EDİTO
Değerli We You They Okurları,
Sonbaharın rüzgarları, yağmurları, doğanın renkleri ve havanın o hafif serinliği kulağımıza ne hoş
geliyor değil mi? Yeşilin sarıya dönen tonu, sıcağın soğuğa karışması, dönüşümün gücü ve geleceğin
tüm iyimserliğiyle sonbaharın geldiğini hissediyor, yeni sayımızı keyifle okumanızı diliyorum.
Sezonda hangi trendlerin öne çıkacağına dair fikir sahibi olmanız, sezon alışverişlerinizi belirlemeniz
için stilinizi yansıtabileceğiniz en güzel renkler ve parçaları vitrin sayfalarımızda sizlerle buluşturduk.
Tarzınızı her daim beğenilir kılacak önerilerimizle siz de yeni bir mevsime rahat bir başlangıç
yapabilirsiniz.
Dekorasyonun ayrılmaz parçası aydınlatma; mutfağınızın, yatak odanızın ve salonunuzun ambiyansını
bir anda değiştirebilir. Aktüel Dekorasyon sayfalarımızı okurken evinizi nasıl aydınlatmanız,
aydınlatıcıları nasıl konumlandırmanız gerektiğine dair ipuçları yakalayabilirsiniz. Bu fikirlerinizi
hayata geçirecek dekoratif aydınlatma ürünleri için de Vitrin Dekorasyon sayfamıza göz atabilirsiniz.
Bu sayımızda gezi noktamız, yeşilin bin bir tonundan kahverenginin içimizi ısıtan renklerine geçişini
izlerken büyüleneceğiniz güzel şehir Artvin. Karadeniz’in bu güzel şehrinde doğayla bütünleşebilir,
gezi sayfalarımızı okurken hayali bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Mevsim geçişleri en çok cildimizi etkilemez mi? Sağlık ve Güzellik sayfalarımıza göz atarak cildinizi
sonbahara hazırlamanın en pratik yollarını, maske önerilerini ve size en uygun cilt bakım ürünlerini bir
arada bulabilirsiniz. Öneri ve ürün tavsiyelerimizden sonra mevsime hazır bir ciltle sonbaharın tadını
çıkarabilirsiniz.
Feride Hilal Akın’ın enerji dolu sıcak sohbetiyle samimi açıklamalarda bulunduğu ve yeni projelerini
ilk bizlerle paylaştığı röportajını merakla okuyacak, çekimi doğanın içinde gerçekleşen birbirinden
güzel fotoğraf karelerine bakarken röportajın sonuna gelmeyi hiç istemeyeceksiniz.
Özdilek Pazarlama ve Denetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cevat Bezek ile günümüz
perakende sektörünü, pazarlamaya dair dinamikleri konuştuğumuz dopdolu röportajımızın her
satırında hayatınıza engin tecrübeler katacaksınız.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen bu sayımızda ve bundan sonraki her sayımızda, Mustafa
Kemal Atatürk ile ilgili anılara yer vereceğimiz “Atatürk’e Dair” isminde özel bir sayfa hazırladık. Bunu
sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni sayfamızın ilk konusu olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’nun Atatürk ile ilgili anılarından birini sizlerle paylaşıyoruz.
Mevsimin ruhu, yaşatacağı tüm güzellikler ve yeniliğiyle hayatımızın her alanına yansısın…
Şenay Atila
Yazı İşleri Yöneticisi
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ÖZDİLEK İŞ DÜNYASINDAKİ
BAŞARILARINI SÜRDÜRÜYOR
İş dünyasının en değerli verilerine yaklaşık 50 yıldır katkı sağlayan Özdilek, sektörel alandaki ticari faaliyetlerini ödüllerle
süslemeye devam ediyor. Yıl içerisinde sürdürdüğü çalışmalarla pek çok başarıya imza atan Özdilek Holding, büyüyen ve
gelişen iş dünyasında ön saflardaki yerini koruyor.

Özdilek, Fortune 500 Türkiye Listesinde

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Fortune, iş dünyasının en iyilerini belirleyen “Fortune 500” listesinin, Türkiye
çapında hazırladığı on üçüncüsünü açıkladı. Geleneksel olarak her yıl yaptığı Türkiye’nin en büyük 500 şirketi araştırmasıyla
Türkiye’nin en büyük firmalarını gözler önüne serdi. Bu senenin verilerine göre Özdilek, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da
Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi AŞ ve Özdilek Ev Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ olarak ilk 500’ün belirlendiği
saygın listedeki yerini aldı. Finansal kurumlar, holdingler dışındaki bütün sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye listesinde
yer almanın mutluluğu ve gururunu yaşayan Özdilek, çalışmalarını başarı odaklı sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Arasında

Özdilek, yakın zamanda açıklanan İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde
yer alıyor. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu araştırması, sektör için en değerli verileri oluşturuyor. Sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin
büyümesinden ihracatına, finansmandan yatırıma kadar birçok alanda detaylı bilgiler içeren araştırmanın, 2019 yılı
sonuçlarına göre Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde Özdilek Ev Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’de yer alıyor.

6

2020

REKLAM

Güvenilir
Kalite

Uygun
Fiyat

noki.com.tr

2020

7

ÖZDİLEK'TEN HABERLER

SÜRDÜRÜLEBILIR
MASKELER
ÖZDILEK’TE

Son dönemde tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de etkisi altına alan
Koronavirüs salgınına yönelik geliştirilen ve virüse karşı etkili kumaş maskeler,
Özdilek’te satışa sunuldu. Organik pamuk ve likra kullanılarak örme kumaştan
yapılan sıkı ve esnek yapıdaki maskeler antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip.
Geliştirdiği ürünün pazarlamaya yönelik çalışmalarını tamamlayan Yeşim Tekstil,
maskelerini yurt içinde ilk olarak Özdilek iş birliğiyle pazara sundu. Virüse
karşı etkili maskeler, YSMGUARD markası ve desenli - desensiz seçenekleriyle
Özdilek’e ait 18 departman mağaza, 7 hipermarket ve 100 ev tekstili mağazası ve
çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com üzerinden satışa sunuldu.

Virüse Karşı Yüzde 99,94’e Kadar Etkili

Biyoteknoloji ve ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan Health Guard
firması iş birliği ile geliştirilen maskelerin en büyük özelliklerinden biri de
temas ettiği anda virüsü durdurması. 50 yıkamaya kadar tekrar kullanılabilir
olmasından dolayı sürdürülebilir özelliğiyle de öne çıkan maskeler,
antibakteriyel ve antiviral yapısıyla virüse karşı yüzde 99,94’e kadar etki
gösteriyor. Zararlı virüs, küf, bakteri, mantar ve sporların büyümesini,
çoğalmasını engelleyen kumaş aynı zamanda nefes alıp vermede kolaylık
sağlıyor. TSE kalite belgesine sahip YSMGUARD maskeler, organik ve çevre
dostu yapısıyla fabrikalarda, işletmelerde ve gündelik hayatın her alanında
kullanım imkanı sunuyor.

TEMASSIZ MENÜ ILE GÜVENLI HIZMET
Kontrollü normalleşme sürecinde alınan Covid-19
tedbirleri kapsamında Özdilek markası olarak
faaliyetlerini sürdüren Kafe Safahat ve Safahat
Lokantalarında temassız menü uygulaması hayata
geçirildi. Salgının önlenmesinde önemli yeri olan
“daha az temas”a yönelik bu uygulamayla konuklar,
menüye temas etmeden daha güvenli yemeğin tadını
çıkarabilecek. Menü seçiminin masalardaki QR kodun
telefona okutularak sağlanmasıyla misafirler, menü
gibi ortak kullanımın daha sık olduğu alanlara temas
etmemiş olacak. Özdilek AVM ve hipermarketlerinde
toplam 31 noktada hizmet veren Kafe Safahat ve Safahat
Lokantalarında alınan tüm hijyen ve sağlık tedbirlerine
ek bu uygulamayla konuklar gönül rahatlığıyla yemek
yiyebilmenin ayrıcalığını yaşayacak. Türk mutfağından
eşsiz lezzetlere Safahat Lokantalarındaki temassız
menü ile gönül rahatlığıyla ulaşabilir; Kafe Safahat’ta
vereceğiniz kısa bir mola ile siz de gününüze keyif
katabilirsiniz.
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EĞLENCE ÜRETIYORUZ
SAĞLIĞINIZI ÖNEMSIYORUZ
Özdilek’in oyun ve eğlence alanında hizmet veren kuruluşu Game
Factory eğlence merkezi, aldığı üst düzey hijyen ve güvenlik
önlemleriyle tüm misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor. Tüm
dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs
salgınına karşı tedbir amaçlı olarak hizmetlerine bir süre ara
veren Game Factory eğlence merkezleri, alınan hijyen ve güvenlik
önlemleriyle yeniden eğlence üretiyor.

ÖzdilekPark Antalya, ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, ÖzdilekPark
İstanbul, Özdilek Afyonkarahisar, Bolu, Bursa, Bursa Ataevler,
Geçit, Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kaplıkaya, Mudanya, Özlüce,
Düzce, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Manisa Turgutlu, Uşak ve
Yalova’da hizmet veren eğlence merkezinde, küçük – büyük her
yaştan ziyaretçinin eğlence dolu anlar geçirebileceği oyuncaklar
yer alıyor.

Üst Düzey Hijyen, Güvenli Eğlence
Giriş sırasında ve tüm oyun alanlarında maske kullanımının gerekli
olduğu Game Factory’de, sosyal mesafe kurallarına da uyulması
için gerekli yönlendirmeler yer alıyor. Ziyaretçiler için temassız
ödeme seçeneklerinin yer aldığı merkezde, taze hava beslemesi
havalandırma sistemiyle sürekli ve artırılmış olarak yapılıyor. Oyun
sonrası elle temas edilen bölgeler dezenfekte edilirken, misafirlerin
kullanımı için yine bir çok noktada el antiseptiği bulunuyor.
Ayrıca her alanının temizliğinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne uygun üretilmiş,
ruhsatlı temizlik ve hijyen ürünleri de kullanılıyor.

Game Factory’de Binbir Çeşit Eğlence
Çocukların çok sevdiği oyun alanları, son yıllarda gelişen ve değişen
teknolojiyle çocukların yanı sıra yetişkinlerin de çok sevdiği sanal
gerçeklik oyunlarına, direksiyon, oyun konsolu ve joyistiklerle
oynanan video oyunlarından, eğlenirken hediye kazandıran oyunlara
kadar birçok alternatif merkezde sunuluyor. Heyecan ve aksiyonun
hissedildiği çarpışan arabalardan, sakinlik ve dinginlik veren dönme
dolaba, masallar diyarının kapılarını açan atlıkarıncadan elektronik
salıncak sekoline kadar lunapark oyuncakları da merkezde yer
alıyor.
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OKUL HEYECANI BAŞLIYOR
Önce sağlık sonra hizmet diyerek yıllardır misafirlerine sunmuş olduğu güvenilir ve hijyenik alışveriş deneyimini sürdürmeye devam
eden Özdilek, üst düzey önlem ve tedbirlerle yeni eğitim öğretim döneminde öğrenci ve velilerin yanında.

Kırtasiye Alışverişlerine Özel Fırsatlar
Okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri ve anne babaları saran okul alışverişi heyecanına ortak olan Özdilek, tüm kırtasiye ve okul
ihtiyaçlarını özel fırsatlarla velilere sunma ayrıcalığı yaşatıyor. Yeni eğitim öğretim haftasıyla başlayan ve tüm sezon devam eden
kırtasiye alışverişlerinize özel kampanyalar ve taksit imkanları binlerce kırtasiye ürününde sizi bekliyor. En yeni renk ve tasarımlarla
hazırlanan çantalar, kalem kutuları, mataralar, her ihtiyaca uygun defterler, kalemler, resim derslerinin vazgeçilmezi pastel ve sulu
boyalar, keçeli kalemler ve çocukların sevgilisi Disney lisanslı okul ürünleri yeni sezonda da ayrıcalıklı fırsatlarla Özdilek’te ve
Özdilek çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da!

Okulumu Özledim, Önlemlerimi Aldım
“Okulumu Özledim, Önlemlerimi Aldım” mottosuyla yeni dönemi
karşılayan Özdilek’in kırtasiye reyonlarında taze hava beslemesi,
havalandırma sistemleriyle sürekli ve artırılmış olarak yapılıyor. Tüm
yüzeyler sıklıkla dezenfekte ediliyor. Tüm alanlarda sık temas edilen
noktalarda el antiseptiği bulunduruluyor. Her bir alanın temizliğinde,
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Biyosidal Ürünler
Yönetmeliği’ne uygun üretilmiş, ruhsatlı temizlik ve hijyen ürünleri
kullanılıyor ve kullanılan temizlik ürünlerinin hiç biri insan ve çevre
sağlığına zarar vermiyor. Bakteri, virüs ve mantarlara karşı %99
çözüm sunan çevre dostu ürünler, mağaza içerisinde kullanılıyor.
Kırtasiye reyonları ve stant araları, sosyal mesafenin korunabildiği
güvenli dolaşım düzenine uygun hale getirilerek misafirler
ağırlanıyor.

Okul Alışverişinin Güvenli Adresi

Alanların ve ürünlerin hijyeni kadar dikkat edilen bir diğer
konu ise kırtasiye ürünlerinin içeriklerinin sağlıklı olması.
Bu konuda da yıllardır oldukça titiz bir şekilde hizmet sunan
Özdilek, bünyesinde satışa sunduğu kırtasiye ürünlerinin
içeriklerinde sağlığa zararlı hiçbir madde bulundurmuyor.
Özdilek’ten alınacak kırtasiye ürünlerinin hiçbirinde azo boyar
madde, fitalat, ağır metaller, nikel, alerjen ve kanserojen boyar
maddeler, PAH ile formaldehit gibi insan sağlığını tehdit eden
unsurlara yer verilmiyor.

Okul İhtiyaçlarınız Bi’ Tıkla Kapınızda

Özdilek’in çevirim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da
da kaliteli ve güvenli kırtasiye malzemeleri, konforlu okul
çantaları, lisanslı ürünler ve kalem çantaları gibi pek çok ürün,
kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Sipariş sürecini sağlık
tedbirleri ve üst düzey hijyen önlemleri kapsamında tamamlayan
Özdilekteyim.com, sevkiyat araçlarını, POS cihazlarını ve tüm
alanlarının temizliğini özel dezenfektanlarla sağlıyor.

