tedavilerinin uygulandığını belirtti.

GÜNEŞ LEKELERİ EN ZOR 
DERMATOLOJİK  
SORUNLARDAN BİRİ

Lekelerin hasta ve hekim için tedavisi-
nin en zor dermatolojik sorunlardan biri 
olduğunun altını çizen Dr. Kübra Esen 
Salman, “Yaşam kalitesini oldukça et-
kileyen güneş lekesi tedavisinde sabırlı 
olmak ve kısa sürede mucizevi sonuçlar 
alınamayabileceğini bilmek gerekir. Ör-
neğin krem tedavilerinin etkisinin gö-
rülmeye başlanması 2 ayı bulabilirken, 
tedavi 6 ay da sürebilir” dedi. Kremle-
rin ya da peelinglerin faydasının olabi-
leceği gibi yanlış kullanımlarının ciddi 
zararlara da neden olabileceğini vurgu-
layan Dr. Kübra Esen Salman, “Lekeler 
başarılı olarak tedavi edilse bile güneş-
ten korunulmazsa ya da genetik olarak 
lekelenmeye yatkınlık varsa tekrarlaya-
bilir. Bu nedenle mutlaka dermatoloğun 
kontrolünde cilt tipine uygun tedaviler-
le ilerlenmeli” uyarısında bulundu
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Güneş alerjisi, güneş ışın-
larına doğrudan maruz 
kalınması sonucunda cilt-
te kızarıklık, kaşıntı, kaba-

rıklık, şişlik ve döküntü ile kendini bel-
li ediyor. Güneş ışınlarının uzun süreli 
oluşturduğu maruziyetin devam ettiği 
durumlarda ise güneş hassasiyeti şid-
detlenebiliyor. Ancak genelde yaz ay-
larında oluşan güneş yanığı ile güneş 

alerjisi karıştırılabiliyor. Güneş aler-
jisi oluşması durumunda ise diş ma-
cunu ve yoğurt gibi maddelerin cilde 
kesinlikle sürülmemesi ve vakit kay-
betmeden en yakın sağlık kuruluşuna 
gidilmesi gerekiyor. Memorial Kayseri 
Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden 
Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, güneş 
alerjisiyle ilgili bilgi vererek, konu ile 
ilgili önemli uyarılarda bulundu.  

Güneş yanığı 
sandığınız 

rahatsızlıklar 
alerji çıkabilir
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 GÜNEŞ ALERJİSİ NADİR 
GÖRÜLÜYOR

Güneş alerjisi ile güneş yanığını 
birbirinden ayırmak gerekir. Pek çok 
insan güneş yanığı ile güneş alerjisi-
nin aynı şey olduğunu zannetmekte-
dir. Güneş alerjisi çok nadir görülen 
bir sağlık sorunudur. Güneş alerji-
si güneşe çıkıldığı anda başlayarak 
kendini kaşıntı, kızarıklık, kaba-
rıklık ve şişlikle belli eder. Aslında 
güneş alerjisi ürtiker gibi aşırı du-
yarlılık reaksiyonudur. Çeşitli ilaç-
lar ile kozmetik maddelerin ultra-
viyole radyasyon (UVR) ile birlikte 
etki göstermesi sonucu ortaya çıkan 
döküntüler ve bağışıklık sisteminin 
etkili olduğu güneş alerjileri, güneş 
ışınlarına karşı vücudun gösterdiği 
bir reaksiyondur. Ancak her dökün-
tü güneş alerjisinin belirtisi değil-
dir. Güneş yanığı ise ölçüsüz güneşe 
maruz kalan her insanda cilt rengin-
de koyulaşmayla(bronzlaşma) ve kı-
zarmayla başlamaktadır. Güneş aler-
jisi kadınlarda erkeklere oranla 3 kat 
fazla görülmektedir. 

BELİRTİLERE DİKKAT

Güneş alerjisinin belirtileri; kaşın-
ma, batma hissi, döküntü ve ciltte-
ki kırmızımsı lekelerdir. Kurdeşen cil-
din büyük bir bölümüne yayılırsa 
farklı belirtiler de görülebilmektedir. 

• Düşük tansiyon ortaya çıkabilir. 
• Şiddetli baş ağrısına neden ola-

bilir.
• Mide bulantısı bile olabilmekte-

dir.
• Nefes alıp vermede zorluk yaşa-

nabilmektedir.

KORUNMASIZ ÇIKMAYIN 

Güneş yanığı, güneş ışınlarına 
maruz kalınmasıyla ortaya çıkan bir 
durumdur. Korumasız uzun süre 
güneş altında kalmak ciltte yanığa 
neden olacaktır. Ancak güneş alerji-
sinin oluşması için güneş altında 1-2 
dakika bile kalmak yeterli olmakta-
dır. Hatta saniyeler içinde güneş aler-
jisi olanlarda kaşıntı, şişlik, yanma, 
batma gibi ürtiker denilen reaksiyon 
ortaya çıkmaktadır. Güneş yanığı ise 
en erken 15-20 dakika içinde güneş-
le temas eden vücudun açık bölgele-
rinde oluşmaktadır. Esmer tenlilerde 
cilt koyulaşması şeklinde, beyaz ve 
kızıl tenlilerde ise kızararak gerçek-
leşmektedir. Esmer tenlilerde yanığın 
oluşması, beyaz ve kızıl tenlilere göre 
daha uzun sürmektedir. Güneş yanı-
ğı foto alerji ve güneşle tetiklenebilen 
pek çok hastalığa neden olabilmek-
tedir. Yanık, uzun vadede ciltte ta-
miri mümkün olmayan DNA hasarı-
na, malignmelanom olarak bilinen cilt 
kanserine, göz çevresinde ve deride 
erken yaşlanmaya yol açacaktır. Bu-
nun için güneş ışınlarının zararlı et-
kilerinden korunmak gerekmekte-
dir. Güneş ürtikeri de olarak bilinen 
güneş alerjisi ise ciltte kurdeşen tab-
losuna neden olan nadir görülen bir 
alerjik reaksiyondur. Kırmızı renkli 
lekeler ya da şeritler ile kendini belli 
eden alerji, ağrılı ve kaşıntılı bir sü-
recin başlamasına neden olmaktadır. 
Uzun veya kısa süreli olabilen alerji, 
güneşe maruz kaldıktan hemen sonra 
başlamakta, vücudun bu duruma ne-
den tepki verdiği tam olarak bilinme-
mektedir. Kronik hale gelebilen güneş 
alerjisi tedavi edilebilmektedir.  



70

Sağlık

 GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN 
KORUYUCU KULLANIN

Güneş koruyucular kimyasal ve fi-
ziksel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu 
koruyucular kendi içinde avantaj ve 
dezavantajlara sahiptir. İkisi arasın-
daki tercih; kişinin cilt tipine, cilt has-
sasiyetine ve tercih ettiği dokuya göre 
yapılmalıdır.

Kimyasal güneş koruyucular orga-
nik bileşikler içerir. UV ışınlarını ab-
sorbe eder. Cilt yüzeyinin altında ger-
çekleşen kimyasal reaksiyonla cildi 
UV ışınlarından koruyan bir güneş 
koruyucu olarak düşünülebilir. Hafif 
ve yapışkan olmayan bir dokuya sa-
hiptir. Fiziksel güneş koruyuculara kı-
yasla ciltte daha kolay yayılır.

Bununla birlikte cilt tarafından emil-
diği için gözenekleri tıkama olasılı-
ğı vardır, ayrıca mutlaka güneşe çıkma-
dan dakikalar önce uygulanmalıdır.

Fiziksel güneş koruyucular cilt yü-
zeyinde işlev gören titanyum dioksit 
veya çinko dioksit gibi aktif mineral 
bileşenler içerir.

Bu koruyucular UVA ve UVB ışın-
larına karşı koruma sağlar, genellikle 
geniş spektrumludur. 

Cilt yüzeyinde çalıştığı ve cilde nü-
fuz etmediği için gözenekleri tıkama 
olasılığı daha azdır.

Eğer aceleyle dışarı çıkılması ge-
rekiyorsa, önceden güneş koruyucu 
uygulayacak vakit yoksa cildi güneş 
ışınlarından korunduğundan emin 
olmak için fiziksel bir güneş koruyu-
cu tercih edilmelidir. Kimyasal güneş 
koruyucudan farklı olarak ter ve se-
bum nedeniyle pütürlenerek ciltten 
dökülebilir. Bu nedenle birkaç saatte 

bir yeniden uygulanması bir zorunlu-
luktur. Ayrıca ciltte beyazlık bırakaca-
ğı için cilt tonunu değiştirebilir.

 
GÜNEŞ ALERJİSİ İÇİN ALINMASI 
GEREKEN TEDBİRLER

Güneş yanığı kışın kardan yansıyan 
ışınlarla bile oluşurken, güneş alerjisi 
en sık yaz mevsiminde ortaya çıkmak-
tadır. Güneş alerjisi olanların yazın ta-
tile çıkmadan dermatoloji hekiminden 
öneri alması gerekir. Cilt alerjisi olan-
lar güneşin zararlı ışınlarından koru-
nacak ekstra tedbirler almalıdır. 

• Güneşin zararlı etkilerinden ko-
runmak için 11.00-16.00 saatle-
ri arasında uygun güneş koru-
yucular kullanılmalıdır. 

• Vücudun D vitamini sentezi ih-
tiyacının %90’ı güneş ışınları 
vasıtasıyla deri tarafından karşı-
lanır. Cildin ürettiği D vitamini 
depolanır ve kışın yeterli güneş 
alınamayan durumlarda depo-
dan kullanılır. Günde 10-15 da-
kika güneş ışınlarının dik geldiği 
öğlen saatlerinde güneşlenmek 
D vitamini sentezi için yeterlidir. 
Güneş alerjisinden korunmak 
için şapka ve gözlük kesinlik-
le kullanılmalıdır. 

• Uzun kollu, hava alabilen ku-
maştan yapılmış açık renkli ge-
niş kıyafetler tercih edilmelidir. 

• Güneş alerjisi olan çocuklar için 
yaz mevsimi boyunca daha fazla 
tedbir alınmalıdır. Güneş koruyu-
cu kullanmadan kesinlikle güne-
şe çıkartılmamalıdırlar. Çocuklar 
suya her girip çıktığında güneş 
koruyucuları yenilenmelidir. 
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Hızlı kilo verdiren 
diyetler kalıcı 

zarara yol açabilir!
Yaz aylarının gelişiyle birlikte sıcaklıkların arttığı bu günlerde 

sağlıklı beslenmenin önemi ile ilgili bilgiler veren Medical 
Park Çanakkale Hastanesi’nden Diyetisyen Gökçenur Aşık, 
“Her zaman olduğu gibi yaz aylarında da sağlıklı beslenme 
kurallarına dikkat ederek hem formumuzu koruyup hem de 

sağlıklı kalabiliriz” dedi.
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Yaz sıcaklarının yaşandığı 
bu günlerde beslenmemize 
daha çok özen gösterme-
miz gerektiğinin altını çi-

zen ve sosyal medyadaki kısa zaman-
da hızlı kilo kaybını hedefleyen düşük 
kalorili diyetlerin vücudumuzda ka-
lıcı harabiyetlere yol açabileceğini be-
lirten Medical Park Çanakkale Hasta-
nesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. 
Gökçenur Aşık, “Daha çok kas ve su 
kaybına neden olan bu diyetler hem 
bizi halsiz bırakmakta hem de meta-
bolizmamız üzerine olumsuz etkileri 
bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

KAHVALTINIZI MUTLAKA YAPIN 

Güne mutlaka kahvaltı ile başlan-
ması ve öğün atlamadan günün bü-
tün öğünlerinin düzenli bir şekilde 
yapılması gerektiğinin önemini vur-
gulayan Dyt. Gökçenur Aşık, şu bil-
gileri paylaştı;

“Aksi halde kan şekerimizde denge-
sizlikler ortaya çıkar ve porsiyon kont-
rolünü kaybedebiliriz. Kahvaltıyı atlar-
sak ya da karbonhidrat ve yağ ağırlıklı 
bir kahvaltı yaparsak, yazın sıcağında 
metabolizmamızı yorar, dikkat eksik-
liği, halsizlik, bitkinlik yaşarız. Çabuk 
yorulur ve baş ağrısı gibi sorunlar yaşa-
maya başlarız. Yaz aylarında yapılacak 
kahvaltıda az yağlı peynirler, az tuzlu 
zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafe-
in içeren içecekler yerine de yarım yağlı 
süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu 
gibi bitki çayları tercih edilmeli.”

YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURUN 

Vücudumuzun sıcak yaz günlerin-
de de besin ve enerji ihtiyacı oldu-
ğunu ve günlük hayatımızı devam 
ettirebilmek için yeteri kadar protein, 
karbonhidrat ve vitamini aynı şekilde 
almayı sürdürmemiz gerektiğini vur-
gulayan Dyt. Gökçenur Aşık, “Ancak 
yaz aylarında yağlı besinlerden ola-
bildiğince uzak kalmakta fayda var. 
Özellikle öğlen ve akşam yemekleri-
ni yağsız haşlama, sulu ya da ızgara 
yemeklerle donatın, sık aralarla azar 
azar yemeye özen gösterin, her fırsat-
ta zeytinyağlı ya da söğüş sebzeler-
den tüketin” dedi. 

SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU İÇİN 

Diğer mevsimlerde de bol bol su 
içilmesinin önemli olduğunu fakat 
sıcak yaz günlerinde terleme ile kay-
bedilen su miktarı arttığından tüket-
memiz gereken suyu da artırmamız 
gerektiğinin altını çizen Dyt. Gökçe-
nur Aşık şunları söyledi;

“Vücut ağırlığınızın kilosu başına 
yaklaşık 30 ml kadar su tüketmeye ça-
lışın. Su içmediğiniz zaman susuzlu-
ğunuzu kola, gazoz gibi gazlı içecekler 
yerine taze sıkılmış meyve suyu, bit-
kisel soğuk çaylar ve ayran gibi daha 
doğal içeceklerle gidermeniz her za-
man daha sağlıklı birer seçenektir. Yaz 
aylarında egzersiz ve spor yapılırken 
kış aylarına göre daha fazla sıvı kaybı 
yaşanacağı için egzersize başlamadan 
15 dakika önce 1-1.5 bardak, egzersiz 
sırasında ise 10-15 dakikada bir yarım 
bardak su içmek gerekli.”
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ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNE 
SINIRLAMA

Yazın sıvı ile beraber kaybedilen 
sodyum, klor, potasyum gibi mineral 
ve elektrolitlerin de yerine geri ko-
yulması gerektiğini ve bunların ye-
rine koyulmaması halinde yeterince 
su içilse bile halsiz ve yorgun hisset-
meye devam edileceğini belirten Dyt. 
Gökçenur Aşık, “Bunun için her gün 
2 bardak maden suyu içebilirsiniz. 
Yemeklerde ve ara öğünlerde mineral 
deposu olan yeşil yapraklı taze seb-
zelerden ve su deposu yaz meyvele-
rinden mutlaka yemelisiniz. Ayrıca 
kahve ve çay alımını sınırlandırmaya 
çalışın. Kahvede bulunan kafein daha 
fazla idrar atılmasına ve dolayısıyla 
su kaybına neden olur. Kahve ve çay 
gibi içecekler vücuttaki su içeriğini 
azalttığı için daha az tüketilmeli” şek-
linde konuştu.

MEVSİM SEBZE VE MEYVELERİNİ 
DEĞERLENDİRİN

Vücut direncini artırmak için bol 
sebze, salata ve meyve tüketilmesi 
gerektiğini, sebze ve meyvelerin içer-
dikleri vitamin, mineral ve antioksi-
danlar nedeniyle sağlıklı beslenmede 
öncelikli olarak tercih edilmesi ge-
rektiğinin altını çizen Dyt. Gökçenur 
Aşık, “Buna ilave olarak meyveler şe-
ker içeriğinden dolayı tatlı isteğimizi 

de karşılayacağından tatlıya olan eği-
limi de azaltacaktır. Kolesterol, şeker 
ve kan basıncı üzerine olumlu etkileri, 
kabızlığı önlemesi ve tok tutma özel-
liğinden dolayı lifli besinlerin tüke-
timine önem verilmeli” diyerek yaz 
aylarında sebze ve meyve tüketiminin 
önemini vurguladı.

TATİLLERDE AÇIK BÜFELERE 
DİKKAT!

Yaz aylarında kilo kontrolünü zor-
laştıran en büyük etmenlerden biri-
sinin de tatilde tüketilen açık büfe 
yemekler olduğunu söyleyen Dyt. 
Gökçenur Aşık, “Kalori bombası açık 
büfelerde doğru besin seçimi oldukça 
önemlidir. Kızartma et yemekleri yeri-
ne ızgaralar, soslu makarnalar yerine 
az yağlı pilav ya da sade makarnalar, 
sadece limon ve sirke ile lezzetlendi-
rilen salatalar tercih edilmelidir. Tatlı 
reyonlarında düşük kalorili ve sağlık-
lı tatlı seçimleri yapılmalıdır. Gece ye-
meklerinden de itina ile uzak durul-
malı” ifadelerini kullandı.
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GIDA GÜVENLİĞİNE ÖZEN 
GÖSTERİN

Besin zehirlenmeleri ile ilgili de 
önemli bilgiler veren Dyt. Gökçenur 
Aşık sözlerine şöyle devam etti;

“Besin zehirlenmeleri halk sağlığı-
nı yakından ilgilendiren ve özellikle 
yaz aylarında artan hastalıklardan 
biri. Çoğunlukla hafif seyirli ve kısa 
süreli hastalıklar olmalarına karşın, 
zehirlenmeye yol açan besinle ve 
kişiyle ilgili bazı faktörler hastalı-
ğın zaman zaman daha ağır seyret-
mesine hatta ölümcül olmasına yol 
açabilmekte. Özellikle yaz aylarında 
dışarıda ve açıkta satılan yiyecekle-
rin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk 
bozulan potansiyel riskli besinler (et, 
yumurta, süt, balık vb.) açıkta bek-
letilmemeli, besinlerin hazırlanması 
ve pişirilmesi aşamalarında hijyen 
kurallarına özen gösterilmeli. Yaz 
aylarında özellikle rota virüslerden 
kaynaklanan bebek ve çocuklarda 

yaygın olarak görülen ishallerin ön-
lenmesinde el temizliği ile sebze ve 
meyveleri yemeden önce iyice yıka-
mak çok önemli.”

EGZERSİZ YAPILMALI

Sağlıklı beslenme kurallarını ha-
yata geçirmenin yaz döneminde de 
oldukça önemli olduğunu, az ve sık 
yemeye, uzun süre aç kalmamaya 
özen gösterilmesi gerektiğini belir-
ten Dyt. Gökçenur Aşık, “Her besin 
grubunun vücuda ayrı ayrı faydaları 
var, bu yüzden besin çeşitliliğine özen 
göstererek porsiyon kontrolü sağlan-
malıdır. Tüm bu önerilere ilave olarak 
her dönemde olduğu gibi yaz ayların-
da da hayatımızda egzersiz mutlaka 
olmalı. Yazın hem keyifli vakit geçirip 
hem de fiziksel aktivitemizi artırmak 
için yüzme tercih edilebilir. Haftada 
4-5 gün 40-50 dakika kadar egzersiz 
yapılması yeterli olacaktır” diyerek 
sözlerini noktaladı.
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A şırı sıcaklar ve yüksek 
nemin göz açtırmadığı 
bu yaz günlerinde ‘sıcak 
çarpması’ deyip geçme-

mek, çok dikkatli olmak gerekiyor. 
Zira tedavi edilmeyen sıcak çarpması 
beyin, kalp, böbrekler ve kaslara hızla 
zarar vererek, hatta beyin kanamasına 
yol açarak hayati riske neden olabili-
yor! Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadı-
köy) Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. 
Nebahat Bilici “Kalp, böbrek, diyabet, 
hipertansiyon, akciğer hastalığı gibi 
bazı kronik hastalıklar sıcak çarpması 
riskinizi artırabilir. Aşırı kilo, hareket-
siz olmak, gebelik ve daha önce sıcak 
çarpması geçmişine sahip olmak da 

vücudun kolayca aşırı ısınmasına yol 
açar” diyor. Sıcak çarpmasının, en cid-
di ısı yaralanması türü olduğunu söy-
leyen Dr. Nebahat Bilici “40 C veya 
daha yüksek bir vücut sıcaklığı, sıcak 
çarpmasının ana işaretidir. Konuş-
ma bozukluğu, sinirlilik, baş ağrısı, 
baş dönmesi, mide bulantısı ve kus-
ma, kızarmış cilt, hızlı nefes alma da 
eşlik edebilir. Sıcak çarpması tahmin 
edilebilir ve önlenebilir bir sorundur. 
Ancak gerçekleştiğinde acil tedavi 
gerektirir” diye konuşuyor. Nöroloji 
Uzmanı Dr. Nebahat Bilici sıcak çarp-
masına karşı ihmale gelmez 9 kuralı 
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde 
bulundu.

Sağlık

Sıcak çarpmasına 
karşı bu 9 kurala 

dikkat!
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1. BOL SIVI TÜKETİN

Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketin. 
Bol miktarda sıvı vücudunuzun terle-
mesine ve normal vücut ısısını koru-
masına yardımcı olur. Vücuttan sıvı 
atılımını arttıran kafein ve alkolden 
kaçının.

2. HAFİF GIDALAR TERCİH EDİN

Sindirimi kolay, hafif yiyecekler 
tercih edin. Ağır yiyecekler, kızartma-
lar, asitli içecekler, şerbetli tatlılardan 
uzak durun.

3. VÜCUDA SIKI OTURAN 
GİYSİLERDEN KAÇININ

Vücuda sıkı oturan giysiler vücu-
dunuzun düzgün bir şekilde soğuma-
sına izin vermez. Vücudunuzun ter-
leme ve kendini soğutma yeteneğini 
engeller. Sıcak havalarda açık renkli, 
sentetik olmayan, ince yazlık kıyafet-
ler tercih edin.

4. GÜNEŞTEN KORUNUN

Güneş altında şapka, şemsiye ve 
güneş gözlüğü kullanın. Güneş ya-
nığı vücudunuzun kendini soğutma 
yeteneğini etkiler, bu nedenle ken-
dinizi açık havada geniş kenarlı bir 
şapka ve güneş gözlüğü ile koruyun 
ve SPF’si en az 30 olan bir güneş kre-
mi kullanın. Güneş kremini güneşe 
çıkmadan 30 dakika önce uygulayın 
ve eğer yüzüyorsanız her iki saatte 
bir yenileyin.
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5. UZUN VE AĞIR EGZERSİZLERDEN 
UZAK DURUN

Sıcak havalarda yorucu aktiviteler-
den kaçınamıyorsanız, bol sıvı tüketin 
ve sık sık serin bir yerde dinlenin. Uzun 
ve ağır egzersizlerden kaçının. Sabahın 
erken saatlerinde veya akşamın erken 
saatleri gibi günün daha serin kısımları 
için egzersiz veya fiziksel efor planla-
maya çalışın. Sık sık ılık su ile duş alın.

6. PARK ETMİŞ ARAÇTA OTURMAYIN

Aracınızı güneşte park ettiğinizde, 
arabanızdaki sıcaklık 10 dakika için-
de 6,7 C’den fazla yükselebilir. Camlar 
açılmış veya araba gölgede olsa bile, 
sıcak veya sıcak havalarda bir kişiyi 
park edilmiş bir arabada bırakmak gü-
venli değildir. Bu hata çocuklarda ısıya 
bağlı ölümlerin yaygın bir nedenidir.

7. ÇALIŞMA SÜRENİZİ KADEMELİ 
OLARAK ARTIRIN

Sıcak iklime alışkın olmayan insan-
lar, özellikle sıcak çarpmalarına karşı 
daha hassastır. Vücudunuzun sıcak 

havaya alışması birkaç hafta sürebilir. 
Bu sürece kadar sıcak saatlerde çalış-
ma sürenizi kademeli olarak arttırın, 
bol sıvı tüketin ve eforunuz kısıtlayın.

8. BU SAATLERDE DIŞARI 
ÇIKMAKTAN KAÇININ

Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bili-
ci “Çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler, 
sıvı atılımını arttıran İlaç kullananlar 
ve kronik hastalığı olanlar sıcak çarp-
malarına karşı daha duyarlı olduğu 
için bu kişilerde mutlaka ek önlemler 
alınmalıdır. Bu gruptakiler 10.00-16.00 
saatleri arası güneş altında yüksek sı-
cağa maruz kalmamalı ve bol sıvı tü-
ketmelidir.

