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Siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
eğitimine destek olun.
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Editörün Notu

Merhaba
Umut dolu başlangıçlara hazır mıyız?
Bir yılı daha geride bırakırken, ilham veren içeriklerle dolu yedinci sayımızla karşınızda olmanın tatlı
heyecanını yaşıyoruz. Moda, güzellik, bakım, sağlık, seyahat, müzik, yeme-içme, gezme, öğrenme,sosyal
medya, çiçekler, böcekler, hayvanlar kısaca hayata dair pek çok güzel şeyi yine sayfalarımıza taşıdık.
''İlham Veren Kadınlar'' dosyamızın konukları yine güçlü ve yaratıcı kadınlar. Modacı Dicle İpek Öztaşkın,
çocukluğundan beri tutkun olduğu moda sektöründe Rivus markasını, ayrımcılığa, her türlü sınırlandırma
ve sınıflandırmaya karşı, üreten, çalışan, okuyan, sorgulayan, farkındalığı olan, kendine iyi bakmayı hayat
felsefesi sayan, modanın esiri olmaktansa, KENDİSİNİN EFENDİSİ olmayı seçmiş kadınlar için hayata
geçirdiği tasarladığını anlatıyor. Pinoa markasının kurucusu Pınar Polat temiz gıdanın peşine düştüğü
yolculuğunun izinde ata yadigarı toprakları üretime kazandırmanın hazzını bizlerle paylaşıyor. Forbes
Dergisi tarafından dünyanın en etkin 50 kadın fütüristinden biri olarak gösterilen Ufuk Tarhan ile geleceğin
nasıl şekilleneceği konusunda keyifli röportajımızı da ilgiyle okuyacağınızı düçünüyoruz.
Her sayımızda en zevkle yazdığım bölüm, kadınların başta spor dallarında olmak üzere hemen her
alanda başarılarına değindiğim bu bölüm. Geçtiğimiz aylarda da birçok kadın sporcumuz ve kadın
takımlarımız büyük başarılara imza attılar. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, UVF Kadınlar Dünya Kulüpler
Şampiyonası'nda 4. Kez dünya şampiyonu oldu. Yine müthiş bir başarıya imza attı. Milli yüzücümüz
Viktoria Zeynep Güneş, Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda
400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa
şampiyonluğunu getirdi. Milli dalgıcımız Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metre
dalışıyla hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı. Ayrıca İtalya Palermo'da gerçekleştirilen Hansa
303 Dünya Şampiyonası'nda milli sporcumuz Miray Ulaş, Hansa Sınıfı Yelken'de Dünya üçüncüsü oldu. Tüm
kadın sporcularımızı harika performansları için tebrik ediyorum.
Aralık ayı içinde Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladık. Kadınlarımıza sağladığı birçok hak ve özgürlük için
bir kez daha büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.
İçinde çok sayıda 2 rakamı bulunduran 2022 yılının hepimiz için hayatı yeniden keşfetme yolculuğunda
2. bir şans olmasını diliyorum. Yüzümüzden gülümsenin, ışıltının eksik olmadığı, sağlık, bolluk, bereket ve
umut dolu bir yıl bizimle olsun.
Sevgilerimle...

NURGÜL ERYILDIR GÜNAY
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
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INTRO
Yine yeni bir yıl var kapımızda…
Yeni yıl, yeni umutlar, yeni başlangıçlar demektir.
Geleceğin ilk adımıdır. Hayatı yakalayabilmek,
sevgiyi kaçırmamak, daha sonrasında keşke
dememek için fırsatları kaçırmayalım.
Ve en önemlisi 2022’de diliyoruz ki hepimiz
sağlıklı ve huzurlu olalım…

Song’un Seçkisi ile bu sayı PANDELİ’deyiz. Songül
Öztürk, Mısır Çarşısı’ndaki tarihi restoranın
kapılarını sizin için aralıyor.
Vizesiz Dünya köşesinde O. Suat Özçelebi yeni
yılda seyahat özgürlüğünün yine zor olacağına
yönelik saptamalarını aktarıyor.

Bu sayımızda Happily Ever Abroad köşesinde Aslı
Eren Eryıldır yurtdışı eğitimde ön yargılarımızdan
kurtulup sadece kendimiz için en iyi olanı değil,
kendimiz için en mümkün olan dahilinde en
iyiyi seçebilmemiz için yol gösteriyor. Dubai’nin
eğitimde sunduğu olanakları anlatıyor.

Şenay Çarkçı’nın Düş Kapanı köşesinde antikacı
dükkanında yaşamdan bir kesiti okuyacaksınız.
Evcil hayvanımıza çip taktırma zorunluluğu
hakkında bilgileri Patili Köşe’mizde Sevil
Balaban’dan okuyabilirsiniz. Konuşan kedilerin
anlattığı hikayelerde bu sayı karşımızda küçük
hanımefendi Pıtır var.

Asu Çetin Denge köşesinde yoga yaparak
motivasyonumuzu nasıl güçlü tutabileceğimizi
kendinden örneklerle aktarıyor.

Fit Lezzet köşesinde Yeliz Kutlu, “Gerçekten aç
mısınız?” diye soruyor ve daha iyi, mutlu veya
güçlü olmak için bu yolda aşırı yeme isteğimizi
açlıkla karıştırmamak için ne yapmamız gerektiğini
anlatıyor.

Seyahat yazarımız Ayça Akad bu sayı bizi gri
bulutlar ülkesine götürüyor. Nefes kesen
manzaralar eşliğinde İrlanda’yı geziyoruz onunla
birlikte.

C

M

İlham Veren Kadınlar bölümümüzde, Modacı Dicle
İpek Öztaşkın, Pinoa markası kurucusu Pınar
Polat ve Forbes dergisi tarafından dünyanın en
etkin 50 kadın fütüristinden biri olarak gösterilen
Ufuk Tarhan’ın hikayelerine tanık oluyoruz.

Post Büyücüsü’nde Burçin Yaşar Üner, sosyal
medyayı en etkin kullanan moda markalarını
anlatıyor.
Renklerin Öyküsü’nde Emine Akca canlandırıcı,
cesur, enerji verici, eğlenceli ve kışkırtıcı bir rengi
anlatacak bize. Fuşya…

Y
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Röportajlar bölümümüz çok zengin yine. Makyaj
sanatçısı Koray Kuyucu, köpek barınağı sahibi
Mehmet Akçay, Diyetisyen Ezgi Şen, Dermapolin
markası kurucuları Hande ve Sinem Canlı
kardeşler, dünyanın sayılı koku uzmanları arasında
yer alan Koku Akademisi kurucusu Bihter Türkan
Ergün, ünlü kuaför Engin Çam ve sürdürülebilir
modaya gönül vermiş modacı Tuba Ergin
karşınızda olacak.

Sanatın Gözü köşesinde, Kültür sanat yazarımız
Fulden Karayel Okumuş'un, atık denim parçalarını
bir görsel şölene dönüştüren sanatçı Deniz Sağdıç
ile yaptığı röportaj var.
Nalan Yurttaş'ın Ayna Köşesi’nde kullanıp
memnun kaldığı makyaj ürünlerini bulabilirsiniz.
Ayrıca MEDICAWORLD ESTETİK kliniğinde
yaşadığı olağanüstü deneyimi de göreceksiniz
öncesi – sonrası fotoğraflarıyla.

Ev dekorasyonunuzu değiştirmek istiyorsanız size
önerilerimiz var. Çok fazla zaman ve enerji sarf
etmeden küçük dokunuşlarla büyük değişiklikler
yaratmak için dekorasyon bölümümüzü
inceleyebilirsiniz.

Naşide Sağlam'ın Kalemler ve Silgiler köşesinde
bu sayı, bir kadının, yeniden doğumuna tanık
olacaksınız.

En son moda haberleri, güzellik ve bakım sırları,
makyaj ve ürün önerileri, moda ve aksesuarlarda
son trendleri sayfalarımıza taşıdık.

Kültür sanat yazarlarımızdan Nuh Cebeci
Türkiye’nin en önemli müzik adamlarından biriyle,
değerli İzzet Öz’le yaptığı röportajla karşınızda.

İlginizi çekecek kitap ve film önerilerimiz de var.
Göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Keyifli okumalar dileriz.

Yabu’ca köşemizde Özden Tekirdağ, bitkilerinizi
kışa hazırlamanın tüyolarını paylaşıyor.
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Güzellik
Sezonun makyaj trendleri ile cildinizi ve
saçlarınızı canlandıracak, yaşlanmaya
karşı korumaya yardımcı olacak
bakım ürünlerini ve yeni yıl hediye
setlerini sizler için seçtik.
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SOKAK TACİZİ KONUSUNDA
50 BİN KİŞİYİ EĞİTEN L’OREAL PARIS
STANDUP PROGRAMINA BİR DESTEK DE
NUR FETTAHOĞLU’NDAN GELDİ

Dünya çapında pek çok ünlünün desteklediği
“StandUp - Sokak Tacizine Karşı Dur” 5D
eğitim programı, Türkiye’de tanınmış isimlerin
katkısıyla başarısını sürdürüyor. Sosyal
medyadan yaptığı paylaşımlarla StandUp eğitim
programının önemine ve daha fazla insana
ulaşması gerektiğine dikkat çeken L’Oréal
Paris güzellik elçisi Nur Fettahoğlu, temsil
ettiği markanın StandUp programı ile bugüne
kadar 50 bin kişiye ulaşmasından dolayı büyük
mutluluk duyduğunu belirtti.
L’Oreal Paris’in marka değerinin merkezinde
kadınları güçlendirmek ve kadınların önündeki
engelleri yıkmak yer alıyor. Kadına verdiği
değerden yola çıkarak sokak tacizi konusunda
dünya çapında farkındalık yaratmayı amaçlayan
L’Oréal Paris'in “StandUp - Sokak Tacizine
Karşı Dur” programı, Türkiye’de ünlü isimlerin
desteğiyle başarı yolculuğunu sürdürüyor.
Programı destekleyen isimlerden Nur Fettahoğlu,
markanın dünya çapında ses getiren “StandUp Sokak Tacizine Karşı Dur” 5D eğitim programın
başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Tüm
dünyada ve Türkiye’de sokak tacizi konusunda
farkındalık yaratabilmek için yürütülen StandUp
programına katılan Fettahoğlu, konunun önemi ve
ülkemizdeki başarısından bahsederek herkese 5D
eğitimini almaları için yeniden çağrıda bulundu.

Sokak tacizinin ülkemizdeki önemine değinen Nur
Fettahoğlu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
sokak tacizi, bilinçlenmeyi gerektiren bir konu. Doğru
ve güvenli yöntemlerin öğretildiği StandUp eğitim
programı ile toplumumuzda sokak tacizi sorununun
aşılacağına inanıyorum. L’Oréal Paris, Türkiye için
koyduğu kişi sayısı hedefini geçerek 50 bin kişiye
ulaştı. Bu başarıdan büyük mutluluk ve gurur
duyuyorum.” dedi.

hissetme haklarını ellerinden alıyor. Sokak tacizi
ve önemi konusunda farkındalık yaratma ve 2021
yılının sonunda dünya çapında 500bin kişiyi eğitme
amacıyla yola çıkan L’Oréal Paris, BÜYEM partnerliği
ile eğitimlerine devam ediyor. 2021 yılı sonuna
kadar online eğitim ile Türkiye’de 10 binden fazla
kişiyi eğitme hedefi olan L’Oréal Paris, bu hedefi
aşarak sokak tacizi konusunda 50 bin kişiye eğitim
vermeyi başardı. L'Oréal Paris; https://www.standupinternational.com/tr/tr/ adresinden herkesi, sokak
tacizi konusunda bilinçlenmeleri ve sokak tacizine
karşı durmak için 5D eğitimini internet sitesi
üzerinden almaları konusunda teşvik ediyor.

Sokak tacizi dünyanın her yerinde yaşanıyor ve
kadınların kamusal alanlarda kendilerini güvende
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KOZMETİKTE İLGİ ODAĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Son zamanlarda çevreci yaklaşımlar konusunda artan bilinç ile beraber sürdürülebilirlik
kavramı sıkça konuşulan konuların başında geliyor. Atık yönetimi, çevre kirliliği problemleri
için çözüm arayan şirketler sürdürülebilir gelecek inşa etmek adına ciddi uygulamalar
yürütüyor. Bu noktada, gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte hızla büyüme gösteren
kozmetik sektöründe de bu kavram oldukça büyük önem teşkil ediyor. Kozmetik sektöründe
sürdürülebilir, çevre dostu formüller üretmeye yönelik çalışmalara ağırlık verildiğine dikkat
çeken Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, konunun doğal ve çevreye duyarlı
vegan ürünlere talebi büyük ölçüde artırdığını belirtti.

BİLİNÇLİ SATIN ALMA DAVRANIŞI GELİŞTİRİLMELİ
Sürdürülebilirlik ve kozmetiğin birleştiği noktada
tüketicilerin bilinçli olmasının gerekliliğine vurgu yapan
Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, “Günümüzde
sürdürülebilirlik her sektörün olduğu gibi kozmetik sektörü
çalışmalarının da ilgi odağı haline geldi. Artık geliştirilen
ürünlerde çevreye duyarlı, cilt dostu ve yeşil mutabakata
uyum sağlayan formüllerin kullanılmasına öncelik veriliyor.
Ayrıca, sürdürülebilir kozmetikte etiket okuma alışkanlığının
geliştirilmesi, ürünün içeriğine daha bilinçle yaklaşılıyor
olması çevreye yönelik duyarlılığı önemli ölçüde artırıyor.
Bu anlamda, tüketicilerin kozmetik ürün seçimlerinde
bilinçli satın alma davranışı sergileyerek sürdürülebilir
özelliğe sahip ürünlere talep oluşturması gerekiyor” diye
konuştu.
YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR BENİMSEYEN MARKALAR
KALICI OLABİLİR
Geleceğin ellerimizde olduğunun altını çizen Kahrıman,
tüketicilerin zamanla bir ürünün vaat ettiğinden daha
fazlasını talep ettiğini, ürün kalitesi yanında içeriğiyle ilgili
daha fazla şeffaflık beklediğini ve ürünü kullan at devrinden
çevreye etkisini sorgulama devrine doğru bir geçiş
yaşandığını ifade etti. Bu kapsamda, “Biz de marka olarak
artan farkındalıkla hareket ederek geliştirdiğimiz yenilikçi
formüllerimizle sürdürülebilir üretimi destekliyoruz.
AR-GE ve inovasyona yönelik çalışmalarımızla çevreye
dost, yenilikçi ve sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde
teknolojiler geliştiriyoruz. Geleceğin dilini konuşabilmek
adına markaların bu kavramları iş yapış süreçlerine entegre
etmeleri büyük önem taşıyor. Bu entegrasyonu sağlayabilen
markalar, böylece kalıcılıklarını devam ettirebilecektir” diye
ekledi.

Levent Kahrıman
Laber Kimya Genel Müdürü

Laber Kimya markası olan IVA Natura, Türkiye’de sürdürülebilir kozmetik üzerine çalışan ilk ve tek
lider marka olarak, hayvan haklarına ve doğal yaşama duyarlı çalışmalar yürütüyor.

NYX

15

2021 Yılı Küresel
Güzellik, Ev ve Kişisel Bakım
Trend Raporu
MG International Fragrance Company, uluslararası araştırma şirketi Mintel iş birliğiyle 2021
yılı Küresel Güzellik, Ev ve Kişisel Bakım Trend Raporu hazırladı. Araştırma sonuçlarına göre
tüketimde yaşanan değişime paralel olarak üretim de şekilleniyor. MG International Fragrance
Company’nin Pazarlama Müdürü Baran Diler ve Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak,
araştırmayı kimya sektörü açısından değerlendirdi.
2020 yılına damga vuran pandemi süreci bu yıl da etkisini gösterirken tüketim alışkanlıklarında gözle görülür
değişimler yaşandı. Güzellik, ev ve kişisel bakım alanında yaşanan satın alma davranışlarındaki değişim ise bunun
en çarpıcı örneği. Tüketicilerin ürünleri keşfetme biçimleri kalıcı olarak değişti ve bunun bir sonucu olarak alışveriş
alışkanlıkları sil baştan yenilendi. Bu süreçte güzellik algısı, ev ve kişisel bakım trendlerine yeni bir kategori eklendi;
sağlık. Uluslararası tüketim alışkanlıklarına yansıyan bu değişim gösteriyor ki, sağlık trendini takip eden markalar ön
plana çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek.
Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company; uluslararası araştırma şirketi Mintel işbirliğiyle
hazırlanan ve kimya sektörüne ışık tutacak 2021 yılı Küresel Güzellik, Ev ve Kişisel Bakım Trend Raporu’nu açıkladı.
Araştırma sonuçlarına göre; yeni normalde sağlık, güzelliğin önemli bir parçası haline geldi ve pandemi zihinsel iyilik
üzerine odaklanarak bütünsel sağlık kavramını ön plana çıkardı. Pandemi nedeniyle artık tüketiciler, sağlık ve refah
sözcüklerini yeniden tanımladı ve markaların kendilerini fiziksel/zihinsel sağlık, rahatlama ve finansal refah alanında
yenilemesi gerektiği beklentisini ortaya çıkardı.

Ev bakımında güzel koku vadeden ürünler ön planda
Pandeminin yarattığı korku ve zorunlu kapanma tüketicileri mağazanın dışında
tutmaya devam ediyor. Bu nedenle markaların online teknolojileri kullanarak
tüketicilere farklı deneyimler sunması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz süreçte
güzellik algısı, ev ve kişisel bakım trendlerine yeni bir kategori daha eklendi;
sağlık. Uluslararası tüketim alışkanlıklarına yansıyan bu değişim gösteriyor ki,
sağlık trendini takip eden markalar ön plana çıkacak.
Pandemi süreci insanları toplumdan çekilmeye zorlarken ev bakımı bu süreçte
önem kazandı. Temizlik ürünleri de bu nedenle ön plana çıkarak tüketicilerin
güvenlik algısının önemli bir parçası haline geldi. Bir yandan gereğinden fazla
temizlik yapan tüketiciler, diğer yandan normallik duygusunu sürdürmeye
çalışıyorken temiz bir evin verdiği hisle her zamandakinden daha güçlü sağlıkla
zihinsel bir bağ kuruyor.

BARAN DİLER

Tüketiciler hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarına iyi gelecek ürünler tercih
etmeye başlarken, temiz içerik konusunda da güvendikleri markalara yöneldiler.
İnsan sağlığı ve doğa dostu, temiz ve doğal içerikli ev bakım ürünleri, yoğun
kimyasal içeren ürünlerden çok daha fazla tercih edilir oldu. Aynı zamanda
tüketicilerin değişen rutinleri, ambalaj seçimlerine de yansıyarak hayatlarını
kolaylaştıracak, inovatif formatları kullanmaya yönlendirdi. Kullanımı kolay,
virüsü yok etme özelliğine sahip, sürdürülebilir özellikler tüketicilerin satın alma
tercihlerini doğrudan etkilemeye başladı.
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Güzellik
Bitkisel ürünlere talep artıyor
Araştırma gösteriyor ki; ev bakımı markalarının
mikropları ve virüsleri öldürmenin ötesine geçmesi
ve tüketicilerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarını ürünler
ve aktivitelerle desteklemesi gerekiyor. Ayrıca
yine bu dönem içerisinde doğal içerikler ve bitkisel
ürünlerle ilgili farkındalık yükseldi. Özellikle çamaşır
bakım ürünlerinde bu hassasiyet belirgin bir şekilde
kendini gösteriyor. Tüketiciler sürecin etkisiyle
birlikte büyük bir ölçüde, bakteri ve kötü kokularla
mücadele eden çamaşır bakım ürünlerine yöneliyor.

Yükselişe geçen trendler arasında ise sürdürülebilir
ürün, içerik şeffaflığı ve çevre dostu ambalaj da yer
alıyor. Artık markalar, çevre dostu ürün talebine yanıt
vermek için sentetik karışımlar yerine doğal içerikler
kullanarak yenilik yapıyor. Bu da tüketicilerin
malzeme karışımıyla ilgili endişelerini azaltıyor.
Avrupa'da bitki özlü/bitkisel ürünlere olan talep son
beş yıl içerisinde büyük bir yıllık artış gösterdi. Bu
artış, Avrupa'daki çamaşır bakım ürünlerine yönelik
NPD (Yeni Ürün Geliştirme) değerinin yüzde 18'ini
oluşturuyor.

Kalıcı kokular tüketim eğilimini olumlu etkiliyor
Pandeminin yarattığı korku ve zorunlu kapanma tüketicileri mağazanın dışında
tutmaya devam ediyor. Bu nedenle markaların online teknolojileri kullanarak
tüketicilere farklı deneyimler sunması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz süreçte
güzellik algısı, ev ve kişisel bakım trendlerine yeni bir kategori daha eklendi;
sağlık. Uluslararası tüketim alışkanlıklarına yansıyan bu değişim gösteriyor ki,
sağlık trendini takip eden markalar ön plana çıkacak.
Pandemi süreci insanları toplumdan çekilmeye zorlarken ev bakımı bu süreçte
önem kazandı. Temizlik ürünleri de bu nedenle ön plana çıkarak tüketicilerin
güvenlik algısının önemli bir parçası haline geldi. Bir yandan gereğinden fazla
temizlik yapan tüketiciler, diğer yandan normallik duygusunu sürdürmeye
çalışıyorken temiz bir evin verdiği hisle her zamandakinden daha güçlü sağlıkla
zihinsel bir bağ kuruyor.

DUYGU BEŞBIÇAK

Tüketiciler hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarına iyi gelecek ürünler tercih
etmeye başlarken, temiz içerik konusunda da güvendikleri markalara yöneldiler.
İnsan sağlığı ve doğa dostu, temiz ve doğal içerikli ev bakım ürünleri, yoğun
kimyasal içeren ürünlerden çok daha fazla tercih edilir oldu. Aynı zamanda
tüketicilerin değişen rutinleri, ambalaj seçimlerine de yansıyarak hayatlarını
kolaylaştıracak, inovatif formatları kullanmaya yönlendirdi. Kullanımı kolay,
virüsü yok etme özelliğine sahip, sürdürülebilir özellikler tüketicilerin satın alma
tercihlerini doğrudan etkilemeye başladı.

Koku duyusuyla iletişim önem kazanıyor
Tüketicilerin ürünleri keşfetme ve satın alma
şekilleri kalıcı olarak değişti. Pandemi süreci pek çok
farkındalık yarattı. Geleceğin güzellik/kişisel bakım
kavramlarında sağlık bilinci vazgeçilmez olacak. Bu
nedenle markaların esans uygulamaları da sağlık
bilincini ortaya koymaya yönelecek.

Hijyen ürünleri tüketimi önümüzdeki 2 sene giderek
artacak. Tüketici alışkanlıklarında ise ev bakım ve
kişisel bakım ürünleri daha fazla talep görecek.
Bundan sonraki süreçte de tüketiciler, çok daha
bilinçli hareket ederek ürünün içeriklerine yönelik
daha detaylı incelemeler yapıp, yeni satın alma
kararlarını bu doğrultuda verecek. Bu da aslında
sektör dinamiklerine tüketici tercihlerinin yön
vermesi demek oluyor.

Araştırma gösteriyor ki; olumlu duyguları ortaya
çıkarmak için güzellik ürünlerinde koku veya
renk kullanımı tüketiciler için bir strateji olarak
kullanılabilir. Böylesi bir sonuç ile kimya sektörü
ve esans dünyası değer kazanacak. Pandemi süreci
her alanda olduğu gibi sektörümüzde de pek çok
değişim yarattı. Büyük bir farkındalık ve hassasiyetle
çalışmamız gerektiğini biliyor ve üretimimizi bu
yönde geliştiriyoruz.

Markaların koku kullanımına yönelik hassasiyeti,
tüketicilerle iletişimde sağlık hissini güçlendirmeye
devam edecek, duyularla iletişim kanalları her
zamankinden daha fazla önem kazanacak. Bu nedenle
markaların sürdürülebilirliği, iletişim stratejilerini
tüketici beklentileri yönünde güncellemesine paralel
gelişecek.
NYX
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Bihter Türkan Ergül
Koku Akademisi / Kurucu
1978 Bulgaristan doğumlu olan BihterTürkan Ergül 6 yaşında Türkiye’ye geldi.
Yaklaşık 38 yıldır koku ilmi ile ilgilenen Ergül, eğitimini psikoloji üzerine yaptı.
Kokunun insan psikolojisi üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapan, dünyanın sayılı
koku uzmanları arasında bulunan Bihter Türkan Ergül, Hollywood starları, dünya liderleri,
sanat ve siyaset camiasının en çok bilinen yüzleri için kişiye özel tasarladığı eşiz parfümlerle
tanınıyor. Dünyanın güncel parfüm literatürü, kokunun tarihsel yolculuğu ve koku üzerine
uzman yetiştirecek olan Koku Akademisi, BihterTürkan Ergül önderliğinde dünyanın ilk
koku akademisi olarak ilgi duyanlara kapılarını açtı.
.
Röportaj: Sevil Balaban / sevil.balaban@nyxmag.com
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Koku
insanlık tarihi kadar
eskidir

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

tarihte psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde koku
kullandıklarını gördüm. Özellikle ben Osmanlı hayranı
olduğum için Osmanlı’da koku tedavisinin yaygın
olarak kullanılması beni çok heyecanlandırdı. Çünkü
15. yüzyılda Avrupa’da ruh ve sinir hastalıkları olan
insanları içine cin kaçtı diyerek yakıyorlar, bizde ise
koku ile tedavi ediyorlar. Bunu keşfettiğimde daha
14-15 yaşlarındaydım. Bu süre içinde sürekli kokularla
haşır neşirdim. Sonrasında psikoloji ve koku bir bütün
oldu. Araştırmalara bu dönemde başladım.

25 Mayıs 1978, Bulgaristan doğumluyum. Evimiz
Filibe’nin Kuklen kasabasında yer alıyor. Kuklen
baharda gelen demek. Doğduğum tarihten dolayı
mı bu kasabadan dolayı mı bilmem ama Mayıs ayını
çok severim. 38 yıldır kokular ile ilgileniyorum
ve bunu bir akademi bünyesine taşımak için 5
yıl emek verdik. Kurmuş olduğumuz uluslararası
geçerliliği olan bir belgelendirme yapan bir kuruluş.
Bu bir kurs değil, bu bir seminer değil, uluslararası
geçerliliği olan bir mesleki eğitim.

Kokunun geçmişi hakkında biraz bilgi verir
misiniz? Tarihte ilk olarak ne zaman, nasıl
kullanılmaya başlanmış?

Psikoloji eğitimi almışsınız. Koku
konusuna ilgi duymanız ve üzerinde
araştırmalar yapmaya karar vermeniz
nasıl oldu?

İnsanlık tarihi kadar eskidir koku. İnsanlar avlanmak
için, bitkilerin zararlı mı yararlı mı olduğunu anlamak
için hep kokluyorlardı. Şu anda hayvanlar çöpten
yemek bulmak için kokluyorlar ama biz de ilkel
ve avlayıcı topluluktan geliyoruz sonuçta. Böyle
bir kökten geliyoruz ve o zamanlar hayvanlar,
etraf, ağaçlar ve her şey koklanıyordu. Kokuyu biz
kaybettik ama insanlık tarihi kadar eski bir şeyden
bahsediyoruz. Kokunun kozmetik ile birleşme
zamanına baktığımızda tütsüdür aslında ilki. Ateşin
bulunmasıyla beraber, ateşin üzerine koku veren
bitkilerin atılması ve etrafa hoş kokuların yayılmasıyla
tütsü dönemi başlıyor. Kozmetik dediğimizde Türk
kokularından bahsedebiliriz. Kokular ilk olarak
hayatta kalma dürtüsü ile doğru orantılı kullanılıyor,
daha sonra Tanrılarla konuşmak için kullanılıyor, daha
sonra tıpta kadim bilgelik bilgileri olarak kullanılıyor.
Son 200 yılda ise sanayinin keşfi ile kozmetik alanında
devam ediyor.

Anneannemle birlikte büyüdüm. Ailemi 6 yaşında
iken tanıdım. O zamana kadar evlatlık verildiğimi
düşünürdüm. Bu durum ergenlik döneminde benim
için epey büyük bir problemdi. Tıp kökenli bir ailenin
kızıyım. Ergenlik dönemindeki gerginliklerim ve
sorunlarım için annem sürekli tıp kökenli bir çözüm
arıyordu. Ben ise sürekli bir şeyler kokluyorum,
çünkü kokular beni rahatlatıyordu. “Acaba biz bu
kızı nasıl rahatlatsak?” gibi sorular vardı ailemin
kafasında. Oysa ben daha o zamandan aşinaydım
papatya çayı ve lavanta gibi kokuların rahatlattığına.
Tarih benim için büyük bir tutkuydu ve tarih
okumayı çok istedim ya da arkeoloji. Fakat ailemin
beklentileri ve o günkü koşullar buna elvermedi.
Ailem tıp okuyayım diye çok uğraştı, ben de anarşiye
bağlayacağım ama gönülleri olsun diye psikoloji
ile durumu kurtarmaya çalıştım. Sonra gördüm ki
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Mısır’da ve Osmanlı’da kokunun çok
önemli olduğunu görüyoruz. Koku
hiyerarşisini de anlatır mısınız?

haftada 70 gram kullanırken, gözdeler haftada 3
gram kullanabiliyorlardı.
Karanfil, tarçın, yasemin, amber ve misk gibi kokuları
sadece kadın efendiler (erkek çocuğu olanlar)
kullanabiliyordu. Daha hafif kokuları ise cariyeler ve
ikballer kullanabiliyordu.
Muhteşem bir koku hiyerarşisi var tarihte. Sadece
Osmanlı’da da değil tabi, tüm Avrupa’da da böyle.
Mesela gül kullanıyorsanız ya Marie Antoinette
olmalısınız ya da Napolyon. Şimdi herkes her kokuya
ulaşabiliyor.

Mısır’da güzel kokuları firavunlar ve firavun aileleri,
generaller ve aristokratlar kullanırdı. Köleler bu güzel
kokuları bilmezdi. Özellikle bazı kokular; yasemin,
akgünlük, ardıç gibi kokular halktan olabildiğince
uzak tutuluyordu. Halk bu kokuları tanımadığı
için, kraliyet ailesi ya da firavunların kokuları halka
ulaştığında, ancak Tanrılar böyle kokabilir mesajı
verilmek isteniyordu.

Koku titreşimlerinden bahsediyorsunuz.
Müzik ve koku arasında nasıl bir ilişki var?

Firavunlar çok fazla yasemin kokusunu kullanıyor,
mesela Nefertiti, yaseminli banyolar yapıyordu.
Özellikle mumyalama işlemlerinde, piramitlerde
yasemin muhakkak bulunur. Hiyerarşik bir sistem
var olduğu için halkın yasemine ulaşması mümkün
olmadığından dolayı mezarlarına yasemin çiçeği
çiziyorlar. Ölümden sonra yaşama inandıkları için
onların inancına göre bu önemli. Eski Mısır’da koku
hiyerarşisi böyle.

Hayatta her şeyin bir frekansı var. Müzik de bu
titreşen frekanslardan. Bilimsel araştırmalara
bakıldığında, kokunun da müziğin de frekans boyutu
Mhz şeklinde test ediliyor. Nikola Tesla, gül üzerinde
çok durmuştur. Gülün frekans boyutuyla ilgilenmiştir.
Ardından yıllar geçtikten sonra Japonlar yaklaşık
6 yıl süren bir araştırma yapmıştır. “Nikola Tesla
gül üzerine ne demek istedi?” sorusunun cevabını
almak istemişlerdir. Dünyadaki bütün gülleri
topladılar ve frekansı en yüksek Isparta gülü oldu.
İkinci Beyazıt Külliyesi’ne baktığımızda ise müzikle
kokunun hep birlikte kullanıldığını görüyoruz. Evliya
Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde hangi hastalıklarda
hangi müziklerin dinletildiğini ve hangi kokuların
koklatıldığını görebiliyoruz. Günümüzde ise özellikle
psikolojik rahatsızlıklarda koku ve müzik terapisinin
birlikte kullanıldığını görebiliyoruz, iyileşme sürecini
hızlandırıyor.

Kyphi isimli ilk koku formülünü sadece kraliyet ailesi
kullanabiliyordu. Bununla birlikte sadece tapınakta
çalışan kölelerin, akşam tapınaktan çıkarken üç yağ
ile banyo yapmalarını zorunlu kılarlardı. Tapınaktan
çıkarken mistik olarak arınmaları gerektiği için.
Osmanlı’da ise sultanların kullandığı kokuları
cariyeler kullanamazdı. Bu büyük bir saygısızlık
olarak nitelendirilirdi. Boy göstermek gibi algılanır
ve çok büyük bir ceza gerektirirdi. Zamanın birimine
çarptığımızda valide sultanlar ve kadın efendiler
NYX

20

Röportaj

Fransa’da kokunun popüler olması nasıl
başladı?

alaylı biri de olabilir. Amacımız bu konuda yetenekli
insanlara bu yetiyi vermek. İster kendi kendini
geliştirmiş olsun isterse akademide kendini geliştirsin
sınava girerek kendini taçlandırmış olur.

Avrupa’da karanlık çağın yaşandığı orta çağ
döneminde yıkanmanın ve suyun kanı bozduğuna
dair bir inanış var. Rahiplerin yaptığı bilgilendirmeler
sonucunda yıkanmak neredeyse yasaklanıyor ve
böylece büyük hastalıklar da başlıyor. Kötü kokudan
sonra bulaşıcı hastalıklar çıkıyor. İnsanlar ve etraf
pis olduğu için kötü koku dayanılmaz duruma
geliyor. Kötü kokuyu bastırmak için çeşitli kokular
kullanmaya başlıyorlar.
İnsanlar ölüyor ve haftada bir toplanıyor. Bir soylu
ya da aristokrat olmayan kişi, öldükten sonra kapının
önüne koyuluyor ve haftada bir ceset toplayıcıları
gelip cesedi alıp götürüyor. Kanalizasyon yok.
Miyazma yani kötü kokuyu bastırmak istiyorlar.
Çünkü kötü koku gidince hastalığın ortadan
kalkacağına inanıyorlar. Bu yüzden güzel kokular
gündeme geliyor. Amber, ardıç, lavanta ve benzeri
kokular kullanıyorlar. Güzel kokunun çıktığı nokta
hastalık ve pisliğin üzerine kurulmuş bir kozmetik
arayışı.

Koku uzmanlığını merak edenlere ısrarla ve ısrarla
koklamalarını tavsiye ediyorum. Sürekli koklayarak
pratik yapılmalı. Gözler açık ve kapalı olarak
pratik yapılabilir ve arada ikili kokular denenebilir.
Portakalla mandalina ve gülle sandalı karıştırmak
gibi. Koku çubuklarının üzerine zamansal süreçleri de
eklemeliler. Çünkü gül birinci saat farklı, dördüncü
saat farklı kokar. Böylece zamansal kokuyu da
hafızalarına alabilirler. Kokuya meraklı olan herkesin
yapabileceği en büyük şey çalışmak. Koku hafızalarını
geliştirmeliler.

Hangi kokular frekansımızı
yükseltmemize yardımcı olur? Kişiye
özel koku tasarlarken karşınızdaki
insanın duygu ve beden frekansını nasıl
ölçüyorsunuz?
Koku tasarlarken kişinin bedeninin frekansını
ölçemeyiz, bu bir etken değildir. Çünkü her an
değişen bir frekansta stabil bir tasarım yapamayız.
Tasarım yaparken kişinin yeme içme alışkanlıkları,
uyku düzeni, tükettiği besin değerleri dikkate alınır.
Diyelim ki uyku ile sıkıntısı var, dikkat problemi
var ya da kaygılı ve endişeli dönemden geçiyor.
Bu durumları göz önünde bulundurarak portakal,
greyfurt, lavanta gibi notalar katabiliriz. Kokuların
frekansları ise bir bilimsel araştırma olarak birçok
klinikte yapılıyor. Bugüne kadar farklı farklı
kliniklerde yapılan araştırmalar sonucunda; Gül 320
Mhz, Ölmez Çiçeği 181 Mhz, Akgünlük 147, Lavanta
118 gibi bulgular tespit edildi. Biz de bunları örnek
olarak verebiliriz.

Kötü kokuyu bastırmak için çıktıkları bu yolculukta
şu anda kokunun başkenti olmanın haklı gururunu
yaşıyorlar ve bu çok büyük bir başarı bence.

Koku uzmanı nasıl olunur? Bu konuyu
merak edenlere tavsiyeleriniz neler?
Koku uzmanı olmak isteyenler uluslararası mesleki
yeterlilik kurumu ile birlikte oluşturduğumuz
standartları karşılayan eğitimi müfredata uygun bir
şekilde aldıktan sonra yine MYK’nın sınavına girerek
uluslararası bir meslek yetisine sahip oluyor. Bu
sınav teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı. Ama
şu demek değil ki illa eğitimi Koku Akademisi’nden
alacak. MYK sınava girmek isteyen herkesin sınava
girebileceğini belirtmiştir. Kazanılmış bir bilgisi olan
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Çok ünlü isimler için özel kokular
tasarlamışsınız. Birkaç örnek verebilir
misiniz?

Bir kadın girişimci olarak karşılaştığınız
zorluklar oldu mu? Özellikle koku
konusunda iş hayatına atılmak isteyenlere
neler önerirsiniz?

Hollywood starları, dünya liderleri, sanat ve siyaset
camiasının bilinen yüzleri için parfüm tasarımı
çalışmaları yaptım. Şunu açıkça söylemek isterim
ki bu insanlara kendim ulaşarak size özel bir koku
tasarlayabilirim demedim. Örnek vermek gerekirse
ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi için de bir
koku yaptım ve güzel yorumlar aldım. Koku yapmak
istediğim isimler de var.

Kadın girişimci olmamın dışında girişimcilik
konusunda zorluklar yaşadım. Çünkü mevzu koku
ve çok ekstrem bir konuydu bu. Ben bundan 15 yıl
önce profesyonel olarak şirketimi kurduğumda. “Sen
artık kafana huni tak, sen artık iyice delirdin, böyle
bir şey olmaz, fantastik dünyada yaşıyorsun” gibi
birçok cümle duydum. Şu anda koku akademimizin
logosu huniden süzülen çiçeklerdir. Onlar kafana tak
dediler ben onu logoya entegre ettim. Yaptığım iş çok
ekstrem. Dünyada eşi benzeri olmayan bir girişim
yapıyorsunuz. Doğal olarak zorlandım ama destek
gördüğüm çok kıymetli dostlarım ve büyüklerim
oldu. Bunlar sektörden değil, sektörle hep
cebelleştim. Koku son yıllarda merak konusu olmaya
başlayınca, biz de kozmetik de hak ettiğimiz değeri
görmeye başlayınca işler biraz değişti. Ben tasarım
parfüm yaparken, başkaları dünyadaki bir markayı
kopyalayarak kendini marka yapmaya çalışıyor.
Bana göre bu bir Türk girişimciye yakışan bir şey
değil. Bizler çok daha iyisini yapabiliriz. Biz neden
kendi markamızı çıkarmayalım? Ama yavaş yavaş
bu değişiyor, insanlar markalar yaratmaya başladı.
Burada tabi talep de olması gerekiyor. Ne kadar çok
kendi kozmetik markalarımıza sahip çıkarsak o kadar
büyüyeceğimizi düşünüyorum.

Geçtiğimiz Ağustos'ta Koku Akademisi’ni
kurdunuz. Akademide nasıl bir eğitim var,
hangi konular öğretiliyor?
Akademide kök bitkinin, yaprağın, ağacın, tohumun
kısacası aklınıza gelebilecek kokan her şeyin
kokularına dair bilgiler veriliyor. Koku çıkarmak
için kullanılan birçok teknik var. Bu doğrultuda
“Doğru tarım nasıl yapılır?” dan “Hangi bitkilerin
hangi mevsimleri doğru mevsimlerdir?” e kadar
uzanan konular profesör hocalarımız tarafından
öğrencilerimize aktarılıyor. Bitki cinslerini ayırt
etmeyi de öğretiyoruz. Koku uzmanlarının kokuyu
formüllerine ayırmaları için gereken uzmanlığı
veriyoruz. Sekiz kişilik eğitimler düzenliyoruz. Çünkü
uzman hocaların herkesle ilgilenebilmesi bizim için
çok önemli. Öğrencileri bir sınava hazırlıyoruz ve
burada çok ince ayrıntılarıyla birlikte bir eğitim
veriyoruz.
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Saçların Benzersizliğe Yolculuğu;
Essential Looks’tan INSCAPE Koleksiyonu…
Schwarzkopf Professional, dış dünyadan uzaklaşıp iç dünyamızın zenginliğine ulaşma
duygusundan ilham alarak yarattığı yeni Essential Looks sonbahar-kış koleksiyonunu
tanıttı. INSCAPE adını taşıyan bu koleksiyon, IGORA ROYAL iş birliğinde tasarlanan ve
PANTONE’den esinlenen göz alıcı görünümlerle öne çıkıyor.
Essential Looks, aynı zamanda INSCAPE ile 50. koleksiyonunu da kutlamış oluyor. Yeni koleksiyon;
Novel Comfort, Quintessential ve E-phoria olarak adlandırılan 3 ana trendde moda, saç kesimi ve
renklerden yola çıkılarak hazırlanan 6 farklı görünüm sunuyor.
Yaratıcılığa ve yenliğe odaklanan Schwarzkopf Professional'ın Essential Looks INSCAPE koleksiyonu,
profesyonel renk uzmanlarının markası IGORA ROYAL ve doğal PANTONE renkleri ile uzun yıllar
unutulmayacak trendlere imza atıyor.
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Trend 1 – Novel Comfort
Saçlarda doku ve yumuşaklığın öne çıktığı
Novel Comfort trendi, kendini olduğu
gibi kabul etme konsepti çerçevesinde,
kolaylık ve rahatlık kavramlarıyla
özdeşleşiyor. Organik toprak
renklerinden oluşan bir palet ile kendini
sevmeyi ve iyi hissetme duygusunu
yansıtan yumuşak ve kadınsı görünümler
yaratıyor. Bunu da zahmetsiz kesimler,
bukleler ve çok dokulu yüzeylerle
büyüleyici bir şekilde sergiliyor.

Trend 2 – Quintessential
Retroya ve 1960'ların feminenliğine eğlenceli bir yorum getiren Quintessential
trendi, nostaljiye çarpıcı bir modernlik katıyor. Saçlarda neşeli ve floral tonlar,
hassas teknikler, çağdaş kesimler, yuvarlak stiller ve tabii ki kusursuz bir bitiriş
bu trendin karakterini oluşturuyor. Quintessential’ın geçmiş ve günümüz
arasında kurduğu bağlantı, ilk görüşte hemen fark edilen yepyeni bir ruh
yaratmayı başarıyor.

Trend 3 – E-phoria
E-phoria, daha iyi bir gelecek için yeni bir
şafağın doğuşuna hazırlanan insanlığın,
teknolojiyle şekillendirdiği dünyayı hayata
yansıtıyor. Fütürizm ve yeniden güç kazanan
insan arasında bağlantı kuran trend; abartılı
ve cesur elemental kırmızılar, bireyi öne
çıkaran kesimler, dışavurumcu stiller ve
parlayan metalik tonlarla saç modasına
kendi çizgisini getiriyor.
NYX
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KÉRASTASE, 7 ÜNLÜ İSİM İLE
“HER HALİYLE EŞSİZ”
PROJESİNİ BAŞLATIYOR!

Dünyanın önde gelen lüks profesyonel saç bakım markası Kérastase, yeni projesi “Her Haliyle Eşsiz”
için 7 tanınmış isimle iş birliğine imza atıyor. Kendi alanlarının başarılı simaları Burcu Esmersoy,
Serkay Tütüncü, Nilperi Şahinkaya, Yasemin Öğün, Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gamze Erçel
saçlarına eşlik edecek Kérastase’ın en çok tercih edilen profesyonel saç bakım aileleri için bir araya
geliyor. Ünlü isimler “Her Haliyle Eşsiz” projesi kapsamında 7 farklı saç tipine uygun eşsiz bakım
ritüellerine ve kişiselleştirilmiş saç bakımına dikkat çekiyor.

Burcu Esmersoy, Blond Absolu serisi ile her zaman
mükemmel görünen eşsiz sarı saçlarının ışıltısını
yansıtırken Serkay Tütüncü’nün Densifique erkek serisi
ile gürleşen saçları dikkat çekiyor. Nilperi Şahinkaya,
Spécifique serisi ile saçlarını hak ettiği dolgunluğa
ulaştırırken Yasemin Öğün, Elixir Ultime serisi ile
saçlarını canlandırıyor. Didem Soydan, Résistance
Therapiste serisi ile saçlarını derinlemesine onararak
güçlendirirken Berrak Tüzünataç, Nutritive serisi ile
kökten uca beslenen saçlarını pürüzsüz bir görünüme
ulaştırıyor. Gamze Erçel ise Résistance Extentioniste
serisi ile saçlarının gücüne güç katıyor, daha güçlü ve
sağlıklı saç görünümüyle büyülüyor.
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Aveda Vegan Yıl
Dönümünü Ocak Ayında
Veganuary Global
Hareketiyle Birlikte
Kutluyor
Yüksek performanslı saç bakım markası Aveda,
bugün ürünlerinin tamamının %100 vegan
oluşunun yıldönümünü kar amacı gütmeyen
Veganuary Global Hareket’ini destekleyerek
kutluyor. Veganuary’nin destekçisi olan Aveda,
çevreye duyarlı yaşam tarzının gezegenin sağlığı
üzerindeki olumlu etkileri konusunda farkındalığı
arttırarak dünya çapında veganlığın yayılmasına
yardımcı oluyor.

Veganuary ABD Direktörü Wendy Matthews konu
hakkında: “Veganuary’nin katılımcılarının nerdeyse yarısı
adına ‘Veganuary Işıltısı’ koyduğumuz daha güzel bir cilde
sahip olduğunu söylüyor. Vücudumuza sürdüklerimiz
kadar yediklerimiz de kendimizi nasıl gördüğümüzü ve
hissettiğimizi etkiler. Bu yüzden yüksek performanslı,
hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve vegan içeriklere
sahip global sponsorumuz Aveda’yla çalışmaktan çok
mutluyuz.” dedi.

Veganuary, hem kar amacı gütmeyen hem
de her yıl yapılan, 31 gün boyunca insanları
bitkisel ürünlerden oluşan bir diyet yapmaya
cesaretlendiren bir organizasyondur. 2014
yılında başlayan Veganuary’nin misyonu, insanlara
çevresel etki ve kişisel sağlık konusunda eğitim
vermenin yanı sıra vegan tarifleri tanıtarak ve
paylaşarak toplumu vegan beslenmeyi denemeleri
için desteklemek ve ilham vermektir. Geçen sene
Veganuary hareketine, 2020’ye oranla, %28 daha
fazla katılımcı yani 500.000 kişiden daha fazla kişi
katılmıştır.

Veganuary aynı zamanda şirketteki yöneticilerinin ve
çalışanlarının Ocak’ta bir ay boyunca vegan beslenmeyi
denemesi için bir “İşyeri Meydan Okuması” da yürütüyor.

Veganuary'ye göre hayvan türlerinin tüketilmesi,
habitat kaybı ve neslinin tükenmesine neden
olan önemli faktörlerden biridir. Aynı zamanda
hayvancılık üretimi için her yıl milyonlarca
dönüm orman kesilmektedir. Bu nedenle
vegan beslenmenin çevresel faydaları göz ardı
edilmemelidir.

Aveda ise bu meydan okumaya binlerce çalışanını, ortak
salonlarını ve enstitüyü de teşvik ederek bu sene ikince
kez katılacak.
Aveda’nın Global Marka Yöneticisi Barbara De Laere
de: “Aveda markası çevreyi korumayı misyon edinmiştir
ve her yıl gezegen üzerindeki zararlı etkisini azaltmak
için belirli bir sayıda hedef belirler. Önceki ürünlerimizde
hayvansal içerik kullanımımız çok sınırlı olsa da (örneğin
balmumu), geçen Ocak ayında tamamen %100 vegan
içeriklere geçmek bizim için çok önemli bir adımdı.
Böylelikle müşterilerimiz için artık daha da iyi seçenekler
sunabiliyoruz. İster beslenme tarzı ister yaşam tarzı
olsun, veganlığı seçmek bir insanın karbon ayak izini
azaltır. Veganuary ile iş birliği yaptığımız için çok
heyecanlıyız çünkü bireysel etkimizi anlamanın en etkili
yollarından birinin bu olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla
bize düşen görevlerin ötesinde, günlük kullandığımız
eşyalarımızı ve bunların hangi malzemelerden yapıldığını
incelemeye önem veriyoruz.” dedi.

2010 Birleşmiş Milletler raporuna göre vegan
beslenmeye global olarak geçmemiz dünyadaki
açlığı, fakirliği ve küresel ısınmanın zararlı
etkilerini azaltması için kritik bir seçimdir.
Uzmanlara göre bir insanın bir aylık vegan
beslenmesi yaklaşık olarak 124.900 litre suyun
tüketilmesini, 84 m2 ormanın kesilmesini ve
273 kg karbondioksitin yayılmasını engeller. Bu
demek oluyor ki; Aveda’nın Veganuary Projesi’
ne katılması 124 M litre suyun tüketilmesini,
84.000 m2 ormanın kesilmesini ve 273,000 kg
karbondioksit yayılmasını engellemiştir.
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SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİNDE YENİLİKLER
Schwarzkopf Professional’dan
Kişiselleştirilmiş Baş Derisi Bakımı İçin
Yeni Scalp Clinix Serisi…
Saçtan çok daha fazlasını düşünen Schwarzkopf Professional şimdi
hem salonda hem de evde kişiselleştirilebilir bir baş derisi bakımı
için Fibre Clinix’e yeni bir seri ekledi: Scalp Clinix… Yeni seri, baş
derisinin mikrobiyomunu yeniden dengelemeye yardımcı olarak
mükemmel görünen sağlıklı saçlar yaratıyor.

Schwarzkopf Professional Scalp Clinix Serisi:
Yeni Scalp Clinix rejimi, Schwarzkopf Professional'ın, baş derisi
ve saçlar için sunduğu, en gelişmiş ve kişiselleştirilebilir saç bakımı
olma özelliğini taşıyor. Mikrobiyom Aktif Teknolojisi ile formüle
edilen seri, sağlıklı bir baş derisi ile güzel ve sağlıklı görünen saçlar
yaratıyor. Seri, spesifik baş derisi sorunlarını hedeflemek ve bu
problemlere çözüm sunmak için cilt bakımından ilham alan içeriklerle
birleştirilen ürünlerden oluşuyor. Kuaförünüz, şimdi baş derinizi ve
saçınızı analiz ettikten sonra, teşhisine uygun şekilde uygun kürleri
uygulayarak baş derinize sağlık kazandırabiliyor.
Scalp Clinix Arındırıcı Peeling: Biotic Technology içeren ürün, baş derisini
ölü hücrelerden arındırarak yıkama aşamasına hazırlıyor. Serinlik ve tazelik
hissi sunuyor.
Fibre Clinix Tribond Şampuan: Triple Bonding ve C21 Technology içeren
ürün, saçı ve baş derisini temizleyerek bakıma hazırlıyor.
Scalp Clinix Biyotik Baz: Ürün, baş derisinin mikrobiyomunu yeniden
dengeleyerek daha sağlıklı bir baş derisi sunuyor.
Üç özel Scalp Clinix Booster ile tamamen kişiselleştiriliyor, yatıştırma ve
nemlendirme sağlıyor:
• Scalp Clinix Yatıştırıcı Booster – kuru ve hassas baş derisi için
• Scalp Clinix Yağ Kontrol Booster – yağlı baş derisi için
• Scalp Clinix Kepek Kontrol Booster - kepekli baş derisi için
Schwarzkopf Professional Scalp Clinix Serisi, bir sonraki kuaför ziyaretinize
kadar evinizde uygulayabileceğiniz en uygun baş derisi bakım rutinini de
sunuyor. Kuaförünüzün önerileri doğrultusunda kullanabileceğiniz ürünler,
evde de baş derisi sağlığını koruyabilmenize yardımcı oluyor.
Scalp Clinix Yatıştırma: Ürün, baş derisinin koruyucu bariyerini
güçlendirmeye yardımcı oluyor. Allantoin, Bisabolol ve Panthenol
içeren kür ile kuru, hassas baş derisini yatıştırıyor, sakinleştiriyor ve
nemlendiriyor.
Scalp Clinix Yağ Kontrol: Yağlı baş derisini derinlemesine temizleyen
ürün, gözeneklerin açılmasına ve fazla sebumun giderilmesine yardımcı
oluyor. Kür, hafif bir masajla birleştiğinde baş derisine serinletici bir etki ile
tazelenmiş bir his veriyor.
Scalp Clinix Kepek Kontrol: Octopirox içeren kür, kepeği nazikçe ve
etkili bir şekilde yok ederek önlüyor, kaşıntılı ve tahriş olmuş baş derisini
yatıştırıyor.
Scalp Clinix Saç Dökülmesi Karşıtı: Şampuan ve serum içeren rejim,
masaj ile uygulandığında, baş derisinin mikro dolaşımını destekliyor ve
saç köklerini güçlendiriyor, 6 haftalık kullanımda patolojik olmayan saç
dökülmesini azaltıyor*.
*Saç dökülmesi karşıtı şampuan & serum birlikte kullanıldığında
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YENİ ANEW POWER SERUM İLE
1 HAFTADA CİLDİNİZDE %100
GÖZLE GÖRÜLEN ETKİ
Cilt bakım ürünlerinde Saf Retinol’ü ve Alfa Hidroksi Asit
Teknolojisi’ni kullanan ilk güzellik şirketi olan Avon, şimdi de
ödüllü Protinol Teknolojisi ile kolajen desteğini geniş tüketici
kitlesiyle buluşturuyor. Devrim yaratan ödüllü Protinol
teknolojisinin en yeni ve en güçlü üyesi Anew Power Serum
ile sadece 1 haftada çok daha genç ve sağlıkla ışıldayan bir
cilt görünümüne sahip olmak, artık imkansız değil.

AVON Anew Power Serum’un
marka yüzü Şevval Sam
Şevval Sam marka ve ürün hakkında; “Avon, kadınların en çok bildiği, en
samimi bulduğu ve hem ürünleri hem de iş modeliyle hakkında en çok
konuşulan markalardan biri. Marka ile yolumuz ise gerçekten bir mucize
olduğuna inandığım Anew Protinol Power Serum için kesişti. Anew
Protinol Power Serum ile tanıştıktan sonra artık “eski Şevval değilim”
diyorum, çünkü sadece bir haftada serumun %100 gözle görünen etkisi
başladı. Cildimdeki farkı yakından görebiliyor ve hissediyorum. Kadınları
her alanda destekleyen bir marka ile aynı amaç doğrultusunda ilerlemek,
benim için çok kıymetli. Avon’un marka olarak duruşu, ürünlerinin özgün
içerikleri, her kadına hitap etmesi, benim marka ile bağ kurmamı da ayrıca
kuvvetlendirdi. Böylesine kadınların yanında olan bir marka ile işbirliğine
girmek, gurur verici. Şimdi sadece 1 haftada % 100 gözle görünür
sonuçlar sağlayan yeni Anew Power Serum ile mucizelere inanma zamanı!
Tüm kadınlara “Protinol Devrimine Sen De Katıl!” diyorum.”

YOL ARKADAŞINIZ
“GÜLBENATURAL” İLE
TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ?
Türkiye’ de sahne dünyasından televizyona, başarılı isim
olan Gülben Ergen, şimdilerde girişimci bir kadın olarak
kendi markasını kuruyor olmanın heyecanını yaşıyor. Kendi
cilt bakımında doğal ürünler kullanmaya büyük önem
veren ve sadeliği tercih eden Gülben Ergen, bakımına özen
gösterenleri onların tam anlamıyla yol arkadaşı olacak
“GülbeNatural”ile tanıştırmaya hazırlanıyor.
GülbeNatural (GN), saf içerikler, güvenli formül ve etkili sonuçlar için
çalışmalarına devam ediyor.Kadın, çocuk ve sağlıklı yaşam konusunda
duyarlılığı ile bilinen Gülben Ergen’in yeni markası GN, hayvanlar
üzerinde test edilmiyor. Bileşiminde Paraben,renklendirici,koku gibi
kimyasal içerikler kullanılmayan GN, vegan içeriklerden oluşuyor.
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Koray Kuyucu
Make-up Artist
Koray Kuyucu tutkuyla bağlanacağı mesleği makyaj sanatçısı olmadan önce farklı
alanlarda eğitim almış. Mühendislik eğitimi ile başladığı yolculuğu bu mesleğin
kendisine uygun olmadığına karar vermesiyle devam etmemiş. Sonrasında aşçılık
ilgisini çekmiş ve mutfak sanatları konusunda eğitim almış. Birkaç yıl mutfakta
çalıştıktan sonra istediği tutkuyu yeterince hissetmediğini fark etmiş. Tesadüfen
makyaj sanatının hayatına girmesiyle sonunda severek yaptığı içine kavuşmuş.
Yaklaşık 5 yıldır makyaj sanatı üzerine çalışıyor. Koray Kuyucu ile tutkuyla bağlı
olduğu işi ve sezonun makyaj trendlerini konuştuk.
Röportaj: Burçin Yaşar Üner / burcin.uner@nyxmag.com
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Gün geçtikçe Cruelty Free
markalar daha fazla tercih
ediliyor olacak
Türk kadınının makyajda en
vazgeçemediği ürün ya da uygulamalar
nedir?
Türk kadının vazgeçilmez ürünleri arasında ruj,
eyeliner geliyor ve son dönemlerde kaş ürünleri
olmazsa olmazlar arasında. Uygulamalar ise ruj ile
dudakları boyutlandırıp büyütmek, eyeliner için
ise kuyruklu uygulamaları seviyorlar. Tavsiyem göz
makyajı için kesinlikle mascara da kullanmaları.

2022’nin makyaj trendleri neler olacak?
Işıltılar ve parlak görünümler mi yoksa
doğal ve nude tonlar mı bizi bekliyor?
Ciltte bir soruna odaklanmadan ( çizgilenme
önleyici, pul pul görünüm vs) cildi besleme odaklı
ürünler göreceğiz. Cildi besleyen fondötenler gibi.
Markalar ürün geliştirme ve üretimde daha çevreci,
sürdürülebilir yöntemler kullanmaya başlayacak.
Cruelty Free (hayvanlar üzerinde deney yapmayan)
markalar tercih ediliyor olacak. Makyajda renkli
farlar, neon eyelinerlar görüyor olacağız. Tenimiz ise
sade ve mat bir görünümde olacak.

Kış döneminde cilt kusurlarımızı
kapatmak için fondöten ve kapatıcı
kullanımımız bir parça artıyor. Kendimize
en uygun fondöteni nasıl seçebiliriz?
En iyi sonuç için cilt tipinize uygun ürünler
seçmeli ve arınmış tertemiz cilde serum ve
nemlendirici kullandıktan sonra fondöten ve
kapatıcı kullanmalısınız. Ürün seçiminde ise
gün içerisinde ayna karşına geçerek başınızı
sağa sola hareket ettirerek cildinizin hangi alanı
parlıyor, hangi alanı mat öğrenip uygun ürünleri
seçmelisiniz. Gözeneklerinize dolmayan ürünleri de
araştırabilirsiniz.
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koraykuyucu

Sizce doğru makyajın olmazsa
olmazı nedir?
Temiz ve nemlendirilmiş bir cilt. Doğru
ürünleri ve doğru tonları seçmek için
cildin temiz olması çok önemli. Önceki
makyaj kalıntılarından arındırılmış cilt
yeni makyajınız için temiz bir sayfayı
renklendirmek kadar iyi olacaktır.