12

2020

REKLAM

2020

13

ÖZDİLEK'TEN HABERLER

ÖZLENEN SINEMA KEYFI
CINETIME ILE YENİDEN HIZMETINIZDE!
Bir Özdilek kuruluşu olan Cinetime, Covid-19 önlemleri
kapsamında mart ayından itibaren ara verdiği faaliyetlerine,
7 Ağustos itibarıyla aldığı üst düzey hijyen önlemleriyle
devam ediyor. Güvenilir ve hijyenik sinema seyrini, kontrollü
normalleşme süreci kapsamında sinemaseverlerle buluşturan
Cinetime’da filmler, salonlarda seyredilmeyi bekliyor.

Türkiye genelinde ÖzdilekPark Antalya, Bursa ve İstanbul’da
toplam 30 salon, Özdilek Eskişehir’de 10, Yalova’da 7,
Kocaeli’nde 5, Uşak’ta 7, Manisa Turgutlu’da 7 ve Düzce’de
7 salon olmak üzere 9 ayrı lokasyon şubesi bulunan Cinetime,
misafirlerine güvenli ve keyifli bir sinema keyfi deneyimi
yaşatıyor.

Cinetime ile Güvenli Sinema Deneyimi
Pandemiye bağlı yeni normalleşme sürecine uygun olarak yeni
güvenlik kurallarının uygulanacağı Cinetime salonlarında,
T.C. İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge doğrultusunda
bilet satışları yapılarak izleyiciler arasında sosyal mesafe alanı
oluşturuluyor. Hijyen kurallarının üst seviyede uygulandığı
salonlar belirli aralıklarla dezenfekte edilirken, tüm alanlarda
ve sık temas edilen noktalarda el antiseptiği bulunduruluyor.
Salonlar ve bekleme alanları, taze hava beslemesiyle sürekli
ve artırılmış olarak havalandırılıyor. Cinetime’larda bulunan
tüm alanlarda seyircilerin ve çalışanların maske kullanması
sağlanıyor. Sinema salonlarında sosyal mesafenin sağlanması
adına koltuklara her yönden bir boş olacak şekilde oturma
düzeni oluşturuluyor. Alınan önlemlerle film girişlerinde
ve çıkışlarında toplu gruplar halinde hareket edilebilmesi
engelleniyor. Her film gösterimi sonrası sinema koltuklarının
elle temas edilen yüzeyleri, giriş turnikeleri, tuvaletler,
masalar, fuaye alanları, POS cihazları, salonlar ve sık temas
edilen noktalar sağlığa zarar vermeyen hijyen ürünleriyle
sıklaştırılmış ve düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Cinetime ile Konforlu Sinema Deneyimi
Özlediğiniz en yeni ve en güzel filmleri izleyebileceğiniz
Cinetime, engelli ve çocuk misafirler için özel tasarım koltukları
ve ferah fuaye alanlarıyla sinemaseverleri ağırlıyor. Vizyon
filmlerini yakından takip etmenize olanak sağlayan Cinetime ile
gelecek programlar hakkında bilgi edinebilir, gişe rekoru kıran
filmleri herkesten önce izleyebilirsiniz. Mobil uygulamasıyla
da hızlı ve pratik bir sinema keyfi sunan Cinetime’a ve beyaz
perdeye dair en yeni haberlere, sosyal medya hesaplarından da
ulaşabilirsiniz.

14

2020

funfair.com.tr
2020

15

RÖPORTAJ

I

CEVAT BEZEK

Cevat Bezek:

“Görevimiz mutluluk merkezleri oluşturmak.”
Yeni sayımızda, Özdilek Pazarlama ve Denetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cevat Bezek ile bir araya
geldik. Günümüz perakende sektörünü, pazarlamaya dair dinamikleri konuştuğumuz, sektördeki 25 yılını anlattığı ve
sosyal yaşama dair samimi açıklamalarda bulunduğu bir röportaj gerçekleştirdik. Keyifli okumalar dileriz…
Röportaj Şenay Atila Fotoğraf Onur Yurtsever

Öncelikle sizi ve kariyer
yolculuğunuzu kısaca dinlemek
isteriz.

1995 yılında Özdilek Bursa’da iş hayatıma
başladım. Özdilek Afyonkarahisar
açıldığında orada bir buçuk sene kadar
mağaza şefliği yaptım. Daha sonra mağaza
müdürlüğü görevine getirildim. Şu an ki
genel müdürümüz Ahmet İri ise o zaman
market müdürüydü. Ahmet Bey, Özdilek
Kocaeli’nin açılışıyla birlikte orada
işletme müdürü olarak görevlendirildi.
Sağ olsun o dönem, 1998 yılında, mağaza
müdürlüğü için beni düşünmesiyle ben
de Özdilek Kocaeli’nde mağaza müdürü
olarak görevlendirildim. 1999 Marmara
Depremi’nde de oradaydık. Depremden
sonra Özdilek Kocaeli’nin bahçesinde büyük
bir çadır kurmuştuk, halk da oraya gelmişti.
Bunu da söylemeden geçemeyeceğim,
Hüseyin Bey Özdilek’in hipermarketini,
kafesini ve restoranını tüm depremzedelere
açtı. Herkesin yiyecek ve içeceklerden hak
geçmeden faydalanabilmesi için çalıştık. Zor
günlerimiz olsa da keyifle çalıştık. Sonra
Özdilek Kocaeli İşletme Müdür Yardımcılığı
görevine getirildim. Özdilek İnegöl
Hipermarket’in açılmasıyla işletme müdürü
olarak görevime orada devam ettim. Özdilek
Gemlik Hipermarket’te ve sonrasında
Özdilek Yalova AVM’de işletme müdürlüğü
görevlerinde bulundum. Son olarak genel
müdür yardımcısı olarak atandım. Şu anda
da pazarlama ve denetimden sorumlu genel
müdür yardımcısı olarak görevime devam
ediyorum.

Bir yanda uzun soluklu iş yaşamı
bir yandaysa bunun ayrılmaz
parçası özel yaşamınız. Birbirine
etkileri ve katkıları nelerdir?
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50 yaşımdayım. Hayatımın 25 yılı yani yarısı
Özdilek’te geçti. Özdilek’le beraber büyüdüm.
İş, insanın özel hayatını da şekillendiriyor. Hem
üstlerinden hem Hüseyin Özdilek’ten çok şey
öğreniyorsun. Özel hayat ve iş yaşamı beraber
akıp giden bir süreç. Ben özel hayatımda iş
hayatımdan farklı mıyım? Değilim. Orada
da dengeyi önemsiyorum. İşim çok yoğun
geçtiği için ev yaşamını seviyorum. Görev
yaptığım tüm şehirlerde ailem hep yanımdaydı.
Aileme zaman ayırmaya çalışıyorum, onlarla
vakit geçirmeyi seviyorum. Eskisi kadar
kitap okuyamıyorum ancak belgesel izlemeyi
seviyorum, özellikle tarih belgeselleri. Spor
programları da ilgi alanıma girer. Eskiden
spor da yapardım ancak yaş ilerledikçe izleyici
konumuna geçtim.

Sosyal hayatta neler yapmanın
sizi deşarj ettiğini ve
ilgilenmekten keyif aldığınız
uğraşlarınızı öğrenmek isteriz.

Kırklı yaşlarıma kadar futbol oynardım artık
sadece yürüyüş yapıyorum. İşin içinde spor
ve rekabet olan her şeyi izlemeyi severim.
Özellikle futbol, basketbol maçları ve
olimpiyatlar. Film izlemeyi çok severim, tarih
ve uzayla ilgili olanlar dikkatimi çeker. Yeni
çıkan ne varsa hepsini seyretmek isterim. Bu
arada ben Karacabeyliyim. O zamanlardan
bu yana sürdürdüğüm arkadaşlıklarım var.
Onlarla belli zamanlarda bir araya gelerek
geçmişten sohbet ediyoruz, bu beni oldukça
mutlu ediyor.

İçinde bulunduğumuz döneme de
değinmek isteriz. İnsanlar gibi
sektörler de pandemi dönemiyle
mücadele etmeye devam
ediyor. Perakende sektörünün
pandemiyle mücadelesi ve bu
dönemin sektöre yansımaları

hakkında neler söylemek
istersiniz?
Sektörümüz dinamik bir sektör. Sektörde
25 senelik tecrübem var. Fakat onca
senedir başımıza hiç gelmeyen bir şey bu.
Doğal afet yaşadık, ekonomik kriz yaşadık
fakat pandemi bambaşka bir süreç. Biz bu
dönemde çok şükür adımlarımızı erken
attık. Hem tecrübemizle hem organizasyon
yönetimimizle hem de ekip ruhumuzla çok
çabuk toparlandık. Bunu rakamlar da bizim
açımızdan teyit ediyor fakat bu süreç henüz
bitmiş değil. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz.
Tüm tedbirlerimizi almak zorundayız. Bize
düşen görev, misafirlerimizin bizden ne
beklediğini bilmek ve bunu sunmak. Bunun
için buradayız. Misafirlerimiz, dönemin
hassasiyetinden dolayı güvenli bir alışveriş
istiyor. Eskiden öncelik fiyatken şimdi
güven ve hijyen oldu. Biz de adımlarımızı
buna göre attık. Süreci en başından itibaren
yakından takip ettik. Devletimizin aldığı
tüm kurallara harfiyen uyduk. Tedbirlerimizi
sahaya yansıttık. Çalışanlarımızı eğitimlerle
ve uygulamalarımızla bilinçlendirdik.
Hatta uygulamalarımızla misafirlerimizi de
bilinçlendirdik. Biz güvenli alışveriş deneyimi
sunuyoruz ancak nihai karar tüketicinindir.
Tüketici Özdilek’ten memnun ki alışverişine
keyif ve güvenle devam ediyor. Tabii bu süreçte
çeşitli sapmalar oldu çünkü misafirlerimizin
alışkanlıkları değişti. Örneğin kişisel bakım
gruplarında kolonya, hijyenik mendil, sabun,
dezenfektan gibi ürünler ilk dönemlerde
çok büyük sıçramalar kaydetti. Bu duruma
makarna, pirinç, yağ, çay, şeker gibi temel
besin kaynaklarıyla gıda da eşlik etti.
Çünkü evde kalmak bazı ihtiyaç ve keyifleri
beraberinde getirdi. Örneğin hiç pasta
yapmayan bir beyefendi gidip evde pasta yaptı.
Bunların hepsini tahmin etmiştik. Bu dönem

“İş, insanın
özel hayatını da
şekillendiriyor.”
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biraz hafifleyince kamp sandalyesi, kamp
masası, çadır gibi ürünlerde artış olacağını
tahmin ediyorduk bu da gerçekleşti. Çünkü
insanlar kalabalıktan uzaklaşmak istedi.
Biz de Özdilek olarak hem ürün tedarikini
yaptık hem de bu ürün gruplarını ön planda
sergileyerek satışlarımızı gerçekleştirdik.

Pazarlama ve denetimden
sorumlu genel müdür
yardımcılığı görevindesiniz.
Sorumluluklarınız, görevinizin
gereklilikleri, kapsamı ve
yönetiminiz altındaki birimlerden
bahsedebilir misiniz?
İnsanoğlunun yaptığı en büyük icat kimine
göre yazıyı bulmak kimine göre ateşi
bulmak kimine göreyse tekerleği bulmaktır.
Bana göreyse en büyük icat, iş bölümü ve
organizasyonlu iş yapabilme becerisidir.
Biz Özdilek olarak öncelikle her birimin
organizasyonunu sağlıyoruz. Pazarlama
birimimizde perakende operasyonları
pazarlama müdürümüz Sedat Yamansucu
ve geniş bir ekip var. Bu ekip beraberce
çalışıyor, fikir üretiyor. Burada bana
düşen görev, geçmişten gelen tecrübem ve
muhakeme yeteneğimle fikirlerin hangisinin
en faydalı olacağını düşünmek ve hangisini
uygulayacağımıza karar vermek. Hem satış
hem de imaj açısından tabii. Bunu da tek
başıma yapmıyorum bir ekip olarak beraber
karar veriyoruz. Sayın Hüseyin Özdilek’in
çizdiği, çok kuvvetli ve saygı değer bir imajımız
var. Bir işi yaparken öncelikle ne kazanabilirim
değil halkın gözündeki Özdilek imajına zarar
verir miyiz diye düşünüyoruz. En büyük
çabalarımızdan biri budur ama bununla sınırlı
kalmıyoruz çünkü ciddi bir rekabet ortamı
içindeyiz. İnsanların gelirleri sınırlı. Herkes
bu sınırlı gelirle maksimum faydayı elde
etmek için çabalıyor. Biz de misafirlerimize
fiyat ve mutluluk anlamında neler sunabiliriz
diye düşünüyoruz. Ekip olarak mutlu bir
alışveriş deneyiminin peşindeyiz. Bunun
da çeşitli meyvelerini aldık. Yurt dışından
aldığımız Uluslararası Hermes Ödüllerimiz
var. Perakende pazarlama alanında iki yıl
üst üste toplamda 7 ödülümüz oldu. Tabii
en önemli ödül alışverişten sonra insanların
yüzünde bıraktığımız mutlu bir gülümseme.
Bizim en temel görevimiz mutluluk merkezleri
oluşturmak. “Özünde Mutluluk Var” diyerek
yeni sloganımızla da bunu pekiştirmiş olduk.
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Peki denetimle ilgili bir şey
söylemek ister misiniz Cevat Bey?

Şunu söyleyebilirim şu anda Türkiye
genelinde 14 AVM, 7 hipermatket, 4
departman mağaza ve 100 ev tekstili
mağazasıyla varız. Bütün işletmelerimizi
farklı aralıklarla ziyaret ediyoruz.
Talimatlara uygun biçimde denetlemesini
yapıyoruz. İşletmelerimiz farklı illerde
olduğu için yöresel farklılıklar gösteriyor.
Bir işletmede çok satan bir ürün başka bir
işletmede daha az satabiliyor. Bunlarla
ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Her şeyimiz
raporlarla incelenebilir nitelikte. Bütün
satışlarımız, karlılıklarımız, cirolarımız,
hepsini bir çırpıda görebiliyoruz. Ancak
raporlar sadece rakamlardan ibarettir.
Asıl olan bu rakamları okuyabilmektir.
Bu raporları muhakeme edip daha iyisini
elde etmek için düşünmek ve uygulamaya
geçmek gerekiyor. Bunun için tüm
yöneticiler ve ekipleri elinden geleni yapıyor.
Benim buradaki katkım daha iyi yapılmasını
sağlamak, varsa yanlışları düzeltmek,
uygulamaları geliştirmek ve daha iyi hizmet
için neler yapabileceğimizi düşünmek.