9. BİLİNÇLİ OLMAK ŞARTIYLA 
KLİMADAN FAYDALANIN

Sürekli sıcak havalarda, vücudu so-
ğutmanın ve nemi düşürmenin en etki-
li yolu klima kullanımıdır. Ancak yan-
lış ve bilinçsiz klima kullanmamalıyız. 
Klimaya doğrudan maruz kalındığında 
ani kas tutulmaları, ağrılar ve yüz felci 
gibi kısmi felçler ortaya çıkabilir.
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Ayın Markası

Işıklı masamızda bu ay makyajı 
sanata dönüştüren ürünleriyle 
Makeup Art Cosmetics yani 
kısa adıyla MAC var. Makyajınızı 
sabitleyen su bazlı spreyden 
16 saat kalıcı rimele, yoğun 
nemlendiricili dudak balmından 
kaşlarınıza stil kazandıracak 
maskaraya MAC ve öne çıkan 
ürünleri... Alev KAYA

DUDAKLARINIZ EMİN ELLERDE
Dudaklara yoğun nemlendirme 
sağlayarak bakım yapan bir nemlendirici 
dudak balmı, badem yağı, Shea yağı, 
avokado özü, buğday tohumu yağı, A ve 
E vitamini içerir. Rujdan önce ya da tek 
başına kullanılmak için tasarlanmıştır. 
Dudakları çevresel etkilerden korumak 
için nemi dudaklara hapseder.

KİRPİKLERİNİZE MÜKEMMELLİK KATIN
Extended Play Lash Maskara, küçük 
fırçasıyla çok güzel belirginlikte kirpikler 
yaratan, yenilikçi hafif formülüyle suya 
dayanıklıdır. 16 saat kalıcılığını korur, buna 
rağmen yenilikçi termal-duyarlı formülü 
ile ılık su ile kolayca çıkar. Belirleyici 
kompozisyonu kirpikleri uzatarak muhteşem 
belirginlikte gözükmelerini sağlar.

KAŞLARINIZ TÜM GÜN 
SABİT DURSUN
MAC Kaş Maskarası, 
kaşları şekle sokar, 
parlaklık ve stil ekler. 
Pul pul dökülme ve 
sertleşme yapmaz. 
Renkli ya da şeffaf 
versiyonları 
mevcuttur. 
Kaşlarınızı tüm 
gün sabit tutar. 
Uzun süre kalıcıdır, 
leke yapmaz. 
Topaklanma 
oluşturmaz, 
bulaşmaz. Kontakt 
lens kullanıcıları 
için de uygundur.

HER IŞIKTA MÜKEMMEL 
GÖRÜNÜN
Aydınlatıcı Strobe Cream, cildi 
anında toplayan bir ürün. 
Cildi ışıltılı parçacıklarla ve 
antioksidanlarla aydınlatır ve 
berraklaştırır. Gün ışığından 
spot ışıklarına kadar her 
ışığı yansıtarak cildin en 
iyi şekilde görünmesini 
sağlar. Cildi pürüzsüzleştirir, 
berraklığı artırır, canlılık 
verir, nemlendirir.

MAKYAJA SON DOKUNUŞ
Prep+Prime Fix, cildi nazikçe yatıştırmak ve 
tazelemek için yeşil çay, papatya ve salatalık 
karışımından oluşturulmuş vitamin ve 
minerallerle dolu hafif bir su bazlı makyaj 
spreyi. Kalıcı romantik gül, sakinleştirici 
lavanta veya kremsi hindistancevizi 
kokusuyla makyajınızı sabitlerken cildinizi 
de nemli tutar.
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MEN

YAKIŞIKLI
SICAKKANLI

DOĞAL

MODA
ERKEKLER TAKIM 

ELBISE GIYMEK 
ISTEYECEK

LIFESTYLE
NORMALLEŞMENIN  

ILK PARTISI  
RE TOUCH MAG'TEN

BİRAND TUNCA

"HEDEFIME ULAŞMAK 
IÇIN NE GEREKIYORSA 

YAPARIM"

İSMAİL BALABAN
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Kapak

HER RENGE 
SAHİBİM AMA 

HİÇBİR RENGE AİT 
DEĞİLİM

BİRAND TUNCA

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ekranların yeşil gözlü 
jönü Birand Tunca, hakkında yakışıklı oyuncu yerine, oyuncu ve 
yakışıklı olarak anılmak istediğini söylüyor.  “Her renge sahibim 
ama hiçbiri renge ait değilim” diyen genç oyuncuyu çok yönlü 
ve tahmin edilemez biri olarak yorumlamak da yanlış olmaz.

Röportaj: Melis Güvenç,  Fotoğraflar: Mesut Yazıcı,  Styling: Eylem Yıldız,  Video: Yusa Ebrar Dursunoğlu  
Saç ve Makyaj: Şehrazat Naseri,  Styling asistanları: Zeynep Baba, Gizem Cıldız,  Mekan: Peacock Beach
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Kapak

Şort- Gökhan Yavaş / Boreal Brandlifting
Gömlek- Beymen Collection / Beymen
Ayakkabı- Christian Louboutin
Kolye- Atolye Wolf
Bileklik- Atolye Wolf
Çorap- Penti
Gözlük- Berluti / Doğan Optik
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O luversin Gari film serisiyle 
ilk sinema filmi heyecanı-
nı yaşayan Birand Tunca, 
canlandırdığı karakterin 

izleyici tarafından sahiplenilmesini 
olağan bir durum olarak gördüğünü 
anlatıyor. Tunca, “Komedi zordur ama 
yöresel komedilerle insanlara ulaşmak 
daha kolaydır” diyor. “Oyunculukta 
ego olmalı mı” konusu üzerinde kafa 
yorduğumuz Tunca bu konuda ise il-
ginç ama bir o kadar da aydınlatıcı açık-

lamalarda bulunuyor. Hepsi ve daha 
fazlası Tunca ile keyifli sohbetimizde...

Oluversin Gari alışılmadık bir 
tarzdaki film serisiyle ekrana hem yeni 
bir soluk getirdi hem de çok sevildi… 
Sen bu projeyi ve ilk film heyecanını 
nasıl anlatır, nasıl yorumlarsın? 
Benim için de farklı bir deneyim... 
Ama çok keyifli bir süreç oldu... İzle-
yicinin de aynı duyguları paylaşma-
sından dolayı çok memnunum...

Kapak
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Kapak

Gömlek- Saint Laurent / Beymen
Pantolon- Valentino / Beymen
Atlet- Zara
Kolye-Asporsha
Yüzük1-Atolye Wolf
Yüzük2-Atolye Wolf
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Canlandırdığın karakter Güney 
de izleyici tarafından çok çabuk 
sahiplenildi, buna ne diyorsun? 
Güney’in senin için nasıl bir anlamı 
ve değeri var anlatır mısın biraz?
Güney ütopik bir karakter değil niha-
yetinde... Bizden biri... Belki en yakın 
arkadaşınız ya da komşunuz... Sevil-
mesi ve sahiplenilmesi olağan bir du-
rum bence... Benim de yakın bir arka-
daşım gibiydi. O yüzden kafa kafaya 
verip aynı masada içimizi rahatça dö-
kebildik birbirimize...

SANIRIM BEN ŞEHİR İNSANIYIM

Komedi yaparken izleyenleri 
“Ya güldüremezsem” korkusu 
yaşadığın hiç oldu mu? 
Evet çünkü komedi zordur... Ancak 
komedi doğru kişilerde doğru nok-
taya ulaştığında basittir. Yöresel ko-

medilerde insanlara ulaşmak daha 
hızlıdır. Hemen bir tanıdığına benze-
tildiğimiz için doğru noktaya çabuk 
ulaşılır. Kaygılarım illaki oldu ama 
bazen de o kaygılarımız güldürdü... 
Bu yüzden ben mümkün olduğunca 
şeffaftım ve bu sayede korkumun üs-
tesinden gelebildim.

Peki sen şehir temposundan asla 
vazgeçemeyen bir modern çağ 
çocuğu musun yoksa ilk fırsatta 
kendini kırsala, doğaya atan biri 
misin? Bir gün, bir Ege kasabasına 
yerleşme fikrin var mı mesela? 
Her fırsatta kendimi doğanın içine 
atarım. Ama keşke orada yaşasaydım 
gibi bir düşüncem yok. Şehir tempo-
suna alışınca insan sadece nefes al-
mak ve tinsel olarak dinginlenmek 
için kaçmak istiyor. Onun dışında şe-
hir insanıyım sanırım...

Her fırsatta 
kendimi doğanın 
içine atarım. Ama 
keşke orada 
yaşasaydım gibi 
bir düşüncem 
yok. Şehir 
temposuna 
alışınca insan 
sadece nefes 
almak ve 
tinsel olarak 
dinginlenmek için 
kaçmak istiyor. 
Onun dışında 
şehir insanıyım 
sanırım...

Kapak
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Kapak

Şort- Le Cle
Gömlek- AMI / V2K
Kolye- Asporsha
Gözlük-Hermossa / Doğan Optik
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Oluversin Gari’de seni her şartta 
ve koşulda aşkından vazgeçmeyen 
biri olarak izliyoruz… Peki gerçek 
dünyada nasıl bir aşıksın? Güney’le 
benzeşen ve ayrılan yönleriniz neler? 
Aşk demek yerine tutku demek daha 
uygun benim için... Ben de tutkumun 
peşinden vazgeçmeden koşarım. Bu 
yönü ile birebir aynıyız diyebilirim. 
Ama Güney fazla başına buyruk bir 
karakter, o konuda biraz ayrı düşü-
yoruz. Ben sorumluluklarımı o kadar 
görmezden gelemiyorum maalesef...

İki gönül bir olunca her şeyin 
hallolacağını düşünenlerden ve 

öyle yaşayanlardan mısın? 
Evet... Duygular dışında her şey geçici 
ve doldurulabilirdir...

Şu an özel hayatın ne durumda… 
Aşk hayatının neresinde 
bulunuyor? 
Fazla özel bir yerinde duruyor... Ben 
bile pek kurcalayamıyorum...

Aslıhan Malbora ile nasıl bir ikili 
oldunuz sence? 
Aslıhan keşke daha önceden çalışabil-
me fırsatım olsaydı dediğim ve aynı 
zamanda arkadaşım. Uyumlu bir set 
geçirdik.

Kapak
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Kapak

Şort Mayo - Vakko
Gömlek- Brooks Brothers
Ceket- Vakko
Kolye- Asporsha
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ZORLAMA SONLU HİKAYELERİ  
PEK SEVEMİYORUM 

Her hikaye mutlu sonla bitmeli mi 
sence? Bir seyirci olarak izlediğin 
yapımlarda görmek istediğin final 
sahneleri genellikle nasıl olursa o 
yapım seni tatmin eder? 
Hikayelerin kendi içerisindeki tutarlı-
lık sonunu hazırlar bence... Eğer mut-
lu bir sona evriliyorsa mutlu bitmesi, 
eğer evrilmiyorsa hüzünlü bitmesi 
beni tatmin eder. Zorlama sonlu hika-
yeleri pek sevemiyorum...

Kariyerinde kim gibi bir oyuncu 
olmak ve anılmak istersin? 
Her röportajda dediğim gibi mesleğe 
bakış açısıyla Daniel Day Lewis gibi 

olmak. Size şunu örnek vereceğim… 
Yakışıklı oyuncu diye anılmaktansa, 
oyuncu ve yakışıklı olarak anılmayı 
tercih ederim.  

Sana hep zengin ve tatlı çocuk 
rolleri geldiği doğru mu? Avrupai 
bir yüze sahip olmak bu tarz rolleri 
daha çok çekse de bu duruma kendi 
adına nasıl bir yorum getirirsin?
Hem evet hem hayır... Bu sadece bir 
denk gelme meselesi... Görünüşümün 
etkisi büyüktür illaki ancak henüz 
farklı karakterler karşıma çıkmadığın-
dan... Bu uzun bir yol, yolun başında 
karşılaştığım karakterler şimdilik 
bunlar. İleride daha zıt daha kompli-
ke daha çirkin bir sürü karakter var... 
Sadece henüz denkleşemedik.

Kapak
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Kapak



91

Oyunculukta aşırı egosu olanlar 
bir gün mutlaka hüsrana uğruyor 
fikrine katılıyor musun? 
Ego kelime olarak gittikçe içleri bo-
şaltılan, gittikçe değersizleşen ke-
limelerden sadece biri. Normalde 
psikolojide id -ego- süper ego olarak 
anılan ve bizi dengede tutan kısımdır 
ego. Ama ilk akla gelen anlamını ko-
nuşursak, narsist veya kibrin olduğu 

her şey kendi hüsranını doğurur. Biz 
sanatla uğraşıyoruz egomuz olmak 
zorunda ama içi boş bir ego değil 
bu... Sağlam temelli egonun oranı 
sizi hüsrana uğratmaz sadece ayak-
larınızı yere sağlam bastırır. Dona-
nımlarımızı bilgilerimizi birilerinin 
üzerine geçmektense yayma peşinde 
olsak dünya daha güzel daha barış-
çıl, daha iyi bir yer olurdu.