Makyaj stilini en çok beğendiğiniz
ünlüler?
Yabancılarda Ariana grande, Dua Lipa,
Emma Stone Zooey Deschanel, Mila Kunis.
Yerlilerde Gülşen, Hande Yener, Müge Boz,
Tuba Büyüküstün.
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Röportaj

Koray Kuyucu'nun Önerileri
Serum:
Estée Lauder Advanced Night Repair Serum

Allık:
Anastasia Beverly Hills Blush Trio

Nemlendirici:
Göz için: Shiseido Vital Perfection Uplifting
and Firming Cream
Ten için: Embryolisse Lait Creme Concentre

Ruj:
Kırmızı: MAC Ruby Woo (dudak kalemini
de unutmayalım)
Nude: Huda Beauty Power Bullet
Cream Glow Hydrating

Fondöten:
MAC Face and Body, Estée Lauder Double
Wear Stay-in-Place

Far:
Urban Decay Naked Heat Eyeshadow
Palette

Concealer:
MAC Pro Longwear, NARS Radiant Creamy

Eyeliner:
MAC Brushstroke 24 Hour Eyeliner Brush
Black

Kontür:
NYX Professional Makeup Wonder Stick

Maskara:
Lancôme Lash Idôle Maskara

Highligter:
BECCA Shimmering Skin Perfector,
MAC Hyper Real Glow Palette Get It Glowin
NYX
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Hande Canlı & Sinem Canlı
Dermapolin Markası Kurucuları
Röportaj: Sevil Balaban / sevil.balaban@nyxmag.com

İki kardeş Hande Canlı ve Sinem Canlı tarafından 2010 yılında kurulan Dermapolin markası,
güzelliği erişebilir kılmak adına her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türkiye’de ilk kez uzman
estetisyenler eşliğinde, online güzellik koçluğunu başlatan ve dermaroller ile profesyonel cilt
bakımlarını evlere taşıyan Dermapolin, güzellik adına kullanıcılarına önemli hizmetler veriyor.
İki kız kardeş olarak kozmetik
sektöründe ilklere imza atıyorsunuz. Sizi
biraz tanıyabilir miyiz?

şirketimiz de aynı şekilde mutlulukla büyüme sağladı.
Bugün Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına
güzellik taşıyoruz.

İstanbul’da doğduk. Kozmetik ve kişisel bakım ile hep
yakından ilgiliydik. Kurumsal şirketlerde çalışırken
kendi kişisel bakım ve kozmetik ihtiyaçlarımız
doğrultusunda sürekli güzellik ve bakım konuları
ile ilgileniyorduk. Yurtdışında çok yaygın kullanılan
dermaroller bakımını Türkiye’de başlatma fikrini
konuştuğumuzda henüz ikimiz de farklı şirketlerde
çalışıyorduk. Uzakdoğu’da mikro iğneleme sistemleri
eğitimini tamamladıktan sonra, girişimcilik hikayemiz
bu fikre inancımızla başladı. Fikrimiz tüketici
ihtiyaçları doğrultusunda gün geçtikçe gelişti,

Ürün yelpazenizde neler var?
Dermapolin başlangıçta klinikler için düşünülse
de ev uygulaması olarak Türkiye’de her kadının
kolaylıkla uygulayabileceği ve sonuçlarını hemen
görebileceği benzersiz ürün. Cilt yenileme, kırışıklık,
akne, sivilce, skar, iz-çukurluk, leke, kızarıklık, selülit,
çatlak, dudak dolgunlaştırma, kaş/saç gürleştirme
gibi, sayamayacağımız her türlü konularda kullanıcı
ile birlikte mucizeler yaratıyoruz.
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Röportaj
Dermaroller’dan biraz bahseder misiniz?
Evde kullanımda dikkat edilmesi gereken
hangi noktalar var?
Yüz bölgesi için dermaroller, üzerinde 540 adet
mikro iğneler olan silindir bir cilt bakım aracıdır.
Saç, göz ve vücut bölgeleri için çeşitli boyları olan
bu araçla mucizeler yaratmak, ev tedavilerinde
daha önce imkansız dediğimiz sonuçlar almak çok
mümkün ve kolay. Ev kullanımında hijyen, özellikle
pandemi sonrası hepimizin zaten hayatımızın her
anında sağladığı bir konu. Dermaroller çalışma
prensipleri her kişinin kolaylıkla anlayabileceği ve
uygulayabileceği dilden yazılmış kılavuzlarla geliyor.
Bizi diğer tüm ev uygulamalarından ve ürünlerinden
ayıran en büyük özellik bu kolay kullanım kılavuzları
ve online destek servisimiz. Bu sayede kişiler hiç
zorlanmadan uygulama gerçekleştirebiliyorlar.

Yeni bir markanız var. Hydra Lumina.
Hydra Lumina ürünleri hakkında bilgi
verir misiniz. Bu ürünlerin özelliği nedir?
Hydra Lumina, yeni nesil cilt bakım ürünleri cilt
altı için özel formülize edilerek üretildi. Cildin
tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olan bu
ürünler dermaroller ile kullanıma uygun ampuller ve
gece / gündüz serumları olarak iki grupta toplandı.
Kombin olarak uygun ürünler, doğru ve düzenli
uygulamalar ile tüm cilt problemlerinde sonuç
almayı garantiliyor. Hayvan deneyi kullanılmadan
üretilen bu ürünlerimizin en büyük avantajı
da her cilt problemi için çözüm sunabilecek
kapasitede olmasıdır. Ürünlerin ar-ge çalışmasında
en büyük özenimiz aktif içeriklerinin en kısa
sürede maksimum etkili olarak temiz, parabensiz
hazırlanmasıdır.

Sizce Türk kadını bakımlı olmayı seviyor
mu?
Evet çok seviyor, özellikle son dönemde Türkiye’de
dünya krizinden etkilenmeyen sektörlerin en
başında kozmetik-kişisel bakım var.

Amacınızın “Güzellik-bakım ürünlerini
potansiyel her kullanıcıya ulaştırmak”
olduğunu söylüyorsunuz. Bunu nasıl
yapmayı planlıyorsunuz?
Özellikle pandemi ile birlikte aslında her
ihtiyacımızın evden karşılanabilir olduğunu fark
ettik. Bugün kargonun ulaştığı herkes, güzellik
ve bakım için herhangi bir merkeze, kliniğe ya da
uzmana ihtiyaç olmaksızın, bizlerin hazırladığı
videolar ve kılavuzlar rehberliğinde kolaylıkla
kendi cilt bakımlarını yapabilir, cilt sorunlarını
tedavi edebilir ve canlı sağlıklı bir cilde kavuşabilir.
Her kadın bu güzelliği hak eder ve bu sebeple
ürünlerimiz herkese “bir tık” kadar yakın!

Pandemi nedeniyle güzellik salonlarına
gitmekte tereddüt eden kadınların evde
kullanabilecekleri ürünler hangileridir?
Serumlarımız, ampullerimiz, yüz, göz, saç ve vücut
için ayrı ayrı hazırlanan protokollerimiz ile rahatlıkla
tüm ürünlerimizle evde profesyonel bakım
gerçekleştirebilirler.
NYX
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GÖZ KAMAŞTIRAN
YILBAŞI MAKYAJI ÖNERİLERİ
AVON’DAN
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Güzellik
GÖZ KAMAŞTIRAN YILBAŞI MAKYAJI ÖNERİLERİ AVON’DAN
Dünya için güzellik anlayışıyla hareket eden Avon, yeni yıla sayılı günler kala size yılbaşı makyajınızla göz
kamaştıracağınız özel ve ışıltılı makyaj ürünleri seçenekleri sunuyor. Yalnızca Aralık ayına özel ambalajıyla göz
kamaştıran Midnight Gems koleksiyonu ise şık tasarımlardan hoşlananlar için ışıltılı bir tercih. Midnight Gems
koleksiyonu Avon’un en sevilen Glimmerstick Gems Asansörlü Göz Kalemi’nin metalik, mat ve pırıltılı 6 rengi ve
özel tasarımlı Ultra Mat Ruj’un 5 farklı renginden oluşuyor.
1 - Etkili göz makyajınızın sırrı
Yeni Avon Unlimited Drama Maskara ile anında kıvrık
kirpikler ve dramatik bakışlara sahip olmak artık mümkün!
Yeni yıl makyajınızın tamamlayıcısı olacak Avon Unlimited
Drama Maskara, yenilikçi LIFT FX kıl fırçasının kıvrımlı kısmı
kirpiklerinizi kıvırırken gözlerinize buğulu bir görünüm
verecek.
Yeni yıl için yapacağınız göz makyajınızda kullanabileceğiniz
bir diğer maskara önerisi ise yeni Euphoric Maskara. Avon’un
yeni maskarası içeriğindeki Keratin ve Hint yağıyla tüy
kadar hafif kirpiklere sahip olmanızı sağlarken kirpikleriniz
olağanüstü hacimli gösterecek. Sınırlı üretim ile Aralık
kataloğunda yer alan Euphoric Maskara, Striking Purple,
Cobalt ve Blackest Black’ten oluşan özel renklere sahip
Koleksiyona özel altı yeni renk seçeneğiyle her göz rengine
ve şekline uygun uyum sağlayacak Avon Glimmerstick
Gems Asansörlü Göz Kalemi ise gözlerinizin ışıltısını ortaya
çıkartacak. Bakışlarınıza derinlik verecek ve 12 saate kadar
etkili formülü sayesinde makyajınızı tazelemeden tüm gün
göz kamaştıracaksınız.
Avon Unlimited Drama Maskara – 42,99 TL
Avon Euphoric Maskara – 42,99 TL
Avon Glimmerstick Gems Asansörlü Göz Kalemi: 21,99 TL
Avon Powerstay Liquid Lip Stain – 44,99 TL

1

2

2 - Dudaklar artık çok daha doğal ve renkli
Doğal ve renkli durmasını sağlayacak Powerstay Liquid Lip
Stain ipeksi mat bitişiyle yılbaşı makyajınızın tamamlayıcısı
olacak. Akma, bulaşma yapmayan, dudaklarda 10 saat kalma
garantili ve her ruh haline uyum sağlayacak 8 farklı renk
seçeneği ile Avon Powerstay Liquid Lip Stain’i keşfetmeye
hazır olun! Tüm cilt tonlarına uyum sağlayan zengin renk
seçeneklerine sahip Avon Ultra Mat Ruj, zenginleşen içeriği
ve yeni yıla özel ışıltılı şık tasarımıyla makyaj çantanızın
olmazsa olmazı haline dönüşecek.
Avon Özel Tasarımlı Ultra Mat Ruj – 29,99 TL

3

3 - Yanaklara kremsi allık
Hafif ve kremsi dokusuyla kolaylıkla uygulayabileceğiniz
Avon Cream Blush allık sayesinde parmak uçlarınız artık
yeni allık fırçanız haline dönüşecek. Parmak uçlarınızla
yanağınıza kolayca dağıtabileceğiniz allık, beş farklı çeşit
renk seçeneğiyle yüzünüze ışıltı katacak ve size kendinizi
yılbaşı eğlenceniz boyunca mükemmel hissettirecek.
Avon Cream Blush: 52,99 TL

4 - Tırnaklar ışıl ışıl
Kolay uygulanan ve hızlı kuruyan Avon Gel Shine ojelerle tek
sürüşte çarpıcı görünüme kavuşmak, profesyonel renk ve
parlaklığı yakalamak sizin elinizde. Avon Gel Shine yeni ışıltılı
renkleriyle makyajınızın tamamlayıcısı olacak
Avon Gel Shine Oje: 15,99 TL
Belirtilen fiyatlar Aralık güncel fiyatı olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
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4

yeni yılda
ışıltınızı artırın
Revolution Skincare Beauty Sleep Pamper
Koleksiyonu/ 559,90 TL
Cilt bakımı yapmadan uyumayanlar, Revolution
Skincare Beauty Sleep Pamper Koleksiyonu
ile tek bir pakette mükemmel gece bakım
setine sahip olacak! Koleksiyonda bulunan
nemlendirici gece kremi, kinoa gece serumu,
uyku maskesi, mum ve sınırlı sayıda üretilen
yüz bakım spreyi ile kendinize ve sevdiklerinize
harika bir gece rutini hediye edin! Bu benzersiz
vegan kişisel bakım seti ile cildiniz harika bir
uyku çekecek.

Shea Limited Edition Winter Walk Hediye Seti – 690 TL
Winter WarK serisi sizi incir, mandalina ağaçları ve
zeytinliklerin lezzetli kokularıyla dolu küçük bir cennet
bahçesi olan Porquerolles adasına götürmek için hazırlandı.
Shea Winter Walk Hand Cream 150 ml
Shea Winter Walk Ultra Light Body Cream 200 ml
Shea Winter Walk Soap 50 gr

Belirtilen fiyatlar Aralık güncel fiyatı olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
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Güzellik
SEPHORA COLLECTION
HOLIDAY VIBES BLOCKBUSTER MAKYAJ PALETİ / 299 TL
Kendinizi ya da sevdiklerinizi şımartacağınız dikkat çekici farklı
görünümler oluşturmayı kolaylaştıracak bu mega palet tam 88
renkten oluşuyor.
60 göz farı, 6 yüz pudrası (2 aydınlatıcı, 2 allık, 2 bronzlaştırıcı),
16 dudak parlatıcısı, 3 kaş pudrası ve 3 krem eyeliner’dan oluşan
bu özel yeni yıl seti 2 adet fırçasıyla da benzersiz bir makyaj
deneyimi sunuyor.
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Avon Gel Shine Oje: 15,99 TL
Kolay uygulanan ve hızlı kuruyan Avon Gel Shine ojelerle
tek sürüşte çarpıcı görünüme kavuşmak, profesyonel renk
ve parlaklığı yakalamak sizin elinizde. Avon Gel Shine yeni
ışıltılı renkleriyle makyajınızın tamamlayıcısı olacak.

NARS SOFT LUST MINI LIP AND BLUSH DUO-275TL
Dolce Vita rengi Blush ile cildinizde doğal bir pembelik,
sağlıklı görünüm kazanırken saten gül renginde olan
Tolede lipstick ile doğal görünümün tadını çıkarın.
Belirtilen fiyatlar Aralık güncel fiyatı olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
NYX

39

BOBBI BROWN
Artist Approved Fırça Seti
999 TL
Kusursuz bir makyaj
uygulaması için yüksek
performanslı seyahat
boylarından oluşan 5
fırçadan oluşan set.
İster sevdiklerinize hediye
etmek için ister kendinizi
şımartmak için çantalı fırça
set kiti yeni yıla girerken en
ihtiyaç duyacağınız set.

FOREO ailesi, yeni yılda en büyük destekçiniz olacak.
Cilt bakımının ilk adımı olarak derinlemesine temizlik ve
sıkılaştırıcı masaj yapan LUNA™ 3, ciltteki kiri, yağı ve
ölü deriyi yüzde 99.5 oranında temizliyor. 2 dakikada
süper etkili yüz bakım terapisi cihazı UFO™ 2 ise cildin
derinliklerine işleyerek profesyonel spa terapisini
evlerin rahatlığına taşıyor. Microcurrent (mikro akım)
teknolojili yüz sıkılaştırma cihazı BEAR™ ise bakım ve
terapiyi bir arada sunarak cildi yaşlanma etkilerine karşı
koruyor. Hediye olarak tercihiniz hangi ürün olursa
olsun FOREO’nun size veya sevdiğinizin cildine iyi
bakacağından emin olabilirsiniz.

DRUNK ELEPHANT FACE VALUE SET
Yüzün Değeri: Parıldatma Rutini:
Her şey burada pırıl pırıl.
Taze, sağlıklı, nemli, serbest radikalle
savaşan türde bir başlangıç için cildin
ihtiyaç duyduğu her şey.
Güne C-Firma, B-Hydra ve Protini’den
oluşan bir smoothie ile başlayın ve
göz alanı etrafında C-Tango’yla hafifçe
vurarak devam edin.

Kérastase Elixir Ultime Tiger Rouge 100ml
Dünyanın önde gelen lüks profesyonel saç
bakım markası Kérastase yeni yılı ikonikleşen
ürünü Elixir Ultime’in yeni versiyonu Elixir
Ultime Tiger Rouge ile karşılıyor. Sınırlı
sayıda üretilen Elixir Ultime Tiger Rouge,
ambalajındaki kırmızı ve altın detaylarıyla yeni
yıla vurgu yapıyor. Elixir Ultime Tiger Rouge,
bir kaplanın seyahat ve özgürlük arzusunu
yansıtırken tutku, sadakat ve aşkı temsil
ediyor.
Belirtilen fiyatlar Aralık güncel fiyatı olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
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Güzellik

L'OCCITANE Cherry Blossom Keşif Seti – 159 TL
Cherry Blossom Hand Cream 10 ml
Cherry Blossom Shower Gel 35 ml
Cherry Blossom Body Lotion 35 ml
Peony Cream 8 ml

The Organic Pharmacy
Volumising Balm Gloss
Yılbaşında çabasız ve doğal
şıklığı arayanlara benzersiz
alternatifler sunan The Organic
Pharmacy; dört farklı renk
seçeneği sunan “Volumising
Balm Gloss” dudak renklendirici
ile sadece görüntünüze taze
bir güzellik katmakla kalmıyor
eş zamanlı olarak dudak
üst derisini nemlendiriyor,
dudağa hacim ve elastikiyet
kazandırıyor.

LAMER Crème de la Mer
La Mer’in ikonik nemlendiricisi
Crème de la Mer, cildin
doğal ışıltısını cilt bariyerini
yenileyerek ortaya çıkarıyor.
Bu ultra zengin içeriklerden
oluşan iyileştirici krem, La
Mer’in yaratıcısı Dr. Max
Huber’in geliştirdiği ve gücünü
deniz yosunlarından alan
MUCİZE İKSİR™’in etkisiyle
cildinize mucizevi bir dokunuş
sunuyor.

GinZingTM Refreshing Eye Cream To
Brighten And Depuff: 10ml 209TL
Yorgun bakışlara elveda! Enerji
doğanda var! Tazeleyici ve enerji
verici özelliğe sahip göz kremi göz
çevresini canlandırarak koyu halka
ve şişkinlik görünümünü azaltmaya
yardımcı olur. İnci mineralleri
sayesinde göz çevresine aydınlık bir
görünüm kazandırır. Tüp ambalajı ve
sünger uygulama başlığı sayesinde
seyahatleriniz dahil her yere yanınızda
kolayca taşıyabilir, bakışlarınızı her an
canlandırabilirsiniz!
Bath & Body Works’ün benzersiz vanilya ve şekerlenmiş meyve aromalı
duş jeli, vücut losyonu ve sabunları muhteşem bir yılbaşı hediyesi olacak.
Işıl ışıl tasarımıyla yılbaşı akşamını taçlandıran vücut losyonu, içeriğinde
bulunan shea yağı, hindistan cevizi ve E vitamini ile cildinizi besleyecek.
Bath & Body Works duş jelleri taze vanilya tohumu, akçaağaç yaprağı ve
şekerli kurabiye gibi çeşitli aromalarıyla mükemmel bir hediye olmanın
yanı sıra keyifli bir duş almak istediğinizde vücudunuza dokunarak, sizi
ilham verici bir yolculuğa çıkaracak. Birbirinden farklı aromaları ve şık kutu
tasarımı ile sabunlar, elleriniz için vazgeçilmez olacak.
Belirtilen fiyatlar Aralık güncel fiyatı olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
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Dikkat!
Estetik bağımlısı olmayın!
Estetik operasyonlara karşı bağımlılığa yol açan nedenler, ortaya çıkabilecek sorunlar ve
tedavi yöntemleri hakkında Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi
Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya'nın değerlendirmelerine dikkatinizi çekmek istiyoruz...

Tatminsizlik bağımlılığa yol açabiliyor

Beden algı bozukluğu da etkili oluyor

Günümüz toplumunda çoğu insanın sevmediği
veya görünüşlerinde değiştirmek istediği birkaç
şeye sahip olmasının oldukça normal olduğunu
söyleyen Dr. Dilek Sarıkaya, “Birçoğu için bu durum
liposuction, rinoplasti veya meme büyütme gibi
cerrahi bir prosedür aramak ya da botox, dolgu gibi
cerrahi dışı kozmetik işlemleri yaptırmak anlamına
gelebilir. Ancak kafalarındaki mükemmellik resmini
hiçbir estetik ameliyatın tatmin etmeyeceği ya
da eşitleyemeyeceği bazı kişiler vardır. Bu, bir
bağımlılığın gelişebildiği noktadır. Estetik bağımlılığı,
bir takım cerrahi ya da cerrahi dışı girişimler ile
kişinin görünümünü sürekli olarak değiştirmeye
yönelik psikolojik zorlamalarla karakterize
davranışsal bir bağımlılıktır. Bu bağımlılık, birinin
birden fazla operasyona binlerce lira harcamasına
neden olabilir ve bunların hepsi nihayetinde onları
daha mutlu etmeyebilir.” dedi.

Dismorfik olarak da adlandırılan beden algı
bozukluğunun estetik bağımlılığı ile birlikte
görülebilen bir bozukluk olduğunu vurgulayan Dr.
Dilek Sarıkaya, “Araştırmalar, beden algı bozukluğuna
genel nüfusun yüzde 2-5’inde rastlandığını, plastik
cerrahi hastalarında ise bu durumun 15 kat daha
fazla olduğunu gösteriyor. Bu, daha önce estetik
operasyon geçirmiş birinin psikolojik bir sorunu
olduğu anlamına gelmez ancak çoğu durumda beden
algı bozukluğunun estetik bağımlılığına katkıda
bulunması muhtemeldir. Beden algı bozukluğu,
kişinin görünüşündeki gerçek veya hayali kusurları
saplantı haline getirmesine neden olan bir
durumdur.” ifadelerini kullandı.

Bağımlılık ilk ve olumlu deneyimle
başlıyor
Dr. Dilek Sarıkaya, estetik cerrahi isteğinin genellikle
insanların nasıl göründükleri konusunda hissettikleri
güvensizlikten kaynaklandığını söyledi ve sözlerine
şöyle devam etti:
“Bu, herkesin zaman zaman yaşayabileceği normal
bir duygu. Ancak güvensizlik takıntılı hale geldiğinde
ve estetik cerrahi bir insanın hayatının merkezi
haline geldiğinde ciddi bir sorun ortaya çıkabilir.
Her bağımlılıkta olduğu gibi estetik bağımlılığı da
ilk ve olumlu bir deneyimle başlar. Bedenine dair
olumsuz inançlara sahip biri, ilk ameliyatından sonra
görünüşü hakkında daha iyi hissettiğinde başka bir
kusuru düzeltmek için yeni bir estetik işleme karar
verebiliyor. Estetik işlemler olumsuz benlik algısına
geçici bir çözüm olur olmaz, kişi yeni bir estetik
işlemi yaptırma isteği duyabiliyor. Hatta bazı estetik
cerrahi bağımlıları, hayran oldukları bir ünlü gibi
görünmek için kendilerini değiştirmeye çalışıyorlar.
Sonunda kişi hayatını yaklaşan operasyonlar
etrafında yapılandırmaya ve benlik saygısının kaynağı
olarak estetik işlemlere güvenmeye başlıyor.”

Dr. Dilek Sarıkaya
Psikiyatri Uzmanı
Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi
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Sağlık

Hem erkekleri hem kadınları etkiliyor

Tablo ağırsa klinik yatışı gerekebilir

Beden algısı bozukluğunun hem erkekleri hem de
kadınları etkilediğini ifade eden Dr. Dilek Sarıkaya,
“Beden algı bozukluğundan muzdarip bir kişi, her gün
görünüşünü düşünerek veya aynada kendine bakarak
saatler geçirebilir. Bu genellikle bir kişinin gençlik
yıllarında ve erken yetişkinlik döneminde başlıyor.
Bozukluk, kişinin sosyal yaşamını da olumsuz yönde
etkiliyor. Kişinin kendisini kusurlu hissetmesi, sosyal
izolasyona ve kaçınma davranışlarına yol açabiliyor.
Beden algı bozukluğuna obsesif kompulsif bozukluk,
tik bozukluğu, saç yolma ve deri yolma bozukluğu da
eşlik etmesi olasıdır. Beden algı bozukluğunun uzun
süre tedavisiz kalması halinde tabloya depresyon
da eşlik edebiliyor. Tekrarlayan estetik işlemler
nedeni ile ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçların kötüye
kullanımı ya da bağımlılığı ortaya çıkabiliyor.” dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya, öncelikle kişinin
yineleyen estetik girişim yaptırma davranışının
altında yatan psikiyatrik sorunların ne olduğu tespit
edilmesi ve soruna yönelik tedavi stratejilerinin
belirlenmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şöyle
tamamladı:
“Estetik girişimlerin uygulanmasına devam
edilmesi çözüm değil aksine sorunun devamına ve
şiddetlenmesine yol açacaktır. Bu nedenle estetik
girişimlerin uygulanmasına son verilmeli. Psikiyatrik
değerlendirme sonrasında beden algı bozukluğu,
diğer bağımlılıklar, obsesif kompulsif bozukluk
veya depresyon tablosunun saptanması halinde
psikofarmakolojik ilaç tedavileri ve psikoterapi
uygulamaları gerekecektir. Bilişsel davranışçı
terapi, özellikle iyileşme sürecindeki kişilerin
beden algı bozukluğunun, bağımlılıklarına nasıl yol
açtığını daha iyi anlamalarına ve bozukluğa eşlik
eden takıntılı düşük benlik saygısının üstesinden
gelmelerine yardımcı olabilir. Tablonun ağır olduğu
olgularda klinik yatışı da gerekebilir. Bu süreçte aile
ve sosyal çevrenin desteği oldukça önemli. Estetik
girişimleri uygulayan sağlık profesyonellerinin de
bu konuda dikkatli olmaları, estetik bağımlılığından
şüphelendikleri olguları mutlaka bir ruh sağlığı
profesyoneline yönlendirmeleri tablonun tespiti
ve uygun tedavinin planlanmasında hayati öneme
sahiptir.”

Depresyona ve intihara yol açabiliyor
Kişinin benlik saygısı kaynağı olarak plastik
cerrahiye ve estetik girişimlere güvenmeye
başladığında bu tür estetik prosedürleri takip etmeyi
bırakamayabileceğini belirten Dr. Dilek Sarıkaya, “Bu
girişimlerden sonra mükemmel beden ölçülerine,
mükemmel çene, dudaklar ya da göğüslere sahip
olacağına dair abartılı fikirlere sahip olabiliyorlar.
Cerrahlar onları ameliyat etmeyi reddetse bile
daha riskli ameliyatlar yapması için daha az
kalifiye doktorları bulabiliyorlar. Yapılan işlemlerin
sonuçlarından memnun olmadıklarında da kendileri
hakkında daha da kötü hissedip daha da fazla
prosedür arayabiliyorlar. Bu kısır döngü de beden
algı bozukluğunun daha şiddetlenmesine ve tedavisiz
kalmasına neden olabiliyor. Bir süre sonra depresyon
tablosunun eklenmesine ve intihar girişimlerine yol
açabiliyor.” ifadelerini kullandı.
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YENİ YILI EŞSİZ

NOTALARLA
KARŞILAYIN

Çiçeksi, baharatlı ya da oryantal parfüm dünyasında onlarca farklı içerik var.
Hepsinin amacı kalıcı, etkili ve farklı olmak. Parfüm seçiminde ten rengi, yaşam
şekli ve hatta kişinin duygusal hayatı çok önemli. Önce nasıl bir koku sevdiğinize
karar verin sonra parfümünüzü seçin. Yeni yılı eşsiz notalarla karşılayın.
Belirtilen fiyatlar Aralık güncel fiyatı olup, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Eve Truth 50 ml EDP
79,99 TL / AVON

GIORGIO ARMANI Acqua Di Gio
Homme 200 ml EDT (Erkek)
825 TL / MORHİPO

Penhaligon's Trade Routes
Constantinople 100 ml EDP
2900 TL / BEYMEN

INITO Oud For Happiness 90 ml
3950 TL / BEYMEN
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Today Tomorrow Always 50 ml EDP
99,99 TL / AVON

TOM FORD Ebène Fumé 50 ml EDP
1.890 TL / BEYMEN

MAXIME ICON 50 ml EDP
110 TL / AVON

INCANDESSENCE Lotus 50 ml EDP
90 TL / AVON

Parfüm

MEMO PARIS Flam 75ml EDP (Unisex)
3555 TL / BEYMEN

VERSACE Crystal Noir 90 ml EDP
338,90 TL / MORHİPO

Today Tomorrow Always 75 ml EDP
99,99 TL / AVON

MAXIME ICON 75 ml EDP (Erkek)
110 TL / AVON

KILLIAN Angel's Share Refillable 50 ml (Unisex)
2.110 TL / BEYMEN

YVES SAINT LAURENT Wild Leather
75 ml (Unisex)
1.800 TL / BEYMEN

Rare Pearls 60 ml EDP
90 TL / AVON

Segno Visinonary 75 ml EDP (Erkek)
90 TL AVON

Far Away Beyond 50 ml EDP
90 TL / AVON
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LANCOME La Vie Est Belle 30 ml EDP
393,75 TL / MORHİPO

Kolajen Alırken
İçeriğine Dikkat Ediyor Muyuz?
Uzmanlar 20’li yaşların sonuna doğru kolajen üretiminin azaldığını vurguluyor.
İnsan vücudunun temel yapıtaşı olan ve en fazla bulunan protein tipi olan kolajen;
cilt, saç, tırnağın yanı sıra kemik, kıkırdak, kas, tendon gibi yapıların da içinde bulunan
önemli bir maddeyi oluşturuyor. Bu kapsamda cilt ve saç sağlığı için özellikle Tip1 ve
Tip 3 kolajen alınması gerektiğini belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Ayşegül Girgin
konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.
‘’20’li yaşların sonlarından itibaren her yıl vücudumuzdaki kolajen yaklaşık
yüzde 1 oranında azalıyor. Bu durum, 50’li yaşlara gelindiğinde vücuttaki
kolajenin yaklaşık yarısını kaybettiğimizi gösteriyor. Bu yüzden dışarıdan hem
kolajen takviyesi, hem de C vitamini, çinko, Koenzim Q10 gibi vücudun kendi
kolajenini üretecek maddeleri de almamız gerekiyor’’.
Son dönemlerde besin takviyesi olarak dışarıdan alınan kolajen desteği, cilt
bakımının yanı sıra eklem, kıkırdak ve bağışıklık sistemimiz için de büyük
önem taşıyor. İlerleyen yaş, menapoz, hormonal değişimler, fazla şeker
tüketimi gibi birçok etken vücutta kolajenin azalmasına sebep oluyor. Bu
durumda ise cilt ve vücut sağlığında problemler meydana geliyor. Kolajen
kullanımının son zamanlarda cilt ve saç bakımı için tercih edildiğini dile
getiren Medikal Estetik Hekimi Dr. Ayşegül Girgin ‘’Kolajen; kıkırdak, kas,
tendon gibi yapıların içinde bulunan önemli bir madde. Bu yüzden yaş
ilerledikçe vücutta bu proteinin yeterli bulunması için dışarıdan takviye
almak, vücut sağlığı için büyük önem taşıyor. Çünkü kolajen eksikliğinde
vücut deformasyona uğruyor’’ dedi.

Dr. Ayşegül Girgin
Medikal Estetik Hekimi
NYX
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Güzellik
Onarım Süreci 1 Ayda Fark
Ediliyor
Altın kolajenin kısa sürede vücutta
gözle görülür etki bıraktığının altını
çizen Dr. Girgin: ‘’Özellikle diğer kolajen
gruplarından ayrılan altın kolajen düzenli
kullanıldığında farkı 1 ay içerisinde gözle
görülür bir şekilde hissedebiliyoruz.
Yılda 2 kez 1’er ay kullanmak bütün bir
sene kullanacağımız kolajen kullanımını
da karşılıyor. Kolajen takviyesini
genellikle 30 yaş ve üstü kadınlar
tarafından tercih ediliyor. 30-50 yaş
arasında yılda ortalama 2 kür olmak üzere
öneriyorum. 60 yaş ve üstü kişilerde ise
bu oranı arttırabiliyoruz’.

Altın Kolajen Nedir?

Altın Kolajenin Diğerlerinden
Farkı Nedir?

Kolajen vücudumuzun temel proteinlerimizin bir
tanesini oluştururken, dokuları tutkal gibi bir arada
tutarak güçlendirdiğini belirten Dr. Ayşegül Girgin
‘’ Dışarıdan aldığımız takviyenin özelliği çok önemli.
Piyasada satılan her kolajen yarar sağlamayabilir.
İçeriği iyi ve temiz olan kolajenleri tüketmeliyiz. Bu
yüzden vücudumuzda bulunan kolajenin peptit ve
aminoasit dizilimine uygun bir kolajen kullanmamız
gerekiyor. İyi bir kolajen çok fazla molekül ağırlıklı
olmamalı. Deniz mahsullerinden elde edilen kolajen
beş kg dalton gibi ağır moleküller içeriyor. Bu da
emilimi bozuyor. Bu yüzden ek takviye alırken iki kg
gibi düşük moleküllü olan kolajen tercih edilmeli.
Molekül oranının düşük olması bağırsakta ve midede
ki emilimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda dışardan
aldığımız kolajen, vücudun kendi kolajeni üretebilecek
ek vitaminleri de içermeli’’ diye belirtti.

Vücudumuzun önemli yapı taşını oluşturan kolajen,
temel bağ dokusunu kuvvetlendirirken dışarıdan
alınan takviyelerle birlikte hedef dokuyu da onarma
özelliği taşıyor. Bu kapsamda altın kolajenin emilimi
çok yüksek bir madde olduğunu belirten Dr. Girgin
‘’Aldığımız kolajenin emilip hedef dokuya ulaşması
gerekiyor. Piyasada görülen her takviye aynı
etkiyi gösteremez. Bağırsaklarda emilimin çok iyi
şekilde yapılıp, dokuya ulaşması gerekiyor. Deniz
mahsullerinden oluşan kolajenler emilimi bozabiliyor.
Cilt ve saç bakımı için Tip 1 ve Tip 3 kolajen
kullanılmalı. Ayrıca dışardan aldığımız ek takviye
vücudun kendi kolajenini üretecek ek maddeler
içermeli. Hayvansal kökenli sığır kolajeni kullanılmalı.
İçeriğinde bitkisel ekstreler, c vitamini çinko gibi bazı
ek maddeler de bulunmalı’’ dedi.

Dr. Ayşegül Girgin Kimdir?
1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun olan Ayşegül
Girgin, 1994 yılında “Yenidoğan
bebeklerin emzirilme alışkanlıkları”
konulu çalışmasıyla Nusret Fişek Hizmet
Ödülü aldı. Haydarpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis
hekimi olarak çalıştıktan sonra 1997
yılında lazer epilasyon, lazer tedavisi
ve medikal estetik üzerine çalışmalara
başladı. Bu dönemde Cynosure ve
Asclepion şirketleri ile lazer tedavileri
ve teknolojileri hakkında eğitimler verdi.

2018 yılında İtalya’da “Università degli
Studi di Camerino” Easthetic Medicine
Masterını tamamladı. Halen Trakya
Üniversitesi Tıp Faakültesi anatomi
ABD’da doktara yapmaktadır.
2005 yılında Dr. Girgin kendi kliniğini
kurdu (KlinikA Polikliniği). 2018 yılında
Dr. İsmail Hoşer ile SMILEEST Kliniğini
kurarak mesleki kariyerlerini birlikte
sürdürmeye başladılar. Metsacademy
kurucu üyelerinden olan olan Dr. Ayşegül
Girgin birçok ulusal ve uluslararası
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kongrelerde sunum ve kurslar
vermektedir. APTOS, IPSEN, IBSA gibi
uluslararası markaların eğitmenidir.
Dr. Ayşegül Girgin Ayrıca; “Estetik
Botulinum Toksin Uygulamaları” kitabı
yazarlarından biridir. “Estetik Tıpta
Dermal Dolgular” kitabı ve Dr. Jack Le
Coz’un “Ağrı ve Estetikte Mezoterapinin
Yeri” kitabının çeviri editörlerinden
biridir.

Yeni Yıl
Bakımları
Merhaba sevgili okurlarım

İşte, iyisiyle, kötüsüyle, mutlu ya da mutsuz olduğumuz
dönemlerimizle bir yılı daha geride bırakıyoruz.
Yeni bir yıla girecek olmanın en güzel yanı, bizlere yeni
planlar yapmak için güzel bir sebep vermesi bence... Hadi
hep beraber yeni yıla, yeni hedefler ile girelim...

Ayna
NALAN YURTTAŞ
nalan.yurttas@nyxmag.com

Öncelikle ruhumuzu yormayalım, zorlamayalım, kendimizi
akan suyun yolunu bulduğu gibi akışa bırakalım…
Suyun doğasında felsefe olduğunu fark ettiniz mi? Dağdan
akan su en az direnç gösteren yolu seçer, önüne bir kaya
çıksa uğraşmaz, yanından geçer, yoluna devam eder.
Yani seninle uğraşan hiç kimseyle uğraşma…
Eğer uğraşırsan onunla aynı yerde kalırsın, etrafından dolaş
yoluna devam et…
Su, eğer biriktiremiyorsa; kayayı damla damla deler, içine
nüfus eder, kayayı delen suyun kuvveti değil, damlaların
sürekliliğidir.
Yani Sabırdır…
Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir, inanmak,
istikrarlı olmak ve yoluna devam etmektir.
Su hep akar…
Aktıkça temizlenir, arınır, yenilenir. Bazen bir yerde birikip
durağanlaşır, işte o zaman bulanıklaşıp çamurlaşır.
Su gibi ak…
Her gün yenilen, dünü dünde bırak ve yoluna devam et... Her
daim kendini geliştir, yeni bir şeyler öğren, akışta kal, anda
kal ve yoluna devam et...
Su değişimden korkmaz, ortama ayak uydurur, sıcakta buhar
olur, soğukta buz, bulut olur, yağmur olur, kar olur.
Yani değişimden korkma, sadece uyum sağla, kendini
geliştir ve yoluna devam et...
Bernard Shaw’ın dediği gibi ;
Yaşam bir serüvendir, hazır bir reçete değil, ortak yol
bulunabilir…
NYX
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Ayna
Yeni yılda yenilenmeye hazır mısınız?
deneyip sonuçları paylaşıyor. Kendi markasını
taşıyan cilt bakım ürünleri de var. Özellikle cilt
lekelerine karşı cilt beyazlatma uygulamaları
çok başarılı. Levent Şubesi'nin Müdürü Buse
Hanım da tam bir barbie bebek. Hem çok güzel,
hem de işinde başarılı. Danışanları ihtiyaçları
yönünde yönlendiriyor ve sonuçları takip ediyor.
Diğer çalışanlar da cıvıl cıvıl koşuşturuyorlar.
Doktorları Yusuf Hoca ise, profesyonelliği, eli
hafifliği ve sakin, esprili mizacı ile danışanların
mutlu ayrılmasını sağlıyor.

Bu yazımda doğal reçeteler ve ürün
tavsiyelerime geçmeden önce, yeni yıl
kutlamalarında biraz daha iddialı gözükmek
isteyenlere profesyonel ellerde küçük
dokunuşlar tavsiye edeceğim.
Levent'te MEDICAWORLD ESTETİK uygun
kampanyalı fiyatları ve ihtiyacınız olan birçok
uygulamaya cevap verebilecek olması ile
değerlendirmeniz gereken bir sağlık ve güzellik
merkezi. Bostancı’da, Bursa’da, Ankara’da,
İzmir’de, İzmit’te ve Hollanda’da şubeleri var.
Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Demet Özdemir,
Aras Bulut İğnemli ve Perihan Savaş danışan
ünlülerden bazıları.

Ben VITOMIX uygulamasını tercih ettim ve göz
kenarlarımdaki kaz ayakları küçük dokunuşlarla
tek seansta yok oldu. Çiğdem Hanım ile çekilen
uygulama öncesi resim ile ,uygulama sonrası
grup ile çekilen fotoğraflara bakarsanız farkı
göreceksiniz.

Sahibi Çiğdem Akman, hem çok güzel, hem
çok cana yakın hem de danışanları ile tek
tek ilgileniyor, uygulamaları kendinde de
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Ayna
Eğer, ben evde bakım yapmak istiyorum
diyorsanız işte size harika bir
Göz Çevresi için Bakım Maskesi:

Yeni yıla girerken, yenilenmeyi
hedeflemişken haydi birde yüzümüze
Antiaging etkili Maske yapalım, yeni yıl
makyajımız daha canlı dursun:

Malzemeler:
- 1 çay kaşığı bal,
- 1 çay kaşığı kaymak,
- 1 çay kaşığı arı sütü

Malzemeler:
- 1 tatlı kaşığı maya,
- 1 tatlı kaşığı yoğurt,
- 1 çay kaşığı limon suyu

Uygulanışı:
Tüm malzemeleri karıştırın, göz çevrenize sürüp
20 dakika bekletin, sonra temizleyin.
1 ay boyunca haftada 2 kez, sonra haftada 1 kez düzenli
uygularsanız nasıl fark yarattığını göreceksiniz.

Uygulanışı:
Malzemeleri karıştırıp cildinize sürün, 30 dakika
bekletip yıkayın. Düzenli olarak her hafta bu maskeyi
yapmanızı tavsiye ederim.

Yazımı her zaman olduğu gibi ürün tavsiyelerimle bitiriyorum. Yeni yılda görüşmek üzere…

Tavsiyelerim

Klasik ama Vazgeçilmez Kırmızı Ruj…
NYX Professional Make Up tarafından Netflix’in tüm
dünyada en çok sevilen yapımlarından biri olan La Casa
De Papel’in final sezonuna özel tasarladığı makyaj
koleksiyonundan, kendini ifade etmekten korkmayan
iddialı kadınlar için;

NYX PROFESSIONAL MAKE UP
LA CASA DE PAPEL PAPER LIPSTICK
SATEN KREM RUJ-TOKYO-REBEL RED

Saten ve kremsi yapısıyla ve harika pigmentasyonu ile
tek sürüşte yoğun renk veriyor.

Gözleri ön plana çıkarmak için;
NYX PROFESSIONAL MAKE UP
LA CASA DE PAPEL EL PROFESSOR PALETTE
FAR PALETİ
Mat ve metalik bitişe sahip yüksek pigmentasyonu ile
9 farklı ve iddialı renk içeren bu far paleti ile gecenin yıldızı
siz olacaksınız…
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Estetikte Yeni Yöntem

NoTOX

Cilt kırışıklıkları, kadın veya erkek fark etmeksizin en büyük cilt problemlerinden biri olmaya
devam ediyor. Yaşlanmanın en büyük belirtilerinden biri olan kırışıklıklar özellikle 30’lu yaşlardan
itibaren kendini göstermeye başlıyor. Uzmanlar ise ince çizgilerin oluşmaya başladığı andan
itibaren cilt yenileme teknikleri ile müdahale edilebileceğinin üzerinde duruyor.
Türkiye’de ilk kez kullanılan NoTOX yöntemi ise kalıcı çizgileri ortadan kaldırmaya yardımcı
olarak, pürüzsüz bir cilde adım adım yaklaşmanızı sağlıyor.
Hollywood yıldızlarının tercih ettiği NoTOX uygulaması, cilde herhangi bir
toksik maddenin enjekte edilmemesi ile daha sağlıklı ve kalıcı bir yöntem olarak
karşımıza çıkıyor.
Özellikle birkaç sene önce Amerika’da yaygınlaşan yöntem, Türkiye’de ilk defa
Estetik Hekimi Dr. İsmail Metin Hoşer tarafından uygulanıyor.
Radyofrenkans dalgaları ile ince çizgilere kesin çözüm yöntemi olduğunu
belirten Dr. İsmail Metin Hoşer; ‘’30’lu yaşlardan itibaren kendini gösteren
çizgiler, zaman geçtikte ciltte derin ve kalıcı hale geliyor. Özellikle kaş arası, göz
altı ve ağız çevresi gibi botoks ile tedavi edilemeyen bölgelerde, bu uygulamayı
kullanıyoruz. İşlemde yabancı madde içermeyen uygulama, botoksa oranla daha
doğal ve kalıcı olduğu için de birçok kişi tarafından tercih ediliyor’’ diye belirtiyor.

Dr. İsmail Metin Hoşer
Estetik Hekimi
NYX
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Güzellik
İşlem 15 Dakika Sürüyor
Doğal gençleşme olarak da bilinen NoTOX
yöntemi çok kısa süre içerisinde kırışıklıklara
müdahale ediyor. Bu yöntemin özellikle 30’lu
yaşlardan itibaren tercih edildiğini belirten
Hoşer; ‘’Cilt kırışıklıkları vücudumuzun birçok
bölgesinde ortaya çıkıyor. Ancak yüz bölgesinde
yer alan ince çizgiler, kişileri daha çok rahatsız
ediyor. Botoks gibi uygulamaları deneyip
memnun olmayan hastalar ise bu uygulamaya
başvuruyor. 5-10 dakika kadar kısa süren bir
işlem sonrasında ciltteki pürüzsüzlük anında fark
ediliyor. Ayrıca uygulama sırasında anestezi de
kullanılmıyor. Düşük çapraz bağlı hyalüronik asit
içeriği ile en ince ciltlerde ve en ince çizgilerde
bile kullanılabilmesi dolayısıyla daha doğal
bir görüntü vermesi, diğer dolgu işlemlerinde
ortaya çıkan ve belli olan görünümün de önüne
geçiyor. Özellikle doğallığı tercih eden kadınlar
bu uygulamayı severek yaptırıyor. Acısız ve
ağrısız olan NoTOX yöntemi, 6 ile 8 ay boyunca
kalıcılığını sürdürüyor’’ dedi.
NoTOX kimler için uygun?
• Ağız ve alın çevresindeki çizgiler,
• Kaş çatma çizgileri olanlar,
• Kaz ayakları veya kırışıklıkları olanlar,
• Soluk cilde sahip olanlar (Genellikle sigara içenlerde
veya aşırı güneşlenenlerde)

Kaç tedavi gereklidir ve sonuç ne kadar sürer?
NoTOX tedavisi maksimum 1-2 kez yapılır ve yaklaşık
4-6 ay sonra tekrarlanır. NoTOX ayrıca Botoks
sonuçlarının süresini uzatmak için bir varyanttır ve bu
da tedaviye bağlı Botoks direnci riskini azaltır.

NoTOX’un Botokstan farkı nedir?
Botoks’un aksine NoTOX doğal yüz ifadesini büyük bir
oranda korur. Dışarıdan bakıldığında ciltte yapay bir
gerginlik görülmez.
Tedavinin seyri nasıl?
Bir tedavi yaklaşık 15-30 dakika sürer. Cilt temizlenir
ve dezenfekte edilir. Aktif bileşen enjeksiyonlar ve çok
ince iğneler yoluyla deriye verilir. Son olarak, özel bir
aktif içerik kremle tedavi desteklenir.
Notox ile tedavi ağrılı mıdır?
Çok ince iğneler ve anestezi ile yapılan enjeksiyonlar
nedeniyle ağrı hafif seviyede ve kısa sürelidir.

Dr. İsmail Metin Hoşer Kimdir?

Hangi yan etkiler ortaya çıkabilir?
Tedavi edilen bölgelerde kızarıklık ve hafif şişlik
meydana gelebilir ve hızla kaybolur. Enjeksiyonlardan
kaynaklanan küçük morluklar görünebilir, ancak
bunlar hızla iyileşir.

2005 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nden mezun olan İsmail Metin Hoşer, 2016 yılında
Özel Mersin Smileest Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezini
kurdu ve 2018 yılına kadar Medikal Estetik Doktoru olarak
çalıştı. 2018 yılında Dr. Ayşegül Girgin ile İstanbul’da SMILEEST
kliniğini kurarak birlikte Medikal estetik alanında hizmet
vermeye başladılar.

Tedaviden sonra dikkat edilmesi gerekenler
Tedavi sonrası 24 saat sauna, solaryum veya direkt
güneş ışığından uzak durulmalı. Tedavi edilen bölgeye
12 saat boyunca herhangi bir krem sürülmemeli.

Metsacademy Fullface Estetik Kadavra ve Handson Eğitmeni,
Aptos Uluslararası Eğitmeni ve Dysport Türkiye Eğitmeni
olarak çalışan Dr. İsmail Metin Hoşer, Estetik Botulinum Toksin
Uygulamaları El Kitabı (Kongre Yayınevi)’nın yazarıdır.
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Burun estetiği ameliyatının sağlık açısından birden çok faydası var.

8

UZMANINDAN
BURUN ESTETİĞİNİN
FAYDASI

Burun estetiği ameliyatının sağlık açısından birden çok faydası olduğunu
belirten Operatör Dr. Erkan Uygur, burun estetiğinde, doğru işlem
yapıldığında sadece estetik görünüm açısından değil, sağlık açısından da
olumlu sonuç sağladığını vurguluyor.

Operatör Dr. Erkan Uygur burun
estetiği ameliyatlarında hastaların
yaşam kalitesinin arttığını şu sözlerle
açıklıyor: “Burun estetiği yani
rinoplasti ameliyatlarında burunun
hem iç hem dış görünümünde
değişiklikler yapılmaktadır. Doğru
bir operasyon planlaması ile hastanın
yaşam kalitesi artar.”
Operatör Dr. Erkan Uygur, burun
estetiğinin sağlığa olan 8 faydasını
sıraladı.

Operatör Dr. Erkan Uygur
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Sağlık

1
2
3
4

5
6

Daha rahat nefes almayı sağlar
Burun estetiği operasyonlarının en
önemli faydası, hastanın rahat nefes
almasını sağlamaktır. Operasyon
sonrasında burundan geçen hava
akciğerler için en uygun kıvama gelir.
Bu durumda rahat ve sağlıklı nefes
almayı da beraberinde getirir.

Koku alma duygusunu iyileştirir
Burun ameliyatı ile birlikte hava akımı
sağlanır. Burunun işlevlerini en ideal
şekilde yerine getirmesi koku duyunuzun
da iyileşmesini sağlar. Operasyonun
koku almada önemli bir etkisi olur.

7

Üst solunum yolu enfeksiyonlarını
azaltır
Burun tıkanıklığı ve rahat nefes
alınmaması durumunda hasta ağızdan
nefes alır. Ağızdan nefes almak, kulakları
olumsuz etkiler. Burun ameliyatı sonrası
burunun iç kısmı düzelir ve üst solumun
yolu enfeksiyonlarının oranı azalır.

Seste ve konuşmada düzelmeye de
etkisi var

8

Burun tıkanıklığı nedeniyle genizden
konuşma olarak bilinen durum meydana
gelir. Kişi zor konuşuyormuş hissi
uyanır ve ağızdan havanın yeterince
ıslanamaması nedeniyle ses tellerinde
tahriş olur. Rinoplasti sonrası bu durum
ortadan kalkar.
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Horlama azalır
Özellikle evli insanlar için önemli bir
sorun olan horlama konusunda da burun
estetiğinin olumlu etkileri vardır. Rahat
nefes almaya bağlı olarak hastanın
horlaması azalır.

Uyku kalitesinde artış olur
Rahat nefes alamayan kişiler uyku
sırasında sık sık uyanır. Bu durum da
uyku kalitesinin bozulmasına sebep
olur. Operasyon sonrasında nefes alma
problemlerinin ortadan kalkmasıyla
birlikte hastanın uyku kalitesinin
artmasına bağlı olarak yaşam kalitesi de
artar.

Egzersizler kolaylaşır ve
egzersizden verim alınır
Burun estetiğinin fiziksel aktiviteleri
yerine getirmek adına da olağanüstü bir
katkısı olacağını vurgulayan
Dr. Erkan Uygur, “Fiziksel performans
sırasında doğru alınamayan nefes çabuk
yorulmaya neden olur. Rahat nefes
alınması ile birlikte egzersizler kolaylaşır
ve egzersizden verim alınır.

Özgüven sorununu ortadan kaldırır
Burunun yamuk olması nedeniyle
yaşanan özgüven sorunları ortadan
kalkar ve sosyal hayatta daha başarılı
hissedilir.

DİYET YAPMADAN
KİLO VERMENİN
10 PÜF NOKTASI
Diyet yapmadan, günlük beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek ve
yeni alışkanlıklar kazanmak kilo kontrolünüzü sağlamanıza yardımcı
olur. Hem sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirebilir
hem de kilo kaybı sağlayabilirsiniz.

Diyetisyen Ezgi Şen
dytezgisen
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Sağlık
1) PORSİYONLARINIZI KÜÇÜLTÜN

6) UYKU SÜRENİZE DİKKAT EDİN

Mutfağınızda kullandığınız tabakların, bardakların
boyutlarını küçülterek diyet konusunda büyük bir
adım atabilirsiniz. Küçük tabaklar kullandığınızda
yemeğinizin porsiyonu gözünüze daha fazla gelir, dolu
bir tabak yemek yemiş gibi hissedebilirsiniz. Psikolojik
olarak da dolu bir tabak yiyor olmak sizi doyuracaktır.
Küçük kaşıklar ile yemek yediğinizde yemeğinizi
bitirme süreniz uzar. Böylece diyet yapmadan daha
fazla besin tüketiminin önüne geçmiş olursunuz.

Düzenli uyku kilo vermenin en temelidir. Uykusuzluk
vücutta ekstra bir stres durumu meydana getirir
ve bununla beraber kortizol seviyeleri yükselir.
Uykusuzluk, vücut yağ depolarını ve iştah
mekanizmasını kontrol eden leptin ve grelin
hormonlarının salınımında sorunlara yol açabilir.
Uykusuzluk ile iştahı ve besin alımını tetikleyen;
grelin hormonunun seviyeleri artarken, tam tersi
etkiye sahip olan, açlık duygusunu baskılayan;
leptin hormonu seviyeleri azalır ve açlık duygusu
bastırılamaz. Yeterli ve kaliteli bir uykunun
bedeninize olumlu etkileri olacağını unutmayın.

2) DOĞRU KARBONHİDRAT
KAYNAKLARINI TÜKETİN

7) SU TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Karbonhidratları tamamen beslenmenizden çıkarmak
yerine kontrollü ve doğru kaynaklardan karbonhidrat
almaya özen gösterebilirsiniz. Karabuğday,ekşi mayalı
ekmekler, tam buğday unlu ekmekler, kinoa gibi
besinlere beslenmenizde yer verebilirsiniz.

Kilogram başına en az 30-35 ml su tüketmelisiniz.
Yeterince su içmemek kendinizi yorgun hissetmenize
ve daha fazla besin tüketmenize neden olur.
Beraberinde metabolizma yavaşlar ve kilo kaybınız
zorlaşır.

3) DAHA FAZLA SEBZE TÜKETİN

8) BESİNLERİN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Tabağınızın yarısını sebzeler ile doldurabilirsiniz.
Sebzelerinizi buharda haşlayabilir, soteleyebilir ya
da fırınlayabilirsiniz. Sofralarınızda mevsim salataya
yer vermeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Sebzeler
yüksek lif ve su içeriğine sahip olduğu için daha az
kalori alarak daha fazla tokluk hissi sağlamanıza
yardımcı olur.

Tek çeşit beslenip, bazı besinlerden mucizevi etki
beklemekten ziyade; metabolizmanızı hızlandıracak,
sindirimi kolaylaştıracak besin desteklerinden
faydalanın. Günlük rutininizde bitki çaylarına,
yemeklerinizde baharatlara olabildiğince yer vermeyi
unutmayın.

9) HAREKET ETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

4) YAVAŞ ÇİĞNEYİN

Her gün düzenli olarak spor yapmasanız bile hareket
halinde olmaya özen göstermelisiniz. Bisiklet sürebilir,
dans edebilir, yüzebilirsiniz. Nabız atışlarınızı
hızlandıracak bir aktivite içerisinde bulunmaya gayret
etmelisiniz.

Beynimizin yemek yedikten sonra tokluk hissini
algılaması yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Bu yüzden
yemeğinizi yaklaşık olarak 20 dakikada bitirmek sizin
daha az besin ile daha tok hissetmenizi sağlayacaktır.
Yemekleri çok çiğnedikçe beyin doygunluk sinyaline
daha kolay erişir ve böylelikle besin tüketim miktarınız
azalır.

5) DENGELİ VE YETERLİ BESLENİN

10) AYAKÜSTÜ ATIŞTIRMALIKLARA
DİKKAT

Her öğününüzde protein, karbonhidrat ve yağ
dengesini kurmaya özen gösterin. Kızartma, kavurma
gibi yöntemleri tercih etmeyin. Yemeklerinizi
buğulama,haşlama ya da fırında pişirme yöntemleri ile
hazırlayıp tüketmeye özen gösterin.

Gün içerisinde ki ufak tefek atıştırmalıklarınıza dikkat
edin, ayaküstü atıştırılan yiyeceklerin kalorileri hesaba
katılmıyor gibi düşünülse de unutmayın ki damlaya
damlaya göl olur. Özellikle bu tarz atıştırmalıklardan
uzak durmayı kendinize prensip edinin.
NYX

57

NYX

58

NYX

59

Vakko’nun kültür değeri
Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi
10. yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun, Vitali Hakko’nun
sanat ve eğitimdeki vizyonundan ilham alarak kurduğu; moda, mimari,
fotoğraf, resim, heykel, sinema gibi sanatın tüm başlıklarındaki en güncel
ve kapsamlı koleksiyonları içeren Vitali Hakko Kreatif Endüstriler
Kütüphanesi, 10. yılında Atatürk Kültür Merkezi’ne taşınıyor.
ve ödüllü mimarisi, konumu ve geçmişten bugüne
gelen değerleriyle birlikte ülkenin kültür sanat
hayatının yıllarca nabzını tuttu. Şimdi de bunu daha
büyük bir ölçeğe taşıyacak. Bu değerli kültür merkezi
içerisinde Vakko’nun bu önemli değeri ile yer almak
bizim için bir gurur. Vitali Hakko Kreatif Endüstriler
Kütüphanesi başta sanatın her alanında eğitim
alan öğrenciler olmak üzere eğitmenler, sanatçılar,
araştırmacılar ve bütün meraklılar için sanat dolu bir
araştırma deneyimi sunacak. Babam Vitali Hakko’nun
modaya, sanata ve her şeyden öte insana saygısının
bir göstergesi, eğitime katkısı olan bu kütüphaneyi
Atatürk Kültür Merkezi’ne taşımak ailemiz için de
bir onurdur. Kültür ve Turizim Bakanlığımıza bu
konudaki özverili çalışmaları ve bizi tekrar AKM ile
buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz.” diyor.

Vakko, 86 yıllık varoluşunun en önemli kültürel
değerlerinden biri olan Vitali Hakko Kreatif
Endüstriler Kütüphanesi’ni, Türkiye’nin kültür-sanat
hayatının en önemli yapılarından biri olan Atatürk
Kültür Merkezi ile buluşturuyor. Vitali Hakko’nun
anısına Cem Hakko tarafından 2011 yılında
oluşturulan kütüphane; ortaya koyduğu mimari
değerle de babadan oğula devrolan Atatürk Kültür
Merkezi'ne taşınıyor.
Vitali Hakko’nun anısına…
Vakko’nun kurucusu Vitali Hakko’nun vefatının
ardından, onun sanata, kitaplara ve eğitime olan
ilhamıyla, ismini kuşaklar boyunca yaşatmayı
hedefleyerek Cem Hakko tarafından oluşturulmuştu.
Mimarisiyle ödüllü Vakko Nakkaştepe Moda Merkezi
içerisinde bulunan ve 10. yaşını kutlayan kütüphane,
şimdi yine bir ödüllü yapıda varlığını sürdürecek.