Pazarlama denildiğinde akla
gelen ilk iki kavram reklam
ve kampanya. Reklam ve
kampanyaların perakende
sektöründeki etkisini
değerlendirebilir misiniz?

İyi bir reklam ve kampanya için öncelikle iyi
bir ürüne sahip olmanız gerekir. Özdilek
olarak biz ev tekstili üretiminde dünya
genelinde ilk 10’da yer alıyoruz. Perakende
sektöründeyse Türkiye’nin saygın markaları
arasındayız. Reklam ve kampanyaların ürüne
olan etkilerini rakamlarla ölçebilirsiniz ancak
markaya olan etkilerini ölçmek zor. Burada
marka sevgisinin önemi ortaya çıkıyor.
Dünya çapında, sektöründeki lider firmalara
bakacak olursak sürekli reklamlarda
görünüyor ve kampanya yapıyorlar. Bu
firmaların bilinirliğe ihtiyacı yok fakat buna
bütçe ayırarak bunun için çalışıyorlar. Biz
de Özdilek olarak bu bütçeyi yılın başında
pazarlama ekibiyle beraber yapıyor ve bunu
en etkin biçimde kullanmaya çalışıyoruz.
Bunun için çeşitli yazılı ve görsel mecralar
belirliyoruz. Son zamanlardaysa sosyal
medyaya ağırlık verdik ve uzun bir süre bu
şekilde gideceğini tahmin ediyoruz. Çünkü
yeni nesil interaktif alanlarda ve dijital
platformlarda olmayı seviyor.

Özdilek, müşteri memnuniyetini
merkezine koyan bir yönetim
anlayışına sahip. Bu memnuniyeti
sağlamada en önemli nokta
nedir?
Müşteri memnuniyeti, tüm alanlarla ilgili
çarklarla çalışan bir makine gibidir. Bu
çarktaki herhangi bir dişlinin durması tüm
makineyi durdurur. Hizmet sektörü de bir

fabrikadır ve hizmet üretir. Her birimin
ayrı bir görevi vardır ama amacı tektir,
gelen misafiri mutlu etmek. Misafir
servis kullanarak Özdilek’e geliyorsa
memnuniyet serviste, aracıyla geliyorsa
yolda başlar. Kimse çöp içindeki bir yoldan
Özdilek’e gelmek istemez çünkü insanın
psikolojisini, mutluluğunu etkiler. İşte
biz bu yüzden o yolların temizliğinden
dahi sorumluyuz. Otoparktan güvenliğe,
satış personelinden kasiyere kadar tüm
hizmet birimlerindeki çalışanların tek bir
amacı olması ve oradaki yöneticilerin de bu
amaç etrafında çalışanlarını birleştirmesi
gerekir. Bir zincirin en güçlü halkası en
zayıf olanı kadardır. Siz bütün hizmetleri
iyi de verseniz en küçük hatayla hedefi
kaçırırsınız. Hedef gerçekleşmezse amaç
birliği de gerçekleşmemiş olur.

Motto olarak benimsediğiniz, sizi
motive eden bir söz ya da bir bakış
açısı varsa öğrenebilir miyiz?
Ben tam anlamıyla bir Mustafa Kemal Atatürk
hayranıyımdır. Kendisini hem şükranla
anıyor hem de zaman geçtikçe değerini daha
iyi anlıyoruz. Sürekli savaşmış sadece toprak
değil çokça can kaybetmiş bir toplumken
bir lider gelmiş ve her şeyi değiştirmiş.
Önce savaş kazanmış, sadece savaş değil
ekonomik ve kültürel anlamda da bir savaş
vermiş, zihniyet devrimi gerçekleştirmiş.
Harap edilmiş, insan kaynağı tükenmiş bu
topraklarda inanılmaz bir mucizeyi gerçek
kılmış, gerçekten bu insanüstü bir dehanın
ürünü. Öngörü, çalışma azmi ve vatan
sevdası… Başka bir şekilde izah edemiyorum.
“Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır.”
demiş. Herkes vatanını çok sevdiğini
söyleyebilir, bunun tek ispatı çalışmaktır.
Yaptığınız işi dünyada en iyi yapan olmak.
Dünyayla rekabet içerisinde olmak. Hüseyin
Bey’in bu konuyla ilgili hep söylediği bir söz
vardır: “Biz dış rekabete karşı değiliz tabii
ki tüm firmalar Türkiye’ye gelip yatırım
yapabilirler fakat benim ürettiğim domatesi,
benim ürettiğim eti, benim ürettiğim
şekeri bana benden daha iyi nasıl satabilir?”
Bu gerçekten böyledir, hiçbir rekabet
ortamından kaçmayız, çünkü başarılı olmak
için hiçbir engelimiz yok. Bizim de görevimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde
bugünlere gelmiş olmanın bilinciyle bizden
sonraki kuşaklara daha yaşanabilir bir
Türkiye bırakabilmektir.
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ÖZDİLEKPARK’TA SİZİN İÇİN

TWIST İLE YENİ BIR MEVSİME UYANIŞ
Keşfedilmeye hazır renklerle dolu moda dünyasının
kapılarını aralayan Twist, mevsimin getirmiş olduğu
yetkiye dayanarak tüm enerjisini sokaklara taşımaya hazır!
Floral kuşatma, koleksiyonun genelinde hayat bulurken,
şehrin ruhuna eşlik edecek bohem tasarımlar her daim
özgürlüğü garantiliyor. File üstüne çiçek baskılı bomber
ceketler, alışılmışın dışında farklı formlu bluz ve gömlekler,
formel formdan uzaklaşan tasarımlar Twist’in stil kodlarına
gönderme yapıyor. Yeni mevsimin ilk gününden son
gününe kadar renkli dünyasını yansıtmaya hazır Twist,
özgür ruhlu Twister’lara farklı ve eşsiz bir sezon sunuyor.

ALTINYILDIZ CLASSICS’TEN
KURALLARI BOZAN ŞIKLIK
Kendine özgü renk ve çarpıcı desenleriyle
enerjisi yüksek bir sezonu müjdeleyen
Altınyıldız Classics; toprak, haki, yeşil ve
mavi tonlarla birlikte floral desenler ile
doğayla iç içe olmanın önemini hatırlatıyor.
Kuralları yıkan renkler ve desenlerle
Altınyıldız Classics, adeta enerjik bir ruh
haline davetiye çıkarıyor. Sezonda öne
çıkan renk ve desenler, özellikle gömlek ve
ceketleri etkisi altına alıyor. Somondan açık
maviye uzanan gömleklerden rengarenk
çiçeklerin tamamladığı print gömleklere
kadar çok sayıda parçanın yanı sıra detaylar
da renklerin etkisi altına giriyor.

20

2020

POCO F2 PRO ÜSTÜN
ÖZELLİKLERİYLE TÜRKİYE’DE

MICHAEL KORS
GÖKYÜZÜNÜN
IŞILTISINI
BİLEĞİNİZE TAŞIYOR
Dünyaca ünlü lüks aksesuar ve hazır giyim
markası Michael Kors’un saat
koleksiyonunda yer alan yeni modeli, sizi
adeta yıldızlar arasında sonsuz bir
yolculuğa çıkarıyor. Saat&Saat farkıyla
sunulan Michael Kors’un yeni modeli, sizi
gökyüzünün ışığını keşfetmeye çağırıyor.
Şıklığıyla baştan çıkaran bir albeniye sahip
Michael Kors, ışıltılı taşlar ve yıldızlarla dolu
lacivert kadranıyla göz alıyor. Bu benzersiz
kadran, ışıltılı taşlarla kaplanmış, rose gold bir
bezel ve rose gold bir bilezikle tamamlanıyor.
Gecenin güzelliğini yansıtan yıldızları
bileğinize taşıyan Michael Kors, farklı olmayı
seven kadınların favorisi olmaya aday.

Xiaomi’nin çatısı altında bulunan akıllı telefon markası POCO,
en yeni akıllı telefonu POCO F2 Pro’yu Türkiye’de duyurdu.
Snapdragon™ 865 Mobil Platform ile desteklenen POCO
F2 Pro, teknoloji meraklılarına sürekli üst düzey performans,
üstün işlem hızı ve tam ekran görünüm deneyimi sunuyor.
Gelişmiş özellikleri sayesinde POCO F2 Pro, optik ekran
içi parmak izi sensörü ve hem önde hem arkada Corning®️
Gorilla®️ Glass 5 koruması gibi teknoloji meraklılarının favori
özelliklerini içeriyor. Telefon gri, mor, mavi ve beyaz olmak
üzere her türlü kişiliğe uygun parlak renkler ve stillere sahip.
Gelişmiş özelleştirilebilir renk düzeni ayarları sayesinde
kullanıcılar, kişiselleştirilmiş bir deneyim için cihazın ekranını
kendi zevklerine göre düzenleyebiliyor.

ADIDAS İLE BAMBAŞKA BİR KOŞU
DENEYİMİ
Işık ve oksijenle yapılan ilk spor ayakkabısı olma özelliği taşıyan adidas
4D Run 1.0, adidas’ın kişiye özel performans ürünleri arasında kilit
rol oynuyor. Önemli ve son ayakkabı teknolojisiyle hazırlanan adidas
4D Run 1.0, 17 yıllık sporcu verilerine dayanan dijital olarak basılmış
bir orta tabana sahip. Çok yönlü model olarak tasarlanan adidas,
kullanıcılarına ihtiyaç duyulan yere tam olarak ayarlanmış destek ve
yastıklama sağlıyor. Tabanı, nefes alabilen ve esnek Primeknit üst
kısmıyla özellikle cross antrenmanları sırasında en yüksek performans
sağlayan adidas 4D Run 1.0, çığır açan teknolojisiyle koşunun
geleceğini işaret ediyor.
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FERİDE HİLAL AKIN

FERİDE HİLAL AKIN:
“Yaşama arzum keşfetmek.”

Müzik dünyasında başarılı bir çıkış yakalayan ve dönemin sevilen genç seslerinden
Feride Hilal Akın’ın müzikal kariyerine ve özel hayatına dair keyifli ve sıcacık bir
röportaj gerçekleştirdik. Kendi iç dünyasına olan yolculuğunu, müziğe olan aşkını,
yaşama ve geleceğe dair planlarını okurlarımızla paylaşan Feride Hilal Akın’ın
dopdolu röportajı yeni sayımızda sizlerle… Keyifli okumalar dileriz.
Röportaj Ece Şentürk Fotoğraf İlker Sayılgan

Son yıllarda seslendirdiğiniz
şarkılarla adınızı sıkça duyuyor,
başarı haberlerinizi alıyoruz.
Hikayeniz nasıl başladı?

Öncelikle teşekkür ederim, benim hikayem
profesyonel anlamda 18 yaşımda başladı.
Şarkı söylediğim 15 saniyelik bir videomu
internette paylaştım ve viral oldu, ardından
teklifler gelmeye başladı. Ben de müzik
kariyerime ilk adımı Doğan Music Company
(DMC) ile attım. İlk single’ım olan “Bilir
mi”yi 2017 yılında çıkardım. Ardından bir
dizinin jenerik müziğini seslendirmek için
stüdyoya gittiğimde tesadüf sonucu Yeni
Gelin dizisi için dizinin yönetmeninden
rol teklifi aldım. Başta kabul etmesem de
menajerlerimin de desteğiyle evet dedim
ve oyunculuk hayatım sürpriz bir şekilde
başladı. O zamanlar oyunculuk yapmayı
hiç istemiyordum hep burada ne işim var
diye düşünüyordum ama sonra o kadar
çok sevdim ki ölene kadar setlerde olmak
istiyorum. Dizi projesi de 3 sene kadar
sürdü. Ardından “Kafalar Karışık” filminde
Metin Akpınar, Cihan Ünal, Perihan Savaş
gibi çok değerli üstat oyuncularla güzel bir
sinema filmi deneyimi yaşadım. Bu sürede
müziği çok ihmal ettim, şarkılarım da
çıkıyordu ama beni yansıtmıyordu. Dürüst
olmak gerekirse ilk zamanlar şarkılarımı
bile ben seçmiyordum. Asıl Feride’yi “Yok
Yok” isimli şarkımla birlikte gösterebildim
çünkü “Yok Yok” benim fikrimdi. Feride’yi
herkes gibi ben de hiç tanımıyordum. Sadece
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“Bilir mi”yi söyleyen bir kız vardı ama o kız
ben değildim. Alternatif müzik ve R&B ile
büyüdüğüm için hep o tarz müzikler yapmak
istiyordum. Bu yüzden Feride Hilal Akın’ın
hikayesi “Yok Yok” ile başladı diyebilirim.

Müzik şu an hayatınızın
neresinde?
Müzik benim için nefes almak gibi.
Hayatımın hep tam ortasında.

Şarkılarınızın dinlenme
oranları oldukça yüksek.
Milyonlarca dinlenen şarkılarınız
var. Bu başarıyı nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Gerçekten çok çalışıyorum. Profesyonel
insanlarla ve doğru şarkılarla yola çıkınca
popülarite de bunu destekledi. İlk zamanlar
bu duruma ben de şaşırdım. Bu başarılar
hayallerime olan sadakatimin ön sözü.
Daha milyonlarca şarkı yapmak istiyorum,
yolum uzun.

İlk günden bu yana çok beğenilen
düetlere imza attınız. Son
parçalarınızdan Rampapapam’ın
kadrosu da oldukça kalabalık.
Ortak iş yaptığınız isimlerle aynı
sinerjiyi nasıl yakalıyorsunuz?
Rampapapam’da yer alan Arem Özgüç ve
Arman Aydın’a Ankaralı oldukları için

sempati duydum çünkü ben de Ankaralıyım
(Gülüyor.) Bu şarkının projesi bana
geldiğinde daha şekillenmemişti. Ardından
Köksal ve Buray da projeyi çok beğendi
ve projeye dahil oldu. Hepimizin enerjisi
tuttu. Ben takım çalışmasından hoşlanan
uyumlu bir yapıya sahibim. Türkiye’de
müzisyenler bireysel olmayı seviyor.
Aslında bu durumu da anlıyorum ama
Türk müziğinin gelişmesi için müzisyen
ve sanatçıların birbirine destek olması
gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışında çok
büyük iki isim, mesela Beyonce ve Shakira
birlikte şarkı yapabiliyorsa burada da böyle
projeler olması gerekiyor.

Son dönemin en popüler
müzik tarzı rap ile siz de
ilgileniyorsunuz. Sizce bu
popülarite ne kadar daha devam
eder?

