
RE TOUCHmag
YIL: 1   SAYI: 1  TEMMUZ 2020

MASKÜLEN 

VE SEKSI

MODA

GÜZELLIK

AŞI BULUNANA 

KADAR NÜFUSTA 

YAYILIM DEVAM 

EDECEK

2020’NIN ÖNE ÇIKAN 

MAKYAJ TRENDLERI

MODA DÜNYASININ GELECEĞI 

NASIL ŞEKILLENECEK?  

ÜNLÜ TASARIMCILARA SORDUK

PANDEMININ 

ZOOM ILE 

HAZIRLANAN ILK 

KOLEKSIYONU

BİRAN DAMLA YILMAZ

DR. MEHMET ÖZ

ERDEM MORALIOĞLU

mag
YIL: 1   SAYI: 2  AĞUSTOS 2020

YAPTIĞIM 

EN ÇILGINCA 

ŞEY OYUNCU 

OLMAKTI

MODA

GÜZELLİK
HER GÜN BIR KADIN 

ÖLDÜRÜLÜYOR! 

KADINA ŞIDDETE 

SESSIZ KALMA!

SAĞLIKLI BRONZLUK 

SIZIN ELINIZDE

PANDEMININ ILK DIJITAL 

MODA HAFTASI GERÇEKLEŞTI

TATILDE DENIZE MI 

GIRILMELI YOKSA 

HAVUZA MI?

PROF. DR. DILEK ARMAN AÇIKLADI

AFRA SARAÇOĞLU

mag
YIL: 1   SAYI: 5  KASIM 2020

SADE
DURU

GİZEMLİ

ESRA BİLGİÇ

MODA

GÜZELLİK
PANDEMININ 

KAZANDIRDIĞI 

ALIŞKANLIKLAR 

MBFWI  

15. SEZONDAN 

GERIYE 

KALANLAR

“KADIN 

GÜÇLENDI, 

ERKEK TRIP 

ATAR OLDU”

ÇİĞDEM BATUR

MEME 

CERRAHISINDE 

3 YENI 

GELIŞME

mag
YIL: 1   SAYI: 6  ARALIK 2020

HÜMANİST

ENERJİK

SAĞDUYULU

MİRAY DANER

MODA

GÜZELLİK
2021 MAKYAJ 

TRENDLERI

AŞKIN VE YENI 

YILIN RENGI 

KIRMIZI 

PANDEMI 

SÜRECINDE 

BILINÇSIZ 

ANTIBIYOTIK 

KULLANIMI 

IYILIK DOLU 

BIR VINTAGE 

HIKAYESI

mag
YIL: 1   SAYI: 6  ARALIK 2020

HÜMANİST

ENERJİK

SAĞDUYULU

MİRAY DANER

MODA

GÜZELLİK
2021 MAKYAJ 

TRENDLERI

AŞKIN VE YENI 

YILIN RENGI 

KIRMIZI 

PANDEMI 

SÜRECINDE 

BILINÇSIZ 

ANTIBIYOTIK 

KULLANIMI 

IYILIK DOLU 

BIR VINTAGE 

HIKAYESI

YIL: 1   SAYI: 7  OCAK 2021

GÜZELZEKİ

ELEGAN

HATİCE 

ŞENDİL

MODA

GÜZELLİK
MAKYAJDA 

NO MAKEUP 

MAKEUP AKIMI 

DOĞAYA 

DÖNÜŞ 

HAYALIM, 

TANSIYONU 

YÜKSEK BIR 

KARAKTER

MERVE OFLAZ

KIŞA 
FORMDA 

GIRME 

ZAMANI

YIL: 1   SAYI: 7  OCAK 2021

GÜZELZEKİ

ELEGAN

HATİCE 

ŞENDİL

MODA

GÜZELLİK
MAKYAJDA 

NO MAKEUP 

MAKEUP AKIMI 

DOĞAYA 

DÖNÜŞ 

HAYALIM, 

TANSIYONU 

YÜKSEK BIR 

KARAKTER

MERVE OFLAZ

KIŞA 
FORMDA 

GIRME 

ZAMANI

YIL: 1   SAYI: 9  MART 2021

GÜZELLİK
5 DAKİKADA 

MÜKEMMEL 

MAKYAJ

MODA
ROMANTİK 

BAHAR

‘OYUNCULUK  

NEFES ALMA 

SEBEBİM’

CEMRE ÖKTEM

GÜLDEN

‘ÜRETTİĞİNİZİ 

PAYLAŞMAKTAN 

KORKMAYIN’

PINAR DENİZ

SU GİBİ

NEŞELİ

DOĞAL

YIL: 1   SAYI: 10  NİSAN 2021

GÜZELLİK

DOĞAL GÜZELLİK  

ISI İLE DOĞRUDAN 

İLGİLİ'

MODA
PARİS MODA 

HAFTASI'NDAN 

GERİYE 

KALANLAR 

‘HER ZAMAN 

ASİ VE 

ÖZGÜRDÜM’

NUR SÜRER

BENGİSU ÖNAL

‘TÜRK MÜZİĞİNİ 

GENÇLER 

KURTARACAK’

DENİZ BAYSAL

ZARİF
DOĞAL
SAMİMİ

YIL: 1   SAYI: 11  MAYIS 2021

GÜZELLİK

HEYECAN VERICI 

BIR YAZ GELIYOR

MODA
RENKLI OL 

ÖZGÜR HISSET‘KENDI KENDINE 

GARDIROPTA 

KAYIT ALMAK 

ZOR AMA 

EĞLENCELIYDI’

SU SOLEY

SİMAY BÜLBÜL

‘ŞIK KADIN 

KENDINI BILEN 

KADINDIR’

DAMLA SÖNMEZ

NEŞELİ 

YETENEKLİ 

EFSUNLU

YIL: 1   SAYI: 12  HAZİRAN 2021

'BAŞARI, ÖZGÜVEN VE 

ZARAFET SEKSİDİR"

IŞILTILI YÜKSELİŞ, 

SANSASYONEL DÜŞÜŞ 

SİNEM USLU

HALSTON

MELİSA ASLI PAMUK

GÜÇLÜ
SAKİN

SAMİMİMODA
PERİ BACALARI DOSSO 

DOSSİ İLE RENKLENDİ 

GÜZELLİK

GÜNEŞ İLE ARANIZA 

KİMSE GİRMESİN

YIL: 2   SAYI: 16  EKİM 2021

EDİTORİAL

Selma 
Ergeç

Moda

Güzellik

YETİMHANE KIZI 

CHANEL

MAKYAJ 

ÇANTANIZI 

YENİLEYİN

ROMANTİK BİR 

SONBAHAR

Gecenin
 Asil  Yuzu.. ..

YIL: 2   SAYI: 17  KASIM 2021

EDITORIAL

Moda

Güzellik

YVES SAINT 

LAURENT'E 

MUAZZAM 

KUTLAMA 

İÇTEN VE GERÇEK

GRILLZ TRENDI 

YÜKSELIŞE GEÇTI 

RECYCLE-GERI 

DÖNÜŞÜM 

GELECEĞI KORUR

PELİN 
ULUKSAR

ÇALIŞMAK 

BENI CANLI 

TUTAR

Bu rcin.
Te rzioglu

YIL: 2   SAYI: 18  ARALIK 2021

NEFES KESİCİ

Hande
Dogandemir

Moda

Sağlık

RIHANNA’NIN  

STİL HİLELERİ

ENTELLEKTÜEL VE ELEGAN

SAÇ DÖKÜLMESİNİ 

DURDURMAK 

MÜMKÜN

Melike Ipek Yalova.

MERVE NUR BENGİ 

GÖRSEL 

SANATLARDA 

KENDİMİ BULDUM

YIL: 2   SAYI: 21  MART 2022

Moda

Sağlık

RIHANNA’NIN  

STİL HİLELERİ

ENTELLEKTÜEL VE ELEGAN

SAÇ DÖKÜLMESİNİ 

DURDURMAK 

MÜMKÜN

Melike Ipek Yalova.

MERVE NUR BENGİ 

GÖRSEL 

SANATLARDA 

KENDİMİ BULDUM

YIL: 2   SAYI: 21  MART 2022

Moda

Kültür Sanat

MINILERIN CESUR 

YOLCULUĞU

ETKI ALANINA GIRMEK ÇOK KOLAY

MONICA BELLUCCI 

TÜRKIYE'YE GELIYOR

SEBAHAT KUMAŞ 

OYUNCULUK HAYAT 

MOTIVASYONUM

YIL: 2   SAYI: 22  NISAN 2022

NFT NEDIR? 
NEDEN  

BU KADAR 

POPÜLER? 

mag
YIL: 1   SAYI: 3  EYLÜL 2020

ÇILGIN 
VE

HIRSLI

BAHAR ŞAHİN

MODA

GÜZELLİK
CILDINIZI COVID-19 

STRESINDEN KORUYUN

RESORT 

KOLEKSIYONLAR 

GÖRÜCÜYE 

ÇIKTI

AVUKAT HÜLYA 

GÜLBAHAR'DAN 

SÖZLEŞMENIN 

DOĞRULARI 

YANLIŞLARI

ISRAFTAN 

KURTULDUK

AÇIK BÜFELER 

KAPANDI

SAFFET EMRE TONGUÇ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

YIL: 1   SAYI: 8  ŞUBAT 2021

GÜZELLİK
ESTETIĞIN 

TAHTINI YIKAN 

DEĞIŞIM MAKYAJI

MODA
RE TOUCH 

EDITORIAL

SPOILSPORT

HAYATA KARŞI 

MERAKLARIM VAR 
ÖZGE ÖZACAR

BAĞIŞIKLIĞINIZI 

GÜÇLÜ TUTMANIN 

YOLLARI MELİS SEZEN

POZİTİF
NEŞELİ 

DİKKAT ÇEKİCİ 

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

YIL: 2   SAYI: 19  OCAK 2022

Moda

Sağlık

LADY DIANA'NIN 

ZAMANSIZ STILI

PARLAYAN YILDIZ

METABOLIZMAYI 

HIZLANDIRAN  

6 ÖNERI

Simay Barlas

TOPRAK 

SAĞLAM 

SONSUZA 

KADAR ŞARKI 

SÖYLEMEK 

ISTIYORUM 

mag
YIL: 1   SAYI: 4  EKİM 2020

İÇTEN
GÜZEL

ZEKİ

ŞEVVAL SAM
MODA

GÜZELLİK
7 GÜNDE 

YAĞLARINIZDAN 

KURTULUN

2021 İLKBAHAR YAZ 

KOLEKSİYONLARI 

MODASEVERLERLE 

BULUŞTU 

TOPUKTAN 

GEÇMELİ TAYT 

YASAKLANSIN 

MASKELER  

COVİD-19’DAN 

KORUMA  

SAĞLAMAZ (MI)?

SİTARE AKBAŞ

DOÇENT ALİ GÜRE

YIL: 1   SAYI: 9  MART 2021

GÜZELLİK
5 DAKİKADA 

MÜKEMMEL 

MAKYAJ

MODA
ROMANTİK 

BAHAR

‘OYUNCULUK  

NEFES ALMA 

SEBEBİM’

CEMRE ÖKTEM

GÜLDEN

‘ÜRETTİĞİNİZİ 

PAYLAŞMAKTAN 

KORKMAYIN’

PINAR DENİZ

SU GİBİ

NEŞELİ

DOĞAL

1

YIL: 2   SAYI: 15  EYLÜL 2021

NESRİN CAVADZADE

ZARİF

DUYARLI
SEKSİ

MODA
EYER TORBALARINDAN 

IKONIK ÇANTALARA; 

HERMES

GÜZELLİK

EDITORIAL

YILDIZ TOZUYLA 

SÜSLÜ KOZMETIK 

MARKALARI

GECEYE IŞIK OL

MODA
KORSENIN INCE 

BELLI SERÜVENI

ÖZGÜR RUHLU

Ebru Sahin.

ELA YÖRÜKLÜ 

ÖNEMLI OLAN 

KALBI AYDINLIK 

TUTMAK

EDİTORİAL

DÜNYA SENIN 

SAHNEN, 

GÖSTERIYE 

DEVAM

YIL: 2   SAYI: 20  ŞUBAT 2022

Moda
GÜNEŞ 

GÖZLÜĞÜNDE 

NOSTALJI 

ETKISI

PERIHAN 

ÜNLÜCAN

KUSURLU 

OLMAK YAPAY 

OLMAKTAN 

KIYMETLI

YIL: 2   SAYI: 24  HAZIRAN 2022

FARK YARATIYORIlayda Alisan..

RE TOUCHmag
YIL: 1   SAYI: 1  TEMMUZ 2020

MASKÜLEN 

VE SEKSI

MODA

GÜZELLIK

AŞI BULUNANA 

KADAR NÜFUSTA 

YAYILIM DEVAM 

EDECEK

2020’NIN ÖNE ÇIKAN 

MAKYAJ TRENDLERI

MODA DÜNYASININ GELECEĞI 

NASIL ŞEKILLENECEK?  

ÜNLÜ TASARIMCILARA SORDUK

PANDEMININ 

ZOOM ILE 

HAZIRLANAN ILK 

KOLEKSIYONU

BİRAN DAMLA YILMAZ

DR. MEHMET ÖZ

ERDEM MORALIOĞLU

yaşında

YIL: 3   SAYI: 25-26  TEMMUZ-AĞUTOS 2022



Meslekte 26’ncı yılı geride bırakırken, yaklaşık iki buçuk yıl önce, 
tam da her şeyden sıkılmışken, tam da hayatıma yeni bir soluk 
getirecek bir şeyler ararken düştü aklıma dergi çıkarma fikri...

Yola sevdiğim bir arkadaşla çıktım ama kısa süre sonra tek başıma 
devam etme kararı almak zorunda kaldım. Çünkü, kolay değildi 
büyük bir gazeteden istifa edip yepyeni bir dünyaya dalmak. 
Kolay değildi, yıllarca gazetecilik yapıp, meslekte çok iyi bir 
isim yapmak... Ve bu yeni oluşumda ya batacaktım ya zirveye 
çıkacaktım...

Evet ilk zamanlar yollar biraz engebeliydi... Ama kendime 
güvenim de vardı. Bir işi layıkıyla yapmayacaksam 
yapmayacaktım... Çok çalıştım, çok ağladım, çok üzüldüm, çok 
zorlandım. Hatta bir ara pes etmek üzereyken adeta Anka Kuşu 
gibi küllerimden yeniden doğdum ve yola devam ettim.

Bu süreçte çok güzel dostluklar da kurdum. Herkesin desteği 
ile her geçen gün Re Touch Mag daha da büyüdü... Ekip 
arkadaşlarımın hakkını ödeyemem. Ama en çok da Görsel 
Yönetmenimiz Ercan Erdal, kapak röportajlarımızı yapan dostum 
Mukaddes Kaya ve 26 yıllık dostum Yazı İşleri Müdürü Sabriye 
Ergin’in... Ayrıca başta eşim Önder Barlas, imtiyaz sahibi olan 
ablam Hacer Ceylan ve her anımda beni yükselten, destek olan 
annem olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımla birlikte büyük 
başarılara imza attık. Menajer, basın danışmanı arkadaşlarım, 
ajanslar ve tabii ki okuyucularımız ile bugünlere kadar geldik... 

Ve işte bugün Re Touch Mag tam 2 yaşında. Daha nice 22 
yıllara diyelim büyük başarılarla... Yine her zaman dediğim 
gibi sol yanınızdan mutluluk eksik olmasın diyerek de yazımı 
noktalıyorum.

Hepiniz iyi ki varsınız...

Editörün Seçtikleri

Hale Ceylan Ba rlas

Edito
Re Touch Mag 2 yaşında

2

Benefit  Willa Doğal Gül 
Tonunda Allık 599 TL

Vakko BOIS 
DE CEDRE 
ATLAS 250 
ML 399 TL 

Jacques 
Philippe 

Kadın  
Kol Saati 
5.094 TL 

Cihan Nacar X 
Touche

Sinoz NO 16 Miracle Oil 239 TL
MQbix Mikrofonlu 

Kulalık(D&R) 129 TL

Emoyra terlik 380 TL 



3

İMTİYAZ SAHİBİ
Hacer Ceylan

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Hale Ceylan Barlas

hale@retouchmag.com

GENEL MÜDÜR
Sabriye Ergin

sabriye@retouchmag.com

SANAT YÖNETMENİ
Ercan Erdal 

ercan@retouchmag.com

GÜZELLİK EDİTÖRÜ
Pemra G. Abasıyanık 

pemra@retouchmag.com

STİL EDİTÖRÜ
Hüma Kaya 

huma@retouchmag.com

MODA KOORDİNATÖRÜ
Ces’t La Vie 
Eylem Yıldız

DİJİTAL İÇERİK EDİTÖRLERİ
Vildan Uygunoğlu

VİDEO YÖNETMENİ
Yuşa Ebrar Dursunoğlu

KATKIDA BULUNANLAR

Mukaddes Kaya
Buse Turan

Akın Ünal
Tamer Yılmaz

Rufiye Kalmaz

RE TOUCHmag

www.retouchmag.com
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Bülten
HAZIRLAYAN: VİLDAN UYGUNOĞLU

6

Bebek’te tadına doyulmaz 
gurme burger deneyimi 

İstanbul Bebek’in merkezinde küçük bir 
dükkanda gerçek lezzetin kapılarını aralayan 

Bread&Burger sizleri tadıma bekliyor. 
Ekmeğini ekşi mayadan yapan, süt 

danasından etleriyle fark yaratan ve 
birbirinden lezzetli özel soslarıyla 

damak tadını farklı bir boyuta 
taşıyan Bread&Burger, servis ve sıcak 

atmosferiyle de dikkat çekiyor.

W Collection’dan farklı stillere yaz şıklığı
Günlük yaşam ve iş hayatına yönelik sade, şık ve stil sahibi tasarımlarla 
modaya yeni bir yorum katan W Collection, 2022 Yaz Koleksiyonu’nda 

birbirinden şık çözümler sunuyor. Kaliteli kumaşlardan oluşan tasarımlarıyla 
dikkat çeken markanın koleksiyonunda pantolon, etek ve şortlu takımlar 

modern görünümleriyle fark yaratıyor.



Bülten

7

Nivea’dan koltuk 
altına ‘inci’ 
dokunuş
Birçok kadın koltuk altı 
bakımında kalıcı kokuya 
sahip deodorantlar 
kullanmaya özen gösteriyor. 
Nivea Pearl&Beauty serisinin 
sevilen ‘Original’ deodorantı, 
yenilenen formülü ve inci 
özleriyle bu talebe cevap 
verirken aileye yeni katılan 
‘Fine Fragrance’ deodorantlar 
yoğun formülüyle koltuk 
altı bakımının vazgeçilmezi 
olmaya aday.

Bepanthol ile Tuvana 
Büyükçınar işbirliği
Türkiye’nin en güvenilir cilt bakım 
markası Bepanthol, yaza özel hazırladığı 
kampanya kapsamında ünlü modacı 
Tuvana Büyükçınar ile bir araya geldi. Yaz 
mevsiminde cildin en çok ihtiyaç duyduğu 
bakım için Bepanthol Derma Vücut 
Losyonları’nın bulunduğu pakette Tuvana 
Büyükçınar imzalı pareo da yer alacak.

Kahve 
Dünyası’ndan 
temmuza özel 
lezzet
Her aya özel hazırladığı 
dondurmalarıyla dikkat çeken 
Kahve Dünyası, temmuza 
ferahlatıcı lezzet katacak Beyaz 
Çikolatalı Cevizli Dondurma 
ile karşınızda. Beyaz çikolata, 
ceviz, tam yağlı Jersey inek sütü 
ve özel kıvamlı süt kreması, 
dondurma severlere benzersiz 
bir lezzet deneyimi yaşatacak.



Bülten

8

FLO bayramda konforu adımlara taşıyor
Herkesin ayakkabıcısı FLO, bu bayramda da her yaşa ve farklı tarzlara hitap 

eden birbirinden zevkli ayakkabı çeşitlerini bir arada sunuyor. Topuklu 
ayakkabıdan babete birçok modelin yer aldığı kadın koleksiyonu ile hem 

klasik hem de casual erkek koleksiyonu, her zevke hitap eden modelleriyle göz 
dolduruyor. 

Miniklere 
Pija-Masal 

Koleksiyonu
LC Waikiki, 3-9 yaş arası 
miniklerin dünyalarına 

yolculuk ederek onların hayal 
gücünü geliştirecek masallarla 

dolu, yepyeni ve özel Pija-
Masal Koleksiyonu’na imza 

attı. Rengarenk sevimli 
çizimler ve masalların olduğu 

bu koleksiyon ile miniklere 
sorulacak her soru, yepyeni bir 
maceranın kapısını aralayacak.