400 metrekare büyüklüğündeki yeni yerinde daha
geniş kitlelere ulaşabilecek olan Vitali Hakko Kreatif
Endüstriler Kütüphanesi, dünyanın en prestijli
yayınevlerine ait özel edisyonlar, kütüphaneye
özel imzalı yayınların bulunduğu 15 bin kitap ve
sürekli güncellenen basılı, dijital, görsel arşiviyle,
akademisyenlere, üniversite öğrencilerine, sanatçılara,
sanat meraklılarına ve çeşitli ülkelerden Türkiye’yi
ziyaret eden turistlere ulaşacak.

Cem Hakko: “Ailemiz için bir onur”
Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nin
Vakko’nun sanat dünyasına özel bir değeri olduğundan
bahseden Cem Hakko, kütüphanenin Atatürk
Kültür Merkezi içerisinde yer almasından mutluluk
duyduğunu söyleyerek, “Atatürk Kültür Merkezi yeni
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Forum İstanbul’un ziyaretçileri,
yeni yıl dilekleri için
Wish Fest’te buluşuyor
Forum İstanbul, yeni yıl yaklaşırken çok özel bir etkinlikle ziyaretçilerini
karşılıyor.25-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Wish Fest’te
ziyaretçiler Forum İstanbul’a dilek tünelinden giriş yaparak 2022’ye dair
dileklerini tünele ve tünelden sonra yer alan dilek ağacına bağlayabilecek.

Wish Fest kapsamında Bir Dilek Tut Derneği (MakeA-Wish Türkiye) iş birliği ile dilek çocuklarının yeni
yıl hayalleri gerçekleştirilecek. Forum İstanbul
ziyaretçileri etkinlik için tasarlanan atölyeye
katılarak dilek çocuklarına birbirinden güzel
mesajlar hazırlayacaklar. Etkinliğe özel olarak
tasarlanan dev kahraman ayıcık ve mesajı ile
fotoğraf çeken ziyaretçiler Instagram üzerinden
#birdileğinkahramanısın hashtagi ile paylaşacaklar.
Forum İstanbul her paylaşım için Make-A-Wish
Türkiye’ye katkıda bulunacak. Etkinlik sonunda elde
edilecek gelirle dilek çocuklarının yeni yıl hayalleri
gerçeğe dönüşecek ve hazırlanan mesajlar çocuklara
iletilecek.

biriktirebilecekleri renkli kavanozlar tasarlayacaklar.
Kurulacak workshop alanında misafirler kendi
kavanozlarını kişiselleştirebilecek ve dilerlerse
kendilerine veya sevdiklerine yeni yıl hediyesi olarak
tasarlayabilecekler.
Yeni yıla sayılı günler kala gerçekleşecek etkinliğe
müziğin dinamizmi de eşlik edecek. 28 Aralık’ta Hakan
Küfündür & Mansur Ark, 29 Aralık’ta Six Pack, 30
Aralık’ta Eda Baba ve 31 Aralık’ta DJ performans yer
alacak.
Wish Fest’te ayrıca bir sadece el yapımı ürünlerden
oluşan bir yeni yıl marketi de yer alacak.

25 Aralık’ta başlayacak olan etkinlikte “Mutluluk
Kavanozu” isimli bir atölye de kurgulandı. Örneklerini
Japonya’da görmeye alışık olduğumuz etkinlikte
ziyaretçiler, yıl boyunca mutlu anlarını yazıp

Konser alanına kurulacak yeni yıl marketinde özenle
tasarlanmış kar küreleri, el yapımı seramik fincanlar,
kahve kupaları, yılbaşı doğal taşlardan takılar, el yapımı
doğal sabunlar gibi ürünler satışa sunulacak.
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BEYMEN İSTİNYEPARK İZMİR
MODANIN ÖTESİNDE
BENZERSİZ BİR DENEYİM
SUNUYOR

Yarım asırdır Türkiye moda sektörünün yanı sıra
dünya lüks perakende sektörünün de öncüleri
arasında yer alan BEYMEN, İzmir ve Ege
mimarisinden, kültüründen, tarihinden ve doğasından
ilhamla tasarladığı yeni amiral mağazası BEYMEN
İstinyePark İzmir ile yaratıcı ve ayrıcalıklı bir dünyanın
kapılarını aralıyor.
Ödüllü İngiliz mimari ofisi Universal Design Studio
tarafından projelendirilen BEYMEN İstinyePark İzmir,
60 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirildi. 4.000
metrekarelik alanda 900’ü aşkın dünya markasını
İzmirliler ile buluşturan BEYMEN İstinyePark İzmir,
Zorlu Center ve İstinyePark İstanbul’dan sonra
BEYMEN’in Türkiye’deki üçüncü büyük mağazası.
AVM’nin lüks markalarının bulunduğu dış avlusuna
açılan 1.500 metrekarelik Erkek katı, hazır giyimden
ayakkabı ve çantaya tüm erkek kategorilerini içeriyor.
AVM’den bağlanan alt kattaki 2.500 metrekareye
yayılan Kadın bölümünde ise kadın hazır giyim,
ayakkabı ve çanta kategorileri yer alıyor. Özel
girişleriyle bağımsız birer butik gibi kurgulanan ve
bu yönüyle İzmir’de bir ilk olan Kozmetik ve Home
bölümleri de alt katta konumlanıyor.

“Yatırımlarımıza Hız Kesmeden Devam Ediyoruz”
BEYMEN İstinyePark İzmir’in BEYMEN’in son
dönemde gerçekleştirdiği en önemli yatırımlardan biri
olduğunun altını çizen BEYMEN Grup CEO’su
Elif Çapçı, son dönem yatırımları hakkında bilgi verdi.
Çapçı: “İstanbul’da büyümesini tamamladığımız
Beymen Akasya mağazamızı yeni konseptiyle Eylül
ayında açtık. 2022 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye’nin
en büyük moda mağazası olan Beymen Zorlu Center’ı
yaklaşık 2000 metrekare daha büyütüyoruz. Aynı
dönemde, ülkemizin katma değerli projelerinden
Galataport’ta ikonik Beymen Galataport mağazamızı
açacağız” dedi.
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Lacoste İzmir’deki Beşinci Mağazasını Açtı
İzmir İstinye Park İle Türkiye’de 45. Mağazasını Açan Lacoste Büyümeye Devam Ediyor.
Özünü tenis mirasından alan ve bu trendi sokak modasına dönüştüren Fransız moda evi Lacoste,
Eren Perakende ortaklığıyla Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Türkiye’de bugüne kadar 44
mağazasıyla tüketiciyle buluşan marka, yeni yatırımı ile birlikte İzmir’de 5. Türkiye’de 45. mağazasını
İzmir İstinye Park’ta açtı. Toplamda 200 m2 alanda mağazacılık deneyimi sunacak olan Lacoste,
yeni mağazasıyla birlikte Türkiye’de toplam 10.000 m2 üzerinde mağaza alanına ulaştı. Sektörde
çalışmalarına hız kesmeden devam eden Eren Perakende ortaklığında her yıl büyüyen moda evi, yeni
nesil mağazacılık deneyiminin de önemli temsilcisi olmayı hedefliyor.

LEVI’S®, BAHARİYE’DEN
HERKESİ SELAMLIYOR
Levi’s® en yeni mağazasını İstanbul’un en canlı semtlerinden
Bahariye’de açtı.
21 Aralık 2021’de Kadıköy’ün en işlek caddesi Bahariye’de
kapılarını açan yeni Levi’s® mağazası, içeriye adım atıldığı
andan itibaren semtin dinamik, genç ve cool atmosferini
yansıtıyor. Beyoğlu Mağazası’ndan sonra kapısı caddeye
açılan ikinci mağazasını Bahariye’de açmayı tercih eden
Levi’s®, bu vesileyle sadece günümüz giyim stillerine değil
sokak kültürüne de ev sahipliği yaptığını kanıtlıyor.
200 metrekarelik yüz ölçümüyle iki katlı yeni Levi’s®
Bahariye mağazası, ziyaretçilerine yeni ve ikonik modelleri
bir arada sunarak keyifli ve konforlu bir alışveriş deneyimi
yaşatıyor. Kuruluşundan bu yana marka DNA’sının önemli
bir parçasını temsil eden sürdürülebilirlik kavramı da zengin
ürün yelpazesinde öne çıkıyor.
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Yeni Bir Özgünlük Çağı tanıtılıyor:
adidas Originals’ın ilk NFT koleksiyonu
ve NFT öncüleriyle Metaverse yolculuğu
adidas, açık Metaverse olanaklarını keşfetmek için Web3'te sınırları zorluyor
adidas Originals, dijital ve fiziksel ürünlerinde ilk
NFT yolculuğuyla Web3'e yönelik amacını açığa
vuruyor. Fikirleri yücelten ve özgünlüğün en
ileri noktasında yaratıcı fikir sahipleriyle ortaklık
yapmakla tanınan markanın Metaverse yolculuğu,
NFT topluluğunun en etkili simgelerinin
bazılarından ilham alıyor ve ortaklaşa olarak
sunuluyor.

Sahne arkasında markayla yakın bir şekilde
çalışan gmoney, “adidas Originals gibi kültürel
açıdan etkili bir markanın NFT topluluğuyla
bu kadar yakın bir şekilde çalıştığını görmek
cesaretlendiriyor. Her adımda kripto, Metaverse
ve NFT topluluğundan doğru ortakları dahil
ettiler ve düşüncelerini erken bir aşamada
dinlediler” dedi.

NFT’nin öncüleri Bored Ape Yacht Club, gmoney
ve PUNKS Comic'in arkasındaki ekiple birlikte
oluşturulan koleksiyon, adidas’ı yeni dijital
boyuta taşıyan bu Metaverse topluluklarının
uzmanlığına dayanıyor. Devrim niteliğindeki
bir kültürel alanın ön saflarında yer alan ve 17
Aralık'ta satışa çıkan NFT’ye sahip olanlar, adidas
Originals deneyimlerine ve ürünlerine özel erişim
elde edecek.

adidas Originals Pazarlama ve İletişim Başkan
Yardımcısı Erika Wykes-Sneyd, “Yeni bir özgünlük
çağını tanımlayan fikirleri yüceltme tutkumuzun
bir parçası olarak, yaratıcılığın ön saflarına,
yani açık Metaverse dünyasına girdik. Adidas
Originals’ın girmesi için doğal bir yer: olasılıkların
gerçekten sınırsız olduğu ve herkesin kendini
ifade edebileceği ve en orijinal fikirleri için
ödüllendirilebileceği vahşi bir dünya” dedi.

NFT, blockchain tabanlı oyun dünyası The
Sandbox için sanal giyilebilir cihazlara ve buna
uygun fiziksel ürünlere erişim sağlayacak.
Bunlar; bir kapüşonlu üst, bir eşofman ve
gmoney’nin ikonik turuncu bere. Marka ayrıca,
NFT alanındaki en ateşli topluluklardan birine
katılmak için Bored Ape Yacht Club platformu
üzerinden Indigo Herz NFT ürününü satın aldı.

Sınırları zorlayan yaratıcılar topluluğuna verdiği
desteği pekiştiren adidas, The Sandbox içerisinde
özel içerik ve deneyimlerle doldurmaya çalıştığı
sanal bir arazi satın aldı. Markanın dijital
varlıkları, önde gelen bir kripto borsası olan
Coinbase ile ortaklaşa güvence altına alınacak.
adidas Dijital Direktörü Scott Zalaznik yeni
bir dünyanın kapılarını aralayan girişimle ilgili
şunları söyledi: “Blockchain, bu neslin en yenilikçi
teknolojilerinden biri. Üyelerimizle bağlantı
kurmak için sınırsız potansiyelin kilidini açtığını
görüyoruz. Web3 ile inşa ettiğimiz temel, yeni
işbirlikleri kurmak, dijital ürünler aracılığıyla
bağlanmak ve daha kapsayıcı bir gelecek için yeni
yaratıcı fırsatlara yol açacak.”

adidas, aynı zamanda lansman öncesi
CONFIRMED üyelerine, markanın Metaverse
yolculuğunun başlangıcındaki varlıklarının
hatırasını taşıyan bir POAP (Katılım Kanıtı
Protokolü) NFT durum rozeti kullanma şansı
verdi.
Dört yönlü işbirliği daha sonra, tümünün fiziksel
olarak NFT sahiplerine sunulduğu Indigo Herz,
gmoney ve CryptoPunk Courtney'nin yer aldığı
koleksiyonla PUNKS Comic Issue 2’nin hem
dijital hem de fiziksel versiyonlarında kutlandı.

NFT'ler 17 Aralık'ta adidas.com/metaverse
adresinde satışta ve 0,2 ETH'ye mal olacak.
Dijital ve fiziksel giyilebilir cihazlar, 2022'de
Metaverse NFT sahiplerine sunulacak.
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adidas Originals
Dünyanın önde gelen spor markalarından biri ve
küresel bir spor ayakkabı ve giyim tasarımcısı ve
geliştiricisi olan adidas’ın zengin spor mirasından
ilham alan adidas Originals, 2001 yılında kurulmuş
bir yaşam tarzı markasıdır. Ürün yeniliğine olan
bağlılığı, kortlarda ve spor sahalarında bulunan
yaratıcılığı ve cesareti çağdaş gençlik kültürünün
merceğinden filtreleme yeteneği ile marka
mirasını geliştiriyor.
İlk kez 1972’de kullanılan ve yaratıcı kültürü
şekillendirmeye ve tanımlamaya devam edenler
tarafından desteklenen ikonik Trefoil logosuyla
damgasını vuran adidas Originals, bir spor giyim
markası olarak sokak stiline öncülük etmeye
devam ediyor.

gmoney
Fütürist. Oyunbozan. Taklitçi.
Tanınmış bir NFT kültürel influencer,
eğitimci ve topluluk lideri gmoney,
ikonik turuncu bereli CryptoPunk
çizimiyle tanınıyor. Dünyayı dijital
esneklikle tanıştıran gerçek bir NFT
OG ve kripto vizyoneri olan ve daha
geniş toplulukları NFT alanına davet
etmesi ve onları eğitmesiyle bilinen
gmoney, ilk Fortune NFTy 50’nin
saygın bir üyesi.

PUNKS Comic
Pixel Vault’un başlangıç projesi olan
PUNKS Comic, sevilen koleksiyonlara
isimler, bedenler, arka planlar ve
renkli bir anlatı sağlayarak NFT’leri
hayata geçirme arzusundan doğdu.
Pixel Vault, çeşitli ortamlarda
kriptonatif varlıkları yükseltmeye
odaklanan bir Fikri Mülkiyet
geliştirme grubudur. Ekip, statik
zincir üzerindeki varlıkların hikayesini
ve bilgisini daha önce hiç yapılmamış
bir şekilde genişleterek hem
koleksiyonculara hem de daha geniş
kripto topluluğuna değer katıyor.
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Bored Ape Yacht Club
Bored Ape Yacht Club, popüler
kültürde yerleşik hale gelen
Ethereum blockchain 10.000 Bored
Ape NFT’nin (karşılaştırılamayan
token’lar) bir koleksiyonudur.
Yuga Labs tarafından oluşturulan
her Bored Ape NFT, özel bir
kulüp üyeliğiyle sahiplerine ürün
indirimlerinden etkinliklere kadar
çeşitli avantajlara erişim sağlar.
Yaygın olarak BAYC olarak bilinen
koleksiyon, 2021 yılının Nisan
ayında piyasaya sürüldü ve Bored
Ape Kennel Club (BAKC) ve Mutant
Ape Yacht Club (MAYC) yan
koleksiyonlarını içerecek şekilde
genişledi.

JLL TÜRKİYE’DEN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE
SIFIR KARBON DÖNÜŞÜMÜ:

DAHA İYİ BİR DÜNYA, NET SIFIR DÜNYASIDIR
JLL Türkiye, 2050 yılında karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen
“İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü”ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD)"
destek veren şirketler arasına katıldı.

Ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele aldığını vurgulayan JLL Türkiye,
bu doğrultudaki çalışmalarını düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırma sorumluluğuyla hareket edeceğini
açıklıyor. JLL Türkiye “Daha iyi bir dünya, net sıfır dünyasıdır” stratejisiyle, Net Sıfır 2040 taahhüdüne ve müşterilerine
karbondan arınma yolculuklarında yardımcı oluyor.
JLL, 11 yıldır yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda gezegenimizin iyileştirilmesini teşvik etmede sektörün rolünün
ve paydaşlarına uzun vadeli değer sunduğunun altını çiziyor. Raporda, net sıfır hedefine “Tüketilen kadar enerjiyi
yenilenebilir enerji kaynaklarından yerinde sağlaması ve sıfır karbon emisyonu-binalar aracılığıyla iklim eylemi
gerçekleştiriyor ve daha üretken, daha sağlıklı mekanlar yaratmak için ilham veriyor” şeklinde dikkat çekiliyor.

JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk
“İçinde bulunduğumuz kültürel dönüşüm sürecinde iklim
değişikliği ile ilgili attığımız her adımda Topluluğumuzu
küresel liderler arasına taşıyacak çalışmaları hayata
geçirmeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nin
iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezine koyduğu, aynı
zamanda dijital dönüşümü hızlandıracak ve rekabetçi
üstünlük sağlayacak bir ekonomik büyüme modeli olarak
konumlandırdığı Yeşil Mutabakat’ı yakından takip ediyor,
çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz” dedi..

JLL Türkiye Eş CEO’su Tarkan Ander
karbon dönüşüm yolculuğunun stratejisini “JLL Türkiye
olarak iklim değişikliği odağındaki risk ve fırsatları dikkate
alarak ortaya koyacağımız hedefler İklimle Bağlantılı
Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) oluşturacak.
Bu süreçte TCFD olarak bilinen ‘İklimle Bağlantılı
Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün belirlediği küresel
çerçeveyi önemli rehberlerimizden biri olarak alacağız.
Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojilere
verdiğimiz desteği artırma konusunda oldukça kararlıyız.
Sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir kısmını,
müşterilerimize de bu yolculuklarında destek vermek
oluşturuyor” şeklinde açıklıyor.
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FABIANA FILIPPI’DEN
GELECEĞİ AYDINLATMA ÇAĞRISI
Ünlü İtalyan markası Fabiana Filippi, doğadan aldığı ilhamı yeni sürdürülebilirlik
çalışmasıyla kutluyor. ‘Light Up the Future’ isimli projesiyle Fabiana Filippi,
Assisili Aziz Francis Ormanı’nın bakımlarını üstlenerek
geleceğe umut dolu bir mesaj gönderiyor.
Fabiana Filippi her sezon rafine tasarımlarıyla birlikte
yansıttığı sürdürülebilirlik vizyonunu geleceğe
taşımaya başlıyor. Yeni projesi ‘Light Up the Future’
ile yerel kültürü korumaya yönelik kararlılığını gözler
önüne seriyor. Ünlü İtalyan markası, kültürel mirasına
sahip çıkarak İtalya’nın en güzel ormanlarından birini
korumaya amaçlayan FAI (İtalya için Ulusal Güven) ile
güçlerini birleştiriyor.

benzersiz bir yer. Fabiana Filippi, bu değerli mirası
geleceğe taşıyarak 2022 yılından itibaren ormanların
bakımı ve korunması için her gün gerçekleştirilen
kapsamlı bakıma katkıda bulunmaya başlıyor.
İş birliğinin sembolü olarak ormanın girişinde
konumlanan ‘Light Up the Future’ mesajı, dünyaya
hem kültürel hem de iyimser bir imza bırakıyor.
Fabiana Filippi, ortak kültürel değerleri teşvik ederek
sürdürülebilirliğin yalnızca modada değil ancak
hayatın her alanında kabul görmesine olan inancını bir
kez daha gösteriyor.

2008'den beri vakfa ait olan Assisili Aziz Francis
Ormanı, yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip. Aynı
zamanda 64 hektarlık alan biyolojik çeşitlilik açısından
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TOMMY HILFIGER 2021 THE FASHION AWARDS
TÖRENİ’NDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜNÜ ALDI
Hilfiger’ın konukları arasında özel tasarım TOMMY HILFIGER stilleri giyen
eşi Dee Hilfiger, Kris Jenner ve Law Roach gibi ünlüler yer aldı.
Bir PVHCorp. şirketi olan Tommy Hilfiger, Tommy ve Dee
Hilfiger’ın, 29 Kasım 2021 günü TikTok sponsorluğunda
Londra’da gerçekleşen İngiliz Moda Konseyi’nin 2021 Moda
Ödülleri Töreni’ne katıldığını duyurdu.
Ünlü tasarımcıya dünya moda sektörüne yaptığı olağanüstü
katkılar ve kapsayıcı bir marka yaratma kararlılığı nedeniyle
Üstün Başarı Ödülü takdim edildi. BFC Vakfı tarafından
bir yardım etkinliği olarak düzenlenen Moda Ödülleri ile
moda sektöründeki mükemmeliğin ve geleceğin kreatif
yeteneklerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Gecenin ev
sahipliğini Emmy, Tony ve Grammy ödüllü sanatçı, yönetmen,
besteci ve oyun yazarı BillyPorter üstlendi.
Tommy Hilfiger'a etkinlikte TV dünyasından tanınmış iş kadını
Kris Jenner’ın yanı sıra tasarımcıya ödülünü takdim eden stil
danışmanı ve TV moda yarışması jüri üyesi LawRoach gibi
seçkin davetliler eşlik etti.
Finalde Tommy Hilfiger'ın ilk mağazası People's Place’ten
“MeetTheHilfigers” kampanyasına ve ikonik Hip Hop dönemine
kadar kariyerinin pek çok unutulmaz anının derlendiği bir film
gösterimi yapıldı. Bu anların her biri Alton Mason, Yumi Nu,
OttawaKwami, Karen Elson, Erin O'Connor, WinnieHarlow,
James Corbin, LilyMcMenamy, Stella Maxwell, JasonLewis,
Tayce, Zinnia Kumar, CherifDouamba, Georgia May Jagger
gibi tanınmış modeller tarafından sunulurken kapanışı Naomi
Campbell yaptı.
2021 Moda Ödülleri töreninin son bölümünde ikonik İngiliz
şarkıcı Charli XCX, Tommy Hilfiger için özel bir performans
sergiledi. Charli XCX sahneye Tommy x Romeo Şişme Ceket,
Tommy x Romeo Denim Deri Pantolon, Tommy Hilfiger İç
Giyim ve Tommy x Timberland Drop 1 Botlarla çıktı.
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KİM, NEREDE, NE GİYDİ?
2

Karayipler'in ada ülkesi
Barbados’un Birleşik
Krallık'tan bağımsızlığını
ve cumhuriyeti ilan
ettiği törende, 'Ulusal
Kahraman' olarak
onurlandırılan Rihanna,
törende Bottega Veneta
Salon 02 koleksiyonundan
elbise ile katıldı.
Zendaya,13 Aralık’ta
düzenlenen "SpiderMan: No Way Home" Los
Angeles prömiyerine,
kreatif direktör Pierpaolo
Piccioli imzalı özel
Valentino Couture elbise
ve maske ile katıldı.

Fotoğraf: Valentino/Getty Images

4

Nicole Kidman,
Sidney’deki Hayden
Orheum Resim
Sarayı’nda 15 Aralık’ta
düzenlenen "Being The
Ricardos" galasına,
Etro 2022 İlkbahar
Yaz koleksiyonundan
aquamarin ve zümrüt
yeşili tonlarda geometrik
işlemelerle bezeli elbise ile
katıldı.
Ünlü oyuncu Salma
Hayek, Hollywood
Şöhretler Kaldırımı'ndaki
(Hollywood Walk of Fame)
yıldızı için düzenlenen
törene Alexander
McQueen look ile katıldı.

3

NYX

69

“GALLER’DE GEÇTİĞİMİZ YAZ”
ALEXANDER MCQUEEN’İN
YARATICI GENÇLİK İŞ BİRLİĞİ

Alexander McQueen, Sonbahar-Kış 2020 koleksiyonunu tasarlarken zengin
doğası ve zanaatkarlığı, şiiri ve edebiyatıyla kreatif direktör Sarah Burton'a
ilham veren Güney Galler’de, 2020 yazında bir grup gençle bir araya gelerek
yaratıcı bir eğitim projesi başlattı.
Kreatif yönetmen ve film yapımcısı Charlotte James
ve Galler’de yaşayan Fransız belgesel fotoğrafçısı
Clémentine Schneidermann, geçtiğimiz yıl nakış,
stüdyo ve eğitim ekiplerini Blaenau Gwent'e gönderen
Alexander McQueen stüdyosuyla iş birliği yaparak,
gençleri kendi vizyonlarını keşfetmeye teşvik eden bir
dizi moda, fotoğraf ve nakış atölyesi hazırladı.

ulaştı. Alexander McQueen tarafından bir yıl sonra
yayınlanan ve tüm projenin detaylı olarak anlatıldığı
kitap ise; gençlerin yaratıcı enerjisine, ailelerin
desteğine, gençlik danışmanlarına ve Charlotte ile
Clémentine'in modaya yeni bir bakış açısı kazandırma
ve kendi topluluklarına yaratıcı sanatları taşıma
vizyonuna bir övgü niteliği taşıyor.

Charlotte, Clémentine ve McQueen ekibinin
birlikte oluşturduğu, Blaina Toplum Merkezi Gençlik
Danışmanı Michelle Hurter tarafından koordine
edilen Alexander McQueen Projesi Haziran 2020'de
başladı. Proje kapsamında gençlere uygulamalı
deneyimler sunmak için moda, ısmarlama dikim ve
fotoğraf atölyeleri oluşturuldu. Aylar süren pandemi
kısıtlamaları boyunca McQueen ekibi, 12 ila 17
yaşındaki gençlerle güvenli oturumlarla ya da sosyal
izolasyonun seyahati engellediği dönemlerde ise
Zoom aracılığıyla biraraya geldi.

Galler projesi, Sarah Burton'ın Alexander McQueen'de
moda eğitimine dönük süregelen kararlılığını daha da
geniş alanlara yayıyor. Alexander McQueen, 2019'dan
bu yana koleksiyonlardan kalan materyalleri, erişime
açık enstalasyonlar ve çalışma programları ile Birleşik
Krallık’taki okul çağındakilerden kolej ve üniversite
öğrencilerine kadar uzanan öğrenci koleksiyonları için
bağışlıyor.
Sarah Burton proje ile ilgili değerlendirmesinde,
"Galler'deki gençlerle gerçekleştirdiğimiz uygulamalı
projeden hepimiz ilham aldık. Toplumsal değerler ve
gençlere yaratıcı fırsatlar sunma düşüncesi,
Alexander McQueen'de inandığımız değerlerin
merkezinde yer alıyor. Geçen yıl hep birlikte
öğrendiklerimiz, yaratıcı fikirlere eşit erişim
hakkı verildiğinde ne gibi dönüştürücü şeylerin
olabileceğinin bir kanıtıdır’’ dedi.

McQueen atölyesi tarafından yürütülen projede
gençlerin, eskizler, araştırmalar, yazılar, nakışlar,
fotoğraflar ve provalar aracılığıyla ortaya koyduğu
çalışmalar, Clémentine ve Charlotte’un Brynmawr,
Abertillery Park, Blaina, Keeper’s Pond Blaenavon
ve Ogmore-by-Sea gibi Galler'in farklı yerlerinde
gerçekleştirdiği dış mekan çekimleriyle zirveye
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BOTTEGA VENETA
“BOTTEGA FOR BOTTEGAS”I TANITTI

İtalya. Bottega’larında kök salmış bir kültür.
Temelde 'yaratıcı atölyeler' anlamına gelen bu
topluluklar, 'Made in Italy'nin benzersiz çekiciliğine
katkıda bulunuyor.
Dünyanın en görünür bottegalarından biri olan
Bottega Veneta, özellikle pandemiden etkilenen
yerel işletmelerin yaratıcılığını desteklemek
isteyerek, “Bottega for Bottegas” projesini hayata
geçirdi.
Bottega Veneta, marka bilinirliğini ve küresel
görünürlüğünü kullanarak reklam, websitesi,
haber bülteni ve vitrinlerinde İtalya genelinde
seçilmiş; Krumiri Rossi bisküvilerinden, Pastificio
makarnalarına, Orsoni seramiklerinden, Amatruda
kağıtlarına kadar 12 bottega’nın tanıtımını yapıyor.
Söz konusu ürünler Bottega Veneta mağazalarında
sergilenecek olup, satışları doğrudan ilgili
bottegalardan yapılacak.
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Yeni
Başlangıçlara
Merhaba
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TUBA ERGİN 2021 - 2022
SONBAHAR / KIŞ KOLEKSİYONU

“CESUR YENİ DÜNYA”
Sürdürülebilir moda tasarımının Türkiye’deki öncülerinden
Tuba Ergin, yeni 2021 – 2022 Sonbahar / Kış koleksiyonu
“CESUR YENİ DÜNYA” ile ilgi görüyor.
İnsanoğlunun görünmeyecek kadar küçük bir tehlikeye karşı tarihin en büyük savaşlarından
birini verdiği pandemi döneminin sonrasında toplumsal, ekonomik, siyasal, bilimsel ve kültürel
değişimler de beraberinde gelecek. Yeni koleksiyonunda bu geçiş döneminin ruh halinden etkilenen
Tuba Ergin, daha sorumlu, saygılı, düşünceli ve inovatif bir geleceğe taşınabilecek bir dünya
hayalinden ilham alıyor. Tasarımcı Tuba Ergin, son koleksiyonu ile modada sürdürülebilirlik
anlayışının sadece kullanılan malzeme ve üretim şekli ile sınırlanmadığını, aynı zamanda moda
endüstrisine üretim yapan firmaların kullandığı enerji kaynaklarının da temiz olması gerekliliğine
dikkat çekiyor.
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Tuba Ergin’in 2021 - 2022 Sonbahar / Kış
koleksiyonu ‘’Cesur Yeni Dünya’’, gelecek
belirsizliği ve korkusuyla yüzleşip teslim
olmadığımız bir yenidünya olgusunu
anlatıyor. Bursa Kestel’de bulunan
Akdere Güneş Santrali’ne ait solar panel
tarlasında çekilen dijital defilede, modeller
dünyanın en temiz enerjisini üreten solar
panel koridorları arasında yürürken, yeni
yaşamlarımızı kolay ve şık kılacak sofistike
spor giyim, militer ve motorcu stillerinden
yola çıkarak hazırlanmış koleksiyonu sunarak
geleceğe de göz kırpıyorlar.

araya geldiği koleksiyonda çok amaçlılık ve
pratiklik gibi unsurlar ön plana çıkıyor.1980’li
yılların ihtişamı 2020’li yılların modernizmi
ile buluşarak melez bir görüntü oluşturuyor.
Güçlü omuzlar, maksi boy vatkalar, füzo
pantolon detayları, 80’leri vurgularken,
ayrılabilir dış giyim tasarımları, değişken
iklim koşullarına adaptasyonu kolaylaştırmak
amaçlı tasarlanmaları ile ilgi çekiyor.
Elbiseler ve küçük parçalarda, kesik detayları
ve metal zincir işlemeler öne çıkıyor. Renk
paleti, haki, bej, hardal, tütün ve gri gibi
militer ve toprak tonları ile beraber, baskın
beyaz, ekru, krem tonları ile oranj ve kırmızı
gibi canlı renklerden oluşuyor. Hayvan ve
doğa baskılarının bileşiminden ilham alan
grafiklerde doğa çıkışlı soyut grafiklere de
rastlanıyor.

Kargo ve çoklu cepler, apolet detayları,
ileri dönüştürülmüş ordu çanta detayları,
vejetal deri, antimikrobiyal kumaşlar,
dönüştürülmüş yün, lanolin kaplamalı kanvas
gibi lüks ve sürdürülebilir malzemelerin bir
NYX
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ETRO’DAN ÖZGÜR
RUHLU TASARIMLAR:
ETRO RESORT 2022
Etro, yeni sezonu asi ve genç ruhlu tasarımlardan oluşan
Resort 2022 koleksiyonu ile karşılıyor.
Jimi Hendrix'ten ilham alan sonbahar

rock 'n' roll dokunuşlarda ve bohem

koleksiyonunun ardından, Eurovision

vurgularda ortaya çıkarken, aynı

müzik yarışmasını kazanan İtalyan rock

zamanda markanın DNA’sındaki kaçış

grubu Måneskin'i giydirdiklerini hatırlatan

duygusunu yansıtıyor.

Etro Kreatif Direktörü Veronica Etro, “
Özgür ruhlu rock havasını seviyorum,

Koleksiyonda, motorcu ceket ve

alt kültürlerden gelen bu etkiler

pantolonlar, yarışlardan ilham alan

aslında gerçek bir isyan sembolü olan,

deri tasarımlar, maksi elbiseler,

markamızın kuruluş yılı 1969’un ruhuna

kapitone pançolar, el örgüsü trikolar

da çok uygun” diyor.

ve gömlekler ile yan yana yer alıyor.
Markanın imzası şal desen, yin ve yang

Veronica Etro’nun alt kültürlere yaptığı

dahil olmak üzere spiritüel sembollere

göndermeler Etro Resort 2022

atıfta bulunan yeni grafik görünümü ile

koleksiyonunda motorcu detaylarda,

tasarımlarla buluşuyor.
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Kapüşonlu tasarımlar ve
pantolonların, işleme ve
patchwork’ler ile zenginleştiği
koleksiyonda; boncuk, pul ve püskül
detaylar lüks işçilikleriyle dikkat
çekiyor.
Etro Resort 2022 koleksiyonu, çok
yönlü ve fonksiyonel görünümü ile
60'lı yıllarda moda dünyasına renk
ve alışılmadık motifler getirerek
kuralları yıkma cesaretini gösteren,
markanın kurucusu Gimmo Etro'ya
övgü hissi yaşatıyor.
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W Collection ile
Kış Sezonu Renkleniyor
W Collection Sonbahar-Kış kadın koleksiyonu, canlı tasarımlarla sezon stilini yeniden
yorumluyor. Koleksiyon sekiz farklı temasıyla şık, rahat, feminen ve stil sahibi
görünümler sunuyor.
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Yeni sezonun renkli ve canlı yönlerini çarpıcı bir stille yorumlayan W Collection, geniş
ürün yelpazesiyle şehirli kadına hitap ediyor. Toplam sekiz farklı temadan oluşan
koleksiyonda yünlü ceket ve tayyörlerin yanı sıra, en çok satan ürün grubu trikolar,
modern ayakkabılar ile her kadının ihtiyaç duyacağı çantalar öne çıkıyor.
Koleksiyonda sezonun klasik parçalarının yanında, sezon trendlerini yansıtan göz alıcı
tasarımlar da mevcut. Pandemi döneminde moda sektörüne soluk getiren rahatlık
kavramını, koleksiyondaki her üründe hissetmek mümkün. Bu rahatlık trendi, triko ve
sweatshirtler başta olmak üzere ceketlere kadar yayılıyor.
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Arzu Kaprol ile
Yeni Seneye Umutla
Arzu Kaprol Sonbahar/Kış’22 Koleksiyonu “Umut” neşeyi, yaşam coşkusunu ve renklerin
enerjisini yeni yıla taşıyor.
Ekose ile İspanyol paçaların, esnek denimlerle, deri ile kotonun kombinlendiği
ceketlerin yer aldığı koleksiyonda; desenler, canlı renkler ve farklı form kullanımları
yeni yıldan beklediğimiz tüm umutlara gönderme yapıyor.
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Arzu Kaprol Sonbahar/Kış
2022 koleksiyonu “Umut“,
pandemi sonrası umuda
ve umutlu olmaya dair,
yaşamda umutla var
olmaya dair bir koleksiyon.
Tasarımlara ise renk, konfor,
sürdürülebilirlik ve yeni form
arayışı yön verdi.
Yüksek konfor beklentisi
üzerinden şekillenen tasarım
beklentilerine cevap veren
koleksiyon; merkezinde
rahatlığın olduğu ve daima
bizi iyi hissettirecek giysilerin
duygusal yolculuklara eşlik
etmesi için üretildi.
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Teknolojik kumaşlar, geri dönüşümlü iplikler
Koleksiyonda sıra dışı dokulardaki, yüksek esneklik barındıran teknolojik kumaşlar, geri
dönüşümlü iplikten üretilen trikolar, cuprolar ve ipekler öne çıkıyor. Tüm tasarımların
ortak dili ise rahatlık. Siyah ve kahvelerin arasına giren canlı renk tonları, neşeye ve
yaşamı coşkuyla, doya doya yaşamaya gönderme yapıyor.
Denimden, trikoya, sweatshirtlerden elbiselere yeni yıla hazır tasarımlar
Beyaz ve lacivert gibi kurtarıcı renklerde tasarlanan gömlekler, İspanyol paça süper
esnek jeanlerle kombinlenirken, sweatshirtler eteklerle yeni nesil bir look yaratıyor.
Yumuşacık ve kışın en canlı tonlarının yansıtıldığı farklı boylardaki triko koleksiyonunda
en dikkat çeken tasarımlar ise 70’lere gönderme yapan desen çalışmalarıyla uzun
hırkalar. Farklı desen ve renk uygulamalarıyla dikkat çeken ipek gömlekler ise serin kış
gecelerine kaşe pelerin ve mantolarla uyum sağlıyor.
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YENİ FRANSIZ TARZI:
BALMAIN RESORT 2022…
Kreatif Direktör Olivier Rousteing, Balmain Resort 2022 koleksiyonunda
Pierre Balmain'in mirasından, ailesinin Afrika’ya uzanan kökenlerinden ve
Paris’in ilham veren gücünden esinleniyor.
Pierre Balmain'in Yeni Fransız Stili ile dünyayı
büyülediğini hatırlatan tasarımcı, Balmain
Resort 2022 koleksiyonunu şöyle özetliyor:
“Mösyö Balmain’in cesur ve cüretkar ruhu,
bu markanın sağlam temeller üzerine inşa
edilmesine yardımcı oldu. Her yıl yeni
koleksiyonlarımı hazırlarken bu temellerin
üzerine koymaya çalıştım. Balmain’de
geçirdiğim süre boyunca, markanın etkileyici
DNA'sının hikayesini sürdürmenin yanı sıra,
markaya giderek daha fazla modern bir “Yeni
Fransız Tarzı” eklediğimin farkına vardım.
Bu koleksiyon, içinde yaşadığım küresel ve
kapsayıcı 21. yüzyıl Fransa’sı ve Paris'inin
yanı sıra benim kişisel yolculuğumun da bir
yansıması”.

Olivier Rousteing, Balmain Resort 2022
koleksiyonunun desen, süsleme ve rahat
silüetleri için, Afrika’dan besleniyor.
Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan Afrika
Boynuzu yarım adasının; dokuma, desen
ve mücevherli işlemelerden oluşan zengin
mirası ve bu bölgenin zanaat gelenekleri
tasarımcıya ilham kaynağı oluyor. Her
koleksiyonda olduğu gibi bu koleksiyonda
da Balmain'in mirasına saygısını ön planda
tutan tasarımcı, sezonun pek çok parçasını
Mösyö Balmain'in 50 yıllık labirent deseni ile
taçlandırıyor.
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ZAMANSIZ
TOPRAK TONLARI
2021 Sonbahar Kış sezonunda “Şimdi Nereye?” sloganı ile modaseverleri
yepyeni bir yolculuğa davet eden BEYMEN Club, zamansız toprak
tonları ile mevsimin güçlü görünümlerine imza atıyor.
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Kahverengi deri, yün ve süet
tasarımların modern mavi tonları ile
tamamlandığı Beymen Club 2021
Sonbahar / Kış Kadın Koleksiyonunda,
90’lardan günümüze taşınan kadife
dokulu jogger pantolonlar, slogan
baskılı oversize sweatshirt’lerle
buluşarak hafta sonu stilline konfor
katıyor. Koleksiyonun asimetrik
etekleri ise yeni nesil feminen kadın
kodlarını tanımlıyor. Toprak tonlardaki
şapka, çanta ve ayakkabılardan oluşan
aksesuar grubu kombinlere şıklık
katıyor.
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SOKAK GİYİMİNE
STELLA McCARTNEY
DOKUNUŞU
“STELLA SHARED 3”
İklim değişikliğine hassasiyetle yaklaşan, sosyal çeşitliliği ve bireyselliği
kucaklayan, farkındalığı yüksek gençlerin koleksiyonu Stella McCartney
“Stella Shared 3”, lüks sokak giyimine özgün bir yorum katıyor.

A'dan Z'ye McCartney Manifesto'sundaki Y harfine karşılık gelen Youth (Gençlik) maddesinden
ilhamla hazırlanan koleksiyonda, üç yaratıcı isim Ed Curtis, Maisie Broome (Myfawnwy) ve
Tom Tosseyn kendi yorum ve baskıları ile ikonik Stella McCartney tasarımlarını modernize ediyor.
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New York Queens'de yaşayan sanatçı ve tasarımcı
Myfawnwy, el yapımı ebru baskıları, renkli güneş ve
çiçekler ile Stella Shared 3 ortak girişimine pozitif bir
ruh getiriyor. Myfawnwy’nin imza stilleri, kısa kollu
gömlekler, geniş pantolonlar, boxer’lar ve bisiklet
yaka ipek tasarımlarda öne çıkıyor. Sanatçının ikonik
yüz deseni, organik pamuklu tişörtler, elbiseler ve
hoddie’lere iyimserlik katıyor.

Uniseks kapsül koleksiyon, çağdaş fantezilerle
tezatlaşan baskıları, nötr renkleri ve genç renk
patlamalarını klasikler ile eşleştiriyor. Yeşil ve mor
vegan kürksüz kürkler (Fur Free Fur) bu anlatımı
detaylandırırken, hoodieler ve 90'lardan ilham alan
ECONYL puffer montların üst kısımlarında
doku olarak karşımıza çıkıyor.
Stella McCartney koleksiyon ile ilgili düşüncelerini
şu cümleler ile dile getiriyor: “McCartney A'dan
Z'ye Manifestom için platformumu ve değerlerimizi
kendi vizyonlarıyla yorumlamaları için yeni nesil
sanatçılarla paylaştım. Stella Shared 3, Stella’ya özgü
parçaları yarının inanılmaz yeteneklerinin baskılarıyla
bir araya getiriyor. Becerilerimizi, kaynaklarımızı ve
topluluklarımızı paylaşarak kollektif olarak ilerliyoruz''.

Stella logosunu fütüristik tarzda yeniden yorumlayan
grafik sanatçısı Tom Tosseyn, tasarımlarına ''Restoring
the balance” sloganını da katarak çevresel ve
sürdürülebilir değerleri paylaşıyor. S harfini hem
şimşek hem de yin yang sembolüne dönüştüren
Tom Tosseyn, S harfi ile başlayan ve kendisi için
sürdürülebilirliği temsil eden kelime dizilimine
tasarımlarında yer vererek McCartney A'dan Z'ye
manifestosuna atıfta bulunuyor. Askeri esintili parka
bomberlar, denim takımlar, trikolar, polar takımlar
ve organik pamuklu spor giysiler gibi işlevsel lüks
parçalar koleksiyonda öne çıkıyor.

Güney Londralı sanatçı Ed Curtis, Stella Shared 3
için organik ve optik baskılarını, hacimli pantolonlarla
uyumlu, yenilenmiş naylondan üretilen çift taraflı
şişme montlara uyguluyor. Sanatçının sprey boyayla
özgürce yorumladığı Stella logosu, kürklü örgüler,
kalın atkılar ve taytlarda yoğunlaşırken; psikedelik
baskılar, organik pamuklu eşofman takımlarda kendini
gösteriyor.
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Partiye hazır olun:
H&M'in Innovation
Circular Design Story
koleksiyonu geliyor
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H&M'in öncü yeni koleksiyonu Innovation Circular
Design Story iki temaya odaklanıyor; sürdürülebilirlik ve
eğlence. Konu, tamamen geleceği cesurca kucaklamakla
ilgili. Çok sayıda son teknoloji geri dönüştürülmüş ve geri
dönüştürülebilir materyal kullanılarak, uyarlanabilirlik ve
kullanıma özen gösterilerek yapılan koleksiyon, H&M'in
daha döngüsel bir üretim biçimine olan bağlılığını
vurguluyor. H&M, bu yeni koleksiyonu kutlamak için
Normani, Gigi Hadid ve Kaia Gerber ve başka isimlerle
de anlaşarak birlikte parti hazırlığının ve giyinmenin
heyecanını ve beklentisini beraber kucaklıyor.
Innovation Circular Design Story koleksiyonu, H&M’in
ileriye dönük fikirlere ve yenilikçi üretimlere odaklanan
çığır açıcı sürdürülebilirlik girişimi olan H&M Innovation
Stories'in en sonuncusu. Koleksiyon, denemeyi ve kendini
ifade etmeyi sevenler için yapıldı ve bu coşkulu ruh
hali öncü fotoğrafçı Rafael Pavarotti tarafından çekilen
“Parti başlamadan hemen önce” başlıklı kampanyaya
da yansıdı. Tema, modayı, süslenmeyi, kombin yapmayı,
aynanın karşısında poz vermeyi, dans etmeyi ve özgür
olmayı sevenlerin hazırlanma hissini, optimist ruhunu ve
bireyselliğini yakalıyor. Koleksiyon, H&M tasarım ekibi
ve koleksiyona kreatif danışman olarak katkıda bulunarak
kampanyanın stilini oluşturan stilist Ib Kamara ile birlikte
oluşturuldu. Hem Kamara hem de Pavarotti'ye dinamik,
renkli vizyonlarını hayata geçirmeleri için kreatif ajans
desteği sağlandı. Koleksiyon Türkiye’de sadece H&M
İstinye Park mağazası ve hm.com’da online olarak satışa
sunulacak.
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BOTTEGA VENETA
WARDROBE 03
KOLEKSİYONU

Bottega Veneta, Daniel Lee’nin
tasarladığı son koleksiyon olan
Wardrobe 03’ü tanıttı.
Ekim ayında Detroit’te
modaseverlerin beğenisine
sunulan Salon 03’ün ardından
lanse edilen Wardrobe 03
koleksiyonu, zarif rafine
tasarımları ile Daniel Lee’nin
Bottega hayranlarına bir veda
hediyesi niteliğinde.
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Ünlü modeller Awar Odhiang, MJ Herrera , Dede Mansro, Jean Campbell,
Daein Moon, Ibrahima Alessio, Bartosz Niewiadowski, Philip Adomako,
Mariana Pardinho, Sora Choi’nin yer aldığı Bottega Veneta Wardrobe 03
kampanyası, dünyaca ünlü fotoğrafçı Tyrone Lebon’un imzası taşıyor.
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FEEL THE LOTUS
Feel The Lotus, binlerce yıldır sayısız medeniyete tanıklık eden ve
tohumunda yaşam enerjisini ve gücünü sakladığına inanılan lotus
çiçeğinden ilham alıyor. Marka kurucusu, Didem Karslı, lotus çiçeğinin
enerjisini ve gücünü kadınlarla özdeşleştirerek koleksiyonlarında her
yaştan, kesimden ve milliyetten tüm kadınlara hitap ediyor.
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FEEL THE LOTUS’un ilk koleksiyonu
L’Essentiel, markanin imzasını taşıyan
ve tümü carry over modellerden
oluşan bir koleksiyondur. Modern,
şık ve zamansız parçaların bir araya
getirildiği ikinci koleksiyon Simplicité
ile markanın yalın, duru, güçlü ve
ilhamını aldığı zen duruşu korunuyor.
Her biri özenle düşünülmüş
tasarımların iddialı parçaları arasında
lotus çiçeğini anımsatan Lotus Jacket;
frak ceketten ilham alan Lotus of the
Clear Moon Jacket ve asimetrik kesim
yüksek bel etek ile kombinlenen Lou
Lou Crop Blazer Jacket yer alıyor.
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Kumaş seçimi büyük bir önem taşıyan
Feel The Lotus koleksiyonlarında tamamı
Türkiye’de üretilen cool wool ve ince yünden
yapılan takım elbise kumaşları, İtalyan
krepi ve ipekler kullanılıyor. Kalıpların yanı
sıra, Fransız danteli ile süslenen gömlek
ve ceketlerde kullanılan vintage düğmeler
tasarımları özel kılıyor. Tasarımlarda alt
yapıyı oluşturan siyah, lacivert ve endüstriyel
gri tonlarına beyaz, ekru, camel, açık mavi
ve taş rengi eşlik ediyor. Feel The Lotus,
gündüzden geceye kolaylıkla devam etme ve
birbiriyle kombinleme imkanı sunan sakin ve
güçlü bir tasarım bütünü sunuyor.
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GÜÇLÜ MARKA
KARMASI İLE EDWARDS,
KIŞ İÇİN ZENGİN BİR
KOLEKSİYON SUNUYOR
Edwards, güçlü ve köklü marka karmalarının Kış Koleksiyonları ile sezona
damgasını vuruyor. Şehirli, elegan ve rahat bir görünüm vaadiyle kendi stilini
yaratan Edwards; 2021/22 Kış Sezonu’nda renkli ve dinamik tasarımlarıyla
iş yaşamına ve gündelik hayata uygun öneriler sunuyor.
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Edwards; sade, zarif ve şık dekorasyonlu
konsept mağazalarında seçkin markaları
bir araya getiriyor. Edwards; marka
karmasının zengin koleksiyonları ve şık
tasarımları ile stil sahibi ve şehirli bir tarz
sunuyor. İş yaşamına ve gündelik yaşama
uygun spor ve şık bir görünüm arayışında
olanların favorisi olan marka elegan stilin
de öncüsü.
Anglosakson stili ile Amerikan giyim
tarzının başarılı temsilcisi Brooks
Brothers ile birlikte;Replay,Port Royale,
R&R Kundura, Un Pocco, One Bull,
Perry Cardy, Mianqa, Ropea ve Otrera
markalarının birbirinden şık tasarımlarına
ev sahipliği yapıyor. Giyim, dış giyim,
ayakkabı, çanta ve aksesuar gruplarıyla
markaların trend ve sezon parçaları,
kadın ve erkek koleksiyonları üstün servis
anlayışı ile müdavimleriyle buluşturuyor.
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KIŞ STİLİNE
ÖZEL BİR DOKUNUŞ

Kış aylarında, zorlu mevsim koşullarından korunurken şıklığı muhafaza
etmek KNITSS’in Aprés-ski koleksiyonuyla mümkün
Koleksiyonda yer alan her bir tasarım; tüm vücut
tiplerine uygun olarak yün, kaşmir karışımlı,
Woolmark, Ecovero ve Geri Dönüşüm Sertifikalı
iplikler ile birlikte %100 natürel içeriklerle
üretilirken, zamansız bir şıklık ve rahatlık sağlıyor.
KNITSS koleksiyonlarının en belirgin özelliklerinden
biri olan Mix & Match ile tarzınız gündüzden geceye
taşınıyor.
Aprés-Ski koleksiyonunda yer alan sportif ve
fonksiyonel parçalar ile kayak modası tüm
dinamizmiyle şehre taşınıyor. Dağda kullanılmasının
yanı sıra günlük stile de kolayca adapte olan triko
kazak, hırka, atkı, bere ve balaklava gibi ürünler
sıcaklığı hissetmeyi seven ve soğuğa rağmen stilini
korumak isteyenlere özel öneriler sunuyor.
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Knitss Triko Loungewear
Koleksiyonu rahat dokusu ve
yumuşak kalıbı ile dikkat çekiyor.
KNITSS kadınları için sağladığı konfor ve şık
görünümle vazgeçilmez olan Loungewear
koleksiyonu, odak noktasına soft renkleri
alıyor. %100 natürel içeriklerle tasarlanan
parçalar arasında kaşmir sevenler için de
parçalar bulunuyor.

Tüm koleksiyonun içinde yer alan
Essentials ise, zamansız bir renk
paletine ve sade çizgiye sahip
Tasarımlar sadece tek sezon değil, uzun
yıllar boyunca zamansız stillerin eşlikçisi
oluyor.
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“NEW RESET”
Her koleksiyonu ve tasarımında önemli mesajlar da veren Rivus,
yeni sonbahar – kış 2021 / 2022 koleksiyonunda
New Reset temasıyla tüm dünyayı saran pandeminin
hayatlarımızda yarattığı değişimlere ayna tutuyor.
Covid - 19 ile birlikte gündelik yaşantımızdaki yeni
değişimleri, yeni tasarımlarında resmeden Rivus’un
New Reset koleksiyonunda, deri montlar, deri
pantolonlar, şortlar ve etekler, baskılı supersize
vatkalı tracksuitler, deri tulumlar, renkli oversize
trikolarla kombinli pantolonlar, triksuitler, tshirtler
ve bodyler olmak üzere toplam 60 parça yer
alıyor. Yeni koleksiyonda Rivus’un alışılagelmiş
ve değişmeyen renkleri olan siyah, haki, taba,
mürdüm, taupe ve beyaz renkleri hakimiyetini
korumaya devam ediyor. Koleksiyonun ana

temasından alınan ilhamla yeni sezonda kendini
gösteren renkler ise Covid - 19 yeşili, efervesan c
vitamini turuncusu, vitamin d sarısı, cobalt mavisi,
kara mürver pembesi olarak öne çıkıyor. Rivus
sonbahar – kış tasarımlarının olmazsa olmazı deri
bu koleksiyonda da varlığını sürdürüyor. Bununla
beraber koton 3 iplik kumaşlar, şardonlu kumaşlar,
waterproof baskılı paraşüt kapütoneli kumaşlar,
baskı, aplik desenler, trikolar ve metal detaylar
New Reset koleksiyonunda kendini gösteriyor.
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AQUAZZURA RESORT 2022
KAMPANYASININ YILDIZI
ALEX RIVIÈRE

Ayakkabı dünyasının en gözde
markaları arasında yer alan
Aquazzura, ünlü influencer
ve girişimci Alex Rivière’nin
rol aldığı Resort 2022
kampanyasını tanıttı.

Madrid'in kuzeyinde yer alan, dünya üzerinde bir ay manzarasını yaşatan Cantera Valdilecha Zalo'nun
muhteşem beyaz mermer bloklarının arka plan olarak kullanıldığı, kreatif direktörlüğünü Eugenia Silva’nın
yaptığı kampanyanın fotoğrafları ünlü moda fotoğrafçısı Jesús Isnard’ın imzasını taşıyor.
Alex Rivière ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Aquazzura kurucusu ve kreatif direktörü Edgardo
Osorio, “En sevdiğim ayakkabılar, her zaman gülümseten ve giyildiğinde iyi vakit geçirten ayakkabılardır.
Resort 2022 koleksiyonunda partilerin eğlenceli ruhunu yorumladık. Yeni etkiler yaratmak için şeffaflık,
kristaller ve pastel renklerle oynadım. Alex, sadece çarpıcı ve zarif değil, aynı zamanda inanılmaz derecede
profesyonel ve zevk sahibi. Onunla çalışmak her zaman zevkli ve çok eğlenceli” dedi.
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Jaquette by Elvan ile
Çevrimdışı Olma Lüksü
Jaquette by Elvan, Sonbahar/Kış 2021-22 “Disconnect to Reconnect” koleksiyonuyla
günümüz dijital dünyasında lüks olarak tanımlanan ‘çevrimdışı olma’ durumuna
hayat veriyor.

Disconnect to Reconnect
koleksiyonu, sosyal iletişimi
azaltan, düşünmekten ve
medite olmaktan alıkoyan
dijital dünyadan uzaklaştırarak
fiziksel ve duygusal anlamda
“dijital detox” yapmaya
yönlendirirken; canlı
renkleriyle neşelendirmeye,
desenleriyle doğayı ve doğa
tutkunu Kızılderilileri, hippileri
ve dünyayla iletişiminizi
tamamen kesebileceğiniz
denizleri anımsamaya davet
ediyor.
Özgürlük, sanat, dekorasyon,
tarih, müzik, sinema ve
seyahatle birlikte tasarımcının
kendi içindeki yolculuğundan
beslenerek doğan koleksiyon,
pozitif ve özgür olan, özgün
tasarımlara değer veren
herkese hitap ediyor.
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Kullanılan tüm desenler
profesyonel illüstratörler
tarafından tasarlanıyor ve canlı
renklerle bir araya gelerek
markanın kilit parçalarını
oluşturuyor. Her sezon farklı
renk ve desenlerde çalışılan
bomber ceketler ve asimetrik
kesim gösterişli ve hacimli
paltolar kış sezonlarında ön
plana çıkıyor. Yaz sezonlarının
vazgeçilmez parçalarını ise
benzersiz desenli kimonolar
oluşturuyor. Yaz-kış tüm
koleksiyonlarda doğal elyaf
kullanımına özen gösteriliyor ve
son üç sezondur elbise, tulum
ve kimonolarda sürdürülebilir
kumaşlar tercih ediliyor.
30 parçadan oluşan koleksiyona
jaquette.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
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BROOKS BROTHERS
ÖZEL KOLEKSİYONUYLA
YENİ YIL İÇİN
HAZIR VE NAZIR
Seksenler dokuınuşlarının çağdaş bir yorumuyla yeni ve özel bir
koleksiyon hazırlayan Brooks Brothers; renkli tasarımları, dinamik
görünümü ve tazelenme hissiyle süslenen sıcak vitrini ile yeni yıl
ruhu için hazır. Sezonun en hit renklerini kontrastlar ile birleştiren
yeni koleksiyondaki çarpıcı tasarımlar, cesur görünümleriyle yılbaşı
davetlerinde gecenin yıldızı olmaya aday.
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Kış Modasının İkonik Parçası: Trikolar
Brooks Brothers’ın yeni sezonunda marka trikoları; kazak, yelek, kapüşonlu ve hırka
formlarında, çok sayıda renk ve farklı motifler üzerinde çalışarak geniş bir şekilde
kullanıyor. Özellikle yeni yıl ile bütünleşen ekose, damalı, kar tanesi, geyik ve kutup
ayısı gibi hayvan figürlü çok sayıda desenle işlenen trikolar, yılbaşında rahat ve sıcak
bir görünüm arayanlara göz kırpıyor.
Ekoselerin Hükmünde…
Kırmızının sıcak tonlarıyla ekose; markanın dış giyim, giyim ve aksesuar gibi tüm
ürün gruplarında yoğun olarak görülüyor. Kaban, triko, gömlek, elbise, çorap, takım,
pijama, atkı gibi tüm tasarımlarda öne çıkan ekoseler yeni yılda desen klasiğinden
kopamayanlar için ideal bir öneri.
Pijama Partileri…
Yastık savaşları ve pijama partileri yeni yılın en eğlenceli aktiviteleri arasında
her dönem varlığını koruyor. Ev odaklı aktivitelerde aşırıya kaçmak istemeyenler
rahatlığın ön planda olduğu pijama partileriyle günü kurtarıyor. Özellikle yeni yılın
olmazsa olmaz deseni ekose desenli pijamalar zamansızlığıyla cazibesini koruyor.
Klasik ekose desenlerin yanına, ekoselerin farklı kontrastlarıyla birlikte kullanıldığı
özgün tasarımlar da iddiasını ortaya koyarak aynı ama farklı bir tarz sergiliyor.
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Fit Lezzet
YELİZ KUTLU

Gerçekten
aç mısınız?