Aslında rap dünyada uzun süredir
yükselişteydi, ülkemizde yeni popüler
oldu. Rap müziğin popülaritesi bazılarına
göre birkaç yıl sürecek bazılarına göre de
rap artık kültürümüzün bir parçası olacak.
Benim temennim devam etmesi yönünde.
Ben de rap, trap, cloud trap şarkılar
yapacağım. Aslında hazır 13 parçam var
onların içinde de rap olanlar var. Hatta bir
tanesi Almanca rap, o çok inanılmaz bir
parça. Pandemiden dolayı geç kaldı ancak
çok güzel projeler gelecek.

2020

23

RÖPORTAJ

I

FERİDE HİLAL AKIN

PowerTürk Müzik Ödüllerinde
“Yok Yok” ile en güçlü
klip ödülünü kazandınız.
“Tutku”nun klibi de oldukça
başarılı. Sizin enerjiniz ve
katkınızla daha güzel işlerin
ortaya çıktığını gördük. Yeni
dönemde de kurgusuna sizin
yön verdiğiniz çalışmalarınız
olacak mı?
Her zaman olacak. Hiç bir zaman
işimi karşıdaki fikre teslim etmeyi
düşünmüyorum. Eğer Dua Lipa’nın
ekibi değilse (Gülüyor.) Madem benim
bir yeteneğim var ve içimde de bir
yaratıcılık duygusu var, bunları en
iyi şekilde sunmam gerekir. “Yok
Yok” ve “Tutku”da da aynı şekilde
oldu. Klip çekimlerinden önce ben
bir taslak hazırlıyorum, mekan,
kostüm, makyaj nasıl olabilir bunları
planlıyorum. Ardından yönetmenle
fikirlerimi paylaşıyorum ve kliplerin
hikayesi böyle ortaya çıkıyor. Ben
artık Türkiye’de bazı dinamikleri
değiştirmek istiyorum. Farklı şeyler
yapılabileceğini göstermek istiyorum.
“Yok Yok”u ilk yapmak istediğimde
başarısız olacağımı söylediler. Şu an
“Yok Yok” tüm dijital platformlarda
en çok dinlenen parçam. Lady
Gaga’nın, Camilla Cabello’nun,
Ariana Grande’nin çalıştığı birçok
yapımcı ve müzisyen beni o şarkıyla
tanıdı. Kendim oldukça daha başarılı
olacağımı düşünüyorum.

Başarılarınızdan bahsettik.
Peki başarısızlık ihtimalini
hiç düşünür müsünüz?

Her zaman iki ihtimali de düşünürüm.
O yüzden sağ omzumda müzikte
başa dönmeyi ifade eden bir dövmem
var benim. Her zaman başarısızlığın
üstesinden gelebileceğimi
düşünüyorum. Çünkü yaşıyorsam,
nefes alıyorsam tekrar başlamaya
değer. Sonuç olarak şöyle bir gerçek
yok mu, ampulü bulmaya çalışırken
bile defalarca kez denenmedi mi?
Eğer başarısızsan bir dahakine daha
da güzel başarısız ol derler. O yüzden
başarısızlıktan korkmuyorum.
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İmajınız ve şarkılarınızla
birlikte melankolik bir
Feride’den enerjik bir
Feride’ye keskin bir
geçiş yaptınız. Güzel geri
dönüşler oldu mu?

Dizi zamanında bir Türkmen kızını
canlandırdığım için gözlerimde
koyu renk lens vardı, saçlarım
siyah, elbiselerimse çiçekliydi.
İnsanlar beni 3 sene boyunca
böyle gördü. Bu ben değildim
ama insanlar o Feride’ye alışmıştı
bu yüzden bendeki değişimle
birlikte bir kesim beni takip etmeyi
bıraktı. Sürekli “eski Feride’yi
istiyoruz” gibi yorumlar almaya
alıştım. Onları da anlıyorum ama
ben aynı kişiyim, herkes kendi
hayatını düşündüğünde bir yılda
bile neler değiştiğini görebilir.
O zaman yaşım küçüktü ve rol
gereği yapmam gerekenler vardı,
ama şimdi ki Feride tamamen
benim. Her zaman değişime ayak
uydurmalı insan, ben yaşadığımı
böyle hissediyorum. O yüzden
çok mutluyum, iyi ki böyle bir
karar verdim çünkü yurt dışında
da dikkat çeken işler yapmayı
hedefliyorum. Bunun için de
imajın ne kadar önemli olduğunu
bilirsiniz.

Herkes pandemi ile birlikte
yeni alışkanlıklar ve yeni bir
düzen sahibi oldu. Siz nelerle
meşgul oldunuz, neler değişti
yaşamınızda?

Öncelikle yemek yapabildiğimi, mutfakta
işe yarar olduğumu fark ettim (Gülüyor.)
Onun dışında herkes gibi bol bol film
izledim. Bu dönemi hep üreterek ve şarkı
yazarak geçirdim. Celal Eldeniz’in Şarkıcı
Kampı’na katıldım. Şarkıcı nasıl yetişir,
nasıl olmalıdır bunları kapsamlı öğreten
bir ders programımız var. Sahnede
olamasam da gelecekteki sahnelerimde
daha iyi olmak için çabalıyorum.

“BEN
ASLINDA
İLK DEFA
BEN
OLDUM”

Yeni imajınızla dikkatleri
üzerinize çektiğinizi
konuştuk. Bu tarzı
oluştururken nelerden
ilham aldınız?

Sıradan olmayı kabul edemem.
Kendim olmayı, eşsiz olmayı
istedim. Zaten yaratıcı ve yenilikçi
internet sitelerini ve uygulamaları
hep takip eder çok araştırırdım.
Oradaki fikirlerden ilham
aldım. Canım arkadaşım Dilara
Kırşanlı’da bu süreçte yanımdaydı
o da çok yardımcı oldu. Fikirlerimi
destekleyecek beni anlayabilen
insanlar olunca ben de keskin bir
geçiş yaptım. Ben aslında ilk defa
ben oldum.
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Peki karakterinizin en
belirgin 3 özelliğini
söylemenizi istesek?

Sıcakkanlı, hayalperest ve yardımsever
olmam diyebilirim.

Bir senaryo çizelim. Şarkı
söylediğiniz videolarınızı
paylaşmadığınız ve
yolunuzun şarkıcılığa
uzanmadığı. Ne olurdu ya da
ne olmak isterdiniz?

Gezgin olurdum, dünyayı gezmek
isterdim. Mesela yurt dışı konserlerine
gittiğimizde orada kalmak, gezmek
istiyorum. Yaşama arzum keşfetmek. O
yüzden gezgin olmak çok iyi bir fikir.

Yolunuza ışık tutmuş,
sizde hayranlık uyandıran
sanatçıları öğrenmek isteriz.
Ajda Pekkan tabii ki çünkü kendisini
şarkıcılığa adamış ve her daim
mükemmel gözüküyor, hala sahnede
dans ediyor. Aynı şekilde Sezen
Aksu’nun çok güçlü kalemi ve yorumu
da bana ilham veriyor. Onun dışında
Sertap Erener’i söyleyebilirim. Üçü
de çok güçlü ve üçü de bu ülkeye
mal olmuş isimler, bu isimler bana
gerçekten ışık tuttu diyebilirim.

“YAŞAMIN
KENDİSİ
BENİM İÇİN
İLHAM”
Siz de söz yazıyorsunuz.
Hatta şarkı yazdığınız defteri
hep yanınızda taşıdığınızdan
bahsetmişsiniz, söz yazarken
yaşamın içinde nelerden
ilham alırsınız?

Yaşadığım şeylerden, öncelikle
kendimden. Bazen izlediğim bir
filmden bazen arkadaşımın anlattığı bir
hikayeden… Yaşamın kendisi benim için
ilham.
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Sosyal medya hesaplarınızda dans ettiğiniz
videoları da sıklıkla paylaşıyorsunuz.
Kliplerinizde de güzel koreografiler izliyoruz.
Hep dans eder miydiniz?
Evet, hem de çok. Tabii ki işim için de önemli bir unsur
olduğundan çeşitli dans eğitimleri aldım, afro danstan hip
hop dansa kadar. Klip çekerken ya da sahnede dans etmek
bütün ambiyansı değiştiriyor. O yüzden dansı, müziği,
sahneyi çok seviyorum.

Oyunculuğu sevdiğinizden bahsettiniz. Yer
almak istediğiniz bir proje var mı?

Pandemiden önce dijital platformlarda çıkacak, benim de
başrolünde yer alacağım bir gençlik dizisi projemiz vardı. Şu
anda net değil. Yer almak istediğim projeler olursa, setlere
dönmeyi isterim.

Keyifli sohbetimizin sonuna yaklaştık. Bize
son olarak gelecekle ilgili güzel haberler
verebilir misiniz? Ufukta yeni projeler var
mı?

Öncelikle şu anda uluslararası bir hit şarkı yapma
peşindeyim. Hem Türkçe hem İngilizce olacak bu şarkıda
ben Türkçe, düet yaptığım isimse İngilizce seslendirecek.
Bu projeyi yayınladığımızda çok büyük bir değişim
olacağını düşünüyorum. Bunun dışında 13 -14 şarkım daha
var hazırda. Şu an yazdıklarımla 20’ye bile ulaşabilir. Çok
güzel bir sürecin içindeyim. Hep yapmak istediğim tarzda
çok güzel R&B parçalar gelecek, yurt dışına açılacağım.
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KADIN

TWIST

Ayakkabı

299 TL

MANGO
Hırka

299,99 TL

YARGICI
Triko

349,99 TL

TWIST

MANGO

Küpe

Kazak

69 TL

239,99 TL

MEVSİM TONLARIYLA
RAHATLIĞI YAKALA
Volan kesim, leopar desen, soft ve toprak tonlar…
Sonbahar modasının vazgeçilmez renkleri ve detayları,
ev rahatlığı vadeden parçalarla… Ev konforunun keyfini
çıkarabileceğiniz sonbahar stilinizi, sonbaharın o muhteşem
renkleriyle buluşturma zamanı geldi.

ALDO

Ayakkabı

799 TL

KOTON
Bileklik

27,99 TL
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H&M
Bluz

89,99 TL

ESTEE LAUDER

Parfüm

IPEKYOL

315 TL

Pantolon

154 TL

H&M
Tunik

299 TL

TOMMY HILFIGER
Saat

H&M

830 TL

Toka

MANGO

Kazak

169,99 TL

MANGO

27,99 TL

Pantolon

199,99 TL

KOTON

Bez Çanta

24,99 TL

MANGO
Palto

599,99 TL

ALDO

Ayakkabı

799 TL
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ERKEK

MEVSİME RAHAT BİR
BAŞLANGIÇ
Kahverengi ve yeşilin yumuşak tonlarıyla tarzınıza yapacağınız soft dokunuşlar,
kombinlerinizde sonbaharın sakinliği ve sıcaklığını öne çıkaracak. Tarzınızı her
daim beğenilir kılacak ve şıklığın konforlu hale bürüneceği önerilerimizle siz de yeni
bir mevsime rahat bir başlangıç yapabilirsiniz.
DIVARESE
Ayakkabı

799,99 TL

DEFACTO
Kemer

49,99 TL

MANGO
Ceket

499,99 TL

DEFACTO
Hırka

69,99 TL

H&M
Pantolon

179 TL

H&M
Kazak

249 TL
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MANGO
Pantolon

329,99 TL

BEYMEN CLUB
Ayakkabı

749 TL

NETWORK
Çanta

795 TL

KOTON
Bileklik

17,99 TL

LCW
Pantolon

69,99 TL

LCW
Kazak

69,99 TL

KOTON
Hırka

69,99 TL

DIVARESE
Kartlık

89 TL

DOLCE & GABBANA
Parfüm

769 TL

MANGO
Kazak

229,99 TL

FOSSIL
Saat

1.350 TL
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MODA

SONBAHARA
ÖZDİLEKTEYİM İLE
MERHABA!

JACK&JONES
Ceket

CALVIN KLEIN

Rengarenk ve cıvıl cıvıl yaz
kombinlerinin ardından sonbahara
yakışan en güzel renklerle
hazırlayabileceğiniz birbirinden güzel
parçalar Özdilekteyim.com’da…
LOFT

Parfüm

DOCKERS

FINESUITS

Pantolon

Ayakkabı

Ceket

.
MAVI
Gömlek

FIRST COMPANY
Pantolon

FINESUITS
Ayakkabı

FINESUITS
Gömlek

.
MAVI
Kemer
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SHEFAME
Çanta

FOSSIL

Saat

NINE WEST
Ayakkabı

KOTON
Bluz

HUGO BOSS

SHEFAME

Parfüm

Pantolon

SHEFAME
Ceket

ROBIN
Elbise

FIRST COMPANY
Pantolon

SHEFAME
Ayakkabı
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ÇOCUK

H&M

Sabahlık

119 TL

KOTON
Çanta

69,99 TL

Özgür
Parçalar
Mutlu
Çocuklar
Kız çocuklar için şirin aksesuarlar
ve renkli elbiseler; erkek çocuklar
içinse rahat ve konforlu sweat’ler,
pantolonlar… Yumuşak dokulu,
dayanıklı ve rahat seçimlerimizle
sonbahar trend’lerini çocuklarınızın
dolabına taşıyabilirsiniz.