Bülten

9

Starbucks’tan 
tropikal ferahlık

Dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden 
hazırladığı içecekleriyle eşsiz bir deneyim 

yaşatan Starbucks’ın, Frappuccino Ailesi’ne 
iki yeni ürün katıldı. Çarkıfelek meyvesi, 
ahududu ve vanilya aromalı Passionfruit 

Raspberry Frappuccino ile karamelize muz 
püresi, kahve ve mocha katmanlı Banana 
Split Frappuccino damaklarda eşsiz bir 

lezzet bırakıyor.

‘Hem çantama 
sığsın, hem de 
kırışmasın’ diyenlere
Tatile çıkarken tüm dolabı bavula 
sığdırmak isteriz. Hal böyle olunca 
da kıyafetlerin kırışması kaçınılmaz 
olur. Hem bavulunuzda boş yer 
kalmasın, hem de kıyafetleriniz ‘jilet’ 
gibi olsun istiyorsanız buharlı kırışık 
giderici Russell Hobbs Steam Genie 
tam size göre.

Fiolas ürünleriyle 
vücudunuza nazik 

bakım
Vücudumuzun zararlı dış 

etkenlere maruz kaldığı bir yaz 
mevsiminde imdadınıza yüzde 

100 organik ve vegan ürünleriyle 
sektörde bir ilke imza atan Fiolas 

yetişsin. Markanın Aromatheraphy 
Replenishing Body Butter’ı pozitif 

titreşimleriyle tatil sırasında 
cildinizin arınmasına en doğal 

katkıyı sunacak.



Bülten

Taç evinize 
yenilik getiriyor
Kullanışlı olduğu kadar 
özgün stiliyle de şık bir 
görünüm sunan Taç’ın 
yeni perde koleksiyonu, 
evinde değişiklik yapmak 
isteyenlere birçok alternatif 
sunuyor. Yaprak motifli fon 
perde ve toprak tonlardaki 
tül perdeler ile Taç’a özgü 
desenler, yer aldıkları 
ortama bambaşka bir ahenk 
getirecek.

Sebamed ile 
bebeklerin cildine 
özenli dokunuş
Klinik ve dermatolojik olarak test 
edilmiş Sebamed Baby Losyon, pH 5.5 
değerine sahip formülü ile bebeğinizin 
cildini zararlı etkenlere karşı koruyor. 
Yağlı his bırakmadan, hızla emilen 
Sebamed Baby Losyon’un papatya 
ekstresi bebeğin cildinde oluşabilecek 
iltihap ve tahrişe karşı koruyucu etki 
gösterirken allantoin yumuşaklık ve 
esneklik kazandırıyor. 

Bath&Body Works 
ile yaz rüyasını 

yaşayın
Güneşli ve parlak yaz günlerinin 
tadını Bath&Body Works’ün dört 
yeni kokusuyla çıkarmaya hazır 
olun. Formülünde eşsiz notalar 

bulunduran Waikiki Beach 
Coconut, Pink Pineapple Sunrise, 

Fiji Sunshine Guava-Tini ve 
Bahamas Passion Fruit&Banana 

Flower koleksiyonları her gün 
tatildeymişsiniz gibi hissettirecek.

10
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Bülten

Dagi’den bavul hazırlama tüyoları
Kaliteli ve rahat giyimin öncü markası Dagi, tatil öncesi hazırlığı keyifli ve 

kolay bir hale getirmek için kullanışlı bavul toplama tüyoları sunuyor. Marka, 
hem amaca hizmet edecek hem şık gözükecek parçaları bir araya getirmeye 

çalışan tatilcilerin aklına takılan soruları yanıtlıyor. 

Nespresso ve 
Alessandra 
Ambrosio’dan yaza 
merhaba 
Brezilya’dan ilham alan ürün 
yelpazesiyle tropikal dalgalar 
yaratmaya hazırlanan Nespresso, 
2022 Yaz Koleksiyonu’nu Alessandra 
Ambrosio ile tanıttı. Brezilya’nın ulusal 
içeceği Caipirinha’dan esinlenen soğuk 
kahve deneyimi için özel üretilen 
Barista Creations Liminha over Ice, 
misket limonu ve nane ile tüm ilgiyi 
üzerine çekmeye aday.



Bülten

Arzum’dan erkeklere özel 
bakım setleri
Teknoloji ve tasarımı bir arada kullanarak 
fark yaratan Arzum’un bakımlı olmaktan 
vazgeçmeyen erkeklere özel tasarladığı 
Arzum Trace 5 in 1 ve Arzum Trace Pro 9 in 
1 ile her daim göz kamaştıracaksınız. Arzum 
Trace erkek bakım setleri her bütçeye uygun 
alternatifleri ve zengin başlık seçenekleri ile bu 
yaz vazgeçilmeziniz olacak.

12

Lacoste’un mirası ikonik polo, yaz 
renkleriyle buluştu 

1933’ten bu yana sporu ve modayı DNA’sına işlemiş bir marka olan 
Lacoste’un, ilk kez üzerinde logo kullanılan ürün olarak tarihe geçen 
polo tshirtleri yenilikçi form ve renklerde 2022’de yeniden beğeniye 

sunuldu. İlkbahar-Yaz 2022 sezonunda sunulan klasik seriye farklı ve 
çarpıcı renkler de eklenerek tshirt koleksiyonu genişletildi.



13

Bülten

DeFacto’dan 
gençlere özel:  

Ahmet Atalay X 
Coool

Global moda markası DeFacto, genç 
tasarımcı Ahmet Atalay’ın doodle art 
çizimlerinin yer aldığı ürünleri moda 
severlerin beğenisine sundu. Beyaz, 
pembe, mor ve mavi renklerinden 

oluşan parçalar, doodle art sanatının 
eğlencesini ve tasarımcı Ahmet 

Atalay’ın dinamizmini yansıtıyor.

L’Oréal Paris’in  
yeni güzellik elçisi 
Pınar Deniz
Dünya’nın 1 numaralı güzellik 
markası L’Oréal Paris’in yeni 
güzellik elçisi, sinema ve televizyon 
dünyasının yükselen ismi Pınar 
Deniz oldu. Göz alıcı güzelliği ve  
oyunculuğu ile dikkatleri üzerine 
çeken Deniz, L’Oréal Paris’in marka 
yüzü olarak yılın en çok ses getirecek 
tanıtımlarında boy gösterecek.
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Kısa Kısa

Efsane isimler yeniden bir arada
Julia Roberts ve George Clooney, Ol Parker’ın yönetmen koltuğuna oturduğu 

romantik-komedi filmi ‘Ticket to Paradise’ için yeniden bir araya geldi. İlk 
kez 2001 yılında “Ocean’s Eleven”da rol alan oyuncular, Confessions of a 

Dangerous Mind, Ocean’s Twelve ve Money Monster’da da birlikte oynadı.

Paco Rabanne 
yeni yüzünü 
açıkladı
Paco Rabanne, yeni 
kokusu Fame’in elçisi 
olarak Amerikalı film 
ve televizyon yıldızı 
Elle Fanning’i seçti. 
Geleceğin bir klasiği olan 
bu %90 doğal kökenli 
koku, havadar yasemin, 
mango ve bağımlılık 
yapan tütsü ile eşleşiyor. 
Avangard lüksün özü olan 
şişesi, markanın ikonik 
zincir elbisesini yeniden 
canlandırıyor.
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Kısa Kısa

Cameron Diaz ekrana geri dönüyor 
Daha önce emekliliğini açıklayan Cameron Diaz, yeniden ekrana geri dönüyor. 

Aktris, Back in Action başlıklı bir Netflix komedisinde Jamie Foxx ile birlikte 
rol alacak . Proje ayrıca, daha önce 1999 spor draması Any Given Sunday ve 

2014 yılında Annie’nin yeniden müzikal uyarlamasında birlikte çalışmış olan 
Diaz ve Foxx için Hollywood’da yeniden bir araya gelmelerini işaret ediyor.

Karl Lagerfeld’in 
eskizleri 
müzayedede yer 
alacak 
Karl Lagerfeld’in çok etkinlikli 
emlak müzayedesinin 
dördüncü ayağı için, çizimleri 
6 Temmuz’da Paris’teki 
Sotheby’s’de yapılacak bir 
müzayedede yer alacak. 
Sotheby’s bu kez Paris Couture 
Haftası ile aynı zamana denk 
gelen bir müzayedede 1960’ların 
sonundan 2018’e kadar uzanan 
180 çizim sunacak.
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Kısa Kısa

Azzedine Alaïa:  
L’Art de la Mode 
sergisi açıldı 
Orta Çağ köyü Lacoste’da yer 
alan SCAD FASH Museum of 
Fashion + Film, Azzedine Alaïa: 
L’Art de la Mode sergisini açtı. 
SCAD Başkanı ve Kurucusu Paula 
Wallace, “Alaïa’nın ışığı, bu yaz 
SCAD FASH Lacoste’daki L’Art de 
la Mode sergisinde görkemli bir 
şekilde parlıyor. Sergi yaratıcının 
kişisel arşivlerinden özenle seçilmiş 
şaheserlerle dolu” dedi.

Kendall 
Jenner Prada 

kampanyasında 
İtalyan moda markası Prada, 

2022 sonbahar-kış kampanyası 
için Kendall Jenner olmak üzere 

oyuncu Hunter Schafer, Sora 
Choi, Kai Newman ve Lina 
Zhang ile anlaştı. Sonbahar 

Kış 2022 Prada kampanyası, 
hikayelerini iletmek için 

genişletilmiş, nesiller arası 
bir kadın kadrosunu gururla 

sergileyerek bireyleri ve 
bireyselliği kutluyor.
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Advertorial

İstanbul’un kalbinde yer alan CVK Park Bosphorus Hotel, 
hayatın yoğun temposuna bayram tatilinde mola vermek 

isteyenleri, Safira Spa’nın dingin atmosferinde ağırlıyor.

Safira SPA’da 
bayram keyfi
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Advertorial

C VK Park Bosphorus Hotel 
İstanbul içerisinde yer alan 
ve 8 bin 500 metrekarelik 
alanıyla İstanbul’un en bü-

yük spa’sı olan Safira Spa, bayram tati-
lini şehirde geçirmeyi planlayan misa-
firlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. 
Safira Spa, 2 tanesi VIP olmak üzere 
10 farklı terapi odası, özel dinlenme 
bölümleri, gün ışığı alan kubbesi ve 
geleneksel stilde dizayn edilen Türk 
Hamamı ile bayram tatilini dinlenerek 
geçirmenizi sağlıyor. Anti-Stres Masa-
jı, Tayland Masajı, Aromaterapi Masajı 
gibi birbirinden farklı 12 masaj pake-
tiyle ön plana çıkan Safira Spa hem be-
denen hem de zihnen yenilenmek iste-
yenleri bekliyor.
Mevsimsel olarak açılıp kapanabilen 
yarı olimpik cam tavanlı yüzme ha-
vuzu, bay-bayan ve sadece bayanlara 
özel fitness alanları, kişiye özel hizmet 
anlayışı, trendleri takip eden ve uygu-

layan yenilikçi yaklaşımı ile Safira Spa, 
şehrin merkezinde sağlıklı bir yaşam 
imkanı sunuyor. 
Safira Spa, son teknolojilere sahip eg-
zersiz ekipmanlarıyla donatılmış fit-
ness salonu, Türk hamamı, SPA, masaj, 
buhar odası, sauna ve havuz seçenek-
leriyle şehir oteli konseptine yepyeni 
boyut getiriyor.



MERYEM SELÇUK

Sanatın umutla 
büyük bir ilgisi var

Röportaj

Yaşamdan ilham alan, sanatıyla tüm dünyaya esin kaynağı 
olmak isteyen, hem moda sektöründe hem de resimdeki 
yaratıcılığını paylaşmaktan çekinmeyen Meryem Selçuk 

“Eserlerimle sanatın iyileştiren gücünü paylaşmak istedim. 
Sanatın umutla çok büyük bir ilgisi var. Resimlerimde gerçek 

olanla hayaller buluşuyor, uyumlanıyor” diyor.
RÖPORTAJ: ESER AKGÜL



Röportaj

Sanata olan ilginizi nasıl keşfettiniz?
Sanata ve resme olan aşkım 4-5 yaşım-
da iken babamın yurtdışından getir-
diği gazlı boyalarla oldu. Daha son-
ra Koç Üniversitesi-Executive MBA 
programının parçası olan Washington 
DC’deki Georgetown Üniversitesi İş-
letme Fakültesi’ndeki günlerim, çağ-
daş batı resim sanatı ile daha yakından 
haşır neşir olmama sebep oldu. Sürekli 
gelişime olan inancımla da 2021 yılın-
da İstanbul Modern’de Çağdaş Sanat 
Tarihi eğitimi aldım.

Profesyonel yaşamınız ile sanat 
yaşamınız nasıl bir etkileşim içinde? 
Her iki alanda bambaşka bir Meryem 
Selçuk mu var yoksa biri diğerini 
besliyor mu?
İşimin moda sektöründe olması sanat-
çı yönümü çok besliyor. Almanya baş-
ta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine 
hazır giyim ve moda alanında kendi 
koleksiyonlarımı sunduğum bir mar-
ka koordinatörlüğü dönemim oldu ve 
sonrasında dış ticaret şirketi kurarak 
çalışmalarımı sürdürmekteyim. 

DÜŞÜNCELER SUSUYOR, 
DUYGULAR KONUŞUYOR

Zamanla eserlerinizi üretim süreciniz 
ve tekniğiniz, kullandığınız 
malzemeler nasıl gelişti ve değişti?
Bu sürece İstanbul Modern’den aldı-
ğım Çağdaş Sanat Tarihi eğitiminin 
çok fazla katkısı oldu diyebilirim. En 
önemli ressam ve sanatçıların, üstad-
ların çalışmalarını çok yakından derin-
lemesine inceleme fırsatı bulmak, on-
ların tekniklerini yakından incelemek 
beni çok geliştirdi.

Son dönem çalışmalarınız ağırlıklı 
olarak belli bir tema etrafında mı 
oluşuyor, ne tarz eserler üretiyorsunuz?
Eserlerimi fütürizmin etkisinde soyut 
dışavurumculuk tarzında, duygusal te-
malar etrafında hayal gücümden ve ya-
şadığım her anı tüm gerçekliği ile yaşa-
mış olmanın getirdiği birikimden ilham 
alarak kanvas tuvale akrilik ve yağlı 
boya ile yansıtmaya çalışıyorum. Aynı 
zamanda heykel alanında da heykelt-
raş Çağdaş Erçelik’ten eğitim alıyorum. 
Resimlerim duygularımı tanımlamak-
tansa ifade ediş şeklim diyebilirim.

Önümüzdeki dönemde yeni sergiler, 
fuarlar, proje çalışmaları söz konusu mu?
Yurtiçinde ve yurtdışında sergileri-
miz olacak. Kesinleşen bazıları şöyle: 
26-29 Mayıs 2022 Art Contact İstanbul 
Sergisi, 20-26 Temmuz Bodrum Trafo 
Rainbow sergisi 26-30 Eylül 2022 Saint 
Antuan Kilisesi Divine 2 Sergisi, 05-09 
Kasım Ortaköy Kethuda Hamamı Ser-
gisi, 17-20 Kasım 2022 İAAF İstanbul 
Sanat ve Antika Fuarı.  Sanatımı sade-
ce alaylı olarak değil lisanslı olarak da 
icra etmeye devam etmek en büyük ar-
zum. İlham veren insanların aşığıyım. 
İlham veren kadınlardan biri olabil-
mek istiyorum.
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Her yerde tatil planları konuşuluyor olsa da yoğun iş hayatı 
bazen şehirden kaçmaya müsaade etmiyor, -şimdi olduğu 

gibi-. Bu ay hem günlük hayatımı şıklaştıran, hem de kendimi 
bir an olsun “yaz modunda” hissetmeme yarayan seçimlerle 

ruhumu bir parça okşamaya çalıştım.

Seçtikleri
Editörün

Hüma Kaya / huma@retouchmag.com

Moda
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Deus Cles Çanta 
El örgüsü havası olan hasır çanta 

mevsimin ruhuna uyum sağlarken 
boyutu ve ergonomik sap yapısıyla 

konforlu bir kullanım sağlıyor. 

Prada Güneş 
Gözlüğü 
Eskiden Prada’nın 

tasarımlarını iddialı 
bulurdum, ama sanırım yaşım 
artık beni iddialı ve ihtişamlı 

seçimlere koşa koşa sarılmaya 
itiyor. Prada’nın bu gözlüğü 
benim için gerçek bir klasik.
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Moda

Nazan Çakır 
Elbise 

Daimi favorim olan Nazan 
Çakır imzalı bu elbise dolabımın 
demirbaşlarından, ne zaman ne 

giyeceğime karar veremesem her 
saat ve ortama uygun oluşuyla beni 

dakikalar içinde seçim krizinden 
kurtarıyor. 

Catarzi Şapka 
Küçük tereklere sahip hasır 

şapkalar artık şehir hayatında 
sıklıkla karşımıza çıkıyor, 
üstelik güneş korumasının 

etkisini arttırması da cabası!

Chloe 
Ayakkabı 
Pamuklu dokuma 
ayakkabılar yazın 

ayaklarım hava almasını 
sağlarken bohem 

tarzı bana kendimi 
İspanyol prensesleri gibi 

hissettiriyor. 



Moda

Beyaz giyinmek bizi dört mevsim şık 
ve zarif gösterse de yaz aylarında 

yeri bambaşka oluyor. Özellikle bronz 
tenimizde kusursuz görünen beyaz 
seçimlerin modası asla geçmiyor.

Bembeyaz

Beauty Omelette

Jonathan Adler

Divarese, 1299 TL

XD Design

Hip+Happen

Victoria’s 
Secret Mayo

Levi’s 
Ayakkabı

Nocturne
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Moda

Ruhunuzdaki enerjiyi 
dışarıya çıkartmak 
istiyorsanız size iyi bir 
haberimiz var: 80’lerin 
çılgın neon renkleri bu 
yaz her yerde!

Neon 
seçimler

Aris Pirlanta 
Mineli Bileklik, 

5.368 TL

Mikita

Pemy 
Store 
Elbise

Versace 
Saat

Divarese, 
1299 TL

Swarovski

Tpc Point 
Elbise

Victoria’s Secret, 
979 TL

Maika Atelier



Bu yaz tatile Afrika’ya gidemeseniz bile, 
safari esintili parçalar şıklığınızı vurgularken 
kendinden emin ve iddialı stilinizi son 
derece şık şekilde tamamlayacak. 

Safari esintisi

Moda
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Baize

UnexpectedoneTullaa

Le Monade Dreams

BenveO

Catarzi

Sacred 
Geometry

Vakkorama 
Pantolon

Rise and Warm

Misey Design



Moda

Doğru parçalarla doğru eşleştirildiğinde 
son derece şık olan tulumlar pek çok kişi 
için rahatlığın ve pratikliğin anahtarı. Tek 
parça olması sayesinde rahat kombinlenen 
tulumları kullanmanın en önemli püf noktası 
vücut şeklinize uygun bir modelde karar kılıp 
görüntünüze +10 kg eklememeniz.

Konforlu 
seçim

Le Melanj
Zeynep Koç

Nazan Çakır

Luxez

Ayse Bener

C-ya

Allsome

Dor Raw 
Luxury
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Moda

Yazın özellikle tatil sezonlarında yazılı olmayan 
kuraldır: gündüz şort gece püfür püfür 
elbiseler giyilir. Etrafınızdaki insanların gözlerini 
alamayacağı şıklıkta elbiseler seçerken 
rahatlıktan ödün vermek zorunda değilsiniz. 

Yaz akşamı 
elbiseleri

Allsome elbise

lords&lilies
Misey Design

Le Musee

TPC 
Point 
Elbise

the Good Look 
Company

Gaia
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Röportaj

Kalabalık 
olmayan 

her tabiat 
güzelliğine 

bayılırım

Güzel oyuncu  
Şebnem Dönmez 

yoğun çalışma 
temposu 

sonrası seyahat 
etmenin kendisini 

dinlendirdiğini 
söylüyor ve ekliyor: 

Seyahat etmeyi 
çok severim. Ama 

herkesin tercihlerinin 
ters istikametlerini 

seçmeye özen 
gösteririm. Kalabalık 

olmayan her tabiat 
güzelliğine bayılırım. 

Rotamı da tek bir yere 
kitlemem.

ŞEBNEM DÖNMEZ

Fotoğraflar: Batu Dokur,  Styling: Yadigar Zorlu 
Saç ve Makyaj: Meliha Kesen, Mekan: Stüdyo kafası

Elbise: Perihan Demirdelen
Ayakkabı: Nişantaşı Shoes
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Röportaj
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Röportaj

Kendisi bir dönemin feno-
men sunucularından... 
Canlı yayınlar, ödül tören-
leri, yarışma programları 

derken oyunculuğa evrilen kariyerin-
de 30 yılı geride bırakan ama yaş al-
dıkça da yaşlanmayan çok güzel bir 
kadın. Fenomen dizi Yasak Elma ile 
ekranlara dönen Şebnem Dönmez, Re 
Touch Mag için sorularımızı cevapladı.