Kapak Gömlek-Vakko
Pantalon- Emporio Armani / Beymen
Kolye-Asporsha
Bileklik-Atolye Wolf
Terlik- Zara
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Kapak

Pantolon- Acne Studio / V2K
Atlet-Zara
Gömlek- CDEP / Beymen
Kolye- Asporsha
Bileklik-Atolye Wolf
Kemer- Massimo Dutti
Yüzük-Atolye Wolf
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Kapak

At biniyor, kılıç kullanıyor, dans 
ediyor ve çok okuyorsun… Bir 
oyuncuda mutlaka olması gerek ya 
da olmasa da olur dediğin neler var?
Bunun karar merci ben değilim... 
Çünkü oyunculuk spesifiktir. Dün-
yanın en iyi özelliklerine ve yete-
neklerine sahip olsanız da yönetmen 
sizden burnunuzla flüt çalmanızı 
istediğinde yapamıyorsanız siz ye-
terli bir oyuncu olmazsınız. Bu yüz-
den tek önerim kendilerini mümkün 
mertebe geliştirmeleri olabilir. Asla 
yapmayın diyeceğim şey ise ümitsiz-
liğe kapılmak olur.

İYİ NİYETLİ ELEŞTİRİYE AÇIĞIM

Peki senin bunlar dışında 
bilinmeyen başka  
renklerin var mı? 
Dediğim gibi şeffaf olmayı tercih edi-
yorum... Her renge sahibim ama hiç-
bir renge ait değilim...

Sen ve egon eleştiriye açık mısındır? 
Sana karşı yapılan veya söylenen 
nelere karşı tahammülün yoktur? 
Eleştiriye her zaman açığım ama 
yaftasız, temiz ve iyi niyetli, yapıcı 
eleştirilere... Bunu anlamak için de 

tecrübe etmen gerek ve donanımlı 
olmak gerek.

Pandemi dönemini tasavvufla 
ilgilenerek geçirdiğini söylüyorsun. 
Yaptığın okumalar ve tevekkülde 
kalma hali sende neleri 
güzelleştirdi, neleri fark ettirdi? 
Biraz fatalist belki biraz eternalist bir 
düşünceye yaklaştırdı... Tevekkülün 
önemini anlamama hayatın içindeki 
dişlilerden biri olduğumu fark etme-
me yaradı. Kendi frekansımı bulma 
yolculuğumu başlattı ve öze dönme-
nin başkaldırısını başlattı. Aslında 
gördüğün her şey senin aynandır ile 
başlayan sürecim kimseyi yargılama-
ma, fazla empati yapmama yardım-
cı oldu. Kimse sınanmadığı hayata 
ders vermeye kalkmasın. Bu hayata 
bir yol olarak baktığımdan beri daha 
az kaygılı bir Birand var. Dünyadaki 
en büyük frekans sevgidir, ne mutlu 
bir kişiye bunu geçirebilmeye…

Nelere karşı farkındalığının arttığı 
bir dönemdesin?
İnsanın sonsuzluk içinde sonsuz bir 
varlık olduğunun farkındalığındayım 
ve bir araştırmacı gibi kendi evrenim-
de kendimi aramaktayım...

Ego kelime olarak gittikçe içleri boşaltılan gittikçe 
değersizleşen kelimelerden sadece biri. Biz sanatla 

uğraşıyoruz egomuz olmak zorunda ama içi boş 
bir ego değil bu... Sağlam temelli egonun oranı sizi 
hüsrana uğratmaz sadece ayaklarınızı yere sağlam 

bastırır.



94

Kapak

KENDİ EVRENİMDE KENDİMİ 
ARAMAKTAYIM

Mucizelere inanır mısın? 
Hayatındaki en büyük mucize  
sence neydi? 
İnanırım... Samimi olarak söylüyo-
rum etrafa baktığınızda mucizelere 
inanmamak için özel çaba sarfetme-
niz gerekiyor. Ben baktığım her yerde 
mucize görüyorum. Ama bambaşka 

bir mucizem var ki annemin kanser 
mücadelesinden başarıyla çıkıyor ol-
ması mucizenin en büyük kanıtı ben-
ce. Dile kolay 16 yıl...

Hayatına ya da kendine son 
zamanlarda katmak istediğin 
dikkatini çeken neler var?
Holografik evren teorisi - kuan-
tum-madde -fizik, bunlara merak sar-
mış durumdayım.



Moda

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

Philips Sonicare, diş 
fırçası, diş etlerine 
nazik davranarak, 

diş plağını yok 
etmeye yardımcı 
olurken dişlerde 
derinlemesine 

temizlik sağlıyor, 
1.502 TL

Sephora Collection Smoothing 
Hydrating Fluid -For 

Men, cildi nemlendirirken 
pürüzsüzleştiriyor, 75 ml, 109 TL

L’Occitane, 
Osmanthus 
Body Lotion, 

250 ml,  
265 TL

Jo Malone, English 
Pear, derin temizleyici 

duş jeli, 208 TL

Fakir, Execute, 
2 Blade, tıraş 

makinesi, 545 TL

Phytoil Aromatherapy, Gentle 
Mousturizing Toner, %100 bitki 
suları ve uçucu yağ özlerinden 

oluşan nemlendirici ve 
temizleyici tonik, 143 TL

Old Spice, Booster duş 
jeli, 39,90 TL

Penhaligon’s, The 
Impudent Cousin Matthew, 

turunçgilli ve odunsu bir 
parfüm, 100 ml, 2.050 TL



Stiline güvenen bir erkeğin bembeyaz 
giyinmesi kadar büyüleyici bir başka 
görünüm daha düşünemiyoruz. Kimileri 
için basic giyimin anahtarı olsa da bizce 
beyaz modanın en iddialı renklerinden biri. 

Beyaz Büyü

Moda

American Vintage 
1.470 TL

Doria, 1.049 TL

Fred Melo, 
1.142 TL

Hartford T-Shirt 
895 TL

Nike, 1.099 TL

Outkast People 
1.270 TL

PSC, 395 TL

Selected, 
495 TL

Vakkorama 
595 TL

Dolce&Gabbana 5.250 TL



Moda

Zamansız şıklığın temel taşı siyah, 
sanılanın aksine yaz kombinlerine de en 
çok yakışan renklerden. Baştan ayağı 
simsiyah giyinerek tüm gözleri üzerinize 
çekebilir veya tüm canlı renklerle siyahın 
kusursuz uyumundan yararlanarak yepyeni 
kombinler deneyebilirsiniz.

Asil Siyah

Academia, 
499 TL

Asics, 1.599 TL

C64, 845 TL

Deus, 1.295 TL

Epidotte 
220 TL

Preach, 
1.345 TL

Sail Racing 
495 TL

Sail Racing, 
1.195 TL

Selected 1.195 TL

Vakkorama, 
545 TL
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Moda

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Artık her erkek 
takım elbise 

giymek isteyecek
Neden mi? Çünkü modacılar belki de ilk kez takım elbise 

tasarlarken erkek fiziğini daha fazla ön planda tutmaya 
başladı. Hal böyle olunca takım elbise demek, seksi erkek 

demek yorumu yapsak kesinlikle yanlış olmaz.
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Moda

Modern tasarımcılar, artık 
erkek fiziğini daha ön 
planda tutan takım elbi-
seler tasarlıyor. Geçmiş 

yıllarda kumaşı ya da yapısı ne kadar 
güzel ve özenli olursa olsun, erkekler 
takım elbise giymekten kaçardı. Ge-
leneksel kesimler erkekleri daha düz 
ve geniş gösterirken, modern kesim-
ler geniş omuz, ince bir bel ve uzun 
bir gövdeyi işaret ediyor. Bence tasa-
rımcılar yeni dönemde ilk kez erkek 
fiziğini göz önünde bulundurarak 
tasarımlarını gerçek anlamda hayata 
geçirdi.

DAVETLERİN DİKKAT ÇEKENİ OLUN

Artık içi parlak astarlı takım elbise-
ler tercih edilmiyor. Bu ceketin daha 
dökümlü durmasını sağlıyor. Yaka ve 
klapaları daha modern tasarımlar da-
vetlerin öne çıkan parçaları arasında. 
Omuzların daha dar, kalça kısımları-
nın daha dökümlü olduğu parçalar 
daha fit ve uzun gözükmenizi sağlı-
yor. Kısacası artık takım elbise demek 
seksi erkek demek.

TOM FORD’DAN TAM DESTEK

Tom Ford, artık erkeklerin vücu-
dunu ve kibirini ön planda tutan, 
erkek fiziğini ödüllendirircesine id-

dialı tasarımlara imza attığını vurgu-
ladı. Tom Ford’un bu iddiası moda 
endüstrisinin en önde gelen oyuncu 
yönetmenlerinden biri olarak görü-
len James Scully’nin “Her erkek Tom 
Ford giymek için forma girer” sözünü 
hatırlattı.

Tabi tüm bunlar artık 90’ların et-
kisinden kurtulmak için verilen bir 
savaş. Göbek deliğine kadar çekilen 
pantolonlar, bol kesim gömlekler, kat 
kat paçalar artık geride kaldı. Her za-
man 90’lar kazanacak değil ya.



100

Röportaj

“Hedefime ulaşana 
kadar ne gerekiyorsa 

yaparım”
Türkiye ve Dünya güreş şampiyonluğu, Kırkpınar 

Güreşleri’nde altın kemer gibi sayısız başarıya Survivor 
birinciliği de ekleyen İsmail Balaban azmi, hırsı, disiplini 

ve sabrıyla hedefine kilitlendiğini söylüyor ve ekliyor: 
Hedeflerim için en iyi şekilde çalışıp o hedefin zirvesine 
ulaşmam lazım. Bunun için ne gerekiyorsa da yaparım.

Röportaj: Melis Güvenç,  Fotoğraflar: Necdet Altunbudak,  Mekan: Radisson Blu Hotel Asia
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Röportaj

2009 yılından beri güreş camia-
sının parlayan yıldızlarından biri 
İsmail Balaban… Yıllar içinde on-
larca madalya, kupa kazanmış, 
hem Türkiye’de hem de dünyada 
sayısız şampiyonluğun ve de Kırk-
pınar Güreşleri’nde altın kemerin 
sahibi başarılı bir sporcu. Türkiye 
ve Dünya Güreş şampiyonu olan 
İsmail Balaban, Survivor’da da ge-
leneği bozmadı, bu yılki Survivor 
kupasını kucaklayarak diğer ödül-
lerinin arasına ekledi. Balaban, ya-
rışma sonrası artan popülaritesi, 
haksızlığa uğradığını düşündüğü 
yorumlar ve özel hayatına dair 
birçok konuya değindiğimiz soh-
betimizde, aslında göründüğün-
den çok daha fazlası olduğunu an-
latıyor…

Şampiyon, Survivor’dan şampiyon 
olarak geri döndü… Bu senin için 
sürpriz miydi yoksa şampiyon 
olacağını bilerek mi gitmiştin adaya?

Survivor şampiyonu olmak hep ha-
yal ettiğim bir şeydi. Daha önceki prog-
ramları takip ettiğim için çok katılmak 
istiyordum. Teklif gelince ve pandemi 
yüzünden güreşler ertelenince de bu 
fırsatı değerlendirmek istedim. Ben her 
zaman hedefleri için yaşayan biri ol-
dum. Hedeflerim için de en iyi şekilde 
çalışıp o hedefin zirvesine ulaşmam la-
zım. Bunun için ne gerekiyorsa da ya-
parım. Survivor’daki hedefim de tabii 
ki şampiyonluktu. Aynı zamanda bağ-
lı olduğum güreş camiasını daha fazla 
kitleye ulaştırıp, daha fazla kişiye ta-
nıtıp, sevdirmekti. Bunun için elimden 
gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.
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Peki giderken hayal ettiğin şey ve 
aslında karşına çıkan şey neydi?

Parkurlara çıkarım, elimden gele-
nin en iyisini veririm bu şekilde zir-
veye çıkarım diyordum. Ama olay 
sadece parkurdan ibaret değilmiş. 
Oradaki ada yaşantısı, zorluklar, aç-
lık, özlem, psikolojik savaş çok zor-
du. Farklı düşüncede ve karakterde 
insanlarla aynı adada olmak işi en 
zorlaştıran şey. Sevdiğiniz insanlar 
var, sevmediğiniz insanlar var, ar-
kanızdan konuşan insanlara rağmen 
takım olmak ve onlarla bir şeyler ba-
şarmak zorunda olmak var. Normal 
hayatta yan yana gelmeyeceğin in-
sanlarla yüz yüze bakmak zorunda 
kaldığın bir yermiş.