PENTİ
Patik

29,95 TL

H&M

Pantolon

129 TL

KOTON

Pantolon

65,99 TL

LCW
Hırka

54,99 TL

H&M

Pantolon

94,99 TL

XONIX
Saat

220 TL

U.S. POLO ASSN.
Ayakkabı

119,99 TL

LCW

Takım

74,99 TL
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MANGO

B&G STORE

Elbise

Taç

199,99 TL

69 TL

MANGO
Çanta

249,99 TL

LCW
Triko

54,99 TL

KOTON
Kazak

99,99 TL

MANGO

Toka

39,90 TL

DEFACTO
Etek

59,99 TL

DEFACTO

H&M

Tulum

79,99 TL

Pantolon

79,99 TL

LCW
Ceket

69,99 TL

MANGO
Ayakkabı

229,99 TL
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DEKORASYONUN
IŞILTILI PARÇASI:

Aydınlatma, salondan mutfağa, yatak odasından banyoya
kadar yaşam alanlarımızın en önemli dekorasyon
unsurlarından biridir. Bulunduğumuz alanın atmosferini
olabildiğince değiştirmek, basit bir düğme dokunuşuyla
mümkün. Bu dokunuşu; basit ampullerle, modern tasarımlı
LED’lerle ve dekoratif aydınlatmalarla ışıksız bir yere hayat
vererek sağlayabiliriz. Aydınlatma hakkında sizlere ipuçları
verdiğimiz bu dosyamızda, dekoratif ve fonksiyonel ışıklarla
daha işlevsel ve şık bir atmosfer sizi bekliyor.
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Vurgulu Aydınlatmalarla
Ferah Salonlar

Oturma Odalarında
Sıcak Bir Ambiyans

Dekorasyon ve eşya seçimi konusunda en özenle hazırlanan oda
olduğunu söyleyebileceğimiz salonların, aydınlatmasında da bir
o kadar özenli olmak gerekir. Doğru aydınlatma yöntemleriyle
salonunuzu bölgesel, işlevsel ya da tamamen dekoratif amaçlarla
ışıklandırabilirsiniz. Salonunuzda yemek alanı ve oturma alanı
bir aradaysa çeşitli şekillerde hazırlanan tavan dekorlarında,
bölgesel aydınlatma unsurları değerlendirilebilir. Enerji tasarrufu
sağlayan, zarif ve dekoratif amaçlı gömme spotlarla salonunuzda
minimalist bir fark yaratabilirsiniz. Tavandan gelen tek yönlü
ışığın yanı sıra duvar dekorlarını da aydınlatma amaçlı kullanmak
oldukça mümkün. Duvarınıza konumlandırabileceğiniz resim
tabloları, heykeller, aksesuarlar ya da aile fotoğraflarınız için tercih
edebileceğiniz bir raf sistemini şerit LED’lerle ışıklandırarak,
daha ferah ve göze hitap eden bir salon oluşturabilirsiniz. Tüm bu
aydınlatma unsurlarını kullanırken soğuk renklere maruz kalmadan
ışık rengi seçiminizi, sıcak beyaz renkler ve sarıya yakın tonlardan
yana tercih yapmak doğru olacaktır.

Ev içerisinde en çok vakit geçirilen alanlardan biri de şüphesiz
oturma odalarıdır. Bazen dinlenmek bazen de keyifli vakit
geçirmek için hazır edilen oturma odalarındaki aydınlatmanın
en önemli unsuru, kademeli ışık yönteminin kullanılmasıdır.
Oturma odalarınızda sıcak bir ev ortamı yakalayabileceğiniz
ve kendinizi oldukça rahat hissedebileceğiniz alternatiflerin
başında homojen bir şekilde yayılan beyaz ampuller veya LED
ışıklar bulunuyor. Oturma odasında genellikle televizyon
izleyen ya da sinema keyfi yapanlar, TV ekranının bulunduğu
alanı karanlıkta bırakan aydınlatma sistemini tercih edebilir.
Koltuk üzerinde bol bol kitap okumayı sevenlerin de koltuklara
ve odaya direkt ışık sağlayan bir aydınlatma kullanması
doğru bir yöntem olacaktır. Merkezi olarak tavandan yayılan
ışıkların yanı sıra dekorasyonunuza uygun seçebileceğiniz
ayaklı lambader, dekoratif lambalar ve dolap lambalarıyla oda
içerisinde daha fazla rahat ışık gerektiren alanlara görsel olarak
vurgu yapabilirsiniz.

Sıcak Tonlarla Sofistike Yatak Odaları
Sizi dinlendiren bir yatak odası için tavan, başucu ve duvar aydınlatması olmazsa olmazdır. Eviniz içerisinde beyaz ışığın soğuk ve mesafeli
havasından kaçınmanız gereken tek yer çoğunlukla yatak odalarıdır. Tavandan yayılan ışığın, ortamın havasını daha soft ve sofistike bir
atmosfere dönüştürmesi için sarının en sıcak tonu tercih edilmelidir. Uyumadan önce kitap okumayı sevenler yatağının yanına amacına
hizmet eden bir başucu lambası ya da aplikler edinmelidir. Yatak bazası, dolap ve boy aynası etrafına yerleştirebileceğiniz LED’lerle
odanızda dinlendirici bir ambiyans yakalayabilirsiniz. Odanızda bir makyaj masası varsa endirekt ampullerle gözünüzü almayacak ve
yüzünüzü daha iyi görebileceğiniz bir ışık sağlamış olursunuz.

38

2020

İşlevsel Aydınlatmalarla
İdeal Çalışma Odaları
Çalışma ve okuma odaları, aydınlatmaya ihtiyaç duyulan en
belirgin alanlardan bazılarıdır. Evinde çalışma odası bulunan
kişilerin bu alanları aydınlatmada dikkat etmesi gereken
noktalar, seçilen ışık tonunun yorgunluğa sebep olmaması ve
görselliğin dışında işlevselliğe önem vermesidir. Öncelikle
oda içerisine yukarıdan aşağıya doğru yumuşak ışık tonları
sağlanmalı ve ışık direkt göze gelmemelidir. Gözü daha az yoran
floresanlı lambaları ya da ışık yoğunluğunun ayarlanabildiği
dimmerli lambaları tercih edebilirsiniz. Eğer çalışma odanız gün
ışığı alan bir konumdaysa dengeli kollu lambalar, sabitlenen
esnek masa lambaları seçimi oldukça idealdir. Yoğun ışıklar,
aynalı aydınlatmalar veya ışıklı aksesuarlar gözün yorulmasına,
dikkat dağınıklığına ve yorgunluğa sebep olacağı için özellikle
çalışma odasında tercih edilmemelidir.

Farklı Ton Aydınlatmalarla
Işığın Ahengi
Banyo aydınlatmasını sağlarken öncelikle tavanın orta kısmına
sarı renk ve tonlarında bir ışık konumlandırılmalıdır. Gelen
ışığın banyonuzun tüm alanlarına eşit mesafede aydınlık
vermesi ve banyonuzun kullanımına göre farklı ışıklandırmalar
yapmak oldukça önemlidir. Daha yoğun bir aydınlatma isteyen
ayna ve çevresi için ışığı eşit mesafede dağıtan aplikler tercih
edebilir; dolap lambalarıyla da bu ışığı destekleyebilirsiniz. Ayna
aydınlatmasında en doğru ışık açısını yakalamak için kullanılan
aplikler, aynanın üzerine değil her iki yanına eşit mesafelerde
yerleştirilmelidir. Küçük beyaz LED spotlarla banyo içerisinde
bulunan objeleri veya fayansları yatay olarak aydınlatarak hoş bir
atmosfer oluşturabilirsiniz.

Dengeli ve Aydınlık Bir
Atmosfer
Yemek hazırlamanın ötesinde kendimizi iyi hissettiğimiz
mutfaklar, aydınlatmanın önemle yapılması gereken mutlak
alanlardandır. Dekorasyonun ötesinde güvenli ve hijyenik bir
ortam için mutfak aydınlatmasının öncelikli olarak dengeli
ışıklandırmalarla yapılması gerekir. Mutfak tezgahı üzerinde
çalışıldığı zaman tezgahın üzeri oldukça aydınlık olmalıdır.
Olabildiğince gün ışığından yararlanılması gereken mutfağın
tavanında, tavan armatürleri ve spot ışıklar mümkün olduğunca
tercih edilmelidir. Dolapların altına konumlandırılacak şerit
LED’ler, gömme lambalar ve mutfak adası üzerine sarkıt lamba,
işlevsel bir mutfak aydınlatması seçeneklerinden bazılarıdır. Eğer
mutfağınızda bir yemek masası bulunuyorsa yemek masanızı
ışıklandırmak ve sıcak bir atmosfer yaratmak için tavandan sarkan
modellerle aydınlatma sağlayabilirsiniz.
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DEKORASYON

Modern ve Sıcak
Dokunuşlar

H&M
Metal Şamdan

99,99 TL

Gün ışığından sonra yaşam alanlarımızın güzelliğini
ortaya çıkaracak en önemli dekorasyon aracı
aydınlatmalardır. Mevsimin doğal tonlarının, pirinç, yaldız
ve ahşap detaylarla buluştuğu dekorasyon önerilerimizle
siz de evinizin modern stiline sıcaklık katan dokunuşlar
sağlayabilirsiniz.
HOMETIME

TEKZEN

LED Işıklı Tablo

Avize

279,90 TL

99,95 TL

H&M
Duvar Şamdanı

59,99 TL

KOÇTAS.

Fener

129,90 TL

YARGICI
Tavan Aydınlatma

1.599,99 TL

YARGICI
Abajur

1.499,99 TL

KOÇTAS.

Masa Lambası

89,99 TL
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HOMETIME
Mumluk

99,95 TL

KOÇTAS.
Mumluk

19,99 TL

TEKZEN

H&M

Avize

279,90 TL

Şamdan

99,99 TL

TEKZEN

Lambader

749,90 TL

HOMETIME
Şamdan

64,95 TL

LCW HOME
Mumluk

24,99 TL

YARGICI

Mumluk

229,99 TL
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CİLDİNİZİ
SONBAHARA
HAZIRLAYIN
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Cildimiz yaz boyunca güneş ve sıcaklığa maruz kalıyor. Yaz aylarında cildin güneş ışığının zararlı
etkilerinden korunmak için pigment sentezini artırdığını ve cilt lekelerine sebep olduğunu belirten
Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Bu nedenle cilt lekesi tedavisi
yazın değil sonbaharda yapılmalı. Ayrıca cilt, sonbahar ve soğuk kış etkilerinden de korunmalı,
bakımına özen gösterilmeli” önerisinde bulundu.
Yaz sonunda bazı cilt sorunlarının daha sık görüldüğüne dikkat çeken Akın, “Yaz döneminde güneşin
zararlı etkilerinden cildi korumak için artan melanin pigmenti cilt üzerinde bir kalkan görevi görüyor
fakat bu kez cilt lekeleri koyulaşarak daha görünür hale geliyor. Kozmetik olarak hastayı rahatsız eden
bu lekelerin tedavisi mümkünse yaz aylarında yapılmamalı. Yapılacaksa da çok dikkatli olunmalı” dedi.

Cildin Nemini Artırmak Önemli!
Yaz aylarında kapatıcı özelliği olmayan, su içeriği daha fazla nemlendiriciler tercih edilmesinin
daha doğru olduğunu vurgulayan Dr. Figen Akın, “Böylece ciltten ısı yoluyla buharlaşan suyu geri
vermiş oluruz. Güneşten korunmada hem UVA hem de UVB koruyucu ürünleri tercih etmeliyiz”
açıklamasında bulundu. Cildin üstünde manto görevi gören üst tabakanın, soğuk kış aylarında
kuruduğunu, bunun da cilt üzerinde pullanmalarla kendini gösterdiğine dikkat çeken Dr. Figen Akın,
“Soğuk havalarda cildin nemini artırmak çok önemli. Bunun için de biraz daha yoğun ürünler tercih
edilmeli” dedi.

Cilt Maskelerine Dikkat Edilmeli
Tarif üzerine uygulanan maskelerin hassas ciltlerde alerji yapabilme olasılığının oldukça yüksek
olduğuna dikkat çeken Akın, “Bu tür maskeleri uygulama öncesinde, öncelikle kulak arkası gibi
görünmeyen alanlarda test etmek gerekir. Aynı şekilde vücuda yapılan dövmelerde, kaş kontur
şekillendirmelerde de benzer risklerin olduğu unutulmamalı. Cilt hastalıklarında bir doktora
danışmak yerine eczanelere danışarak ilaç alma alışkanlığı da hastalık tablosunu bazen daha kötü
hale getirebiliyor” açıklamasında bulundu.

Gün Sonunda Cilt Mutlaka Temizlenmeli
Cilt temizliğinin ve cildi makyaj ürünlerinden ve çevre kirliliğinden arındırmanın, sağlıklı bir cilt
açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Figen Akın, “Kullanılan ürünler cilt tipine göre
değişebilir. Yağlı ciltler, jel; karma ve kuru ciltlerse yıkanabilen krem formunda temizleme ürünleri
kullanabilir. Kızarmaya yatkın hassas ciltler ise yumuşak, cildi irite etmeyen köpük tarzında ürünlerle
cilt temizliğini yapmalı” şeklinde konuştu.
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Bal
Bal, cilt ve vücut sağlığı açısından oldukça önemli bir
besin maddesidir. B, C vitamini ve çinko yönünden
oldukça zengindir. B vitaminleri cildi nemlendirir, C
vitamini cildi güneş lekelerinden korur, cildin kolajen
sentezinde rol oynar ve böylece yaşlanma etkilerini
geciktirir. İçeriğindeki çinkonun iltihabı giderici etkisi
olduğundan sivilce tedavisinde olumlu etkileri vardır.

Yoğurt
Kalsiyum, çinko, B ve C vitaminleri açısından oldukça
zengindir. Cildi oldukça iyi nemlendirir, antioksidan özelliği
ile cilt kaşıntılarını, kızarıklıkları giderir. Asidik özelliği
olduğundan ciltte peeling etkisi yapar. Böylece cilt lekelerini
ve siyah noktaları giderir.

Salatalık
Su içeriği oldukça fazla olan sebzeler arasında sayılan
salatalığın da cilde oldukça fazla yararlı etkileri vardır.
İçeriğinde B1, B2, B3, B5, B6, folik asit, C vitamini,
kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve
çinko bulunmaktadır. Vücutta ödem giderici etkisi
olduğundan göz kapaklarındaki şişlik ve morlukları
gidermede oldukça etkilidir. Ciltteki gözenekleri
gidermede ve cildin sıkılığını artırmada da etkili olduğu
biliniyor.

Cilt Sağlığı için Öneriler
Stresinizi azaltmak için hobi edinin ve mutlaka spor yapın.
Uykunuzu ihmal etmeyin. Cildin kendini en iyi yenilediği zaman
aralığı, uykuda geçen süredir. Günde en az 8 saat uyku idealdir.
Sağlıklı beslenin. Bol sebze ve yeşillik tüketimi tercih edebilirsiniz.
Bol sıvı tüketin. Günde en az 8 bardak su tüketiniz.
Güneşten etkin korunmaya dikkat edin.
Belirli bir yaştan sonra antioksidan vitamin takviyeleri yapın.
Cilt temizliğinize ve düzenli nemlendirici kullanmaya dikkat edin.
Fondöten, pudra gibi kapatıcı ürünleri gereksiz kullanmamaya dikkat
edin.
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ADA ÇAYI MUCİZESİ

Ada çayı olarak bilinen “Salvia officinalis”, naneyle aynı aileden olan
yapraklı, aromatik bir bitkidir. Baharat olarak yaygın olarak kullanılan ada
çayı, tamamlayıcı ve geleneksel tıpta uzun bir kullanım geçmişine sahiptir.
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm.
Dyt. Sinem Usuk, ada çayı ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Sağlık için Faydaları Nelerdir?
Ada çayı, rosmarinik asit başta olmak üzere içerdiği “camfor”
ve “carnosol” gibi bileşenler sayesinde, antioksidan
ve antiinflamatuvar etkilere sahiptir. Bu sayede kronik
inflamasyonun neden olduğu hastalıklara karşı bizi korur.
Ayrıca ada çayının içerdiği “rosmarinik asit”in, kan
şekeri kontrolü açısından olumlu etkileri olduğu da tespit
edilmiştir. Bu sayede tip 2 diyabetin tedavisinde, destek
olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. İçerdiği K vitamini
sayesinde ada çayının kemik sağlığı, kan dolaşımı ve kan
pıhtılaşması üzerinde olumlu etkileri vardır.
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Kozmetik Sektöründe Tercih
Ediliyor
Ada çayı, doğal cilt bakımı ilacı olarak topikal uygulanan
kozmetiklerde yaygın kullanılan bir bitkidir. Çayını içmenin
de cilt sağlığı üzerine benzer etkileri olacağını söylemek
mümkündür. Yapılan çalışmalarda ada çayında yer alan
bileşenlerin, sağlıklı cilt hücresi büyümesini desteklediği,
kırışıklık oluşumunu azalttığı ve yaşlanmayı geciktirdiği
bulunmuştur. Bazı çalışmalarda, ada çayı özünün yara iyileşmesi
üzerinde olumlu etkileri olmasının yanı sıra ciltteki zararlı
bakteri ve mantarları da öldürdüğü tespit edilmiştir.