Başarılarla dolu bir kariyere 
sahipsiniz. Geriye dönüp 
baktığınızda neler hissediyorsunuz?
Çok teşekkürler. Gerekmedikçe geri-
ye dönüp bakmıyorum. Çünkü bunu 
çok uzun zamana yayılan bir sürede 
yaptım. Tekrar ve tekrar geriye dö-
nüp baktım. Verilmiş bir kararla de-
ğil, istemsiz bir şekilde yaptım bunu. 
Sanırım tarihimle hesaplaşmam gere-
kiyordu. Ne zaman biteceğini bileme-
diğim bir süreç yaşadım. Bir belirsiz-
lik hakimdi o sürece. Geçmişin yarım 
kalmış, tamamlanmamış çemberleri 
bitti demeden bitmeyecekti ve öyle de 
oldu. Ama sonunda bitti. Arada sıra-
da yapılsa belki iyi olabilir ama benim 
o dönem yaptığım gibi sık sık geriye 
dönüp bakmak insana iyi gelen bir şey 
değil. Bunu da öğrenmiş oldum. Şim-
di sizin için bu soruyla geriye dönüp 
baktığımda; çok çalışma, eğlenme, 
üzülme, direnç, dertlenme, endişe, 
hırs, saflık ve sıkıca hayata tutunma 
görüyorum. Ben geçmişin güzelliğini 
bugünkü mutluluk anlarımda, daha 

önce dengemi bozacak dertleri sakin 
karşılayışımda ya da artık neyin daha 
önemli ve öncelikli olması konusun-
da verdiğim yeni kararlarda görmeye 
başladım. 

Şebnem Dönmez’i her zaman 
başarılı, güçlü, güler yüzlü 
görüyoruz. Kameraların ardında 
da her zaman pozitif ve güçlü bir 
Şebnem mi var?
Açıkçası çok büyük bir fark yok. Ge-
nel olarak pozitif ve güçlü bir yapım 
var. Ama eğer düşersem, negatif his-
sedersem o da güleç yüzüm ve gücü-
mün derinliğinden geliyor. Yani be-
ter düşüyorum. Bu sık olmuyor ama 
düşersem fena düşüyorum. O zaman 
donup kalıyorum. Birkaç gün öylece 
içinde oturup neredeyse kımıldama-
dan nefes alıp vermem gerekir. Eski-
den o karanlık yanımdan korkardım. 
Artık o geldiği zaman ya da gelmek 
istediği zaman kendisine yer açıyo-
rum. Eskiden sadece o pozitif tarafa 
yer verme eğilimim vardı. Diğeri hiç 
bilinmesin kimse görmesin isterdim. 
Toplumsal bir öğreti bu. Kendimi çok 
tanımadığım için, bilmediğim şeyden 
korkuyordum. 

Bugün biri diğerinden daha önemli 
ya da kötü değil. Önemli olan ken-
dimize “Nasılsın” diye sorabilmek. 
Cevap samimi bir şekilde cevaplandı-
ğında zaten ihtiyacımız ne ise ortaya 
çıkıyor. 
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Röportaj

Elbise: Perihan Demirdelen
Küpe: Atilla karat
Ayakkabı: Nişantaşı Shoes
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Röportaj

Sizi hep sarışın olarak gördük. 
Dönem dönem başka saç modelleri 
de denediniz. Kendinizi en rahat 
hissettiğiniz saç rengi ve modeli 
hangisi?
Evet ben yıllar içinde, sarışınlıkla 
koyu kestane arasında gittim geldim. 
Ama sanırım sarışın olduğum zama-
nın süresi koyu renkten uzundur. Tu-
haf bir biçimde sarışınlık bana yakışı-
yor. Ben de seviyorum siz de! Sarışın 
olmak güzel. Bu yıl iyice kestirdim 
kısa olmak da güzel. Hafiflik duygu-
su ve çekimlerde daha kısa zamanda 
hazır olabilmeyi sağladığı için tercih 
ediyorum. 

AYNAYA BAKIYORUM, TAMAM 
DİYORUM

Her zaman şık ve bakımlısınız. 
Alışveriş yapmayı seviyor 
musunuz? Her zaman şık olmayı 
nasıl başarıyorsunuz? Düzenli 
olarak yaptığınız bakım sırlarınız 
var mı?
Çok teşekkürler. Şıklık mı onun adı 
bilmiyorum ama kıyafetler hep bir 
ifade biçimi gibi geliyor bana. Salaş 
giyinmekten de çok hoşlanırım ama 

o zaman bile bir oyuncak bir detay 
yaratmayı severim. Hep böyleydim. 
10 yaşında nasılsam hala da öyleyim. 
Çabasızca bir ifade biçimi olarak ken-
dimi dünyaya sunmayı seviyorum. 
Aslında kendimi kendime sunmak 
daha doğru olur. Aynaya bakıyorum, 
tamam diyorum. Sen tamam deyince 
de oluyor galiba. Düzenli bir bakım 
sırrı mı bilmiyorum ama spor mutla-
ka hayatımda oldu ve olmaya da de-
vam ediyor. 

Geçmişte sunuculuğunu 
yaptığınız çok başarılı işler 
olmuştu. Önümüzdeki dönem 
için ekranlarda bir şov programı 
yapmayı düşünür müsünüz?
Geçmişte yaptığım şov programla-
rı takdir edersiniz ki zamanın epey 
önünde işlerdi. Bugün o türler için 
hazır mıyız emin değilim. Ben de şov 
programı yapmak için biraz büyümüş 
hissediyorum. Ama televizyonda mo-
deratörlük soru sormak üzerine soh-
bet etmek, bu tür işler yapmak gibi 
bir niyetim var. Şu an Yasak Elma’da 
oyunculuk yapmaktan büyük zevk 
alıyorum. Bu projeden sonra bakalım 
aklımda sunuculuğa dair neler olacak.

Genel olarak pozitif ve güçlü bir yapım var. Ama 
eğer düşersem, negatif hissedersem o da güleç 
yüzüm ve gücümün derinliğinden geliyor. Yani 

beter düşüyorum. Bu sık olmuyor ama düşersem 
fena düşüyorum. O zaman donup kalıyorum. 
Birkaç gün öylece içinde oturup neredeyse 
kımıldamadan nefes alıp vermem gerekir. 
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Projelerden fırsat bulduğunuzda 
kaçtığınız tatil rotaları var mı? 
Şebnem Dönmez kendini en çok 
nerede dinlendiriyor ve huzurlu 
hissediyor?
Bu soruya şöyle cevap vereyim, kala-
balık olmayan her tabiat güzelliğine 
bayılırım. Seyahat etmeyi çok seve-
rim. Ama herkesin tercihlerinin ters 
istikametlerini seçmeye özen göste-
ririm. Çok yer gördüm, dolaştım, tek 
bir yere kitlemedim hiç rotamı. 
Yakın gelecekte gideceğim bir yerden 
bahsedeyim. Ağustos başı gibi Os-
lo’da olacağım. Bir hafta kadar orada 
yaşayan bir arkadaşımın yanına gidi-
yorum. 

ÇİZDİĞİM SINIRLAR 
ÇERÇEVESİNDE SOSYAL MEDYAYI 
SEVİYORUM

Yediklerinize dikkat ediyor 
musunuz? Zaman zaman 
uyguladığınız kendinize göre diyet 
programlarınız var mı?
Kilo derdim yok. Hemen alır hemen 
veririm. Sağlıklı beslenmek yani mut-
laka yeşil lifli sebze tüketmeye çalış-
mak, şekerden uzak kalmayı dene-
mek gibi eğilimlerim var. Ne kadar 
başarılı olduğum tartışılır.

Sosyal medya ile aranız nasıl? Size 
gelen yorumları okuyor musunuz? 

Sizce sosyal medya bir balon mu? 
Yoksa çağımızın gerçekliği mi? 
Ben seviyorum sosyal medyayı. Ge-
len yorumları da okuyorum, merak 
ediyorum çünkü. Ama gerçekliği ko-
nusunda kendi kendime çizdiğim sı-
nırlar mevcut. Eğer bu dünyanın ger-
çek olduğunu düşünür ve o şekilde 
davranırsam o dünya benim gerçek-
liğim olur. Ben orta yolu tercih etmek 
istiyorum. Ne balon olduğunu dü-
şünüyorum ne de gerçek. Göz göze 
temasın aynı alanı paylaşmanın, an’ı 
birlikte yaşamanın güzelliğini hiç-
bir şeyle karşılaştırmamakla beraber, 
bence sosyal medya güzel bir oyun ve 
iletişim kurma alanı. Bu kadar. Daha 
fazlası değil.

Son dönemde çok başarılı dijital 
işler vizyona giriyor. Dijital 
projelere nasıl bakıyorsunuz? 
Platformları takip ediyor musunuz?
Evet güzel işler var ama aralarında 
çok kötü olanlar da var ve bu elbet-
te ki çok normal. Alanın genişlemesi 
güzel; hem hikaye anlatıcıları açısın-
dan, hem de izleyici için çok hoş bir 
durum. Daha da artması ve gerçeğe 
daha yakın hikayelerin anlatılması, 
daha cesur gerçekliklerle kendimizi 
ifade etme fikri heyecanlandırıyor. 
Bakalım bir takım projeler var hey-
bemde, hangisi benim ilk dijital pro-
jem olacak zaman içinde göreceğiz.
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Ceket: qupra Offical
Ayakkabı: Zara
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Moda

KUMSALDA 
MAYO VE BİKİNİ 

TRENDİNİ  
SİZ TEMSİL EDİN 

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN

Güneşin tadını doyasıya çıkardığımız, tuzlu saçlarımızı 
rüzgarla dans ettirdiğimiz bugünlerde kendimizi daha da 

iyi hissedeceğimiz ve içinde de harika görüneceğimiz 
mayolara göz atmanın tam zamanı. Trend kesimler, moda 
renkler, her daim tercih edilenler ve bu yaz uzak durmanız 

gereken modeller... Hepsini sizin için derledik...
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KLASİK ÜÇGENE 
YENİ YORUM

Yılların eskitemediği bir model, 
üçgen bikini ve mayolar, beden 

konusunda en konforlu ve garanti 
parçalardandır. Sezonun trendleri 
arasında olan kroşe bikinilere ve 
derin V yaka mayolara da en çok 
yakışan model üçgen detaylara 
sahip olanlardır. Özellikle üst 
bölgeleri geniş kadınlar için 

de oldukça kurtarıcı bir seçim. 
Genellikle alt bedeni ile üst bedeni 

farklı olan kadınların banko 
tercihleri arasında yer alan üçgen 

detaylı bikini ve mayolar bu 
sezonda da plaj çantanızda olması 

gerekenler arasında.

Buraya dikkat!
Küçük göğüslü kadınların 

üçgen bikini üstlerini, sütyen 
bedenlerinden bir beden küçük 

tercih etmeleri önerilir ki 
göğüs dekoltesi oluşsun. Hatta 
hareketli ya da tül detaylı bikini 

üstlerini seçimlerinize eklerseniz, 
göğüsleriniz olduğundan daha 

büyük gözükecektir.
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RETRO ETKİSİ YÜKSEK BEL
Zayıf ya da kilolu fark etmeksizin kadınların ortak dertlerinden biri alt karın 
bölgesindeki inatçı yağlar. Hal böyle olunca moda guruları da bizlere kulak 
vermiş olmalılar ki, yüksek bel mayolar tekrar gündemimize geldi. Özellikle 
kum saati formuna sahip kadınların fiziğini etkileyici hale getiren yüksek bel 

mayolar beli ince, karın bölgesini düz gösteren modellerden biri.

TRENDLER!
Animal print desenler, derin V yakalar, sarmal askılı bikiniler, simli kumaşlar, 

minimal bikiniler, klasik vintage kesim mayolar, bandeau bikiniler, bel aksesuarlı 
mayo ve bikiniler bu yazın dikkat çekenleri olacak.
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ANİMAL PRİNT 
DESENLER

Zamanın karşı koyamadığı 
animal print desenler, sezonun 

favorileri arasında. Özellikle 
happy hour’ların en şık tatilcisi 

olmak gibi bir iddianız varsa 
plaj çantanızın en iddialı 

parçası iyi bir animal print 
desenli mayo olmalı. 

RAFA KALDIRILANLAR!
Puantiyeler, etekli modeller, boxer kesim alt parçalar, crop kesim uzun 

üst modeller, kısacası geçmiş dönemlerde yanlış bilinen vücut kusurlarını 
örtmeye yönelik oluşturulmuş tüm detaylar artık demode. Şimdi minimalist 

ve modern kesimlerin zamanı.  
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BEDEN SEÇİMİ ÖNEMLİ
Mayo ve bikini tercihlerinize bağlı olarak, beden seçimlerinizin de 

değişkenlik gösterebileceğini biliyor muydunuz? Örneğin etkileyici bir 
görünüme kavuşmak istiyorsanız tek parça mayolarda kendi bedeninizi 

tercih ederken bikinilerden bedeninizden bir beden küçük seçimlerde 
bulunabilirsiniz. Öte yandan alt bedeniniz büyük ise vücudunuzun sıkışmış 
gibi gözükmemesi için tam bedeninizi tercih ederken üst bölgeyi bir beden 
küçük seçerek dikkatleri daha iddialı olduğunuz yöne çevirebilir, böylece 
vücut kusurlarınıza yönelik ufak illüzyonlar yapabilirsiniz. Bu noktada 

önemli olan bedeninizi tanımak ve yaratmak istediğiniz etkiden emin olmak.

EN İYİ 
GÜNEŞLENME 
ARKADAŞLARI

Konu güneşlenmekse 
askıları çıkarılabilir ya da 
bandeau dediğimiz bant 

şeklinde olan bikinilerden 
yararlanabilirsiniz. Özellikle 

tatilinizin ilk günlerinde 
bikini izlerini önlemek adına 
tercih edebileceğiniz banko 
seçimlerden biridir bandeau 
bikiniler. Küçük göğüslüler 

için push up detayları da olan 
bu konforlu modeller sezonun 
trendleri arasında yerini alıyor.
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RENKLERE 
ODAKLANMAK 

GEREKİRSE
Konumuz renk olduğunda 

düşünmemiz gereken detaylar 
sadece sezonun trend renkleri 

olmuyor. Saç ve ten rengimiz de 
seçimlerimizi etkileyen faktörler 

arasında. Örneğin beyaz veya 
açık ten rengine sahip olanlar 
için sezonun tercih edilebilir 

renkleri arasında bordo, koyu 
yeşil, derin maviler, kiremit ve 
kahverengi tonları yer alırken 
esmer ve buğday tenliler için 

canlı turuncu, haki yeşil, camel 
ve bej gibi nötr tonlar doğru 

tercihler arasındadır.
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GİZLENMENE GEREK YOK!
Bir türlü kurtulamadığınız ya da kurtulmak 

istemediğiniz kilolarınız mı var? Üzülmek ya da 
vücudunuzu kendi yöntemlerinizle gizlemeye 
çalışmak doğru değil. Büyük beden mayoları 
ya da taytı andıran bikini altlarını şimdi bir 

kenara bırakın. Bedeninizle barışık olun ve şuna 
inanın sizin vücudunuz sizden başka kimseyi 

ilgilendirmez. Memnunsunuz ya da değilsiniz o 
sizin bedeniniz ve şimdi yapmanız gereken tek 
şey tatilinizin tadını çıkarmak. Çünkü hayat bir 

sonraki yaz tatilini planlamak için çok kısa. Şimdi 
gidin ve kış boyu özlemle beklediğiniz sıcak yaz 

tatilinin tadını çıkarın.
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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

Güzellik
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6 aylık yıpranmayı 
tek kullanımda 
onarın!
Pantene, saçlarınızı onaran ve koruyan 
ürün yelpazesini keratin koruyuculu 
Miracle Şampuan Serisi ve Keratin 
Koruyucu Maske ile genişletti. Yaz 
aylarının zorlu koşullarında dahi her 
işlem görmüş saç tipinin ihtiyaçlarına 
cevap veren Miracle Şampuan Serisi ve 
saçınızı deniz, kum, güneş gibi yıpratıcı 
etkenlerden koruyan Keratin Koruyucu 
Maske ile saçlarınız dilediğiniz 
mükemmelliğe kavuşuyor. 

Bu yaz cildinizi 
ödüllendirin!

Isparta’nın yüksek rakımlı mis kokulu 
gül bahçelerinden 130 senedir el hasadı 

geleneğiyle tek tek taze olarak toplanan, 
dünyada çok nadir bulunan “Rosa 

Damascena” güllerinden geleneksel 
yöntemler kullanılarak üretilen 

seçenekleriyle farklı ürünleri bulunan 
gülsha, güçlü ürün kategorisine 
Güzellik Misti’ni ekledi. gülsha 

Güzellik Misti, cildi neme doyurup, cilt 
parlaklığını geri kazandırırken, mavi 

ışık ve hava kirliliği kaynaklı yaşlanma 
etkileriyle savaşmaya yardımcı olan çok 

yönlü bir ürün olarak ön plana çıkıyor. 
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Hem çevreyi hem 
saçınızı koruyor
Aveda Nutriplenish™ Saç Nemlendirici 
Köpük, besin değeri güçlü içerikleri 
sayesinde saçı nemlendirmeye ve parlaklık 
katmaya sağlamaya yardımcı olan bir ürün. 
Besleyici formülü, saçı sertleştirmeden 
yumuşatıyor, nemli hava koşullarından 
kaynaklanan kabarmayı ve elektriklenmeyi 
azaltmaya yardımcı oluyor. Nemlendirici 
saç köpüğü, orta ve kalın telli kuru 
saçların tüm dokuları için ideal nem ve 
şekillendirme sağlıyor. 

Çok amaçlı 
yaşlanma karşıtı 

krem
Estée Lauder son teknolojilerle formüle 

edilmiş ürünleriyle cildin kolajen ve 
nem ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 
En son yaşlanma karşıtı teknolojisi ile 

geliştirilen Revitalizing Supreme+ Çok 
Amaçlı Yaşlanma Karşıtı Kremi’nin  

Özel Moringa ve Hibiscus Sabah Çiçeği 
özlerini içeren ipeksi yumuşaklıktaki 

derinlemesine besleyici krem; cildi 
nemle sarıyor, cildin bariyerini 

güçlendirirken yaşlanmaya karşı güçlü 
faydalar sağlıyor. 

Misbahçe yeni ürünüyle 
tüketiciyle buluştu. 
Güzelliğin sırrının 
doğada olduğuna 
inanan Misbahçe‘nin 
dengeleyici ve 
düzenleyici özelliklere 
sahip sıvı formunda 
cilt bakım serumu 
olan “Nemlendirici & 
Gözenek Karşıtı Aktif 
Yüz Suyu”, cildin nemli 
olmasını sağlarken, 
aynı zamanda ciltteki 
genişlemiş gözenek 
görünümünü azaltmaya 
yardımcı oluyor. Ürün, 
antioksidan bakımından 
zengin içeriklere sahip. 

Hem nemlendirici 
hem gözenek 
karşıtı
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Cilt bakımından kişisel bakıma 
ve renkli kozmetiğe onlarca farklı 
ürün raflarda yerini aldı. İşte onlar 
arasından sizin için seçtiklerimiz. 

Bizden duyurması, sizden 
denemesi.

en yenileri
Ayın

Revolution, Kaş Sabunu ve 
Şekillendirici,  gün boyu sabit kaşlar, 

129,90TL

Bioderma,  
Photoderm  

M Light, 
40 ml, 234,50 TL

Shiseido, Urban 
Environment Age 
Defense SPF 30, 

640 TL

Sol De Janeiro, 
Protect Lips B-Kiss 
Lip Butter, 359 TL

Maison 
Crivelli, 

Patchouli 
Magnetik 

Extrait, 
50ml, 

3.680TL

Aurelia  Geneve,  
Face And Body 

Vibrating Y Roller, 
975 TL

La Bruket,  Lip Balm Almond/Coconut, 280 TL

Bobbi Brown, 24-Hour Long-Wear Cream Shadow Stick, 450 TL

Drunk Elephant, 
D-Bronzi, 729 TLHuda Beauty, 

Obsessions Color 
Block, 529 TL

Flormar, 
Big’N Bold 
Maskara, 
89,99 TL



Güzellik

Doğru nemlendirici, cilt bakım 
kremi ve koruyucularla yaşınızın 
iyisi olmak sizin elinizde.  Yeter 
ki cildinizi iyi tanıyın ve rutin 
bakımınıza bu kremleri ekleyin.

Yaşınızın 
iyisi olun

Shiseido, Essential Energy 
Hydrating Day Cream SPF 

20, 1.100 TL. 