Hayatta kalma mücadelesinin 
yanında aslında bir psikolojik savaş 
ortamı yaşamışsın…

Ben bu kadar sabırlı biri olduğu-
mu bilmiyordum, bunu adaya gidin-
ce gördüm. Normalde bu kadar sakin 
biri değilimdir. Bunu yakın çevrem ve 
arkadaşlarım da bilir. Herkes "Birisini 
dövmeden nasıl geldin, nasıl sabret-
tin" diye soruyor. Çünkü karşı takım-
dan özellikle bana karşı gelen aşırı 
tahrikler vardı. Ama hepsine hedef-
lerim için, güreş camiasında bilinen 
bir ismim olduğu ve saygınlığımı ko-
rumak, spordan aldığım terbiyeyi de 
göstermek için sabrettim. Tüm bunlar 
hayatın içinde de olan şeyler ama Sur-
vivor’da daha da yıpratıcı oldu. Sab-
rımı çok sınadılar ama efendiliğimden 
ödün vermedim. Çok şükür ki sonuca 
ulaştık ve şampiyonluğa geldik.

HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA 
DÜŞERİM DİYE KORKARIM

Peki er meydanında güreşerek 
şampiyon olmakla, Survivor’da 
şampiyon olmanın farkı neymiş?

Er meydanına çıktığınızda bileğini-
zin gücüyle şampiyon oluyorsunuz, 
güreşteki bu duygu çok başka bir şey. 
Ama Survivor’da insanların desteğini 
alıp, onlar sayesinde şampiyon olmak 
çok farklı bir şey. Türkiye’den, dün-
yadan o kadar çok destek verenler 
oldu ki hepsine çok teşekkür ederim. 
İnsanların sizi destekleyip, şampiyon 
yapması çok başka bir gurur.  

Peki sabrının çok zorlandığı 
noktalar olduğunda içine dönüp güç 
aldığın şey neydi?

Hırslı ve azimli biriyim. Şampiyon-
luğu gözüme kestirmiştim. Spor kari-
yerimde de çok karşılaştığım tahrikler 
olduğu için görmezden gelip, sadece 
hedefime odaklandım. Şampiyon ol-
mak için ne gerekiyorsa onu yapa-
cağım dedim ve yaptım. Bir diğer 
motivasyon kaynağım da bu gururu 
sevenlerime yaşatmak istememdi.
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Çok fazla kendini tuttun, 
bazı olaylar karşısında yorum 
yapmaktan kaçındın, neden?

Sinirlendiğim zaman bazen kendi-
mi kontrol edemiyorum ve ağzımdan 
kötü sözler çıkabiliyor. Bu yüzde sus-
tum. Ağzımdan çıkacak kelimelerden 
sonra haklıyken haksız duruma düşe-
rim diye korkarım. Ya da söyledikle-
rim başka yerlere çekilsin istemem. Bu 
yüzden tüm öfkemi içimde yaşadım. 
"Buraya geldiysem, bu şampiyonluk 
benim olacak” dedim ve şampiyon ol-
dum. Kendimi hep böyle diyerek sa-
kinleştirdim.

HEP DUYGULARINI GİZLEYEN 
BİRİYDİM 

Peki süreç sana kendine dair neler 
fark ettirdi, ne öğretti?

Yıllardır bireysel bir spor yaptığım 
için takım çalışması nedir veya nasıl 
olur bilmezdim. Takım çalışmasının 
önemini ve keyfini öğrendim. Ama 
en önemlisi duygusal olan ama duy-
gularını gizleyen biriyim. Özellikle 
sevdiklerime ve aileme karşı duygula-
rımı pek açık edemem. Sevgimi ve öz-
lemimi kelimelere dökemezdim. Ama 
ada şartları, iletişim bağının olmama-
sı ve o özlemle hepsini dile getirmeye 
başladım. Duygularımı göstermeyi ve 
dışa dökmeyi öğrendim. Sevdiklerine 
karşı içinden ne geliyorsa öyle dav-
ranmak ve konuşmak gerekiyormuş 
bunu öğrendim.
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İLİŞKİM KONUSUNDA ZAMANA 
İHTİYAÇ VAR

Özel hayatınla ilgili bir yüzleşme 
oldu… Tüm izleyenler nişanlın, 
annen ve senin arandaki olaya 
kilitlendi ve günlerce gündem oldu. 
Olayın detayları nedir ve şu an 
nişanlınla aranız nasıl?

Survivor’a nişanlı olarak gittim. Ni-
şanlım zaten akrabaydı ve görücü usü-
lü nişanlanmıştık. Ben gittikten sonra 
aile arasında sıkıntılar yaşanmış. An-
nemle adaya gittikten dört ay sonra ko-
nuştum ilk defa. Annem telefonu açar 
açmaz ağlayınca, dört ayın da verdiği 
özlemle sitem etmeye başladı. Açıkçası 
hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sanı-
rım annem bu konuşmamızın aramız-
da olduğunu sanarak söyledi yoksa 
aile içi bir meseleyi herkesin duyma-
sını bilmesini istemezdik. Bu olayın 
böyle gündeme gelmesine ve herkesin 
bunu bilmesine çok üzüldüm.

Peki döndükten sonra nişanlın 
Gamze ile bir araya geldiniz mi?

Açıkçası döndüğümden beri çok 
fazla zamanım olmadı görüşmeye ve 
konuşmaya. Kendi ailemle konuş-
tum ama karşı tarafla henüz konuş-
ma fırsatım olmadı. Sadece telefon-
da kısa bir görüşmemiz oldu. Çünkü 
geldiğimden beri Antalya’da iki gün 

kalabildim. Bir de bunlar çok aile içi 
meseleler dışarıya yansıtılmasını pek 
istemiyorum. Bu konuda biraz daha 
zamana ihtiyaç var…

Bundan sonrası için neler 
yapacaksın? Yeni şampiyonluklara 
mı hazırlanacaksın yoksa yeni 
yolculuklara mı çıkacaksın?

Şampiyonlukların sınırı yok sürekli 
çıta yükseliyor. Yüksek lisansımı bitir-
dim şimdi doktoraya başlayacağım. 
Güreşte seyircilerimizin çok fazla bek-
lentisi var. Bu yılki Kırkpınar Güreşle-
ri’ne gittim ama bu sefer seyirciydim. 
Bu yıl fizik, antrenman ve kuvvet ola-
rak hazır değildim. Seyircimi hayal 
kırıklığına uğratmamak için bu yıl 
güreşe çıkmadım. Çünkü beklenti çok 
yüksek. Ama hazırlıklarımı tamamla-
dıktan sonra er meydanına dönmek 
istiyorum. Bunun dışında kız çocukla-
rını spora yönlendirilmesi konusunu 
çok önemsiyorum. Kız çocuklarımız 
için tüm desteğimle spora katkıları 
için arkasında olacağım. Bu konuda 
destek olup taşın altına elimi koyaca-
ğım. Ata sporumuz güreşe gençlerin 
daha fazla yönlenmesi için elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz. Gü-
reş dışında aldığım birkaç teklif var 
onların görüşmelerini de yapacağım. 
Dijital platformda bir dizi teklifi var 
onu da değerlendireceğim.

Normalde bu kadar sakin biri değilimdir. Bunu yakın 
çevrem bilir. Herkes “Birini dövmeden adadan nasıl geldin” 

diye soruyor. Çünkü karşı takımdan özellikle bana gelen 
aşırı tahrikler vardı. Ama hepsine hedeflerim için, güreş 

camiasında bilinen bir ismim olduğu ve spordan aldığım 
terbiyeyi de göstermek için sabrettim.
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GELEN ROLÜN  
BENİ TAŞIMASI LAZIM 

Dizi ve gelen rol tekliflerinde dikkat 
edeceğin şey ne?

Yaptığım spora ve kendime yakışan 
bir proje içinde olmayı isterim. Dizi-
nin ve rolün beni taşıması lazım.

Kendini oyunculuk yaparken hayal 
edebiliyor musun?

Açıkçası hiç hayal etmedim. Ama 
ikizim Turan’la küçüklük hayali-
miz şarkıcı olmaktı. Hiç oyunculuğu 
düşünmesek de hayat farklı kapılar 
açıyor. Oyunculuk da olursa neden 
olmasın. İnsan istedikten sonra yapa-

mayacağı bir şey yok, yeter ki kafası-
na koysun.

Artan bu popülariten, senden 
beklenen sürekli başarılı olma hali 
sana ne hissettiriyor?

Başarılar arttıkça insanların sizden 
beklentileri de git gide artıyor. Bu da 
insanda ister istemez bir stres oluştu-
ruyor. Artık er meydanına kendim için 
değil, sevenlerim için çıkıyorum. Dola-
yısıyla onları hayal kırıklığına uğratma-
ma çabası ve bilincindeyim. Hayatımda 
şimdi daha dikkatli adımlar atarak ya-
şıyorum. Bu ağır bir yük ama bu yükü 
taşımak da hoşuma gidiyor. Çünkü al-
tından kalkabileceğimi biliyorum.

Hazırlıklarımı tamamladıktan sonra er meydanına 
dönmek istiyorum. Bunun dışında kız çocuklarının spora 
yönlendirilmesi konusunu çok önemsiyorum. Bu konuda 
destek olup taşın altına elimi koyacağım. Ata sporumuz 
güreşe gençlerin daha fazla yönlenmesi için elimizden 

geleni yapmaya devam edeceğiz.
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SESSİZ KALDIKÇA İNSANLAR SENİ 
CAHİL SANIYOR

Hakkında konuşulan ve seni en çok 
rahatsız eden konu ne?

Yarışma boyunca eğitim hayatımdan 
pek bahsetmedim. Bu yüzden insanlar 
benim akademik kariyerimi pek bilmi-
yordu. Ben sustukça ve sessiz kaldıkça 
bazı insanların, ”Konuşmasını bilmi-
yor, eğitimsiz” gibi yorumlarına ma-
ruz kaldım. Kendimi övmek, sürekli 
eğitimimden ve başarılarımdan bah-
setmek isteyen biri değilim. Defalarca 
şampiyonluklar almış, Kırkpınar şam-
piyonu ve dünya şampiyonu olmuş 
biriyim ama bunları sürekli gündeme 
getirmediğim için insanlar hakkımda 
yanlış yorumlar yapıyor ve sessiz kal-
dıkça cahil sanıyor. Yüksek lisansımı-
zı Trakya Üniversitesi’nde tezli olarak 
geçen yıl tamamladık ve diplomamızı 
pandemiden dolayı yeni aldık... Bu 
diploma sonrası da "Diplomanı bak-
kaldan mı aldın, sen torpillisin. Diplo-
mayı 6 ayda yarışmada mı aldın” gibi 
yorumlar yapılıyor. Torpilin geçmedi-
ği bir alanda, belli kriterleri geçmeniz 
gereken durumda, emeklerimizin kar-
şılığıyla Ales’ten de yeterli puanımızı 
alarak iki yıl boyunca tez hazırlama 
sürecine girdik. Kolay değildi bizim 
için ama sonunda yine emeklerimizin 
karşılığını aldık. Bu yüzden kimse ku-
laktan duyma bilgilerle ve iyi tanıma-
dan kimseye yorum yapmasın.

Cahil ve eğitimsiz yorumları 
yapanlar hakkında ne 
düşünüyorsun?

Kişi kendinden bilir işi. Herkes önce 
kendi hayatına baksın. Bir oda dolusu 
kupam, madalyam, kemerim var. Be-

nim başarılarım ortadayken hiçbirini 
gündeme getirmemişken insanların 
da kime ne söylediklerine dikkat et-
meleri lazım.

Peki her şeyi bir tarafa koyarsak 
giderek artan kadın hayranlarının 
ilgisi seni mahçup ediyor mu?

Güreşten bizi tanıyan kadın hayran-
larımız vardı ama şimdi Survivor’dan 
sonra çok daha fazla arttı. İnsanların 
sizi sevmesi ve size karşı ilgi, alaka 
duymaları çok güzel bir şey.

Ahlaksız teklif aldın mı hiç?
Güreşteyken de olan bir şeydi bu. 

Güreşten takip eden hayranlardan ge-
len birçok mesaj vardı ama yarışma 
sonrası tabii bu mesajlar da arttı. Bu 
durum sadece kadınlara özgü bir şey 
değil, erkeklere de geliyor böyle tek-
lifler. Ama tabii ki hiçbir mesaja bulaş-
mıyorum. Gelen mesajlar hepsi dipsiz 
bir kuyu, o yüzden çok da bakamıyo-
rum ve uzak kalıyorum aslında.
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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

Pop Smoke’un anısına
Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz 
Amerikalı rapçi ve söz yazarı 
Pop Smoke’un uzun zamandır 
beklenen albümü Faith çıktı. 
Albümde, Pharrell, Kanye West, 
Future, Rick Ross, 21 Savage, Chris 
Brown ve TRAVI gibi isimlerin 
yer aldığı efsane 20 şarkıyı 
bulunduruyor. Albümde aynı 
zamanda Pop Smoke’un popüler 
sanatçı Dua Lipa ile ortak çalışması 
“Demeanor” da var.