İltihabı Azaltıyor
Ada çayı, diş hekimliğinde ağrı, iltihaplanma, kötü nefes
kokusu, antibakteriyel ve yara iyileştirici özellikleriyle
kullanılan en popüler bitkilerden biridir. Çayının gargara
yapılarak, ağız yaraları ve boğaz ağrıları için kullanılması
önerilir. Bu oral faydalar ise ada çayının içerdiği rosmarinik
aside atfedilir. Ada çayının, alzheimer hastalığının
gelişimini yavaşlatabileceği ayrıca ruh halini ve hafızayı
geliştirdiği düşünülmekle birlikte bu alandaki çalışmalar
devam etmektedir.

Nasıl Kullanılır?
1 yemek kaşığı taze (15 gram) veya 1 çay kaşığı kuru (4 gram) ada
çayının üzerine 200 ml kaynar su eklenerek, 5 dakika demlenir.
Süzüldükten sonra bal ve limonla tatlandırılarak sıcak veya soğuk
içilebilir.

Fazla Ada Çayı Tüketimine Dikkat!
Ada çayı, kendine has aromasını veren ancak yüksek dozlarda
tüketildiğinde “toksik” olan “thujone” adı verilen bir bileşik içerir.
Uzun süre boyunca aşırı miktarda çay olarak içmek veya bu bitkiyi başka
şekillerde tüketmek; kalp problemlerine, kusmaya ve böbrek hasarına
neden olabilir. Günde 3 - 7 gramdan fazla thujone tüketilmemelidir.
Bununla birlikte, ada çayı 4 bardak (1 litre) başına sadece 4 - 11 mg
thujone içermektedir. Bu nedenle günde birkaç bardak ada çayı, güvenli
bir şekilde zehirlenme riski olmadan içilebilir. Ada çayı esansiyel
yağının, sadece 12 damlası bile toksik olduğundan, direkt olarak
tüketmekten veya çayınıza damlatmaktan kaçınmalısınız.
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...TAM ZAMANI

TAM
zamanı

Değişen mevsimler, yaz aylarına veda
etmemize ve doğanın renkli dönüşümüne
kucak açtığımız bugünlere, sonbahara
sürüklüyor bizi… Şimdi sonbaharın
sakinliği ve huzurunu hissederek,
kendimizi bu güzel aylara adapte etme
zamanı. Yeni bir mevsime başlamanın
heyecanıyla hazırladığımız ve bu güzel
ayları renklendirebileceğiniz birbirinden
özel önerilerimizi, keyifle incelemenizi
diliyoruz.

SONBAHARA HOŞ GELDİN DEMENİN…
Önce sonbahar sonraysa uzun bir kış bizi bekliyor. Yaza
veda ettiğimiz ve yeni bir mevsime başladığımız bu günlerde
sonbahara hoş geldin demek ister misiniz? Mevsimi
karşılamak için kapı süsü yapmak eğlenceli ve keyifli
olabilir. Bu kapı süsünü, kurumuş sonbahar yaprakları,
kozalaklar, kurumuş dal ve çiçeklerle süsleyebileceğiniz gibi
her dönemin sevilen dekorasyon eşyası ahşap objelerle de
tasarlayabilirsiniz.

BOYAMA TERAPİSİYLE TANIŞMANIN…

Sıcak içecekler ve onların en tatlı eşlikçisi tatlı aperitiflerin
gözümüze daha da lezzetli gözüktüğü bu dönemde, kendi
boyadığınız ve istediğiniz desenle süslediğiniz kupa ve tabakları
kullanmak ister miydiniz? Bir açıp bir kapanan bu havalarda, evde
vakit geçirmek daha cazip geliyorken basit birkaç malzemeyle
yapacağınız porselen boyama çalışması gününüze keyif katacak.
Unutmayın ki mevsimin sararıp dökülen yaprakları, boyayla baskı
yapmak için muhteşem bir araç.
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ULUDAĞ’A UZANAN BİR YOLCULUĞUN…

Sonbaharı hissetmek belki de Uludağ’a uzanan bir yolculukla
mümkündür. Kendinizle baş başa kalmak, doğadaki bin bir çeşit
güzelliğe şahitlik etmek hem size hem de bu yolculuğa eşlik
edeceklere çok iyi gelecek. Yeşilden sarıya, sarıdan kahverengine
dönen ağaç yapraklarının renkli görüntüsü eşliğinde Milli Park’ta
doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Keyfine doyamadığınız bu huzuru
biraz daha yaşamak isterseniz ormanın içinde yer alan ahşap
köşklerde konaklayabilirsiniz. Yürüyüş rotalarına uyarak saklı
kalmış güzellikleri keşfedebilir, sonbaharın tadını doğal güzellikler
içerisinde çıkarabilirsiniz.

YAŞAM ALANLARINIZI
MEVSİME HAZIRLAMANIN…

Cam ve kapılarınızdaki sineklikleri çıkartmanın, yazlık terliklerinizi
kaldırarak mevsime daha uygun terlikler kullanmanın, esinti
sağlayan vantilatör gibi cihazları kaldırmanın, dolaptaki
kıyafetlerinizi mevsimlik kıyafetlerinizle değiştirmenin, dolabın
derinliklerinde saklanan televizyon battaniyelerini yeniden koltuk
üstüne koymanın ve yerdeki ince kilimler yerine kalın dokulu
halıların tam zamanı. Evinizde yapacağınız bu değişikliklerle hem
kendinizi hem de yaşam alanınızı sonbahara hazırlayarak mevsimin
getirdiği güzellikleri karşılayabilirsiniz.

ÜZÜMÜN HER TADINI KEŞFETMENİN…

Hemen hemen her çeşit üzümün binbir emekle bakılan
bağlardan toplanmayı beklediği o güzel zamanlardayız. Üzüm
pekmezi, üzüm hoşafı, üzüm reçeli, üzümlü kurabiye ve pestil…
Saymakla bitmeyecek kadar çokça tariften damağınıza en yatkın
olanı seçip, denemenin tam zamanı. Hem sağlıklı içeriği hem de
doğal şeker ihtiyacını karşılayan lezzetiyle üzüm, mevsimin en
çok tercih edilen zahmetsiz ve enfes meyvelerinden.

SESSİZLİKTE PEDAL ÇEVİRMENİN…

Daha fazla boş alan ve sessiz yollar… Bisiklet sürmek için ideal
bir zaman. Hışırdayan yapraklar arasında çevrilen tekerleklerin
sesini dinleyerek yapacağınız uzun bir yolculuk. Sessizliğin
ve hafif esintinin yol arkadaşınız olacağı bu yolculuk, diğer
mevsimlerde pedal çevirmenin keyfini ikiye katlayacak.
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KARADENIZ’IN DOĞAL
GÜZELLIĞI: ARTVİN
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Bu sayımızdaki gezi noktamız,
Karadeniz Bölgesi’nin küçük
ama bir o kadar güzel illerinden
Artvin… Daha çok, doğal
güzellikleriyle akıllarda yer
eden Artvin, tarihi yapılarıyla
da Karadeniz’in ayrıcalıklı
yerlerinden. Balta girmeyen
ormanlardan heybetli dağlara,
yaylalara ve göllere kadar pek
çok noktada doğa kaçamağı
yapabileceğiniz, sonbahar
aylarına özel gezi dosyamız yine
dopdolu!

MAÇAHEL (CAMİLİ)
HAVZASI
Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Maçahel
Havzası, 2005 yılında UNESCO’nun İnsan
ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi
kararı doğrultusunda Biyosfer Rezervi Alanı ilan
edilmiştir. 25 bin 395 hektar alanda, 23 endemik
990 bitki türünün yayılış gösterdiği ve insan eli
değmemiş, her biri anıt özelliğine sahip ağaçlardan
oluşan Maçahel, ülkemizin ilk ve tek biyosfer
rezerv alanıdır. Gizli kalmış ekolojik hazine olan
Maçahel’de; Kafkas ırkı arı, boz ayı, çengel boynuzlu
dağ keçisi, dağ horozu ve yırtıcı göçmen kuşlarını
görmek mümkün. Dünyanın 25 sıcak noktasından
biri olan Maçahel Havzası, her yıl doğa tutkunu yerli
ve yabancı turistleri ağırlıyor.

ARTVİN KARAGÖLLER
Cittaslow 2015 Genel Kurulu’nda Sakin Şehir
unvanı alan Şavşat ilçesi, sınırları içerisinde yer
alan Şavşat Karagöl Tabiat Parkı ile doğa harikası
denilebilecek yerlerden. Her mevsim ayrı güzelliğe
bürünen gölün yüzey alanı 5 hektar, en derin
noktasıysa 33 metredir. Çevresi vadi ve ormanlarla
kaplı, çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan
bu eşsiz göl, fotoğraf, doğa ve kamp tutkunlarının
uğrak noktalarından. Artvin’de bulunan bir diğer
Karagöl ise Borçka Karagöl Tabiat Parkı. Borçka
ilçesinde yer alan 368 hektarlık bir alana sahip
tabiat parkı, en az Şavşat Karagöl Tabiat Parkı kadar
huzur dolu.
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CEHENNEM DERESİ KANYONU
Artvin’in görülmeye değer doğal güzelliklerinden
Cehennem Deresi Kanyonu, 500 metre uzunluğu ve 70
metre genişliğiyle dünyadaki en büyük kanyonlar arasında
yer alıyor. Akarsuların, volkanik kayaları oymasıyla oluşan
kanyonun yüzeyinde çok sayıda doğal oluşum mağaraları
bulunuyor. Kanyonda ilerledikçe taşlı, dar ve dik patikaların
ortaya çıkardığı ilginç manzaraları görmek mümkün. Tek
kişinin bile zor geçebileceği yollarla kaplı olan kanyona
Cehennem adının, yöre halkı tarafından derin ve dik olması
nedeniyle verildiği biliniyor. Çoğunlukla milli dağcıların
tırmanış yaptığı kanyonda, yerli ve yabancı turistler de
zirveye kadar büyülü bir yolculuk yapabiliyor.

ARSİYAN YAYLASI VE
YÜZEN ADALAR
Gürcistan sınırındaki deniz seviyesinden 3
bin 176 metre yükseklikteki Göze Dağı’nın
eteğinde yer alan Arsiyan Yaylası, Artvin’in
Şavşat ilçesinde yer almaktadır. İrili ufaklı her
birinin farklı hikayesi ve ismi bulunan 20 gölün
bulunduğu yaylayı ayrıcalıklı kılan, 12 yüzen
adaya sahip olması. Gölün tabanıyla bağlantısı
bulunmayan yüzen adalar, bitki ve toprak
öbeklerinden oluşuyor. Göletlerin üzerinde
bulunan bu platformlar, hareket edebilme
özelliğiyle yüzen adalar adını alıyor. Özellikle
sonbahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan
Arsiyan Yaylası, farklı endemik bitki türlerini
de barındırıyor.

MURGUL DELİKLİKAYA
ŞELALESİ
Ormanın yüzüğü olarak bilinen Murgul Deliklikaya Şelalesi,
Artvin’in Murgul ilçesine bağlıdır. Sarp bir ormanlık alanda
bulunan Deliklikaya Şelalesi’nin su akan yüksekliği 7 metre;
suyun çıktığı alanın çapı ise 4 metredir. Doğal yollarla
oluşan oyuğun şeklinin yüzüğe benzemesiyle ormanın
yüzüğü olarak da bilinen Deliklikaya, enerji depolayıp
deşarj olabileceğiniz gizli bir hazine. Kireç ve kil taşının,
suyu zamanla aşındırmasıyla oluşan ormanın yüzüğü, çevre
düzenlemesiyle turizme kazandırılmış ve her yıl onlarca
ziyaretçiyi ağırlıyor.
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ÇİFTE KÖPRÜLER
Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan tarihi
Çifte Köprüler, kesme taş mimarisiyle tarihe
meydan okuyor. Birbirine dik gelecek şekilde
iki köprüden meydana gelen tek gözlü ve
eğimli yola sahip Çifte Köprüler, 18. yüzyılda
Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. O yıllara
özgü taş işçiliğini ve tarihin dokusunu,
günümüzün doğal güzellikleriyle buluşturan
Çifte Köprüler, bölgenin en güzel tarihi
köprülerinden. Kamilet ve Soğucak Dereleri
üzerinde yer alan her iki köprünün uzunluğu
ise 35 buçuk metredir. Çifte Köprüler
yakınlarında serin bir mola verdirecek
Mençuna Şelalesi de doğal güzelliğiyle
ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

ARTVİN KALESİ

Her kenti işgallere karşı ayakta tutan, kontrol
altına alan ve o şehrin tarihini anlatan bir kalesi
vardır. Çoruh Nehri kenarındaki 1000 yıllık
Artvin Kalesi de öyle… Şehir merkezine 2
kilometre uzaklıkta olan kale, Gürcü Kralı Büyük
Oşet tarafından 937 yılında kente giriş ve çıkışları
kontrol altına almak için yaptırılmıştır. Eski
adıyla Livana olarak bilinen Artvin Kalesi, 16.
yy’da Osmanlılar tarafından yenilenmiş ve çeşitli
dönemlerde de onarımlar yapılmıştır. Bir kulesi
bulunan ve bugüne kadar büyük ölçüde sağlam bir
şekilde ayakta kalan kalenin içerisinde sarnıç ve
şapel kalıntıları bulunmaktadır.