Sephora Collection, 
Anti Wrinkle 

Serum, 269 TL

Nars, 
Orgasm 
Body Oil, 
1.380 TL

Wishful, Yüz Peelingi Yo Glow yüz peelingi, 769 TL

Ducray, Keracnyl PP+ Crème, 30 ml, 189 TL

Revolution, Matrixyl Wrinkle 
Serum, 30ml,  279,90 TL

Bioderma, Photoderm 
Spot SPF50+, lekeye karşı 

güçlü güneş koruması, 
150 ml, 269,50 TL

Polaar, Northern 
Light Smoothing 

Fluid, 680 TL

IMEW 02,  
Niacinamide 

Booster Serum, 
249,90  TL



Güzellik

Yazı yansıtan, renkleriyle, 
dokularıyla enerjinizi yükseltecek 
ürünlerle makyaj çantanızı 
yenilemeye ne dersiniz?

Yaz 
teninize 
gelsin

Revolution,  Ultra Golden Sugar allık paleti, 149,90 TL

Huda Beauty, 
Cheeky Tint 
Blush Stick-

Stik Allık,  
399 TL

Shiseido, Minimalist 
Whipped Powder Blush, 

650 TL

Sephora Collection, Rouge 
Is Not My Name, 149 TL

Nars, Summer 
Unrated Blush/

Bronzer Duo, 980 TL

Avon, Ultra 
Beauty Stick ruj, 

32,99 TL

Natasha Denona, 429 TL

Flormar, Set’n 
Go Fixing 
Powder,  
89,99 TL



Güzellik

Sağlıklı saçlar, 
gülen suratlar
Saçlarınıza gerektiği özeni göstermeye, 
onları doğru ürünlerle koruyup, 
beslemeye hazırsanız; bu sayfadaki 
ürünleri yakın takibe alın.

Pantene, Gold Şampuan 
Renk Koruma şampuan, 

250 ml, 40 TL

Urban Care, Twisted 
Curls Hibiscus & Shea 

Butter serisi ile gün 
boyu belirgin & şeklini 

koruyan bukleler,

Head&Shoulders, 
Kepeğe Karşı Etkili Buz 

Serinliği, 50,90 TL

Herbal 
Essences, 

Onarıcı Argan 
Yağı Şampuan, 
400 ml, 120 TL

Revolution, 
Haircare Salisilik 
Asit Saç ve Saç 
Derisi Arındırıcı 

Serum, 199,90 TL

L’Oréal 
Professionnel, 

Curl Expression 
maske, 276 TL

We Are 
Paradoxx, 

Texture Salt 
Spray, 420 TL
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Yaz aylarında 7 güne  
7 kolajen etkili besin

Sağlık

Özellikle yaz aylarında gü-
neşin etkisi ile vücuttaki 
kolajen kaybı hızlanabilir. 
Cilde kaybettiği kolajen 

gücünü ise doğal besinlerle geri ka-
zandırmak mümkün. Kolajen deposu 
besinler, yaz aylarında cildin bağ do-
kusunu yenilemek ve güçlendirmek 
için görev başında olacak. Her gün bir 
kolajen kaynağı besin tüketmenin cilt 
için oldukça faydalı olduğunu söyle-
yen Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci 
Arpacı, kolajen deposu doğal besinler 
konusunda önerilerde bulundu.

KIZILCIK İLE CİLDİ CANLANDIR
Yaz aylarında güneş ışınlarına ma-

ruz kalma cildimizdeki kolajen daya-
nıklılığını azaltarak elastinin de de-
forme olmasına neden olmaktadır. Bu 
noktada doğal besin güçleri ile de cildi 
desteklemek gerekir. bu konuda liste-
nin başına kızılcığı alabiliriz. Yüksek 
antioksidan içeriği ile ciltte herhangi 
bir zarar oluşturabilecek ajanları vü-

cuttan uzaklaştırma özelliği bulunur. 
Cilt bariyerini bu anlamda destekleyen 
bir içeriğe sahiptir. Kızılcık, kolajen 
üretimini destekleyerek kendi görün-
tüsü gibi cildin de canlanmasını, parla-
masını sağlar. Kalorisi oldukça az olan 
kızılcık, kolajen üretimini artırmak için 
bir avuç kadar tüketebilirsiniz.

PANCAR BAĞ DOKULARINI 
DESTEKLİYOR

Kolajen, vücudumuzda bulunan ve 
üretilen yapısal bir proteindir. Özel-
likle cilt sağlığımız için önemli olan 
bu proteinin artması için destek veren 
besinlerden biri de pancardır. Pancar, 
ciltteki bağ dokularını destekleyen 
kolajenin üretiminde etkili bir besin-
dir. Cildin sarkmaması için bağ do-
kularını destekleyen kolajen miktarı-
nı vücutta sabit tutmak için pancara 
beslenme planınızda yer verebilirsi-
niz. Pancar, aynı zamanda 
cildin yağlı hücrelerden 
ve toksinlerden arın-
dırma konusunda da 
önemli bir güce sa-
hiptir. İsterseniz pan-
carın etkisini artır-
mak için greyfut ile 
karıştırıp bir mey-
ve suyu yapabilir 
ve haftada bir gün 
tüketebilirsiniz.
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Sağlık

TAZE KUŞBURNU KOLAJENİN 
DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR

Ciltte var olan kolajenin dayanık-
lılığını artırma konusunda kuşburnu 
da oldukça etkili bir besindir.

Daha sıkı ve dayanıklı bir cilt için 
kuşburnuna beslenme planında sık 
sık yer verilebilir. Özellikle taze kuş-
burnu ve çekirdekleri cildin elastiki-
yetini korumasını sağlar. Ciltteki ko-
lajeni doğal yollarla artırmak için taze 
kuşburnu etkili bir besindir.

EBEGÜMECİ CİLDİN  
NEMİ İÇİN DE ÖNEMLİ

Vücutta kolajen üretimi yaşın iler-
lemesi gibi güneşin zararlı etkileriyle 
de azalabilir ve yavaşlayabilir. Bu hızı 
korumak ve artırmak için doğal besin 
güçleri önemli bir destek sağlar. Örne-
ğin; başta ebegümeci olmak üzere ye-
şil yapraklı sebzeler kolajen açısından 
önemli besin kaynaklarıdır. Ebegüme-

ci vücudun kolajen üretimini artırma 
kadar cildin nem dengesini sağlama 
konusunda da çok önemlidir. Ebegü-
meci güzel bir kolajen kaynağı olarak 
yaz aylarında haftalık beslenme planı-
na eklenebilir.

LOR PEYNİRİ KOLAJEN ÜRETİMİNİ 
UYARAN BİLEŞENLER İÇERİR

Kolajen, genç ve sağlıklı cildin 
önemli bir parçasıdır ve cildin canlı-
lığını koruması için belirli bir oran-
da vücudumuzda varlığını koruması 
gerekir. Bunun için kolajen üretimini 
uyaran bileşenleri barındıran besin-
leri de sık sık tüketmek gerekir. Lor 
peyniri yüksek oranda prolin ve lisin 
amino asitlerini içerir ve bu maddeler 
kolajen oluşumunu hızlandıran özel-
liktedir. Lor peyniri, vücutta kolajenin 
doğal yoldan sentezlenmesini destek-
leyen önemli bir besindir.
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LİMON İLE CİLDE  
C VİTAMİNİ DE SAĞLA

Ciltte kolajen azalınca cilt dokusu 
bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu 
nedenle vücutta kolajen oluşumunu 
destekleyecek aynı zamanda C vita-
mini kaynağı besinlerle de takviye 
yapmak gerekir.

Çünkü C vitamini, kolajenin üretil-
mesi ve daha iyi emilebilmesini sağ-
lar. Bu konuda beslenme planında sık 
sık limona yer verilmelidir. Limon 
yüksek antioksidan özelliği ile kolajen 
üretiminde önemli rol oynar.

SİYAH ÜZÜM KOLAJEN 
MOLEKÜLLERİNİ KORUR

Vücutta kolajen seviyesi yeterli ol-
duğu zaman cildimiz daha sıkı, ger-
gin, genç bir görünüm alırken; yetersiz 
olduğunda cildimizin bağ dokuların-
da elastikiyet kaybolur ve cilt solgun 
ve daha yaşlı bir görüntü alır. Siyah 
üzüm içerdiği kaynaklar sayesinde 

ciltte kolajen moleküllerini koruma ve 
üretimini artırma konusunda destek 
verir. Özellikle siyah üzüm çekirdeği 
kolajen üretiminin artmasında ve do-
layısıyla cildin daha esnek olmasında 
oldukça etkilidir. Çünkü üzüm çekir-
deği bir antioksidan deposudur.
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Yaz mevsiminde 
“Burun ameliyatı” 

olmak sakıncalı mı?
Türkiye’de yapılan estetik ameliyatları arasında birinci sırada 

“burun ameliyatları” gelmekte. Hastaların en çok merak 
ettiği konulardan biri de burun ameliyatlarının yazın yapılıp 

yapılamayacağı. Burun ameliyatı yazın yapılabilir mi? Hastaya 
sakıncası var mıdır? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi 
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan 
Seymen Sezen, konu hakkında merak edilenleri açıkladı.
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Toplumda burun estetiği 
ameliyatlarının yaz mevsi-
minde yapılmasının sakın-
calı olduğuyla ilgili genel 

bir algı hakim. Bunun nedeni, geçmiş-
te yapılan ameliyatlarda kullanılan 
malzemeler. Evet geçmiş dönemlerde 
kullanılan eski, klasik model bandaj-
lar ve burun üzerindeki alçı yaz mev-
simlerinde terlemeyle birlikte hastaya 
rahatsızlık hissi veriyordu. Bunun ya-
nında eskiden klima kullanımı bu ka-
dar yaygın da değildi. İşte bu nedenler 
insanların ameliyat olma zamanlarını, 
yaz mevsiminden yana kullanmama-
larına neden oluyordu. Fakat artık 

şartlar çok değişti. Şu anda kullanılan 
bandajlar rahat nefes alabilen ve mev-
sim koşullarından etkilenmeyen mo-
dern malzemeler. Bunun yanında ar-
tık hemen her yerde, insanların vakit 
geçirdikleri alanlarda klimalar bulun-
makta. Bu nedenle yaz mevsiminde 
burun ameliyatı olmak sakıncalı değil.

‘YAZIN AMELİYAT OLMANIN 
AVANTAJLARI VAR’

Yapılan tüm bilimsel araştırmalar 
sonucunda ve yıllarca edindiğimiz 
tecrübeler sırasında gördük ki, yaz 
mevsiminde ameliyat olan hastalar-
da diğer mevsimlerde ameliyat olan 
hastalara oranla daha fazla kanama, 
morarma, ödem ve daha çok şişlik ya-
şanmıyor. Bu nedenle bu ameliyatlar 
yaz mevsimlerinde de rahatlıkla ya-
pılabilir. Hatta yaz mevsiminin bazı 
avantajları vardır. Bu mevsimin ame-
liyat sonrası iyileşmeyi hızlandırdığı 
söylenilebilir. Örnek vermek gerekir-
se; Ameliyattan 3 hafta kadar sonra 
hasta denize girebilir. Deniz suyu tuz 
etkisiyle burun içi yaralarının daha 
çabuk iyileşmesine katkıda bulunur.

Bunun dışında insanların kış mev-
siminde yaşadıkları grip ve nezle gibi 
rahatsızlıklar burun ameliyatı sonrası 
iyileşme sürecini negatif yönde etki-
leyebilir. Kışın burunda yaşanan ku-
ruluk durumu da en çok şikayet edi-
len konular arasında yer alır. Yazın 
nemli havada burunda kuruluk mini-
mumda olur, eğer problem yoksa hiç 
yaşanmaz. 
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Çalışan kişiler yazın iş yerlerinden 
yıllık izin almakta ve 18 yaşını aşmış 
öğrenciler de yaz tatilinde okula ara 
vermekte. İşinden ya da okulundan 
uzak kalmak istemeyen kişiler, burun 
ameliyatlarını yaz tatilinde yaptırabi-
lirler. İşte bu sıraladığım nedenler yaz 
mevsiminde burun ameliyatı yapıla-
bileceğinin, bir sakıncası bulunma-
dığının, hatta avantajları olduğunun 
birer göstergesi.

YAZ AMELİYATLARINDA  
BUNLARA DİKKAT!

Başarı ile tamamlanan ameliyatın ar-
dından burun belirli bir süre tıkalı kalır, 
hasta nefes almakta biraz zorlanabilir. 
Uygulanacak olan tuzlu su ve sık sık 
yapılan pansumanlar ile bu tıkanıklık 
düzelecektir. Dikkat edilmesi gereken 
diğer bir konu güneşten korunma. Ame-
liyattan sonra minimumda oluşabilecek 
olan gözaltı şişlik ve morluk bölgeleri-

nin, 2 ay süresince direkt güneş ışığın-
dan korumak gerekir. Bu da rahatlıkla 
uygulanabilecek bir korumadır. Yazın 
ameliyat olanlara güneş altındayken 
geniş kenarlı şapka kullanmalarını ve 
yarım saatte bir gözlerinin alt bölgeleri-
ne en az 30 koruma faktörlü güneş kre-
mi uygulamalarını öneriyoruz.

Ameliyatın ardından bir hafta ka-
dar evlerinde istirahat etmeleri yarar-
larına olacaktır. Bu ortam klimalı yani 
hafif serin olursa daha iyi olur. Bol 
tuzlu sularla burunlarını yıkayıp, bu-
run içerisindeki kabuk ve pıhtıları da 
ara ara temizleyerek daha iyi nefes al-
mayı sağlayabilirler. Bir hasta, burun 
ameliyatını hangi mevsimde olursa 
olsun, 2 ay boyunca güneş gözlüğü 
kullanmaktan uzak durmalıdır. Ame-
liyatın ardından burunda var olan 
yumuşak dokuların, gözlüğün bas-
kısı ile şekil değişikliğine uğramasını 
önlemek için gözlük kullanmamak 
ise tavsiye edilen bir başka nokta..
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Ayda 5 kilo vermek 
mümkün, ama!

Yaz aylarında artan sıcaklık-
larla kıyafetlerin incelip ki-
loların ortaya çıkması pek 
çok kişide acil kilo verme 

isteğini beraberinde getiriyor. Bu ne-
denle şok diyetlere yönelmek, bilim-
sel olmayan yöntemlerle zayıflamaya 
çalışmak ise sağlık açısından ciddi 
hastalıklara zemin hazırlayabilirken, 
hayati riske dahi yol açabiliyor. Acı-
badem Fulya Hastanesi Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, kilo 
vermek için izlenecek yöntemlerin; ki-
şinin yaşı, metabolizması, hastalıkları, 
günlük yaşam alışkanlıkları, gün içe-

risindeki hareketliliği gibi bir çok fak-
töre göre değiştiğini, herkes için ortak 
bir formül bulunmadığını belirterek, 
şok diyetlerin hem sürdürülebilirliği-
nin olmadığını hem de çok ciddi sağ-
lık sorunlarına hatta hayati riske yol 
açabildiğini vurguluyor. Herhangi  bir 
sağlık problemi ve metabolik hastalığı 
olmayan kişilerin bazı kurallara dik-
kat ederek ayda 5 kilo vermelerinin 
mümkün olduğunu söyleyen  Beslen-
me ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, 
bunun için dikkat edilmesi gereken 
kuralları anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 
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GÜNDE 2 LİTRE SU İÇİN

Günde iki litre su içerek vücudunuz-
daki toksinlerin dışarı atılmasını sağla-
yabilirsiniz. Toksinlerden temizlenmiş 
bir vücut daha kolay yağ yakımı sağ-
larken, yeterli sıvı alımı iştah kontrolü 
de sağlayarak zayıflamanıza yardımcı 
olacaktır. Su tüketmek zor geliyorsa 
içine bir iki damla meyve suyu veya 
taze meyve parçaları, nane, limon ekle-
yin. Soğuk bitki çayları, şekersiz olarak 
meyvenin kendi tadıyla pişmiş kom-
postolar, limonata, ayran, kefir, maden 
suyu en doğru seçimlerdir. 

BOL SEBZE TÜKETİN

Sebzeler, birçok hastalıktan ko-
runmada etkili olduğu gibi, içeriğin-
deki zengin lif yapısıyla sağlıklı kilo 
vermede de kritik rol oynuyor. Her 
öğünde salata veya zeytinyağlı sebze 
tüketimine özen gösterin. Lifli besin-
ler bağırsakları çalıştırırken, tokluk 
hissini artıracağı ve tokluk süresini 

uzatacağı için; gereksiz kalori alımı-
nın önüne geçmenize yardım ederek 
kilo verme sürecini kolaylaştırır.

MEYVEYİ ABARTMAYIN

Yaz meyvelerinin sağlığa faydala-
rı olduğu gibi, aşırı tüketiminde za-
rar verebildiğini söyleyen Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik 
“Meyve suyundan ziyade meyvenin 
posasıyla yenilerek tüketilmesi gere-
kir. Porsiyon ölçülerine dikkat edil-
mesi de çok önemlidir. İnce 1 dilim 
karpuz, 10 orta boy erik, 10-12 orta 
boy çilek, 15 adet üzüm veya 10-12 
kiraz 1 porsiyon meyve ölçüsüdür. 
‘Nasılsa zararsız’ diyerek 1 kilogram 
meyve yemeyin. Porsiyonu kontrol 
ederek hem kan şekerinizdeki dalga-
lanmaların önüne geçebilir hem de 
gereksiz şeker ve kalori alımını önle-
miş olursunuz. Meyvelerin içeriğinde 
bulunan fruktoz şekerinin de fazla 
tüketildiğinde kilo aldırabileceğini 
unutmayın” diyor. 
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KIZARTMALARDAN, AŞIRI YAĞLI 
YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Yaz aylarında krema, mayonez, yağ-
lı sos, katı yağ gibi yağlı besinlerin ve 
yağda kızartmaların tüketiminden ka-
çınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağ-
ların kullanımı, yemekleri pişirirken 
kızartma ve kavurma yerine haşlama, 
ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme 
yöntemleri uygulanmalıdır. Fındık, 
ceviz, badem gibi kuruyemişleri  gün-
lük tükettiğiniz yağ miktarını azalta-
rak kullanabilir, kendinize ara öğünler 
oluşturarak ana öğünlerdeki kalori alı-
mını azaltabilirsiniz. Böylece kilo kont-
rolünü de sağlamış olursunuz.

YOĞURT VE KEFİRE SOFRANIZDA 
YER AÇIN

Yoğurt,  bağırsak düzenleyici olma-

sı ve yararlı bakteri içermesi sebebiy-
le önemlidir. Aynı zamanda serinletici 
olan yoğurt içerdiği kalsiyumla sadece 
kemik ve dişler için değil, içeriğindeki 
magnezyum ve potasyumdan dolayı 
kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için 
de önemlidir. Potasyum diğer taraftan 
vücuttaki su, asit ve baz dengesi için 
de gereklidir. Yoğurdu, cacık veya ay-
ran şeklinde tüketmek daha fazla sıvı 
alımını sağlar. Özellikle terle kaybolan 
minerallerin başta sodyum olmak üzere 
yerine konmasında ayran ve cacık kimi 
zaman ilaç yerine geçer. İçeriğindeki 
karbonhidrat, protein ve yağ nedeniy-
le özellikle spor sonrası tercih edilebi-
lecek fonksiyonel bir besin grubudur. 
Aynı zamanda içeriğindeki kalsiyumla 
özellikle karın çevresindeki yağlanma-
nın azalmasına yardımcı olacağından 
her gün bir kase yoğurt yemeye ya da 1 
bardak kefir içmeye özen gösterin. 
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ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE BU 
TATLILARI TERCİH EDİN

Yaz aylarında  serinlemek ve tatlı 
ihtiyacını karşılamak için dondurma 
tüketilebilirsiniz. Ancak porsiyona 
dikkat etmekte fayda olacaktır. Ak-
şamları yemekten en az 2 saat sonra 1 
top dondurma yenebilir ama kilo ver-
mek isteyenler için bu sıklık sakıncalı 
olacağından aşırıya kaçmamaya dik-
kat edin. 

AÇIK BÜFELERDE KONTROLÜ 
KAÇIRMAYIN

Sağlıklı beslenmenin altın kuralı 
her zaman porsiyon miktarına dikkat 
etmektir. Ancak yaz aylarında özel-
likle tatillerde açık büfeden dolayı 
fazla besin tüketimine eğilim oluyor. 
Bu durumda ilk önce hazırlanan ye-
mekleri gözden geçirmek, seçtiğiniz 
yemeklerden az az almak, tabağınızı 
doldururken salatalardan başlamak, 

özellikle bol yeşillik ve sebze tüket-
mek sizi bol kalorili yiyeceklerden 
koruyacaktır. Bu kontrolü sağlayarak 
hem gözünüz hem karnınızı doyur-
muş olmanın yanında gereksiz kalori 
almadan zayıflama sürecini hızlandır-
mış olursunuz.