Chef Diyetisyen
yeliz.kutlu@nyxmag.com

B

izler doğamız gereği, iç huzurumuzu sürekli
sağlamaya çalışırız. İç huzur düzeyimizi
yansıtan bir unsur da iştahımızdır. İştahımız,
ruhsal veya duygusal olarak kötüleştiğimizde
bizi uyarır. Bir nevi bize “iç huzura ihtiyacım
var” sinyali verir. Bazılarımız da bu sinyaller
sonucu bu iç huzurumuzu, yemek yiyerek
sağlayabileceğimizi düşünür. Bu sinyaller çoğunlukla size tek
bir tip yiyeceğe saplantılı bir arzu hissettirir. Örneğin, bu bir
çikolata, dondurma veya cips olabilir.
Aslında duygularımızla beslenmeyi ailemizden öğrenmeye
başlıyoruz ve daha sonra izlediğimiz reklam, film veya
diziler geliştirmemize yol açan faktörler arasında. Örneğin,
küçükken annemiz bize uslu durduğumuzda çikolata
veriyorsa, çikolatayı olumlu duygularla bağdaştırıyoruz veya
izlediğimiz dizide sevdiğimiz başrol karakter sevgilisinden
ayrıldığında dondurmayla mutlu oluyorsa benzer durum
yaşadığımızda bizde dondurmayla mutlu olacağımıza
inanıyoruz.
Yemeği bazı duyguları yaşadığımızda kullandığımız gibi, bazı
duygularımızı veya içsesimizi bastırmak için de kullanıyoruz.
Daha iyi, mutlu veya güçlü olmak için bu yolda aşırı yeme
isteği duyuyoruz
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Bütün bunlar aslında neden oluyor?
Çoğumuzun mutluluk hormonu olarak bildiği serotonin bunların temelini oluşturuyor. Eğer serotonin
seviyeniz az veya çok aşırı fazlaysa vücudumuz benzer tepkileri verir. Huysuz, sinirli, bunalımlı veya endişeli
hissederiz. Yapılan araştırmalar, bu durumda daha çok çikolata ve karbonhidrata yöneldiğimiz yönünde. Bu
yüzden aslında serotoninimizi düzenlememiz gerekir. Bunun için şunları yapabiliriz;
•
•
•
•
•
•
•

Aşırı yaşam stresinden uzaklaşmalıyız.
Güzel ve düzenli uyumalıyız.
Çok uzun süreli diyet yapmamalıyız.
Güneş ışığı almalıyız.
Aşırı alkol, kimyasallar veya gereksiz ilaçlardan uzak durmalıyız.
Egzersiz yapmalıyız.
Yeterli vitamin ve mineralleri almalıyız.
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Yiyecekleri anlamlandırıyoruz

Yeme arzusunun bir bileşeni de fiziksel yapılarıdır. Kıtır
kıtır, katur kutur, yumuşak veya pürüzsüz bir şeyler
yediğimizde ne hissederiz? Aslında bu hislerimize göre
içinde bulunduğumuz duygu durumunda ona uygun
yiyecekleri canımız çeker. Yapılan araştırmalarda
çoğunluk kıtır kıtır yiyecekleri öfke, üzüntü, stres
veya gerilim hissettiklerinde rahatlama kaynağı olarak
kullanıyor. Kaygan ve yumuşak dokulu gıdaları korku
ve utanç duygularını gidermek için kullanıyorlar. Sakız
gibi çiğneme gerektiren yiyecekleri ise birkaç duyguyu
bir arada yaşarken tercih ediyoruz
Besinlerin lezzeti veya yağ içeriği de onları tercih
ettiğimiz zamanları etkiliyor. Hayatımızda yüzleşmek
istemediğimiz bir duygudan korku duyarken yağlı
yiyecekleri tercih ediyoruz. Ayrıca farklı lezzetlerde
farklı duygularımızı harekete geçiriyor. Örneğin,
çikolatayı sevgiyle, naneyi enerjiyle bağdaştırıyoruz.
Koku da tabi ki önemli bir etkendir. Hastalandığımızda
ve burnumuz tıkandığında hepimiz iştahımızın
azaldığını fark etmişizdir, tam tersi güzel bir ekmek
veya kurabiye kokusu aldığımızda iştahımızın nasıl
açıldığını da.

ilk açtığımızda bize iyi hissettiren şeylerden biri
pirazindir. Vanilya kokusu mutlu ve huzurlu hissettirir.
Kokuların bu özelliğini kendimizde avantaja
çevirebiliriz. Örneğin egzersiz yapmak size zor
geliyorsa çilek kokuları bu konuda harekete geçmeniz
için size yardımcı olabilir. Yeşil elma, nane ve muz
kokularınınsa iştahı azaltma özellikleri bulunuyor.

Kokulardan etkilenmemizin temelde 2 nedeni
vardır. İlki tahmin edebileceğiniz gibi anıları
çağrıştırmasıdır. Yeni pişmiş bir ekmek kokusu
aldığımızda neler hissederiz mesela? İkincisi ise
gıdalarda bulunan psikoaktif kimyasallardır. Örneğin
kahve, çikolata tüm kabuklu kuruyemişlerde bulunan
pirazin beynimizdeki zevk merkezini harekete
geçirir. Öğütülmüş kahve veya kuruyemiş paketini

Ayrıca araştırmalar kalabalıkla yenen yemeklerde
normalin üzerinde yediğimizi gösteriyor. Hele bir de
davet sofrasını siz hazırlıyorsanız “tadına bakmam
lazım, olmuş mu?” diyerek kalori miktarını daha da
arttırabilirsiniz.
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Diyet iştahımızı nasıl etkiler?
Diyetlerle alakalı her ne kadar mahrumiyete yol açtığından
aşırı yeme isteği oluşturur diye bir görüş olsa da araştırmalara
göre bu doğru değil. Artan yeme isteğini destekleyen tek diyet
türü, sizin yaşamınızı sürdürmek için almanız gereken kalorinin
altında kısıtlayan diyetlerdir. Eğer yeterli kaloriyi alıyor, bir
uzmanla doğru şekilde ilerliyorsanız doymama ve aşırı yeme
isteğiniz duygularınızla alakalıdır.
• Duygularınız size verilen diyetteki kurallara isyan etme 		
içgüdünüzü arttırabilir.
• Herkese yazılan hazır diyetlerden uygulamaya çalışıyorsanız
bu sizin yaşam biçiminize uymayabilir.
• Tek tip beslenmeye dayalı bir diyet uyguluyorsanız, 		
tüketmediğiniz besin grubuna özlem duyabilirsiniz.

O zaman tüm bu bilgilerden sonra ilk sorumuza
geri dönelim; GERÇEKTEN AÇ MISINIZ?
Duygusal açlığı işaret eden bazı özellikler vardır;
• Aniden gelen bir açlık hissi
• Belli bir yiyeceğe aşırı odaklanmış istek
• Yeme akıl ve ağızda başlar, düşününce adeta tadını 		
ağzımızda hissederiz
• Acil olarak yeme isteği
• Üzücü bir duyguya eşlik etmesi
• Kendiliğinden veya fark etmeden yeme yani “Aaa! bu ne 		
zaman bitti?” dediğimiz anlar.
• Tok olduğunuzda bile bir yemeği isteme
• Yedikten sonra pişmanlık
Eğer açlığınız veya yeme isteğiniz bu özelliklerden bir veya
birkaçını içeriyorsa muhtemelen gerçekten aç değilsiniz.
Ama karşı konulamaz bir isteğiniz de var. Peki bunu
azaltmak için ne yapmalıyız?
• Böyle hissettiğinizde 15 dakika bekleyin. Muhtemelen 		
15 dakikanın sonunda bu aşırı isteğiniz normal seviyeye 		
düşecektir.
• Bu süreçte yemeklerden uzak durun. Gerekirse mutfağı 		
veya evi terk edin.
• Eğer ağzınızda tadını hissettiğiniz şekilde yani ağız açlığı 		
yaşıyorsanız dişlerinizi fırçalayabilirsiniz ve su için.
• Kendinizi dinleyin. Ne hissediyorsunuz? Korku, utanç, öfke,
stres gibi duygu durumları içerisindeyseniz aç değilsinizdir.
Bu kötü duygular yerine sevgi duygusunu koyun. İçinizdeki
kelebeğin kanat çırptığı anları düşünün veya bulunduğunuz
anın keyfini çıkarın.

Zayıflamaya odaklanmayı bırakın,
iç huzurunuzu yakalayın ve değişimi izleyin…
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Şık Mekanlar,
Nefis Tatlar
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GERÇEK
MEKSİKALI’DAN
ORJİNAL
LEZZETLER
Şehrin Meksikalısı Ranchero, Aztek ve Mayalara kadar uzanan 9 bin yıllık mutfak kültürünü temsil ediyor…
Meksika mutfağını seviyorsanız ya da bu lezzetlerin nasıl
aralarında Ranchero patentli tariflerin de olduğu
olduğunu merak ediyorsanız, kökü Aztek ve Mayalara
40’ı aşkın sos eşlik ediyor. Pek çok yemeğin yanında
uzanan 9 bin yıllık orjinal tarifleri deneyimlemek
servis edilen mısır cipsi nachoslar ile tortilla ekmekleri
için okyanus ötesine kadar gitmenize hiç gerek
de özel makinelerde hazırlanıp, günlük, taze olarak
yok. Meksikalı & Türk bir ailenin işlettiği Ranchero
sunuluyor. Meksika yemeklerini daha önce yerinde,
Restaurant, sahip olduğu ambiyansı, orjinal yemekleri,
hatta orada yaşayıp tatmış olanların “Meksika’da
bu lezzetlere eşlik eden muhteşem margaritaları ve
nasılsa, burada da aynısı” dediği Ranchero lezzetlerini
birbirinden özel kokteylleriyle Meksika’yı Türkiye’ye
denemek isteyenler, mekanın İstanbul’un her iki yakası
ile Ankara’daki şubelerine uğrayabilirler.
taşıyor. Gerçek Meksikalıların elinden çıkan gerçek
Meksika lezzetlerini sunan mekanın zengin mönüsüne,
Bilgi ve Rezervasyon İçin: www.ranchero.com.tr

İtalyan lezzetlerinin
Anadolu Yakası’ndaki
en nadide durağı

LA MIA LUCE
İtalyan Konsolosluğu tarafından sadece alanında en iyilerine
verilen “Ospitalite Italiano” ödülü sahibi LA MIA LUCE, yeni yıla
unutulmaz bir geceyle girmek isteyenler için özel bir konsept
hazırlığı içinde. LA MIA LUCE, 2021’in son gecesinde yine
hizmet kalitesinden ödün vermeden, iştah açıcı nefis menüsüyle
müşterilerine hem tadım hem müzik ziyafeti sunacak.
Tüm akşam boyunca müşterilerine yemeklerinde, sohbetlerinde
eşlik edecek DJ ise çalacağı şarkılarıyla hafızalarda unutulmaz
anlar bırakacak. La Mia Luce ailesi, yıla şansın, umudun ve
mutlu bir başlangıcın simgesi olarak 2022’nin ilk dakikalarında
şampanya ikramı ile geceyi renklendirecek.
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İstanbul’un en sevilen Çin restoranı
Shang Palace yeniden kapılarını açtı.
İstanbul’un kalbi Beşiktaş’taki Boğaz’a nazır konumunda, Asya ve Türk Misafirperverliği’nin mükemmel birleşimini
sunan Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un ödüllü imza restoranı Shang Palace, kapılarını yeniden açtı. Tarifleri
yüzyıllara dayanan zengin Çin ve Kanton Mutfağı’nı modern yorumlarla sunan Shang Palace, özel sunumları, imza
lezzetleri ve göz alıcı ambiyansıyla misafirlerini yeniden karşılıyor.

Uzun yıllar boyunca, çok sevilen Çin Mantısı “Dim
Sum” ya da Çin Eriştesi “Noodle” gibi tarifler üzerinde
çalışarak uzmanlaşan şefler, ana vatanları Çin’in zengin
gastronomi mirasını İstanbullular’la buluşturuyor.
Görsel olarak misafirlerin favorisi olan El Açması Çin
Eriştesi “La Mian”ın hazırlığı, şefin el çabukluğu ve
ustalıkla yaptığı hazırlık ile izleyenleri adeta büyülüyor.
İki aşamalı sunumu ve eşsiz lezzetiyle restoranın
özlenen lezzetlerinden Fırında Kızartılmış Bütün Pekin
Ördeği ise şehrin en özel gastronomi deneyimlerinden
biri... Sichuan Usulü, Bal ve Siyah Sirke ile Kızartılmış
Çıtır Bonfile Dilimleri, “XO” Sosuyla Lezzetlendirilmiş
Salatalık ve Siyah Fungus Mantarlı Ördek Salatası,
Acı Ekşi Deniz Mahsülleri Çorbası, Wok’ta Acı Sosla

Pişirilmiş Kuzu Pirzola ve Sarmısak Soslu Şehriye
Eşliğinde Buharda Pişirilmiş Deniz Tarağı gibi pek çok
özlenen lezzeti de restoranda deneyimlemek mümkün.

Otantik ve etkileyici sunumu ile
“Kung Fu Tea Master”
Shang Palace, kapılarını yeniden açarken sürpriz
sunumlara da yer veriyor. Şehrin tek “Kung Fu Tea
Master”ı, temeli dövüş sanatlarına dayanan bir
çay servisi ile misafirlerini büyülüyor. Kung Fu’dan
esinlenen ve Çin halk kültürünün en özel örneklerinden
olan bu çay seremonisi, Shang Palace misafirlerine
adeta görsel bir şov sunuyor.
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Jolly Joker Private,
Canlı Müzik ve
Yemek Deneyimiyle
Mest Ediyor
CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında açılan
Jolly Joker Private, boğaza nazır manzarasında özel
lezzetleri, kaliteli müzik ve eğlence dolu programıyla
yeni bir deneyim sunuyor. Her detayı özenle hazırlanan
Jolly Joker Private, yemekleriyle damağınızı,
müzikleriyle kulağınızı mest ediyor.

Müziğin Ritmi Bu Kez Boğaz’da
Tüm detayları özenle düşünülen ve tasarlanan Jolly Joker Private, yeni ambiyansında misafirlerine sunduğu yemek
ve müzik şöleni ile gusto bir deneyim sunuyor. Boğazın eşsiz manzarasında canlı müzik ziyafetini şefin mutfağından
özel lezzetlerle bir arada sunan Jolly Joker Private, kaliteli hizmet anlayışıyla da farkını bir üst seviyeye taşıyor. Jolly
Joker Private, ocak ayında da Gülşen, Koray Avcı ve AFARA müzikali gibi birbirinden değerli konserlere de ev sahipliği
yapmaya devam edecek.

MENÜYÜ
KENDİN YAP
Mavra
Arnavutköy'den
özel gruplara
özel alternatifli
menüler
‘Her şey mevsiminde güzel’ mottosuyla kısa sürede Arnavutköy’ün en çok tercih edilen mekanı olan Mavra Arnavutköy,
yaptığı yenilikçi atılımıyla misafirlerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Hazırladığı alternatifli zengin
menüsünün yanı sıra misafirlerine seçim özgürlüğü sunan mekanda isteyen istediği menüyü hazırlayabilecek.
Balık dışında et ve taze sebzelerle yapılan mezelere ek, menüde olmayan fakat sizin yemek istediğiniz yemeklerde
yapılabilecek. Özel günlerde sizin seçtiğiniz menü ile misafirlerine seçenek özgürlüğü sunan Mavra Arnavutköy, farklı
damak tatlarına da hitap edebilecek. Mekanın bu uygulaması kutlamalar, ekip yemekleri, doğum günleri, nişan, düğün
eğlenceleri ve iş toplantılarının yeni adresi oldu.
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SIX SENSES KOCATAŞ MANSIONS
YENİ YILA BÜYÜLÜ BİR MERHABA
Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, yeni yılı Boğaz’ın incisi Sarıyer’de,
tarihi Osmanlı yalılarının görkemli atmosferinde unutulmaz yılbaşı eğlenceleri ile karşılıyor.
Yüksek tavanlı ferah odalarda konaklama, Toro Latin Gastro Bar veya Avlu Restaurant’da
yılbaşı Gala yemeği ve after party eğlencelerine ek olarak, yeni yılın ilk Brunch’ı ve
Six Senses Spa deneyimleri misafirleri bekliyor.
Yılbaşı Gala yemeği için iki ayrı restoran alternatifi
sunan Six Senses Kocatas Mansions’ta, 250 yıllık
bir hamamın tarihi atmosferinde hizmet veren Toro
Latin Gastro Bar, pan-Latin&Asya mutfağının eşsiz
lezzetlerini DJ performansı eşliğinde misafirlerine
sunarken, Avlu Restaurant’ın sımsıcak atmosferi
Executive Chef Özgür Üstün tarafından doğal ve yerel
malzemelerle hazırlanan beş aşamalı özel yılbaşı menüsü
eşliğinde yeni yıl coşkusunu unutulmaz bir gastronomik
deneyime dönüştürüyor. Gala yemeğinin ardından canlı
performansla hareketlenen eğlence, after party ile
doruğa ulaşıyor.
Bu özel konaklama deneyiminde, yılın ilk sabahı
Six Senses Kocataş Mansions’ın yerel ve ev yapımı
ürünlerle sunulan Brunch’ı canlı müzik ile taçlanırken,
Six Senses Spa’nın yemyeşil atmosferinde dinlenmek
ve rahatlamak isteyen misafirlere sıra dışı bir atmosfer
sunuluyor. Bilinenin ötesinde deneyimlerle harmanlanan
yeni yıl programı, Six Senses’ın dünya çapında tanınan
sürdürülebilirlik felsefesinin bir yansıması olan
Earth Lab Atölyelerinde doğal malzemelerle kişisel
bakım ürünleri, mum, sabun veya kombucha yapımını
misafirlerle paylaşarak, yeni yılda doğayı koruma
konusunda adımlar atmak üzere misafirleri davet ediyor.
26 Aralık’ta Christmas Brunch ile yeni yıl kutlamalarına
başlayacak olan Six Senses Kocatas Mansions’ta canlı
müzik performansı bu özel güne renk katıyor.
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AKARETLER’İN RİTMİ DEĞİŞİYOR
“W Istanbul’da Yılbaşı''
Dinamik, genç, özgür ve özgün tarzı ile şehrin ruhunu değiştiren W Istanbul; W Lounge ve
W Secret Garden olmak üzere 2 farklı alanında 7 farklı DJ performansı ve Live Percussion
Show’ları ile Akaretler’in ritmini değiştirmeye hazırlanıyor. Yılın son günü için kaliteli
eğlenceyi odak noktasına alan ikonik otel; E-Wow ve Wow Suite odalarında küçük kapalı
gruplara özel parti alanları da yaratıyor.

Merkezi konumu ile herkes için ulaşılabilir olan, gösterişli yapısı ile tüm gözleri üzerine çeken ve aynalı
yolu ile şıklık iddiasını içeride de güçlendiren W Istanbul; yılbaşı için mekan arayışında olanlara toplam
7 farklı DJ performansı ve Live Percussion Show ile göz kırpıyor. Otel W Lounge ile birlikte otelin farklı
bir noktasında saklı bir bahçe olan W Secret Garden’ı da yılbaşı için süslüyor. Misafirlerine yılın son
gecesi için ortak alanlarında çifte parti alanı sunan otel; E-Wow ve Wow Suite odalarında da küçük kapalı
gruplara özel parti alanları yaratıyor. Limitsiz bir eğlence anlayışı ile W Istanbul; limitsiz içecek ve pass
around atıştırmalıkların ikram edileceği bu özel davete konuklarını bilet ile kabul ediyor.
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Şef Murat Bozok'un tabaklarıyla,
2022'ye Ferida'da merhaba
İstanbul'un yeni buluşma noktası tarihi Fişekhane'de yer alan Ferida Brasserie'nin yılbaşı
menüsü tamamlandı. Şef Murat Bozok'un danışmanlığını yaptığı restoranda yılbaşı akşamı
için belki de tüm yıl damaklarda iz bırakacak özel bir menü hazırlandı.

Ferida'nın yılbaşı menüsü Trüflü kestane çorbasıyla başlıyor. Başlangıçlarda meze tabağı,
kuru etli Boşnak topları ve Ferida misafirlerinin vazeçilmezi olan Boşnak mantısı var.
Ana yemek alternatiflerinde kuru biryan veya kestaneli hindi tercihi yer alıyor. Balkabağı
tatlısıyla final yapılacak menüde 2022'nin ilk saatlerinde çorba ve sucuk ekmek ikram
edilecek. Alkolsüz menünün kişi başı fiyatı 600 TL olarak belirlenirken, uluslararası imza
kokteyllerin tadına bakmak isteyenler ve diğer alkol seçeneklerini değerlendirecek
misafirler sabit menü fiyatı dışında bu alternatiften faydalanabilecek.
Ferida Brasserie'de bu özel gecede özel DJ performansı da sergilenecek.
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FOUR SEASONS HOTEL BOSPHORUS
DİNAMİK PROGRAMLARIYLA YILBAŞI DÖNEMİNİ
KUTLAMA MEVSİMİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
İstanbul Boğazı’nın etkileyici manzarasına ev sahipliği yapan Four Seasons Hotel Bosphorus,
benzersiz servis kalitesi ve renkli programları ile kalpleri çalarak yılın en güzel dönemine
keyif getirecek zengin bir içerik sunuyor.
Noel Yemeği Aileleri Güzel Lezzetler Eşliğinde Bir
Araya Getiriyor
Noel kutlaması için zarif Noel süslemeleri ile dekore
edilen AQUA Restaurants & Bar, 24-25 Aralık
günlerinde aileleri 4 aşamalı Noel yemeğinde, 25
Aralık’ta ise geleneksel Noel öğle yemeğinde iz
bırakan lezzetler eşliğinde buluşturuyor.

yıl coşkusunu sofralara taşıyor. Misafirler yeni seneyi,
AQUA’nın ışıltı ortamında, İpek Dinç’in canlı müzik
performansı, keman şovu, DJ performansı ve dans
gösterisinden oluşan eğlenceli bir program eşliğinde
karşılayacaklar.
Bosphorus Balo Salonu’nda düzenlenecek A Night
Under the Stars Yeni Yıl Gala Yemeği’nde ise Four
Seasons şıklığı, otelin Baş Aşçısı Savaş Aydemir ve
ekibi tarafından hazırlanan 5 aşamalı menüdeki
lezzetler ile birleşecek. Her detayında Four Seasons
zarafetini yansıtan, damaklarda iz bırakacak tatlar
yılbaşına yaraşır sunumlar ile bir lezzet yolculuğunun
kapılarını aralayacak. Yıldız temalı dekoru ile görsel
bir şıklık sunan Gala Yemeğinde, sahne alacak olan
Lounge Orkestrası, Brenda, DJ ve dans performansları
geceyi müzik ve eğlenceyle birleştirecek.

Four Seasons dokunuşu ile Umut ve Heyecan Dolu
Yeni Bir Yıl
Four Seasons Hotel Bosphorus, yeni yıla büyüleyici
bir atmosferde, lezzetli yemeklere eşlik edecek bir
eğlence ile girmek isteyenler için birbirinden özel
programlar hazırladı.
AQUA Restaurant & Bar’da sunulacak Glitter &
Sparks Yeni Yıl Gala Yemeği için yetenekli şef Görkem
Özkan ve mutfak ekibi deniz ürünlerinin yaratıcı
yorumlarla sunulduğu 6 aşamalı özel bir menü ile yeni
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Çocuklar için aileleriyle birlikte mutluluk ve
eğlence dolu bir deneyim: Winter City
Four Seasons Hotel Bosphorus geleneksel hale gelen
buz pateni pisti ile bu sene de çocuklu ailelere özlenen
eğlenceli anlar yaşatıyor. Çocukları kış aylarının en
güzel aktivitelerinden, Boğaz’ın kıyısında açık havada
buz pateni ile eğlence dolu bir deneyim karşılıyor.
Terasında, bu eğlenceli deneyimi sunan Four Seasons
Hotel Bosphorus, Winter City alanını daha da
eğlenceli hale getiriyor. Eğitmenlerin bulunacağı ve
özel ders imkanlarının da sunulduğu buz pateni keyfi,
unutulmayacak bir kış masalı sunuyor.

‘Winter City Festival’ ile Yılın İlk Gününe Eğlence
ve Lezzet Dolu Bir Başlangıç
Bosphorus Balo Salonu’nda, konaklayan misafirlerini
yılın ilk sabahı ‘Winter City Festival’de bir araya
getiren otel, barbekü, döner, Cağ Kebabı gibi lezzetli
ve geniş seçeneklerle seneye iştah kabartan bir
başlangıç vadediyor. Bu lezzet dolu birliktelikte,
misafirleri Şef Görkem Özkan ve Pasta Şefi Adil Çakıcı
ile hünerli ekipleri tarafından hazırlanan yaratıcı
tatlar bekliyor. Boğaz kıyısında açık havada buz
pateni, artistik buz pateni gösterisi, Niks Kar Korteji,
çocuklar için sirk makyajı ve Purple Hand Band’in
eğlenceli performansı bu lezzet dolu günde misafirlere
unutulmaz bir gün yaşatıyor.

The Spa Hediye Sertifikaları ile sevdikleriniz için
yenileyici bir başlangıç
The Spa, yeni yıla taptaze duygularla ve dinlenmiş,
arınmış bir ciltle başlamak isteyen misafirlerini
de tazelik ve rahatlama sunan bir deneyime davet
ediyor. The Spa’dan Hediye Sertifikaları masajları,
hamam, vücut bakımları ile sevdiklerinize yeni yıla
mutlu bir başlangıç sunuyor. The Spa bünyesinde
kullanılan dünyaca ünlü spa markaları Sodashi ve
Biologique Recherche ürünleri ile sunulan bakımlar
lüks bir deneyim yaşatırken MLX I³Dome, kızılötesi
teknolojisini plazma ve ışık ile birleştirerek bağışıklığı
güçlendiren ve üç etkili bir detoks bakımı sağlayan
bakımlarla sağlık dolu bir detoks deneyimi sunuyor.

Grace Brands ile zarif çay saatleri
İstanbul Boğazı’nın mavi sularına bakan terasında
YASEMİN, Four Seasons’ın yetenekli şefleri tarafından
hazırlanan yaratıcı menüsü, tatlı seçenekleri ve Grace
Brands’in zarif sunumlarıyla kutlama sezonunda da
renkli çay saatlerine ev sahipliği yapıyor. Four Seasons
lezzetlerinin yanı sıra mekân, tropikal esintiler taşıyan
şık dekoru ile de dikkat çekiyor.
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Yılbaşı ruhunu tüm ışıltısı ve
umutlarıyla eşsiz lezzetler
sunan bir meyhanede
karşılamaya ne dersiniz?

Perihan Meyhane, meyhane kültürünün yaşaması ve yeni nesillere aktarılmasını
hedefleyerek, sıcak ve bizden bir meyhane deneyimini, genç ve yaratıcı şefi Savaş Zafer’in
lezzetleriyle yılbaşında misafirlerine sunuyor.

Yılbaşı menüsünde şef Savaş Zafer’in modern yorumlarıyla hazırladığı klasik mezelerden isli yoğurt soslu fellah köftesi,
acı yağ ve karamelize cevizli Çerkez tavuğu, lavanta aroması ve mavi haşhaşlı köz patlıcan gibi lezzetlerin yanı sıra; çıtır
uykuluk, acılı kabak güveç ve ana yemek olarak balkabağı püresi yatağında bonfile dilimleri yer alıyor. Sevdikleriniz,
dostlarınız, ailenizle birlikte lezzet dolu yılbaşı keyfi yaşamak, DJ eşliğinde eğlence ve sıcak bir atmosferde keyifli
muhabbet anlarınıza bir yenisi eklemek için Perihan Meyhane’ye rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın.
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Yılbaşı sofralarında
lezzet şöleni
Yılbaşı gecesi sevdiklerinizle birlikte mükemmel ve gösterişli bir sofranın tadını çıkartabilirsiniz.

HİNDİ DOLMASI

Herkesin heyecanla beklediği, gecenin vazgeçilmezi kızarmış
hindi dolması, Koroplast’ın önerisi ile yılbaşı sofralarınıza
geliyor.

Malzemeler
• 1 büyük hindi
• 1,5 su bardağı pirinç
• 1 adet kuru soğan
• 3 diş sarımsak
• 5-6 adet kestane

• 3 yemek kaşığı kuş üzümü
• 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
• 1 yemek kaşığı tereyağı,
• Tuz, karabiber
• Koroplast fırın torbası

Hazırlanışı:
Öncelikle baldo pirinci yıkayın, sonra üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyin ve 20 dakika bekletin. Bir tencereye
2 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağı ekleyin, üzerine soğan ve sarımsakları ekleyerek kavurun. Kavurduğunuz soğan
ve sarımsakların üstüne dolmalık fıstık ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kavurduğunuz karışımın üzerine pirinçleri
ekleyin ve biraz daha kavurmaya devam edin. Bu karışımın üzerine kuş üzümü ve kestane ekleyin. Elde ettiğiniz
karışımın üzerine 1,5 su bardağı su, tuz, karabiber ve yenibaharı da ekleyip pilavın suyunu çekene kadar pişmesini
bekleyin. Pişen pilavın içine dilerseniz maydanoz da ekleyerek hindinin içini doldurun. Doldurulan hindiyi Koroplast
Fırın Torbası'na koyun ve üstüne kürdan yardımıyla küçük delikler açın. Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında
3 saat pişirin.

GODIVA’dan Orijinal Fondü Tarifi
Malzemeler:
• GODIVA Drop Çikolatalar 		
(Sütlü, Bitter, Beyaz veya Ruby)

• Mevsim meyveleri
• Marshmallow, kurabiye ve kraker

Hazırlanışı:
Tencereyi birkaç cm su ile doldurun ve ağır ateşte kaynatmadan ısınmaya
bırakın. Isıya dayanıklı ve su dolu tencerenizin genişliğinden daha geniş olan bir
kâseye çikolata parçalarını doldurun. Kâseyi, ısıttığınız suyla dolu tencerenin
üzerine yerleştirin. Kasenizin tabanının suya değmemesine ve yanlarından
buhar almamasına dikkat edin. Çikolatalar buhar yardımıyla tamamen eriyene
kadar belli aralıklarla karıştırın. Erittiğiniz çikolatanızı uygun bir sunum
kabına alarak ayrı bir tarafta birlikte servis etmek istediğiniz eşlikçilerinizi
hazırlayın. Fondünüzü taze meyveler, marshmallow, kurabiye ve kraker gibi
farklı eşlikçilerle sunabilirsiniz. Çikolatanızın donmaması için içerisine çok az
krema karıştırarak ganaj haline getirebilir veya altında ısı kaynağı olan fondü
kaselerinde servis yapabilirsiniz.
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Starbucks’tan Vegan Beslenmeyi
Tercih Edenlere Özel Lezzetler
Misafirlerinin ihtiyaç ve beklentilerine her zaman değer veren Starbucks,
menüsüne vegan beslenmeyi tercih edenleri de mutlu edecek
üç yeni lezzet ekliyor.

Kare ciabatta sandviç ekmeği
içerisinde vegan peynirli, soslu
vegan şinitzel’den oluşan
Çıtır Pane Ciabatta

Dikdörtgen ciabatta sandviç
ekmeği içerisinde soslu vegan mini
köftelerin yer aldığı
Mini Sebze Köfte Ciabatta

Kare foccacia sandviç ekmeği
içerisinde 3 çeşit vegan peynir’den
oluşan
3 Lezzetli Focaccia

Plant Based ürünlerinin içeriği sadece bitki bazlı ve vegan tüketimine uygun. Sandviçler, peynir, şinitzel ve köfteye
alternatif olarak bezelye proteini bazlı ürünler kullanılarak hazırlanmış.

Yaşam Pınarım’dan
2022’ye özel karşılama
Pınar Su ve İçecek, yeni yıl ruhundan ilham alınarak tasarlanan cam
şişeleriyle, 2022’ye sayılı günler kala raflarda yerini aldı.
Ünlü tasarımcı Orhan Irmak’ın, yılbaşı temasıyla bütünleşen kırmızı
ekose desen ve yılbaşı figürleri kullanarak tasarladığı Pınar Su şişeleri,
330 ml ve 750 ml’lik iki farklı ürün seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Şık tasarımlı cam şişeleriyle tüketicisiyle buluşan Pınar Su ve İçecek,
herkesi yeni yıl ruhunu doyasıya yaşamaya ve sevdikleriyle paylaşmaya
davet ediyor.
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VEGAN ÇİKOLATA
Ülker, vegan beslenenler için şeker ilavesiz
ve % 53 oranında bitter çikolatadan oluşan
yüzde 100 vegan içeriğe sahip yeni ürünü
“Vegan Çikolata”yı tüketicileriyle buluşturdu.

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO)
Aslı Özen Turhan, yılda 80 bin tüketiciyle
görüşüp, onların beklentilerine uygun ürünleri
raflara taşıdıklarına dikkat çekerek, piyasaya
yeni sundukları vegan çikolatanın da bu
araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bir ürün
olduğunu kaydetti.
Ürün porföylerini geliştirmeye devam
edeceklerini kaydeden Aslı Özen Turhan
sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin lider
gıda şirketi olarak, trendleri yakından takip
etmek, tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini
en doğru şekilde anlayıp doğru ürünlerle bu
ihtiyaçları sahiplenmek ana odağımız.’’

Red Bull Winter Edition
Nar Lezzeti’ne Özel Ödüller
Kışı Kanatlandırıyor
Yılın son ayları gelirken Red Bull Winter Editon
Nar Lezzeti raflardaki yerini aldı. Kışın sevilen
meyvesi narın enfes aromasını içeren bu
özel lezzet, sınırlı bir süre için satışta olacak.
Red Bull Winter Edition kışı kanatlandıracak
ödülleri de beraberinde getiriyor.
Hayallerindeki kış temalı eğlence konseptini
redbull.com/kisikanatlandir adresini ziyaret
ederek tasarlayanlar, Red Bull Winter Edition
kiti kazanmanın yanı sıra planladıkları konsepti
hayata geçirirken Red Bull etkinlik aracı ile
eğlencelerini unutulmaz kılma şansına sahip
olacak.
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Mentos Kolayla
Buluşursa Ne Olur?
“Mentos Fresh Kola”
olur!

Tüm dünyada konuşulan popüler ikili
Mentos ve Kola, tek pakette buluştu!
Ağız sulandıran bu birliktelik,
her bir drajede lezzet patlaması
yaşatacak.

KAHVELİ HABERLER
Gloria Jean’s
Coffees
marka kimliğini
yeniledi
Tüm dünyada yaklaşık 50 ülkede 1200’den fazla şubesiyle hizmet
veren ve Türkiye pazarına girdiği 1999 yılından bugüne ülkemizde
de çok sevilen kahve devi Gloria Jean’s Coffees, geçtiğimiz yıl
başlattığı yenilenme hareketiyle markanın misyonunu ve büyüme
hedefini doğrudan yansıtan genç, dinamik ve modern bir logo seçti.
Türkiye zincirine 2021 yılının ikinci yarısında 100. şubesini katan
marka, yeni kimliği ve logosuyla kahve severlerden tam not aldı.

Değişime ilk olarak kahve bardakları ve mağaza içi
görsellerden başlayan Gloria Jean’s Coffees, yeni
marka kimliğiyle tüketicinin beğenisini kazanarak
yenilik çalışmalarına dekorasyon değişiklikleriyle
devam ediyor.
Gloria Jean’s menüsüne eklenen içecekler
arasında yeni yıla özel hazırlanan spiced ginger
bread latte & chiller ve sıcak olarak servis edilen
tadelatte yer alıyor. San sebastian cheesecake,
fıstıklı ve ballı ceviz ise kahvenizin eşlikçisi yeni
lezzetlerin sadece birkaçı.

Kahve Gurusu
Sam Çeviköz’den
yeni bir kahve
markası: Coffee HQ
Türkiye kahve sektörünü 3. nesil kahve ile tanıştıran isimlerden biri
olan Sam Çeviköz’ün kurduğu Coffee HQ (Coffee Headquarters),
nitelikli çekirdekleri ve özel demleme yöntemleriyle benzersiz
seçenekler sunuyor.

Coffee HQ, İzmir İstinyePark AVM'de yer alan mağazanın
ardından İstanbul Akaretler’de açtığı ikinci mağazasıyla
İstanbullu kahve severlerle de buluşuyor.
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Yeme-İçme
İşte Türkiye’nin kahve alışkanlıkları…

Türkiye’de en çok
çikolata tadında
kahve çekirdeği seviliyor
Türkiye’de yüzyıllardır günlük hayatın vazgeçilmezi
olan kahvede alışkanlıklar da yıllar içinde değişiyor.
3. nesil kahve üreticileri ile birlikte artık her geçen
gün daha fazla seçenek ortaya çıkıyor. Bu değişimle
birlikte kahve meraklıları da kendi damak tadına en
uygun kahveyi seçebiliyor. Coffee Manifesto’ya göre
son dönemde en çok çikolata, karamel ve kabuklu
yemiş tat notalarına sahip çekirdekler tercih ediliyor.
İkinci sırayı ise daha meyvemsi tatların önde olduğu
Afrika Bölgesi çekirdekleri alıyor.

Coffee Manifesto Genel Müdürü Emel Eryaman Usta,
özel bir yeri olan kahvenin, yalnızca bir tüketim maddesi
olmadığı, bir gastronomik kimlik olduğunu belirterek
son dönemin kahve tüketim alışkanlıklarını şöyle
anlatıyor:

Çikolata tadı seviliyor:
Son dönemde en çok çikolata, karamel ve kabuklu
yemiş notalarına sahip çekirdekler (Kolombiya) tercih
ediliyor. Söz konusu çekirdekler Türkiye’de damak
tadına en uygun kahveler haline geldi.

Meyve tadına ilgi artıyor:

Elle demleme seviliyor:

Tüketimde ikinci sırayı meyvemsi tatların ön planda
olduğu Afrika Bölgesi (Etiyopya) çekirdekleri alıyor.
Orta içimli olan bu kahve seçenekleri dünyanın en
çok içilen kahvelerini oluşturuyor. Türkiye’de de
meyvemsi, kırmızı ve sarı meyve gibi tatlara olan ilgi
artıyor.

Filtre kahve tüketimi, sütlü ve espresso bazlı
kahvelerin tüketiminin önüne geçti. Ayrıca filtre
kahvelerde manuel demlemeler artık daha çok tercih
ediliyor. Tüketim alışkanlıkları daha çok çekirdeğin
tat notlarını ortaya çıkaran metotlarla hazırlanmış
içeceklere yöneliyor.

Süt kullanımı azaldı:

Yaz mevsimi soğuk demleme:

Türkiye’de son birkaç yıla kadar kahvelerin sütle
tüketim oranı yüzde 60’tı. Ancak yeni ve aromatik
çekirdeklerle bu oran tersine döndü. Artık kahvelerin
yüzde 60’ı sütsüz tüketiliyor.

Mevsimselliğe göre de tüketimde değişiklikler
yaşanıyor. Özellikle yaz mevsiminde soğuk demleme
(cold brew) kahveler öne çıkıyor.
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Bir usta + çırak
yolculuğu

Pandeli
Song’un
Seçkileri
SONGÜL ÖZTÜRK
songul.ozturk@nyxmag.com

“Güzel gül, sevdiği toprakta bitermiş…”
Pandeli Çobanoğlu

Ayrıcalıklı bir kişinin “adını” ve 1900’lü yılların başındaki
“tarihi dokuyu” günümüze kadar taşıyan, Türk Mutfağı’nın
özgün tatlarından oluşan menüsü ile bir İstanbul Klasiği
PANDELİ‘deyiz.
Mısır Çarşısı’nın girişinde solda bulunan kapısından ince,
uzun, dar, taş basamaklı, duvarları turkuaz renkli olan
merdivenlerinden yukarı doğru çıkıyoruz. Üst kattaki
duvarların tamamı muhteşem turkuaz renkli orijinal İznik
Çinileri ile kaplı, masalarda bembeyaz kolalı örtüleri,
pencerelerinden renkli bir kalabalığa sahip Eminönü
Meydanı’nı, Galata Köprüsü’nü izleyebileceğiniz Pandeli
Restoran.
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Restorana adını veren ve nefis yemekleri ile aranan
bir mekan olmasını sağlayan kişi Pandeli Çobanoğlu,
Niğde’de doğmuş ve küçük yaşta İstanbul’a gelmiş,
aslen Rum kökenli bir Türk vatandaşı…
Pandeli, İstanbul'a ilk geldiği yıllarda Mısır
Çarşısı’nın arkasındaki Mercan Yokuşu’nda seyyar
bir arabada piyaz satarak geçimini sağlamaya
çalışmış. Sonrasında ilk Köfteci dükkânını 1901‘de
Çukur Han’da ufak bir barakada açmış.
Kısa zamanda burası herkesin severek gittiği bir
mekan haline gelmiş. Dönemin entelektüelleri;
gazetecileri, şairleri, yazarları ve politikacıları da
müdavimleri arasına katılmış.
Mustafa Kemal Atatürk de Kolağası olduğu
zamanlarda Pandeli Çobanoğlu ile dostluk kurmuş,
sonraki yıllarda da restoranının müdavimlerden biri
olmaya devam etmiş.
Fakat Pandeli, Balkan Savaşı ve ardından 1.Dünya
Savaşı şartlarıyla baş edemeyince Niğde’ye dönmek
zorunda kalmış. Savaştan sonra tekrar İstanbul’a
gelerek Eminönü'ndeki Yağcılar İskelesi'nde üç katlı
bir binada lokantasını tekrar açmış.
Pandeli bir dönem kapanmak zorunda kalmış, ancak
devlet büyüklerinin ısrarcı desteğiyle kendisine
yemek yapması için gerekli ortam yaratılmış. Ve
Pandeli Restoran tarihi Mısır Çarşısı’nın Eski Balık
Pazarı kapısından; şimdiki tarif ile, Galata’yı gören
ana giriş kapısının solundaki merdivenlerden yukarı
çıktığımızda, şimdi de hizmet vermeye devam ettiği
yeni yerine kavuşmuş. Restoran zaman zaman
bazı olumsuzluklardan etkilenmiş olsa da en son
2018 yılında ticari kaygı düşünmeyen birkaç kişinin
çabalarıyla aynı ruh ve deneyimle yoluna devam
ediyor.
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Pandeli Usta, Cemal Biberci’yi 15 yaşlarındayken
yanına almış ve onu yetiştirmiş.
Bu esnada oğlu Hristo tıp eğitimi alıyormuş.
1967’de Pandeli Çobanoğlu yaşama veda edince
restoranın işletmeciliğini, çocuk yaşta yanında işe
başlamış olan Cemal Biberci ve Temmuz 2021’de,
94 yaşındayken hayata veda eden oğlu Dr. Hristo
Çobanoğlu beraber üstlenmişler.
Pandeli geleneği, 57 yıl buraya hizmet veren
aşçı İsmail Demir’in yetiştirdiği Abdullah Sevim
ile ekibe sonradan katılan Bayram Karaçam ile
sürdürülüyor. Şefler de restoranın geleneklerini
bozmadan, reçetelerin asıllarına sadık kalarak,
yeni yorumlarıyla Pandeli’nin menüsünü
zenginleştiriyorlar.
Restorantın İşletme Müdürü Özay Çınar da
geleneği canlı tutanlardan. Kendisi 14 yaşında
iken bu aileye katılmış, günümüzde de Pandeli
kurallarını yaşatmayı hedeflemiş birisi.

Pandeli’nin asıl başarı sırları
Pandeli Usta’nın vasiyetinde
yatıyor:
*Dışarıdan eleman almamak ve
içeriden yetişen ustalarla çalışmak,
*Yemekleri kömür ateşinde,
bakır kaplarda pişirmek.
Bu başarı hikayesi, Pandeli Restoranı bütün dünyanın
tanıdığı bir lezzet mekanına taşımış. Gidilmesi gereken
yerler arasında tavsiye edilen, birçok yerli ve yabancı
kaynak tarafından defalarca ‘en iyi lokantalar’ kategorisinde
seçilmesini sağlamış.
Pandeli’ye gelip unutulmaz lezzetleri, eski tatları ile
buluşmuş, yerli ve yabancı birçok kişinin fotoğrafı, notları
restoranın duvarlarında yerlerini bulmuş.
Misafirleri arasında Mustafa Kemal Atatürk başta olmak
üzere Celal Bayar, Adnan Menderes, Fahrettin Kerim Gökay,
Yusuf Ziya Ortaç, Hüseyin Cahit Yalçın, Necmeddin Molla,
Orhan Seyfi, Orhon Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmed Haşim,
Amerikan Büyükelçisi George McGhee, Kraliçe 2. Elizabeth,
İspanya Kralı Juan Carlos, Kraliçe Sofia, Audrey Hepburn,
Robert De Niro, John Malkovich, Peter Ustinov, Roman
Polanski, Sarah Jessica Parker, Daniel Day Lewis, Burt
Lancester, Melina Merkuri , Sean Connery, Catherine ZetaJones, Pedro Alonso, Patrick Stewart, Penn Badgley gibi
sanat ve siyaset dünyasından pek çok ünlü isim var.
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Kağıtta Levrek
Pandeli’nin menüsünde en üst sırada Efsanevi
Kağıtta Levrek var. Bu menü ile ilgili ilginç bir bilgiyi
sizlerle paylaşmak istiyorum. Sunumda kullanılan
ve özel bir katlama tekniği uygulanan kağıtlar
Yunanistan’dan geliyor.

Dönerli Patlıcan Böreği
Pandeli’nin tarifiyle ve eski teknikleri kullanılarak
yapılan Dönerli Patlıcanlı Böreği de menüdeki yerini
koruyor. Ve tadı damaklarda kalacak türden.
Tavsiye ederim.
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Zamanı geride bırakıp bugüne geldiğimizde de “çok farklı
olmayan” bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Patlıcan
salatası, sebzeli kuzu incik, hünkar beğendi ve badem
kurabiyesi de dahil eski lezzetlerin hepsi Pandeli’de servis
edilmeye devam ediliyor.

Kuzu Tandır İç Pilav
Badem Kurabiyesi
Badem kurabiyesi, vişne tiridi, ayva tatlısı, eski usul yapım
kazandibi Pandeli‘nin meşhur tatlılarından …
Ben seçimimi Vişneli Tirit’ten yana kullandım. Bu meşhur
tatlıyı denemeden restorandan ayrılmak olmazdı…

Vişneli Tirit
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Restoranda kullandıkları tüm malzemeler 120 yıllık kültürü
ve tarihi lezzetleri yaşatmak adına özenle seçilmiş, elli-altmış
yıllık tedarikçilerinden sağlanıyor.
Pandeli Restoran ve tüm ekibi yeni yılı karşılayacağımız bu
günlerde, yıllandıkça ilk günkü heyecanlarını ve azimlerini
gelecek zamana aktararak yıllar sonra da bir İstanbul klasiği
olmayı hedefliyorlar.
Mısır Çarşısı saat 19:00 kapandığı için akşam yemeği servisi
yapılamıyor. Restoran pandemi nedeniyle Pazar günleri
kapalı. Pazar hariç diğer günler 11:30 – 19:00 saatleri arası
açık bulunuyor.
PANDELİ’yi farklı kılan; Tarihi Mısır Çarşısı’nın içinde,
geçmişten günümüze, insanların burada tattığı yemeklere
olan bağlılığı ve tüm çalışanların bu tutkuyu sürdürmeleri olsa
gerek.
Türk Mutfağı’nın tarihle birleştiği yere, duvarları mavi
çinilerden oluşan merdiven basamaklarından
“SİZ“de çıkın…

PANDELİ
Mısır Çarşısı içi, Balık Pazarı Kapısı, No:1
Eminönü - Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 527 39 09
www.pandeli.com.tr
instagram: pandeliistanbul
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İlham Veren
Kadınlar
5
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Hayatı kendi kurgusu hatta dayatması içinde
yaşamak, yeniyi, farklıyı denemek hatta yanı
başımızda belirdiği zaman bile farketmek, günlük
rutin içinde çok zor. Akışa kapılan insanların buna ne
güçleri ne de niyetleri var. Ancak bazı insanlar bırakın
akışa kapılmayı, o akışa cesurca dur der, olmadı yön
çizer. Size aşılmaz engel gibi görünen ne varsa onlar
için bir zıplama taşı, direnci öğrendiği bir deneyim,
geleceğe hazırlayan bir sınava dönüşür. İşte “ilham
veren kadınlar” bölümünde bu kadınları anlatmak
istiyoruz.
Kimi büyük projelerle kimi küçük dokunuşlarla ilham
verirler, kimi ardına bile bakmaz, kimi özgürlüğünün
onu çıkaracağı zirveye köklerinden aldığı enerji ile
ulaşır. Kendi ipek gibi dokur ve hepimizi kimi zaman
büyük bir görsel şölenle, dayanışmayla kimi zaman
sabırla, birbirinden canlı renklerle, müzikle, saygıyla,
coşkuyla hayata bağlar.
NYXmag sizi her sayısında ilham veren kadınlarla
buluşturmayı vaadediyor.
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Dicle İpek Öztaşkın
Rivus Markası Kurucusu / Girişimci ve Tasarımcı
Ailesi finansçı ya da bankacı olmasını beklerken o çocukluğundan beri tutkuyla istediği
moda tasarımını seçti ve senelerce moda dünyasının önde gelen markalarında edindiği
tecrübelerinden sonra kendi markası Rivus’u kurdu. 20 yıla yakın bir süre profesyonel
olarak yüksek hacimli yurt dışı ve yurt içi, perakende satış ve tasarım yapan hazır giyim
tekstil firmalarında çalıştı.
Markasının adını önemli bir nehir olan Dicle’den yani kendi isminden esinlenerek seçti.
Dicle İpek Öztaşkın Rivus kadınını, ayrımcılığa, her türlü sınırlandırma ve sınıflandırmaya
karşı, üreten, çalışan, okuyan, sorgulayan, farkındalığı olan, kendine iyi bakmayı hayat
felsefesi sayan, modanın esiri olmaktansa, KENDİSİNİN EFENDİSİ olmayı seçmiş kişiler
olarak tanımlıyor.
Röportaj: Sevil Balaban / sevil.balaban@nyxmag.com
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Rivus cinsiyetsiz bir kimliğe sahip.
Cinsiyetsiz çünkü
koleksiyonlarımızda erkeklerin
de rahatlıkla giyebildikleri
tasarımlarımız da yer alıyor.
Rivus'un kuruluş hikayesini sizden
dinleyebilir miyiz?

geçmeyecek efektif ürünler tasarlamaya özen
gösteriyor ve çizgimizi de bu kriterlerle belirliyoruz.
Markamın kurulduğu günden bu zamana geldiğimizde
Rivus aynı zamanda cinsiyetsiz bir kimliğe sahip
oldu. Cinsiyetsiz çünkü koleksiyonlarımızda ve
ikonik parçalarımız arasında erkeklerin de rahatlıkla
giyebildikleri tasarımlarımız da yer alıyor. Rivus,
ayrımcılığa, her türlü sınırlandırma ve sınıflandırmaya
karşı, üreten, çalışan, okuyan, sorgulayan, farkındalığı
olan, kendine iyi bakmayı hayat felsefesi sayan,
modanın esiri olmaktansa, KENDİSİNİN EFENDİSİ
olmayı seçenlerin markası ve bu yönde de ilham veren
bir dünyaya sahip.

20 yıla yakın bir süre profesyonel olarak yüksek
hacimli yurt dışı ve yurt içi, perakende satış ve
tasarım yapan hazır giyim tekstil firmalarında
çalıştım. Bu süreçte, yurt dışı fuarları, kumaş
seçimleri, koleksiyon tamamlayıcı ürün tedariği
ve aksesuar seçimleri, ürün fiyatlandırma ve
satış performans analizleri, koleksiyon hazırlama
prosesleri, aksesuar - kumaş tedarikleri, müşteri için
koleksiyon prezantasyonları hazırlama ve sunumu,
mağaza görsel takip süreçleri, mağaza dekorasyon
detay ve vitrin dizaynı, mağaza içi ürünün, renk ve
hikayesine göre konumlandırılması, katalog çekim,
styling vb. gibi yani bir ürünün tasarlanmasından
daha sonra satışa hazır hale gelmesine, mağazada
müşteri ile nasıl buluşacağına ve teşhir edileceğine
kadar olan her süreçte deneyim kazandım. Ailem
finansçı ya da bankacı olmamı istiyordu; hatta
maliye okudum ancak çocukluğumdan beri tutkuyla
istediğim moda tasarımından asla vazgeçmedim
ve tasarım eğitimi de alarak, senelerce moda
dünyasının önde gelen markalarında edindiğim
tecrübelerimden sonra kendi markam Rivus’u
kurdum.

Marka adınız Rivus’un anlamını,
felsefesini öğrenebilir miyiz?
Markamın adı önemli bir nehir olan Dicle’den
geliyor; aynı zamanda da benim adım… Rivus
Latincede nehir demek, İngilizcedeki river
kelimesinin kökeni… Rivus markasının dünyası;
sadelik ve çabasızlık üzerine kurulu… Sade,
çabasız ama bir o kadar da çağdaş, giyilebilirliği
olan ve tabii ki herkesin de kolaylıkla alabildiği
ürünler sunuyoruz. Dolayısı ile Rivus’u bir bakıma
ulaşılabilir modern ürünler olarak da tanımlıyoruz.
Herkesin gardırobunda eksik olduğunu düşündüğü,
tamamlayıcı klasik, sezonsuz ve zamansız, modası
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Koleksiyonunuzu oluştururken en çok
hangi unsurlara önem veriyorsunuz?

Koleksiyonlarınızda en çok hangi renk ve
kumaşları kullanıyorsunuz?

Gündemdeki olaylar, yeni gelişmeler, yeni moda
akımları, hayatıma giren bir hobi, okuduğum bir
makale, izlediğim bir film vb. gibi şeylerle beraber,
müşteri tercihlerini de göz önünde bulundurarak bir
konu ortaya çıkıyor. Konuya ait görseller, renkler,
detaylar, kelimeler ve ilgili ne varsa, koleksiyonu
hayal etme ve yaratma sürecinde etkili oluyor.
Ritüelim ise her yeni sezonda farklı olmak ve farklı
şeyler yaratmak üzerine kurulu… Bununla beraber
bir önceki sezon müşteri tercihleri, en çok satan
ürünlerimiz, performans değerlendirmeleri de önemli
unsurlarımız. Giyilemeyecek, fantastik dünyalar
peşinde değiliz; ayakları yere basan, günün her
anında veya her ortamda kullanılabilen, ihtiyaçları
doğru karşılayan ürünler yapmak, bunu giyilebilir
kılmak ve her keseye uyması bizim marka olarak
olmazsa olmazlarımız.

Genelde siyah, taupe, yağ yeşili, haki, ekru gibi
renkler ama pantonedeki ara renkler, sepia tonları…
Kumaş olarak krep saten, deri, farklı işlenmiş likralı
kumaşları kullanıyoruz. Asla vazgeçmediğimiz ve
Rivus ile özdeşleşen ise deri; gerçekten de deri
tasarımlar konusunda oldukça iddialıyız. Hatta
bununla ilgili Leather Dimension adında bir kategori
de yarattık ve oldukça iddialı, ses getiren özel bir
video çekimi yaptık. Rivus Rising #rivusrising ismi ile
çekilen bu video ile deri konusundaki iddiamızı ortaya
koymakla beraber, zamansız, güçlü, kendine inanan,
cinsiyetsiz kimliğimizi de sergiledik. Videodaki müzik
de markamız için özel olarak hazırlandı. Bu markamız
adına çok anlamlı ve özel bir çalışma oldu.
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Böyle bir video hazırlama fikri nasıl doğdu?
Marka olarak her zaman alanımızda bir adım önden giden,
ilham kaynağı olan bir kimliğe sahibiz. Söz konusu da artık
hepimizin içinde olduğu dijitalleşme olduğunda bu zaten
yapılması gereken bir çalışmaydı… Ben artık lansmanların
dijitalleşmesi noktasında çok daha etkili olduğunu
düşünüyorum; ki bu da markaları çağ olarak daha ileriye
götüren bir yaklaşım. Çektiğimiz video ile sözlere gerek
olmadan, hem tavır, hem de müziklerle felsefemizi, üretim
kalitemizi, hayata bakış açımızı çok net ifade ettiğimizi
aldığımız yorumlarla da gözlemliyoruz. Bu yönde farklı
çalışmalar yapmaya da devam edeceğiz.
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Rivus markasının dünyası;
sadelik ve çabasızlık üzerine
kurulu… Sade, çabasız ama bir
o kadar da çağdaş, giyilebilirliği
olan ve tabii ki herkesin de
kolaylıkla alabildiği ürünler
sunuyoruz.

Sade ve özgün olmayı başaran stilin
anahtarı nedir?
İçinde bulunduğunuz dönemi, zamanı, insanları
doğru gözlemlemek, bununla beraber zamansız
olmayı başarabilmek… Daha önce de değindiğim
gibi giyilemeyecek parçalar ya da fanteziler
yaratmaktan ziyade, giyilebilir, üstelik günün
her anına ve her ortama uygun tasarımlara
odaklanmak gerçekten çok değerli. Burada
doğru işçilik, doğru malzeme seçimi, zamansız
olmayı başarabilecek doğru bakış açısı başarının
ana formülleri…

Pandemi süreci tasarımlarınızda
farklılıklar yarattı mı?
Pandemi sürecinde, Rivus koleksiyonunda,
ciddi anlamda, spor ürünler ve comfort
ürünlere ağırlık verdik. Online satış sitemizin
alt yapısı iyiydi ve oturmuştu. Fakat sitemizi
daha da kapsamlı ve daha kolay kullanılabilen
bir alışveriş sitesi haline getirmek için yeni
yazılımlarla geliştirmeye yönelik çalışmalar
yaptık. Her gün, her saniye yeni yeni ortaya
çıkan online satış sitesi aktivasyonları ile
update oluyoruz. “Bak, al ve çık.” mottosu ile
easygoing bir site haline getirmeye uğraşıyoruz.
Genel anlamda değişiklikten ziyade olanı
geliştirmeye ve yenilemeye odaklandık.
Dijital marketing ve pazarlama konusunda
da gelişmek için hala uğraşıyoruz. Bir de
gündemimize AR girdi; “arıtılmış gerçeklik
teknolojisi”… Snapchat aracılığı ile alışveriş
deneyimlerimize güncelleme getiriyor. Bununla
beraber pandemi yeni sonbahar – kış 2021
/ 2022 New Reset koleksiyonumuzun da
ilham kaynağı oldu. Neden New Reset çünkü
pandemi ile beraber alışkanlıklarımız değişti,
yepyeni şeyler hayatımıza girdi, özetle yeni
bir dönem başladı hayatlarımızda… Bunu da
koleksiyondaki ürünlere, kullandığım renkler
ve materyallere yansıtarak resmettim. New
Reset koleksiyonumuzda, deri montlar, deri
pantolonlar, şortlar ve etekler, baskılı supersize
vatkalı tracksuitler, deri tulumlar, renkli oversize
trikolarla kombinli pantolonlar, triksuitler,
tshirtler ve bodyler olmak üzere toplam 60
parça yer alıyor. Alışılagelmiş ve değişmeyen
renklerimiz olan siyah, haki, taba, mürdüm,
taupe ve beyaz renklerinin yanı sıra ana temadan
aldığımız ilhamla Covid - 19 yeşili, efervesan
c vitamini turuncusu, vitamin d sarısı, cobalt
mavisi, kara mürver pembesi gibi yepyeni
renklere de yer verdik. Olmazsa olmazımız
derinin dışınında, koton 3 iplik kumaşlar,
şardonlu kumaşlar, waterproof baskılı paraşüt
kapütoneli kumaşlar, baskı, aplik desenler,
trikolar ve metal detaylar da kullandık.
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Koleksiyonlarınızı kadın-erkek olarak
ayırmak istemediğinizi vurguluyorsunuz.
Cinsiyetsiz moda akımını
destekliyorsunuz olarak değerlendirebilir
miyiz bu yorumunuzu?

dimağlar sayesinde çağlar atlanmış, icatlar yapılmış,
en önemli ve değerli sanat eserleri icra edilmiş.