ARTVİN ATATÜRK
HEYKELİ

Dünyanın en büyük Atatürk heykeli olma
özelliğini taşıyan Artvin Atatürk Heykeli, 2012
yılında vakıf tarafından yaptırılmıştır. 22 metre
yüksekliğinde 60 ton ağırlığındaki heykel,
Atatürk’ün Dumlupınar’da kayaların üzerinde
yürüdüğü anı canlandırmaktadır. Ayrıca heykelin
yanında 60 metre direk uzunluğuna sahip, 216
metrekarelik bir Türk bayrağı dalgalanmaktadır.
Şehrin gözde turizm merkezlerinden biri haline
gelen, Türk bayrağına ve Atatürk Heykeli’ne ev
sahipliği yapan Atatape, ziyaretçilerine eşsiz bir
manzara deneyimi sunuyor.
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HER GÜN
İKİ BARDAK SÜT!

Vücutta yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan protein, vücuttaki yağları
yakmaya yardımcı olurken hem enerji veriyor hem de kas oluşumunu
destekliyor. Birçok yaşamsal faaliyette önemli rolü olan proteinin
kalitesi ve kaynağı da önem taşıyor. Uzmanlar, vücudun güçlü ve sağlıklı
kalabilmesi için en yüksek protein kaynaklarından biri olan sütün, her
gün tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor.
Sağlıklı yaşam için gereken ve özellikle çocukların büyüme kaynağı olan,
yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli almanın
önemini vurgulayan uzmanlar, her gün düzenli süt içilmesi gerektiğinin
altını çiziyor. Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat Baş konu hakkında yaptığı açıklamada: “Beslenme
düzenimizde önemli protein kaynağı süttür.
1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan
proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların
gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye
büyük ölçüde katkı sağlamakta,
kasların sağlıklı gelişmesine
ve çalışmasına yardımcı olmaktadır”
dedi.
Sütün toplumda yalnızca kalsiyum
kaynağı gibi görüldüğünü, ancak son
dönemde yapılan araştırmalarda, farklı
hastalıkların kontrolünde de önemli
etkilerinin ortaya çıktığını belirten Baş,
şu bilgileri verdi: “Süt aynı zamanda fosfor,
magnezyum, çinko ve selenyum gibi diğer birçok
minerali içinde barındırmaktadır. Son 20 yılda, süt
ürünleri proteinleri üzerine araştırmalar artmıştır.
Bugün biliyoruz ki süt ürünleri proteinlerinin
dislipidemi ve hipertansiyon üzerine direkt pozitif etkileri
bulunmaktadır. Süt ürünleri proteinleri aynı zamanda
yağsız vücut kitlesini artırma ve obeziteyi azaltma
aracılığıyla dolaylı yoldan metabolik sağlığı da
iyileştirmektedir.”
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Sütün faydaları
1. Güçlü kemikler için birebirdir.
2. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını önler.
3. Beyne ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.
4. Kalp damar sağlığı için çok önemlidir.
5. Kolesterol düşürür.
6. Kronik bronşit ve bağırsak kanserinin önlenmesine yardımcı olur.
7. İçindeki kalsiyum sayesinde kemikler güçlenir ve çocuklarda büyümeyi hızlandırır.
8. Laktoz sayesinde enerji sağlar ve bünyeyi zinde tutar.
9. Kas sağlığını korumak için birebirdir.
10. Kan basıncını dengeler ve kalp hastalıklarından korur.
11. Diş sağlığını korur ve saç hücrelerini yeniler.
12. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller.
13. Yatıştırıcı etkisiyle stresle mücadelede önemli bir yere sahiptir.
14. Kilo verme sürecini hızlandırır ve istenmeyen yağların yakılmasını sağlar.
15. Odaklanma yeteneğini ve hafızayı güçlendirir.

Vitamin Deposu Süt
“Pek çok şeye iyi gelen sütün içindeki A, B, C, D, E ve K vitaminlerinin her birinin
sağlık üzerindeki olumlu etkisiyle süt, insan vücudu için tam bir vitamin deposu!”
A vitamini: Göz sağlığı için faydalıdır ve katarakt riskini azaltır.
B vitamini: Hafızayı güçlendirir, sinir hücrelerini korur.
C vitamini: Bünyeyi hastalıklara karşı korur ve bağışıklığı artırır.
D vitamini: Kemik sağlığını korur, kemik ve iskelet sistemini güçlendirir.
E vitamini: Hücrelere zarar veren maddelere karşı savaşır ve bu maddeleri etkisiz hale getirir.
K vitamini: Kemikleri korurken aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını da sağlar.
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I BAKIM
NIVEA
Nivea Q10 Kırışık Karşıtı Gece
Bakım Kremi, kırışıklarla etkili
bir şekilde mücadele ederek
ciltteki kırışıkların oluşumunu
engellemeye yardımcı olur.
Yoğun bir nem sağlayan ve
bakım yapan formülüyle cildin
geceleri kendini yenileme
sürecine destek olur. Cildin
doğal yapısında bulunan Q10
ve kreatin gibi güçlü aktif içeriklerin azalmasıyla cilt daha az
enerji üretir. Bu durum sonucunda ciltte yaşlanma belirtileri
ortaya çıkar. Krem, Q10 ve kreatin içeren formülüyle kırışıklara
karşı bir etkiye sahiptir.

GECE BAKIMI

Uyku halinde vücudun kendini yenilediği
ve iyileştirdiği bilinir. Bu durum cilt için
de geçerlidir. Bu sebeple uyku öncesi
yapılan bakımla vücudunuzun onarım ve
yenilenme sürecine destek olabilirsiniz.
Uyku kalitenizi ve cildinizi yenileyeceğiniz
gece bakımı önerilerini keşfedin.

BLISTEX
Blistex MedPlus, aşırı hasar görmüş dudakları
hızlıca rahatlatmaya ve korumaya yardımcıdır.
İçeriğindeki okaliptus, mentol ve kafur kurumuş
ve çatlamış dudakları yatıştırmayı ve dudakların
kaybettiği nemi geri kazandırmayı destekler.
Hindistan cevizi yağı, shea yağı, üzüm çekirdeği
yağı, zeytinyağı ve lanolin karışımı dudaklara
yoğun nem sağlar. Acıyan dudakları ferahlatmak
için serinletici bir etki sağlayan Blistex MedPlus,
dudakları normal nem dengesine kavuşturmak için
özel koruyucu bir bariyer oluşturmayı destekler.

Fiyat: 25 TL
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Fiyat: 100 TL

ZIAJA
Ziaja Hassas Cilt Sıkılaştırıcı Gece Kremi,
hassas ve narin bir cilt için nemlendirici
ve rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Merhem
formunda hazırlanan ürünün içeriğinde
ise silikon, mineral yağ ve parfüm
bulunmamaktadır. Anında rahatlatıcı
etkisiyle cildin üst derisindeki kızarıklık
ve yanma hissini ortadan kaldırır. Cildin
bağlayıcı dokularının yoğunluğunu
artırmaya, cildi yenilemeye, sıkılaştırmaya,
yumuşatmaya ve kırışıklıkları azaltarak
cildin erken yaşlanmasını engellemeye
yardımcı olur.
Fiyat: 60 TL

GARNIER
Garnier Yorgunluk Karşıtı Gece Göz
Maskesi derin okyanus suyu ve
hyaluronik asit içerir. Yağlı ve yapışkan
bir his bırakmayan ultra hafif bir formüle
sahip bu ürün, yorgun göz çevresini
rahatlatır ve nemlendirir. Garnier
Yorgunluk Karşıtı Gece Göz Maskesi, göz
çevrenizi pürüzsüzleştirirken cilde daha
taze ve ferah bir görünüm sağlar. Göz
çevresine kullanımınızdan sonra maske,
cildinize -4 derece serinletici bir etki
bırakır.
Fiyat: 15 TL

GÜNDÜZ BAKIMI

Işıltılı ve yenilenmiş bir cilt için gündüz bakım rutini
oldukça önemlidir. Gün içerisinde dış etkenlere maruz
kalan cildin bakımı için özel ürünler tercih edilerek, ideal
bir bakım sağlanabilir. Cildinize uygun ürünlerle bakım
rutininize başlamadan önce önerilerimizle tanışın.

NEUTROGENA

ASHLEY JOY

Neutrogena Hydro Boost
Yorgunluk Karşıtı Göz
Kremi, günün yorgunluğunu
uzaklaştırarak, güne canlı
bir görünümle başlamanız
için 3’lü etki gösterir. Yoğun
nemlendirme etkisiyle
hiyalüronik jel yapısı, göz
altı çevresinin daha dolgun
görünmesini sağlar; tazelenme
hissi etkisiyle hafif jel formül
özelliği, yorgun gözleri anında
canlandırır ve yorgunluk
izlerinin silinmesine yardımcı
olur. 24 saat nemli tutma
etkisiyle ciltteki esneklik kaybı
önlenir ve göz çevresi her gün
daha canlı görünür.

Ashley Joy Saç Bakım Spreyi,
badem yağı ve buğday proteini
ile zenginleştirilmiş özel formülü
sayesinde, duştan sonra saçlarınızın
kolay taranmasını sağlar. Saçınızı
besler ve kırık uçların yeniden
yapılanmasına yardımcı olur. Saçınızı
nemlendirerek elektriklenmesini
engellemeye yönelik içeriklere sahip
olan Ashley Joy Saç Bakım Spreyi,
saçınıza parlaklık ve yumuşaklık
kazandırır. Ürün aynı zamanda
saçınızın kolay şekil almasına ve
fönün daha kalıcı olmasına da olanak
sağlar.
Fiyat: 65 TL

Fiyat: 65 TL

PURE BEAUTY
Cilt bariyerini güçlendirmeye
yardımcı Pure Beauty Urban
Shield Nem Takviye Serumu,
gün içerisindeki cildinizin maruz
kalacağı çevre kirliliğine karşı
cildinizi korumaya yardımcı
olur. Uzun süreli nemlendirme
etkisiyle yumuşak, pürüzsüz
ve bakımlı bir cilde sahip
olabilirsiniz. İyi temizlenmiş
yüz, boyun ve dekolte bölgesine
uygulanabilir olan serumu,
özellikle sabah ve gün içerisinde
kullanabilirsiniz.

LOREAL
L’oreal Paris Nem Terapisi Aloe Vera
Suyu, su bazlı likit dokusuyla cilde
uygulandığı sırada anında emilir ve
yoğun bir şekilde nem sağlar. Işıltılı
ve ferah bir cilt için yoğun bir şekilde
etki eden formülü, nemi 72 saat
boyunca cilde hapseder ve etkili bir
nemlendirme sağlar. L’oreal Paris
Nem Terapisi Aloe Vera Suyu’nu
her sabah, temiz ve kuru cildinize
uygulayabilir; dairesel hareketlerle
masaj yaparak cildinize daha iyi nüfuz
etmesini sağlayabilirsiniz.
Fiyat: 85 TL

Fiyat: 75 TL
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I BAKIM
BEE BEAUTY

CİLT
TEMİZLİĞİ

Güzel bir cildin sırrı, temiz ve sağlıklı
bir ciltten geçer. Cildin nefes almasına
ve yenilenmesine yardımcı olacak
en büyük adım, iyi bir cilt temizleme
alışkanlığı edinmektir. En yeni ve en etkili
önerilerimizle temiz ve sağlıklı bir cilde
kavuşun.

Bee Beauty Nemlendiricili Yüz
Temizleme Sütü, cildinizi kir ve makyaj
kalıntılarından arındırır, gliserin ve E
vitamini içeren formülü sayesinde
de cildin nem dengesini korumaya
yardımcı olur. İçeriğindeki aloe vera
ve salatalık özleri sayesinde cildinizin
yumuşak ve canlı bir görünüm
kazanmasına etki eden temizleme
sütü, tüm cilt tipleri için kullanıma
uygundur. Yüzünüzü yıkadıktan
ve kuruladıktan sonra temizleme
sütünü bir parça pamuk yardımıyla
yüzünüze nazikçe masaj yaparak
uygulayabilirsiniz.
Fiyat: 20 TL

HIMALAYA
Himalaya Neem Özlü Arındırıcı Yüz
Yıkama Köpüğü, cildi temizlemenin
yanı sıra zerdeçal ile kombine edilmiş
formülü sayesinde ciltteki siyah nokta
oluşumunu engellemeye yardımcı
olur. Cildinize yumuşaklık ve tazelik
katan yüz yıkama köpüğü, normal
ve karma cilt tipi için kullanıma
uygundur. Yüzünüzü nemlendirerek
kullanabileceğiniz ürünü, hassas göz
bölgesine dikkat ederek tüm yüzünüze
masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

M.ASAM

Fiyat: 35 TL

M.Asam Vino Gold Temizleme
Jeli, cildinizi ve makyaj
kalıntılarını temizler. Aloe vera
ve panthenol ile cildinize bakım
yaparak, cildinizde yumuşak
ve nemlenmiş bir his bırakır.
Sabah ve akşam olmak üzere
hafif nemlendirdiğiniz cildinize
dairesel hareketlerle nazikçe
uygulayabilirsiniz. Erken
cilt yaşlanmasının da gözle
görülür belirtilerini önlemeye
yardımcı olan jel, boyun ve
dekolte bölgesi kullanımına da
uygundur.
Fiyat: 180 TL

SIMPLE
Simple Yoğun Nemlendirici Kağıt
Maske, şehir hayatından etkilenen
cildiniz için harika bir seçim! Asya
güzellik rutinlerinden esinlenen
Simple Yoğun Nemlendirici Kağıt
Maske, doğal liflerden yapılmıştır.
Yumuşak ve hafif yapısıyla cildinizi
ikinci bir cilt gibi sarar ve nemlendirir.
Cildinizin aşık olacağı bitki özleri
ve iyi kalpli nemlendiriciler içeren
formülüyle cildinizi besler, kuruluğu
gidermeye yardımcı olur ve cildinizi
anında nemlendirir.
Fiyat: 25 TL
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BİLİM DÜNYASI

I
BALİNA KÖPEK BALIKLARI
HAKKINDA ŞAŞIRTICI BİLGİ

Bilim insanlarının balina köpek balıkları hakkında yaptıkları yeni bir
çalışma, maviliklere korku salan en büyük balıklar hakkında yeni bir
bilginin ortaya çıkarılmasını sağladı. Yapılan çalışmada balina köpek
balıklarının göz bebekleri dahil tüm vücudunda dermal dişlerin olduğu
tespit edildi. Balıkların pullarına benzeyen bir yapıya sahip bu dişler
sayesinde balina köpek balıkları, suda son derece hızlı bir şekilde
yüzebiliyor. Keşfi gerçekleştiren Japonya’daki Okinawa Churashima
Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, bu yapının omurgalılarda daha
önce bilinmeyen bir göz koruma mekanizması olduğunu açıkladı. Göz
kürelerinde bulunan dermal dişlerin, deride bulunan dermal dişlerden
farklı olduğunu tespit eden araştırmacılar, göz kürelerinde bulunan dermal
dişlerinse esas olarak aşınma direncini sağladığını açıkladı.