SPOR YAPMAYI İHMAL ETMEYİN!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mü-
zeyyen Çelik “Sağlıklı ve zinde bir 
vücut için haftanın en az 3 günü spor 
yapmayı ihmal etmeyin. Eğer insülin 
direnciniz ve hipogliseminiz yoksa 
sabah aç karnına yapılan egzersizler 
metabolizmanın daha hızlı çalışma-
sını sağlayacaktır. Düzenli yapılan 
spor; vücuda giren fazla enerjinin to-
lere edebilmesi için vücuda yardım 
eder. Bunun yanında  yapılan sporla 
kas ağırlığının artması durumunda 
vücudunuzun enerji yakma kapasite-
sini artırarak ve kilo verme sürecinize 
yardımcı olur” diyor. 
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Yazın kulak
tıkanıklığına karşı  

5 önemli uyarı

Pek çok insan duş alırken 
veya yüzerken kulağına su 
kaçtığında kulak tıkanık-
lığından ya da suyun bir 

türlü çıkmadığından yakınıyor. An-
cak birçok kişi bu durumu “nasıl olsa 
geçer” diyerek göz ardı ediyor. Hatta 
kulaktaki suyun çıkması için pamuklu 
kulak çubuğu gibi kulağa daha da za-
rar verebilecek nesnelere başvuruyor. 
Özelikle yaz mevsiminin gelmesi ve 

yüzme sezonunun açılmasıyla birlikte 
kulağa su kaçması şikayetleri daha sık 
görülüyor. Bu durum bazen kişi için 
herhangi bir soruna yol açmazken, 
bazen de çeşitli sağlık problemlerine 
sebep olabiliyor. Memorial Antalya 
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hasta-
lıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa 
Asım Şafak, kulağa su kaçmasının za-
rarlı etkileri ve korunma yolları hak-
kında bilgi verdi.
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DIŞ KULAK YOLU AÇIKSA 
TIKANIKLIK OLMAZ

Yüzerken veya duş alırken kulağa 
su kaçması durumunda gelişen tıka-
nıklık hissi genellikle kendiliğinden 
açılır. Ancak geçmediği zamanlar da 
vardır. Dış kulak yolu 20-25 mm kadar 
uzunlukta hafif virajlı bir tünel gibi-
dir. Tünelin sonunda kulak zarı vardır 
yani çıkmaz bir yoldur. Kulak yolu-
nun genişliği yaşa ve kişiye göre çok 
değişkenlik gösterir. Bazı durumlarda 
kulak yolu genişliği erişkin insanlarda 
bile birkaç mm gibi son derece dar bir 
yapıda olabilir. Kulak yolunun norma-
lin dışında dar olduğu bu durumlar is-
tisna tutulursa, kulak zarı bütünlüğü 
sağlam ise genelde kulak yoluna su 
kaçması sorun olmaz. Eğer dış kulak 
yolu açık ise su kulak yoluna girdiği 
gibi dışarı da çıkacaktır. 

KULAĞI TEMİZ BİR HAVLU İLE 
TEMİZLEYİN

Dış kulak yolu cildinin kulak kep-
çesine yakın dış bölümü tarafından 
üretilen serümen olarak adlandırı-
lan kulak salgısı vardır. Hafif kah-
verengi ve sarı rengiyle, krem kıva-
mında bir salgıdır. Kulak yolu cildi 
tarafından salgılanır ve kulak yolu-
na kaçan suların etkisiyle, duş son-
rası kulak kepçesine kulak yolunun 
girişine doğru taşınmış, atılmış olur. 
Dışarı çıkan bu salgının havlu veya 
peçete ile temizlenmesi yeterlidir. 
Kesinlikle daha derin bir temizlik 
için kulak yolunun içine herhangi 
bir cisimle girilmemelidir. 

KULAĞIN KİRİNİ DIŞARI ATMASINA 
İZİN VERİN

Kulak kirinin dışarı atılması önemli-
dir. Aksi takdirde dışarı çıkmaya çalışan 
serümen tekrar kulak yolunun içine doğ-
ru itilmiş olur. Bu arada kulak yolu cildi 
yeni serümen salgılamaya devam ede-
cektir. Kulak yolunun her bir temizlenme 
çabası bu durumu kısır bir döngüyle bir 
türlü dışarı çıkamayan ve giderek kulak 
yolu kanalında biriken, kulakta kaldık-
ça zamanla kuruyarak kremsi kıvamını 
kaybeden serümen salgısının zamanla 
katılaşarak kulak mumu haline dönüş-
mesine neden olur. Kurumuş, katılaş-
mış serümen salgısına kulak buşonu, 
kulak mumu veya kulak kiri adı verilir. 
Bu oluştuğunda artık dış kulak yolu açık 
değildir. Böylece kulak yoluna su kaçma-
sı halinde, kulak yolunu dolduran kuru-
muş buşon, suyu sünger gibi içine çekip 
genişleyerek, kulak yolunun tamamen 
tıkanmasına neden olur.   

UZUN SÜRE YÜZMEK KULAKLAR 
İÇİN SAĞLIKLI OLMAYABİLİR

Kulak yolunun tıkanmasına neden 
olan kulak buşonu dışında hastalıklar da 
görülebilir. Özellikle yaz aylarında yüz-
me sırasında uzun süre suyla temas ha-
linde kalan kulak yolları iltihaplanmaya 
yatkın hale gelir. Buşon olan kulaklar 
ise dış kulak yolu iltihaplarına daha faz-
la yakalanabilirler. Alerjiye veya buşona 
bağlı ayrıca kulaklarda kaşıntı oluşabi-
lir. Kulak yolunu sert cisimlerle kaşımak 
yine dış kulak yolu iltihaplarına neden 
olabilir. Sıcak ve nemli havalar bu tip ra-
hatsızlıkların sık görüldüğü dönemler.



İnsan DNA'sından 
ilhamla hazırlandı 
İki yıl önce, insan DNA’sından 
aldığı ilhamla “cinsiyetsiz” 
ürünleri ile moda dünyasına 
giriş yapan MX Clan markası, 
herkesi olabildiği kadar kendi 
olmaya ve bu sektördeki 
cinsiyet tabularını yıkmaya 
davet ediyor.

Mr. Mrs. Miss 
ayrımcılığı yok!
‘Kalitenin cinsiyeti 
yoktur’, ‘Quality has 
no gender’ mottosu 
ile varoluş amacını 
ortaya koyarak, Mr. 
Mrs. Miss gibi cinsiyet 
ayrımcılığına sebep olan 
ünvanlardan sıyrılıp, 
X kromozomunu ön 
plana çıkarmak isterken 
ortak bir ünvan olarak 
takipçilerini MX olarak 
adlandıran markanın 
isim hikayesi de tam 
buradan çıkıyor. 

Cinsiyetsiz moda 
MX Clan kurucusu Ömer 
Deniz Safi bu kavramın 
kısıtlayıcı bir doğası 
olduğunu düşünüp 
çalışmalarını “genderless 
fashion” yani “cinsiyetsiz 
moda” üzerine sürdürüyor. 
Ekibi ile birlikte bir yandan 
cinsiyet üzeri model 
tasarımları oluştururken 
diğer yandan da felsefesini 
doyurucu ve bilinir bir hale 
getirmek için toplumsal 
cinsiyet eşitliği ile ilgili 
farkındalık oluşturuyor.

Advertorial
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quality has no gender
web: mxclan.com/shop/ Instagram: @mxclan.tr

Advertorial
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Peacock beach&hotel geniş kumsalı, 
eşsiz denizi, locaları, sahne şovları ve 
leziz mutfağı ile sizi bekliyor, hem de 
yanıbaşınızda!
Maksimum 1 saat uzaklıkta, coğraf-
yanın en güzel köşesi Şile’de Hidden 
Paradise bu sıcak yaz günlerinde sizi 
bekliyor.
750 metre uzunluğundaki geniş plajı, 
masmavi ve berrak suları ile güzel bir 
haftasonu kaçamağı yapacağınız Hid-
den Paradise’ta dinlenmek ve eğlen-
mek dışında güvenlik de en çok dikkat 
edilen konulardan biri. Plajın açık oldu-
ğu saatlerde sabit bir cankurtaran ekibi 
güvenliğiniz için sürekli takipteler.

Selfieleriniz için telefonlarınızı, 
masmavi deniz için 

mayolarınızı hazırlayın!
James Bond Adaları için Tayland’a gitmenize gerek yok, 

Artık İstanbul’a sadece bir saat mesafede!

Advertorial
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Size özel localarda alkollü/alkolsüz 
içecekler ve birbirinden leziz yiyecek-
lerle arkadaşlarınız ve ailenizle vakit 
geçirebilir, koyun eşsiz sularının tadı-
nı çıkartabilirsiniz. 

Huzurlu bir gün geçirebileceğiniz gibi, 
sektörün önde gelen Dj’lerin perfor-
mansları da sizi eğlenceye davet ediyor. 
Hidden Paradise’ta günün her saati sizi 
başka bir maceraya davet etmekte!

Advertorial
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Kapak

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

İnsan aşkın kendisi 
olarak yaşamalı, 

paylaşarak büyütmeli
Röportaj: Mukaddes Kaya,  Fotoğraflar: Tamer Yılmaz,  Styling: Eylem Yıldız,  Video: Yuşa Ebrar Dursunoğlu 

Saç: Akın Ünal,  Makyaj: Rufiye Kalmaz,  Fotoğrafçı asistanları: Doruk Uğurluer Oğuzcan Şanlı
Styling asistanı: İrem Sönmezer,  Saç asistanı: Görkem Gürer,  Mekan: Peacock Beach Hotel

Oyunculuk yeteneği, 
yakışıklılığı ve harika 
gülüşüyle etki alanı 

bir hayli yüksek olan 
Şükrü Özyıldız aşkı 
çok güçlü bir hayat 
motivasyonu olarak 

tanımlıyor ve ekliyor: 
Aşk, artık ihtiyaç ya da 
bir arayış değil benim 

için, bir paylaşım 
sadece. Bence insan 

zaten aşkın kendisi 
olarak yaşamalı, 

paylaşarak da bunu 
büyütmeli, yüceltmeli…

TRİKO: ELEVENTY
PANTOLON: BROOKS BROTHERS
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Kapak

PANTOLON: ACNE STUDIOS/V2K
KEMER: MASSIMO DUTTI
TİŞORT: VAKKO
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Tüm karmaların, coğrafya-
ların ve renklerin bir bütü-
nü olarak yaratılmış elegan 
biri. Kalemle çizilmiş bir 

büst gibi. Düzgün fiziği, güzel yüz 
hatları, olağanüstü saçları, uzun boyu 
ve muhteşem gülüşüyle inanılmaz 
yakışıklı bir adam. Etki alanı olduk-
ça yüksek. Hem yakışıklı hem de çok 
yetenekli bir oyuncu. Sıcak ve sevim-
li aynı zamanda. Oynadığı her rolde, 
hayat verdiği her karakterde ailelerin 
içine girebilen bir yetenek. Yediden 
yetmişe herkesin kalbine girmek kolay 
bir şey değil, o bunu başarabilen en-
der jönlerimizden biri. Dünyaya karşı 
asil bir duruşu, sorguladıkları, düşün-
düklerinin yanı sıra, yaşadığı hayata 
bir saygısı ve mesleği olan oyunculu-
ğa sonsuz bir aşkı var. Şükrü Özyıldız 
gerçekten özü sözü bir ve özünde ger-
çek bir yıldız. Birçok rengin, kültürün 
ve tarzın yetenek karması olan müthiş 
aktör Şükrü Özyıldız, temmuzun tabi-
ri caizse en sıcak, en alev alev ama bir 
o kadar da kumsalda esen ferah rüzgar 
havasındaki röportajıyla karşınızda.

Anne tarafından Rodos, baba 
tarafından Trabzon ve doğup 
büyüdüğün yer İzmir. Bu 
güzergahlar hayatına nasıl katkılar 
sağladı, kendini nereye yakın 
hissediyorsun?
Farklı esintilerin olması güzel. İz-
mir’de doğup büyüdüğüm için İzmir-
liyim diyebilirim kendime ama aslında 

yaşadığım her yere yakın hissediyo-
rum kendimi. Tatile gittiğim zaman-
larda bile orada turist gibi değil yerel 
biri gibi yaşamaya çalışıyorum.

Ege ve Karadeniz genlerinde var 
ama tam bir Akdenizlisin sanki. 
Boyun posun, yakışıklılığın ile 
farklısın, bu eklektik tarzının sana 
getirdikleri neler oldu?
Teşekkür ederim. Biraz sağlık mera-
kım var. Beden farkındalığım da… 
Onun dolaylı yansımasını yaşadığımı 
düşünüyorum aslında. Tabii getirdik-
leri olduğu gibi götürdükleri de olu-
yor. Ön yargıların çok fazla olduğu 
bir zamanda yaşıyoruz, bilgi çağında 
olmamıza rağmen. Dış görünüşümü 
henüz avantaja çevirebildiğimi düşün-
müyorum.

Sporla yakından ilgilisin, hangi spor 
dallarında iddialısın, bir oyuncu için 
sporun önemi ne kadar fazla sence?
İddialıyım diyemem ama sevdiğim 
birçok spor dalı var. Ortaokul-lisede 
hentbol takımındaydım. Bir yandan 
jiu-jitsu ve muay-thaiyle ilgilenmeye 
başladım. Sonra ilgiden biraz öteye 
geçti o durum. Ne zaman oyunculuk 
ana odak noktam oldu, vitesi biraz 
düşürdüm. Ancak temelde sporun her 
insan için önemli olduğunu düşünü-
yorum. Bedenimiz daima bizimle, bu 
yüzden spor yapmak kendimize gös-
terdiğimiz saygı ve verdiğimiz değer 
gibi geliyor bana.
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PANTOLON: BEYMEN
CLUB/BEYMEN
CEKET: HUGO BOSS
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Ayhan Işık’ı canlandırmak sende 
nasıl hisler uyandırmıştı, Yeşilçam 
kuşkusuz unutulmaz ve büyülü 
bir dönem, sende nasıl hisler 
uyandırıyor?
Heyecanlı. Yaşamış birini kendine 
kopyalamak başka bir deneyim. Ay-
han Işık ise bu coğrafyada bizim mes-
leğimizin en önemli kilometre taşla-
rından biri. Benim için unutulmazdı.

En sevdiğin Yeşilçam çifti 
hangisiydi, Filiz Akın-Tarık Akan 
benim favorilerim mesela.
Adile Naşit ve Münir Özkul.

ALICE HEM EĞLENDİĞİM HEM DE 
GURUR DUYDUĞUM BİR PROJE

Mühendis olacakken oyunculuğa 
merak salman analitik düşünmenin 
bir sonucu mu, yoksa tamamen 
duygusal bir yaklaşımla mı oldu 
senin için?
Aslında duygusal bir seçimdi ama 
analitik olarak da ikna olmuştum. Sa-
dece ünlü olma halinin başlarda nasıl 
bir şey olabileceğini hayal etmemiş-

tim. O sonradan oyuna dahil oldu.

Alice Müzikali de oldukça iddialı 
bir kadro ve dev bir prodüksiyonla 
ülkemizde gurur uyandıran müthiş 
iyi bir müzikal oldu, çok eğlendiniz 
buna eminiz. Var mı aktarabileceğin 
birkaç güzel anı Alice ile ilgili, 
devam edecek misiniz?
Bir sürü. Çok eğlendiğimiz ve gurur 
duyduğumuz bir proje oldu Alice. 
Arkada yaşananları bir konuşmaya 
başlarsam sabah olur. Aslında hepi-
miz devam etmek istiyoruz. Sanırım 
edeceğiz de ama net bir şey söylemem 
doğru olmaz.

Şarkı söylemeyi, müzik yapmayı, bir 
enstrüman çalmayı sever misin?
Şarkı söylemek için yeterli özgüvenim 
yoktu Alice öncesi, hatta provalarda 
da zorlandığım bir dönem oldu. Ama 
enstrümanlar başka. Kendi sesime 
değil onun sesine yön verdiğim için 
daha özgür hissediyorum. Davul ça-
lıyorum. Ama az az birçok şeyden de 
anlıyorum aslında çünkü iyi bir dinle-
yiciyim.

Herkes birilerine benzemenin peşinde. Hem fiziksel hem de 
davranışsal olarak. Kendisi olabilen ve olduğu insana hem 

bedenen hem de zihinsel olarak saygı duyan insanlar ilgimi 
çekiyor. İlk görüşmede tam güvenmemeyi öğretti bana hayat. 

Paylaştıkça tanıyanlardanım artık…
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‘Aşk Taktikleri’ Netflix yapımı çok 
güzel bir film. Demet Özdemir ile 
yer aldığın bu film çok beğenildi. 
Özellikle hayat verdiğin Kerem 
karakteri. Kerem, ilişkiden kaçan, 
evlilik denince neredeyse tüyleri diken 
diken olan bir karakterdi. Sen ve 
Kerem’in ortak noktası var mı? Seni de 
uzun süredir bekar görüyoruz…
Ben Kerem gibi taktik yapan hatta tak-
tik yapmak aklına gelen biri değilim. 
Üstelik bir taktik yapıldığını görürsem 
de buz gibi soğurum. Gerçek olmalı, 
yoksa neyi neden yaşıyoruz? Ama iliş-
ki sorusuna gelirsek Kerem’e büyük 
empati duyuyorum diyebilirim. İlişki 
kavramları da değişti bence. Hayatı-
mız da her an artık eski dönemlere kı-
yasla daha değerli ve biri eğer tek başı-
na her şeyi yapabiliyorsa ondan daha 
güçlüsü yok bence. Son birkaç yılda 
kendi bireyselliğimi yaşamanın değe-
rini farkettim. Aşk tabii ki çok güçlü 
bir hayat motivasyonu. Sadece artık 
ihtiyaç ya da bir arayış değil benim 
için. Bir paylaşım sadece. Bence insan 
zaten aşkın kendisi olarak yaşamalı, 
paylaşarak da bunu yüceltmeli…

Filmin ikincisi de gelecek mi?
Geliyor.

Karşı cinste ne gibi özellikler 
senin ilgini çeker, ilk görüşte aşka 
inananlardan mısın?
Herkes birilerine benzemenin peşinde. 
Hem fiziksel hem de davranışsal ola-
rak. Kendisi olabilen ve olduğu insana 
hem bedenen hem de zihinsel olarak 
saygı duyan insanlar ilgimi çekiyor. 
İlk görüşmede tam güvenmemeyi öğ-
retti bana hayat. Paylaştıkça tanıyan-
lardanım artık… İnşallah…

TAŞLARLA ARAM İYİDİR

Moda ile aran çok iyi görünüyor, 
yardım alıyor musun, yoksa kendine 
göre mi giyinirsin, en sevdiğin 
parçalar hangileri?
Yardım aldığım oluyor. Ama “Al-
lah’ım ne giyeceğim” sorusunu hiç 
sevmediğim ve fazlasıyla zaman 
kaybettirdiği için sade olmaya çalışı-
yorum, o yüzden en basic’ler en sev-
diklerim oluyor.

Üzerinden hiç çıkarmadığın ve 
sende özel bir anlamı olan bir 
aksesuarın var mı?
Taşlar ile aram iyidir. Benim de üze-
rimde taşıdığım, programladığım taş-
larım olur genelde.

Bazen netliğim sert olabiliyor. Eğer bu bir tespit veya tavsiyeyse-
ki talep edilmedikçe burnumu sokmam- etrafımı bazen 

sarsabiliyor. Veya kendimle ilgili bir karar veya durumsa bazı 
insanlara duygusuz gelebiliyorum. Aslında tam tersiyim.
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PANTOLON: KİP
KİMONO: HATİCE GÖKÇE
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Kendine ait bir playlist’in mutlaka 
vardır, ilk şarkı hangisi, ne tür 
müzik dinlersin, sevdiğin şarkıcılar 
hangileri?
Enstrümantal şarkılar seviyorum. İyi 
bir solo veya kompleks progressive bir 
yorum beni alıp götürebiliyor. Listem 
ise oldukça uzun.

Sinema ile dizi çekmek arasında 
kalıyor musun, hangisi sende daha 
ağır basıyor?
Dizi çekerken eğer ki paket bir pro-
je çekiyorsak yani ilk bölüm ilk sah-
neden son bölüm son sahneye kadar 
elimde bir senaryo varsa o benim için 
uzun bir sinema filmi gibi oluyor. 
Ancak sadece birkaç bölüm senaryo 
ile yola çıkıldıysa o zaman oyuncu 
için de proje için de bazı handikaplar 
olabiliyor. O açıdan yolunu bildiğim 
karakteri oynamak her zaman terci-
him oluyor.

Saçların gerçekten çok güzel, özel 
bakım uyguluyor musun? Gür 
saçlara sahip olmak bir erkek için 
oldukça önemli olmalı.
Organik şampuan ve bakım yağla-
rı kullanıyorum sadece. Kozmetikte 
organik tercihler her zaman daha ba-
şarılı. Sadece neyi nasıl kullanacağını 
bilmeli. Bir de her şey de olduğu gibi 
sağlıklı beslenme.

Nasıl bir arkadaşsındır, dert 
dinleyen mi, sadece konuşan mı?
Bence iyi bir arkadaşım ama bunu ta-
bii ki arkadaşlarıma sormak lazım asıl.