Hepimiz kabul etmeliyiz ki dünya değişiyor ve bu
değişim de her zaman devam edecek. Önemli olan
bizlerin de bu değişime adapte olabilmemiz. Ben
her anlamda ayrımcılığa karşı bir bakış açısına ve
duruşa sahibim. Stil anlamında da bunun kişinin
kendini ifade etme sanatı olduğunu düşünüyor ve
ezberlerin kendimizi ifade etmemize engel olduğuna
inanıyorum. Kaldı ki pandeminin de oldukça büyük
bir etkisi olduğunu gözlemleyerek artık herkesin
daha özgür, daha konforlu giyinmek istediği,
içlerindekini, hissettiklerini giyimine yansıtmak
istediği bir dönemdeyiz. Ben bu sınırın incelmesinde
bir sakınca bulmuyorum; göze estetik geldiği sürece,
başkasının özgürlüğünü kısıtlamadığı sürece, herkes
istediği gibi giyinebilir ve kendini stili ile ifade
edebilir. Aksi takdirde dayatmalar ve ezberlerle
yaşamaya mahkum olur, gelişmeyi ve yenilenmeyi ret
ederiz. Oysa dünya tarihi boyunca özgür fikirler ve

Rivus’un kış 2021 / 2022 koleksiyonundaki ana
teması New Reset… Bu koleksiyonu yaratırken
ilhamımızı pandemi dönemiyle birlikte yaşadığımız
tüm değişimlerden, hayatımızdaki etkisi daha
da çok artan sosyal dijitalizmden ve değişen
alışkanlıklarımızdan aldık. Covid - 19 ile birlikte
gündelik yaşantımızdaki yeni değişimleri,
koleksiyondaki tasarımlarımızda resmettik. Deri
montlar, deri pantolonlar, şortlar ve etekler, baskılı
supersize vatkalı tracksuitler, deri tulumlar, renkli
oversize trikolarla kombinli pantolonlar, triksuitler,
tshirtler ve bodyler olmak üzere bu koleksiyonda
toplam 60 parça yer alıyor. New Reset FW 2021
– 2022 koleksiyonunun öne çıkanları ise deri
tulumlar, renkli oversize trikolarımızla kombinli
pantolonlarımız ve baskılı supersize vatkalı
tracksuitlerimiz… Bu parçalar koleksiyonumuzu ve
hikayesini tam anlamıyla resmediyorlar.

Rivus’un 2021 / 2022 kış koleksiyonunda
öne çıkan parçalar nelerdir?
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Ufuk Tarhan
Fütürist, Ekonomist, Dijital Ajans Başkanı, Yazar
Forbes Dergisinin internet sitesinde dünyanın en etkin 50 kadın Fütüristi arasında gösterilen,
ülkemizde de bu alana en çok emek veren, “Fütürizm ve gelecek” denince akla ilk gelen
isimlerden biri olan Ufuk Tarhan, ODTÜ’den Ekonomist olarak mezun olmuş. Ancak kendi alanı
yerine uzun yıllar teknoloji sektöründe çalışmayı tercih etmiş. Pek çok ödül alıp cam tavanları
kırarak sektör lideri kurumsal şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmış.
Kırklı yaşlarından sonra kariyerine Fütürist, İş Tasarımcısı, Dijital Ajans ve Yazılım Şirketi
Girişimcisi olarak devam etmeye karar vermiş. Halen bu alanlarda oldukça aktif bir tempoda
çalışmalarını sürdürüyor.
57 yaşında “Innovation & Entrepreneurship” master’ı da yapan Tarhan aynı zamanda “T-İnsan”
olarak bilinen ve yüksek lisans tezinin de konusu olan kişisel dönüşüm modelinin kuramcısı.
40. baskısına ulaşmış aynı isimdeki ödüllü T-İnsan kitabının yazarı. İyi bir blogger,
yüksek takipçiye sahip bir sosyal medya influencer’ı. Yanı sıra Onedio, Posta, Platin İş Dergisi
gibi platformlarda düzenli yazılar yazan bir kanaat önderi, en çok talep gören
keynote speaker’larından ve moderatörlerinden biri.
Ülkemize fütürizmi tanıtan, farklı bakış açılarıyla ufkumuzu açan Ufuk Tarhan ile
gelecek uzgörülerini konuştuk.
Röportaj: Sevil Balaban / sevil.balaban@nyxmag.com
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Gelecek
Güzel Gelecek
Önce henüz bu kavramla tanışmamış
olanlar için açıklar mısınız Fütürizm
nedir, Fütürist kime denir?
Fütürizm, İngilizce “future” sözcüğünden türemiştir
ve “gelecekçilik” demektir. Fütürizm geleceğe dönük
gelişim ve yeniliklere odaklanan bir bakış açısı, alan
ve disiplindir. Dünyada yüzden fazla üniversitede
bölümü, dersi bulunmaktadır. Fütürizm,
tarihçilerin geçmişi anlamaya çalışarak geleceğe
dair çıkarımlar yapabilme çabalarının benzeridir
aslında. Gelecekçiler de tıpkı tarihçiler gibi bilim,
teknoloji ve akıl kullanarak gelecek senaryolarını ve
olasılıkları keşfetmeye, anlamaya gayret ederler…
Kısacası tarih geriye doğru, fütürizm de ileriye
doğru bilgi üretmeye çalışır.
Fütürist; olumlu gelecek tasarımcısıdır. Bilim,
teknoloji ve akıl yardımı ile geleceği tarif etmeye
odaklanmış; bütüncül bakış ile araştıran, planlayan,
çalışan; insanlığa ve doğaya duyarlı, saygılı bireydir.

21. Yüzyıl Fütüristleri;
• Farklı olma cesaretine sahiplerdir.
• Kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştirirler.
• Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olurlar.
• İnsanlıktan ve doğadan sorumlu olduklarını bilirler.
• Geleceğin seyircisi değil, tasarımcısı olması gerektiğinin farkındadırlar.
• Çağdaşlık sözcüğünün günü yaşamakla sınırlı olmadığını bilir ve davranışlarıyla bunu yansıtırlar.
• Geleceği uzgörürler.
• Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hissederler.
• Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isterler.
• Fütürist yaklaşımları kullanarak, kitlelerin Fütürist bilinç geliştirmesine önderlik ederler.
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Fütürizm ile tanışmanız nasıl oldu?

Halen de bu faaliyetlerimize başarıyla devam
ediyoruz. Bu arada başladığım yıllarda kızım
Viyana’da üniversitede okuyordu ve her aşamada
bana destek oluyordu. Daha öğrenciyken ve kuruluş
aşamasından itibaren gelişmesine, büyümesine
çok emek verdiği M-GEN’de zaman içinde bileğinin
hakkıyla yükselerek partner oldu. Şimdi de
şirketimizin yurt dışı bacağını oluşturmak ve idareyi
tam ele geçirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor
Ve gençler bizden çok ama çok daha parlak bir
gelecek için harika gidiyor.

Bilişim sektöründe çalışırken, bir yurt dışı
seyahatimde hava alanında beklerken unutulmuş
“The Futurist” dergisi sayesinde tanıştım. Kendimi
o dergiyi okuduğum anda Fütürist olarak görmeye
başladım. Sonra da üzerinde çok ilerleme kaydettim
tabii. Halen de bu alanda çalışıyorum. Odaklandığım
alandan, gelecekle ilgili çalışmalar yapmaktan ve
Fütürist bir T-İnsan olmaktan çok memnunum çünkü
hayatıma ciddi anlamda değer kattı. Beni sürekli
versiyonunu yükseltebilen, gelecekle senkronize
olabilen yenilikçi, zamanın ruhuna uyumlu akan bir
forma soktu.

😊

Bireyler gibi şirketler ve oluşumlar da
Fütürist olabilir mi? Sorumuzu daha
da genişletirsek; bir ülke yönetiminde
Fütürizmin yeri var mıdır?
Tabii ki olabilir, olmalıdır ve hatta olmaması mümkün
değildir. Fütürist bakış açısı, özellikle de eriştiğimiz
bilgi, teknoloji ve gelişmişlik düzeyinde her
katmanda, kademede mutlaka benimsenmesi gereken
önemde bir yetkinliktir. Gelişen ve sürdürülebilir
olmayı başaran her birey, kurum, şirket ve ülke
geleceğini Fütürist bakış açısı ile iyi okuyabildiği,
kendisini, yetkinliklerini geleceğe göre geliştirip,
dönüştürebildiği için bunu yapabilmektedir. Örneğin,
gelişimini, dönüşümünü tüm ülkelerin imrenerek
izlediği Güney Kore devletinin ünlü Fütürist Alvin
Toffler ile önemli gelecek planlama çalışmaları yaptığı
bilinmektedir.

Fütürizmi benimseyen ve benimsemeyen
toplumlar arasındaki fark nasıl
anlatılabilir?
Fütürist bakış açısı olmayanların vizyonu kıt, geleceği
tahmin etme menzilleri ve yetkinlikleri kısadır,
yetersizdir. Bu yüzden de başarılı olacak stratejiler
geliştiremez, geliştirseler de uygulayamazlar. Özetle
Fütürizmi benimsemeyen ve ondan yararlanamayan
toplumlar geri kalır, sürekli patinaja düşerler.
Gelişmişlik endekslerinde, ekonomik göstergelerde
ileri olan toplumlar ise kendilerini “Fütürist çalışma
yapıyoruz” diye nitelendirmeseler de aslında
yaptıkları geleceği uzgörmek, geleceğe uyumlu
stratejiler geliştirmek ve disiplinle uygulamak yani
Fütürist olmaktır.

Türkiye’nin ilk ve belki de tek Fütüristik
şirketinin sahibisiniz. Şirketinizin
hikayesini anlatabilir misiniz?
Fütürizmi 2006’da resmen işim olarak benimsemek
üzere M-GEN’i (Milenyum Neslinden türetilmiştir)
kurduğum yıllarda sosyal medya daha yeni yeni
ortaya çıkıyordu. Ve ben “Bir gün her şey hatta
biyolojimiz dahi dijitlere dönüşecek. O yüzden
geleceğin bir anlamda dijit üretme merkezi haline
gelecek sosyal medyayı, dijital dönüşümü çok iyi
kurgulamalısınız” diye şirketlere bu yeni dünyayı nasıl
entegre edeceklerini anlatıyor, iş tasarımları, projeler
yapıyor; danışmanlık veriyordum.

Fütürist bakış açısı benimsemeden daha iyi bir
gelecek tasarlamak ve yaratmak hiçbir ölçekte
asla mümkün değildir. Gelecek kendi haline
bırakılamayacak kadar dinamik ve etkileşim içinde
olduğumuz bir süreçtir.

Onlar da “Bu işi şu anda senden iyi anlayan yok, bir
ajans kur ve bize bu hizmeti ver” diyordu. Böylelikle
zaman içinde başta UNİLEVER, BSH, BOSCH, 3M,
COCACOLA, METRO, BASF, TUPRAŞ, TOFAŞ, INCI
HOLDING VE ŞİRKETLERİ olmak üzere pek çok
dünya çapında ve yerel büyük firmanın Dijital Ajansı
olduk. Sonra buna yazılım ihtiyaçların gördükçe
yazılım da eklendi. Oldukça önemli iş süreçleri
platformları yazdık.

Bence ülkemizin sürekli sıkıntılar içinde olmasının en
büyük nedenlerinden biri; Atatürk gibi müthiş hatta
olağanüstü, organik bir Fütüriste sahip olma fırsatını
ve şansını iyi değerlendiremeyerek istikrarlı ve kronik
bir şekilde gelecekten kopuk liderleri seçmemizde
aranmalıdır.
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Kendinize T-İnsan diyorsunuz.
Nedir T-İnsan?
T-İnsan: Geleceğin başarılı iş insanı için “altın
oran” diyebileceğimiz kişisel dönüşüm modeli.
Gelecekteki iş dünyasında yer alacak yeni çağ
insanının alması gereken formasyon için tarif
ettiğim bir referans, dönüşüm için bir şablon. Benim
de 40 yaşımdan sonra kendimi dönüştürürken (o
zamanlar bilinçsizce, akıl yordamıyla) uyguladığım
model, yol haritası.
T-İnsan derken;
• T’nin dik bacağını; bir şeyin her şeyini (dikey 		
öğrenme, bilme, paylaşma ki mesela bende bu 		
“gelecek”)
• T’nin yatay bacağını da her şeyin bir şeyini (yatay 		
öğrenme, bilme ve paylaşma) olarak kullanıyorum.
“T” aynı zamanda; içinde üç adet daha T
barındırıyor. 3T ile başlayan üç önemli özelliğe, yani
“Tasarımcı, Takım Oyuncusu, Teknolojik insan”
olma gerekliliğine gönderme yapıyor.
T’ler kendilerini HOK ile (Hibridleşerek Otodidakt
öğrenme ve Kürasyonla) geliştirip, 5Y’leniyorlar
(Yeteneklerini Yetkinliğe dönüştürüp Yetkili, Yaratıcı
ve Yenilikçi oluyorlar.
Kısaca T-İnsan olma formülü = (3T x HOK) + 5Y

Türkiye için sizden Fütürizm politikaları
geliştirmeniz istenseydi, ilk yapacağınız
şey ne olurdu? Nereden başlardınız?
Bizim aslında Mustafa Kemal Atatürk tarafından
geliştirilmiş son derece ileri düzeyde gayet Fütürist
politikalarımız, ilkelerimiz zaten var ve onların her
biri hala geçerli. O kadar evrensel ve gelecekçiler ki
eskimiyorlar!
Bu görev bana verilse idi hemen onları yeniden ve
en öncelikli şekilde ele alırdım.
Ata’mızın ilkeleri ve laik Cumhuriyetin yola çıkış
vizyonu öyle güçlü bir Fütürist bakışla geleceğe
bağlanmış ki adeta tamamı zamansız ve tamamıyla
sürdürülebilir, bütüncül bir yapıda. O yüzden yine
onları referans alarak şunu söyleyebilirim ki ilk
yapacağım şey o ilkeleri bu zamana uyarlamak
ve tüm kaynaklarımızı eğitim, bilim, teknoloji,
sanat, kültür seferberliğini milli refleksimiz haline
getirmeye adamak olurdu. Bir de okullara ilkokuldan
itibaren “Gelecek Dersi” koyardım.
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Sizce gelecekte hangi meslekler
yok olacak? Hangi meslekler önem
kazanacak?
İnsan ya da birtakım canlıların fiziksel olarak
mutlaka bulunması ve/veya sabit bir yerden, belirli
zamanlarda yapılması gereken; rutin ve tekrarlayan
hemen hemen tüm işler yok olmayacak ancak yapay
zekâ ve robotlar tarafından yapılacak.
Burada bir şeyi düzeltmek istiyorum. Meslekler
aslında yok olmayacak. Aksine milyonlarca mikro,
yeni meslek gelişecek ve yapılışları, kullanılan
araçlar, karşılayacakları ihtiyaçlar değişecek ve
çeşitlenecek. O yüzden mesleklere değil, alanlara ve
becerilere, yetkinliklere odaklanmamız gerekiyor.

Geleceğin yükselecek alanları, konuları da hiç
kuşku yok ki şunlar olacak;
Dijitalleşme, robotlar, yapay zeka, blockchain, kripto
para, merkeziyetsiz finans ve yönetim sistemleri,
5G ve hiper internet ile ortaya çıkacak gelişmeler,
yenilenebilir enerjiye geçiş, dikey tarım ile yeni
bir tarım devrimi yaşanması, laboratuvar gıdaları,
3 Boyutlu teknolojiler, drone’lar ve uçan araçlar,
insansız cihazlar ile otonom sistemler, yapay
organlar, artırılmış/sanal gerçeklik uygulamaları,
hologramlar, kuantum bilgisayarlar, siber güvenlik,
uzayın keşfi, Mars’ta kolonileşme çabaları, Ay’a
insanlı ve robotlu yolculuk denemeleri, genetik
ve nano teknolojilerdeki kesintisiz icatlar,
siber savaşlar, insanlığın dönüşümü (teknolojik
transhümanizm) ve belki uzaylılarla ilk kontaklar
gibi bir çırpıda özetleyebildiğimiz muazzam
gelişmeler, geleceğe doğru sürdürülebilir ve başarılı
bir kariyer, iş haritası ve onlar için eğitim planı
yapmayı bir taraftan kolaylaştırırken, öte yandan da
müthiş zorlaştıracak.

Yani bu tip sorular, sorgulamalar; “Hangi beceriler,
yetkinlikler ve alanlar önem kazanacak, gerekli
olacak, yükselecek?” şeklinde olmalı.
Onun yanıtı için “Geleceğin Mesleklerini Bulmak
için Fütüristik Formül” diye interaktif bir sayfa
yaptım. Kısa kodu burada https://bit.ly/3o1EflD
QR kodu da altta. Lütfen okuyucularımız oradan
baksınlar ve birkaç deneme yapsınlar. Binlerce
meslek kombinasyonu oluşturabilecekler.

Meslekler bu alanlara, konulara göre türeyecek.
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“Gelecek Güzel Gelecek” diyorsunuz.
İnsan hayatının uzayacağını müjdelerken
kadınlara da ayrı bir müjdeniz var;
kadınların gelecekte çok daha genç
gözükeceğini söylüyorsunuz. Bu nasıl
olacak?

Genetik ve Nano teknolojilerdeki gelişmeler
sayesinde hücrelerimize, yaşlılık genlerine
ve organlarımızın bir anlamada eskimesine,
arızalanmasına, vb müdahale edilebilecek.
Edilmeye de başlandı zaten.

Genetik ve Nano teknolojilerdeki gelişmeler
sayesinde hücrelerimize, yaşlılık genlerine
ve organlarımızın bir anlamada eskimesine,
arızalanmasına, vb müdahale edilebilecek. Edilmeye
de başlandı zaten. Bu sayede uzun yaşayan
ancak insanca yaşayamayan ve aslında “uzun
süre hayatta kalan engelli” hale gelen insanlığın;
hem uzun hem de sağlıklı ve daha güzel “gerçek
anlamda” yaşamasına yol açacak. Ve bu müjde
yalnızca kadınları, kozmetiği değil, tüm yaşamsal
fonksiyonlarımızı olumlu bicimde etkiliyor olacak.

Hayatımıza girecek akıllı teknolojilerden
bazı örnekler verebilir misiniz?
Kuantum bilgisayarlar, Metaverse, Web 3.0, 3D
teknolojiler, öğrenme ve tedavi çipleri, yapay
organlar, su arıtma sistemleri, otonom araçlar,
robotlar, döngüsel ekonomiyi mümkün kılacak tüm
alt teknolojiler, internet uyduları.
Bunlar öncelikli ve belirleyici önemde; yoksa daha
binlerce şey sayabilirim…
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Pınar Polat Güven
Pinoa Markası Kurucusu / Girişimci / Avukat
Pınar Polat Güven Ankara’da doğdu büyüdü. Daha sonra iş sebebiyle İstanbul’da yaşamaya başladı.
7 yaşında bir oğlu var. Mesleği avukatlık, ama ayrıca tarım ve gıda sektöründe aktif yer aldığı bir işi
de var. Aile arazilerinde girişimlerde bulunduğu ve bunun sonucunda doğan markası Pinoa kendi
deyimiyle '' işten öte evladı gibi olmuş, çocuğuyla beraber büyüyor''.
''İnsanlığın sıfır noktası kabul edilen 12.000 yıllık geçmişiyle Göbeklitepe ile onun kardeşi
Karahantepe arasındaki bir arazide doğan Pinoa'nın zamanla yarattığı etki, ulaştığı insanlar ve değişen
algıları deneyimledikçe, hayatta iz bırakmak istediğim bir yolculuğa da dönüştü benim için'' diyor.
''O yüzden bazen onun hikayesi ve benimki birbirine karışır oldu, o kadar beni yansıtıyor.''
Pınar Polat Güven ile ilham veren hikayesini ve ekolojik tarımı konuştuk.
Röportaj: Burçin Yaşar Üner / burcin.uner@nyxmag.com
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Temiz gıdayı gücüm
yettiğince sevdiklerime
ulaştırabilmek, onlar için
yapabileceğim en iyi şey.
Hukuk Fakültesi’ni bitirip üstüne bir de
yüksek lisans yapıyorsunuz, sonra birden
bütün avukatlık kariyerinizi bir kenara
bırakıp tarıma yöneliyorsunuz. Buna karar
verme süreciniz nasıl gelişti? Çevrenizden
nasıl tepkiler aldınız?

çıkmak, erkek egemen bir yörede topraklarımızı
işleyerek korumak da bir diğer sebebim.
Kadın olarak oldukça zorlayıcı bir bölgede
toprağımıza sahip çıkmak için onu en temiz haliyle
işlemek, savunmamın en ideal yoluydu. Kontrol
edebileceğim, gücümün yetebileceği adımlarla
başlamak istedim. Yoksa her şeyi kendim yetiştirmek
isterdim. Ki tek tek bitkileri deneyerek ilerlemeye
çalışırken bile büyük zorluklarla karşılaştım. Bu
zorlukların en büyüğü yöresel zihniyetlerin hem bir
kadının tarladaki faaliyetine, hem de yeni bir bitkiye
olan dirençleriydi. Bir şeye çok inanıyorsam herkesi
karşıma alacak kadar inatçı bir yapım vardır. Ama
desteklenmek psikolojik olarak insana güç veriyor,
bunu başlangıçta çok az insandan gördüm.

Aslında burada yanlış anlaşılan bir şey oldu. Tarımla
uğraştığım için avukatlığı bıraktığım düşünülüyor
ama bu doğru değil. Oğlum doğduğunda avukatlığa
ara verdim. Pinoa ne eğitim sürecimde ne de iş
hayatımda gerçekleşmeye alanı kalmayan bir hayaldi
sadece. Sadece oğlumun ilk yaşlarına odaklanmak
istediğim izole bir zaman dilimi ihtiyacım vardı.
Anneliğimin ilk yılları, sağlıklı beslenmenin, doğaya
saygılı girişimlerin ve aile arazilerimizi organize
etmenin gerçekleşebileceği en müsait zamandı.
İnsanlar avukatlığı bırakıp farklı bir sektöre
yöneldiğimi düşündüler. İkisi de başka sevdalar
benim için. Ve şu an ikisini birleştirebildiğim alanlarda
da çalışıyorum ve bu beni çok motive ediyor.

O dönemde bu hayalimin peşinde koşmam için ilk
olarak beni eşim destekledi. Kendisi çene cerrahı
ve çok yoğun bir temposu var. Bana hep, istediğimiz
bir şeyi işimizin yanında yapıyor olmamızın en büyük
ihtiyacımız olduğunu hatırlattı. İş hayatındaki stresi
nötrlemek için sevdiğin başka bir alan açmanın
cesaretini ilk o verdi. Ama bunun karşısında yöresel
zorlukları bildiği ve beni bunlardan korumak istediği
için ilk karşı çıkan babam oldu. Şimdi en kuvvetli
destekçim. Ve bu tamamen Pinoa kullanıcıları
sayesinde oldu.

Tarım ve gıda sektörüne dair hukuki boyutlarda
çalışmalar yapmaya başlamak meslek hayatımda
aklıma hiç gelmeyen bir alandı. Gıda suçları
konusunda değerli çalışmalar yapıyoruz ve önemli
isimlerle bu konuda bir dernek kurduk. Bu yolculuk
evrildikçe beni daha çok heyecanlandırıyor. Halbuki
en başında bambaşka motivasyonlarım vardı.

Bugün bu işi sürdürebilmek için bizi destekleyen
neredeyse altmış bin kişilik bir aileyiz. Dünyanın dört
bir yanına ulaştık. Çekirdek ailemin üyesi babam,
Pinoa ailemin etkisinde kaldı :)

Oğlum alerjik bir bebekti ve beslenme sürecimizde
çok zorlanmıştık, besleyici gıdaların kimyasallar
olmadan üretilen alternatiflerini araştırırken
“bazılarını da kendi gözümle göre göre
yetiştirebilsem keşke” diyerek ilk hevesi duymuştum.
Sonra çok sevdiğim biri o dönem bir kanser
atlattı ve gıdalardaki kimyasalların sevdiklerimin
hayatını bu kadar tehdit ediyor olmasından acı
duymaya başladım. Temiz gıdayı gücüm yettiğince
sevdiklerime ulaştırabilmek, sanki onların sağlıklarını
koruyabilmem için bir güçtü, onlar için yapabileceğim
en iyi şeydi diye düşünüyordum. Arazilerimize sahip
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Asıl zorluk, doğru
bir niyet ile ideal
bir iş modeline çaba
gösterirken, o yolculukta
karşınıza çıkan
insanların vizyon ve
vicdani eksiklikleri.

Kinoa ile başlayan yolculuğunuza
sonrasında farklı ürünler de katıldı.
Bu ürünleri seçerken neye göre karar
veriyorsunuz? Ürün yelpazenizi daha da
genişletmeyi düşünüyor musunuz?

Bu kriterlerde ortaya çıkan ürünü, ailevi
ihtiyacımızdan fazlası, böyle bir şeyi tüketmek
isteyen farklı farklı insanların talep etmesi ile bir
pakete girme ihtiyacına yöneltti.
Pakete girmek zaten üzerine bir marka koymak
demek. Ama bilinçsizce oluşturduğum bu süreçte,
önce insanların bir ihtiyacına kaliteli seviyede bir
karşılık oluşturduğum için sonucu marka olabildi.
Logoyu da, marka adını da bir gecede bulduk,
üzerine hiç çalışmadık. Marka adı köydeki söylemler
üzerine bir çağrışımla espri gibi ortaya çıktı. Logo
ise çocukluk arkadaşımın bir gece hızlıca tarif
ettiğim şeyi, tam da istediğim sadelik ile yapıvermesi
ile ortaya çıktı. Bunlar benim için yapay detaylar.
Üretim ve kaliteyi her şeyin merkezinde tutuyorum.

Kinoa çok besleyici bir gıda, İklim ve coğrafi koşullar
kinoa üretimi için çok uygundu. İlk denememizi o
yörede insanların çok bilmediği bir şeyle yapmak
hem avantajlı hem dezavantajlı bir durumdu. Ama
dezavantajların yaşandığı dönemde karşıma başka
yollar, gerçekler çıktı. Doğrusu o yörenin tarım
konusundaki tarihinin bu denli derin olduğunu
bilmiyordum. Orada üretimi azalan eski tohumları
çoğaltma fikriyle yeni bir heyecan duydum ve eski
tohum bir mercimek ile ilk kez ürün yelpazemizi
genişletme adımımızı attık. Sonrasında bu hayalimiz
il sınırlarını aşıp bölgesel olarak eski tohumlara
yoğunlaşmamızı sağladı. Şu an 19 ayrı ürünümüz var.

Zorluk kelimesini burada ikiye ayırmak gerektiğini
düşünüyorum. Bir işi tecrübe ederken karşılaştığım
yorucu süreçlere zorluk değil öğretici deneyimler
demeyi doğru buluyorum. Birçok insan bunlara da
zorluk diyor çünkü. Asıl zorluk, doğru bir niyet ile
ideal bir iş modeline çaba gösterirken, o yolculukta
karşınıza çıkan insanların vizyon ve vicdani
eksiklikleri. Ya kötü bir insana, ya da değişime
kapalı birine denk geldiğinizde, tanımlanamayan
engeller ile tanışıp, işte o noktalarda zorluk yaşadım
diyebiliyorsunuz.

Marka oluşturma süreciniz nasıldı? Bazı
zorluklar çıkmıştır karşınıza, o zorlukları
nasıl aştınız?
Açıkçası ne bir marka oluşturma ve geliştirme
deneyimim vardı, ne ticari tecrübem, ne de girişimci
olma niyetim. Ben sadece fayda sağlayacak bir şeyi,
en iyi haliyle yapma niyetiyle başladım.
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İlham Veren Kadınlar

Sizin gibi girişimcilik hayali olan kadınlara
neler tavsiye edersiniz?
İhtiyacı doğru tespit etmek ve buna yönelik yapılacak
girişimin kalite kriterlerini hep yukarda tutmak, bence
sağlam temeller atmak ve bir işe avantajlı başlamak
için gereken en önemli iki şey. Günümüzde iş hayatı
yoğunlukla online olarak ilerliyor ve bu mecburen
hayatımızın çoğunu kapsıyor. Kadınlar eğer anneliği
tercih etmişse iş ve ev hayatı arasında bu tempolarının
bazı fedakarlıklar yapmaya ittiğini biliyoruz. Gerçekten
inandığınız ve kendinizi gerçekleştirebildiğinizi
düşündüğünüz bir alan, bu fedakarlığa değdi dedirtiyor.
Çocuğunuzun sizinle gurur duyması da çok özel bir
başka kazanım. İhtiyacımız olan bazı deneyimlere daha
dayanıklı olmamızı sağlayan motivasyonlar hepimizde
başka başka. Herkes kendini en yüksek enerjide tutacak
isteği konusunda bir girişimde bulunursa, çalışmanın
adı yorgunluk değil mutluluk oluyor. Neyi sevdiğinizi ve
öğrenmeye doyamadığınızı bulun. Orası hem size, hem
de markalaşma yolculuğuna en iyi gelen yer.
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Tuba Ergin
Modacı

Art Institute of Chicago’da Moda Tasarımı okudu. 2002’de denim endüstrisinde çalışmaya
başladı ve dünyaca ünlü birçok marka için koleksiyonlar hazırladı. 2007’de tasarım atölyesini
kurdu ve markası Garden of Denim Design / G.O.D.D’yi yarattı.
Endüstriyel atıkları geri dönüştürerek yarattığı tasarımlar, özellikle İtalya pazarında büyük ilgi
gördü. Bu süreçte, Türkiye’nin önemli markalarının yanı sıra İtalya, İspanya, Kanada, Fransa,
Tunus ve Çin’de farklı firmalara da tasarımlar yaptı. Brisa için geri dönüştürülmüş iç lastikler
ve vejetal deriden üretilen özel bir aksesuar koleksiyonu oluşturdu. Şile Belediyesi ile iş
birliği yaptı ve koleksiyonlarında geleneksel organik Şile kumaşını kullanarak şehirli kadının
ihtiyaçlarına çağdaş bir yorum kattı.
Türkiye'nin doğu bölgesindeki Türk kadınlarını sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmeyi
amaçlayan, UNDP ve GAP tarafından 2 sezon boyunca gönüllü tasarımcı olarak çalışarak
Argande projesinde yer aldı. 2014 yılında kendi adı altındaki TUBA ERGIN markasını yarattı.
Tuba Ergin’le markasının hikayesini ve tasarımlarının felsefesini konuştuk.
Röportaj: Sevil Balaban / sevil.balaban@nyxmag.com
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Eko-sürdürülebilir modanın
Türkiye'deki öncülerinden
biri olmak gurur verici
Öncelikle sizi biraz tanımak isteriz. Bize
biraz kendinizi anlatır mısınız?

iç lastikler ve vejetal deriden üretilen özel bir
aksesuar koleksiyonu oluşturdum. Doğduğum,
büyüdüğüm toprakların kültürü de her zaman benim
ilham kaynağım oldu; bu anlamda da çok önemli
koleksiyonlar ve projelere imza attım. Bunlardan
biri de yurt dışına da taşıdığımız ve Şile Belediyesi
iş birliğinde hayata geçirdiğim, geleneksel organik
Şile kumaşını kullanarak şehirli kadının ihtiyaçlarına
çağdaş bir yorum getirerek hayata geçirdiğim
koleksiyonum oldu.

Üç jenerasyondur tekstille uğraşan bir ailede
doğdum; deyim yerindeyse modanın içinde doğdum
ve büyüdüm. Babamın kadın hazır giyim firması vardı;
dedem de oldukça iyi tanınan yüksek bir terziydi…
Aile işimiz olması, tüm çocukluğumun kalıpların,
kumaşların, aksesuarların çevresinde geçmesinden
dolayı genlerimde her daim tekstil ve moda yer aldı.
Tüm çocuklar, doktor veya farklı meslek dallarında
geleceğe yönelik hayaller kurarken, ben modaya
karşı ayrı bir ilgi duydum. Hatta çok küçük yaşlarda
çizim yeteneğimi keşfederek, geliştirmeye başladım.
İşte bu şekilde ilk kişisel sergilerimi de ilkokulda
gerçekleştirdim. Bu yönümü destekleyen ailemin
de teşviki ile lise eğitimi için ABD'nin Chicago
kentine gittim sonra da Art Institute of Chicago’da
moda tasarım dersleri aldım. 2000 yılında La Salle
Academy'nin Moda Tasarımı ve Pazarlaması diploma
programını bitirdim. Türkiye’ye döndükten sonra
aile şirketimizde yarı zamanlı işe başladım. Daha
sonra kendi kariyer hikayeme başlamak için aile
şirketinden ayrılarak, Network, Desa, Koton, Us
Polo. gibi Türkiye'nin önde gelen moda markaları
için çalıştım ve danışmanlık yaptım. Eş zamanlı, yurt
dışında da önemli iş birliklerine imza attım; Jack &
Jones, Groupe Beaumanoir, Morgan, Cache-Cache,
Bonobo, Lacoste, Celio, Promod, Zu Elements,
Inditex Brands, Debenhams, George Next, H&M gibi
dünya devi moda ve tekstil şirketleri ile çalıştım.

Türkiye'nin doğu bölgesindeki Türk kadınlarını
sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlayan,
UNDP ve GAP tarafından 2 sezon boyunca gönüllü
tasarımcı olarak çalışan Argande projesinde yer
aldım. 2013 yılında VOGUE ITALIA tarafından
Türkiye'nin en iyi 7 tasarımcısından biri seçildim ve
Floransa İtalya'daki Palazzo Capponi'de sunulan bir
kapsül koleksiyon oluşturdum. Rinascente Milano'da
sergilediğim tasarımlarım, Vogue Italia ve L’Uomo
Vogue'da yayınlandı.
2014 yılında kendi adımı taşıyan TUBA ERGIN
markamı kurdum. Koleksiyonlarımı, sıra dışı,
güçlü, çevreye duyarlı ve saygı duyulan kadınlar
için tasarlıyorum. Her türlü sanat, doğa ve doğal
malzeme, teknoloji ve sokak kültüründen ilham
alıyorum. İnovasyon, deneme, sürdürülebilirlik
ile beraber giyilebilir olan tasarım anlayışını
benimsiyorum. Eko-sürdürülebilir modanın
Türkiye'deki öncülerinden biri olmak benim adıma
gurur verici; hala da bu anlamda çok özel tasarımlara
hayat veriyor, global moda dünyasında bu bilincin
daha da artması için her koleksiyonumda özel
malzemeler kullanarak farkındalığın yaygınlaşması
için özen gösteriyorum. Bu hem kişisel olarak,
hem de tasarımcı kimliğim adına benim DNA’mı
oluşturuyor.

Kariyerimin başından beri geri dönüşüme ve
sürdürülebilir modaya her zaman önem verdim;
2007’de tasarım atölyemi kurdum ve Garden of
Denim Design / G.O.D.D’yi yarattım. Endüstriyel
atıkları geri dönüştürerek özel tasarımlar yarattım
ve bunlar özellikle de İtalya pazarında büyük
ilgi gördü. Aynı konuda Türkiye’de de farkındalık
yaratmak için Brisa iş birliğinde geri dönüştürülmüş
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Eğitiminiz moda üzerine zaten… Ayrıca da
birçok ünlü markaya tasarım yapmışsınız.
Kariyerinizi eğitim aldığınız alanda
ilerletmenin avantajları nelerdir sizce?

Türkiye’de birbirinden önemli, fark yaratan işlere
imza attım. Hiçbir zaman kendimi tekrarlamadım;
tutkuyla sevdiğim işi teknik alt yapım ve donanımım
sayesinde her zaman bir üst seviyeye taşıdım.
Gelişen dünyayla beraber de kendini alanımda
geliştirmeye, her zaman yepyeni keşifler yapmaya
devam ediyorum.

Günümüzün sürekli gelişen ve değişen dünyasında
eğitim çok ama çok büyük değer taşıyor. Hatta
ve hatta eğitim sadece okullarla sınırlı kalmıyor,
aldığınız akademik eğitim üzerine kendinizi farklı
alanlarda ve kariyerinizde destek olabilecek yönde
eğitim alabileceğiniz birçok fırsat da söz konusu…
Açıkçası gençlerin bu yönde çok şanslı olduğunu,
geçmişte online üzerinden ulaşılamayan birçok
yurt dışı eğitimine artık günümüzde kolaylıkla
ulaşılabildiğini görüyorum. Dolayısı ile gençlerin
bu anlamda kariyer hedefleri için eğitimden vaz
geçmemelerini ve hiç ama hiç durmadan kendilerini
geliştirmelerini öneriyorum. Teknik açıdan moda
eğitimine gelecek olursak moda teknik yapı itibariyle
sadece dikim ve dikiş yeteneği üzerine kurulu
bir dünya değil; malzeme seçiminden, milimetrik
hesaplar gerektiren, ardından günümüz dünyasında
daha da önem kazanan markalaşma yani pazarlama
bilgilerinin de donanımlı bir şekilde gerektiği önemli
bir alan… Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum
ve hedeflediğim alanda doğru eğitimler aldığım için
çok mutluyum; bu sayede hem yurt dışında, hem de

Kadın gücünü ve emeğini ön plana
çıkarma amacıyla yola çıktığınızı
söylüyorsunuz. Tasarımlarınızı
hazırlarken ilham aldığınız şeyler
nelerdir?
Moda, yaşanmışlıkları, yaşananları, rol modelleri ve
hikayeleri, emekleri, kültürleri sergileme biçimidir
de aynı zamanda… Tasarımlarımda her zaman
kadınların geçmişten günümüze hikayelerinden,
yaşanmışlarından ilham almaya, bunları
tasarımlarımda sergilemeye değer veriyorum.
Dolayısı ile elbette kadınlar için tasarlayan bir
moda tasarımcısı olarak, öncelikle kadınların içinde
olduğumuz dünya düzeninde yaşadıklarından
ve ihtiyaçlarından ilham almayı önemsiyor, her
tasarımımda da onlara güç verecek, kendilerini
doğru şekilde ifade edecek işlere imza atmayı
önemsiyorum.
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Kişiye özel tasarımlar da yapıyor
musunuz?

Sürdürülebilir moda kavramı hakkında
düşünceleriniz nedir? Bu akımda ilham ve
motivasyonunuzu nereden alıyorsunuz?

Elbette… TUBA ERGIN markasında pret a porter
parçalar olduğu gibi kişiye özel yani haute couture
olarak tanımladığımız çalışmalarımız da bulunuyor.
Bunu da tamamen kişinin istekleri, yaşam tarzı,
kendini ifade etme şekli, alışkanlıklarını ve vücut
yapısını doğru tanıyarak yapıyoruz çünkü bu en
önemli kriter... Mezuniyet, yılbaşı balosu, ödül töreni,
nişan ya da kutlamalar kişiye özel tasarım yaptığımız
alanların başında geliyor. Yakın zamanda ülkemizde
de çok ses getiren ödül törenlerinde katılım gösteren
davetliler için yaptığımız kişiye özel tasarımlarımız da
oldu. Bu konuda atölye ekibimiz ile çok özel bir servis
sunuyoruz.

Sadece moda sektöründe değil, hayatın her alanında
kullandığımız ürünlerin sürdürülebilir olması
gerektiğine en başından yani kendimi bildim bileli
inanlardan biriyim… Çünkü bu felsefe, dünyanın daha
ideal, daha yaşanılır, daha sürdürülebilir ve gelecek
nesillere ideal yaşamlar aktarılması adına büyük
bir rol oynuyor. 2010 yılından beri sürdürülebilir
moda üzerine çalışmalarımı gerçekleştiriyorum
ve bu çalışmalara ilk başladığımda, endüstriyel
atıkları tekstil ile buluşturduğum tasarımlar
Japonya, Almanya, Kanada ve İtalya gibi ülkelerin
en iyi noktalarında ilgiyle karşılanırken, Türkiye’de
maalesef ilgi görmüyordu. Bu beni elbette yıldırmadı
çünkü ülkemizin bu misyonda önemli bir ivme kat
etmesine her zaman değer verdim ve farkındalık
adına çalışmalarıma hem Türkiye’de hem de yurt
dışında devam ettim. Günümüzde Türkiye’de
sürdürülebilir moda kavramının artık daha net
bir şekilde sahiplenildiğini görüyor ve bundan
mutluluk duyuyorum. İklim değişiklikleri ve pandemi
süreci ile beraber, toplumsal olarak aydınlanma ve
farkındalık döneminin hızlandığını, tüketici nezdinde
gerçekleşen bu farkındalığın, markaları da bu
felsefeyi takip etmeye ve üretim süreçlerini adapte
etmeye zorladığını düşünüyorum. Sürdürülebilir
moda konusunda ilham kaynağım ve motivasyonu
ise en başta hayattan keyif almak, değişen ve gelişen
dünyanın dinamiklerine hakim olmak diyebilirim.
Dünyanın güzellikleri, eko sistemi, sorumlu bireyler
olarak korumalı, gelecek nesillere, çocuklarımıza
daha güzel bir dünya bırakmalıyız.

“Deri” koleksiyonlarınızda olmazsa
olmaz bir parça bunu biliyoruz. Peki
vazgeçmeyeceğiniz bir renk var mıdır?
Sürdürülebilir modaya değer veren ve ülkemizde
bunun öncüsü olan bir moda tasarımcısı olarak
vejetal deri kullanıyorum. Ve evet deri görünümünün
TUBA ERGIN DNA’sındaki hem güçlü, hem de
çekici kadını kusursuz bir şekilde tamamladığını
düşünüyorum. Yeni Sonbahar – Kış 2021 / 21
koleksiyonum olan Cesur Yeni Dünya’da vejetal deri
ile tasarladığım parçalarda oranj, kırmızı, ekru ve
krem tonlarını kullandım. Vejetal deride benim için
ikonik renklere gelecek olursak, siyah, krem, kırmızı
olarak tanımlayabiliriz.
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Markanızı ilk kurduğunuzda daha çok
spor giyim üzerine çalışıyordunuz.
Geçen 11 yılda tasarım çizginizde nasıl
değişiklikler oldu?

de yani Cesur Yeni Dünya’sı da var. Kitabı okurken
geleceği, yaşadıklarımızı düşündüm; böyle derken
zaten pandeminin başlangıcı ile birlikte kafamda
oluşan yeni koleksiyon fikirleri iyice filizlendi.
İnsanlık, viral salgınlar, küresel ısınma, şiddet ve
ekonomik güvensizlik gibi birçok güncel problemden
dolayı zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte,
birçoğumuz kaygı, stres, ruh dalgalanmaları ve hatta
depresyondan kaçamadık; kaçamıyoruz. İşte tüm
bunlar, 2021 - 22 Sonbahar - Kış koleksiyonum olan
‘’Cesur Yeni Dünya’’nın doğuşuna ilham kaynağı
oldu. Koleksiyonda geleceğimiz ve korkularımızla
yüzleşerek, teslim olmadığımız bir yeni dünya
olgusunu anlatmak istedim. Çünkü bir taraftan da
pandemi boyunca kendi iç dünyamda, kendimle,
korkularımla yüzleşmeyi, asla teslim olmamayı,
daha da güçlü durmayı öğrendim. Bunu insanlara da
yansıtmalıydım. Koleksiyon da o yüzden pandemi
sonrası dünyayı, daha sorumlu, daha saygılı, daha
düşünceli ve daha inovatif bir geleceğe taşıma
ümidini taşıyor. Tasarım sürecinde ise pandemiyle
beraber değişen alışkınlarımızı göz önünde
bulundurdum. Neydi değişen giyim alışkanlıklarımız,
fonksiyonun ve konforun daha da önem kazanması…
Bu yüzden her zamanki gibi sofistike ve güçlü,
bir o kadar da fonksiyonun ve konforun ön plana
geçtiği bir koleksiyon oluşturdum. Tüm bunlar
devam ederken, günlük giyim, evde giyime yönelik
tasarımlar da oluşturdum çünkü evde geçirdiğim
pandemi döneminde bu yönde çok talep almaya
başladım.

Spor giyim olarak tanımlamak çok yerinde
bir ifade değil; denim markaları için yaptığım
çalışmalarım oldu. Ancak her zaman giyilebilir ve
sürdürülebilir moda ilkeleri ile hem pret a porter,
hem de haute couture işlere imza attım. İlhamım
içinde bulunduğumuz dünya, yaşadıklarımız ve bizi
bekleyenler noktasında evrildi. İnsan evrildikçe,
kadınların kendilerini ifade etme biçimleri değiştikçe
ben de onlara ilham olacak, her daim tarz sahibi ama
bir o kadar da kendilerini konforlu hissedecekleri
şekilde kendimi yeniledim.

Pandemi bütün dünyayı ve tüm sektörleri
etkiliyor. Sizin tasarımlarınız üzerinde
pandeminin nasıl bir etkisi oldu?
Pandemide hepimiz evlerde kaldık ve bu süreci kendi
adıma doğru değerlendirdiğimi söyleyebilirim. Çok
yoğun geçen bir iş yaşamımın ardından, bu süreçte
sevdiklerime ve kızlarıma vakit ayırma imkanına
sahip oldum. Bu süreçte aynı zamanda bol bol kitap
okuma şansına da sahip oldum. Okuduğum kitaplar
arasında daha önce de okumuş olduğum ve pandemi
dönemini, içinden geçtiğimiz bu zamanları çok net
ortaya koyan Aldous Huxley’in Brave New World’ü
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En çok beğendiğiniz tasarımcılar
kimlerdir?
Dünya çapında takip ettiğim oldukça fazla tasarımcı
var; bu sadece moda alanında değil, sanat, görsel
sanatlar gibi birçok yönde… Tasarımın çok boyutlu
ve her boyutunda dünyayı tamamlayan ifade
şekilleri olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda
da tasarımın her boyutundan önemli isimleri
takip etmek, geçmişten günümüze hikayelerini
gözlemlemek dünü, bugünü, geleceği ifade etmek,
anlamak adına çok değerli… Moda alanına gelecek
olursak, tarzları birbirinden oldukça bağımsız
birçok moda tasarımcısını beğenerek takip
ediyorum. Mesela moda dünyasında ikonikleşmiş
Burberry, özellikle dış giyim kategorisinde, gerek
tasarım, gerekse işçilik anlamında sanatını icra
ederek, hem alanındaki tecrübeyi, hem de var
olan, mevcut dönemin ihtiyaçlarını çok güzel
yansıtıyor koleksiyonlarına… Balmain tasarımın
sınır tanımadığı noktada defile kurguları ve
stylingleri ile en beğendiğim tasarımcıların arasında
yer alıyor. Iris Van Herpen’in fütürizm içeren
muhteşem tasarımları gerçekten moda dünyasında
olması gereken yaklaşımları sergiliyor. Söz konusu
kusursuz el işçiliği olduğunda tercihim Dior’dan
yana...

Gelecek sezonda koleksiyonlarınızda
neler göreceğiz, hangi renkler var?
2022 ilkbahar ve yaz dönemi, uzun zamandır arzu
ettiğimiz şekilde hepimizin gardroplarına da ruhuna
da iyi gelecek… Dopamin, vitamin, enerji, sağlık
ve mutluluk çağrıştıran renklerin ve desenlerin
adeta patlama etkisinde hayatımızda olduğunu
göreceğiz. Bunların hepsi de giymekten büyük
keyif alacağımız renkler, desenler, baskılar olacak
çünkü moda ihtiyacı da anlamanın temellerine
kurulu, fonksiyonel olduğu kadar hayatın akışına,
insanların sosyolojik olarak ruh hallerine de yön
veren bir alan… Ben açıkçası bu dönemi TUBA
ERGIN kadınlarına maksimumda enerji, mutluluk
verecek renkler, dokular ve kullanım alanları
yani fonksiyonellik tarafında değerlendirerek
ortaya koyacağım. Pandemi ile başlayan ve
global anlamda hepimizin yaşadığı talihsiz son 2
yılın izlerini yok eden, hayata tam anlamıyla, bol
motivasyonla devam etme konusunda güç veren
desen ve dokularla gelecek sezonda TUBA ERGIN’i
göreceksiniz. Koleksiyonun her tasarımında adeta
dünyanın her yerini gezecek, bu keşiflerle ruhunuzu
tazeleyeceksiniz.
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Stilinizi tamamlayacak
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Başak Baykal Mücevherleri
Yeni Yıla Işıltı Katıyor
Kendi adını taşıyan markasıyla tabiatın hazinelerini eşsiz birer mücevhere
dönüştüren Başak Baykal, yeni yıla her bir parçası mükemmel bir hediye
alternatifi olacak ilk koleksiyonu Natural Treasures’ın ışıltısını taşıyor.
asarımcının evinin balkonundaki küpe çiçeği ve menekşeler ile bahçesindeki görkemli mimoza ağacı gibi Ege’ye özgü
bitkiler, her biri yalnızca bir adet tasarlanan heykelsi silüetlere hayat veriyor. Akuamarin, pırlanta, zümrüt ve safirler,
Kapalıçarşı zanaatkarlarının hünerli ellerinde unutmabeni çiçeği, papatya, fuşya çiçeği, mum çiçeği, portakal çiçeği,
elma çiçeği, vişne çiçeği ve başak görünümünde eşsiz kolye, küpe ve bilekliklere dönüşüyor. 27 parçalık koleksiyon,
ezber bozan çizgisiyle kışın ortasında Bodrum’un sıcak, özgür ve samimi ruhunu yansıtıyor.
Ayrıca Başak Baykal, adını taşıyan bitkiyi her koleksiyonunda farklı şekillerde yorumlayacağını müjdeliyor. Sonbahar/
Kış 2021-22 sezonunda ise başak formundaki kolye, Van Gogh’un 1890 tarihli Başaklar tablosuna sarı ve turuncu
mineleri ve pırlantalı sarı altını ile gönderme yapıyor.
NYX

159

1

NYX

160

Mücevher
3

1

4
5

2

8
6

7

1-LIMONETTE 2- LIMONETTE 3- LIMONETTE 4- MELİS GORAL 5- ATASAY 6- ARİŞ 7- KISMET BY MILKA 8- ARİŞ
NYX

161

Sanatın
Gözü
FULDEN KARAYEL OKUMUŞ
Sanat Yazarı
fulden.karayel@nyxmag.com

DİKKAT
KULLANMADIĞINIZ
DENİM PARÇALAR
HER AN SANAT
ESERİNE
DÖNÜŞEBİLİR!

H

er gardrobun olmazsa olmaz parçalarından
biridir denimler. Hatta hepimizin dolabında
fazlasıyla bulunan ve yıllardır sakladığı
denim parçaları vardır öyle değil mi?
Şimdi o parçaların özgürlüğüne kavuşup
yeniden hayat bulduğu bir proje hayal
edin. Ülkemizde sürdürülebilir sanata yön
veren ve uluslararası pek çok projede yer alan çok değerli
sanatçılarımız var. Aklınıza gelebilecek bütün atık nesneler
işte o sanatçıların ellerinde sıra dışı birer sanat eserine
dönüşüyor. Nasıl mı? İnsanların önemsemediği çöpe attığı
atık malzemelerle tıpkı bir yağlıboya çalışması yapıyor
gibi ışığından tutun gölgesine kadar denim kumaşlara yeni
bir soluk getiren bir yetenek o. Yaptığı çalışmalarla son
yıllarda adından başarıyla söz ettiren Deniz Sağdıç’tan
bahsediyorum.
Günümüzde tüketim çılgınlığına dikkat çeken sanatçı, çöpe
atılan her parçanın kendisi için bambaşka bir dünya olduğuna
dikkat çekiyor. Denim kıyafetlerin fermuarlarından, metal
düğmelerine, ceplerinden paça kenarlarına kadar tüm
bölümlerini kullanıyor. Deniz Sağdıç ile sürdürülebilir
eserleri hakkında konuştuk…
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DENİZ SAĞDIÇ

Denim ile yollarınız nasıl kesişti?

Denim çalışmalarınızda portre detayını
çok görüyoruz. Bunun özel bir sebebi
var mı?

2010'lu yılların başında özellikle ülkemiz sanat
çevrelerinde "kavramsal sanat" tartışmaları
zirvedeydi. Dönemin sanat çevrelerinde
kavramsal sanat tekniği son derece popüler
olmuş, bienallerin de etkisiyle görsel sanatların
en geçerli yöntemi olarak algılanmaya başlamıştı.
Kavramsal sanatın bir teknik olduğunu, öteden beri
tekniği ne olursa olsun kavram olmadan sanatın
mümkün olamayacağını ifade edebilmek amacıyla
"Ready-ReMade" ismini verdiğim proje serisine
başlamıştım. Bu projede sıradan obje ve nesnelere
sanatın klasik tekniklerinde müdahalelerde
bulunarak sergiliyordum. Bu projenin ilerleyen
süreçlerinde bu obje ve nesneler yerlerini atık
malzemelere bırakmaya başladı. Belki de hepimizin
gardıroplarında fazlasıyla bulunan denim giysilerimi
de bu projeye malzeme etmemle denim serüvenim
başlamış oldu.

Sadece denimle olanlarda değil, diğer tüm atıkları
malzeme edindiğim çalışmalarda da genelde
portreleri konu ediniyorum. Bakmanın çok ilginç
bir eylem olduğunu düşünüyorum. Aktif, daha
doğrusu fiziksel teması olmayan bir eylem olmasına
rağmen size bakıldığında bakanı görmüyor olsanız
da bunu hissedersiniz. Bakmak ve bakılmak insan
için tıpkı dokunmak, konuşmak gibi bir iletişim ve
duygu aktarım yöntemi adeta. Bakan bir çift göz
biz insanlar için çok etkili ve derin manalara neden
olabiliyor. Bu nedenle insanla ilgili meselelerin
aktarımında bakan gözlerin dolayısıyla portrelerin
son derece etkili bir yöntem olduğuna inanıyorum.
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Amsterdam Denim Days 2018
DENİZ SAĞDIÇ

Çalışmalarınızda genellikle hangi denim
parçaları kullanıyorsunuz? Denimleri
nereden temin ediyorsunuz?

üzere birçok sanat projesi gerçekleştirdik ve
devam ediyoruz. Bu kurumların yanında dünyanın
en önemli giyim markalarına ürünler hazırlayan,
işin mutfağında oldukları için isimlerini diğer
markalar kadar duyamadığımız dev bir sanayimiz
var. Bu kurumlar da üretimlerinden arta kalan atık
malzemelerini benimle paylaşıyor. Üretici ya da
marka olsun ülkemiz kurumlarıyla iş birliği yapmak,
onlarla birlikte sanata yeni alanlar kazandırmaktan
oldukça heyecan duyuyorum.

Denim giysilerin fermuarlarından, metal
düğmelerine, ceplerinden paça kenarlarına
kadar tüm bölümlerini kullanıyorum. İş birliği
yaptığım firmaların yanında farklı şehirlerden
hatta yurtdışından çalışmalarımı takip eden kişi ve
kurumlar kullanım ömrünü tamamlamış giysileri ve
üretimlerden arta kalan parçaları bana iletiyorlar.
Sanatın izlenmesi yanında böyle paylaşımlara aracılık
edebilmesini son derece heyecanlı buluyorum.

Türkiye’de birçok giyim markasının
duvarlarında eserlerinizi görüyoruz.
Onlardan biraz bahsedebilir misiniz hangi
markalarla iş birliği yaptınız?
Tarihte dokuma tekniğinin ilk defa ortaya çıktığı bu
coğrafyada tekstil ürünleri kültür ve yaşamın en
önemli imgesi durumundadır. Anadolu’da doğmuş ve
yetişmiş biri olarak tekstilin bende derin anlamları
ve özel bir yeri var. Bu nedenle ülkemiz tekstil
markalarıyla yaptığım iş birliklerine bir projeden
öte duygusal bir görev olarak yaklaşıyorum.
Dokumanın adeta anavatanı durumundaki ülkemizin
tekstil markalarının dünyada hak ettikleri bilinirliği
sağlamalarına naçizane katkıda bulunmaktan son
derece heyecan duyuyorum. Ülkemizin önde gelen
hemen her giyim markası bana malzeme desteğinde
bulunuyor. Bu markalarla yurtdışı da dahil olmak
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ve kurumlar nezdinde bu denli gündemde
olmadığı dönemlerde sanatımı atık malzemelerle
biçimlendirmeye başladığım için olsa gerek, bu
konuda öncü kabul edilmiş bir sanatçı olarak buldum
kendimi. İlk günden beri sadece sloganlarla sınırlı
kalmadan, çalışmalarımla izleyenlere “tüketim”
olarak isimlendirilen kavramın hatlarını yeniden
sorgulamaya teşvik etmeyi amaçlıyorum. Öte
yandan sanat eserini meydana getiren teknik
yapının özel bir bilgi gerektirmeden, herkesin günlük
hayatta kullandığı, yakından tanıdığı malzemelerle
gerçekleştirmenin sanat ile insan arasındaki
mesafeleri ortadan kaldırmak adına oldukça etkili bir
yöntem olduğuna inanarak üretiyorum.

Denimden 3 boyutlu heykeller de
yaptığınızı duyduk. Onların fikri nasıl
ortaya çıktı? Süreç nasıl ilerliyor?
Denim bir sanatçıya neredeyse sonsuz imkan
sunabilen bir malzeme. Denimi kesebilir, bükebilir,
kazıyarak farklı katmanlarını ve renk tonlarını
keşfedebilirsiniz. Diğer tekstil ürünlerine nazaran
daha güçlü ve katmanlı yapısı üç boyutlu formlar
oluşturabilmenize imkan veriyor. Bunları yaparken,
metalle çalışırkenki kadar zorlamadığı gibi, ahşap ya
da taşlardaki gibi kırılganlığından endişe etmenize
gerek kalmıyor. Bu teknik imkanları nedeniyle denim
benim için çalışması son derece keyifli ve heyecan
verici bir malzeme. Günümüz tüketim dünyasında
belki de bolca bulmakta zorlanmayacağınız şey
atıklar. Yeterince denim atığınız varsa bunları üst
üste ve yan yana getirerek istediğiniz biçimde üç
boyutlu formlar oluşturabilirsiniz.

En son çalıştığınız eserinizden biraz
bahsedebilir misiniz? Onu yaparken neler
hissettiniz?
Bugünlerde köklü tarihe sahip bir zincir pastanenin
atık malzemeleriyle markanın kurucusunun
portresini çalışıyorum. Bu atık malzemelere,
sürdürülebilirlik kavramına uygun biçimde sanatın
içinde yeniden işlev kazandırabilmenin heyecanın
yanında, böyle köklü bir tarihin tüm izlerine
birinci elden şahit olmak, o belleğe bu denli temas
edebilmek oldukça duygusal ve keyifli bir deneyim.
Aslında hepimiz doğayı koruma ödevimizin yanında
günlük hayatta kullandığımız tüm obje ve nesnelerin
hayatımızın belirli dönemlerinin tanıkları ve ayrılmaz
parçaları olduğunu hatırladığımızda tüketimimizin
sınırlanacağına çok daha yavaşlayacağına
inanıyorum.