Açık havada sinema 
keyfi
KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: 
Bahçe Sineması, bu yaz sizi sinemanın 
yıldızlarıyla yemyeşil bahçesinde 
buluşturacak. Açılışını 3 Ağustos’ta En 
İyi Uluslararası Film Oscar’ının sahibi 
olan Another Round ile yapacak olan 
açık hava sineması, her salı birbirinden 
güzel filmlerle İstanbullular’ı 
yıldızların altında ağırlayacak.
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Bodrum’da sanat
BodrumBodrum Art Gallery bu 

yaz “Music to My Eyes” sergisiyle 
sanatseverleri ağırlıyor. Karma sergi 
bu yaz Bodrum’un benzersiz doğası 
ile çağdaş sanatı bir araya getiriyor. 

Çağdaş sanatın önde gelen 21 
sanatçısının yer aldığı sergi, 30 Eylül 
tarihinine kadar ziyaret edilebilecek.

Amadeus sahnede
Peter Shaffer tarafından kaleme 
alınan, dünya müzik tarihinin 
unutulmaz bestecileri Wolfgang 
Amadeus Mozart ile Antonio 
Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadeus 
26 Ağustos’ta Zorlu Center Turkcell 
Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak… 
Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan 
Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın 
paylaştığı oyun, geçtiğimiz sezon 
çok ses getirmişti.

Marvel’in yeni dizisi; 
What If…
Disney+ yeni Marvel dizisi What If 
ile sezona iddialı bir giriş yapıyor. 
Marvel Sinematik Evreni içerisinde 
vuku bulan bazı kritik olayların farklı 
şekilde geliştiği alternatif evrenleri bir 
araya getiren animasyon dizisi What 
If...11 Ağustos’ta yayınlanacak.
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İtalya'dan 
Doğubayazıt'a 
sanat köprüsü

İş insanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve 
İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı 

boya tablo, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak 
Paşa Sarayı’nda sergilenmeye başladı.

Türkiye-İran sınırında yer 
alan Ağrı’nın Doğubaya-
zıt ilçesi bir sanat şölenine 
ev sahipliği yaptı. Dünyaca 

ünlü top modelleri podyuma çıkarta-
rak Türkiye’nin en büyük moda şovla-
rına imza atan Hikmet Eraslan, İtalyan 
ressamların eserlerinden oluşan kolek-
siyonunu doğduğu topraklara, Doğu-
bayazıt’a taşıdı. 

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı 
Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın ka-
tılımı ile gerçekleştirilen tören için 
aralarında ünlü ressam Ahmet Gü-
neştekin’in de olduğu çok sayıda özel 
davetli Doğubayazıt’a geldi. Dosso 
Dossi Holding Ceo’su Hikmet Eraslan, 
“Bu bölgenin ekonomi ve turizm açı-
sından kalkınması için hepimizin elin-
den geleni yapması lazım” dedi.

AHMET GÜNEŞTEKİN İLE SANAT SINIFI

Açılış töreni sonrasında sergiyi zi-
yaret etmek için Doğubayazıt’ın köy-
lerinden gelen yaklaşık 40 çocuk, bir 
de sürprizle karşılaştı. Ünlü Ressam 
Ahmet Güneştekin ile çocukları ağır-
layan Hikmet Eraslan, resim defteri ve 
boya kalemlerinden oluşan birer set 
hediye ettiler. Resme ilgi duydukları-
nı belirten çocuklar, İshak Paşa Sarayı 
sırtlarında oluşturulan sınıfta Ahmet 
Güneştekin’den temel bilgiler aldıktan 
sonra serbest çalışma yaptı.



Moda ve lifestyle dergisi Re Touch Mag 1'inci yılını Chalet 
Garden - Swissôtel The Bosphorus'ta kutladı. Dolu dolu 

bir yılı geride bırakan derginin kutlama gecesine Re Touch 
Mag ailesine dahil olan ünlülerin yanı sıra çok sayıda davetli 

katıldı. Kutlama, pandemi yasaklarının kaldırılmasının 
ardından ilk normalleşme partisi oldu.

Normalleşmenin 
ilk partisi 

Re Touch Mag'ten

1. yıl



Gecede konuşma 
yapan Re Touch 
Mag Genel Yayın 
Yönetmeni Hale 

Ceylan Barlas “Bu 
yola tek başıma 

çıkmadım. Muhteşem 
bir ekiple muhteşem 

çekimlerimiz ve 
içeriğimiz ile bugün 
bu noktadayız” dedi.

Hale Ceylan Barlas

Utku Ateş

Sevilay Oğuz, Umut Oğuz

Emre Bey

Ümit Kantarcılar

Burcu Binici Saadet Özsırkıntı



Eğlencenin doyasıya 
yaşandığı görkemli partiye 

iş insanlarının yanı sıra, 
Ümit Kantarcılar, Sitare 

Akbaş, Utku Ateş, Başak 
Gümülcinelioğlu, Aynur 

Aydın, Sarp Can Köroğlu, 
Gökhan Keser, Burcu 

Binici, İlayda Çevik, Özgün 
Karaman, Umut Oğuz ve 

Burç Kümbetlioğlu gibi ünlü 
isimler katıldı...

Aynur Aydın

Çağla Gürsoy

Ümit Temurçin

Sitare Akbaş

Beyza Eraydın, Burcu Bulutcan Burcu Binici Gökhan Bensiz, İlayda Oymak

Çiçek Acar
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Chalet Garden’da 
gerçekleşen 

gecenin 
organizasyonunu 

Thinkerbee 
Event Company 
üstlenirken, DJ 
Alpay Atıcı tüm 
gece müzikleri 

ile herkesi 
coşturdu.

Yağmur Kalyoncu, Şebnem Demir, Özge Günaydın

Sarpcan Köroğlu

Özgün Karaman Kübra Erguvan, Samet Altay, Ümit Kantarcılar, Uğurcan Keleş, Orkun Sevinç

Seçil Kayan, Kayra Kayan, Başak Üzümcü

Ümit Kantarcılar

Alpay Atıcı

Yuşa Ebrar Dursunoğlu
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Ortalama 200 kişinin katıldığı 
kutlamada, gelen konuklar uzun bir 

aradan sonra eğlencenin tadını çıkardı. 

Jan Topçu, Deniz Saatçioğlu, Onur Erol Emre Erdemoğlu

Akasya Asıltürkmen

Mesut Yazıcı, Hale Ceylan Barlas, Eylem YıldızBurç Kümbetlioğlu

Seda Altuner
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Göksenin Ekiyorum, İlayda Çevik Cihan Nacar

Saadet Özsırkıntı

Nazlı Certel

Cenk Çimendere, Şefkat Peker
Melis Aydemir, Simin Girgin, Hale Ceylan Barlas, Sena Erdemir, Melen Naz Çılgın, 
Gökçecan Yürekli, Birce Nas Kos, Murat Şentürk

Gecenin 
en keyifli 

yanlarından biri 
de, herkesin 

Re Touch Mag 
dergisinin 
kapağında 
yer alması 

oldu. Konuklar 
kurulan alanda 
bol bol fotoğraf 

çektirdi...
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Pandemi yasakları döneminde her 
ay magazinden modaya, güzellik ve 

stil sayfalarından değerli isimlerle 
söyleşilere cıvıl cıvıl haliyle evlere 
konuk olan derginin Genel Yayın 
Yönetmeni Hale Ceylan Barlas, 

1’inci yıl pastasını, yol arkadaşlarım 
dediği Re Touch Mag ekibiyle 

birlikte kesti. 

Gökhan Keser, Erdal Güvenç

Sabit Akkaya, Hale Ceylan Barlas
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Moda

Gece 12’ye kadar devam eden parti, eğlenceli görüntülere 
de sahne oldu. Bol kahkahalı geçen kutlama, sosyal 

medyada adeta paylaşım rekoru kırdı.

Başak Gümülcinelioğlu

Oğuz Kömürlü, Hacer Ceylan, Melis Güvenç, Hale Ceylan Barlas, Buse Selen Akgün, Buse Turan, Arzu Şenizel, Bora Erdin
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Basında yer alan Re Touch Mag dergisinin 1’nci yıl 
kutlamasına gelen, gelemeyen, iyi dileklerini mesajla 

ileten herkese çok teşekkür ederiz.

Necdet Altınbudak, Abdullah Malkoç, 
Mukaddes Kaya, Zehra Malkoç

Sena Erdemir, Duygu Durukancı, Gökçecan YürekliZeynep Mansur

Niyazi Erdoğan, Özgür Özyurt, Cevhere Konar, Uğurtan Dora, Cenk Çimendere

Önder Barlas Bora Erdin, Buse Selen Akgün, Işıl Kavaklı, Pemra Abasıyanık, Ercan Erdal, Buse Turan
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Kişisel Gelişim

Hayatımız boyunca yaşadı-
ğımız birçok olayda bizi 
inciten, üzen, hayal kırık-
lığına uğratan, korkutan 

sayısız farklı durum ile karşı karşı-
ya kalıyoruz ve bazıları hayatımızda 
tramvatik izler bırakabiliyor. Yaşadı-
ğımız deneyime sebep olan şartlara 

ya da kişiye-kişilere karşı içimizde, 
derinlerde bitmez bir kırgınlık, öfke 
ya da kızgınlık yaşatabiliyoruz. Bu tür 
duygular ‘toksik duygular’ ruhumu-
zun derinliklerinde bizi hiç farkında 
olmadan enerjetik olarak etkiliyor ve 
benzer durumları kendimize doğru 
çekme ihtimalimizi arttırıyoruz. 

Affetmek bize yapılanı hoş görüp bağışlamak demek 
değildir. Affedici olmak bizi mağdur eden tarafı 

yaptığından azad etmek de değildir. O tamamen kendimizi 
özgürleştirdiğimiz bir anlayışı içeriyor. İyileşmek için önce 

kendimizi ruhsal seviyede bağışlamamız gerekiyor.

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Affetmek 
iyileştirir
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Kişisel Gelişim

DUYGUSAL TOKSİKTEN KURTULUN

Affetmek olgusu işte böyle durumlar 
için bizi iyileştirebilecek bir panzehir 
misali hayatımızda önemli bir anlam 
kazanıyor. Ancak çoğumuz affetmeyi 
duruma sebep olan kişi, kişileri ya da 
durumu affetmek ve sanki olanı hiç 
olmamış gibi varsaymak olarak algılı-
yor, bu durumda da duygunun etkisi 
içeride hala var olduğu için affetme-
meyi seçiyor. Bu sebeple affetmek ol-
gusunu doğru şekilde tanımlamamız 
gerekli. Affetmek olanı ve sebebini ba-
ğışlamanın dışında, önce olan durumu 
olduğu haliyle kabul ederek, bu duru-
mun yarattığı duygusal toksikten kur-
tulmayı da içeren bir farkındalık sevi-
yesi. Çünkü bu duygusal toksik karşı 
tarafla alakalı olan bir durumdan öte 
zaten kendi içimizde, ruhsal seviyede 
kayıtlı olan bir duygu kimyası. Bu ve 
benzer deneyimi yaratıyor ve benzer 
titreşimde kişileri hayatımıza çekiyor 
oluşumuzun sebebi de içeride kendi-
mizi mağdur, kurban, yetersiz veya 
değersiz hissedişimizin bir dış etkisi. 
Yaşanan deneyim her ne olursa olsun, 
ne kadar karmaşık görünürse görün-
sün her zaman değiştirebileceğimiz 
tek şey kendi zihnimiz ve içimizdeki 
duygu titreşimi. Affetmek bize ya-
pılanı hoş görüp bağışlamak demek 
değildir. Affedici olmak bizi mağdur 
eden tarafı yaptığından azad etmek 
de değil. O tamamen kendimizi öz-
gürleştirdiğimiz bir anlayışı içeriyor. 
Kendimizi iyileştirmek için kendimi-
zi önce ruhsal seviyede bağışlamamız 
gerekiyor.

RUHUMUZ ÖZGÜRLEŞİR

Bu şekilde bir affetme için kendimize 
bir kaç olumlamayı tekrar etmemiz 
dahi yeterli. Olan durumun varlığını 
kabul ederek başlamalıyız affetmeye 
ve bu neden benim başıma geldi de-
meden “Yaşadığım bu durum ile ilgili 
olarak kendimi affediyorum” diyerek 
kendimizi yaşanan durumun yarattığı 
toksik halden dışarı çekmenin ilk adı-
mını atmalıyız. Sonrasında ise “Olan 
her şey için herkesi affediyorum” di-
yerek affetme alanını genişletmeli ve 
çalışmayı ruhumuzun derinliklerine 
yaymalıyız. Dünyevi seviyede ise ya-
şanan deneyimin duygusal titreşimin-
den kurtulmak, mağduriyeti hatırda 
tutmamak ve bununla ilgili çatışma 
alanı içinde olmamayı seçmemiz ge-
rekiyor.  