YENİ YÖNTEMLERLE ÜNLÜ OLMA 
HALİNE ADAPTE OLDUM

Çevrendekilerin sende beğenmediği 
bir özelliğin var mı, kendinde 
beğenmediğin bir özelliğin var mı, 
en çok hangi huyunu beğenirsin?
Bazen netliğim sert olabiliyor. Eğer bu 
bir tespit veya tavsiyeyse-ki talep edil-
medikçe burnumu sokmam- etrafımı 
bazen sarsabiliyor. Veya kendimle ilgi-
li bir karar veya durumsa bazı insan-
lara duygusuz gelebiliyorum. Aslında 
tam tersiyim.

Sokakta çok rahat dolaşabiliyor 
musun? Ünlü olmak hep 
kaldırabileceğin bir durum mu oldu, 
yoksa zaman zaman zorlandın mı?
Hepimiz zamanla yeni şartlara adapte 
oluyoruz. Alışkanlıklarımı değiştire-
rek değil, yeni yöntemler bularak ben 
de ünlü olma haline adapte oldum. 
Başlardaki kadar olmasa da hala şaşır-
dığım durumlar oluyor ama.

İlk arkadaşın kimdi, mesela sokakta 
en çok oynadığın oyun neydi, 
ilkokul arkadaşlarını görsen tanır 
mısın?
İlk arkadaşım çocukken oturduğum 
mahallede alt komşumuzun oğluy-
du. Sokakta top oynardık. Arabalar-
dan kale yapardık. Top geldi mi azar 
yerdik. Terli terli eve gelip bir de evde 
azar yerdik. Olması gerektiği gibi bir 
çocukluktu bence. Hala eski arkadaş-
larımla görüşüyorum ben, hatta en 
çok onlarla görüşüyorum.
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Peki yaramaz bir çocuk muydun, 
küçükken sokaklarda oyun 
oynarken çok kavga ettin mi sahi?
Başa bela bir çocuktum ben. (Gülüyor)

Nerede yaşamak seni mutlu eder, 
tatilde veya evde neresi senin için şu 
an olman gereken yer?
Toplumsal algı ve psikolojiden etkile-
niyoruz hepimiz. Her ne kadar kendi 
dünyamızı, kendi sistemimizi yeterli 
ve korunaklı kılsak da etkileniyoruz. 
Dünyanın en güzel coğrafyasında ya-
şıyoruz ancak son yıllarda yaşanan-
larla belki de en mutsuz ve karamsar 
insanlar olduk. Huzurunu kaybet-
memiş, güleryüzlü bir toplum olsak 
keşke, başka da bir yerde yaşamak 
istemem. Ancak kendimi dünya ge-
zegeni vatandaşı olarak görüyorum o 
yüzden her an her yerde olabilme öz-
gürlüğünü yaşamayı diliyorum. Ge-
zegene karşı kendimi hem sorumlu 
hem de her şey bana hak gibi hissedi-
yorum. Hemen yanımda veya 10 bin 
km ötemde olan bir felaket de bana 
aynı acıyı verebiliyor…

Bundan sonra hangi proje ile 
karşımızda olacaksın?
Açıklayabileceğim bir zamanda deği-
lim şu an. (Gülüyor)

AVCILIĞI HOBİ OLARAK GÖREN 
KATİLDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR

Hayata bakışını kaç kelime ile 
anlatırsın?
Kelimelerle anlatamam galiba. Başka bir 
iletişim formu olsa da hissettirebilsem…

Hayata ve kendine karşı yeterince 
dürüst olduğunu düşünüyor musun?
Dürüstüm ancak bazen çok sert olabi-
liyorum. Bu da bazen beni konunun 
özünden saptırabiliyor.

Kamera arkasına geçmek gibi bir 
niyetin var mı, yazdığın hayal 
ettiğin kendi filmin veya başka bir 
projen var mı?
Var. Bir yandan öğreniyorum da. Bazı 
hikayelerim de var. Ancak olgunlaş-
maları benim gibi mükemmeliyetçi biri 
için biraz zorlayıcı olacak. Bir gün ya-
pacağım ama ne zaman bilmiyorum.

Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz ancak son yıllarda 
yaşananlarla belki de en mutsuz ve karamsar insanlar olduk. 
Huzurunu kaybetmemiş, güleryüzlü bir toplum olsak keşke, 
başka da bir yerde yaşamak istemem. Ancak kendimi dünya 

vatandaşı olarak görüyorum o yüzden her an her yerde olabilme 
özgürlüğünü yaşamayı diliyorum.
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Ferzan Özpetek‘le çektiğin 
‘Cebimdeki Yabancı’ filminde 
olduğunuz gibi, kimlerle bir akşam 
yemeğinde buluşmak seni mutlu 
eder, bunlar kimler olurdu?
Böyle bir masada olmak isteyeceğim 
çok kişi var. Tek tek isim vermeyeyim 
şimdi.

Hız yapmak gibi bir tutkun var 
mı, doğa ve avcılık ya da başka 
bir alanda kendine alan yarattığın 
hobilerin var mı?

Avcılığı hobi olarak gören birisi benim 
için katilden başka bir şey değildir. Be-
nim tutkum ise doğa. Her bir zerresi 
mucizelerle dolu, her şeyine şaşırdı-
ğım ve hayran kaldığım…

Hayatı geldiği gibi kabul eder 
misin, ne söylemek istersin bu 
hayatla ilgili?
Kabul etmediğim her zaman güzel bir 
tokatla sonuçlanmıştır benim için. He-
nüz daha filmin devamını görmedim. 
Finalde konuşacağım kendisiyle.

GÖMLEK: NETWORK
PANTOLON: NETWORK/BOYNER
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PANTOLON: KİP
GÖMLEK: BEYMEN
COLLECTION/BEYMEN
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PANTOLON: FARAWAY
GÖMLEK: FARAWAY
BİLEKLİKLER: ATÖLYE WOLF
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Dalış sınıfı
İster iyi bir dalgıç olun, ister iyi bir yüzücü ya da denize 
sadece kumsalda güneşlendikten sonra serinleyeceğiniz 
bir liman gibi bakın hiç fark etmez. Her erkeğin en az 
bir adet suya meydan okuyabilecek türden saati olmalı. 
Zaten siz de en klas aksesuarınızı suya girerken çıkarmak 
istemezsiniz öyle değil mi? Şimdi gelin birbirinden şık ve 
fonksiyonel saatlere birlikte göz atalım.

Alpina - 
Seastrong 
Diver Gyre

Bell&Ross - Br 03-92 
Diver BlueTimex - Q Diver

Briston 
Wayches - 
Clubmaster 

Diver 
Yatching

Omega 
- 2022 
unworn 

seamaster 
diver

Omega 
Seamaster - 

Planet Ocean 
Ultra Deep

TAG - Heuer 
Aquaracer

Rolex - Sea Dweller
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Rahatlığından ödün vermek 
istemeyenler burada mı? Sizi mutlu 
edecek bir haberimiz var. Bu sezon 

bol paça şortlar çok moda. Konu 
erkek modası olduğunda rahat 
görünümün cool gözüktüğüne 
artık hepimiz ikna olduk. İster 

tişörtle sportif bir hava katın, ister 
en sevdiğiniz gömleğinizle kalp 

çarpıntısına neden olun. Siz buna 
retro etkisi diyebilirsiniz, biz moda 

diyoruz. 

Ekstra rahat

amiri

Dsquared2

Heliot Emil

Namacheko

Tekla

Moschino

Versace

Vetements
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Moda

Yaz akşamlarının en iyi 
yani yüksek konforlu par-
çalarla yapılan sahil yürü-
yüşleri ve dost sohbetleri. 

Güzel havanın etkisiyle evlere sığa-
maz olduk, her fırsatı değerlendirip 
kendimizi sahil yürüyüşlerinde bu-

luyoruz ya da kısa bir hazırlanma 
süresinin ardından geç saatlere ka-
dar sürecek olan bol kahkahalı soh-
betlere dalıyoruz. Bütün bunların 
ortak bir parçası var o da rahatlık. 
Sizin için seçtiğimiz cool ve rahat 
parçalara göz atın.

YAZ 
AKŞAMLARININ

STIL 
REHBERI
Çalışma hayatınızda ve ofiste siz yürüdükçe arkanızdan baktıran 
bir tarzınız var ve bu havanızı da yaz akşamlarında kaybetmeden 
devam ettirmek istiyorsunuz. O zaman doğru parçalar, tarzınıza 
tarz katacak aksesuarlarla birleşmeli. Üstelik rahatlığınızdan da 

ödün vermeden. Nasıl mı? Buyrun sizin için derledik.

HAZIRLAYAN: BUSE TURAN
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Moda

Serin yaz akşamları
Serin yaz akşamları için gardırobunuzda bulunması gereken 
parçalar arasında sweat-shirt ve ince trikolar var. Kışlıklarınızı 
rafa kaldırırken bu iki parçayı serin yaz akşamları için kenara 
ayırmayı unutmayın. Şort üzerine giyilen sweat-shirt ve 
trikolar kadar havalı gözüken başka bir kombin yoktur.

Balenciaga

Burberry

Valentino

Valentino

Etro
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Moda

Rahat pantolonlar
Sahilde uzun bir yürüyüşün ardından keyifli bir sohbete geçiş 
derken çoğu kez zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz. Uzun 
sohbetlerin en keyifli yanı konforu yüksek alt parçalara göz atın.

Philipp Plein Rick Owens Societe Anonyme Versace

Fear of God 
Essentials

A.P.C. Alexander 
McQueen
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Moda

Tamamlayıcı 
aksesuarlar
Bu kadar basit parçaları birleştirdiğinizde kombininizi aksesuarla 
tamamlayarak görünümünüzü bir üst seviyeye taşımalısınız. Bu 
en bilindik moda derslerinden biridir. Bu noktada belki renkli 
bir şapkayla stilinize enerji katabilir, belki telefon ve anahtarınızı 
koyacağınız sportif bir çantaya başvurabilirsiniz. Gözlerinizi 
dinlendirmek isterseniz tasarım bir gözlüğe başvurabilir ya da 
ayakkabı seçiminizi terlikle değiştirerek farklılık yaratabilirsiniz. 
Seçiminiz sizi ve stilinizi yansıtır.

Thom Browne

Etudes

Salvatore 
Ferragamo

Kenzo

Jil Sander

Golden Goose

Burberry

Dolce 
Gabbana

Kenzo

Saint Laurent



Güzellik

Erkekler de 
bakımlı olmayı 
hak ediyor
Kişisel bakımına özen gösteren 
erkeklerin de günlük bakım ritüellerine 
ekleyecekleri ürünler gün geçtikçe 
çoğalıyor. Deneyin, pişman olmazsınız.

Ashley Joy, Kepek 
Önleyici Şampuan, 
400 ml, 129,90 TL

Kérastase, Bain De 
Force Quotidien Saç 

Banyosu, 498 TL

Shiseido, Total 
Revitalizer Eye krem, 

695 TL

Pehaligon’s, 
Sports Car Club, 
100 ml, 3.600 TL

Atelier Rebul, 
İstanbul Parfüm, 
125 ml, 1.050 TL

Herbal Essences, 
400 ml, 120 TL

Polaar, Very High 
Protection Sun Cream 

SPF50+ Without 
Perfume,  374 TL
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Röportaj

CİHAT SÜVARİOĞLU

Yolda şaşırmak 
daha güzel

TRT’nin ‘Gönül Dağı’ dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 
Cihat Süvarioğlu, hayatta herkes kadar plancı olduğunu ama asla 
kontrolcü olmadığını söylüyor: Çünkü ne zaman kontrol etmeye 
kalksam durumlar daha karmaşık hale geliyor. Akışına bırakmak 

daha heyecanlı. Yolda şaşırmak daha güzel. Öbür türlü tadı çıkmıyor.

Fotoğraflar: Batu Dokur,  Styling: Yadigar Zorlu,  Saç ve Makyaj: Sibel Öker,  Mekan Stüdyo kafası

Tişört: Hatice Gökçe 
Pantolon: Mudo 
Ayakkabı: Zara
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Röportaj

Tişört: Hatice Gökçe 
Pantolon: Mudo 
Ayakkabı: Zara
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Röportaj

İ lgiyle izlenen ‘Gönül Dağı’ dizi-
nin aşık Ramazan karakteriyle 
milyonların tanımaya başladığı 
Cihat Süvarioğlu sahne tozuy-

la harmanladığı yeteneğini ekran ba-
şındaki izleyiciye başarıyla aktaran 
oyunculardan. Tiyatronun yanında 
2014’ten beri ekran önünde yer alan 32 
yaşındaki oyuncuyla hayata dair ke-
yifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Çok konuşulan ve beğenilen dizide 
rol almak size neler hissettirdi? Dizi 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Dizimizin bu kadar konuşulması ve 
beğenilmesinde birçok farklı başarı 
kriteri var. İlki

Bu bir ekip işi. ‘Gönül Dağı’ başlı ba-
şına ekip işinin en iyi örneklerinden 
biri diye düşünüyorum. Hikayesi çok 
güçlü, mekanlar çok gerçek. Oyuncu-
lar arasındaki samimiyet de eklenince 
ortaya çok güzel bir proje çıktı. Tüm 
bunlar da seyirciyle direkt bağ kura-
bilmemizi sağlıyor. Böyle bir işin için-
de olduğum için kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Yaptığım işte kendimi 
iyi hissetmeyi önemsiyorum. Üzerine 
bir de TRT1’de yayınlanıyor olması, 
çok fazla insana ulaşması ve takdir 
görmesi de ayrı bir mutluluk kaynağı 
oluyor.  

Yaptığınız işlerde en büyük 
motivasyon kaynağınız nedir? 

Dışarıdan gelen eleştirilere açık 
mısınız?
En büyük motivasyon kaynağım se-
naryoda rol vereceğim karakterde il-
gimi çekecek, bende merak uyandıra-
cak ve beni harekete geçirecek şeyler 
olması. Çevremde aklına, kalbine, tec-
rübesine  güvendiğim arkadaşlarımın 
yaptğı eleştirileri dikkate alırım. As-
lında insan neyi nasıl yaptığını az çok 
bilir ama bazen egolarımız devreye gi-
rip durumu görmemize engel olabilir. 
Bu nedenle eleştirilere açık olduğum 
söylenebilir.

Dijital işlere bakış açınız nasıl? 
Mesela bir süper kahraman 
hikayesinde oynamak ister 
miydiniz?
İşlere bir tanım koymuyorum yani ana 
akım, bağımsız sinema, dijital işler 
diye ayırmıyorum. Ama tabi ki dijital 
projelerin hazırlık süreleri, çekim ka-
liteleri, eğer dijital bir dizi ise haftalık 
yayına yetişme derdinin olmaması, 
çoğu zaman çekime girmeden tüm 
bölüm senaryolarının elimizde olması 
oyuncunun projeye tam anlamıyla ha-
zırlanması demek oluyor ki bu durum 
oldukça kıymetli. Projede karakterin 
bütüne ne şekilde hizmet ettiğine ba-
karım ve tabii ki daha önce oynama-
dığım farklı karakterleri oynamak is-
terim. Mesela bir kelebeği de oynamak 
isterim. Böyle şeyler beni çok heyecan-
landırıyor.
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Röportaj

Ceket: Hatice Gökçe 
Tişört: mavi 
Pantolon: Mudo 
Ayakkabı: Zara
Kemer: D’s damat
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Röportaj

MEDDAH TARZI BİR OYUN 
YAPMAK İSTİYORUM

Setten kalan zamanlarda neler 
yapıyorsunuz? Hobileriniz ve ilgi 
alanlarınız nelerdir?
Maalesef çok bir şey yapamıyorum… 
Ama sezona ara verdiğimiz andan 
itibaren spora ve okumalarıma başla-
dım. Bunu yapabildiğim için iyi his-
sediyorum kendimi. Yakın zamanda 
dalış yapacağım bunu da heycanla 
bekliyorum.

Her oyuncunun aklında ileride 
çekmek istediği bir hikaye vardır. 
Sizin böyle bir hikayeniz var mı?
Çekmek istediğim bir hikayem yok 
ama geleneksel unsurların olduğu, bu 
topraklara ait  meddah tarzı bir oyun 
yapmak istiyorum. Meselesi de bu 
toprakları ilgilendiren insan hikayele-
ri anlatmak. Herkesin ilgisini çekece-
bileceğini düşünüyorum. Ve meddah 
tarzı bir oyun yapmak istiyorum.

Planlı biri misiniz yoksa hayatı 
akışına bırakanlardan mısınız?
Herkes belirli ölçüde biraz plancıdır; 
ben de o kadar plancıyım diyelim 
ama asla kontrolcü değilim. Kontrol 
etmiyorum. Çünkü ne zaman kont-
rol etmeye ve plan yapmaya kalksam 
durumlar daha karmaşık bir hale 
geliyor. O yüzden akışına bırakmak 
daha heyecanlı benim için. Yolda şa-
şırmak daha güzel. Öbür türlü tadı 
çıkmıyor.

 
Terazi erkeği olarak bakımlı 
görünüyorsunuz? Özel olarak 
yaptığınız bir şey var mı?
Teşekkür ederim ama ekstra bir şey 
yapmıyorum. Aslında benim sağlık-
lı görünmek ile ilgili bir derdim var. 
Kendi bedenimi yakından tanımaya 
çalışıyorum. Bununla ilgili araştırma 
yaparak nasıl daha iyi hissederimin 
peşine düşünüyorum. Ama yine de 
azcık süslü olabilirim.

En büyük motivasyon kaynağım senaryoda rol vereceğim 
karakterde ilgimi çekecek, bende merak uyandıracak ve beni 
harekete geçirecek şeyler olması. Çevremde aklına, kalbine, 

tecrübesine güvendiğim arkadaşlarımın yaptığı eleştirileri 
dikkate alırım. 
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Röportaj

Ceket: Hatice Gökçe 
Tişört: The North Face 
Pantolon: Mudo 
Ayakkabı: Zara
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Röportaj

MESLEĞİM KİLO VERME 
MOTİVASYONUM OLDU

Zaman içinde çok kilo verdiniz. 
Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Sizi 
sixpack’li görebilecek miyiz?
Evet 45 kilo verdim. Mesleğim kilo ver-
memde en büyük motivasyonumdu. 
Sektörün kilolu oyunculara karşı maa-
lesef bir algısı var. Kiloluysanız genelde 
tek tip, karton, derinliği olmayan roller 
teklif edilebiliyor. Ben de kiloluyken 
başka karakterlerleri de merak ediyor-
dum ve bu böyle bir sürece girmeme 
neden oldu. Süreçte çok zorlansam da 
(hala aşırı iştahlıyım) hayatımda verdi-
ğim en doğru kararlardan biri olduğu-
nu düşünüyorum. Sanırım birgün six-
pack’im olursa kesin görürsünüz. 

Tatil için daha çok nereleri tercih 
ediyorsunuz? Bu yaz için tatil 
planlarınız var mı? Kum, deniz, 

güneş tatili mi? Kültür turu mu?
Hem kültür gezilerini hem de kum-de-
niz-güneş tatillerini çok seviyorum. 
Ama bu yaz galiba sadece deniz tatili 
yapacağım. Çünkü kışın çekimlerde 
biraz üşüdüm. Hatta  deniz, kum ve 
güneşe Maldivler’den giriş yaptım.

Yaz stiliniz nedir? Genelde yazın ne 
tarz giyinmeyi tercih edersiniz?
Genel olarak renkli ve spor giyinme-
yi seviyorum. Özel bir yaz stilim yok. 
çünkü sadece yazın değil kışın da 
renkli giyinmeyi seviyorum.

Önümüzdeki dönem için 
görüştüğünüz projeler var mı?
Gönül Dağı projemiz gayet güzel bir 
şekilde devam ediyor. Ayrıca sağol-
sunlar teklifler de geliyor. Tercih edil-
mek de gurur verici, iyi hissettiriyor. 
Aklımın kalbimin uyuştuğu projelerle 
çalışmaya devam etmek istiyorum.
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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...

K
O

N
SE

R

Sİ
N

E
M

A
Kültür Sanat

İstanbul  
‘City Fest’ ile coşacak
Park Orman Tabiat Parkı, 20-26 
Temmuz tarihleri arasında müzik 
ve eğlenceye doyuracak. Sıla’dan 
Can Bonomo’ya, Sertab Erener’den 
Yüksek Sadakat’a, Mor ve Ötesi’nden 
Kenan Doğulu’ya Türkiye’nin en 
başarılı müzisyenleri bu sahnede 
olacak.

Yang’dan Sonra 
1 Temmuz’da vizyonda
‘Bilim-kurgu, drama’ kategorisindeki 
‘Yang’dan Sonra’da, Colin Farrell, 
Jodie Turner-Smith, Malea Emma 
Tjandrawidjaja gibi isimler başrolleri 
paylaşıyor. Film, bir aileyle birlikte 
yaşayan Yang adlı androidin arıza 
yapmasından sonra yaşananları 
anlatıyor.