Sürdürülebilirlik sanatınızı nasıl etkiledi?
İnsanlık olarak gezegenimize ne kadar zarar
vermeye başladığımız küresel ısınmayla birlikte
çok daha belirgin hale geldi. Belki hala çok yetersiz
seviyelerde de olsa toplumlarda bu konuda
bilinçlenme kendini göstermeye başladı. Çeşitli
uluslararası bağlayıcı anlaşmaların imzalanmasıyla
birlikte kurumların sürdürülebilirlik konusunda
önlemler alması şart koşuluyor. Tüm bu gelişmeler
sürdürülebilirliği günümüzün başat meselelerinden
biri haline getiriyor. Sürdürülebilirliğin toplum
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New York Premiere Vision, 2019
DENİZ SAĞDIÇ

Yakın zamanda gerçekleşecek yeni
projelerinizden biraz bahsedebilir
misiniz?

müze duvarlarında şeritler ardında korunmasından
öte izleyenlerin onlara dokunmasına, temas
etmesine teşvik ediyorum. Sanatın ulaşılmaz, sırlar
barındıran, teknik bilgi ve özel yetenek gerektiren
algısına karşı “gelin bu eserleri birlikte yapalım”
çağrısında bulunuyor, her fırsatta atölye çalışmaları
düzenliyorum. Tüm bunları bir retorikten öte
sanatımın temel dinamikleri olarak görüyorum.

Geçtiğimiz dönemde pandemi önlemleri kapsamında
pek çok proje ya iptal edilmek zorunda kaldı
ya da ileriki belirsiz tarihlere ertelendi. Benzer
gelişmeler olmazsa önümüzdeki dönemde İstanbul
Havalimanı’nda bir kişisel sergi projesi üzerinde
çalışıyorum. Yine aynı dönemde Galeri Işık
Nişantaşı’nda bir kişisel sergim olacak. Çeşitli kurum
ve markayla uzun dönemli iş birliği projelerimiz
önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Sanatsal pratiğinizi bize nasıl
yorumlarsınız?
İlk sanat atölyemi daha güzel sanatlar öğrencisiyken
kurmuştum. O günden beri sanatın, hayatın bir
parçası olması için çaba sarf ediyorum. Her zaman
dile getirdiğim gibi, bana göre sanat insanla eş
anlamlıdır. Yoksa tarımın keşfedilmediği, insanın
yaşamak için tüm gün av peşinde koştuğu bir
dönemde Göbeklitepe’deki yontular yapılmazdı.
Günümüzde sanatın belirli kurumların duvarları
arasında, toplumun küçük bir kesiminin nüfuz
edebildiği yapısına alıştırılmış olsak da bunu
değiştirebilmek yine sanatçıların elinde. İstanbul’da
son derece popüler olmuş bir sanat fuarında yer
almaktansa bir Anadolu kentinde teması sanat
olmayan bir etkinliğe katılmak bana çok daha
fazla heyecan ve keyif veriyor. Ziyaretçilerinin ne
bulacaklarını önceden bildiği galerilerdense, günlük
yaşamın sıradan alanlarında eserlerimi sergilemeyi
çok daha etkili ve anlamlı buluyorum. Eserlerimin
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Bütün eserlerinizin bir hikayesi vardır
elbet ama en etkilenerek yaptığınız eseri
çok merak ediyorum. Sizin için yeri ayrı
olan eseriniz hangisi?

düzenli olarak atölye çalışmaları gerçekleştirmeye
çalışıyorum. Bu atölye çalışmalarında katılımcılarla
ortaya çıkan dinamik, hep birlikte yaşadığımız
deneyim, her bir insanın farklı hikayesi ve tüm
bunların o esere duygusal ve fiziksel yansıması
benim için çok özel. Atölyemdeki her eseri gün içinde
uzun uzun seyrederim. Ama atölye çalışmalarında
belki de yüzlerce kişiyle birlikte meydana
getirdiğimiz eserlere her bakışımda içlerinde
yeniden kayboluyorum.

Her eserimin hem kendine hem de onu meydana
getirdiğim süreçte yaşadıklarımla bana özel hale
gelen bir hikayesi var. Zaten böyle deneyimler
yaşatamayacak bir eseri yapamazsınız, yapmaya
başlasanız da tamamlayamazsınız. Pandemi süreciyle
bir süre kesintiye uğramak zorunda kalmış olsa da
NYX

167

Türkiye'nin
müzik ve moda
hafızası:
İzzet Öz
Nuh’un
Gemisi

Zamanın tufanından
geriye kalan filmler,
müzikler, şiirler
NUH CEBECİ
nuh.cebeci@nyxmag.com

B

ugün Türkiye’nin en önemli müzik adamlarından
biriyle, değerli İzzet Öz’le birlikteyiz. Kendisiyle
Arnavutköy’deki 4 katlı tarihi binadaki
nefis çalışma ofisinde çok keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik. Her kat, her bir odadaki
arşivler, kütüphaneler neredeyse Türkiye müzik
tarihinin bir yansıması ve hatıralarımızın yeniden
canlanması gibi… Hala unutamadığımız, başta Metronom ve
Teleskop gibi pek çok nefis müzik programının yapımcısı, klip
yönetmeni, prodüktör, kültür-sanat editörü, müzik danışmanı…
Yaklaşık 55 yıllık profesyonel hayatında, bizim de hayatımızın
her alanına dokunmuş olan bir isim. Biz de NYX Mag dergisi için
kendisiyle söyleşirken, kendisinin gerçekleştirdiği Türkiye’nin
ilk moda çekimleri ve bunların konsept çalışmalarına biraz daha
ağırlık verdik.
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Türkiye’de ‘müzik adamı’ dediğimizde
İzzet Öz zaten bir marka, bunu bir
kenara koyuyorum. Öte yandan, şimdiye
kadar yaptığınız ve ürettiğiniz tüm
işlere baktığımızda gerek televizyon
programları, gerek çektiğiniz klipler,
moda show’ları… Bunların tümünde,
çok farklı disiplinlerden yararlanan
bir konsept tasarımı görüyoruz. Ve bu
konuda Türkiye’de neredeyse ilk ve
tek’siniz.
Ben bir program üretirken, sanatın her dalına yer
vermek isterim. Sadece müzik de değil. Benim ana
amacım, bu ülkede yaratan, üreten insanlara, halka
ulaşabilmeleri için uygun platformu sağlamak, onları
en iyi biçimde yansıtmaktı… Biliyorsunuz, tek kanallı
dönemlerde yapmaya başladım bu programları… Bu
programlarımı izleyenlerin de bunlardan etkilenip
üretmelerini, yaratmalarını sağlamayı ve kendilerine
göre belirli bir şekilde ilerleme kaydetmelerini
istedim.

Oğlum İzzetcan da Amerika’da Santa Cruz’da film
okudu, ama şimdi elektronik müzikle ilgilendiği için
FG radyoda canlı yayınlarda programlar yapıyor.
Bunlar çok hoşuma gidiyor kuşkusuz… Onlar bütün
bu tercihleri kendileri yaptılar, benim zorlamam
olmadan. Demek ki bir şeyler işleniyor ve bu işlenen
şeyi kendilerine göre kabul ediyorlar. Mesela ben
hatırlıyorum, bu programları gerçekleştirirken,
80’li yıllarda, yolda beni bazı teyzeler çevirirlerdi.
‘Sana çok teşekkür ederiz oğlum, sen benim oğlumu
kahveden kurtardın. Bak şimdi fotoğrafçı oldu’ gibi
şeyler söylerlerdi. İnanın, ben o kadar çok böyle
yorumlarla karşılaştım ki televizyon programları
yaparken…

Mesela benim şu anda ikizlerim var… Onlara
hiçbir zaman meslekleri ve hayatta ne yapmaları
gerektiği konusunda bir baskı kurmadım, tümüyle
özgür bıraktım. Sonra bir baktım kızım Mısra, Koç
Üniversitesi’nde Moda Tasarımı okumuş, şimdi
İtalya’da mesela…
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Programlarınızın içerikleri çok çeşitli
ve çok renkliydi, sanatın her yönüne
dokunuyordu diye hatırlıyorum.
Evet. Müzik, dans, resim, fotoğraf ve daha sonraları
1976’dan itibaren modayı da ekledim. Tüm bu
dallarda özgün çalışmalar yapan yaratıcılara yer
veriyordum. Bu programların, izleyen kitlede
karşılığını bulması ve bir şeyleri değiştirmesi de
benim en büyük mutluluklarımdan biri…

Siz sadece o arkadaşları kahveden
kurtarmakla kalmadınız. Özellikle
Metronom ve Teleskop programlarıyla
bütün o nesli öyle bir etkilediniz ki…
Kimimiz lisede, kimi üniversitede fark
etmez… Herkes sizin programları çok
büyük bir heyecanla beklerdi ve genel
kültürel ve sanatsal altyapımıza çok ciddi
katkıları oldu bu programların.
Ama benim ilk moda çalışmam, 1970’li yılların
ikinci yarısında Zuhal Yorgancıoğlu ile oldu.
Önceleri moda çalışmalarında yabancı mankenler
gelirdi, daha sonra yavaş yavaş bizim o ‘altın kuşak’
dediğimiz yerli mankenlerimiz çıktılar podyumlara.
Mesela o dönemin en kayda değer show’larını
Vakko yapardı. Bu arada İstanbul Moda Festivali
ve benzeri etkinlikler de başladıktan sonra onların
çekimlerini yapmaya başladık. Ama benim ana
amacım stilistler yani üreten beyinler üzerine
olduğundan o taraftaki çalışmalarımız da devam etti.

Kesinlikle… Zaten ben de o yüzden bu programlara
çok önem verdim. Özellikle dansta, resimde ve
fotoğraf dallarında çok iyi sonuçlar aldık. Ve
moda konusunu da ekledikten sonra stilistlerde
de çok iyi sonuçlar aldık. Yani programlarından
çok fazla etkilenen ve hayatını değiştiren insanlar
oldu. Mesela daha yakınlarda kaybettiğimiz
Bahar Korçan’la da bir çalışma yapmıştım ‘Kendi
Zamanının Kadınları’ diye… Yani herkesle yaptığımız
bu çalışmalar hakikaten belirli bir yere geldi.
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Peki Cemil İpekçi ile de çok güzel bir
çalışma yapmıştınız. Ondan da bahseder
misiniz biraz?

Cemil İpekçi’nin çekimlerini orada yaptım. Kendisi
çekimlere gelmedi bile, bana güvendiği için. Ve
ortaya gerçekten muhteşem kareler çıktı, çok güzel
bir çalışma oldu. Zaten ben moda çekimlerim olsun
diğer fotoğraf veya resim konularındaki tanıtımlarım
olsun, hepsini bir müzikle birlikte sunduğum için de
bu kadar beğenildi diye düşünüyorum. Bu Resim
Heykel Müzesi’nde yaptığım çekim de keza, Teleskop
programında renkli olarak yayınlandı ve büyük ses
getirdi.

Ben Cemil İpekçi’yi çok sevdim. Onun kendine
ve dünyaya bakışı, anlayışı çok farklı gerçekten.
Çok güzel şeyler üretmeye başladı, ben de bunu
değerlendirmem gerektiğini düşündüm. Yine
70’li yılların ikinci yarısında, o zamanın en başarılı
mankenleri, Merih Akalın, yitirdiğimiz Manolya
Onur, Aydan Adan, Füsun Özben, İnci Günay (daha
sonra İnci Aksoy oldu) ile Boğaz kenarında çok hoş
sempatik çekimler yapmıştık. Tabi hayat siyah beyaz
o zaman… Daha televizyon bile renklenmemiş… Bir
yandan denetim var, bunları reklam olarak görme
eğilimleri söz konusu… Halbuki benim derdim üreten
insanları bir şekilde ortaya çıkarmak…

Cemil’in benim için en önemli özelliklerinden
biri de, ben evlendikten hemen sonra, sanırım
1986’da, hayatında ilk kez bir erkek takım elbise
dikti. Kravatıyla, yeleğin arkasındaki renkle, nefis
bir takım… Hala da saklarım onu… Bunlar işin güzel
anılar kısmı. Ama önemli olan sanat ve üreten
insanlara saygı. İşte benim yaptığım ve yapmak
istediğim bu.

Daha sonra ikinci çalışmamızda da sevgili Merih
Akalın’dan rica etmiştim, hem organizasyonu, hem
koreografisini yaptı… Bir sonraki yani 3. nesil pırıl
pırıl mankenlerimizle bu sefer. Fakat buradaki en
önemli konsept, bu çalışmayı yaptığımız yer çok
özeldi: Resim ve Heykel Müzesi’nin bodrum katı.
Yani sergilenmeyen yüzlerce heykelin depolandığı,
belki bakımlarının yapıldığı, fantastik bir yer, bir
hazine. Fotoğraflardan da görebilirsiniz. Sene 1993.

İzzet Bey çok teşekkür ederim. Demin
bahsettiğiniz teyzelerin dedikleri şeyleri ben
de söylemek istiyorum tekrar: İyi ki hayatımıza
dokundunuz, öncelikle müzik, sonra güzel
sanatların ve yaratıcılığın her alanında ufkumuzu
açtınız, vizyonumuzu geliştirdiniz.
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Yeni yılda da
seyahat
özgürlüğü
yok!

O. SUAT ÖZÇELEBİ
2022 yeni yolculuklar ve umutlar için bir başlangıç olsun.

Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri
Kurucusu ve Sözcüsü
Siyasal İletişim Danışmanı
suat.ozcelebi@nyxmag.com

T

ürkiye’de yurt dışına çıkmak uzun zamandır
ciddi bir bütçeyi göze almayı gerektiriyor.
Özellikle döviz kurundaki çok yüksek artışlar
herkesi doğrudan etkiledi. Sadece seyahat,
turizm amaçlı değil, eğitim, sağlık gibi
zorunlu seyahatler bile gittikçe imkansız hale
geliyor. Dövizdeki ciddi sıçramanın yanı sıra
Covid19’un yeni varyantı Omicron virüsünün bütün Avrupa’yı
kapanmaya götürmesiyle birlikte herkes önce yılbaşı tatil
planlarını iptal etti, gittikçe belirsizleşen salgın koşulları
nedeniyle tüm seyahat planlarını da yeniden gözden geçiriyor.
Ayrıca neredeyse her ülkeye göre farklılık gösteren, geçerli
aşı talepleri, sayıları, testler, farklı karantina koşulları, aşı
pasaportu gibi birçok yeni sınırlama da seyahat koşullarını
gittikçe güçleştirmeye devam ediyor.
Ancak ülkemizde ‘seyahat özgürlüğü’nün önündeki engeller,
özellikle yurt dışı seyahat söz konusu olduğunda yukarda
saydıklarımızla elbette bitmiyor. Her yıl, diplomatik ve yeşil
pasaport sahipleri dışında her T.C. yurttaşının önüne örülen
bir duvar var: Pasaport ücretleri.
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Bu yıl pasaport ücretlerinin artış oranı, rekor kıracak görünüyor: % 36,2…
Her yıl saptanan “yeniden değerleme oranı”nda artan
harçlar içinde pasaport harcı da yer alıyor. Yani her
yıl otomatik olarak zamlanan bir pasaportumuz var.
Üstelik bu oran aralık ayı içinde Resmi Gazete’de de
yayınlandı. Yine de yıl sonuna kadar küçük de olsa bir
umut var, çünkü Cumhurbaşkanının bu zam oranını
düşürme yetkisi var.

diğer harcamalar yok. Asgari ücretli bir ailenin bir
aylık ücretinden fazla, ücret % 50 arttığı halde bile,
hala hayal gibi duruyor!
Yani yeni yılda da yurt dışına pandemi izin verse bile
adım atabilecek küçük bir şanslı azınlık dışında pek
kimse yok. Eskiden çıkarttığınız pasaportlarınıza
gözünüz gibi bakın ve her zaman en uzun sürede
pasaportlarınızı (10 yıllık) çıkartın. Daha kısa süreli
pasaportların, örneğin sadece Hac ya da zorunlu bir
ziyaret için yurt dışına çıkacaksanız bir anlamı var,
onun dışında kısa süreli pasaport ücretleri tekrar
çıkarmak zorunda kalırsanız toplamda 10 yıllık
pasaporttan çok daha pahalıya gelebiliyor.

Eğer oran düşmezse, 10 yıllık bir pasaport, 1.723.- TL
olacak.
4 kişilik bir aile için bu ücret, eğer aralarında öğrenci
yoksa tam 6.892 TL olacak. Sadece pasaport ücreti…
Bir seyahat için zorunlu olan ulaşım, konaklama ve

“Türkiye Cumhuriyeti’nin müşterisi değil yurttaşıyız”
Kurlardaki artış çok uzun yıllardır dünyanın en
pahalı pasaportu olan T.C. Pasaportu’nun ünvanını
Avustralya pasaportuna kaptırmasına yol açtı. İkincilik
için yarışıyoruz.

Her yıl bu zam döneminde kamu otoritesine, artık
öncelikle cumhurbaşkanına “Türkiye Cumhuriyeti’nin
müşterisi değil yurttaşıyız!” mesajımızı iletmeye, yurt
dışında kullanmak zorunda olduğumuz sadece bir
kimlik belgesi olan pasaport için binlerce lira ödemek
istemediğimizi anlatmaya çalışıyoruz.

Seyahat Özgürlüğü Gönüllüleri, 2022 yılında da bu
konudaki mücadelelerini pandeminin izin verdiği
sınırlar içinde sosyal medya dışında da sürdürmeyi
planlıyor. Hukuksal hazırlıklarımızı tamamlayıp her
yıl tekrarlanan otomatik zam, yaklaşık 15-20 liraya
mal olan bir kimlik belgesi için ödenen astronomik
harç ve defter bedeli konularını idari yargıya taşımaya
çalışacağız.

Avrupa Birliği ortalaması yaklaşık 65 avro, dünya
ortalaması ise yaklaşık 70 ABD doları olan pasaport
ücretleri Türkiye’deki kurların inanılmaz oynaklığı
nedeniyle sürekli değişiyor. Bu yazının kaleme
alındığı gün (1 ABD doları: 10.7 TL) 2022 yılındaki
bir pasaport 161 dolar seviyesinde görünüyor.
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Yeni milenyumun başı, ikibinli yıllar seyahat
özgürlüğünün genişlediği, vizelerin kalktığı, serbest
dolaşımın tüm insanlar için kolaylaştığı bir dönemin
çok uzağında…
Mülteci, göçmen ve sığınmacıların yaşadıkları
ekonomik istikrasızlıklar, hak ihlalleri ve bulundukları
otoriter rejimlerin baskıları nedeniyle dünyanın birçok
bölgesine akın ettikleri bir dönemdeyiz. Bırakın vizesiz
bir dünya hayalini, ülkemiz de dahil birçok ülkenin
sınırlarına yüksek duvarlar ördüğü bir dönemin
sancılarını yaşıyoruz.
Ancak umut tükenmez, şairin dediği gibi çevirdiğimiz
sayfalarda bulamasak da umudu, kitabın kendisiyle
yeniden yakalayabiliriz, belki de kitaptır umut!
Bu köşenin tüm okurlarına Anayasal ve temel bir
hak olan seyahat özgürlüğünü tüm olanaklarıyla
kullanabildiği yeni bir yıl diliyorum. 2022 yeni
yolculuklar ve umutlar için bir başlangıç olsun.

Hem Gezen Hem Okuyan
Bu sefer çok güncel ve çözülmemesi için özel engeller
yaratılan, tekelleşmiş temel bir sorunumuzu kaleme
alan Ayşe Kulin’in bir kitabını tanıtmak istiyorum:
Taksiii

olarak özellikle de ailemle birlikte yaşadığımız taksi
maceralarını aklımdan geçirince Kulin’in az bile
yazdığını düşünüyorum. Kitap ile ilgili kendisiyle
yapılan bir söyleşi de şöyle diyor: İstanbul’u resmetmek
isteyen bir yazarın bunu taksi şoförleriyle sohbet
başta olmak üzere, vapurlar dahil tüm toplu taşıma
araçlarındaki yolcuların değişik anlatılarıyla yapması
çok ilginç olurdu. Keşke bir yapan çıksa! Aslında ben de
'Şişli'den Nişantaşı'na' (syf:110) adlı anlatıda bir ölçüde
bunu yaptım sanırım. Sadece taksilerde değil, tüm
toplu taşıma araçlarında gezenler, şehirlerin gerçek
renklerine ulaşanlardır çünkü halkla en yakın dirsek
teması, ulaşım araçlarında mümkün oluyor.

Kitabını anlatırken Ayşe Kulin “doksanlı yıllardan
itibaren İstanbul taksilerinde yaşadıklarımdan bir
demet sundum okurlarıma.” diyor. Kitapta birçok
anısını, yaşanmışlıkları ve neredeyse birçoğumuzun
yabancısı olmadığı örneklerle çok güzel anlatıyor.
Kulin’in kitabının tanıtımında şu sözlere yer verilmiş:
Turistleri, savunmasız yaşlıları, özellikle de yaşlı
kadınları hedef alan taksici eziyetine sık maruz
kalmış biri olarak yazdıklarımın çok kişinin yüreğine
dokunacağına inanıyorum. Amacım, İstanbul’un
taksi şoförlerini incitmek değil, sorunun çözümünü
engelleyerek İstanbulluları kendi çıkarları için mağdur
edenlere dikkat çekmek. Mesleklerini hakkıyla,
namusuyla yapan çilekeş sürücülere ise saygılar olsun!

Taksiii, İstanbul’da uzun zamandır çoğunlukla karşılıksız
kalan bir çağrıdır. Karşılık bulduğunda ise bilinmezlerle
dolu bir maceraya atlamış da olabilirsiniz. Artık sizi
sadece bir taksi yolculuğu beklemez, sürprizlerle dolu
bir sohbet, gününüzü karartacak bir olaylar silsilesi ya
da…

Uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan, bu kentte doğmuş,
otomobili olmayan ve sıklıkla taksi kullanan biri

Kulin hepimizin yaşadıklarını aktarırken, duygularımıza
da tercüman olmuş. Eline sağlık!
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MODA
MARKALARINDAN
İLHAM VEREN
PAYLAŞIMLAR

Post
Büyücüsü
BURÇİN YAŞAR ÜNER
Sosyal Medya Uzmanı
burcin.uner@nyxmag.com

S

on yıllarda, sosyal medya dünyadaki hemen
hemen her sektörde devrim yapmayı başardı.
Ancak şüphesiz ki en çok etkilenenlerden biri
moda sektörü oldu. Sosyal medya yokken moda
trendlerini nasıl takip ediyorduk? Markalar
koleksiyonlarını dergilerde paylaşıyor ve bizler
de sayfaları çevirerek fikir ve ilham alıyorduk. Ya
da şanslıysak defileler televizyonda yayınlanıyordu.
Şimdi ise defileleri ister canlı ister sonradan oturduğumuz
yerden izleyebiliyoruz, beğendiğimiz modaevinin en son
koleksiyonuna bir tıkla ulaşabiliyoruz. Tüm bunların dışında
bir de gün boyunca karşımıza, bir zıplamada kıyafetleri
değişen insanlar, üzerimdekilerden siz de satın almak
isterseniz tıklayın diyen videolar çıkıyor. Trendleri takip
etmek hiçbir zaman günümüzdeki kadar kolay olmamıştı.
Eskiden, belirli bir stilin Milano'dan ya da Paris’ten bize
kadar ulaşması belki aylar alabilirdi, ancak sosyal medya
ile stil bir gecede yayılabiliyor. Artık trendler belirli bir
yer veya zaman periyodu için tanımlanamıyor, insanlar
konumlarından bağımsız olarak farklı dönemlerden parçaları
karıştırıyor ve eşleştiriyor. Sosyal medya sayesinde artık
moda yalnızca üst sınıfa hitap etmekten çıktı, her kesimden
insan modaya eşit şekilde ulaşabiliyor. Çünkü modaya uygun
bir görünüme sahip olmak için pahalı markalardan alışveriş
yapma mecburiyeti yok. Instagram ya da Pinterest, uygun
fiyatlı bir şekilde nasıl modaya uygun görünebileceğinize
dair küçük püf noktaları ve ipuçları paylaşan hesaplarla dolu.
Bununla birlikte tabii ki moda trendleri her zamankinden çok
daha hızlı değişir hale geldi. Birgün trend olan bir parçayı
beğenip satın alıyoruz ve daha belki de birkaç kez giymeden
başka bir ürünü çok beğenip onu satın alıyoruz. Foot
Locker CEO'su Dick Johnson “Mobil teknolojinin, tüketici
davranışlarında ve harcama modellerinde sektörümüzün
yetişebildiğinden daha hızlı değişimlere yol açtığını
görüyoruz" diye itiraf ediyor. Ancak bu kadar hızlı ve çılgınca
tüketmenin çevreye zarar vermesi de kaçınılmaz oluyor.
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Sosyal medya, hızlı modanın aşırı tüketimini
teşvik etse de, aynı zamanda sürdürülebilir
seçenekleri gün ışığına çıkarmak için de birçok
çalışmayla karşılaşabiliyoruz. En sevilen markalar
peşpeşe sürdürülebilir malzemelerden oluşan
koleksiyonlarını sergiliyor. Valentino, Gucci gibi
en lüks modaevleri bile resmi olarak ikinci el
pazarlarına girdiklerini duyuruyor.
Moda artık tüketicilerin de katkıda bulunduğu çift
yönlü bir cadde gibi. Tüketiciler nasıl markaları,
influencerları takip edip etkileniyorsa, markalar
da tüketici eğilimlerinden etkilenerek yeni
koleksiyonlarını şekillendirebiliyor.
Bu etkileşimin markalar açısından bir artısı da artık
yeni bir reklam biçimine sahip olmaları oldu. En
popüler influencerlara ücretsiz ürünler göndererek
ya da işbirlikleri yaparak bir anda tam olarak
hedefledikleri kitleye ulaşmaları çok daha kolaylaştı.
Sosyal medyanın moda endüstrisi üzerinde
radikal bir etkisi oldu ve bu etki yakın zamanda da
değişecek gibi durmuyor.
Bol bol ilham alacağınız, kendi stilinizi yaratacağınız
güzel bir yıl diliyorum...
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“DİJİTAL BENİM İŞİM”
1 YILDA 5 MİLYON TL’LİK SOSYAL DEĞER YARATTI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen
“Dijital Benim İşim” projesi, kadınları ekonomik ve sosyal hayata kazandırmaya devam ediyor.
Proje kapsamında bir yılda 5 bini aşkın kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi.
Bu süreçte 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri
sağladı. Proje ile 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak,
kadınların gelişimini desteklemek ve işgücüne
katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen “Dijital
Benim İşim” projesi ikinci yılına giriyor. Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı
işbirliğiyle hayata geçirilen projede, son bir yılda 13
ilde 140 eğitimci ile 5 bini aşkın kadın kursiyere Dijital
Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi.
Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan
rapora göre, bu eğitimlerle 1 yılda 5 milyon TL’lik
sosyal değer elde edildi. Böylece, proje için yapılan her
1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Bu değerin
%58’i Dijital Pazarlama kursiyerlerinden, %42’si
Dijital Okuryazarlık kursiyerlerinden kaynaklandı.
Proje ile 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin
kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

değişim %46 oranında bilgi ve becerilerindeki
artış olurken, eğitmenler Dijital Okuryazarlık
kursiyerlerindeki en büyük değişimin %62 oranında
özgüven ve motivasyon başlığı altında yaşandığını
belirtti. Dijital Okuryazarlık eğitimlerine katılan
kadın kursiyerlerin dijital skorları %28 artarken,
eğitimlerden sonra katılımcıların %58’inin özgeçmişini
güncellediği, %46’sının yeni bir iş baktığı, iş baktığını
belirten katılımcıların %28’inin yeni bir işte çalışmaya
başladığı görüldü.
Dijital pazarlama bilgisi %29 arttı
“Dijital Benim İşim” projesi, kadın kursiyerlerin dijital
pazarlama bilgilerini de %29 artırdı. Dijital Pazarlama
katılımcılarının gözünden kendilerindeki en büyük
değişim %41 oranında dijital pazarlama konusundaki
bilgi ve becerilerindeki artış olurken, eğitmenler Dijital
Pazarlama kursiyerlerindeki en büyük değişimin %81
ile özgüven ve yine %81 ile farkındalık alanlarında
yaşandığını belirtti. Dijital Pazarlama kursiyerlerinin,
girişimlerini geliştirmeye dair motivasyonları da %28
arttı. Bu kursiyerlerin %77’sinin eğitimlerden sonra
özgeçmişini güncellediği, %62’sinin yeni bir iş baktığı,
iş baktığını belirten katılımcıların %17’sinin yeni bir
işte çalışmaya başladığı görüldü. Dijital Pazarlama
eğitimlerine katılan 31 kursiyer eğitimlerden sonra
girişimde bulunduğunu da belirtti. Bu katılımcıların
%41’i sosyal medya hesabı açtı, %24’ü satış yapmak
üzere profesyonel hesap oluşturdu, %21’i YouTube
kanalı açtı ve %14’ü ise web sitesi kurdu.

“Dijital Benim İşim” projesinin 2020-2021 sosyal etki
raporu ve yeni dönem hedefleri, Millî Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin
Dülger ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel
ile “Dijital Benim İşim” projesi kursiyerlerinden Seda
Kuş ve Nurcihan Baltacı’nın katılımıyla Kağıthane Halk
Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında
paylaşıldı.
Dijital okuryazarlık %24 arttı
“Dijital Benim İşim Sosyal Etki Değerlendirmesi”
çalışması kapsamında 2020-2021 yılları arasında
gerçekleştirilen Dijital Okuryazarlık ve Dijital
Pazarlama eğitimleri, Sosyal Medya Kampanya
Yarışması ve Vodafone Müşteri Hizmetleri istihdam
programı değerlendirildi. Buna göre, “Dijital Benim
İşim” projesi, kadın kursiyerlerde dijital okuryazarlık
oranını %24 yükseltti. Dijital Okuryazarlık
katılımcılarının gözünden kendilerindeki en büyük

Araştırmaya göre, Dijital Okuryazarlık katılımcıları
kendilerinde gerçekleşen değişimin %57’sini projeye
atfederken, Dijital Pazarlama katılımcılarında bu oran
%66 oldu.
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Sosyal Medya

Kaave Avrupa ve Amerika pazarında da
büyümeye devam ediyor.
Bugüne kadar 45 milyondan fazla kez indirilen ve 1,5 milyar yorum yapan süper eğlence uygulaması
Kaave, Ortadoğu pazarında Suudi Arabistan, Katar, BAE, Ürdün’de gördüğü ilginin ardından,
Avrupa ve Amerika pazarında büyümeye odaklandı.
Uygulama mağazalarında 32 farklı ülkede çeşitli kategorilerde ilk 10 uygulama
arasında yer alan Kaave, son dönemde uygulamaya getirdiği yeniliklerin yanı
sıra Avrupa ve Amerika pazarına ağırlık vermeyi hedefliyor. Android, iOS ve
Huawei platformlarında 100’den fazla ülkede aylık 5 milyon aktif kullanıcıya
sahip olan uygulama, yeni yatırımlarla kullanıcı sayısını 2 katına çıkarmayı
hedefliyor.
“Her ülkeden ve kültürden kullanıcı hedefliyoruz”
Global hedeflerine ulaşmak için yeni stratejiler belirlediklerini vurgulayan
Kaave uygulamasının kurucu ortağı Selin Sağol Sade, “Global pazarda
ülkelerden çok kültürleri hedef alarak stratejik pazar analizi ve proje
planlaması yaparak ilerliyoruz. Farklı kültürlere yönelik yorum türlerini
mobil uygulamaya eklemek için çalışmalarımız devam ediyor. En çok aktif
kullanıcımızın olduğu ülkeler başta Türkiye olmak üzere; Orta Doğu ülkeleri,
Amerika, Almanya ve Hollanda. Kahve yorumu en çok başta Türkçe olmak
üzere Arapça, İngilizce ve Yunanca dillerinde bakılıyor. Hedefimiz, süper
eğlence uygulaması Kaave’nin her ülkeden ve kültürden daha çok kullanıcı
ile bağlantı kurması, yorum severlerin günün her saati daha da keyifli zaman
geçirmesi. Bu amaçla her geçen gün mobil uygulamamızı güncellemeye devam
ediyoruz. Kaave uygulamamız bugüne kadar 45 milyon kullanıcı tarafından
indirildi. Yeni pazarlarla birlikte uygulamamızı 2 kat büyüterek 100 milyon
kullanıcıya ulaşmak istiyoruz.” dedi.
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Motivasyon
Kaynağım:
Denge

Yoga

ASU ÇETİN
Yoga Egitmeni

S

on dönemlerde gündemde, sosyal medyada ve
yakın çevremde olumsuz duygu ve enerjilerle
daha çok karşılaşır oldum. İnsanlar bıkkın,
kızgın, gergin, üzgün, öfkeli, umutsuz, tepkili…

Bazı durumlar karşısında bu hislere kapılmak
konusunda haksız da değiller. Yaşamın kolay
olmadığı doğru. Ve olumsuz duygular da
yaşamın doğal bir parçası. Tabi inanmalıyız ki sanıldığı kadar
da zor değil. Zor olduğu kadar keyifli, çoşkulu, canlı ve
huzurlu.
Ben de zaman zaman bu hislere kapılılabiliyorum. Şikayet
ediyorum, huysuzlaşıyorum, kızıyorum, üzülüyorum,
motivasyonum düşüyor ve hiç bir şey yapmak istemiyorum.
Gelecek ile ilgi kaygı ve endişe hissetmeye başlıyorum. Ve bir
an fark ediyorum ki eylemlerimi korku, endişe, kızgınlık gibi
içinde bulunduğum duygular yönetmeye başlamış.
Beyin yapmakta olduğu şeyleri alışkanlık haline getirir.
Şikayet ettikçe her şeyden şikayet eder oluruz.
Öfkelendikçe öfkemiz artar. Korktukça korkarız. Üzdükçe
üzülürüz. Yaşamla uyumsuzluk içerine gireriz. Her ne
oluyorsa, olana direnç gösteririz. Zihin bu gibi durumlarda
kaos yaratmaya oldukça açıktır. İşte, düzenli Yoga ve
meditasyon pratiklerim bu noktada devreye giriyor.
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Denge

Farkındalığımızı kaybettiğimizde kontrolümüzü
de kaybederiz. Eylemlerimiz, tepkilerimiz
kontrolsüzleşir. Yoga pratiği ile farkındalığım canlı
kalıyor. Fiziksel olarak güçleniyorum. Zihinsel olarak
sakinleşiyorum. Yaşam ile dengeye geliyorum ve
bu kaostan uzak durabiliyorum. Çok büyük oranda
yaşam ile uyumlu olmamı sağlıyor.

motivasyon kaynağı oluyor. Gerçekten istediğim
şeylere odaklanabiliyorum ve bunlar için adım
atabiliyorum. Kendi içinde bir döngü

☺

Müthiş bir çeşitlilik içinde yaşıyoruz. Birçok
olasılıklık ile karşı karşıyayız. Hayatın ve çevren
ile uyumlanabiliyor olman, kendin ile bağ kurman,
anlaman ve kendini dengelemen çok değerli.

Motivasyonum yükseliyor. Uyumlanma, benim
yorumlamam ile anda olmak ve her ne yapıyorsam
keyifle ve sevgi ile yapabilmektir. İşim sırasında
bir excel doldurmak olabilir, bulaşık yıkamak, evi
temizlemek olabilir. Tabi ki sonuç olarak, sevdiğim
şeyleri yaparken, koşarken, arkadaşlarımla vakit
geçirirken çok daha çoşkulu oluyorum. Bu da ekstra

Bahane ve şikayeti rutininden çıkartmayı
seçebilirsin. İzin ver sana iyi gelen şeyler rutinin
olsun. Bu rutinler seni canlı ve farkında tutacak.
Hayata karşı motivasyon kaynağın olacak.
Eylemlerine yaratıcılık ve keyif eklediğinde
içindeki sevgi, çoşku duygusu artacak.
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Yurt Dışı
Eğitimde
Yeni Rota:
Happily
Ever
Abroad
ASLI EREN ERYILDIR
ASLEN EDU Kurucusu
Yurtdışı Eğitim Uzmanı
asli.eryildir@nyxmag.com

DUBAİ
2021’ i geride bırakıyoruz ve yepyeni bir yıla giriyoruz.
Öncelikle herkese hayallerini gerçekleştirebileceği mutlu,
huzurlu ve bol neşeli bir yeni yıl dileriz!
Yeni bir yıla merhaba derken, bu sayımızda sizinle yeni eğitim
rotaları paylaşmak istedik.

Yeni bir keşif, yükselen bir yıldız;
Dubai’ de Eğitim
Her zaman söylediğim gibi; özellikle yurt dışı eğitimde ön
yargılarımızdan kurtulup sadece kendimiz için en iyi olanı
değil, kendimiz için en mümkün olan dahilinde en iyiyi
seçmemiz daha önemli. Herkesin gönlünde bir Amerika,
Kanada, İngiltere yatıyor… Son zamanlarda ise artan döviz
kurlarıyla fiyatların da artması, özellikle pandemiyle başlayan
süreçte vize alım süreçlerinin zorlaşması gönlümüzün
rotasını biraz değiştirmemizi gerektirebiliyor. Amacımız iyi
bir eğitim almak, yurt dışında bir deneyim elde etmek ve
hatta belki sonrasında kendimiz için farklı imkanlar yaratmak
ise; gidebileceğimiz farklı ülkeler olduğunu size göstermek
ve sizin için alternatifler oluşturmak da bizim görevimiz

☺

Bu ülkelerden bir tanesi DUBAI; yükselen gökdelenleri,
modern binaları, kışın ılık havası, beyaz kumu, mavi denizi,
tüm dünyadan gelen farklı insanlarla kozmopolit yapısı ve
birçok sosyal aktiviteye imkân sağlayan hareketli yaşantısı
ile Dubai, sadece iş değil eğitimin de merkezi haline gelmeye
başladı bile. Dubai’ de eğitim almamın bana ne faydası olur
diyenler varsa, aşağıdaki maddelere bir göz atın deriz;
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Happily Ever Abroad

DUBAI’ de Eğitim Almanın Avantajları;
- Kaliteli, Ekonomik Eğitim; Dubai İngiltere merkezli birçok okula ev
sahipliği yapmaktadır ve size farklı bir ülkede aldığınız eğitimi çok daha
uygun fiyatlarda alma imkânı tanımaktadır.
- Kolay Vize; Özellikle son dönemlerde birçok ülkeye vize almanın
zorlaştığını biliyoruz. Dubai’ ye ise sadece birkaç evrak ile kolaylıkla vize
başvurusunda bulunabilir, hızlı bir şekilde vizenizi çıkartabilirsiniz. Bu
konuda okuyacağınız okul size yardımcı olmakta ve vizenizi size mail
yoluyla ulaştırmaktadır. Tabii ki tüm süreç boyunca Aslen edu olarak biz
de size destek oluyoruz.
- Okurken Çalışma İmkânı; En önemli avantajlarından bir tanesi okurken
ÇALIŞMA imkanınızın olması. Dubai’ de minimum 3 aylık bir eğitime kayıt
olduğunuz takdirde 1 yıllık vize alma hakkına sahip olursunuz ve eğitim
aldığınız süre boyunca yasal olarak çalışma hakkınız olur. Eğitiminiz
sonrasında eğer bir iş yeri ile anlaşırsanız ülkede kalmaya ve yasal olarak
çalışmaya da devam edebilirsiniz.
Dubai’nin IT, işletme, turizm gibi alanlarda potansiyel bir istihdam gücüne
sahip olduğunu biliyor muydunuz?
- İngiltere’ ye Geçiş İmkânı; Dubai’ de çalıştığımız GBS College İngiltere’
de bulunan Suffolk Üniversitesi ile anlaşmalıdır. Dubai’ de GBS Kolej’
de alacağınız 2 yıllık lisans eğitiminizin son senesini İngiltere’ de Suffolk
Üniversitesinde tamamlayabilirsiniz. İngiltere’ de aldığınız lisans eğitimi
sonrasında ise +2 sene İngiltere’de yaşama ve çalışma hakkınız olacaktır.
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Dubai EP Okul Binası

Dubai’ de Nasıl bir Eğitim Alabiliriz?
İngilizce Dil Eğitimi;
Her ne kadar ana dili İngilizce olmasa da Dubai’ de
en çok konuşulan dillerden bir tanesinin İngilizce
olduğunu biliyoruz. Sosyal hayatta da fazlasıyla
İngilizceye maruz kalıyorsunuz. Şu anda öncelikli
olarak öğrencilerimizi yönlendirdiğimiz English
Path Dil okulları merkezi İngiltere’ de bulunan,
hatta İngiltere’ de 3 farklı şehirde eğitim sunan ve
Dubai’ de yeni açmış olduğu kampüste de İngiltere
okullarında verilen aynı sistemle eğitim sunan bir okul.
Tüm öğretmenleri ana dili İngilizce olan, sertifikalı,
profesyonel eğitmenler. Aynı zamanda okul binasının
bir üniversite kampüsünde olması da öğrencilerin
akademik ortamda eğitim almasını sağlayan önemli bir
özellik.

Dubai’ de çalıştığımız GBS College İngiltere’de
bulunan Suffolk Üniversitesi ile anlaşmalıdır.
Dubai’de GBS Kolej’de alacağınız 2 yıllık lisans
eğitiminizin son senesini İngiltere’ de Suffolk
Üniversitesi veya GBS okulunun anlaşmalı olduğu
farklı bir üniversitede tamamlayabilirsiniz.

Kariyer Programları;
Yeterli İngilizce seviyesine ulaştığınız takdirde Dubai’
de kariyer odaklı diploma/ sertifika programlarına
da katılabilirsiniz. İşletme, pazarlama, turizm, IT gibi
farklı alanlarda, 6 ay ve 1 yıllık sürelerde sunulan bu
programlar sonrasında Dubai’ de kalıp profesyonel
olarak iş bulma ve kariyerinize Dubai’de devam etme
şansınız da oldukça yüksektir.

İngiltere’ de aldığınız lisans eğitimi sonrasında ise
+2 sene İngiltere’de yaşama ve çalışma hakkınız
olacaktır.
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Dubai EP Okul Binası

Uninest Yurt Binası
Lisans ve Yüksek Lisans Programları;
Dubai aynı zamanda birçok üniversiteye de ev
sahipliği yapmaktadır. GBS College, Northumbria,
Middlesex Üniverstitesi gibi birçok İngiliz
üniversitesinin de Dubai’ de kampüsü bulunmakta ve
aynı dil eğitiminde olduğu gibi İngiliz eğitim sistemi
ile müfredatlarını oluşturmaktadır. Yukarıda da
anlattığımız gibi, Dubai’ de aldığınız eğitimi İngiltere’
de tamamlama hakkına sahip olduğunuz okullar
mevcut. İngiltere’ de aldığınız eğitim sonrasında ise
ülkede 2 yıl kalma ve çalışma hakkınız yanınıza kar.
Bakarsınız Dubai’ de başlayan yolculuğunuz İngiltere’
de bir yaşama dönüşmüş
Unutmayın; Yurtdışında hayallerinizin sınırı yok ve her
hayalinizin de gerçekleşme şansınız sizin elinizde…

☺

Yurt dışında eğitim ile ilgili
Aslen Edu web sitesi üzerinden daha
detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz;

Eğitim ve kariyer hayallerinizi gerçekleştirmek
istediğiniz yolda ASLEN EDU olarak size farklı kapılar
aralayabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Daha
detaylı bilgi için bize mail adresimiz, telefon ya da
instagram mesaj kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://aslenedu.com

Herkese tekrar hayallerini gerçekleştirebileceği
mutlu, huzurlu ve bol neşeli bir yeni yıl diliyoruz!
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Patili Köşe

Mikroçip

SEVİL BALABAN
Hayvan Hakları Gönüllüsü
sevil.balaban@nyxmag.com

T

arım ve Orman Bakanlığı Gıda
Kontrol Genel Müdürlüğü ile TVHB
arasında imzalanan 'Kedi, Köpek
ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi
ve Kayıt Altına Alınmasına Dair
Yönetmelik' protokolü, kapsamında,
tehlike arz eden köpek ırkları
olarak bilinen; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo
Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American
Staffordshire Terrier ve Amerikan Bully cinslerine
14 Ocak 2022’ye kadar mikroçip takılması mecburi.
Sahipli kedi, gelincik ve ve yasaklı ırklar dışında
kalan tüm köpeklere ise 2022 sonuna kadar deri
altlarına mikroçip takılarak, elektronik ortamda
kayıt altına alınması zorunluluğu var.
Hayvan sahiplerinin işlemi bu süreler içinde
yaptırması gerekiyor. Bu süreden sonra sadece
yeni doğan yani 3 aya kadar olan hayvanların
kimliklendirilmesi yapılacak.
Süresi içinde çip taktırma işlemini yaptırmayan
hayvan sahiplerine, her hayvan için 10,000 TL idari
para cezası uygulanacak.
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Mikroçip sayesinde hayvan sahibinin
kimlik ve adres bilgilerine ulaşılabilecek.
Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne
geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi ve
hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması
amaçlanıyor.

bir cihazdır. Hayvan bulunduktan sonra bu çipteki
bilgilerden sahibine ulaşılması hedeflenmektedir.
Takip cihazı yani GPS ise; evcil hayvanların
tasmalarına takılabilecek bir cihazdır. Bu cihazdaki
bilgiler ile yine sahibine ulaşılabilir. Mikroçipin aksine
sabit olmadığı için tasmanın çıkarılması veya cihazın
zarar görmesi durumunda bilgilere erişilemeyecektir.

Bu işlem için anestezi gerekmiyor ve aşılama
işleminden çok farklı bir uygulama değil.
Öncelikli amaç hayvanın hastalıklarının kontrolünü
sağlamak. Bunun dışında hayvanın çalınması veya
kaybolması durumunda yer tespiti yapılıp hayvan
sahibine daha kolay ulaşabilmek.

Bu mikroçipler takıldıktan sonra hayvanın sokağa
terk edildiği tespit edilirse, hayvan sahibine gelip
hayvanı alması için 30 gün süre verilecek. Eğer 30
gün içerisinde teslim almazsa hayvanı sokağa terk
etmiş olarak kabul edilip 10.000 TL idari para cezası
uygulanacak.

Mikroçip bir takip cihazı değildir. Hayvanın derisinin
altına yerleştirilen pirinç tanesi boyutunda küçük

Kimliklendirme işlemi Tarım İlçe Müdürlükleri ve özel veteriner kliniklerinde yapılacak olup,
2021 yılı için meslek odasının belirlediği fiyat tarifesi 160. TL dir. (Ücret 2022 yılında farklılık gösterebilir.)
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Mehmet Akçay
MAYA Yaşam Alanı Kurucusu
Ankara Hukuk Fakültesi 1969 mezunu olan Mehmet Akçay, yaşadığı sokaktaki hayvanları besleyip
koruyarak hayatını devam ettiriyordu her hayvan sever gibi. Emekli olduktan sonra yaptıkları yetmiyor
gibi geldi… Daha fazlasını nasıl yapabilirdi?
Aklında bakıma muhtaç hayvanların hepsine bir arada yardım edebileceği bir proje vardı. Issızlardaki
canlara, yuvalanana kadar dayanışmayla güzel bir hayat sunmayı amaçlayan MAYA Yaşam Alanı böyle
bir çıkış noktasından doğdu. Ankara Gölbaşı’nda hayata geçirilen MAYA’da bugünlerde ikiyüze yakın
köpek sahiplenilmeyi bekliyor.
En son Sinop’taki sel felaketinden onlarca hayvanı kurtararak gündeme gelen MAYA’yı
Mehmet Akçay ile konuştuk.

Röportaj: Sevil Balaban / sevil.balaban@nyxmag.com
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Onlar güldükçe
dünya daha güzel olacak.
Önceleri de hayvanları korumak ve onlara
bakıp beslemek konusunda yaptığınız
şeyler vardı. Peki bunu daha ileri
götürme, hatta bir yaşam alanı açma fikri
nasıl oluştu?

Maya bir rehabilitasyon merkezi midir?
Oraya aldığınız canlar tedavileri bittikten
sonra nereye gidiyorlar?
MAYA’da canlar için doğal bir yaşam alanı
oluşturmaya çalıştık. Doğal ortamda hayatlarını
sürdürmelerini istedik onları beton odalara veya
kafeslere kapatmayı değil. Burada canlar birbirlerine
zarar vermeden bakıcıların, koruyucuların
nezaretinde yaşamaya devam ediyorlar. Onlar da
mutlu biz de mutluyuz ama bu kolay bir iş değil.

İlk başlarda parklarda hayvanları beslemekle
başladım. Onların bize muhtaç olmalarına karşı
kayıtsız kalamadım. Belirli bir sayıda köpeğe her
gün düzenli olarak yiyecek götürüyordum. Ondan
sonra olay büyüdü. Ankara’nın Boztepe, Bademlidere
ve Kırk Konaklar bölgeleri var. Oralarda hayata
tutunmaya çalışan 500 civarı köpek vardı. Hepsi
yetersiz beslenmeden dolayı sorunlar yaşıyordu.
Kendime besleme alanı olarak orayı belirledim.
Çankaya Belediyesi’nden araç desteği aldım. Daha
sonraları çevre mahallelerdeki canlara da bakmaya
başladık. Oralardaki gönüllülere destek vermek
çabasına girdik. Besleme sırasında hasta hayvanlara
da çok sık rastlıyorduk. Onları alıp tedavi ettirdikten
sonra barındıracak yer bulamıyorduk. Yani ölümden
kurtardığımız canları tekrar açık alana bırakmaya
mecbur kalıyorduk. Tekrar bazı sorunlarla karşı
karşıya kalacakları çok aşikardı.

MAYA’ya aldığımız canlar ancak sahiplenildikleri
zaman gidiyorlar. Aksi takdirde onları kesinlikle
sokaklara veya açık alanlara bırakmıyoruz. Hayatları
boyunca bizimle birlikte olacaklara o canlar.

O sıralarda çok acı bir olay yaşadım. Ankara'nın
en büyük parklarından birinde can dostları
besliyordum… Bir gece katilin biri gelip bölgedeki
7 köpeğimi zehirleyerek öldürmüştü. Kalan 20'ye
yakın köpeğimin başına da iş gelmemesi için onların
tamamını parktan aldım ve bir köpek otelinde aylık
ücret ödeyerek barındırmaya çalıştım. Çok masraflı
oluyordu haliyle… Böylece bende bu kurtardığımız
canların barınabilecekleri bir yaşam alanı yapmamız
gerektiği inancı hasıl oldu. MAYA fikri böyle doğdu.
Şimdi o canların birçoğu halen benimle beraberler.
Mutlu yaşıyorlar. En yaşlı olanın ismi Fox. İlk göz
ağrımız, büyükanne. Geçenlerde onun 15. yaş
gününü kutladık. Pastasını da afiyetle yedi… Hem de
tek başına…

Maya ne zaman hayata geçti?
Mehmet Amca Yaşam Alanı ( MAYA) 2016 yılında
faaliyetine başladı.
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Yuvalandırma politikanız biraz farklı. Bize
anlatabilir misiniz neden aileler yerine
apartmanlara, sitelere ve işyerlerine
yuvalandırma yapıyorsunuz?

görevli kısıtlı imkanlarıyla bakabildiği kadar bakmış.
“Biz koruma altına alalım” dedim. Onlara burada yer
ayarladık, ölünceye kadar bakacağız.
11'i yavru 19 köpeği kiraladığımız 3 araçla MAYA’ya
getirdik. Bir köpeğimiz gebe idi daha sonra MAYA’da
yavruladı.
Ayancık olayı tesadüfen gelişti. Tek amacımız o
canları kurtarmak idi. Ama medyada ilgi gördü,
verdiğimiz uğraş beğenildi. Demek ki millet olarak
yapılan güzel işler takdir ediliyor ve destekleniyor

Aslında çok bir fark yok. Bireylere de yuvalandırma
yapıyoruz. Fakat biz daha çok apartmanlara, site
yönetimlerine ve işyerlerine vermeyi tercih ediyoruz
evlatlarımızı. Böylece topluluklarda hayvan bakımı
bilincini artırdığımızı düşünüyoruz. Hayvan da
bulunduğu ortamda birçok kişi tarafından sevilip,
olduğu yere neşe katıyor. Böylece sadece bir aile
değil küçük topluluklar bir canı evlat edinmenin
sorumluluğunu paylaşıyor.

Maya’nın finansmanı nasıl sağlanıyor?
Gönüllülerden başka bir dayanağınız var
mı?

En son Sinop’taki selden sonra orada
zor durumda kalan canları alması ile
gündeme geldi Maya. Olay nasıl gelişti,
nasıl haberiniz oldu oradaki canlardan?

Kendi imkanlarımı kullanarak başladım bu işe.
Ama tabii ki yeterli değil. Bana inanan, yaptıklarımı
takdir eden dostlarım var. Onlar da bana çok destek
oluyorlar. Bunun yanı sıra gönüllü olarak destek
olmak isteyenlerden de destek kabul ediyoruz tabii.
Ama kifayetsiz kalıyor. Bizi duyan herkesin desteğini
bekliyoruz.
Valilikten yardım toplama iznimiz var. Sosyal medya
sayfalarımızda hesap numaralarımızı bulabilirler
yardım etmek isteyenler.

Konu bana iletildiğinde köpeklerin yaşama şansının
kalmadığını anladım. Çünkü Ayancık’ta kaldıkları
şantiyenin tamamını sel götürmüş. Bir hayvan
sever gönüllü, hayvanları selden kurtarmış. Bir sürü
hayvan da zayi olmuş, kaybetmişiz. Orada çalışan bir
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Bir vakıf kurma müjdeniz var canlar
için. Proje nasıl gidiyor? Ünlü isimlerin
olduğunu duyduk projeye dahil olan.
Bize biraz kurulacak olan vakıftan
bahsedebilir misiniz?

Vakıf her zaman Can Dostlarımız için en güzelini
yapmaya çalışacak ve bunun karşılığında da güven
tazeleyerek başarılı olacaktır.
Yapılacak çok iş var. Ama mantıklı, tutarlı, akılcı
projeler üretmemiz gerek. Yoksa sadece isyanlarla
hiçbir noktaya varılamıyor.

Maya Kimsesiz Köpekleri Kurtarma Koruma ve
Yuvalandırma Vakfı'nın mütevelli heyetinde çok
değerli arkadaşlarımız var. Hepsi iş güç sahibi. Bir
büyükelçimiz var, iş hanımlarımız var, tiyatro ve
senfoni orkestrasında müzisyen olan arkadaşlarımız
var.

Bunca yıl içinde sizi çok etkileyen olaylar
olmuştur diye tahmin ediyoruz. Bize bir
tanesini anlatabilir misiniz?
2013-2014 yıllarından biriydi. Boztepe,
Bademdere’de besleme yapıyordum. Açık alanda çok
zorlu şartlara maruz kaldıkları için hayvanlar biraz
ürkek ve çekingendi. Yemeklerini bıraktıktan sonra
ben geri geri çekiliyordum ki onlar ben uzaklaşınca
gelsin yesinler. Öyle de yapıyorlardı. Ama bir tanesi,
kahverengi bir köpek öyle yapmadı. Beni takip
etmeye başladı. Ben yürüyorum o da yürüyor, ben
duruyorum o da duruyor. En sonunda ben durdum o
da karşımda oturdu, bal rengi gözleriyle gözlerimin
içine bakmaya başladı. Anladım ki bana teşekkür
etmeye çalışıyor. Kafasını okşadım ve “Tamam hadi
git şimdi yemeğini ye” dedim. Ancak ondan sonra
gidip yemeye başladı. Bu her beslememde aynı
şekilde tekrarlandı o köpekle. Beni en çok etkileyen
anılarımdan biridir bu.

25 Kasım 2021 tarihi itibari ile Asliye Hukuk
Mahkemesi tarafından tescilimiz onaylandı.
İlk amacımız canları kurtarmak, korumak ve
yuvalandırmak olacak. Bu çok büyük bir amaç bu
amacı ancak güçlü bir kurumsal kimlik başarabilir
diye düşündük. Bizim vakfımız da neden bir TEMA
veya LÖSEV olmasın? Ülkemizde en az 30 milyon
civarında hayvanları sever insanımız var. Eğer
onların güvenini kazanabilirsek ana amacımıza da
ulaşabiliriz. Belki bütün dünyada emsali olmayan bir
işi, başarıyı ülkemize kazandırabiliriz. Can dostlar
için yapacağımız büyük etkinliklerle medyanın
da ilgisini çekerek geniş hayvan sever kitlelere
ulaşabileceğimiz ümit ediyoruz.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimi ile
birkaç gün içinde amaçlarımızı anlatacağımız bir
toplantı yapacağız. Onları iş birliği yapmaya davet
edeceğiz. Mantıklı ve tutarlı çalışmalarımıza destek
alacağımıza da inanıyoruz.

Kurtardığımız her köpeğin farklı macerası vardır.
Bir tanesini tedaviye alabilmek için 2,5 ay peşinden
koşup akla karayı seçmiştim. Bir başkasını da 28 gün
aradıktan sonra bulmuştuk. Hepsinin başka başka
hikayeleri var.

Can dostlarımızın yuvalandırılmasında en büyük
kazanç sağlayacak olanlar belediyelerimizdir…
Güçlü bir hükmi şahsiyet yani vakıf birçok sorunun
üstesinden kolaylıkla gelebilir. Bunun örnekleri çok
ülkemizde.

MAYA ile ilgili videoyu
aşağıdaki linke tıklayarak
izleyebilirsiniz.

Tabii ki yuvalandırma projesinde bir başarı
yakalandığında, harcamaları çok azalacağı için,
Belediyeler de yuvalandırdığımız köpekler için başta
kulübeleri olmak üzere veteriner hizmetlerini de
vereceklerdir. Bütün bu yapılacaklar sözleşmelerle,
protokollerle pekiştirilecektir.

https://youtu.be/2VOpelNlJ1s
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O bir küçük hanfendi
Havalar soğudu sonra. Elif Teyze’nin korktuğu
kış geldi. Sabah olunca insanlar büyük binaların
kapılarından girip gözden kayboluyor, akşam olunca
tekrar çıkıp koşa koşa uzaklaşıyorlardı. Kısa süre
gözlemleyince her gün aynı şeyin tekrarlandığını fark
ettim. İşyeriymiş burası. Ne demekse…

Çok kalabalık bir sitenin bahçesinde yaşıyordum
kardeşlerimle beraber. Çok kardeşim vardı. Öz
kardeşler, süt kardeşler…. Birkaç anne kedi ve birçok
bebek kedi. Siz hayal edin curcunayı.
Bizimle ilgilenen Elif Teyze bir telaşla “Kış geliyor,
bunlara sığınacakları yerler yapmalıyım” diye
telaşlanıyordu. Bina diplerine, korunaklı yerlere
kutular yerleştiriyor, içlerine minderler veya yumuşak
bezler koyuyordu. Önüne de su ve mama kabı. Daha
küçüktüm, hiç kış görmemiştim. Kötü bir şey olmalıydı.
Bu kadar telaş edildiğine göre…

Her neyse, bir gün hep gördüğüm bir insanı gözüme
kestirip, onunla birlikte binanın kapısından girdim,
içerde bir yere saklandım. Oh ne güzel soğuktan
korunmuştum. Keyfimce uyudum, yalandım, hayal
kurdum gün boyunca. Akşam olup karnım acıkınca
kapıya gittim. Ama kapalıydı. Var gücümle bağırdım.
Elif Teyze beni duyup karnımı doyursun istedim. Ama
duyan olmadı. Sesimi yükselttim, daha çok bağırdım.
Yok, kimse yoktu. Gelen giden olmadı. Çok mu
uyumuştum acaba? Bütün insanlar çıkıp gitmiş miydi?
Offf, karnım acıkmıştı. Maalesef bütün gece kaldım
orda. Sabah olunca kapıyı açan ilk insanın ayaklarının
arasından dışarı kaçıverdim. Hemen “Mama, mama”
diye ağlayarak Elif Teyze’yi buldum. Merak etmiş beni.
Kayboldum sanmış. Ondan sonra bir daha binalara
girmedim sandınız değil mi? Hiç olur mu? Girdim tabii
ki. Ama akıllanmıştım artık, akşam olmadan hemen
kapının yanında alıyordum soluğu. Çıkan insanlarla

Ben diğer kardeşlerim gibi oyuncu değildim. Daha
çok, kocaman bahçenin kuytu köşelerine çekiliyordum
yemek zamanına kadar. Elif Teyze “Çok maceracı bu,
çok geziyor” diyordu. Hiç de öyle değildi oysa. Ben
kalabalık sevmiyordum. Genelde yalnız kalabileceğim
yerleri seçiyordum. Karnım doyunca, ya bir kenara
kıvrılıp uyuyordum ya da saatlerce yalanıp, patilerimi
ve tüylerimi temizliyordum. Güzel kızlar bakımlı
olmalı ne de olsa. Elif Teyze “Bir başka temiz bu yosma
“diyordu benim için. Yosma siyah yavru kedi demek
olmalıydı.