Sonuç olarak affetmek kendimizi 
mağdur ya da kurban hissetmek seçi-
minden vazgeçmek ve ruhumuzu öz-
gürleştirmektir.

 “Olan her şey için kendimi affediyo-
rum, olan her şey için herkesi affedi-
yorum.”



Motomoda

Son yıllarda evde bir hayvan dostu olanların sayısının 
artması, Avrupa’da tüketicilerin çok sevdiği ancak bizim 

coğrafyada bir türlü istenilen satış sayılarını yakalayamayan 
station wagon'a ilgiyi artırdı. Hal böyle olunca üreticiler de 
önümüzdeki dönemde bazı modelleri sadece SW olarak 

üreteceğini açıklamaya başladı.

Ön camından en arkaya ka-
dar uzanan tavanı olan 
otomobillere station wa-
gon deniyor. Ama bunu 

bizim coğrafyada anlatmanın en kolay 
yolu ‘Kartal gibi’ demek. Her marka 
kendi station wagonuna (SW) farklı 
bir isim veriyor. Avrupa’da tüketici-
lerin çok sevdiği ancak bizim coğraf-
yada bir türlü istenilen satış sayılarını 
yakalayamayan bu otomobiller son 
yıllarda Türkiye’de de sevilmeye baş-
ladı. Bunun nedenlerinden biri son yıl-
larda evde bir hayvan dostu olanların 
sayısının artması olarak gösterilebilir. 
Bazı üreticiler önümüzdeki dönem-
de bazı modelleri sadece SW olarak 

üreteceğini açıklıyor. Bunlardan biri 
Volkswagen’in Passat modeli. Hali ha-
zırda 80’lerden bu yana Variant olarak 
üretilen Passat önümüzdeki yıllarda 
sadece SW olarak fabrikadan çıkacak. 

‘KARTAL’LAR ‘ANADOL’UNUN 
DAĞLARI ‘TOROS’LARDA UÇAR

Yazımın girişinde bahsettiğim Kartal 
bize station wagon’u sevdiren oto-
mobillerden biridir. Sadece o değil 
bugün yollarda varlığını sürdüren 
Renault’un Toros’u da SW modeli ile 
çok sevildi. Ancak hepsinin öncesin-
de onları bize sevdiren Anadol’un SW 
modeliydi. Eşya taşıma kapasiteleri 

sayesinde çiftçinin dostu 
oldular. Piknik alanların-
da hala onları daha fabrika 
hattından yeni çıkmış gibi 
görmek mümkün. Bu üçlü-
yü ‘Kartal’lar ‘Anadol’unun 
dağları ‘Toros’larda uçar 
cümlesi ile selamlayalım…

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

Kabin 
bagajınız 
biraz büyük 
olsun

123



Motomoda

ELEKTRİKLİ 
MG’Yİ SEVDİK

ISUZU D-MAX YENİLENDİ BİZ DE DENEDİK
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Doğan Holding tarafından 
Türkiye’ye getirilen MG’yi 
yollarda çok görmeye başla-
yınca kapılarını çaldım. On-
lar da bize elektrikli MG’yi 
siz değerli okurlarımız adına 
test etmemiz için verdi. Tam 
şarj ile 300 kilometre şehir 
içinde kullandık. Şarjımız 
bitmek üzereyken hiç de öyle 
“Eyvah nasıl şarj edeceğim” endişe-
sine düşmedim. E-Şarj aplikasyonu-
nu telefonuma indirdim. Bulduğum 
ilk hızlı şarj istasyonuna gittim. Hem 
otopark sorunu yaşamadım hem de 
yaklaşık 1 saat gibi bir sürede tam şarj 
doldurdum. Bu arada markette orta-

lama bir alışveriş için 1 saatten fazla 
zaman geçirdiğimi fark ettim. 
Artık otomobillerde gelen opsiyonel 
donanımlar bu araçla standart olarak 
geldiği için SUV almayı düşünenler 
için göz kırpıyor. Malzeme kalitesi bu-
lunduğu segmentteki otomobillerde 
bir tık daha başarılı.

Isuzu’nun en sevilen modeli D-Max’in 
yeni kasası Türkiye’ye geldi. Tam dona-
nımlı versiyonunu test ettik. Dizel mo-
torlu 4 çeker arazi aracı park asistanı, 
geri görüş kamerası ile birlikte günlük 
kullanıma da uygun bir forma gelmiş. 
Geniş gövdesi, yüksek sürüş pozisyonu 

ve yol tutuşu ile güvende hissetmenizi 
sağlıyor. Gelecekte bir karavan alma ha-
yaliniz varsa onun için atılacak ilk adım 
bir D-Max satın almak olabilir. Geniş 
multimedya ekranı, koltuk ısıtması, ka-
liteli döşemeleri ile bir kamyonetten çok 
lüks bir otomobil hissi yaratıyor.
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Spor

Oğuzhan ÖZTÜRK   /   personaltrainermxs@gmail.com

Yaz aylarında 
spor yaparken 
dikkat!

Yazın dış mekanlarda yapıla-
cak sporlar için özellikle sa-
bah veya akşam saatlerinde 
sıcaklığın artmadığı ya da 

güneş ışınlarının çok etkili olmadığı za-
manlar tercih edilmeli. Eğer sıcak saat-
lerde dış mekanlar tercih edilecekse sı-
vı-tuz kaybının normale göre çok daha 
fazla olacağından sıvı alımının arttırıl-
ması ya da dengeli su-tuz içeriği olan 
özel sporcu içecekleri tüketilmelidir.

KAPALI SPOR MERKEZLERİNİ  
TERCİH EDİN

Günün büyük kısmında sıcaklık yük-
sek olacağından olası yan etkileri mi-
nimuma indirgemek için kapalı spor 
merkezleri ya da yüzmek yaz sıcağın-
dan az etkilenmenizi sağlayacaktır. 
Kapalı spor salonlarında kişisel hijye-
ninize ve sosyal mesafenize özen gös-
tererek tedbirinizi alın.

DURUŞ BOZUKLUKLARINA KARŞI 
YÜZÜN!

Yaz aylarında bilgisayar karşısında 
yanlış pozisyonda durmaya bağlı 
olan tutulma ve ağrılara klimaların 
da etkisinin eklenmesi üzerine bu tür-
lü şikayetlerle çok sık karşılaşıyoruz. 
Sırt tutulması yaşamayan bir masa 
başı çalışanı neredeyse yoktur, ta ki 
düzenli spora başlayana kadar. Tutul-
malar için öncelikle önerdiğimiz spor 
yüzmektir. Kendinizi suya bırakın ve 
rahatlayın.

Yaz gelince hemen hemen herkeste yeni bir başlangıç 
yapma isteği de uyanır. Sağlıklı bir vücuda kavuşmak 

için spor yapmak da ilk başvurulan yöntemlerin başında 
gelir. Ancak dikkat, hangi koşulda yapılacağı sağlık için 

önemli bir kriterdir. Aksi takdirde istenmeyen sakatlıklar ve 
rahatsızlıklar yaşanabilir.



Spor

YAZIN VAZGEÇİLMEZ İÇECEĞİ SU

Yaz aylarında bunaltıcı hava nedeniy-
le çok fazla terliyor ve vücudumuzdan 
fazlasıyla sıvı kaybediyoruz. Çoğumuz 
da yaz ayının güzelliklerine dalıp su 
veya sıvı almayı unutuyoruz. En bü-
yük yaptığımız hatalardan birisi ise su-
yun yerini başka bir sıvı ile karşılamak. 
Yaz aylarında günlük su tüketiminizi 
minimum 3 litre olarak sabitleyin. Su 
içmediğiniz zaman vücudunuz ödem 
tutar, sindirim sisteminiz ve dolaşımı-
nız yavaşlar.

NE OLURSA OLSUN KAHVALTIYI 
ATLAMAYIN

Uyandıktan sonraki ilk saatler içinde 
bir şeyler yiyip kahvaltı etmemiz gere-
kir, aksi halde kan şekerimiz çok düşer 
ve gün boyunca sürekli tatlı, şekerli bir 
şeyler yeme isteği duyarız. Kahvaltı-
yı atlamak ya da karbonhidrat ve yağ 
ağırlıklı bir kahvaltı yapmak gafletinde 
bulunursak, yazın sıcağında metabo-
lizmamızı yorar, dikkat eksikliği, hal-
sizlik, bitkinlik yaşarız; çabuk yorulur 
ve baş ağrısı gibi sorunlar yaşamaya 
başlarız. Fiziksel ve zihinsel perfor-
mansımız düşer. Sağlıklı ve dengeli bir 
kahvaltı, ister çalışıyor, isterse tatilde 
olalım, gün boyu enerjik kalmamızın 
ilk adımıdır.

TATİLDEN DÖNÜŞTE KAMPA GİRİN

Tatil dönüşü aldığınız fazlalıklardan 
kurtulmanız için belirli dönemlerde za-
yıflama kampı yapıyoruz. Sağlıklı kilo 
verme kampına katılan kişilere yaşam 
koçlarımız eşlik etmektedir. Sabahları 
güne egzersizle başlayan katılımcıla-
rın bu süre zarfında bilgisayar, telefon, 
gazete gibi iletişim araçlarından uzak 
durmaları beklenir. Bunun amacı ru-
hen ve bedenen dinginlik sağlamaktır. 
Yatılı olarak düzenlenen bu kamp için 
genellikle doğa ile iç içe olan mekanlar 
tercih edilir. Doğanın getirdiği huzur 
ve rahatlama ile birlikte kilo verme sü-
recinde başarıya ulaşma olasılığı daha 
da artar. 
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Spor

DOĞANIN HUZURUYLA ZAYIFLAYIN

Kilo sorunu yaşayan kişi sayısının 
günden güne daha da artmasıyla bir-
likte buna çözüm bulabilmek adına 
kilo verme kampları oluşturulmuştur. 
Doğanın getirdiği huzuru avantaja 
çevirerek kilo verme sürecini hızlan-
dıran zayıflama kamplarında her gün 
farklı parkurlarda yürüyüşler yapı-
lır ve hayal edilen bedene kavuşma-
yı sağlayacak aktiviteler düzenlenir. 
Bunların sayesinde ruh ile bedenin 
bütünleşmesi sağlanarak kilo vermek 
mümkün hale getirilir.

NEDEN BİR KAMPA İHTİYACINIZ VAR?

Kilo problemi yaşayan pek çok insan 
iradesine sahip çıkamamakta ve birey-
sel olarak kilo verememektedir. Bu ne-
denle en iyi çözüm kilo verme kampları 
olmaktadır. “Ben kilo vermeyi başara-
mıyorum” diyen insanların hayatların-
da büyük ölçüde değişiklik meydana 
getiren bu kamplar aşırı kilolu kişiler 
için iyi bir seçenek olmaktadır. Kamp 
süresince katılımcılara sağlıklı beslen-
menin detaylarına dair bilgiler verilir. 
Verilen kilonun korunabilmesi adına 
bu bilgilerin yaşam tarzı haline getiril-
mesi ve benimsenmesi gerekir. Bu tarz 
insanlar nasıl beslenmeleri gerektiğini 
bildiklerinden  sağlık problemlerinden 
de uzak kalırlar.
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Teknoloji

Birbirinden 
akılllı 
teknolojik 
ürünler Ercan ERDAL / ercan@retouchmag.com

Theragun Prime, taşınabilir masaj cihazı 
kaslarınıza belirli bir miktarda güç 
uygularken gün içinde rahatlamanızı 
sağlayacak ergonomik bir alet.  
Saniyede 40 defaya kadar vücudunuza 
basınç uygulayabilen bu akıllıccihaz 
kaslarınıza diğer masaj aletlerine oranla 
yüzde 60 daha derine nüfuz edebilir. 
Theragun Prime üretici firması, masaj 
aletinin kan akışını arttırdığı, iltihabı ve 
kas gerginliğini azalttığı, iddia ediyor. 
Çoğunlukla kan akışını sağlamak 
için sabahları ve gece yatmadan önce 
kullanılması tavsiye edilirken, gün 
içinde oluşan kas gerginliğinin bir 
kısmının giderilmesini sağlıyor.

Stellina Akıllı Teleskop’un 
devamı Vespera, akıllı telefon 
aracılığıyla kontrol ediliyor. 
Kuruluma ihtiyaç bırakmayan 
akıllı teleskop sayesinde 
gece gökyüzünün ilginç 
kısımlarına odaklanıp görüntü 
kaydedilebiliyor. Amatör 
gözlemciler için astronomiyi 
erişilebilir kılan Vespera’yı en 
cazip kılan özelliği ise Vaonis 
Stellina’nın devamı niteliğinde 
olmasına rağmen çok daha 
uygun bir fiyata sahip olması.