HAZIRLAYAN: ESER AKGÜL



Kültür Sanat
D

İZ
İ

SE
R

G
İ

T
İY

AT
R

O

Erkek Aklı Oksimoron
Emre Karayel, 20 Temmuz’da 
Kadıköy Selamiçeşme Amfi 
Tiyatro’da ‘Erkek Aklı Oksimoron’ 
adlı oyununu seyirciyle 
buluşturacak. Karayel’in, ‘Kadınlar 
ne ister’ sorusuna cevap aradığı 
oyunun yönetmenliğini Dersi Yavuz 
Altun üstlendi.

Zeytin Ağacı, 
28 Temmuz’da 
Netflix’te
Üç yakın kız arkadaşın 
kendilerini bulma hikâyesini 
anlatan Zeytin Ağacı temmuzda 
Netflix’te yayına giriyor... Dizi, 
Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, 
Boncuk Yılmaz, Murat Boz, 
Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza 
Kocaoğlu ve Serkan Altınorak gibi 
oyuncuları bir araya getiriyor.

Hegel’den ilhamla 
‘Dünyanın Gecesi’
Ebru Ceylan’ın ‘Dünyanın Gecesi’ 
adlı sergisi, sanatçının Hegel’den 
ilham alarak oluşturduğu bir fotoğraf 
seçkisinden oluşuyor. Sergi, Cocoon 
Fişekhane’de 29 Temmuz’a kadar 
ziyaret edilebilecek.



Kurumsal müşterileriniz, toplam 
müşterilerilerinizin ne kadarını 
oluşturuyor? 
Kurumsal müşterilerimiz toplam 
müşterilerimizin %60'ını oluşturuyor, 
bunlar büyük hotel zincirleri, sağlık 
turizmi firmaları, gayrimenkul ve or-
ganizasyon firmalarıdır.

Müşterilerinizin beklentilerinde 
pandemi sonrası nasıl bir değişim oldu? 

Pandemi sürecinde ve sonrası müşte-
rilerimiz daha çok her transfer ve tur 
sonrası dezenfekte edilmiş, arka bö-
lüm ve şoför bölümünde ara bölmesi 
TV'li olan araçlar talep etmeye başla-
dılar. Biz de müşterilerimizin taleple-
rine karşılık araçlarımızın dizaynını 
onların isteklerine yönelik şoför ve 
yolcu bölümünü ayırıp araçlarımızın 
hepsini televizyonlu oyun konsollu 
ara bölmeli araçlara çevirdik. 

Advertorial

İstanbul trafiği çilesini 
çekmeyen yoktur. Ya 
da başka bir şehrin 
havaalanında transfer 
telaşı yaşamayan... 
Peki bu kabusu 
konforla ortadan 
kaldırma asistanınız 
olsa. Wherever Travel 
Agency, eş zamanlı 
İstanbul, Kapadokya, 
İzmir, Antalya ve 
Muğla’da konforlu 
ve güvenli ulaşımı 
herkes için ulaşılabilir 
kılan 'Kişisel Ulaşım 
Asistanı'nız olarak 
yollarda. 

Siz nereye 
'Wherever' oraya

KİŞİSEL ULAŞIM ASİSTANINIZ



Advertorial

Ülkenin birçok yerinde bu hizmeti 
veriyorsunuz. Bölgelere göre 
beklentilerde nasıl farklılıklar 
oluyor? 
İstanbul'da olduğu gibi, Antalya, 
Alanya, Fethiye, Marmaris ve Ka-
padokya'da da merkezimiz olan İs-
tanbul'da verdiğimiz hizmet gibi, 
hizmetimizden ödün vermeden her 
noktadaki araçlarımızı ve şoförleri-
mizi özenle seçtiğimizden, müşterile-
rimizin diğer şehirlerde de ekstra bir 
talepleri olmuyor. 

Sizi rakiplerinizden ayıran en 
önemli özellikleriniz nelerdir? 
Araçlarımızın temizliğine ve bakımı-
na her zaman olması gerektiğinden 
daha çok özen göstermemiz ve şoför-
lerimizin dış görünüşüne, müşterile-
rimiz ve misafirlerimize nasıl hitap 
etmesi ve iletişim kurması gerektiğini 
bilen şoför arkadaşları özenle seçip 

acentamızda ve araçlarımızda çalış-
tırmaktayız. Araçlarımızın yeni mo-
del ve günümüz teknolojilerine uy-
gun iç dizaynlarını en yüksek, lüks ve 
konforlu bir hale getirerek müşterile-
rimize sunuyoruz.

Eklemek istedikleriniz...
Hizmet kalitemizi en iyi bir şekilde 
ifade etmemize olanak sağlayan araç-
larımızın tam donanımlı olmasına 
önem verdiğimiz gibi firma bünye-
mizdeki personellerimizin de kurum-
sal müşterilerimizin ulaşım hizmeti 
taleplerini en iyi bir şekilde anlayan, 
yöneten ve düzenleyen, ilgili ve gü-
ler yüzlü personeller olmasını sağla-
maktayız. Bu sayede şirketiniz ya da 
kendinizle ilgili gerçekleştirilecek her 
türlü organizasyon için ulaşabileceği-
niz firmamız, sizlere eksiksiz, zama-
nında, güvenilir ve konforlu bir ula-
şım hizmeti sağlayacaktır.

instagram: @wherevertravelagency
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Kişisel Gelişim

Affetmeyi öğrendikçe, ile-
tişimde olduğunuz her 
insana iyilik yapmış olur-
sunuz. Düşünme şekliniz 

daha açık ve hiç olmadığı kadar pozi-
tif olur. İçinizde öfke, hırs, kin, nefret 
ve hayal kırıklığı gibi düşük titreşimli 
duygular varsa hayatın akışına, bollu-
ğa, huzura karşı direnç gösteriyor olur-
sunuz. Bu durumda her türlü olumsuz-
luk yaşamınıza girmeye başlar. Çünkü 
affetmeyen düşünceler asıl zararı kişi-
nin kendisine verir. Tüm bu bunlar yı-
kıcı düşüncelerdir ve zihinsel direncin 
göstergesidir. Dolayısıyla yeni bir de-
neyime sevgiye kapalı bir kalp yaratır.

HAYATINIZA GÜZELLİĞİN 
AKMASINA İZİN VERİN

Odaklandığımız şey hayatımıza girer. 
Bu bir duygu durumudur. Affediciliğin 

gerçek anlamı ise kendini bu düşün-
ce ve duygular sebebiyle affetmektir. 
Çünkü biz birine zarar verme gücünü 
ancak kendimiz veririz. Ve sadece içi-
mizde olan düşüncelere ve duygulara 
karşılık veren insanları hayatımıza çe-
ker ve sonra da tepki gösteririz.

Eğer kendinizi affetmezseniz, ken-
dinizi ve hayatınızdaki güzel şeyleri 
reddetmiş ve kendinizi cezalandırmış 
olursunuz. Hayatınıza güzelliğin ve 
paylaşımın daha fazla akmasına izin 
vermezsiniz. 

MERHAMET GELİŞTİRİLEBİLİR BİR 
ÖZELLİKTİR

Eğer huzurlu, sağlıklı ve mutlu ol-
mak istiyorsanız sizi incitmiş olan 
herkesi tek tek düşünün ve onları af-
fedin, bağ kesin ve serbest bırakın. İlk 

Affetmek sizi geçmişten özgürleştirir ve gerçek 
potansiyelinizin farkına varmanızı sağlar. Zihinsel ve 

duygusal enerjinizin üstündeki sevgisiz düşüncelerin 
yükünü atar ve bu sayede enerjinizi daha olumlu olan 

şeylere yönlendirirsiniz.

Oğuz KÖMÜRLÜ / Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu

Affetmek 
kendinize 
yaptığınız 
iyiliktir
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Kişisel Gelişim

koşul affetmeye gerçekten gönüllü ve 
istekli olmak, bunu kalben içtenlikle 
istemektir. O kişinin de bundan öz-
gürleşmesini istiyor olmak en güze-
lidir. Bu iyi niyettir ve iyi niyet her 
zaman bize geri döner. Bu affedişte-
ki niyetimiz; kibir ile yapılan, zarar 
verme güdüsüyle, büyüklük tasla-
yarak yapılan bir içerikte değildir. 

Suçlu olduğunu düşündüğünüz biri-
ne bile sevgi ve iyilik dileyin. Onun 
suçunun tanığı değil masumiyetinin 
tanığı olun. Merhamet geliştirilebilir 
bir özelliktir. Bunu isteyin. İnsanla-
rı anlayabilmeyi dileyin. Kalbinizde 
sevgiye, anlayışa ve yeni bir bakış 
açısına yer açın. Buna niyet ederseniz 
zamanla olacaktır.

ÖRNEK AFFETME ÇALIŞMASI
(Yazmak duyguları dönüştürür… Yazın ve duygularınızı salıverin, affetmenin 
getirdiği huzuru ve özgürlüğü kabul edin)

1. ADIM: Kimi, niye affetmek istediğinizi belirtin.

2. ADIM: Durum hakkında şu anda nasıl hissettiğinizi itiraf edin. Gerçekten ne 
düşündüğünüzü belirtin. Duygularınızı tüm açıklığıyla yazın.

3. ADIM: Affetmenin size sunacağı hisleri yazın. (Daha mutlu, daha rahat, daha 
güvenli  vb.)



Zaman öyle hızlı geçiyor ki derginin ilk sayısının heyecanını 
yaşadığımız o günün üzerinden iki yılı geride bıraktık. Bu sayımızda 

da çoğunu birebir tecrübe ettiğimiz otomobilleri size anlatmaya 
devam edeceğiz. Bu yaz otomobil konusunda yeni modellerin bol 
geldiği bir 3 ay yaşayacağız. İşte en dikkat çeken yepyeni SUV’lar.

Bora ERDİN / bora@retouchmag.com

SUV pazarı 
bereketlendi

Toyota’nın Şehirli SUV’u Yaris Cross Türkiye’de

Motomoda
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Toyota’nın zengin SUV geçmişini ve 
pratik otomobiller konusundaki de-
neyimini bir araya getiren Yaris Cross, 
Türkiye’de satışa sunuldu. B-SUV 
segmentinin iddialı yeni temsilcisi Ya-
ris Cross, lansmana özel 667 bin 800 
TL’den başlayan fiyatlarla Toyota pla-
zalardaki yerini aldı. B-SUV segmen-
tindeki tek tam hibrit seçeneği olan 
Toyota Yaris Cross Hybrid ise 702 bin 
600 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

FARKLI SEGMENT MÜŞTERİLERİNİ 
DE KENDİNE ÇEKECEK 

Yaris Cross basın lansmanında yeni 
model ve segment hakkında değer-
lendirmeler yapan Toyota Türkiye Pa-
zarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Hay-
dar Bozkurt “Yeni Yaris Cross modeli, 

Türkiye’de önümüzdeki dönemin en 
iddialı modellerinden biri olacak. 
Kendini kanıtlamış Toyota SUV ailesi-
nin en yeni üyesi Yaris Cross’un kısa 
zamanda büyük bir hayran kitlesine 
sahip olacağını düşünüyorum. Ta-
mamen yepyeni bir model olan Yaris 
Cross güçlü ve dinamik tasarımı, geniş 
iç hacmi ve fonksiyonel özellikleriyle 
farklı segmentlerden pay alabilecek 
potansiyele sahip. Tavan yüksekliği, 
diz mesafesi, sürüş konforu ve dona-
nımlarıyla B segmenti bir araçta kolay 
bulamayacağınız standartları sunu-
yor. Günümüzde segmentlere yönelik 
kalıplar SUV dominasyonuyla kırıl-
maya başladı. Toyota’nın yeni SUV 
stratejisi kapsamında Cross ürün ai-
lesinin ilk ürünü Yaris Cross ile SUV 
ürün gamı daha da güçleniyor” dedi.
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Yeni Qashqai, ocak ayında çıktı, çok sevildi
Yeni nesil Nissan Qashqai’nin yüksek 
tork değerinin yanında, düşük yakıt 
tüketimi ve CO2 emisyonuna sahip 
1.3 litre benzinli, hafif hibrit motor 
teknolojisi, 4x4 çekiş sistemi ile gelişti-
rilmiş XTRONIC CVT şanzımanı göze 
çarpıyor. Ayrıca yeni nesil Nissan 
Qashqai’nin kullandığı yeni CMF-C 
platformu sayesinde, yüzde 41 daha 
dayanıklı, güvenli ve geniş bir yapı 
sunuluyor. Bu arada Qashqai’de ilk 
kez kullanılan 12,3” genişliğindeki 
tamamen dijital gösterge paneli, kişi-
selleştirilebilen 13 farklı bilgilendirme 
ekranı seçeneğiyle geliyor. İç mekan 
tasarımında kablosuz Apple CarPlay 
altyapısına sahip 9” genişliğindeki 

dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ken-
disinden söz ettirirken, BOSE mühen-
disleri ile geliştirilen 10 hoparlörlü ses 
sistemi yolcuların müzik deneyimine 
yeni bir anlam katıyor. Yeni Qashqa-
i’de sınıfında ilk kez kullanılan ‘Ön-
sezili Akıllı Çarpışma Sistemi’, öndeki 
üç araca kadar algılayıp araçlardan bi-
risi fren yaptığında sürücüyü uyarıp, 
çarpışmayı engelleyebilme yeteneği-
ne sahip. Bunun yanında Qashqai’de 
ilk kez kullanılan ‘Akıllı Hız Sabitle-
me Sistemi’, ‘Direksiyon Destekli Şerit 
Takip Asistanı’, ‘Akıllı Arka Çapraz 
Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör Nokta Ön-
leme Sistemi’ de yolcuların güvenliği-
ni maksimum seviyeye çıkarıyor.
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Alfa Romeo, Tonale ile elektriklenme-
ye başlıyor. Türkiye’de ön satışa su-
nulan hibrit model, sporcu tasarımıy-
la dikkat çekiyor. Alfa Romeo Marka 
Direktörü Özgür Süslü “Tonale’yi 
Alfa Romeo online satış kanalı üzerin-
den lansmana özel 1.5 litre 160 beygir-
lik hibrit motor seçeneğiyle ön satışa 
sunacağız. Eylül ayından itibaren ise 
1.6 litrelik dizel otomatik vites motor 
seçenekli versiyonu pazara giriş yapa-
cak. Önümüzdeki yıl 275 beygir gü-
cündeki Q4 -dört çeker şarj edilebilir 
hibrit- seçeneğinin aileye katılması ile 
Tonale ürün gamı tamamlanmış ola-
cak” dedi.

3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ VAR

Alfa Romeo Tonale, Türkiye’de, 
Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere 3 do-

nanım seviyesiyle satışa sunuluyor. 
Giriş versiyonundan itibaren anah-
tarsız giriş ve çalıştırma; Akıllı Adap-
tif Cruise Control, ön ve arka park 
sensörleri; 12,3 İnç FullDijital Haya-
let Gösterge Paneli ve 10,25” Multi-
medya Ekranı ile Kablosuz Apple Car 
Play ve Android Auto gibi teknolojik 
özellikler standart olarak sunuluyor. 
Bu üç donanım paketinin üstünde ise 
Lansman Özel Serisi ‘Edizione Speci-
ale’ yer alacak. Ediziona Speciale, 160 
beygirlik hibrit motor seçeneği ile alı-
nabilecek ve serinin en donanımlısı 
Veloce’den farklı olarak 20 inç jantlar, 
özel logo ve özel alcantara döşemele-
ri ile ayrışan Speciale’de ikinci seviye 
otonom sürüş özelliklerini barındıran 
Advanced Driving Assistance Pack ve 
5 yıl uzatılmış garanti de fiyata dahil 
olacak.

Alfa Romeo Tonale Türkiye’de 
‘hedef 1000 adet’
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Peugeot 408 resmi olarak ilk kez tanı-
tılırken, modelin “Türkiye’ye ne za-
man gelecek” sorusunun cevabı şim-
dilik yok. Zira Citroen C5 X ile aynı 
kaderi paylaşırsa Türkiye pazarına 
girmesi hayal olabilir. Keskin tasarım 
çizgileriyle birlikte ön tasarım, yeni 
aslan başlı Peugeot logosuna gururla 
ev sahipliği yapıyor. Arka tamponun 
ters kesimi göz alıcı profile güçlü bir 
görünüm kazandırıyor. Yeni Peugeot 
408, 20 inç’lik jantlar ve 720 mm ça-
pında tekerleklerle yere sağlam bası-
yor, güven veriyor. Önde, aslan dişi 
tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli 

LED stop lambaları gibi detaylar 408’i 
Peugeot ailesine mükemmel bir şekil-
de entegre ediyor.

4.6 METRE UZUNLUĞUNDA

Yeni Peugeot 408, 4690 mm uzunluk 
ve 2787 mm dingil mesafesiyle birlik-
te 188 mm arka koltuk diz mesafesi 
sunuyor. 536 litre ile oldukça geniş ba-
gaj hacmi arka koltuklar katlandığın-
da 1.611 litreye kadar çıkabiliyor. Yeni 
Peugeot 408, 1480 mm yüksekliği ile 
tasarım bütünlüğünü korurken, aero-
dinamik verimliliği de artıyor.

Peugeot 408 Türkiye’ye gelir mi?
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Suzuki, yeni S-Cross modelini tanıttı. 
759 bin TL’lik başlangıç fiyatına sahip 
olan yeni S-Cross, bir SUV modelinde 
aranan tüm özellikleri bir araya top-
luyor. Suzuki, cesur tasarımı, yenilikçi 
teknolojileri, üstün gücü, verimliliği 
ve işlevselliği ile rakiplerine göz dağı 
veriyor. 50 yılı aşkın süredir dünya 
çapında nam salan SUV tecrübesini 
yepyeni modeli S-CROSS’ta mükem-
melliğe ulaştıran marka, lider Allgrip 
4 tekerlekten çekiş sistemiyle de dik-
katleri üzerine toplamayı başarıyor. 
Bunun yanı sıra 1.4 litre Boosterjet 
48V Akıllı Hibrit motoruyla hem gücü 
hem de verimliliği ve tasarrufu en üst 
düzeyde sunmayı başarıyor.

ALLGRIP 4X4 SİSTEMİYLE GELİYOR

Suzuki’nin Allgrip Select ismini verdi-
ği dört tekerlekten çekiş sistemi, dört 
farklı sürüş moduna sahip. Otomatik, 
Spor, Kar ve Kilit olarak isimlendiri-
len dört sürüş modu ile Yeni S-Cross 
tüm koşullarda en iyi performansı 
sunmayı başarıyor. Allgrip dört teker-
lekten çekiş sistemi, iki aks arasındaki 
tork miktarını ayarlıyor ve dört sürüş 

modunu ESP, motor gücü, hidrolik di-
reksiyon ve diğer entegre sistemlerin 
desteği ile optimize ediyor.

GÜÇLÜ SUV TASARIMI

Yeni S-Cross, henüz ilk göz temasın-
dan itibaren güçlü bir SUV görünümü 
sergiliyor. Dış ve iç tasarımda detay-
lara gösterilen özen ona güçlü ve ken-
dinden emin bir araç görünümü ka-
zandırıyor. İlk görüşte güçlü tasarım 
vurgusunu karşısındakine hissettiren, 
S-Cross’un piyano siyahına boyan-
mış, büyük ve heybetli ön ızgarası, 
krom çıta üzerine yerleştirilen Suzu-
ki logosu ile tamamlanıyor. Önde ve 
arkada kullanılan gümüş süslemeler 
yeni S-Cross’un agresif SUV görünü-
müne destek oluyor. Ön ve arka LED 
aydınlatma birimleri teknolojik ve 
modern bir görünüm kazandırırken 
köşeli çamurluk kemerleri yan tasarı-
ma güçlü bir güven duygusu kazan-
dırıyor. Buna ek olarak yeni SUV mo-
del sunduğu 8 farklı renk seçeneği ile 
farklı zevklere sahip kullanıcılara da 
hitap etmeyi başarıyor.

Yeni Suzuki S-Cross Türkiye’de
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TURKCELL 
DERGİLİKTE

VODAFONE 
DMAGSTA

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

RE TOUCHmag
YIL: 1   SAYI: 1  TEMMUZ 2020

MASKÜLEN 

VE SEKSI

MODA

GÜZELLIK

AŞI BULUNANA 

KADAR NÜFUSTA 

YAYILIM DEVAM 

EDECEK

2020’NIN ÖNE ÇIKAN 

MAKYAJ TRENDLERI

MODA DÜNYASININ GELECEĞI 

NASIL ŞEKILLENECEK?  

ÜNLÜ TASARIMCILARA SORDUK

PANDEMININ 

ZOOM ILE 

HAZIRLANAN ILK 

KOLEKSIYONU

BİRAN DAMLA YILMAZ

DR. MEHMET ÖZ

ERDEM MORALIOĞLU

mag
YIL: 1   SAYI: 2  AĞUSTOS 2020

YAPTIĞIM 

EN ÇILGINCA 

ŞEY OYUNCU 

OLMAKTI

MODA

GÜZELLİK
HER GÜN BIR KADIN 

ÖLDÜRÜLÜYOR! 