NYX

194

Konuşan Kediler
birlikte ben de dışarı çıkıyordum artık. Sadece
gündüzü binanın içinde geçiriyor, gece de bahçede
Elif Teyze’nin bizim için hazırladığı evlerden birine
kıvrılıveriyordum.

geldi beni görmeye. Haberi olmuş beni aldıklarından.
“Hah beni alacak şimdi, tekrar bahçede kardeşlerimle
olacağım” diye düşündüm. Bir yandan da içim cızzz
ediyordu. Alışmıştım, bir evin bir yosması olmak
hoşuma da gitmişti aslında. Elif Teyze beni almadan
gitti sonra. Giderken kafamı okşayıp, “Yuvanı buldun
sonunda yosma” dedi öptü beni. Böylece benim de bir
evim olmuştu galiba.

Bu rutinim olmuştu artık. Bir sabah yine binanın
kapısında oturuyordum, iki kişi geldi. Daha önce
de gömüştüm onları. Beni sevmek istediler, kapıyı
açtırmak için onlara ihtiyacım olduğundan sesimi
çıkarmadım. Bana çoook uzun gelen bir sevme
zamanından sonra nihayet kapıyı açtılar. Hooop içeri
girdim. İçlerinden biri “çok tatlı, akşam çıkarken de
burada olursa alacağım ben onu” dedi. “Hıh, çok
beklersin” dedim içimden, paspasın üstüne kıvrıldım
sonra.

“Yarın annem geliyor ya bakalım ne diyecek” dedi Sevil.
Biraz telaşlıydı sesi. “Bir şey demez “dedi Nurgül. “O
da çok sevecek bak görürsün.”
Saniye Teyze, yani anne geldikten sonra benim
işyerine gidip gelmem sona erdi. Hep evde kaldım.
Meğer evde yalnızlık hissetmeyeyim diye beni
yanlarında götürüyorlarmış. Oh be evde olmak ne
güzelmiş. Bir patim kuru mamadaydı bir patim yaş
mamada… Saniye anne beni çok sevmişti. Ben de onu.
Bütün gün kucağında oturuyordum. Yanına kimse
yaklaşmamalı, onu benimle paylaşmamalıydı. Onun
yanına oturmak isteyeni hemen ısırıp tırmalıyordum.
Onun eşyalarına dokunan olursa vay haline. Tıssss…
Hıırrrrr…

Gün geçti, akşam oldu. Çıkmak için kapının önünde
beklerken, birisi “Aaaa burada, gitmemiş. Ben alıyorum
bunu” dedi. Haydaaaa. “Dur kapıyı açma da kaçmasın,
ben bir kutu bulayım” dedi diğeri. Bir telaş, bir telaş
sormayın. Bir kutu getirdiler, beni içine koydular
sonra kapattılar kutuyu. Nefes alabiliyordum, kutunun
kenarında küçük delikler vardı. Çok korkmuştum
sarsılan, hareket eden kutunun içinde. “Elif
Teyzeeeeee… Elif Teyzeeeee…. “diye bağırdım. İşe
yaramadı. Uzun bir süre sallandım durdum kutunun
içinde.

İsmim Pıtır olmuştu. Kedi dilinde “Küçük Hanımefendi”
demekti ve bana yakışan isim de buydu. Ne de olsa
büyümüş ve Yosma’lıktan çıkmıştım artık. Yeni
ismime layık olmak için daha ağırbaşlı, daha kibar
tavırlar sergiliyordum. Tabii konu Saniye Anne
olunca hırçınlığımdan taviz vermek olmazdı. O benim
biriciğimdi ve paylaşamazdım.

“Ay pireleri var bunun, hemen pire ilacı alalım”
“Annem deli olacak, hayvan filan istemiyorum eve
diyordu”
“Boşver alışır, hem de çok sever bak görürsün”

Uzun yıllar böyle sürdü saltanatım. Taa ki; bir
akşam eve yavru bir kedi gelene kadar. Görünen
oydu ki tahtım sallantıdaydı ve elimden geleni
yapmalıydım. Aklıma ne geldiyse denedim. Olmadı,
gitmesini sağlayamadım. Artık Kapça da bizim evde
bizimle birlikte yaşıyordu. Kabullendim ama hiç
hanımefendiliğimden taviz vermedim. Oyunlarına
katılmadım, yanıma yaklaştırmadım, yemeğimi
paylaşmadım.

“Çok tatlı bir yavru bu”
“İsmi ne olacak düşündün mü?”
Konuştuklarından anladığım bunlardı.
O akşam beni yıkadılar, pire ilacı uyguladılar. Güzel
mamalar verdiler. Ben hep ağladım, uyutmadım onları.
Ayak parmaklarını ısırdım, saçlarını çektim. Çığlıklar
attım, üzerlerine atladım… Aslında itiraf etmem
gerekir ki karnım tok, sırtım pekti. Beni sevdikleri
de belliydi. Hmmmm ama olsun, ben Elif Teyze’yi
istiyordum. Yarın bana kim mama verecekti?

Ayağını mı sürümüştü ne!!! Ondan sonra eve gelen
ve giden birçok yavru oldu. Merhametli büyük abi
anlamına gelen adının hakkını verdi Kapça. Gelen
bebişlerin hepsini yaladı, sevdi, oynadı… Ben hepsine
uzaktan baktım, asaletimden taviz vermedim asla… Ne
de olsa ben bir küçük hanımefendiyim değil mi?

Sabah yine sonradan adının taşıma çantası olduğunu
öğrendiğim bir kutunun içine koydular beni. Ah ne
maceralar yaşadım o taşıma çantasının yüzünden, her
biri bir hikaye konusu olur. Gide gide nereye gitsek
beğenirsiniz? Elif Teyze’nin bahçesine. Daha doğrusu
dün akşam beni aldıkları binaya gittik. Günü orada
geçirdim. Güzel mamalar yedim, oyuncaklarım oldu.
Akşam olunca, hoop yine kutu, yine “ev” dedikleri
yer. Bu birkaç gün böyle sürdü. Bir gün Elif Teyze
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Gözlerini sık sık
ovuşturanların dikkatine,
görme kaybı
yaşayabilirsiniz!
Gözlük numaramı sık sık değiştiriyorum ama hala görme kalitesinde tatminkâr bir sonuca varamadım diyorsanız
ve yakınlarınızdan da buna benzer şikayetler duyuyorsanız keratokonus hastalığıyla çoktan tanışmış olabilirsiniz.
Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, Keratokonus hakkında merak edilenleri anlattı.

Kadınlarda daha sık görülüyor…
Keratokunus, kornea adı verilen ve gözün en önündeki saat
camı gibi olan saydam kırıcı tabakanın ilerleyici bir şekilde
incelerek öne doğru kronik tarzda uzamasıdır. Kadınlarda daha
sık görülen keratononus, korneanın kırma gücünü değiştirerek
orta veya ağır derecede düzensiz astigmata ve bulanık
görmeye sebep olur. Keratokonus hastalığının son evresinde
korneada şişme ve beyazlaşma görülebilir. Keratokonusun
kelime anlamı da koni şeklinde kornea demektir. Halk arasında
gözde incelme, gözde kornea incelmesi olarak da bilinir.
Korneanın şekli bozulunca görme bozulur.

Hastalığın kesin bir nedeni yok…
Yapılan birçok araştırma ve çalışma, keratokonusun sebebini
ortaya çıkaramamıştır. Aynı aile fertlerinde görülebilmesine
rağmen doğrudan bir sonraki nesle geçen bir hastalık değildir.
Gözlerini ovuşturanlarda daha sık görüldüğünden keratokonus
olan hastaların gözlerini ovuşturmaktan sakınmaları tavsiye
edilir. Erken teşhis edilirse nispeten basit yöntemlerle
tedavi edilebilir Keratokonus hastalarının yakınlarında da
yüksek astigmat görülür. Hastalarda sürekli artan düzensiz
astigmatizma, miyopi vardır, iki taraflı tutulum olur. Hastaların
en büyük şikâyeti sık sık gözlük değişimi ama kısa süre
sonra bu gözlüklerde yetersizlik ve görme bozukluğudur.
Keratokonus korneanın yaralanması, bazı özel göz hastalıkları
ve sistemik rahatsızlıklarla birlikte olabilir. Uygun olmayan
gözlere Excimer Laser ameliyatı yapılmasından sonra gözün
saydam tabakasının zayıflaması durumunda da ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler hastalığı işaret ediyor!
İlk belirtiler görmede çarpıklık ve bulanıklıktır. Belirtiler
genellikle 15-25 yaşlar arasında çıksa da daha erken veya
daha geç de görülebilir. Bu dönemde genellikle miyop astigmat
tanısıyla gözlük verilir. Ancak Orbscan ve Pentacam adı
verilen kornea topografi yöntemi ile çok erken dönemde dahi
saptanabilir. Hastalık ilerledikçe korneadaki şekil değişikliği
artar ve görme bozukluğu daha belirginleşir.
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Op. Dr. Kemal Yıldırım
Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı

Sağlık

Tedavi yöntemi hastalığın evresine göre
değişiyor

Ancak keratokonus ilerlediğinde gözlükler yeterli
olmamakta, sert kontakt lens kullanımına ihtiyaç
olmaktadır. Kontakt lensler hastalığın ilerlemesini
durdurmaz, hastanın görmesini düzeltir. Kontakt
lens kullanımı keratokonuslu pek çok olguda başarı
ile uygulanmaktadır. Ancak hastanın kontakt lens
kullanmaya istekli olması ve hijyenik koşullara dikkat
etmesi gerekmektedir.

Hastalığın seyri kişiden kişiye değişebileceği
gibi tedavi yöntemleri de hastalığın derecesine
göre değişir. Yapısal bir hastalık olmakla beraber
asıl amaç hastanın görme işlevini daha iyi yerine
getirebilmesini sağlamaktır.
• UV Korneal Cross Linking (CCL) tedavisi
• Keratokonus ameliyatı: Kornea İçi Halkalar
(Keraring,intacs)- Kornea Nakli

Kornea içi Halkalar(Keraring, İntacs)
Gözüne kontakt lens uymayan veya kontakt
lens kullanamayan hastalarda, keratokonus ileri
döneminde değilse kornea içi halka uygulaması iyi
bir alternatiftir. Topikal anestezi ile kornea içine
femtosecond laserle (intralase) kanallar açılır
ve bu kanallara halkalar yerleştirilir. Bu halkalar
kornea şeklini düzelterek mevcut kırma kusurunun
azaltılabilmesini sağlar. Halkaların çıkarılabilmesi
yani ameliyatın geri döndürülebilmesi mümkündür.

Keratokonusta UV Korneal Cross Linking
(CCL) Tedavisi
Keratokonusta yeni bir alternatif tedavi yöntemi olan
UV cross linking tedavisi,
UV-Cross linking ameliyatında korneaya riboflavin
eşliğinde UVA ışığı uygulanarak, korneanın
kollajen molekülleri arasındaki çapraz bağların
artırılması ile korneanın direnci artırılır. Yapılan
çalışmalarda bu yöntemin, korneanın incelmesini
durdurduğu, keratokonusta ilerleme olmadığı
gösterilmiştir. Bu sayede kornea nakline olan
ihtiyacın geciktirilebileceği veya azalabileceği
düşünülmektedir. İleryeci keratokonusta erken
evrede uygun olan CCL tedavisi tekrarlanabilir
özelliktedir. Uygulanan UVA ışığının dozu ve
riboflavinin koruyucu etkisi sayesinde tedavi yapılan
hastalarda hiçbir yan etki görülmemiştir.

Hastalığın İlerlemesi; Kornea Nakli
Keratokonusun ileri evresinde, artık kontakt lens
kullanamayan, görmesi iyice azalmış ve kornea içi
halkalardan yarar göremeyecek hastalar için uygun
tedavi seçeneği kornea nakli yani keratoplasti
ameliyatıdır. Halk arasında göz nakli olarak bilinen
keratoplasti ameliyatında, vericiden alınan sağlıklı
kornea dokusu alıcının hasta korneası ile değiştirilir.
Ülkemizde bağışlanan uygun verici kornea sayısının
ihtiyacın çok altında oluşu ve temininin güçlüğü
keratokonusta erken tanıyı ve CCL tedavisinin
önemini daha da artırmaktadır.

Kontakt Lensler
Başlangıç keratokonus olgularında görme
keskinliği genellikle gözlük ile düzeltilebilir.
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Parıltının
rengi

Renklerin
Öyküsü

Fuşya

EMİNE AKCA
emine.akca@nyxmag.com

T

arihte ilk defa fuşya
renk olarak 1859
yılında kullanılmıştır. O
dönem yaşayan önemli
kimyagerlerden biri olan
Fransız Francois Emmanuel
Verguin tarafından
“funchshin” ismiyle anılan türde bir boya
olarak dünyaya tanıtılmıştır.
Fransız botanikçi Charles Plumier bir bitki
türü bulur. Bu bitki türünün rengi fuşyadır.
Plumier bulduğu bu bitkiye o zamana
kadarki botanikle ilgili en kapsamlı kitabı
yazan Alman bilim adamı ve yazar Leonard
Fuchs’un ismini verir. Böylece ünlü bilim
adamının ismi hem çiçek hem de renk olarak
kartelalarda ölümsüzleşmiştir.
Fuşya çiçeği keşfedildikten sonra birçok
bahçe düzenlemesinde ve evlerde süs bitkisi
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
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Fuşya, pembe mi, mor mu?
Fuşya , pembe ve mor arasında yer alır. Ancak bu renk
genellikle pembenin parlak tonu olarak tanımlanır.
Fuşya renginin parlak, canlandırıcı, cesur görünümü,
enerji verici, eğlenceli ve kışkırtıcı duygulara zemin
sağlar. Sıcak ve rahatlatıcı hislere ilham veren, her
şeyin yoluna gireceği duygusu uyandıran olumlu bir
renktir. Duygusal enerjilerimizi ve öfkemizi yatıştırır.
Batı kültüründe geleneksel olarak dişiliği ve tenselliği
simgeler. Pembe rengine benzerliği nedeniyle feminen
bir renk olarak görülür.
Renk psikolojisinde fuşya renginin iddialı olmak için
güven ve ilham verdiğine inanılır.
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Bitkileriniz için

Yabu'ca
ÖZDEN TEKİRDAĞ
Yabu Ev Bitki Kurucu Ortağı
ozden.tekirdag@nyxmag.com

kış
bakımı
rutinleri

A

rtık bitkilerin yemyeşil olduğu, çiçekler
açtığı mevsimleri geride bıraktık.
Bitkilerimiz de bizler gibi soğuyan havayı
hissetmeye başladılar. Diğer mevsimlerle
kıyaslandığında kış mevsiminin, ev
bitkilerinizi canlı tutmak için yılın en zor
zamanı olduğunu söyleyebiliriz.
Bu aralar günler soğuk ve gri renkli. Evlerimiz içindeki hava
kurudu. Ev bitkileri özellikle de tropik kökenli olanlar bu
tür yetiştirme koşullarında hayatta kalmakta gerçekten
zorlanabilir. Kış aylarında bitkileriniz ısıtma sistemlerinin
neden olduğu kuru hava, yetersiz ışık alabildiği kısa günler
ve soğuk gecelerle karşı karşıya kalır. Bunlar, ev bitkileriniz
için ideal yetiştirme koşulları değildir.
Ev bitkilerinin kış bakımında en büyük sorunlar
şunlardır:
• Merkezi ısıtma ve kuru hava
• Gün ışığının olmaması, çok az olması ve soğuk geceler
• Aşırı sulama
• Fazla besin
• Zararlılar
Bu yazımızda kış koşullarında bitkilerimizin bu koşullarına
adaptasyonunu nasıl desteleyebileceğimizi anlatacağız.
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Evinizde Sanseveria, Monstera Deliciosa veya Pothos gibi düşük ışığı tolere eden bitkileriniz varsa kış mevsiminde
biraz daha şanslı olabilirsiniz. Fakat evlerimizdeki bitkilerin çoğu tropik kökenli, kış günlerimizin sağlayabildiğinden
daha fazla ışık alan sıcak, nemli yerlerden gelir.

Isıtma ve Kuru Hava
Evlerinizde kaloriferi açar açmaz nem hızla
düşüyor. Bitkileriniz buna tepki verecek. Yapraklar
gevşeyebilir veya kuruyabilir.
Bitkileriniz bir radyatörün hemen üzerindeyse,
rafın veya pencere pervazının ısının bitkilerinizi
rahatsız etmesini önleyecek şekilde en az bitkilerin
yaprakları kadar geniş olduğundan emin olun.
Sıcak havanın onları etkilemesini ve yapraklarını
kavurmasını istemezsiniz.

Gün Işığının Azlığı ve Soğuk Geceler
Kış günleri daha kısadır ve ışık seviyeleri önemli ölçüde
düşer. Pencerelerinizin hangi yöne baktığına bağlı
olarak, bitkilerinize bu yeni düşük ışık az gelebilir.
Bu durumda bitkinizi daha fazla ışık alan bir yere
taşıyabilirsiniz. Mevsimlere göre evdeki bitkilerin
yerlerini değiştirmek sizin sezonluk işlerinizden biri
olmalıdır.
Güneye bakan bir pencere pervazındaki bitkiler,
mümkün olduğunca fazla ışık almak için ideal
konumdadır. Yer değişikliği yaparken onları
dokunacakları bir pencereye çok yaklaştırmayın. Onları
en az birkaç santim uzakta tutun. Çünkü maalesef o
pencereler geceleri soğuyor.
Tek camlı pencerelere veya yaprakların solmasına ve
düşmesine neden olan soğuk hava akımlarına çok yakın
olduklarında, pencere pervazlarınıza dikkat edin. Soğuk
esintiler bitkilerinizi üşütüyor olabilir.
Sadece ışık eksikliği değil, aynı zamanda sıcaklıktaki
düşüş de iç mekan bitkileriniz için hayatı zorlaştırabilir.
Bitkilerinizin her birinin dayanabileceği maksimum
ve minimum sıcaklıklarıyla ilgili bilgi edinmelisiniz. Bu
bilginin ışığında onların bulunacağı mekanlara karar
verebilirsiniz.
Bitkilerin doğal bir hayatta kalma modu vardır ve birçok
ev bitkisi kışın uykuda kalır, bu da onların daha yavaş
büyümelerine ve daha düşük ışık seviyelerine tahammül
etmelerine neden olur.
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Fazla sulama
Aşırı sulama, bitkinize her seferinde çok fazla su
verdiğiniz anlamına gelmez. Bitkinizi sularken
bolca sulayabilirsiniz. Ancak bu, çok sık aralıklarla
suladığınız anlamına gelebilir.
Toprağın üst tabakasının kuruması için yeterli
zaman yoksa ve birkaç gün ıslak kalırsa, fazla
sulamışsınız demektir. Bitkinizin kökleri, hiç kuruma
şansı bulamazlarsa çürümeye başlayacaktır.
Aşırı sulama yapmanız, karanlık ve soğuk günlerde,
suyun daha da yavaş buharlaştığı kış aylarında çok
daha olasıdır. Dolayısıyla kış mevsiminde sulamalar
arasında biraz daha bekleyin.

Zararlılar
Bitki zararlıları, bitkilerinize gizlice girmek için
genellikle kışı sever. Bu zararlılar kuru havada
gelişirler ve daha da hızlı çoğalırlar. Mantar
hastalıkları sıcak ve nemli toprakta oluşur. Aşırı
sulama yapmanız durumunda ıslak kalan toprak
onlar için ideal yaşama şartlarını sunar.
Bitkilerinizi sık sık kontrol edin. Yaprakların alt
kısımlarında ve saklanmayı sevdikleri gövde
aralarında zararlılara rastlayabilirsiniz. Onları görür
görmez ortadan kaldırmak için acil adımlar atın.
Konuyla ilgili zirai tarım ilaçlarından ya da farklı
yöntemlerden faydalanabilirsiniz.
Peki tüm bu zorluklarla birlikte, kış aylarında ev
bitkilerini nasıl canlı tutabilirsiniz? Bitki bakımı
rutininizde birkaç şeyi ayarlayarak başlayın.

Fazla Besin
Bilmeniz gereken bir diğer şey ise gübrenin
her probleme çare olmadığıdır. Gübre, büyüme
mevsimi boyunca sağlıklı bitkiler içindir. Bitkiniz
zaten zorluklarla mücadele ederken, gübre sadece
onun stresini artıracaktır. Besin vermek için bahar
aylarını beklemelisiniz.
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Bitkilerinizin kışı geçirmesi için yapabileceğiniz şeyleri özetlersek;
• Bitkilerinizi daha fazla ışık alabilecekleri yerlere taşıyın.
• Aşırı sulama yapmayın (onları severek öldürmeyin, biraz unutun
• Nemi artırın.
• Gübreye ara verin.
• Temizliklerini ve kontrollerini ihmal etmeyin.

☺).

Bizler gibi bitkilerde kışın biraz düşük
enerjili olabilir. Kışın stres ve genel
mutsuzluk belirtilerine daha fazla dikkat
edin. Yapraklar solmaya veya sararmaya
başladığında veya bitkiniz aniden çok
yaprak dökmeye başladığında, bitkinizin
mutlu olmadığını anlayabilirsiniz. Ancak
bunu ömrünü tamamlamış yapraklar ile
karıştırmayın.

☺
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Gri bulutlar
ülkesi,
İRLANDA

AYÇA AKAD
Seyahat Tutkunu / Mimar
ayca.akad@nyxmag.com

Ü

nü dünyaya yayılan rengârenk kapıları,
eğlence garantili St Patrick festivali, kızıl
saçlı kadınları ve koyu renkli birası ile
tanınan İrlanda, güler yüzlü insanları, yeşilin
henüz karşılaşmadığınız tonları, gizemli
tarihi ve iyi korunmuş ortaçağ yapıları ile
size farklı bir deneyim sunmayı bekliyor.

İrlanda, mutlu olmak için güneşe ihtiyaç duymayan insanların
ülkesi. Bolca “thanks a million” ve “cheers” duyacağınız,
yolda yürürken tanımadığınız insanların selamını almaya
alışacağınız, hiç yabancı hissetmeyeceğiniz bir yer burası.
Ataları Keltler. 800’lerde Vikingler’in kurduğu, 1100’lerin
ortalarında İngilizlerin hükmettiği, 1900’larda ise
bağımsızlığını ilan eden İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik
Krallığa bağlılığı devam eden Kuzey İrlanda, aynı adada ortak
bir tarih, ince bir sınır ve büyük kültürel farklar ile ayrılıyor.
Kimi zaman İngilizlere karşı bilenmişlikleri, kimi zaman da
kayıtsızlıkları hissediliyor. Mesela, bağımsızlıklarını ilan
ettikten sonra İngilizlerin ikonik telefon kulübeleri ve posta
kutularını sokaklardan kaldırmak yerine sadece yeşile
boyadıklarını fark ediyorsunuz.
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Başkenti Dublin olan İrlanda Cumhuriyeti, Avrupa Birliğine üye olmasına rağmen bir Schengen Ülkesi değil. Bu
nedenle, sadece kendi sınırlarında geçerli olan bir vize ile ziyaret edilebiliyor. Türkiye ile yaptığı vize muafiyet
programı kapsamında, son 6 ay içinde kullanılmış UK vizesi ile de giriş yapılabiliyor. Ülkeden çıkarken ise pasaport
kontrolü yapılmadığı için ülkeye girişte, dönüş tarihinizi de kapsayan bir damga basılıyor. Bu nedenle dönüş
biletinizi ibraz etmeniz gerekiyor.
Para birimi Euro olan ülkenin 2 resmi dili var; İngilizce ve kökeni Keltçeye dayanan ve batı bölgelerinde daha yaygın
olarak kullanılan bir dil olan Gaelic.
Liffey Nehri’nin doğu ve batı olarak ikiye ayırdığı Dublin, parklarla dolu bir kent. Ünlü alışveriş caddesi Grafton’un
ucundaki St Stephens Green favorim olsa da kentte, Avrupa’nın en büyük şehir parklarından biri olan Phoenix Park
gibi birbirinden güzel, irili ufaklı park bulunuyor. Hava durumuna aldırmayan İrlanda halkı öğle molalarında, hafta
sonu etkinliklerinde kendilerini bu parklara atıyorlar. Özellikle güneş görünmeye başladıysa, mayosu ile güneşlenen
İrlandalılara rastlamanız mümkün.

Meşhur “Irish Pub”lar, sosyal yaşamın önemli bir parçası. Hava
her mevsim soğuk ve yağışlı olduğu için halk “pub”larda buluşup
sosyalleşiyor. Toplamda 900 civarı bar bulunan Dublin’de
pubların en yoğun olduğu bölge, aynı isimli pubıyla da meşhur
olan Temple Bar bölgesi.
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İrlandalılar, yabancılara karşı çok
sıcakkanlılar. Türklere karşı ise daha
farklı bir sempatileri var. 1800’lerin
ortalarında, patateslere bulaşan bir
mantar nedeni ile ortaya çıkan ve
7 yıl süren büyük kıtlık dönemi, birkaç
sene içinde 1 milyon kişinin ölmesine,
bir o kadarının da göç etmesine sebep
olmuş. İrlandalılar da dönemin Osmanlı
padişahı Abdülmecid’in, Kraliçe
Victoria’ya rağmen yolladığı gemilerce
erzak yardımını unutmamışlar.

Büyük kıtlık heykelleri

Unesco tarafından ‘Edebiyat Başkenti’
olarak seçilen Dublin, Oscar Wilde,
James Joyce, Samuel Beckett, Bram
Stoker (bilmeyenler için Drakula’nın
yazarı), Jonathan Swift gibi pek çok
yetenek yetiştirmiş.

Trinity Koleji
The Long Room
Dublin’in merkezinde, İrlanda Parlamentosu’nun
karşısındaki Trinity Koleji döneminin dahiler okulu. Herkese
açık bu kampüs gelenleri avlusundaki zarif çan kulesi ile
karşılıyor. İrlanda’nın en geniş arşivine sahip etkileyici
kütüphanesi içinde bulunan The Long Room en çok ziyaret
edilen yerlerden. Kütüphanenin içerisindeki müzede, batı
kaligrafisinin şaheseri diye tanımlanan, Kelt rahiplerinin
hazırladığı işlemeli el yazmaları Book of Kells sergileniyor.

Book of Kells
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St. Patrick’s Katedrali
Bir şehirde birden fazla katedral bulunması çok nadir bir şey olmasına
rağmen Dublin’de, birbirine çok yakın mesafede 2 tane katedral
bulunuyor. 800 yıllık gotik St. Patrick’s Katedrali ve ondan daha küçük
olan Christ Church Katedrali. Önyargılarınızı yener ve aşırı turistik
görünen eğlenceli şehir turlarına katılırsanız, Christ Church hakkında
enteresan bilgiler edinebilirsiniz. Christ Church civarındaysanız,
kaldırımlardaki altın renkli plakalar dikkatinizi çekebilir. Bu plakalar,
belediye binasının inşaatı sırasında ortaya çıkan Viking kalıntılarından,
kurtarılamayanları hatırlamak için zemine yerleştirilmiş.

Christ Church Katedrali

Şehrin içindeki Dublin Kalesi ile arkasındaki Chester Beatty Kütüphanesi de listenizde olsun ama Kilmainham
Goal Hapishanesi ve etkileyici Kelt haçları ile dolu Glasnevin Mezarlığı, İrlanda tarihi ve kültürü hakkında çok farklı
bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyor. Glasnevin Mezarlığının yanında, Lonely Planet tarafından Avrupa’nın 50 gizli
hazinesinden biri olarak seçtiği John Kavanagh isimli pubın hikâyesini yerinde dinlemenizi öneririm. Bu arada,
Dublin’in ilk resmi pubı 1198’da açılan The Brazen Head ve hala hizmet vermeye devam ediyor
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Doğal Tarih Müzesi ve İrlanda Ulusal Galerisi
ile aynı parselde yer alan İrlanda Ulusal Müzesi,
vakit geçirmeyi en çok sevdiğim müze. İçerisinde
casusların kullandığı eşyalardan, Viking altınlarına,
dönemin hayat tarzını yansıtan mobilyalara kadar
pek çok ilgi çekici şey bulabilirsiniz.

İrlanda Ulusal Galerisi

Kültür turlarının ardından İrlanda’nın vazgeçilmezi
bira ve viski turlarına geçebiliriz. En meşhur birası
ile ilgili her şeyi görüp deneyimleyebileceğiniz
Guinness Store House ve üç defa damıtıldığı için
içimi daha yumuşak olan viskisinin yapımı hakkında
bilgiler edineceğiniz Old Jameson Distillery.
Guinness Store House‘u gezdikten sonra, çatı
katındaki The Gravity Bar’da, nefis Dublin
manzarası eşliğinizde, giriş biletinize dâhil olan
1 pint’lik biranızı yudumlayabilirsiniz. Old Jameson
Distillery’deyse gezinizin başında izletecekleri
videonun ardından “gönüllü olmak isteyen var mı”
diye sorulduğunda elinizi kaldırırsanız, tur sonunda
isminize düzenlenecek viski tadım sertifikanıza
sahip olabilirsiniz.

Guinness Store House

Henry Caddesinin sonunda, St John Kilisesi iken
The Church Restaurant ismiyle hizmet vermeye
başlayan mekân ise farklı ambiyansı ile keşfetmenizi
bekliyor. Henry Caddesi’nden bahsederken, diğer
ucundaki tarihi postaneden ve 120 m uzunluğu ile
ülkenin en yüksek anıtı The Spire’dan bahsetmemek
olmaz.

The Spire

Old Jameson Distillery

The Church Restaurant
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Malahide Kalesi
Howth

Jo Burger

Dolce Sicily

Beshoff Bros

soda bread
Dublin, keyifli bir İrlanda deneyimi için yeterli gibi
görünse de ülkenin barındırdığı doğal güzellikleri,
kendine has mimari dokularıyla sizi etkileyecek minik
kasabaları keşfetmek için araba kiralayarak ya da
turlara katılarak şehrin dışına çıkmalısınız. Araba
kiralayacaklara bir uyarı; ülkede trafik soldan akıyor.
Ayrıca, Kuzey İrlanda ile kontrolsüz ve basit bir sınır
ile ayrıldığı için kendinizi Birleşik Krallık sınırları
içinde bulmanız olası.

lezzet kattığını kabul ettiğimi söylemeliyim.
İrlanda’nın zengin bir mutfağı olmasa da et yemekleri
çok lezzetli. Rustic Stone ve F.X. Buckley iyi ve pahalı
et restoranları. Kurlardaki tatsız dalgalanmalar,
Euro bölgesinde savurganlık yapmamıza mani
olacak derseniz, Jo Burger’de uygun fiyata gerçek
hamburgere doyarsınız. Tatlı için ise İtalyanlara
güvenin der ve Dolce Sicily’yi öneririm. Ufak gündüz
atıştırmalıkları için krep cenneti olan Lemon’a
uğrayıp meşhur çikolatacı Butlers’ın kahve ve
tatlılarını deneyin.

Dublin’in kuzeyindeki ufak balıkçı kasabası Howth ile
Malahide kalesi ise trenle gidilebilen yakın mesafe
kaçamaklarımdan. Her Howth ziyaretimin sonunda,
Beshoff Bros’dan aldığımız fish&chipsleri sahildeki
banklarda yerken rıhtımı seyretmek bir gelenek
haline geldi. Bu arada, patates kızartmasının üzerine
sirke ve limon suyu döktüklerini, ilk seferinde bunu
çok yadırgadığımı ama tadına bakınca lezzetine

Maya yerine karbonat kullanılarak yapılan geleneksel
“soda bread” in bir dilimi üzerine İrlanda tereyağı
sürüp yemeden dönmeyin. Zaten her restoranda, siz
siparişi verirken masanıza birkaç dilim soda bread ve
bir parça tereyağı getiriyorlar.
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Glendalough
Wicklow Gap
Ülkenin güzellikleri bunlarla sınırlı değil elbette. Dublin’in güneyinde, Braveheart ve PS I LoveYou gibi filmlerin
çekildiği Wicklow Gap’i ve Glendalough’daki tarihi kalıntıları ziyaret edin. Gelmişken farklı zorluklardaki harika
manzaralarla dolu yürüyüş rotalarını deneyimleyin. Civardaki bir dağ evinde konaklayıp şehrin seslerinden uzak,
huzurlu bir uyku çekin.

Cliffs of Moher
Newgrange ve Knowth

Rock of Cashel

Galway’in güneyindeki, 120 m yüksekliği ve 14 km uzunluğundaki
Cliffs of Moher’den, şiddetli rüzgârına rağmen muhteşem Adriyatik
manzarasını seyredin ya da Unesco Dünya Mirası Listesindeki,
MÖ 3200’lere tarihlenen megalitik mezar yapıları Newgrange ve
Knowth’un hala çözülemeyen gizemlerini hayal edin.
Ülkenin en iyi korunmuş orta çağ şehri Kilkenny’yi gezerken,
bira fabrikalarını ziyaret edip, üzerinde gotik kilise kalıntılarının
yükseldiği Rock of Cashel’e tırmanın.

Kilkenny
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Destination Anywhere
Cork’un kuzey batısındaki Blarney Şatosu’nda, öpen
kişiye ikna etme yeteneği verdiğine inanılan kayayı görün
ya da yapılışındaki romantik hikâyeyi öğrenmek için
Connemara yakınlarındaki Kylemore Manastırını ziyaret
edin.
Galway’in kuzeyinde şimdilerde otel olarak kullanılan
800 yaşındaki ihtişamlı Ashford Kalesinde kahve molası
verip hemen karşısındaki sahada golf oynamayı öğrenin.
Antik harabelerin olduğu Aran Adaları’nı hatta daha
cesursanız birkaç Starwars filminin çekildiği Unesco
Dünya Mirası Sit Alanı olarak tescillenen Skellig Michael
Adası’ndaki manastırları hayret ve takdirle gezin.

Blarney Şatosu

Kylemore Manastırı

Galway

Ashford Kalesi
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Sancı
Mübaşirin adını seslenmesiyle daldığı
düşüncelerden sıyrılıp; avukatıyla mahkeme
salonuna doğru yöneldi. Duruşma salonunda
yerlerini aldıklarında; karşıda, avukatıyla
birlikte duran eşinin yüzüne baktı. Eşi,
beklediği sonucu almak için sabırsızlanıyor,
avukatının kulağına ha bire bir şeyler
fısıldıyordu.
Hakim iki tarafa da oturmasını söyleyip, dava
taraflarının kimliğini zabıt katibine yazdırmaya
başlayınca, nefes alamadığını hissetti;
karanlık bir boşlukta aşağı düşer gibi oldu.
Kulaklarından biri ani bir çınlamayla kapandı.
Sesleri zar zor duyuyordu. Hakim yazdırmaya
devam ediyordu. Dilekçe ...boşanma...protokol...
velayet ...

Kalemler
ve Silgiler

Hakim, kendisine soru sorduğunda bilmediği
bir ses cevap veriyordu sanki. Kabul etmişti,
dilekçe ve protokoldeki tüm yazılanları... Öyle
anlaşmışlardı eşiyle. "Gereği düşünüldü"
denildiğinde diğerleriyle birlikte ayağa kalktı.
Düşmemek için eliyle masaya sıkıca tutundu.
Karar verilmişti. Hayatıyla ilgili resmi cümleler
söyleniyordu. Bahsedilen kendi hayatıydı ama
başka birine anlatıyorlardı sanki.

NAŞİDE SAĞLAM

Duruşma salonundan çıktılar. Eşi, teşekkür
ediyordu. Kendisine mi, avukatlara mı?.. Artık
eski eşiydi... Kulakları uğulduyordu...
Tokalaşmalar yapıldı, iyi dileklerde bulunuldu.
... Son sözler, son yapılacaklar günlerce
konuşulmuştu zaten... Fazla söze gerek yoktu...
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Kalemler ve Silgiler

Avukatı, koluna dokundu:
"Nesrin Hanım, isterseniz cafede oturalım
biraz. Kahve içelim"
"Olur, galiba tansiyonum düştü. Biraz
otursam iyi olur."
Cafeye geldiklerinde boş buldukları masaya
yönelip, oturdular.
Nesrin, etrafına, cafedekilere bakıp:
"Boşanma davası için mi gelmişler" dedi
"Yok" dedi avukatı gülümseyerek ve devam
etti:
"Hepsi değil ama herkes bir sorunun çözümü
için burada"

da yaptınız bugün. Sancılarını çekmeniz çok
normal."

Nesrin, derin bir nefes alıp verdi:
"Zor olacağını biliyordum ama bu kadar
değil ... Eşim yani eski eşim...O da etkilenmiş
midir?.. Etkilenmemiştir... Biliyor musunuz
avukat hanım? Galiba ben korkuyorum...
Ne yapacağımı bilmiyorum... Nerden
başlayacağım. Evet, doğru, insanın aklına ilk
baba evi geliyor. Ama çocuklar var. İstemez
onlar... Sanki bir yanım eksildi. Bir yanım
kopuk, karanlık, belirsiz, çaresiz... Ama bir
yanım... Bir yanım, garip bir şekilde ferahladı.
Hafifledi... Nedir bu acaba?.. Avukat hanım,
normal mi bu acaba?"

15 yıl sonra ...

Uzun bir sohbetten sonra cafeden daha
sonra da adliyenin kapısından çıkıp
vedalaşmak için durdular. Nesrin, adliyeye
bakıp:
"Bir son yaşadım burada ..." dedikten sonra
yüzünü çevirip karşıya baktı. Gözlerini
kısarak, adliyeye ışıklarını vuran güneşe
bakıp, gülümseyerek:" Ama yeni hayatımın
başlangıcını da... Başaracağım... Başarmak
zorundayım"

Nesrin, TV ' de izlediği dizinin duruşma
salonunda geçen boşanma sahnesini izlerken
aklına kendi duruşması geldi. Boşanma
davasına giren avukatını aramak istedi. Aradı:
'"Avukat Hanım merhaba. Ben Nesrin...
Boşanma davama girmiştiniz. Hatırladınız
mı? Hani ağlayarak ofisinize, görüşmeye
gelmiştim."
"Sevgi Hanım! Merhaba... Hatırlamaz
mıyım... Bir kadının, yeniden doğumuna tanık
olmuştum. Hatırlamaz mıyım..."

Avukatı, şevkatle ve gülümseyerek baktı ona:
"Nesrin Hanım, bir sonu yaşadınız. Bir
geçmişi bıraktınız. Bir alışkanlığı, güvenilir
gibi görünen bir limanı bıraktınız... Ama artık
içinde olmadığınız bir hayatı da bıraktınız.
Aynı zamanda yeni bir hayatın başlangıcını
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GANT, DİNAMİK VE YARATICI
GANT GANG’i SUNAR

Müzik, tiyatro, çağdaş sanat alanında yetenekleriyle Gant’in kolektif ruhunu
oluşturan Gant Gang, markanın yenilikçi yüzünü temsil etmeye hazır. Murat
Ceylan, Damla Colbay, Duygu Özen, Ege Can Sal ve Mert Ramazan Demir
gururla sunar.
Uyumluluğa meydan okuma felsefesiyle 1949 yılında Amerika’da kurulan
moda markası Gant, kolej ruhunu İstanbul sokaklarına taşıyor. Gant’in kural
tanımaz marka ruhu yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Global marka, Sonbahar Kış
koleksiyonunda ilk kez lokal bir kampanya ile koleksiyonunu tanıtıyor.
Gant, sonbahar kış koleksiyonunda idealist ve statükoya meydan okuyan cesur
marka DNA’sını 2000’lerin kolej stilleriyle birleştiriliyor. Eklektik kolej ruhunu
canlandıran kampanya çekimi Eylül ayında İstanbul’da gerçekleşti. Müzik, tiyatro,
çağdaş sanat alanında yetenekleriyle Gant’in kolektif ruhunu oluşturan Gant Gang,
yeniliğin peşinden giden yetenekleri bir araya getirmeyi hedefledi.
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Koleksiyonun Öne Çıkan Stilleri
pantolonlar, kürk yakalı montlar da
koleksiyona zengin duruş kazandırmak
üzere ekleniyor. Gant logosunun el
yazısıyla işlendiği hırkalarda 2000’ler
ruhuna gönderme doruk noktasına
erişiyor. Çabasız ama bir o kadar
da iddialı görünümler yaratmak
üzere yola çıkan koleksiyon, cazibesi
yüksek ve gösterişli stiller yaratma
konusunda iddiasını hiç olmadığı kadar
ortaya koyuyor.

Gant, 2021 Sonbahar Kış
koleksiyonunda çabasız dikkat çekici
şıklığın kodlarını sunuyor. Yaratıcı
görünümlere kapısını aralayan
koleksiyonda; tüvit ceketler, bomber
kolej montları, oversize kalıp trikolar,
mega amblemlerle yeniden dizayn
edilen sweatshirtler, manşetleri
büyütülen trençkotlar ve vazgeçilmez
Amerikan kumaşı denim pantolonlar
öne çıkıyor. Ekoselerin yeniden
desenlendirildiği kazaklar, chino

Koleksiyon, Gant.com.tr ve tüm mağazalarında sunuluyor.
NYX

215

DOCKERS® İLK KADIN KOLEKSİYONUNU TANITIYOR!

Kadınların da en iyi Chino'yu
giymeye hakkı var!
1986'dan beri Dockers® erkeklerine her ortama hitap eden rahatlık ve tarz sunan
marka, kadın giyim koleksiyonunu piyasaya sürüyor! Kaliforniya’lı klasik ikonik erkek
giyim markasının tasarımları artık KADINLAR için de mevcut.
#Dockersgirl
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Yeni kadın koleksiyonunun sportif ve rahat
marka elçisi: Fransız sörfçü Maud Le Car
Sörfçü erkek arkadaşı Joan Duru Basque ile Dockers®'ın
marka elçisi olan sıcak, modern ve capcanlı ruhlu Maud,
Dockers® kadın koleksiyonunu kendi tarzında taşıyor.

GÜNLÜK TARZ VE HER KADIN İÇİN BİR CHINO…
Sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş zamansız klasikler artık
kadınlarla da buluşuyor. Dockers® kadın giyim koleksiyonu,
tepeden tırnağa rahat bir görünümü farklı stiller ve sonsuz
kombinasyonlarla sunuyor. Organik pamuklu tişörtler ve
pamuklaştırılmış kenevirden Orijinal Khaki. Sıcak ve kucaklayıcı.
Rahat ve konforlu. Sade ve zamansız.

…VE ÜSTLER
Organik pamuklu üstler, sabahtan akşama
kadar her durumda, ofiste veya arkadaşlarınızla
akşamüstü kaçamağında giyebileceğiniz rahat ve
şık bir görünüm için koleksiyonu tamamlıyor!

Crewneck Sweaterler
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Gündelik Henley üstler

Wrangler
Body Bespoke Jeanler
sizin kalıbınıza uymalı
siz onlara değil!

Wrangler Body Bespoke ile
her bedene özel kalıp!
Öncü ruha sahip bir denim markası olan Wrangler, jeanler size uymalı, siz değil söylemiyle
Body Bespoke adı altında her bedene özel oluşturulan kalıpları yaratarak kadınların
hayatlarına bir kolaylık daha getirdi.
Jean pantolonlar için mükemmel beden diye bir şeyin olmadığına ve mükemmel bir jean ile her bedenin
kusursuz görüneceğine inan Wrangler Body Bespoke yeniliği, jean pantolonlarda her beden için yaptığı
farklı uygulamalar ile her vücut tipi için kusursuz görünüm sağlıyor.
Wrangler’ın Body Bespoke yeniliği, jean pantolonları bireysel fit oluştururken, her bedene yeni bir tarz
gibi davranır. Geleneksel sınıflandırma kurallarını yıkarak robanın ve arka cebin şeklini değiştirir.
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• Mükemmel Cep
Jean pantolonlarda harika kalça görünümü
oluşturmak için arka cepler çok önemlidir. 28 beden
ile 32 beden farklı ihtiyaçlara sahiptir. Body Bespoke
jean, en gurur verici ve kusursuz görünümü yaratmak
için her beden tipine uygun 6 farklı cep boyutu
kullanılır.
• Roba Şekillendirme
Roba jean pantolonun şekillendirilmesinin temelini
oluşturur, arka cepler buraya bağlıdır ve bu nedenle
açının mükemmel olması gerekir. Body Bespoke için
roba, fit uyumunu arttırmak için özel olarak dizden
aşağısı daralır.
• Uzman Derecelendirme
Ön cep derinliği, tüm boyutlar için aynı değildir,
ancak yandan kademelidir. Yan dikişte yükseltici
derecelendirmesine uygundur.
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Modern ve Gezgin
Ruhların Yansıması
Tamamında
sürdürülebilirlik esaslarına
dayalı tasarlanarak
üretilen Denim Trip
koleksiyonunda; minimum
seviyede su, enerji ve
kimyasal kullanıldığı
denimler yer alıyor.

Kadında klasiklere dönüş; yüksel bel ve düz paça
Vazgeçilmez bir klasik olan yüksek belli düz paça
jeanler, bacak kısımları biraz daha genişleyerek açık
ve koyu tonlarda öne çıkıyor. Yumuşacık dokusu ile
Mina modeli, yüksel bel ve kısa paça kullanımıyla gün
boyu rahatlık sağlıyor. Nicole ise yüksek bel ve mom
fit tasarımıyla günden geceye konfor sunarken, açık
indigo tonu ise kolay kombinlenme avantajı sağlıyor.
Wilma modeli, sezon trendlerinden havuç fit slouchy,
normal bel ve daralan paçasıyla hafta sonu enerjisini
tüm haftaya yayıyor.

Denim Trip, “Bu Denim” öyleyse “Bu Benim”
mottosuyla yarattığı koleksiyonunda, sürdürülebilir
ve zamansız denim modelleriyle dikkat çekiyor. Fitkumaş-yıkama üçlü bileşeninin mükemmel uyumuna
önem veren markanın alt ve üst giyim parçalarından
oluşan koleksiyonu, özel yıkamalarıyla da dikkat
çekiyor.

NYX

220

Moda

Boyner'den çok özel bir
denim koleksiyonu:
Denigma X Fabrika

Boyner, 2021 Sonbahar-Kış sezonunda
özel markalarından Fabrika için Denigma
markası iş birliği ile denim sevenler için özel
bir koleksiyon hazırladı. Denimle ilgili güncel
moda kodlarını yansıtan koleksiyon Denigma
X Fabrika adıyla raflarda ve boyner.com.tr’de
denim tutkunlarıyla buluştu.
Denigma X Fabrika koleksiyonunda kadınlar
için bu sezonun vazgeçilmezlerinden
yüksek belli, flare paça ve mom fit denim
pantolonlar, erkekler için de klasik, jogger ve
fit kesim pantolonlar yer alıyor. Güncel moda
trendlerini takip eden koleksiyon, farklı denim
yıkamalarıyla geniş renk yelpazesine de sahip.
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Lacoste x Peanuts:

Tüm Nesilleri Kapsayan İş Birliği

Lacoste, 50’lerin Çizgi Romanı
Peanuts’un Efsanevi Karakterleri
Snoopy ve Arkadaşlarıyla Buluştu
Snoopy, Charlie Brown, Lucy ve Linus; dünyanın en popüler çizgi
romanı Peanuts’un sevilen karakterleri, yeni bir koleksiyon için
ikonik timsahla bir araya geliyor. Tenis denince akıllara ilk gelen
Fransız spor markası Lacoste ile 7’den 70’e herkesin çocukluğunda
önemli bir rol almış olan Peanuts’u mükemmel bir şekilde temsil
eden koleksiyon, görselleriyle pozitif ve canlı bir atmosfer yaratarak
her tarza ve nesile uygun olacak şekilde tasarlandı.

Lacoste, Peanuts’ın 71. Yıldönümünü Kutluyor!
Ana Kodlar: Sportif, Enerjik ve Neşeli.
Meşhur çizgi romanın 71. Yıldönümünü kutlayan Lacoste, dinamik
ve eğlenceli tasarımlar sunuyor. Koleksiyon, ürün çeşitliliği
açısından da moda severleri sevindirecek bir kapsam ile yeni bir
dünya yaratıyor. Unisex tasarımlar eşliğinde yetişkin kitle için
sweatshirt ve tshirtlerin kombinlenebileceği pantolon, şort, etek
sunulurken, şapka ve çanta gibi aksesuarlarla da koleksiyonu
tamamlayan parçalar yer alıyor.
Renk paletinde canlı renklerin kullanımı dikkat çekiyor. Lacoste
yeşili ile sarı renklerinin siyah ile birleşimi ön plana çıksa da, daha
yumuşak ve pastel tonları tercih edenler için beyaz, gri ve pembe
parçalar Peanuts karakterlerinin tek renk ya da karışık renkli
çizimleri ve Lacoste logosuyla destekleniyor.

NYX

222

Moda

LEVI'S MADE & CRAFTED
KADIN KOLEKSİYONU
®

®

Levi’s® Bu sezon, Levi's® Made & Crafted®, maceracıların
kıyafetlerini işlevsel ayrıntıları ve toprak tonlarını
yeniden tasarlayarak Levi's® objektifinden yorumluyor
ve keşfin özgür, cüretkâr ruhunu ön plana çıkarıyor.
Levi's® Made & Crafted® serisinin ayırt edici özelliği olan
sürdürülebilirlik ve yüksek kaliteli yapısı ile harmanlanan
detaycı stile yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Levi's ®
Made & Crafted®, yaşadığın şehri, koleksiyon parçalarını
giydiğinde yepyeni bir macera alanına dönüştürecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ DENIM

dayanıklı, yüksek kaliteli bir elyaf olan Tencel™ x Refibra™
adlı kumaşın artan kullanımı, bu duruma örnek teşkil ediyor.
İnanılmaz derecede yumuşak olan bu materyal, pamukla
karıştırıldığında her türlü kıyafet için mükemmel bir döküm
oluşturur. Bunun yanında Pamuklaştırılmış Kenevir bu
sezon sürdürülebilir üretimimize destek vermeye devam
ediyor. Hip Hugger Jean in Willow ve Crop Flare in Plaid
Cherry gibi kesimlere de dokunan Pamuklaştırılmış Kenevir,
geleneksel pamuktan ayırt edilemez bir his uyandırmak
amacıyla yapılıyor ve üretiminde önemli ölçüde daha az
su ve böcek ilacı kullanılıyor. Son olarak Levi's® Made
& Crafted® organik olarak yetiştirilmiş pamuğu denim
altlardan truckerlara, kazaklara ve tişörtlere dahil etmeye
devam edecek. Organik tarım ve yetiştirme sistemleri
toprak verimliliğini yeniler ve korur, toksik ve kalıcı tarım
ilacı ile gübre kullanımını azaltır, biyolojik çeşitliliğin
sürdürülmesine yardımcı olur. İşte tüm bu nedenlerle
Levi’s® Made & Crafted® koleksiyonu, yüksek kaliteyi,
rakipsiz bir stili ve çevresel sorumluluk bilincini iç içe
geçiriyor.

Bu sezon Levi's® Made & Crafted® koleksiyonu, üretiminin
bir kısmı da dahil olmak üzere koleksiyonun yarısından
fazlası ile sürdürülebilirliği odağında tutmaya devam
etmekle kalmayıp sezonun en büyük müjdesi olarak geri
dönüştürülmüş denimden üretilmiş kadın ceketi ve jean’i
sunuyor. Re:newcell teknolojisi ve geri dönüştürülmüş
denim ile viskoz karışımı olan tescilli kumaşı Circulose
sayesinde Levi's® Made & Crafted®, gerçek bir geri
dönüştürülmüş denim kumaş elde ederek Circulose'u
organik pamukla harmanlayan Type I Trucker Jacket
Retreat’i ve Column in Waterlog 'u üretti. %20 geri
dönüştürülmüş denimden, %20 sürdürülebilir kaynaklı
viskozdan ve %60 organik pamuktan üretilen geri
dönüştürülmüş denim, her jean’in su, kimyasal ve CO2 ayak
izini azaltmaya olanak tanıyor.
Type I Trucker Jacket in Retreat + Column in Waterlog Constructed from Recycled Denim
Sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilmiş
ahşap ve geri dönüştürülmüş pamuk artıklarından yapılmış
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adidas x IVY PARK Beşinci Koleksiyonunu Duyurdu:

“HALLS of IVY”

adidas x IVY PARK, yıl sonunu HALLS of IVY adlı beşinci ortak koleksiyonuyla kutluyor.
Kapsayıcı koleksiyon geçmişi, statüsü, ırkı veya inancı ne olursa olsun tüm insanları, her
bireyin yaratıcı çabasını destekleyen bir topluluk olarak birleştiriyor.
Dördüncü adidas x IVY PARK koleksiyonunda olduğu gibi, “HALLS of IVY” hem
yetişkinler hem de çocuklar için tasarlanmış etkileyici stillere sahip.

“Welcome to the HALLS of IVY”
Koleksiyona, “Welcome to the HALLS of IVY” sloganından ilham alan bir kampanya eşlik ediyor. Herhangi
bir etikete veya formata bağlı olmayan HALLS of IVY, şu anda bulunduğunuz yer ile olmayı arzu ettiğiniz
yer arasında bulunan mecazi bir alan. Kimileri tarafından bir kulüp, kimleri için ise bir kolektif olarak
tanımlanan HALLS of IVY, herkesin hoş karşılandığı limitsiz bir alan.
ampanyada Beyoncé, Natalia Bryant, Ava Phillippe, Deacon Phillippe, James Harden ve Jalen Green ile
birlikte çeşitli modeller yer alıyor.
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Koleksiyon
HALLS of IVY, yüksek öğrenimin gücünün kendini
ifade etme, insanlarla bağlantı kurma ve benzer
düşünen insanlarla aynı alanı paylaşma yoluyla kendi
sesinizi bulmaktan da gelebileceğine inanıyor. Tasarım
ipuçları bu felsefeye dayanıyor ve bireysel stil, cool
ve en çılgın hayallerinizi takip etme ruhu ile aşılanmış
klasik moda silüetlerinden oluşan bir koleksiyon
sunuyor.
adidas x IVY PARK'ın imza niteliğindeki canlı renk
paleti bu koleksiyonda ön plana çıkıyor. Glen ekoseler
ve houndstooth desenleri şiddetli bireyselliğin
gücüyle yeniden tasarlandı. Koleksiyondan öne
çıkanlar arasında: patchwork balon, payetli tozluk,
bralet, örme pantolon, tulum, suni deri etek, body ve
bir dizi stil sahibi çocuk kıyafetleri yer alıyor.
Ayakkabı sunumu daha sonra IVP Savage sneaker ile
noktalanıyor- IVY PARK tarafından Cream White,
Wild Pine ve Night Indigo renklerinde hayata
döndürülen arşivsel bir patika koşu silüeti, işbirliği
ürün grubuna yeni bir ek olarak koleksiyon ayrıca IVP
Super Sleek sneaker ve cesur IVP Super Sleek Boot'un
bir evrimini içeriyor.
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COLUMBIA OMNI-HEAT INFINITY İLE
SICAKLIKTA DEVRİM YARATIYOR!
Soğuk havalarda sıcak kalmayı ve rahat hissetmeyi sağlayan yenilikçi teknolojiler geliştiren Columbia, ısıyı
yansıtan altın renkli noktalar ile tüm spor aktivitelerinde üstün seviye sıcaklık deneyimi sunuyor.
Columbia, sıcaklıkta devrim yaratan Omni-Heat Infinity koleksiyonunu macera tutkunları ile buluşturmanın
heyecanını yaşıyor. Özel olarak geliştirilen altın renkli noktaları doğal vücut ısısını yansıtır, korur ve nefes
alabilirlikten ödün vermeden sıcaklık sağlar. Bu yeni patentli teknoloji, sonbahar kış koleksiyonunda 80'den fazla
ceket, bot ve aksesuar modeli ile satışa sunulacak ve bu ürün çeşitliliği Omni-Heat Infinity’i şirket tarihindeki en
büyük teknoloji koleksiyonlarından biri haline getiriyor. Columbia’nın başarılı ve ödül alan Omni-Heat ısı yalıtım
teknolojisini temel alan Omni-Heat Infinity, sıcaklığı ve nefes alabilirliği optimize etmek için yeni, altın renkli
noktalara sahip astarı ile ısıyı daha fazla yansıtıyor ve açık havada geçirilen zamanı keyifli hale getiriyor.
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Labyrinth Loop™ Hooded mont, hem soğuk havalara
karşı koruyan hem de uzun süre boyunca terlemeyi
önleyen teknolojileri ile rahat bir gün geçirmenize
yardımcı oluyor. Estetik bir görünüme sahip olan
bu modelde kullanılan teknolojiler, ısı verimliliğini
artırarak maksimum performans sunuyor. Kordonu
ile ayarlanabilir etek ucu montun vücudunuza tam
uyum sağlamasına yarıyor ve soğuk havanın içeri
girişini önlüyor. Labyrinth Loop™ Hooded mont,
çene koruması ve fermuarlı cepleri ile fonksiyonel bir
kullanım imkanı sunuyor.

Bugaboot™ Celcius ayakkabı ile ister şehrin içinde
sokak aralarını arşınlayın ister kayak yapmak için
zirveye tırmanın. Sağlam dış tabanı ıslak veya kuru
zeminlerde yüksek konfor ve güçlü zemin tutuşu
sağlar. Techlite+™ hafif, orta taban teknolojisi olası
darbelerin etkisini en aza indirerek dengeli adımlar
atılmasına yardımcı oluyor. Maksimum hareket
kabiliyeti yaratan teknolojiler ile donatılmış bu
ayakkabı, Omni-Heat Infinity ısı yansıtıcı astarı ile en
soğuk havalarda bile ayağın sıcak kalmasını sağlıyor.