Taşınabilir masaj 
cihazı

Akıllı teleskop

Teknolojiyi hayatının her alanında kullananlar için birbirinden 
farklı ve akıllı teknolojik ürünler
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Larq şişeleri, şişenin içini ve içindeki suyu 
düzenli UV-C ışığı kullanarak % 99,99’a 
kadar zararlı bakteri ve virüsleri etkisiz hale 
getiriyor. Suyu arındırarak, kokuya neden 
olan bakteri ve virüsleri ortadan kaldıran 
ve şişenin iç yüzeylerini temizlemek için 
yenilikçi UV-C LED teknolojisini kullanmış. 
Bir düğmeye dokunarak çalışan ve her 
2 saatte bir akıllıca etkinleştirerek şişeyi 
taze ve kokusuz tutmak için kendi kendini 
temizleyen u paslanmaz çelik şişe, suyu 24 
saat soğuk, 12 saat sıcak tutabiliyor. Ayrıca 
tam şarjla bir aya kadar kendi kendini 
temizleme gücü de sağlıyor.

İlk bakışta diğerlerinden hiçbir farkı 
olmayan akıllı kemerin içinde, pek çok 
sensör bulunuyor. Kemerin içindeki 
algılayıcılarla kullanıcının fiziksel aktiviteleri 
takip ediliyor. Ayrıca kemerin en dikkat 
çekici özelliği, kullanıcının düşmesi 
algılayabilmesi ile bel çevresini ölçebilmesi. 
Bunun yanında Apple Watch ile kıyaslanıyor 
çünkü kullanıcının aktivite raporu, beslenme 
alışkanlıkları, aşırı yeme uyarısının yanında 
sağlık kontrolü uyarısı veriyor.

Gün boyu dinç kalıp iş 
veya eğitim hayatında 
performansınızı artırmak 
için içeriğini bilmediğiniz 
hapları kullanmak veya 
içecekleri içmek yerine akıllı 
uyku cihazı kullanabilirsiniz. 
Bilimsel olarak desteklenen 
mavi bir ışık terapisi sunan 
cihaz, biyolojik ana saatimiz 
olan Suprachiasmatic Nucleus 
(SCN) adı verilen beynin 
bölgesine sinyal göndererek 
bizi enerjik hissettiriyor.

Kendi kendini 
temizleyen su şişesi

Sağlığınızı düşünen 
akıllı kemer

Akıllı Uyku 
Cihazı
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Ağustos 2021

ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NISAN

Sevgili koçlar ağustos ayı aşk konularında 
şanslı olacağınız bir dönem. Ev, aile ve iş ko-
nularında güzel gelişmeler yaşarken duygu-
larla değil mantığınızla hareket etmeniz ge-
reken bir zaman dilimi. 08 Ağustos’taki yeni 
ay aşk evinizde gerçekleşecek ve hobiler, ço-
cuklar, farklı aktiviteler bu ayın ana konusu 
olacak. Aşk konusunda popüler bir partner 
adayınız olabilir, kazandıysanız kaybetme-
yin çünkü mutlu olacaksınız. 22 Ağustos 
dolunayı ile hobilerinize odaklanabilirsiniz 
hatta hobilerinizden para kazanma ihtima-
liniz yüksek. Ne kaybettiyseniz iyi niyeti-
nizden kaybettiniz ama bu uzun vadede ka-
zanca dönüşecek az kaldı, o güzel kalbinizi 
yormadan sabırla bekleyin.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZIRAN

Tam istediğiniz gibi bir ay sizi bekliyor. Bu ay 
en sevdiğiniz konu gündeminizde, iletişim. 
Seyahat edebileceğiniz, yerinizde durama-
yacağınız, kelime oyunlarıyla etrafınıza neşe 
saçabileceğiniz ve her deneyimlediğiniz şey-
den keyif alacağınız bir ağustosla baş başa ola-
caksınız. Maddi konularda 6, 7 ve 8 Ağustos 
şanslı olduğunuz günler. 08 Ağustos’taki yeni 
ay iletişim evinizde gerçekleşeceğinden konu-
şarak göz kamaştırabilirsiniz. Arkadaşlık iliş-
kilerinizde yara almamak için dikkatli olun. 
Kariyer konusunda ayın son haftası adım ata-
bilirsiniz. 22 Ağustos’taki dolunaydan sonra 
aile içi mücadeleleriniz olsa da siz yine de faz-
la eleştirel olmamaya özen gösterin. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Bu ay sizin ayınız öncelikle iyi ki doğdunuz aslan burçları… Bu ay ön planda olmaya hazır olun. 
Pohpohlanmalara doyamayacaksınız. Kendinizi zinde hissedeceğiniz, yaşam enerjinizin zirvede 
olacağı bir ağustos ayına hazır mısınız? 8 Ağustos’ta yeni ayda insiyatif alın, 22 Ağustos’ta do-
lunayda ortaklıklar ve ilişkiler konusunda dengeyi kurun. Ben ne söylesem siz kendi bildiğinizi 
okuyacaksınız ama yine de uyarmak zorundayım sağlığınıza bu ay dikkat edin. Sevdikleriniz 
zaten yanınızda bırakın mutsuz edenler artık gitsin. Âşık olmaktan korkmayın, güvenebileceği-
niz birine kendinizi bırakma zamanınız gelmedi mi? Buna ihtiyacınız var, tam zamanı şimdi…

BOĞA 21 NISAN - 21 MAYIS

Bu ay tam da istediğiniz gibi ev ve aile 
konularının ön planda olduğu, huzur ile 
dolu bir ay geçireceksiniz. İnsanları ko-
rumaya kollamaya meyilli olduğunuz bu 
ayda arkadaşlarınız tarafından hayal kı-
rıklığına uğratılmamak için dikkatli olun. 
08 Ağustos’taki yeni ay evinize ve duy-
gusal anlamda bağlı olduğunuz insanlara 
daha fazla ihtiyaç duymanızı sağlayabilir. 
Dekorasyon ve tadilat işleriyle ilgilenmek 
için uygun bir zaman. İş konusunda yete-
neğiniz olan konularda ısrarcı olun. Ayın 
son günlerinde uzun zamandır görüşme-
diğiniz sevdiklerinizle bir araya gelebilir-
siniz. 10 Ağustos ve sonrası aşk hayatınız-
da bir hareketlenme söz konusu olacak. 

YENGEÇ 23 HAZIRAN - 22 TEMMUZ

Sevgili duygusal yengeçler sizin için bu ayın te-
ması maddi anlamda güvencede olmak. Sahip 
olduğunuz hiçbir şeyi başkalarıyla paylaşmak 
istemeyeceksiniz. Parasal konuları yönetebile-
ceğiniz yeni ay da para evinizde gerçekleşiyor. 
Hayal gücü en yüksek burçlardan biri olma-
nız dolayısıyla bunu maddi kazanca çevirebi-
leceğiniz fırsatlara sırt çevirmeyin. İlhamınızı 
sevdiklerinizden alacağınız bir dönemdesiniz. 
Sanat, müzik, tiyatro, edebiyat, yazmakla ilgili 
konularda başarılı olacağınız ve yakın çevrey-
le kardeşlerinizle ilişkilerinizin iyi olacağı bir 
dönemdesiniz. Aşk konusunda 8 Ağustos ve 
sonrası şans sizden yana. Ayın son haftası yer 
değişimi yapabilirsiniz. 
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BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Bu ay daha çok perde arkasında kalmak is-
teyeceğiniz, fikirlerinizi ortaya koymak iste-
meyeceğiniz, iç gözlem yapacağınız günler 
geçireceksiniz. 8 Ağustos’taki yeni ayla bir-
likte sezgileriniz güçlenebilir, yakınınızdaki 
insanlara tavsiye ve şifa verebilirsiniz. Yeni 
bir egzersiz programına başlamanız hem 
fiziksel hem ruhsal anlamda size yardımcı 
olacaktır. Aşk konusunda 12 Ağustos ve son-
rası önemli. 22 Ağustos dolunayı sağlık ala-
nınızda olacak ve gizli kalmış konular ortaya 
çıkabilir. Estetiğe ve güzelliğe para harcaya-
bilirsiniz. Bu ay sağlığınıza özen gösterin.

AKREP 23 EKIM - 21 KASIM

Bu ay kariyer alanınızdaki gelişmelerle 
dolu günler sizi bekliyor. Ünlü olma, statü 
kazanma, kariyerde kalıcılık sağlama ihti-
maliniz olan bir dönemdesiniz. 08 Ağus-
tostaki yeni ayla birlikte toplum önünde 
dikkat çekebilirsiniz. Kariyer anlamında 
yeni başlangıçlar yapabilir ve bir arkadaş-
lığınızın ilişkiye dönüşmesine tanık olabi-
lirsiniz. Genç kadın figürlerinden destek 
görebilirsiniz. Dolunay aile evinizde ger-
çekleştiğinden önceliklerinizi iyi belirle-
yin. Yeteneklerinize güvenin.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Bu ay ortaklıklar, miras, vergi, ortak kaza-
nımlar, spiritüel metafizik konularla ilgilene-
ceğiniz bir aya giriyoruz. Ticari zekanızı ko-
nuşturabileceğiniz bir ağustos sizi bekliyor. 
8 Ağustos yeni ayında psikolojik olarak güç-
lenmek için bol bol dua edin, meditasyonla 
ruhunuzu dinlendirin. Aşk beklemediğiniz 
bir anda karşınızda duruyor olabilir, eve ka-
panmayın. 16 Ağustos sonrası iş ve anlaşma-
lar için uygun. Dolunay samimiyetinizi orta-
ya koyabileceğiniz ve alma verme dengesini 
sağlayabileceğiniz bir döneme götürecek sizi. 

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Çalışma hayatı, günlük işler, sağlık ve sorumluluklarla ilgili bir alanda bu aya giriş yapı-
yorsunuz. Aşkla ilgili ayın ilk günlerinde kavgalardan tartışmalardan kaçınmanızda yarar 
var. 8 Ağustos yeni ayı çalışma hayatınızı hareketlendiriyor ve girişimleriniz konusunda 
bu ay başlangıçlar yapabilirsiniz diyor. 11 Ağustos’ta aşkla ilgili önemli biriyle karşılaşabi-
lirsiniz. 22 Ağustos itibariyle dolunay ve sonrasında yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yoğun 
bir çalışma temposu içerisinde dinlenmeyi, mola vermeyi ihmal etmeyin. 

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKIM

Sosyal çevrenizde parladığınız bir dö-
nemdesiniz ve oldukça şanslısınız. Bu ay 
beklettiğiniz bir projeniz varsa adım at-
manız için en uygun aylardan biri. Gizli 
veya platonik aşklar gündeminizde ola-
bilir. Gizli kadın düşmanlarınız ortaya 
çıkabilir gardınızı alın. Otorite fügürleri 
tarafından eleştirilebilirsiniz. Sevginizi 
belli etme konusunda tutucu olmayın. 8 
Ağustos’taki yeni ay arkadaşlık evinizde 
gerçekleşiyor. Yeni dostluklar ve ortamlar 
için kapılarınızı açın. Hiç tahmin etmeye-
ceğiniz insanlar size iyi gelecek. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Bu ay uzun seyahatler, ruhsal konular 
ve öğrenme öğretme ile ilgili alanlarda 
aktif olacaksınız. Fedakarlıklarınızın ön 
planda olduğu zamanlardasınız. 8 Ağus-
tos yeni ayında cesaretinizi açıkça ortaya 
koyup, hayallerinizi hayatınıza yansıt-
manız gereken bir dönem başlayacak. 
16 Ağustos’tan itibaren farklı gruplarda 
kendinizi gösterebilir, anlaşmalar yapa-
bilirsiniz. 22 Ağustos’ta dolunayla birlik-
te iş ile ilgili bir seyahat gerçekleştirebi-
lirsiniz. Ani kararlar alabilirsiniz.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Bu ay sevgili kovalar evlilik, anlaşmalar 
evinizde yaşayacağınız olaylar, özel haya-
tınız ve görünümünüzle ilgileneceğiniz bir 
zaman diliminde olacaksınız. 8 Ağustos’ta 
yeni ayla birlikte yeni başlangıçlar yapabi-
leceğiniz ve hatta evlilik kararı bile alabile-
ceğiniz bir ay olabilir. 22 Ağustos dolunayı 
ile birçok konuya aynı anda odaklanabilir 
ve fiziksel değişiklikler yapabilirsiniz. 23 
Ağustos itibariyle yaşamın derin yönlerine 
odaklanıp, başkalarının kaynaklarını yö-
netmek isteyebilirsiniz.
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