KADINA ŞIDDETE 

SESSIZ KALMA!

SAĞLIKLI BRONZLUK 

SIZIN ELINIZDE

PANDEMININ ILK DIJITAL 

MODA HAFTASI GERÇEKLEŞTI

TATILDE DENIZE MI 

GIRILMELI YOKSA 

HAVUZA MI?

PROF. DR. DILEK ARMAN AÇIKLADI

AFRA SARAÇOĞLU

mag
YIL: 1   SAYI: 5  KASIM 2020

SADE
DURU

GİZEMLİ

ESRA BİLGİÇ

MODA

GÜZELLİK
PANDEMININ 

KAZANDIRDIĞI 

ALIŞKANLIKLAR 

MBFWI  

15. SEZONDAN 

GERIYE 

KALANLAR

“KADIN 

GÜÇLENDI, 

ERKEK TRIP 

ATAR OLDU”

ÇİĞDEM BATUR

MEME 

CERRAHISINDE 

3 YENI 

GELIŞME

mag
YIL: 1   SAYI: 6  ARALIK 2020

HÜMANİST

ENERJİK

SAĞDUYULU

MİRAY DANER

MODA

GÜZELLİK
2021 MAKYAJ 

TRENDLERI

AŞKIN VE YENI 

YILIN RENGI 

KIRMIZI 

PANDEMI 

SÜRECINDE 

BILINÇSIZ 

ANTIBIYOTIK 

KULLANIMI 

IYILIK DOLU 

BIR VINTAGE 

HIKAYESI

mag
YIL: 1   SAYI: 6  ARALIK 2020

HÜMANİST

ENERJİK

SAĞDUYULU

MİRAY DANER

MODA

GÜZELLİK
2021 MAKYAJ 

TRENDLERI

AŞKIN VE YENI 

YILIN RENGI 

KIRMIZI 

PANDEMI 

SÜRECINDE 

BILINÇSIZ 

ANTIBIYOTIK 

KULLANIMI 

IYILIK DOLU 

BIR VINTAGE 

HIKAYESI

YIL: 1   SAYI: 7  OCAK 2021

GÜZELZEKİ

ELEGAN

HATİCE 

ŞENDİL

MODA

GÜZELLİK
MAKYAJDA 

NO MAKEUP 

MAKEUP AKIMI 

DOĞAYA 

DÖNÜŞ 

HAYALIM, 

TANSIYONU 

YÜKSEK BIR 

KARAKTER

MERVE OFLAZ

KIŞA 
FORMDA 

GIRME 

ZAMANI

YIL: 1   SAYI: 7  OCAK 2021

GÜZELZEKİ

ELEGAN

HATİCE 

ŞENDİL

MODA

GÜZELLİK
MAKYAJDA 

NO MAKEUP 

MAKEUP AKIMI 

DOĞAYA 

DÖNÜŞ 

HAYALIM, 

TANSIYONU 

YÜKSEK BIR 

KARAKTER

MERVE OFLAZ

KIŞA 
FORMDA 

GIRME 

ZAMANI

YIL: 1   SAYI: 9  MART 2021

GÜZELLİK
5 DAKİKADA 

MÜKEMMEL 

MAKYAJ

MODA
ROMANTİK 

BAHAR

‘OYUNCULUK  

NEFES ALMA 

SEBEBİM’

CEMRE ÖKTEM

GÜLDEN

‘ÜRETTİĞİNİZİ 

PAYLAŞMAKTAN 

KORKMAYIN’

PINAR DENİZ

SU GİBİ

NEŞELİ

DOĞAL

YIL: 1   SAYI: 10  NİSAN 2021

GÜZELLİK

DOĞAL GÜZELLİK  

ISI İLE DOĞRUDAN 

İLGİLİ'

MODA
PARİS MODA 

HAFTASI'NDAN 

GERİYE 

KALANLAR 

‘HER ZAMAN 

ASİ VE 

ÖZGÜRDÜM’

NUR SÜRER

BENGİSU ÖNAL

‘TÜRK MÜZİĞİNİ 

GENÇLER 

KURTARACAK’

DENİZ BAYSAL

ZARİF
DOĞAL
SAMİMİ

YIL: 1   SAYI: 11  MAYIS 2021

GÜZELLİK

HEYECAN VERICI 

BIR YAZ GELIYOR

MODA
RENKLI OL 

ÖZGÜR HISSET‘KENDI KENDINE 

GARDIROPTA 

KAYIT ALMAK 

ZOR AMA 

EĞLENCELIYDI’

SU SOLEY

SİMAY BÜLBÜL

‘ŞIK KADIN 

KENDINI BILEN 

KADINDIR’

DAMLA SÖNMEZ

NEŞELİ 

YETENEKLİ 

EFSUNLU

YIL: 1   SAYI: 12  HAZİRAN 2021

'BAŞARI, ÖZGÜVEN VE 

ZARAFET SEKSİDİR"

IŞILTILI YÜKSELİŞ, 

SANSASYONEL DÜŞÜŞ 

SİNEM USLU

HALSTON

MELİSA ASLI PAMUK

GÜÇLÜ
SAKİN

SAMİMİMODA
PERİ BACALARI DOSSO 

DOSSİ İLE RENKLENDİ 

GÜZELLİK

GÜNEŞ İLE ARANIZA 

KİMSE GİRMESİN

YIL: 2   SAYI: 16  EKİM 2021

EDİTORİAL

Selma 
Ergeç

Moda

Güzellik

YETİMHANE KIZI 

CHANEL

MAKYAJ 

ÇANTANIZI 

YENİLEYİN

ROMANTİK BİR 

SONBAHAR

Gecenin
 Asil  Yuzu.. ..

YIL: 2   SAYI: 17  KASIM 2021

EDITORIAL

Moda

Güzellik

YVES SAINT 

LAURENT'E 

MUAZZAM 

KUTLAMA 

İÇTEN VE GERÇEK

GRILLZ TRENDI 

YÜKSELIŞE GEÇTI 

RECYCLE-GERI 

DÖNÜŞÜM 

GELECEĞI KORUR

PELİN 
ULUKSAR

ÇALIŞMAK 

BENI CANLI 

TUTAR

Bu rcin.
Te rzioglu

YIL: 2   SAYI: 18  ARALIK 2021

NEFES KESİCİ

Hande
Dogandemir

Moda

Sağlık

RIHANNA’NIN  

STİL HİLELERİ

ENTELLEKTÜEL VE ELEGAN

SAÇ DÖKÜLMESİNİ 

DURDURMAK 

MÜMKÜN

Melike Ipek Yalova.

MERVE NUR BENGİ 

GÖRSEL 

SANATLARDA 

KENDİMİ BULDUM

YIL: 2   SAYI: 21  MART 2022

Moda

Sağlık

RIHANNA’NIN  

STİL HİLELERİ

ENTELLEKTÜEL VE ELEGAN

SAÇ DÖKÜLMESİNİ 

DURDURMAK 

MÜMKÜN

Melike Ipek Yalova.

MERVE NUR BENGİ 

GÖRSEL 

SANATLARDA 

KENDİMİ BULDUM

YIL: 2   SAYI: 21  MART 2022

Moda

Kültür Sanat

MINILERIN CESUR 

YOLCULUĞU

ETKI ALANINA GIRMEK ÇOK KOLAY

MONICA BELLUCCI 

TÜRKIYE'YE GELIYOR

SEBAHAT KUMAŞ 

OYUNCULUK HAYAT 

MOTIVASYONUM

YIL: 2   SAYI: 22  NISAN 2022

NFT NEDIR? 
NEDEN  

BU KADAR 

POPÜLER? 

mag
YIL: 1   SAYI: 3  EYLÜL 2020

ÇILGIN 
VE

HIRSLI

BAHAR ŞAHİN

MODA

GÜZELLİK
CILDINIZI COVID-19 

STRESINDEN KORUYUN

RESORT 

KOLEKSIYONLAR 

GÖRÜCÜYE 

ÇIKTI

AVUKAT HÜLYA 

GÜLBAHAR'DAN 

SÖZLEŞMENIN 

DOĞRULARI 

YANLIŞLARI

ISRAFTAN 

KURTULDUK

AÇIK BÜFELER 

KAPANDI

SAFFET EMRE TONGUÇ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

YIL: 1   SAYI: 8  ŞUBAT 2021

GÜZELLİK
ESTETIĞIN 

TAHTINI YIKAN 

DEĞIŞIM MAKYAJI

MODA
RE TOUCH 

EDITORIAL

SPOILSPORT

HAYATA KARŞI 

MERAKLARIM VAR 
ÖZGE ÖZACAR

BAĞIŞIKLIĞINIZI 

GÜÇLÜ TUTMANIN 

YOLLARI MELİS SEZEN

POZİTİF
NEŞELİ 

DİKKAT ÇEKİCİ 

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

YIL: 2   SAYI: 19  OCAK 2022

Moda

Sağlık

LADY DIANA'NIN 

ZAMANSIZ STILI

PARLAYAN YILDIZ

METABOLIZMAYI 

HIZLANDIRAN  

6 ÖNERI

Simay Barlas

TOPRAK 

SAĞLAM 

SONSUZA 

KADAR ŞARKI 

SÖYLEMEK 

ISTIYORUM 

mag
YIL: 1   SAYI: 4  EKİM 2020

İÇTEN
GÜZEL

ZEKİ

ŞEVVAL SAM
MODA

GÜZELLİK
7 GÜNDE 

YAĞLARINIZDAN 

KURTULUN

2021 İLKBAHAR YAZ 

KOLEKSİYONLARI 

MODASEVERLERLE 

BULUŞTU 
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ASTROLOJİ
KOÇ 21 MART - 20 NİSAN

Yükselen Koç ve Koç Burcu
Sevgili koç burçları, aile ve yuva, emlak alım sa-
tımı ve dekorasyon konularıyla ilgileneceğiniz 
bir ay yaşayacaksınız. 05 temmuzdan itibaren 
para ve gayrimenkul konuları dahil olmak üze-
re ailenizle ilgili gündemler sizi meşgul edecek. 
05 temmuzdan sonra maddi gelirlerinizde artış 
yaşanabilir. 13 Temmuz dolunayında kariyerle 
ilgili değişiklikler yapabilir farklı girişimlerde 
bulunabilirsiniz. 18 temmuzdan itibaren ilişkiler 
için güzel bir dönem başlıyor. 28 Temmuz yeni 
ayında aşkta mutluluk ve eğlence zamanı sizin 
için gelmiş olacak. Bu ay ailenizle ve parasal ko-
nularla ilgili düzenlemeler için uygun zaman.

İKİZLER       22 MAYIS - 22 HAZİRAN

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Sevgili ikizler burçları bu ay para konuları ön 
planda olacak. Sosyal medyayı etkin kullanma-
nız gerekebilir. 5 temmuzdan sonra Mars boğa-
ya geçtiğinde enerjiniz düşebilir, bir süre yalnız 
hissedebilirsiniz. Bu ay yarım kalan işlerinizi 
tamamlayın. Rüyalarınız önemli olacak, mesaj 
veren rüyalar görebilirsiniz. Bilinçaltınız aktif 
ve açık olacak. 13 Temmuz dolunayında sezgi-
leriniz size doğruları söylerken hukuksal konu-
larda da olumlu sonuçlar alabilirsiniz. 18 tem-
muzdan sonra finansal anlamda dikkatli olun. 
28 Temmuz yeni ayında iletişimsel konularda 
yeni başlangıçlar ve kısa seyahatler yapabilirsi-
niz. Bu ay para para para diyeceksiniz. 

ASLAN 23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Sevgili aslan burçları duygusal olarak etki altında olacağınız ve içinize dönüp sorgulamalar yapaca-
ğınız bir ay yaşayacaksınız. Maneviyatınızı derinleştireceğiniz bi dönem olacak. 13 Temmuz doluna-
yında sağlığınıza dikkat edin. Bir egzersiz programı yapabilirsiniz. Mesleki konularda koşullarınız 
değişebilir. İş değiştirebilirsiniz. 19 Temmuz sonrası pozitifliğiniz üzerinizde olacak, her ortamda 
dikkat çekeceksiniz. Ayrıca sorumluluk almanız gereken bir zaman dilimi. 28 Temmuz yeni ayı dış 
görünüşünüzle ilgili değişimler için uygun olacak. Geleceğinizle ilgili bir dönüm noktasındasınız. 
İyi değerlendirip hamlelerinizi ona göre yapın. Bu ay özünüze dönme zamanı. 

BOĞA 21 NİSAN - 21 MAYIS

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Sevgili boğa burçları bu ay iletişim, yakın seyahat-
lerle ilgili konular gündeminizde olacak. Reklam, 
tanıtım yapmanız ve hobilerinizi paraya dönüş-
türmeniz için uygun bir zaman dilimi. 5 temmuz-
dan itibaren dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler 
yapabilirsiniz. Yakın çevrenizde gerginlik yaşa-
mamak için sakin olmanız ve konuşmadan önce 
durup düşünmeniz gerekecek. Ruhsal olarak iyi 
hissedeceğiniz, aşkta sürpriz mutluluklar ve bek-
lenmedik gelişmeler yaşayacağınız ay boyunca iyi 
hissedeceksiniz. 13 Temmuz dolunayından sonraki 
günlerde yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa dikkatli 
adımlar atın. 28 Temmuz yeni ayında ailenizle ilgi-
leneceksiniz. Bu ay gezecek görecek seveceksiniz.

YENGEÇ 23 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Sevgili yengeç burçları bu ay kişisel özellikleri-
niz, dış görünüşünüzle ilgili konularda yenilikler 
sizi bekliyor. Otorite figürleriyle sorun yaşayabi-
lirsiniz. Merkür ve venüs temmuz ayında burcu-
nuzda olacak. İnsanlarla iletişiminiz çok güçlü 
olacak. Kadersel karşılaşmalar için özellikle tem-
muz ayının sonuna dikkat edin. Aşk anlamında 
yeni başlangıçlar 21 ağustosa kadar sizi bekliyor. 
Sosyal çevrenizde başarılı girişimlerde bulunaca-
ğınız bir dönem olacak. 13 Temmuz dolunayında 
evlilik ve ortaklıklar konusunda sabırlı olun. 28 
Temmuz yeni ayında finansal konularda planla-
rınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu ay kendinize hak 
ettiğiniz değeri vermeye başlayacağınız bir süre-
ce merhaba diyeceksiniz. 

Astrolog CANAN SEZGİN



BAŞAK 23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

Yükselen Başak  ve Başak Burcu
Sevgili başak burçları bu ay sosyal çevrenizde ak-
tif olacağınız ve kolektif işler konusunda başarılı 
olacağınız bir zaman dilimi. Yeni insanlarla tanış-
mak için uygun bir dönemdesiniz. 05 temmuzdan 
itibaren yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yurt dışı 
işlerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Başarılı 
olacaksınız. 13 Temmuz dolunayında sanat dolu 
hatta çalışmayı bırakıp eğlenebileceğiniz günler 
sizi bekliyor. Eğlenceye de ihtiyacınız var ihmal 
etmeyin. Aşk hayatınızda bitişler ve başlangıçlar 
için hazır olun. 28 Temmuz yeni ayında kendinize, 
insanlara ve hayvanlara yardım edebilirsiniz. Bu 
ay sosyalliğiniz zirvede olacak.

AKREP 23 EKİM - 21 KASIM

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Sevgili akrep burçları bu ay eğitimler, yurt dışı ko-
nuları odak noktanız olacak. Hayatı sorgulayaca-
ğınız bir ay sizi bekliyor. Hukuksal davalarınızın 
lehinize sonuçlanma ihtimali yüksek. İlişkilerde 
egonuzu kontrol altında tutun çünkü temmuz 
sonundan itibaren bozulan ilişkileriniz bitecek 
ve bu alanda kadersel gelişmeler yaşayacaksınız. 
13 Temmuz dolunayında kısa seyahatler gerçek-
leştirebilirsiniz. İletişim alanında işlerinizin yo-
ğun olacağı ve kardeşlerinizle ilgili konuların ön 
planda olacağı bir dönem olacak. 28 Temmuz yeni 
ayında kariyerinizle ilgili profesyonelliğinizi gös-
termek için karşınıza çıkan tüm fırsatları değer-
lendirin. Bu ay içinizdeki sesi dinleyin.

OĞLAK 22 ARALIK - 21 OCAK

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Sevgili oğlak burçları bu ay evlilik ve ortaklıklar ko-
nularıyla ilgileneceksiniz. Aşk hayatınızın ön planda 
olacağı güzel günler kapınızda. Yeni kararlar alacaksı-
nız. Aşkta ani ve kadersel gelişmeler yaşayacaksınız. 
05 temmuzdan itibaren finansal isteklerinize kavu-
şacaksınız. 13 Temmuz dolunayında birçok konuyla 
aynı anda ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Tek 
başınıza ayakta durmaya çalışırken size destek ver-
mek isteyen insanları da görmezden gelmeyin. 28 
Temmuz yeni ayında ruhsal anlamda tüm gelişmele-
re açık olacak ve değişim dönüşüm enerjisini içinizde 
hissedeceksiniz. Bu ay bundan sonraki hayatınız için 
kaderinize yön vereceğiniz bir ay olacak. 

BALIK 20 ŞUBAT - 20 MART

Yükselen Balık  ve Balık Burcu
Sevgili balık burçları bu ay aşk, sanat, çocuklar ve eğlence konuları ön planda olacak sizin için. Yeni bir 
aşk gelebilir. 05 temmuzdan sonra ilham alacağınız işler yapabilirsiniz fakat riskli yatırımlar yapmayın. 
Yakın çevrenizle gerginlikler yaşamamak için konuşma tarzınıza dikkat etmeniz gerekecek. 13 Temmuz 
dolunayında sosyal çevrenizde davet edileceğiniz etkinliklere katılmanızı öneririm. Hobilerinizle ilgi-
leneceğiniz bugünlerde yeni insanlar hayatınıza renk katabilir. 28 Temmuz yeni ayında iş yaşamınızda 
daha önce planladığınız şeyleri hayata geçirebilirsiniz. Bu ay eğlenmek için zaman ayırın. 

TERAZİ 23 EYLÜL - 22 EKİM

Yükselen Terazi  ve Terazi Burcu
Sevgili terazi burçları kariyer ve iş konularının oda-
ğınızda olacağı bir ay sizi bekliyor. Evlilik, boşan-
ma ve iş konularında karar alacağınız bir zaman 
dilimindesiniz. Hedefleriniz konusunda risk alın. 
05 temmuzdan itibaren ödemeler, nafaka konula-
rı aktif olacak. 13 Temmuz dolunayı aile ve yuva 
alanlarınızda olacağından gereksiz tartışmalardan 
kaçının. 18 Temmuz’da hiç beklemediğiniz yerler-
den para gelebilir. 28 Temmuz yeni ayı sosyal çev-
renizi hareketlendirebilir ve size yepyeni gönülden 
bağ kuracağınız insanlar getirebilir. Ön planda ola-
cağınız, güzel destekler alacağınız bu ay mesleki 
anlamda başarı için hedeflerinize yaklaşacaksınız. 

YAY 22 KASIM - 21 ARALIK

Yükselen Yay ve Yay Burcu
Sevgili yay burçları bu ay miras, nafaka, borç, 
kredi konularının etkili olacağı ve sezgilerinizi 
dinlemeniz gereken bir ay olacak. Yeniden do-
ğacaksınız diyebiliriz. 05 temmuzdan itibaren 
her an yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sağlık 
ve mesleki konularda dikkatli davranmalısınız. 
13 Temmuz dolunayı para alanınızı etkileyece-
ğinden alma verme dengesini sağladığınızdan 
emin olun. Finansal anlamda bütçenizi düzen-
leyin. 28 Temmuz yeni ayında idealleriniz ko-
nusunda korkmadan riske girmeli ve atmanız 
gereken adımları atabilmelisiniz. Bu ay sürp-
rizlere hazır olun.

KOVA 22 OCAK - 19 ŞUBAT

Yükselen Kova  ve Kova Burcu
Sevgili kova burçları bu ay sağlık, hizmet ve 
mesleki konularla ilgileneceksiniz. Yeni iş orta-
mınızda mutlu olacaksınız. 05 temmuzdan son-
ra kariyerle ilgili yeni bağlantılar kurabilirsiniz. 
Evinizde tadilat için uygun bir dönem. Sık sık 
şehir ve ülke değiştirebilirsiniz. 13 Temmuz do-
lunayında yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz. 
Çok çalışacağınız bir ay için hazırlanın. Kariyer 
anlamında farklı bir bakış açısı kazanacaksınız. 
28 Temmuz yeni ayında aşk, ilişkiler ve eğlence 
dünyası açısından olumlu gelişmeler sizi bekliyor 
olacak. İlişkisel anlamda çözüm odaklı olun. Bu 
ay kişisel gelişiminiz için çalışıyor olacaksınız. 
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Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da  takip edebilirsiniz