Columbia ürünlerine www.columbia.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Türkiye'nin İlk ve Tek Kadın Kar Leoparı
Esin Handal'ın Hayatı Belgesel Oluyor!
Ödüllü yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Levent Çetin,
Türkiye’nin ilk ve tek kadın kar leoparı Esin Handal’ın hikayesini ekrana taşıyacak.
Belgesel filmin çekimleri yeni başladı. Bir kadının başarmak için geçtiği engebeli yolları, aşmak zorunda olduğu
“Kadın dağcı güçsüzdür” algısını ve bu algının önüne çıkardığı zorlukları işleyecek olan film, bir kadınının yadsınamaz
başarısını gözler önüne serecek. Film aynı zamanda, bir kadınının, azmiyle, ekstrem doğa sporlarında bile, dünyanın
sayılı unvanlarından biri olan ‘kar leoparı’ unvanını zorluklara meydan okuyarak, nasıl sahip olduğunun izlerini sürecek!
Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden birinde
geleceği parlak olan bir işte çalışırken tanıştığı dağcılık
sporu, tutkusu haline gelen Handal, bu sporu yaparken
arıcılık, rafting hakemliği ve postacılık gibi pek çok işi
de beraberinde götürerek, kendi tırmanışlarını finanse
etti. En büyük destekçisinin annesi ve eşi olduğunu
söyleyen başarılı dağcı, kadınların bu sporu yapan
erkekler tarafından zayıf görüldüğünü, ekiplerinde
istenmediğini de belirtiyor.
Handal “Tüm doğa sporları aslında dayanıklılık sporu,
mental bir spor. Fiziki güç geliştirebilirsiniz ama
sizi asıl zirveye çıkartan mental gücünüzdür. Doğa,
cinsiyet ayrımı yapmıyor. Bu ayrımı yapan toplumun
kendisi. Ben bir çok tırmanışımı partner bulamadığım
için ertelemek zorunda kaldım. Benimle dağa çıkmak
istemediler. Gerçek anlamda çelme takıp sakatlamaya
çalışan ve ekipten ayrılmamı isteyenler bile oldu. Bir
şekilde, tabii ki bunların hepsinin üstünden yine kendi

çabalarımla çıktım. Çoğu zaman başarmanız istenmese
de, güçlüyseniz, bir yerlere gelebiliyorsunuz.” diyor.
Çekimleri henüz başlayan belgesel filmin pek çok
kadın sporcuya ilham olacağı düşünülüyor. Aynı
zamanda filmin prodüksiyon koordinatörlüğünü Elif
Dizdaroğlu yapıyor.

Kar Leoparı Ünvanı Hakkında:
Rusya Dağcılık Federasyonu’nun, Eski Sovyetler Birliği
döneminde başlayan ve Orta Asya’daki 7000 metre
üzeri 5 zirveye çıkan dağcılara verdiği bir unvandır. Bu
unvan, tüm dünyada geçerlidir ve dağcılık sporu için
oldukça önemli olarak kabul edilir. Kar leoparı unvanı
Türkiye’de 3, dünya genelinde ise 200’ün üzerinde
kişide bulunmaktadır. Unvanı almak için çıkılması
gereken dağlar; Lenin Dağı 7134 m, Korjenevskaya
Dağı 7105 m, Somoni (Komünizm) Dağı 7495 m, Khan
Tengri Dağı 7010 m, Pobeda Dağı 7439 m.
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Lumberjack Dinamikliği
Lumberjack modelleri, ayağı saran konforlu
yapısı ve dişli taban özelliğiyle de kış mevsiminde
adımlarda rahatlığı hissettiriyor. Doğa sporlarından
vazgeçemeyenlerin tercihi olacak outdoor modeller,
kalın taban özelliği ve bağcık detaylarıyla dikkat
çekiyor. Hem casual hem şık kombinlerin eşlikçisi
olacak sneakerlar ise günlük hayatın vazgeçilmezleri
arasında yerini koruyor. Lumberjack atkı ve bereleri
yumuşacık yapısıyla kış mevsiminde soğuktan
korunmanızı sağlıyor. Yılbaşı kombinlerinin en tarz
tamamlayıcısı olacak olan Lumberjack modelleri, aynı
zamanda sevdiklerinize verebileceğiniz alternatif bir
yılbaşı hediyesi olabilir.

Lumberjack’in zengin koleksiyonunu daha yakından görebilmek için FLO mağazalarını ziyaret edebilir;
www.flo.com.tr veya www.lumberjack.com.tr ’yi ziyaret edebilirsiniz.
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ADIDAS VE ALLBIRDS,
KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAK
İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

adidas ve Allbirds, karbon ayak izini önemli ölçüde azaltarak çığır açan
koşu ayakkabısının tanıtılmasından sadece sekiz ay sonra FUTURECRAFT.
FOOTPRINT için yapacakları yeni lansmanın müjdesini verdi. Düşük karbonlu
performans ayakkabılarının üretimini mümkün kılan proje ile tüm sektöre iklim
değişikliğiyle mücadelede işbirliğinin gücü de gösteriliyor.
hızlandırıyor, düşük karbonlu performans
ayakkabılarının ölçeklendirilebileceğini
kanıtlıyor. Dört yeni renk grubu içeren
sıradaki koleksiyon, 2022 baharındaki
lansmanla birlikte beğeniye sunulacak.

Bu yılın ilk yarısında (Mayıs 2021), çift
başına 2,94 kg CO2e olarak ölçülen
FUTURECRAFT.FOOTPRINT, mümkün
olduğu kadar düşük karbon ayak izine sahip
bir performans koşu ayakkabısı yapma
konusundaki ortak tutkunun sonucu olarak
her iki marka için de en iyiyi temsil ediyor.

FUTURECRAFT.FOOTPRINT, yenilikleri
paylaşarak ve rakiplerle işbirliği yaparak
ne kadar hızlı ilerleme kaydedilebileceğini
gösteriyor. Böylelikle işleri her zamanki gibi
yeniden düşünmeye teşvik etme gücüne
sahip bir örnek teşkil ediyor.

20 Aralık haftası adidas online mağazasında
satışa sunulacak ilk limitli koleksiyon ile
adidas ve Allbirds spor ve moda için karbon
nötr bir geleceğe yönelik kritik yarışı
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adidas Global Brands Yönetim Kurulu
Üyesi Brian Grevy, "Amacımız FUTURECRAFT.

ayakkabılarından biri olarak da öne çıkıyor. Malzeme
kullanımında daha fazla tasarruf sağlayıp yalnızca
ihtiyaç duyulanı kullanırken, burulma çubuğu
yerine oyulmuş bir orta taban yapısı ile ayakkabının
performans bütünlüğünü de koruyor.

FOOTPRINT'i sistemik değişimi tetikleyen bir
unsur olarak başka bir boyuta taşımak. İşbirliğinin
ve açık kaynak zihniyetinin sektörde nasıl bir etki
yaratabileceğini ve karbon sıfıra doğru ilerlemeye
nasıl yardımcı olabileceğini göstermek istedik. adidas,
yeni inovasyonları ölçeklendirmek için iş ortaklarıyla
yakın çalışma mirasına sahip. İşbirliği olanaklarını
görüyoruz ve üretimde uzmanlık getirebiliyoruz.
Örneğin; 2015'te Parley ile okyanuslardan toplanılan
plastikleri geri dönüştürerek tek bir konsept ayakkabı
üretmek için işbirliği yaptık ve 2020'nin sonunda
bu ayakkabılardan 30 milyon çift üretildi. Şimdi,
2025 yılına kadar her üründe ortalama %15 CO2e
ayak izi azaltma hedefimiz var ve FUTURECRAFT.
FOOTPRINT, bu hedef ve ölçekte düşük karbonlu
ayakkabılar yaratma yolculuğumuz için ileri atılmış
büyük bir adım.”

Markalar için yeni bir yaklaşım:
Birlikte çözüm
Bir yanda daha geniş bir ürün yelpazesinde düşük
karbonlu tasarım ve yaratımı keşfeden adidas, diğer
tarafta performans ve lifestyle ürünlerine proje
içgörülerini doğal malzeme mühendisliğine olan
bağlılığıyla uygulayan Allbirds. Bu öğrenimler, adidas
ve Allbirds için bir sonraki adımın da temellerini
atıyor. Ayrıca, genellikle gizliliğe çok önem veren bir
sektörde işbirliğine yönelik yeni bir yaklaşımın önünü
açarak diğer markalara yeni çözümler bulmak için
birlikte çalışma izni veriyor.

Allbirds Kurucu Ortağı ve Eş CEO'su
Tim Brown, “FUTURECRAFT.FOOTPRINT,

Her iki marka da ayakkabının yaratılmasını sağlayan
12 aylık inovasyon maratonu boyunca önemli
kazanımlar elde etti. Ürün tasarımı, malzeme yeniliği,
sürdürülebilirlik ve tedarik zincirindeki ekipler,
mümkün olan en düşük karbon ayak izine ulaşmak
için malzemeleri, üretim tekniklerini, hatta ambalajı
yeniden tasarlayarak sürecin tüm bileşenlerini ve
yönlerini inceledi. Ayakkabının tasarımı, koşuculara
fazlalıktan ziyade tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi
vererek "indirgeyici sanat" felsefesine odaklanıyor.
Bunun temel bir parçası, ayakkabının tek tek
parçalarının kesildiği malzeme rulolarını oluştururken
desen verimliliğini dikkate almaktı.

özellikle iklim değişikliğine karşı mücadele söz
konusu olduğunda, ayrı ayrı başarabileceğimizden
daha fazlasını birlikte başarabileceğimizin önemli
bir kanıtı. Bunun dünyanın en düşük karbon ayak
izine sahip koşu ayakkabısı fikrinden tüketicilerin
sadece iki yıl içinde elde edebilecekleri bir ürüne
dönüştüğünü görmek inanılmazdı. Kışkırtıcı bir
meydan okuma. Allbirds olarak bizler, ürün başına
karbon emisyonlarımızı 2030 yılına kadar %95
oranında azaltmak için kendi yolculuğumuzdayız
ve her iki ekibin de FUTURECRAFT.FOOTPRINT'e
getirdiği amansız odaklanma, bu iddialı hedefe
ulaşmak için tam olarak ihtiyacımız olan şey. Ancak,
markalarımızdan herhangi biri üzerindeki etkisinin
çok ötesinde, umudumuz bu ürünün sektördeki
diğer kişilere işlerin 'her zaman' yapıldığını
yeniden düşünmeleri için ilham vermesi. Ek olarak
da geliştirme sürecimizden öğrenilen bu özel
kazanımların, ekipleri için karbon tasarruflarının
kilidini açabilmesidir."

Tasarım ekipleri, malzeme parçalarını bir yapboz
gibi ele alırken, israfı en aza indirmek ve karbon
emisyonlarından tasarruf sağlamak için onları
mükemmel bir şekilde bir araya getiren tangram
prensibinden ilham aldı. Bu konsept, maksimum etki
için ayakkabının hem üst kısmına hem de dış tabanına
uygulandı.
FUTURECRAFT.FOOTPRINT aynı zamanda adidas ve
Allbirds'ün şimdiye kadar ürettiği en hafif performans
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Galatasaray Spor Kulübü ve Biondina İşbirliği ile
Özel Koleksiyon:

GALATASARAY x BIONDINA

Türk sporunun seçkin ve köklü spor kulübü Galatasaray ve Burcu Esmersoy ile Merve
Göknar’ın yarattığı aktif giyim markası Biondina, özel bir işbirliğine imza attı; Galatasaray
x Biondina Koleksiyonu… Spor salonundan günlük yaşama, her zaman ve her yerde
Galatasaraylılık ruhunu stiline yansıtmak isteyenler için tasarlanan Galatasaray x Biondina
Koleksiyonu, hem kadınlara, hem de erkeklere yönelik model çeşitliliği ile
taraftar modasına yön veriyor.
Galatasaray x Biondina Koleksiyonu, kadınlar için ceketlerle bile kombilenebilen, tayt, bra, atlet seçeneklerinin yanı
sıra rüzgarlık, yağmurluk, sweatshirt, hoodie, tişört, body, eşofman altı, şort alternatiflerini de sunuyor. Erkekler
için tasarlananlar arasında ise sweatshirt, hoodie, body, atlet, şort ve tişört seçenekleri bulunuyor. Tüm bunlara ek
olarak, yoğun şehir hayatının vazgeçilmez aksesuarları olan matara ve sırt çantası da, hem tarzıyla, hem de kullanım
konforluyla öne çıkıyor.
Galatasaray x Biondina Koleksiyonu’na online adrese teslim https://www.gsstore.org/ adresinden ya da Florya,
Aslantepe, Beyoğlu, Bağdat Caddesi, Ankara Kentpark AVM, GSStore mağazalarından ulaşabilirsiniz.
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Dua Lipa'nın Mayze Sneaker Modeli İçin
Puma İle Yaptığı İlk Solo Kampanya
Puma, dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile çok özel bir koleksiyona imza attı. Moda fotoğrafçısı Mario Sorrenti tarafından fotoğraflanan kampanyada Dua Lipa, cesur görünüme sahip bir
PUMA tasarımı olan en yeni sneaker modeli Mayze’i tanıtıyor.
Platform stile sahip Mayze, sahnede ve sahne dışında ilgi odağı olmaya aday bir model olarak tasarlandı. Koleksiyon
çekimleri de en az Mayze kadar dikkat çekici! Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa, bir karede bikini üstü, file çorapları ve
PUMA T7 eşofman üstü ile kamera karşısına geçerken bir diğer fotoğraf karesinde ise PUMA elbise üzerine vintage
PUMA rüzgarlığı ve zebra desenli bir tayt kombiniyle objektiflere poz veriyor. Her iki görünüm de, Dua Lipa’nın
tarzını ve Mayze sneakerlarının çok yönlülüğünü anlatıyor.
Dua Lipa x Mayze Koleksiyonu ve çok daha fazlasını SNEAKS UP mağazalarından veya www.sneaksup.com üzerinden
inceleyebilirsiniz.
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KAYAK
STİLİ

Teknik ve performans kumaşların öne çıktığı fonksiyonel ve
konforlu kayak tulumlarıyla Dsquared2, yüksek performanslı
kayak pantolon ve tulumlarıyla Fusalp, bu kış pistlerdeki
stilinizi tamamlıyor. Yüksek performanslı ürünleriyle The
North Face, -20 derece soğuğa karşı üstün koruma sunan
parkalarıyla Canada Goose, modern ve sofistike shearling
modelleriyle Yves Salomon, farklı renk ve modellerdeki puff
montlarıyla Herno, modern ve yenilikçi parkalarıyla Moncler,
enerji veren renkleriyle sezona taze bir soluk getiren Kenzo
x KhrisJoy puffer montlar kış stilinize modern ve sofistike
bir dokunuş katıyor.
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Catarzi

Herno
Beymen Collection
Yves Salomon

Canada Goose

Yves Salomon

Moon Boot

Dolce Gabbana

Isabel Marant

Perfect Moment

Paloma Barcelo

Soğuklarına meydan okuyan kar botları ile Balmain, Dolce & Gabbana, Moon Boot, Isabel Marant,
Paloma Barcelo ve Gcds’nin de aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markalar siyah ve beyaz klasik
tasarımların yanı sıra göz alıcı neon renklerden slogan baskılı modellere ve shearling detaylara
uzanan farklı model seçenekleri ile BEYMEN’lerde ve www.beymen.com adresinde sizi bekliyor.
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BOĞAZ AĞRISINA KARŞI
10 ETKİLİ ÖNERİ
Konuşmakta güçlük çekiyor, yemek yerken lokmalarımızı bir türlü yutamıyoruz… Her yutkunuş da adeta
bir kabusa dönüşüyor… Sonbahar ile kış mevsiminin en yaygın sorunlarından biri olan ve yaşam kalitemizi
oldukça düşürebilecek şiddete ulaşabilen ‘boğaz ağrısı’, yaygın inanışın aksine hastalık değil; boğazda yanma
ile kazınma hissi ve yutkunmayı engelleyebilecek derecede şiddetli ‘ağrı’ oluşturabilen hastalıkların bir
belirtisi. Yaklaşık iki yıl öncesine dek boğaz ağrısı yapan hastalıklar arasında en sık viral üst solunum yolu
enfeksiyonları görülürken, pandemi sürecinde ise ilk sırayı Covid-19 enfeksiyonu alıyor.
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk
Özkarakaş, boğaz ağrısına yol açan bakteri ile virüslerden korunmanın ve boğaz ağrısını hafifletmenin
kurallarını anlattı; önemli uyarılarda bulundu.

Bol sui çin
Boğaz ağrısına karşı dikkat etmeniz gereken en önemli
kural, bol su içmek olmalı! Çünkü vücutta sıvı eksikliğinde
azalan tükürük boğazda kurumaya, böylece ağrının
artmasına neden oluyor. Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, “Ayrıca
boğaz ağrısını azaltmak için alınan ilaçların birçoğu vücudu
terletiyor. Terlemeyle daha fazla sıvı kaybedilmesi de ağrı
yakınmasını artırıyor” diyerek, şöyle devam ediyor: “Xylitol
içeren pastiller, ağız gargaraları, tuz ve veya karbonatlı
suyla ağzın çalkalanması, boğaz ağrısına karşı ancak bir
dereceye kadar yardımcı oluyor. Bol sıvı tüketmek ise
bakteri ve virüslerin boğazda tutunmalarını önleyebiliyor.
Meyve sularının kilo aldırma özellikleri nedeniyle sıvı olarak
suyu tercih etmeniz de önem taşıyor. Boğazın daima nemli
kalması için suyu sık ve yudum yudum içmeye dikkat edin.”

Maske olmadan asla!
Covid-19 pandemisinde, ev dışı ortamlarda maske takmak
artık ‘olmazsa olmazımız’ haline geldi. Maske takmak,
ilerleyen yıllarda da, hava yoluyla bulaşan viral ve bakteriyel
enfeksiyonlardan korunmak adına alışkanlığımız olacak gibi
görünüyor.

Ellerde ‘20 saniye’ kuralı çok önemli
Dışardan eve geldiğinizde, yemek yemeden önce ve toplu
taşıma araçları kullanımı sonrasında başta olmak üzere;
sık aralıklarla, ellerinizi en az 20 saniye sabunla yıkamayı
asla ihmal etmeyin. Sabun olmayan yerlerde; alkol bazlı
dezenfektanları, geleneksel kolonya veya cilt için uygun
olan diğer dezenfeksiyon sıvılarını kullanmayı alışkanlık
haline getirin.

Her gün temizleyin
Özellikle çalışma ortamınızda masalar, kapı kolları, musluk
açma kapatma kolları ve elektrik tuşları sık aralıklarla
mutlaka sterilize edilmeli. Ayrıca her gün bilgisayarınızın
klavyesini ve telefonlarınızı sterilize etmeyi unutmayın.
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Prof. Dr. Haluk Özkarakaş
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi

Sağlık

Bu eşyaları ortaklaşa kullanmayın

Sirke, limon suyu, bal tüketimine dikkat!

Yine bakteri ve virüslerin bulaşmalarını önlemek
için bardak, çatal ve kaşıkları ortaklaşa kullanmamak
da dikkat etmeniz gereken bir başka önemli
korunma yöntemidir.

Peki, bal boğaz ağrısını hafifletir mi? Sirke ile
gargara yapmak fayda sağlar mı? Limon suyu
boğaz ağrısını dindirir mi? Prof. Dr. Haluk
Özkarakaş, boğaz ağrısında toplumda yaygın olarak
uygulanan bu yöntemlerin ve tüketilen besinlerin
abartılmadığı sürece fayda sağlayabildiklerini
belirtiyor. Ancak gereğinden fazla yapıldıklarında
veya tüketildiklerinde sağlığı tehdit etmeleri de
kaçınılmazdır” uyarısında bulunan Prof. Dr. Haluk
Özkarakaş, şöyle devam ediyor:

Ağız ve gözlerinize dokunmayın
Bakteri ve virüslerin bulaşma riskine karşı
ellerinizi yıkamadan; yüzünüze, özellikle de ağız ve
gözlerinize dokunmayın!

• Elma sirkesi: Asidik yapısıyla boğazdaki
Zorunlu olmadıkça girmeyin

mukusun parçalanmasına katkıda bulunarak,
bakterilerin yayılmasını önleyebiliyor. Boğazınız
ağrıdığında birkaç gün, sabah akşam gargara
uygulaması şeklinde yapabilirsiniz. Ancak dikkat!
Gereğinden fazla yapıldığında, yutulmasıyla birlikte
mide mukozasında hasara ve ülsere, diş minesinde
zayıflamaya neden olabiliyor.

Okullar, işyerleri, toplu taşıma araçları, her türlü
kapalı toplanma alanları veya faaliyetleri de
boğaz ağrısına yol açan ajanların bulaşmalarını
kolaylaştırıyorlar. Prof. Dr. Haluk Özkarakaş,
“Virüs ve bakterilerin bulaşma riskine karşı,
mecbur olmadıkça, kalabalık ortamlara girmemeniz,
günümüzde en önemli korunma yöntemleri arasında
yer alıyor” diyor.

• Limon suyu: C vitamini ve antioksidanlar
içeren limon suyu boğazda enfeksiyona karşı
direnci artırmasının yanı sıra tükürük miktarını
çoğaltarak mukoza zarlarının nemli kalmasına
yardım edebiliyor. Ancak her gün içilen limon suyu
kan sulandırıcı özelliği nedeniyle ilaçlarla birleşirse,
kanamalara neden olabiliyor. Yine asidik olması diş
minesinde zayıflamaya yol açabiliyor. Bu nedenle
sirke gargarası gibi birkaç günden fazla tüketmeyin.

Sigara içmeyin
Herhangi bir enfeksiyon olmasa bile sadece sigara
içmek veya sigara dumanına pasif olarak maruz
kalmak boğazda tahriş yaparak, ağrıya yol açabiliyor.
Bu nedenle sigara içmeyin, içilen ortamlarda
bulunmayın.

• Bal: İçeriğindeki bağışıklığı artırıcı (propolis
gibi) maddeler sayesinde, yutma sırasında
bulaşmış olduğu boğazda yerel olarak bir noktaya
kadar, enfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin
çoğalmalarını yavaşlatabiliyor. Zencefil karıştırılmış
bal da boğazda rahatlık hissi verebiliyor. Ancak
fazla tüketilen bal kan şekerinin yükselmesine yol
açabiliyor. Eğer diyabetiniz yoksa ağrı süresince
tüketebilirsiniz.

Kafein ve alkolden kaçının
Boğaz ağrısından yakındığınızda kafein ve alkol
içeren içeceklerden kaçınmanız gerekiyor, çünkü bu
içecekler vücuttan su atılımına, bunun sonucunda
da boğaz ağrısının artmasına neden oluyor.
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Eviniz için
dekorasyon fikirleri,
hayatınızı
kolaylaştıracak ürünler
ve şık sofralar
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“2022’de Nötr ve Natürel Renkler,
Dokular ve Malzemeler
Ön Planda Olacak…”

Beril Khalaf Interiors Kurucusu İç Mimar Beril Khalaf,
2022 yılında tasarım alanında konuşulacak yenilikleri
ve iç mekanlarda karşımıza çıkacak dekorasyon
trendlerini aktardı.

da duvar panelleri olarak karşımıza çıkacak. Zeminde
kullandığımız doğal taş karolar, mermerden yapılmış
tezgahlar keten ve pamuklu kumaşlar 2022’de de
trend olmaya devam edecek.”

Beril Khalaf’a göre natürel renkler, fonksiyonel
mobilyalar ve minimal tasarımlar yeni yılda fazlaca
karşımıza çıkacak.
Doğanın iç mekanlarda hüküm sürmeye devam
edeceğini ve doğanın sunduğu natürel renkleri ev
dekorasyonlarında daha sık göreceğimizi vurgulayan
İç Mimar Beril Khalaf, natürel renklere işlenmemiş,
doğal ve sürdürülebilir malzemelerin eşlik edeceğini
belirtiyor ve ekliyor: “Traverten, oniks, granit gibi
malzemelere konut ya da ticari projelerde çokça
rastlayacağımızı düşünüyorum. Natürel renklere
bozuk formlar ve organik bitişlere sahip mobilyalar
eşlik edecek. Geçirmiş olduğumuz dönemin şartlarına
ayak uydurabilmek adına evlerde çokça vakit
geçirdiğimiz, evlerimizi kimi zaman ofis kimi zaman
da bir atölye olarak kullandığımız için, özellikle yaşam
alanlarında, boşlukların ve hareket alanlarının da
bulunduğu, aynı alanın birden fazla fonksiyona sahip
olduğu tasarım fikirlerine 2022 yılında fazlaca yer
vereceğimizi düşünüyorum. Eskimeyen ve her tasarım
dilinde farklı bir formuna rastladığımız ahşap, bu yıl

Modada başlayan nostaljik canlanma stilinin
önümüzdeki yılda iç mekan tasarım trendlerinde de
yeniden popüler olacağını aktaran iç mimar, farklı
tasarım dillerine yer verilmek istenen tasarımlarda
retro tarzı unsurlara ve renklere rastlayacağımızı
da sözlerine ekliyor. Minimal tasarımlarda görmeye
alışkın olduğumuz keten kumaşlar ve ahşap natürel
dokuların yanı sıra kadife kumaşlara, pirinçlere ve
metal dokulara da çokça yer verileceğini dile getiriyor.
‘’Tüm zamanların trendi diyebileceğimiz, her mekanın
en önemli aksesuarı bitkiler, her yıl olduğu gibi bu
yıl da tasarımın tamamlayıcı parçaları olarak yaşam
alanlarımızda yerlerini alacak’’ diyen Beril Khalaf,
seramik ve ahşap malzemelerden elle üretilmiş, doğal
bitişli aksesuarların önümüzdeki yıl göz önünde
olacağını sözlerine ekliyor.
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Duvar BoyaSI
trendlerİ

YENİDEN BULUŞMANIN RENKLERE
DOĞAL, SICAK VE SAMİMİ
YANSIMASI: HAKİ ZAMANI
Türkiye’de GreenGuard Gold
Sertifikası alan ilk ve tek boya ürünü
MINOA Premium Serisi, iç mekanlarda
soluduğumuz havayı duvarlardan
başlayarak değiştiriyor.

Kendi içimize çekildiğimiz, özümüze dönerek
kendimizi keşfettiğimiz ve evlerimizde huzurlu ve
sıcak ortamlar yarattığımız bir yıldan sonra hayata
yeniden bağlanıyor, sevdiklerimizle bir araya
geliyoruz. Yeni dünya düzenini benimserken de birçok
ihtiyacımız alışkanlıklarımız gibi farklılaşıyor. Hayat
değişiyor, kalıplar yıkılıyor. Şimdi bu yeni duruma ve
dünyaya ayak uydurma zamanı… Evin ilkbaharda
boyanması, tüm duvarların aynı renk olması gibi
birçok rutin; özellikle evlerimizde çokça zaman
geçirdiğimiz bu dönemde değişti. Zamanın ihtiyacına
ve insanların ruh haline göre renkler sunmaya devam
eden Filli Boya “Bütün evi aynı renge değil; her odayı
bambaşka bir dünyaya çevirmek istiyoruz” diyenlerin
hayatını kolaylaştırıyor.
Yeniden buluşmanın renklere doğal, sıcak ve samimi
yansımasını ele alan Filli Boya, “Haki Zamanı” renk
paletini tüketicilerin beğenisine sundu. “Haki Zamanı”
renk paletinde, tek bir renge bağlı kalınmadan
zamanın ruhunu takip eden, ilham veren, yeni duruma
ve dünyaya uyumlanan birbirinden özel renkler yer
alıyor. Filli Boya, yeni renk paletiyle, Haki renginin
yanı sıra Haki ile kombinlenenebilecek Lületaşı,
Bademi, Pudra Kahve, Kozmik 25, Andezit 65 gibi
farklı tonlar da sunuyor.

Nippon Paint, 140 yıllık tecrübesini yansıtan
teknolojik gücüyle geliştirdiği MINOA Premium Serisi
ile sağlık dolu bir yıl sunuyor.
Yaşam alanlarımızın hava kalitesi sağlığımız açısından
oldukça önemli. En fazla zaman geçirdiğimiz iç
mekanlarımızda kullandığımız boya, bu havanın
kalitesini belirleyen unsurların başında geliyor.
Yeni bir yıla girerken yaşam alanlarında sağlık dolu
değişimler yapmak isteyenlere Nippon Paint, çevreye
ve sağlığa verdiği önemle iç cephe hava kalitesini
artırmak için MINOA Premium Serisi’ni sunuyor.
Seride yer alan; ipeksi mat dokuda MINOA Premium
Silk Matt ve mat dokuda MINOA Premium Matt
ürünleri emisyon salımı yapmıyor. Ayrıca formaldehit
ve alerji yaratabilecek kimyasallar, sağlığa zarar veren
ağır metaller, uçucu organik bileşen (VOC) ve aromat
içermiyor.
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Grace Brands markasının kurucuları Duygu İçil ve Sanem İçil,
yeni yıl sofrasını koyu yeşil, turuncu ve toprak renklerinde
canlı çiçekler, kozalaklar ve kukinalarla süsleyecek...
Size göre şık bir sofra nasıl olmalıdır? Renk
ve düzen olarak tercihleriniz var mı?

Bu yıl yılbaşı sofranızın konsepti ve
sunumu nasıl olacak?

Sofra hazırlanırken; mutlaka bir hikâyesi olması bizim
için çok önemli. Kullandığımız yemek takımından
aksesuarlara ve çiçeklere; mutlaka bir denge ve
bütünlük sağlamayı seviyoruz. Mumlar, keten tekstil
takımları ve gümüş çatal bıçaklarda vazgeçilmez
detaylarımız arasındadır.

Bu yılbaşı çok sevdiğimiz markamız Pip Studio’nun
yılbaşı için özel olarak hazırladığı Winter
Wonderland koleksiyonuyla bir sofra kuracağız.
Koyu yeşiller, turuncu ve toprak renklerinde canlı
çiçekler kullanacağımız, kozalaklar, kukinalarla
süsleyeceğiz. Herkes için özel bir hatıranın masada
yerini alacağı bir kutlama yemeği hazırlayacağız.

Yılbaşı sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz
ya da sıklıkla kullandığınız bir aksesuarlar
var mı?

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden
ilham alıyorsunuz?
Yeni yıl seçenek konusunda çok zengin olduğumuz
bir dönem... Bembeyaz bir sofrayı gümüşler
ve kristallerle ışıl ışıl ve çok ihtişamlı hale
getirebilirsiniz. Yılbaşı renkleri kırmızılar, toprak
tonları ve yeşillere girip çok sıcak ve göz alıcı bir
sofra kurabilirsiniz. Yeni yıl sofralarında özellikle;
ışıltıyı, mum ışığını, kukinaları ve farklı aksesuarları
kullanmayı seviyoruz.

Baci Milano’nun yeni yıl için hazırladığı yılbaşı süsleri,
peçetelikler ve canlı çiçekler olmazsa olmazlarımız...

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim
ne olurdu?
Harikalar Diyarı
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Sicilyalı ressamlardan
mutfaklara eşsiz dokunuşlar
Şehrin kalbinde, Bağdat Caddesi’ne çok yakın bir noktada, Göztepe’de konumlanan
İbrahim Güler Design Studio, Türkiye’yi dünyaca ünlü dekorasyon markalarının birbirinden eşsiz tasarımları
ve aksesuarlarıyla buluşturuyor. Dekorasyon ve patisserie konseptini bir arada sunduğu mağazasında
misafirlerini ağırlayan marka, bu benzersiz mekânda kişiye özel mobilya tasarımlarından,
Versace, Christian Dior, MacKenzie Childs, Roberto Cavalli, Smeg X Dolce Gabbana gibi ünlü markaların
dekorasyon ürünlerine kadar pek çok imza tasarım ürününe yer veriyor.
Mağazada sergilenen ürünler arasında Türkiye’de yalnızca İbrahim Güler Design Studio’da
satışta olanlar ise özellikle görülmeye değer…

Dünyada sadece 100 adet üretilen
yüzde yüz el yapımı buzdolabı ile tanışın
Türkiye’de yalnızca İbrahim Güler Design Studio satışa
sunulan ‘Smeg X Dolce Gabbana Retro’, ikonik ve stil
dolu tasarımlarıyla bilinen ünlü İtalyan elektrikli ev
aletleri markası Smeg kalitesi ve teknolojisi ile moda
devi Dolce&Gabbana'nın yaratıcılığının ürünü. Eski
çağlardaki uygarlıklardan ilham alan birbirinden
farklı ve renkli resimlerle tasarlanan bu Retro
buzdolabı, Sicilyalı ressamların eşsiz bir yorumlaması.
Üzerinde Sicilyalı sanatçılara ait resimlerin yer aldığı
buzdolabında, limonlar, araba tekerlekleri, orta çağ
şövalyeleri, savaş sahneleri ve Sicilya adasının sembolü
mitolojik karakter trinacria bulunuyor. Ateşli kırmızı ve
turuncu renklerin baskın olduğu tasarımda geleneksel
el boyaması kullanılmış. Usta zanaatkarlar tarafından
üretilen ve türünün tek örneği olan ‘Smeg X Dolce
Gabbana Retro’, mutfakları yalnızca yemek yapılan bir
yer olmaktan çıkarıp evlerin estetik cazibe merkezi
haline getiriyor.

Ayrıca mağazada yine ‘Smeg&Dolce Gabbana serisine ait narenciye sıkacağı ve su ısıtıcısıyla beraber, Smeg
marka kettle, ekmek kızartma makinası, stand mixer ve smootie blender gibi ürünleri de bulmak mümkün.
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Esma Dereboy Koleksiyonları ile
“Mix and Match”
Ürettiği özgün ürünlerle marka olarak dünyada bilinirlik
yakalayan Esma Dereboy, seramikteki tecrübesini el
yapımı porselen sofra ürünlerine taşıyarak herkesin
kendi hikâyesini anlattığı sofralar hazırlamasına fırsat
veriyor. Esma Dereboy, oluşturduğu “Mix and Match”
yaklaşımıyla, tasarımsal olarak iç içe geçebilen ve
ince yapısı sebebiyle her sofrada birbirinden farklı
kombinlenebilen ürünler geliştiriyor. Farklı renk ve
formlarıyla dikkat çeken her bir parçanın birbiri ile
renk uyumunun olması bütünsel görsel zevki de öne
çıkarıyor. Mat ve parlak yüzeyli ürünlerden oluşan
koleksiyon, birbiri ile kolayca kombinlenebiliyor.

Ergonomik yapısıyla oran ve orantının kusursuz
birlikteliğinden doğan Kapsül Koleksiyonu da “Mix and
Match” yaklaşımıyla tasarlanan ürünler arasında yer
alıyor. Günümüz trendlerine de yön veren koleksiyon,
kupa ve kahve fincanı modelleriyle gözleri üzerine
çekmeyi başarıyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde
koleksiyonuna farklı renkler katmak isteyenleri de
düşünen Dereboy, nil yeşili rengini de koleksiyonuna
ekledi. Diğer ürünlerle kolaylıkla kombinlenebilecek
yeni renk nil yeşili sofralara farklı bir şıklık katacak.
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Yeni Yıl Sofraları

Görsel bir şölen
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte
yepyeni bir başlangıca merhaba
dediğiniz keyifli bir yılbaşı yemeğinden
daha özel bir sofra düşünülemez. Ya
dilediğiniz tüm parçalarla uyumlu bir
masa kurun ya da birbirinden farklı
alternatifleri birleştirerek renkli
aksesuarlarla kişisel zevkinizi yansıtın.

Ayrıca IKEA’nın birbirinden özel kurabiyeleri, çikolataları, bisküvileri, sosları ve serinletici içecek çeşitleri de sofraların
lezzetini artıracak. IKEA‘nın yeni yıla özel tatlarını İsveç Gıda Marketi’nde bulmanız mümkün.
Dilerseniz birçok IKEA Gıda Marketi ürünlerini www.IKEA.com.tr adresinden de sipariş verebilirsiniz.
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YILBAŞININ EN
GÜZEL RENKLERİ
SOFRALARINIZDA
Yeni yılın ruhunu sofralarınıza taşıyacak,
sevdiklerinizle geçireceğiniz harika anlara
şahitlik edecek Bella Maison Marcelle ve Bella
Maison’un klasikleşmiş serilerinden Allure
Haki ile yılbaşı sofranız artık çok renkli!
Yılbaşı denilince akla ilk gelen minik kırmızı
kokinalar, serçe figürleri ve küçük kozalaklarla
bezeli, 18 parçadan oluşan 6 kişilik Marcelle
yemek takımı yeni yıl neşesini sofralarınızla
buluşturuyor.
Bella Maison'un şık tasarımlı yemek takımı ve
kadehleriyle, yılbaşı sofrasına yaraşacak zafafette
şamdan ve mumluklarıyla yılbaşı sofranızı yeni yıl
ruhuna uygun bir şekilde dekore edebilir, yeni bir
soluk katabilirsiniz.
Kırmızı ve yeşil renklerin hakim olduğu, zarif
tasarımıyla en güzel sunumlarınıza eşlik edecek
Marcelle ile kalabalık sofralarınızdan keyif ve neşe
eksik olmayacak. Gold çatal-bıçak takımlarıyla
ve Bella Maison’un yılbaşına özel konseptte
tasarlanan kadehleriyle birlikte yılbaşı sofranızın
şıklığına şıklık katabilirsiniz. Bella Maison’un en
seçkin yılbaşı koleksiyonlarından olan Marcelle
ile 2022’ye merhaba diyeceğiniz gecede
sevdiklerinizle sıcacık bir yılbaşı sofrasında vakit
geçirmenin mutluluğunu yaşayın.
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Yeni Yıl Sofraları
Rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç’un
İstanbul aşkı Karaca fincanlarında…
Bir martının kanadından İstanbul’u anlatan; şehrin
büyülü atmosferini en özel kelimelerle betimleyen
Saffet Emre Tonguç’un “Kanatlarımda İstanbul”
kitabından ilham alan Karaca, özel bir kahve fincanı
tasarladı. Sembolik martı figürünün ve İstanbul
silüetinin buluştuğu fincan seti ile “Kanatlarımda
İstanbul” kitabını bir araya getiren Karaca,
İstanbul’u lezzetli bir kahve eşliğinde keşfetmek
etmek isteyenlere benzersiz bir deneyim yaşatacak.
Gold ve silver renklerde tasarlanan kahve fincanları
sunumlarda şık bir dokunuş yaratıyor. Özel
paketi ile satışa sunulan bu setin içinde Saffet
Emre Tonguç’un İstanbul’un tarihi değerlerini
anlattığı ve fotoğraflarla bir görsel şölen sunduğu
“Kanatlarımda İstanbul” kitabı da yer alıyor.

Hem lezzetli hem sağlıklı yılbaşı sofrası...
Büyük umut ve dileklerle beklediğimiz yeni yıla çok az
kaldı. Yılbaşı gecesinin kusursuz olması için beklenen en
önemli detaylardan biri de yılbaşı sofrası… Sofra başında
uzun saatler süren keyifli sohbetler, yeni yıla mutlu
girmenin garantisi gibidir. Sofranın zengin olması, değişik
lezzetlerden oluşmuş tatların bir araya gelmesi, keyifli
bir gecenin anahtarı niteliğindedir. Avrupa’nın en sevilen
elektrikli ev aletleri markası Russell Hobbs’un MaxiCook
Buharlı Pişiricisi yılbaşı sofraları için sağlıklı lezzetler
sunuyor.
Yılbaşı geleneği olan hindi, tavuk ya da et gibi
alternatiflerle sofranızı donatabilirsiniz. En sağlıklı pişirme
yöntemi olan buharda pişirmeyi kullanan Russell Hobbs
MaxiCook Buharlı Pişirici ile sebzeden tavuğa, pirinçten
ete tüm lezzetleri en sağlık şekilde yılbaşı sofranıza
taşıyabilirsiniz.
Yeni Arzum Freeshake şarjlı kişisel blender ile ister evde ister
dışarıda sağlıklı karışımlar
Kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği, 300 ml
kapasiteli şişesi, enfes karışımlarıyla yeni enerji deponuz olan
Arzum Freeshake şarjlı kişisel blender, paslanmaz çelik bıçaklarıyla
meyve ve sebzeleri zahmetsizce ezip karıştırmanıza imkân
sağlıyor. Kolay kullanılan açma kapama düğmesi ve pratik şarj
imkânı veren USB kablosuyla Arzum Freeshake, 2.5 saat kablosuz
olarak çalışabilmesiyle ev dışında da büyük kolaylık sunuyor.
İstediğiniz sağlıklı karışımları çok kısa sürede hazırlayarak birçok
tarifi gittiğiniz her yerde, alıştığınız lezzetiyle yapmanıza olanak
sağlayan, vücudunuzun direncini artırmanıza yardım eden
Arzum Freeshake ile bu kış bünyenizi daha da güçlendirin.
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KIRMIZININ ENERJİSİ
Yeni yıl yaklaşırken birçok insan sevdiklerine hediye alıyor. Hem alınan kişiyi değerli
hissettiren hem de 2022’yi bir yenilikle karşılamak için yapılan bu yılbaşı alışverişleri
arasında özellikle kırmızı renkli olanlar ön plana çıkıyor. İşte ster kendiniz, ister
sevdikleriniz için hayatı kolaylaştıran kırmızı cihazlar...

Tchibo Kahve Makinesi

Delonghi Kahve Makinesi
Gold Master Çay Makinesi

King Elektrikli Cezve

Arzum Mikser

Tefal Kahve Makinesi

Her çeşit ürünü bünyesinde bulunduran MediaMarkt da teknolojiseverlerin hediye arama
heyecanına kendi ‘kırmızı’ önerileriyle cevap veriyor.
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Yeni Yıl Enerjisi

Homend El Blender Seti

Starbucks Termos

Mitsubishi Electric Klima /Legendera

Korkmaz Tost Makinesi
Kenvood kMix Stand Mikser
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GOLD IŞILTISI
Gold objelerin ışıltısı ile 2022'ye umut dolu bir başlangıç...

Joanna Buchanan
İkili Peçete Halkası
Beymen Home

Jonathan Adler
Milano Gold Mavi Geometrik Desenli
Porselen Tepsi / Beymen Home

Beymen x Aydan Öner
Dekoratif Obje

Linens
Peluş yastıklar, ışıltılı çam ağaçları, altın kaplama
objeler, yeni yıl ruhunu evlere taşıyor.
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Valentin Seramik Vazo
Doğtaş

Dekoratif Objeler

Leopar Figür
Doğtaş

Michael Aram
Calla Lily Gold Kafes Formlu Dekoratif Kase
Beymen Home

Venera Home Gold İkili Yonca Obje
Doğtaş

Fornasetti
Porselen Dekoratif Tabak
Beymen Home

Matilda
Hilal Çiçeklik
Doğtaş
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La Doublej
Amphora Mavi Porselen Vazo
Beymen Home

Eşsiz kokuları ve şık tasarımları
ile yaşam alanlarınıza
lüks dokunuşlar

Chakra Mum
Diptyque Fener Mum Aksesuarı
Beymen Home

Vakko Mum
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Dekoratif Mumlar
Cire Trudon Mum
Beymen Home

İkea Dekoratif Mum ve Şamdanlar

Atelier Rebul
Bereket Dekoratif Mum
Chakra Harf Mum

Fornasetti Kokulu Mum
Beymen Home
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Diptyque Biscuit Kokulu Mum
Beymen Home

trend
topic
Twitter
Günlüğü
YURDAGÜL AYDIN

Merhaba
Ülkenin gündemini takip edebileceğimiz en gerçek platform
olan twitterdan son 3 ayın trend topiclerini sizin için
listeledim.

Güzel hashtaglerde buluşmak dileğiyle...

yurdagul.aydin@nyxmag.com

Ekim 2021
1 Ekim - #sensizolamam

17 Ekim - #KatilTuzağaDüştü

2 Ekim - #AyşeÖzdoğanTutuklanmasın

18 Ekim - #MağdurDeğilMağlupsun

3 Ekim - #RizedeKaraGece

19 Ekim - #AyşeÖzdoğanınÇığlığınıDuyun

4 Ekim - #whatsapp

20 Ekim - #NuriyeÖzgürOlsun

5 Ekim - #KatilHapiste

21 Ekim - #Dolar10

6 Ekim - #2023LideriErdoğan

22 Ekim - #herşeyaşkiçin

7 Ekim - #UyanBeKardeşim

23 Ekim - #yorgundoktorlarölüyor

8 Ekim - #instagramçöktü

24 Ekim - #KadınlarlaBüyükTürkiyeYolunda

9 Ekim - #itiraf

25 Ekim - #TeşekkürlerErdoğan

10 Ekim - #ÇemberDaralıyor

26 Ekim - #TBMMdenOnlineOnayı

11 Ekim - #Dolar9

27 Ekim - #ŞebnemŞirin

12 Ekim - #GeçOlmadanOnlineEğitim

28 Ekim - #29Ekim

13 Ekim - #GüçlüTürkiye

29 Ekim - #BizimHikayemiz

14 Ekim - #RandevuAlınamıyor

30 Ekim - #HastaTutsaklaraÖzgürlük

15 Ekim - #SeniKaybedemem

31 Ekim – #yargı

16 Ekim - #selametle
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Twitter Günlüğü

Kasım 2021
1 Kasım - #Üçkuruş

16 Kasım - #SezaiKarakoç

2 Kasım - #AkpDeninceAklıma

17 Kasım - #ErkenSecim

3 Kasım - #kasımdakadrobaşkadır

18 Kasım - #Dolar11TL

4 Kasım - #AçıkGörüşHaktır

19 Kasım - #BitirdinizÜlkeyi

5 Kasım - #Aziz

20 Kasım - #SenÖlürsen

6 Kasım - #Uğurcan

21 Kasım - #Gaflet

7 Kasım - #YazıklarOlsun

22 Kasım - #EkonomikKurtuluşSavaşı

8 Kasım - #SandıklarıPatlatacağız

23 Kasım - #DevletiminYanındayım

9 Kasım - #10Kasım

24 Kasım - #kadıköymetro

10 Kasım - #SebebiAKPdir

25 Kasım - #UtanmanızKalmamış

11 Kasım - #basakcengiz

26 Kasım - #PerişanEttiniz

12 Kasım - #Dolar10

27 Kasım - #Sergen

13 Kasım - #bizimçocuklar

28 Kasım - #Yüzleşme

14 Kasım - #ihanet

29 Kasım - #DolarMıVatanMI

15 Kasım - #babasınınkıymetlisi

30 Kasım - #MansurYavaşyalnızdeğildir

Aralık 2021
1 Aralık - #SağlıkçınınOyuYok

16 Aralık - #ÖğretmenedeYüzde50zam

2 Aralık - #fahrettinkoca

17 Aralık - #Google

3 Aralık - #ÖğretmeneŞartsızZam

18 Aralık - Katar

4 Aralık - "La Casa de Papel"

19 Aralık - Anne

5 Aralık - #PanteneAltınKelebek

20 Aralık - #dolar

6 Aralık - #ÖğretmeneOcakta3BinZam

21 Aralık - "Dolar 12"

7 Aralık - #Katar

22 Aralık - #HaniDışGüçlerdi

8 Aralık - "Süleyman Soylu"

23 Aralık - Google

9 Aralık - #asgariucret

24 Aralık - #ÖğretmenedeYüzde60Zam

10 Aralık - #ÖğretmenMaaşı9binTl

25 Aralık - #SokakHayvanlarıSahipsizDeğil

11 Aralık - "Bill Gates"

26 Aralık - #ZehSer

12 Aralık - #Şüphe

27 Aralık - #EytDüzenlemesi

13 Aralık - #AsgariÜcret

28 Aralık - #OnlineEgitim

14 Aralık - #asansör

29 Aralık - #AnkaraEmniyeti

15 Aralık - #Dolar15TL

30 Aralık - "Milli Eğitim Bakanlığı"
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hikayeler

Düş Kapanı
ŞENAY ÇARKÇI

Yaşamdan Bir Kesit
Sabah yine çalar saatten on beş dakika önce uyanmıştı. Yıllar süren
banka memurluğundan kalma alışkanlık işte. Oysa artık alelacele
yetişecek bir durum yoktu. Çoktan emekli olmuştu. Antika eşyalara
olan merakından Şişli’de bir ara sokakta küçük bir antikacı dükkanı
açmıştı Ekrem Bey.
Dört yıl olmuş olmamıştı. Her zaman yaptığı gibi kırık beyaz tüllerini
aralayıp buharlaşmış camları açıp evi havalandırdı. Gelişi güzel
yatağını toparlayıp elini yüzünü banyoda yıkadıktan sonra yatağın
başındaki koyu kahverengi tahta iskemlenin üzerine geceden
hazırlayıp koyduğu kıyafetlerini giyip kısa bir süre havalanan
evin camlarını örtüp kendini dışarıya attı. Bir yılı aşkın bir süredir
boğuyordu bu ev onu. Her akşam birkaç kadeh içiyor, eve gelip sızıyor,
sabah da bir durak ötedeki antika dükkanına adeta atıyordu kendini.
Öyle ahım şahım para kazanmıyordu aslında. Son dönemlerde iyiden
iyiye azalmıştı işler. Haftada üç dört kişi gelirse ne ala... Ama o bir
nebze de olsa huzur buluyordu orada. Evin o ruhunu sıkan, o dağınık
ortamından sonra iyi geliyordu ona.
Haftada bir gelen gündelikçi Zehra da olmasa nice olurdu Ekrem
Bey’in hali? Yemek de yapıp bırakırdı bazen ama genelde yenmez bir
sonraki gelişinde çöpe atılırdı.
Oysa ne kadar güzel günler ne aşlar ne hayatlar geçmişti bu aile
yadigarı eski evde. Duvarlarına dokunsan tarihe dokunurdun sanki.
Büyük havadar, iki katı küçük bir bahçesi olan bir ev.
Havada hafif sabah ayazı olsa da bahardan kalma bir gündü sanki
yeni yıla bir hafta kalmasına rağmen. Siyah eski model arabasının
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Düş Kapanı

çekim, tutkulu bir aşk vardı aralarında. Onlarla birkaç saat
geçiren herkes bunu fark ederdi.

fanını açıp biraz ısıttıktan sonra çalıştırdı. İşyeri yakın
olmasına rağmen o arabası ile giderdi. Dükkanı açar açmaz
arka taraftaki küçük mutfağına gidip mavi çaydanlığı ile
çay koydu. Bir süre sonra kapıdan bir ses “Ekrem amca
poğaçaları kapıya asıyorum.” Her sabah aynı rutin. Üzeri
cam masasının çekmecesinden bir saklama kabına koyduğu
kuş yemini dükkanın hemen sol köşesindeki ağacın etrafına
döktü. Serçeler birer ikişer geldiler her sabah olduğu
gibi. Öğleden sonra gelen bir kadına ellilerden kalma, lila
rengi, uç kısımları fırfırlı bir gece lambası sattı. Kendisi
değil de teyzesi meraklı imiş eski şeylere, doğum günü
hediyesi alıyormuş. Bir de iki defa “Çalışıyordur bu di mi,
denememiz mümkün mü” diye sormuştu. Ekrem beyin en
sevdiği parçalardan biri idi bu lamba. Sapasağlamdı üstelik
yenilere taş çıkarırdı. Eski usta işçilikti. Denedi Ekrem Bey,
çalışıyordu… İyi ki teyzesine alıyor diye geçirdi içinden
değerini bilen birine gidiyordu en azından. Kadın lambayı
alıp giderken içini garip bir hüzün kapladı. Sanki bir vefalı
dosttan daha ayrılıyordu. Oturduğu yerde daldı gitti Ekrem
Bey. O lambayı Mukaddes hanımla yıllar önce Beyoğlu’nda
salaş bir antikacı dükkanından aldıkları günü hatırladı.

Hava kararmaya başlamıştı. Ekrem Bey oturduğu
koltuğunun karşı duvarında asılı duran, çerçevesi tik
ağacından, epey eski, çiçek resmine ne zamandır baktığının
farkında olmadan öylece oturuyordu.
Aslında orada değildi anılarda geziniyordu. Yaşamak değildi
onunki. Geçmişte sürükleniyordu. Birazdan kalkar dükkanı
kapatır, iki sokak arkadaki bara gidip dört beş kadeh içer...
Eve gidip sızardı iki yıldır yaptığı gibi…
Bir gün çıkıp geleceğine dair hiç umudunu yitirmemişti.
Ya da ondan bir haber alacağı inancını kaybetmemişti
bunca zaman. Bu sebepten çalar saatini kuruyor ve güne
başlıyordu.
Hoş saat çalmadan uyanıyordu zaten...
Varsın beni önceki gibi tanımasın diye geçiriyordu içinden.
Ben yılmadan, yorulmadan her gün hatırlatırım bizi
yeniden…

Soğuk, karlı bir gündü. Lambayı aldıktan sonra istiklal
caddesindeki Lebon Pastanesi’ne sıcak bir çay içmeye
gitmişlerdi. Yakası kürklü gece mavisi mantosu, siyah,
yandan toplanmış saçları. Geceleri kıskandıran koyu renk
gözleri ve akça teni gözlerinin önüne geldi yerleşti. İç çekip
Ah...dedi istemsiz

Varsın konuşmasın suspus olsun... Ben onun gece karası
gözlerinde muhabbeti koyulaştırırım bir sebepten.
Birbiri ardına geçiyordu günleri…

37 yıl süren evliliklerinin ardından iki yıl oluştu Mukaddes
Hanımın gidişi. Gitmeden son üç yıldır hastalanmış
hatırlamakta güçlük çekiyordu. Alzaymır dedi doktorlar. Son
zamanlarda hiç kimseyi tanımıyordu, Ekrem Beyi bile.

Ve uçuyordu serçeler…
Bir gemi geçiyordu açık denizden,

Bir yaz sabahı Ekrem Bey uyurken çıkıp gitmiş, sırra kadem
basmıştı adeta. Gidebileceği her yer aranmıştı. Mısır’daki
uzak akrabalar bile arandı, hastaneler morglar… Yoktu...

Akşam oluyor ışıklar yanıyordu evlerde.

Önceleri ön sezileri güçlü, bazen şaşırtıcı, bazen sıra
dışı ve zeki bir kadındı. Üç tane şiir kitabı yayınlanmış ve
satışları da epey iyiydi. Dönemin haftalık bir mecmuasına
da makaleler yazardı. Çocukları olmamıştı hiç. Önceleri
bu durumu kabullenmeleri zor olmuştu. Tedaviler sonuç
vermemişti. Fakat onlar aşkla aştılar. Hayat bazen yetinmek
ve kabullenmek değil midir zaten.

İnsana, hayata, aşka dair…

Mukaddes Hanım, Ekrem Beye göre her zaman daha
konuşkan, esprili, girişken bir kadındı. Ekrem Bey hiç
üzmezdi Mukaddes hanımı... Onun, o kendine güvenine,
kendine has oluşuna hep hayrandı. Zıt kutuplar gibi güçlü bir

Ekrem Bey gibi…

Birçok hikaye birçok kesit…

Aynı griye bakan farklı kışlar…
Arasına küçük mutluluklar sıkıştırılmış kapanlarımız var.
Herkes kendi hikayesinin başrolü ...
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Filmler

ADAM MCKAY’İN HEYECANLA BEKLENEN YENİ FİLMİ
DON’T LOOK UP’ NETFLIX,'TE YAYINDA
Gerçekleşmesi gayet mümkün olaylardan uyarlandı

Astronomi lisansüstü öğrencisi Kate Dibiasky (Jennifer
Lawrence) ve hocası Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio)
şaşırtıcı bir keşifle, Güneş sistemi içindeki bir yörüngede
dönen bir kuyruklu yıldız tespit eder. Ancak bir sorun
vardır. Kuyruklu yıldız, doğrudan Dünya'ya çarpacak şekilde
ilerlemektedir. Diğer sorun ise, bu tehlikeyi kimsenin
umursamamasıdır. Görünüşe göre dünyayı yok edebilecek
Everest Dağı büyüklüğündeki bir cisimle ilgili uyarıları
kulak arkası etmek insanlığın işine gelmektedir. Kate ve
Randall, Dr. Oglethorpe'un yardımıyla bir medya turuna
çıkar. Umursamaz Başkan Orlean (Meryl Streep) ile onun
özel kalem müdürü olan dalkavuk oğlu Jason'ın ofisinde
başlayan yolculukları, Brie (Cate Blanchett) ve Jack (Tyler
Perry) tarafından sunulan eğlenceli sabah programı ile devam
eder. Kuyruklu yıldızın çarpmasına sadece altı ay kalmışken
haberlere çıkmaya çalışmak ve çok geç olmadan sosyal
medya bağımlısı halkın dikkatini çekmek trajikomik bir göreve
dönüşür. İkili, dünyanın göğe bakmasını nasıl sağlayacaktır?
Oscar ödüllü Adam McKay’in (Büyük Açık) yönetmenliğini ve
senaristliğini üstlendiği Don’t Look Up’un diğer oyuncuları
arasında ise Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée
Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (Kid Cudi), Himesh
Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis ve Tomer Sisley yer
alıyor.

MATRIX RESURRECTIONS
VIZYONA GIRDI
Matrix hayranlarının merakla beklediği serinini dördüncü
filmi olan The Matrix Resurrections, Aralık ayında vizyona
girdi. Film önceki üç filmi yöneten Wachowski kardeşlerden
biri olan Lana Wachowski tarafından yazıldı ve yönetildi.
Filmin başrollerinde yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss
yer aldı.
Matrix Resurrections”la çifte gerçeklik dünyasına geri
dönülüyor. Bay Anderson yeniden beyaz tavşanı izlemeyi
seçmek zorunda kalır. Çünkü Anderson gerçekliğinin fiziksel
mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlayıp, kendisini
gerçekten tanımak istemektedir. Thomas’ın...Neo’nun bildiği
tek bir şey vardır; o da bir ilüzyon dahi olsa Matrix'e girmenin
ve çıkmanın tek yolunun seçimden ibaret oluşudur. Neo
ne yapması gerektiğini çok iyi bilse de Matrix'in artık daha
güvenli, güçlü ve tehlikeli olduğundan bihaberdir.
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Kültür - Sanat

Kitaplar

DENİZ OHDE’NİN
ÖDÜLLÜ ROMANI ''YANSIMALAR''
TÜRK OKURLARIYLA BULUŞUYOR
Türk Alman yazar Deniz Ohde’nin 2020 Jürgen Ponto
Vakfı Edebiyat Ödülü’ne layık görülen ilk romanı
Yansımalar, Türkiye’de Pena Yayınları etiketi ile
okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor.

Pena Yayınları etiketi ile raflarda
yerini almaya hazırlanan “Yansımalar”
romanında yazar, birinci tekil şahıs
üzerinden büyüdüğü yere geri dönerek
çocukluğunu ve ilk gençliğini okurlarına
yansıtıyor.

Herkesin gördüğü ama hakkında bahsetmekten kaçındığı gölgelere dair anlamlı bir
hikâyeden oluşan romanda anlatıcı, anlık geriye dönüşlerle bir endüstri bölgesi kıyısındaki
çocukluğunu, lise yıllarını ve varlıklı bir aileden gelen Sophia’yla olan dostluğunu anlatıyor.
İlk romanı “Streulicht” ile 2020 Jürgen Ponto Vakfı Edebiyat Ödülü’ne layık görülen ve
jüri başta olmak üzere okurlardan büyük beğeni toplayan yazar, roman kahramanıyla kendi
kökenlerine doğru bir seyahate çıkıyor.

KÜRESEL MARKA ADAYI ŞIRKETLERE REHBER NITELIĞINDE
BIR KITAP: BAŞARIYI GELECEĞE TAŞIMAK İÇIN
‘KÖKLERE YOLCULUK’
Ebru Turhan imzalı Başarıyı Geleceğe Taşımak
İçin 'Köklere Yolculuk' isimli kitap şirketlerin
kendi belleğini müze konseptine taşımasının bir
ülkenin tarihi ve kültürel mirası kadar önemli
olduğunu vurguluyor.
Türkiye'de şirket müzesi kavramına katkıda
bulunmak adına araştırmalar yapan Ebru Turhan,
yurt içinde ve yurt dışındaki gözlemlerini bir
kitapta topladı. Küresel marka haline gelmek
isteyen sanayi kuruluşları için rehber niteliği
taşıyacak 'Köklere Yolculuk' isimli kitap, raflardaki
yerini aldı. Ceres Yayınları'ndan çıkan eser, kısa
sürede 'Çok Satanlar' listesine girmeyi başardı.
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