JÜPİTER’İN EN NET FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Astronomlar Jüpiter atmosferinin üst katmanlarında yer alan
bulutların altındaki sıcak bölgeleri, kızılötesi algılayıcılarla takip
ederek gaz devinin yeni bir fotoğrafını çekti. Hawaii’deki Gemini
North Teleskobu kullanılarak çekilen bu fotoğraf, yeryüzünden
çekilen en detaylı Jüpiter fotoğraflarından biri oldu. Bilim insanları
bu fotoğrafı elde edebilmek için dünya atmosferinin yol açtığı
bulanıklığı gideren “lucky imaging” (şanslı görüntüleme) adlı bir
teknik uyguladı. Bu yöntemde aynı nesnenin çok sayıda fotoğrafı
çekiliyor ve her fotoğrafta atmosferden kaynaklanan bulanıklık
etkisinin en az olduğu yerler seçilerek bir araya getiriliyor. Böylece
tek bir çekimde ulaşılamayacak bir netlik ortaya çıkıyor. Bu yöntemi
Jüpiter’e uygulayan araştırmacılar, gezegenin iç işleyişine dair yeni
bilgilere ulaşmayı hedefliyor.
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VİKİNGLERİN EN ESKİ YERLEŞİM
YERİ KEŞFEDİLDİ

İzlanda’da gerçekleştirilen yeni arkeolojik kazılar, ülkedeki en eski
Viking yerleşimine ait olduğu düşünülen kalıntıların bulunmasını
sağladı. Kazıya öncülük eden Arkeolog Bjarni Einarsson, antik uzun ev
olduğu düşünülen bu alanın, MS 800’lerde inşa edilmiş olabileceğini
açıkladı. Yapılan kazı çalışmaları, ev kalıntılarının yanında değerli taşlar
ve boncuklardan oluşan çeşitli kalıntıların da bulunmasını sağladı. Çim ve
sazla kaplı evin, 75 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olduğunu
belirten arkeologlar, evde ortak yaşam alanları olarak kullanılan büyük bir
ahşap salonun da bulunduğunu açıkladı. Salonun odalara ayrılıp, birkaç
aile tarafından paylaşıldığını tespit eden arkeologlar, ateş yakmak için
evin merkezi boyunca yer alan ocaklar inşa edildiğini ve aynı zamanda
çiftlik hayvanlarının evde yaşayan insanları soğuktan koruduğunu belirtti.

GÖRME KAYBINA KARŞI
KIRMIZI IŞIK
University College London Oftalmololoji Enstitüsü tarafından
yapılan araştırmada her gün 3 dakika boyunca kırmızı ışığa
bakmanın, özellikle ileri yaşta gerçekleşen görme kaybını
azalttığı tespit edildi. The Journals of Gerontology isimli bilim
dergisinde yayınlanan araştırmada, konsepti denemek için
yaşları 28 ile 72 arasında değişen 12 kadın ve 12 erkek denek
kullanıldı. Bu gönüllülere 670 nanometre dalga boyunda
kırmızı ışık yayan bir el feneri verildi. 24 gönüllü, bu deney
için her gün kendilerine verilen el feneriyle 3 dakika boyunca
kırmızı ışığa baktı. Bu ışığa bakarken düşük kontrastlı harfleri
okumaları istenen gönüllülerin koni fonksiyonları ölçüldü.
Katılımcıların renk kontrastı hassasiyetinde ortalama yüzde 14
iyileşme gözlemlenirken, yaşı 40’ın üzerinde olan gönüllülerin
hassasiyetiyse yüzde 20 arttı. Yapılan bu araştırmayla birçok
hastalığın belirti ve yan etkilerinin iyileştirilmesi bekleniyor.

COVID-19 TAT VE KOKU KAYBINA
NEDEN OLUYOR
İngiltere ve ABD gibi bazı ülkelerde, Covid-19 hastalarının bazıları
bir aydan uzun bir zaman hem tat hem de koku alamadıklarını
söylüyor. Reading Üniversitesi’nden Tat Kimyası Uzmanı Doç. Dr.
Jane Parker ile Londra Üniversitesi’nden Rinolog Dr. Simon Gane’in
yayımladıkları makalede, solunum yollarında mukoz ve doku şişmesi
sonucunda, burnun koku almasını sağlayan olfaktör yarığının tıkandığı
belirtildi. Bu sorun normal şartlar altında hastalığın geçmesinden
bir ya da iki hafta sonra çözülüyor. Ancak bağışıklık sisteminin daha
agresif mücadele ettiği durumlarda nöronlarda da hasar oluşabiliyor ve
bu süre 30 güne kadar çıkıyor. Koku ile tat duyularının birbirleriyle
yakından bağlantılı olduğunu belirten bilim insanları, koku kaybının
tat almayı da etkileyebileceğini söylüyor.
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Kitap tutkunlarına özel hazırladığımız sayfalarımızda Türk ve dünya edebiyatının en önemli başyapıtlarını bir araya getirdik.
Dünyanın ve ülkemizin en ünlü yazarlarının mutlaka okunması gereken ve elinizden düşüremeyeceğiniz kitaplar hakkında ufak
ipuçları verdik. İşte, Türk ve dünya edebiyatının mihenk taşı diyebileceğimiz eserleri sizlerle…

MUTLAKA OKUNMASI
GEREKEN TÜRK KLASİKLERİ

REFET
Fatma Aliye

Türk edebiyatının ilk
kadın romancısı Fatma
Aliye, Refet romanında
çocukluktan genç
kadınlığa, elindeki
tek sermayesi aklı
olan yoksul bir kızın
öğretmen okulundan
mezun olarak tek
başına ayakları üzerinde
durma hikayesini
okuyucusuyla
buluşturur. Kitapta,
sınıflar arası kadın
dayanışması ve
kadınların gündelik
yaşamları oldukça yalın
bir biçimde anlatılır.
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AĞRIDAĞI
EFSANESİ
Yaşar Kemal

Bir aşk destanı olan
Ağrıdağı Efsanesi,
geleneklerini Mahmut
Han’a karşı savunan
Ahmet ile Gülbahar
arasındaki aşkı konu
alır. Efsanelere ve
halk söylencelerine
yürekten bağlı Yaşar
Kemal’in bu romanı,
insan psikolojisinin
derinliklerini de
içerir. Yaşar Kemal
bu romanında kültürel
mirası, kahramanların
ruh hallerini, çevrenin
pastoral özelliklerini
okuyucuya yaşatır.

Pek çoğumuzun arşivinde ya da kütüphanesinde mutlaka Türk
edebiyatı klasiklerine dair kitaplar vardır. Türk edebiyatının
150 yıllık roman geleneğini oluşturan ve hatta yön veren, Türk
edebiyatına geçmişten günümüze ışık tutmuş mutlaka okunması
gereken kitapları sizler için derledik.

KUYRUKLUYILDIZ
ALTINDA BİR
İZDİVAÇ

VURUN
KAHPEYE

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Vurun Kahpeye,
Kurtuluş Savaşı’nın
sürdüğü cephelerden
birinde, belki de en
önemlisinin bağrında,
bir taşra kasabasında
geçer. Halide Edib
Adıvar’ın son derece
gerçekçi, ayrıntılara inen
gözlem gücüyle yazılmış
bu unutulmaz romanı,
Anadolu aydınlanmasının
gerçek kahramanlarına,
halkın aydınlanması için
hayatlarını hiçe sayan
kadınlara adanmış bir
belge niteliğindedir.

Romanda, 1910 yılının
İstanbul’unda, Halley
Kuyruklu Yıldızı’nın 5
Mayıs 1910 tarihinde
dünyaya çarpacağı
söylentisi üzerine, bu
durumla eğlenmek üzere
konferanslar yapan İrfan
Galip ile mektuplaştığı
esrarengiz bir kadının
evliliğe doğru giden
serüveni anlatılır.
Gürpınar’ın bu kitabında,
batıl itikatlara inanan, cahil
insanların gülünç yanları
anlatılmış; bilimin ve
eğitimin ne denli önemli
olduğu vurgulanmıştır.

Halide Edip Adıvar

NOTRE DAME’IN
KAMBURU

SAF BİR YÜREK
Gustave Flaubert

Fransız edebiyatında
gerçekçiliğin öncüsü
sayılan Gustave
Flaubert’in ünlü
öyküsü Saf Bir Yürek,
birçoklarınca başyapıt
kabul edilir. Biricik
aşkı Theodore askere
alınmamak için hali
vakti yerinde bir
kadınla evlenince,
çalıştığı çiftlikten
ayrılıp başka bir kentte
hizmetçi olarak yaşayan
Felicite’nin öyküsünü
anlatır.

Victor Hugo

Romanın başkahramanı
Quasimodo, güzeller
güzeli Esmeralda’ya ilk
görüşte büyük bir aşkla
vurulur. Esmeralda’nın
dünyasındaysa Yüzbaşı
Phœbus’ten başka hiç
kimseye yer yoktur. Sevgi ile
nefretin, iyilik ile kötülüğün
kıyasıya mücadelesinin yer
aldığı roman aynı zamanda
Paris kentinin romanıdır.
Hugo, şehrin o dönemini
adım adım ve olağanüstü
zengin diliyle anlatmıştır.

ELİNİZDEN
DÜŞÜREMEYECEĞİNİZ
DÜNYA KLASİKLERİ

Okulda, evde, işte… Kısacası hayatımızın bir köşesine mutlaka iz
bırakmış dünya klasiklerine dair kitaplar vardır. Kimi unutulmaz
karakterleriyle kimi de duygu ve düşüncelerinize tercümanlığıyla…
İşte karşınızda güncelliğini yıllar boyu yitirmemiş, elinizden
düşüremeyeceğiniz dünya klasikleri…

HAMLET

MARTI

William Shakespeare

Anton Pavloviç Çehov

Hamlet, William
Shakespeare’in en uzun
oyunu olmasının yanı sıra
dünya edebiyatında da en
tanınmış eserlerdendir.
1600’lü yıllardan bu güne
üzerine en çok konuşulan,
hakkında kitaplar yazılan,
çevirisiyle de birçok ülkede
yayınlanan Hamlet, en
çok sahnelenen oyunlar
arasındadır. Trajik bir
intikam öyküsünün
anlatıldığı kitapta olay
örgüsü ve karakterler,
hayranlık uyandıran bir
ustalıkla işlenir.

Anton Çehov’un ilk
tiyatro oyunu Martı,
dört ana karakter
arasındaki romantik
ve sanatsal çatışmalar
etrafında geçer. Kitapta
anlatılan saf bir kız olan
Nina, sönmekte olan
yıldız Irina Arkadina,
deneysel oyun yazarı
oğlu Konstantin
Treplev ile ünlü ve pek
kültürlü olmayan yazar
Trigorin karakterlerinin
tek ortak noktası
sanattır.
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VECİHİ HÜRKUŞ
Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden
Türk Pilot, Mühendis ve Müteşebbis Vecihi
Hürkuş, Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı
ve ilk yerli uçak üreticisidir. 6 Ocak 1896
tarihinde İstanbul’da doğan Vecihi Hürkuş,I.
Dünya Savaşı’na katılmıştır. Yaralanınca
İstanbul’a dönerek Yeşilköy’deki Tayyare
Mektebi’ne girmiş ve pilot olarak
mezun olmuştur. Birinci Dünya Savaşı
sırasında pilot brövesi alarak 7. Tayyare
Bölüğü’nde Ruslara karşı harekata
katılan Vecihi Hürkuş, başarılı keşif ve
bombardıman uçuşları yapmıştır. İçinde
bulunduğu hava muhaberesinde bir Rus
uçağını düşürerek, uçak düşüren ilk Türk
tayyareci unvanını almıştır. Birinci Dünya
Savaşı sırasında Ruslara esir düşen Hürkuş,
Hazar Denizi’nin Azerbaycan kısmında
bulunan Nargin Adası’ndan yüzerek İran
üzerinden kaçmayı başarmış ve yurda dönerek
1918 yılı yaz başında Yeşilköy’deki 9. Harp
Tayyare Bölüğü’nde görev almıştır.
Türk Kurtuluş Savaşı’na katılan Vecihi
Hürkuş, özellikle İnönü ve Sakarya savaşı
sırasında çok başarılı keşif ve destek uçuşları
yapmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son
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Sanattan bilime, tarihte iz bırakmış isimlerin ilham veren
yaşam öykülerini, eserlerini ve buluşlarını yeniden keşfedelim.
gerçekleştirmiş; Uçabilirlik Sertifikası’na
sahip olmak için Yeşilköy’den Ankara’ya
bir uçuş yapmıştır. 14 Ekim 1930
yılında “Tayyarenin teknik vasıflarını
tespit edecek kimse bulunmadığından
gereken vesika verilmemiştir.” cevabını
alan Hürkuş, bunun üzerine bakanlık
nezdinde yapılan girişimler sonucu
uçağa istenen belgenin alınması
amacıyla uçağı sökerek demiryollarından
kiraladığı vagonla Çekoslovakya’ya
gönderilmesi için müsaade almıştır.
Tayyareye ait statik raporu gibi resmi
evrak önce Çek diline çevrilmiş, uçak
gelince tekrar monte edilerek uçağın
malzemeleri ve her türlü teknik kontrolü
yapıldıktan sonra uçuşu istenmiş ve her
uçuşunu yapan Hürkuş, İzmir (Gaziemir
türlü uçuş şekilleri ile uçuşun kontrolü
- Seydiköy) hava meydanına ilk giren kişi
olarak bilinmektedir. Kırmızı şeritli İstiklal tamamlanmıştır. Hürkuş, 23 Nisan
Madalyası sahibi olan Hürkuş aynı zamanda 1931’de Çekoslovakyalı yetkililer
tarafından düzenlenen bir törenle
TBMM tarafından üç kez takdirname
“Yaşasın Türk Tayyareciliği” yazılı
verilen tek kişidir.
bir pankartla onurlandırılarak uçuş
Kurtuluş Savaşı sonrası İzmir’de yeni
müsaadesini almıştır. 25 Nisan 1931’de
tayyarecileri eğitmeye başlayan Hürkuş,
Edirne’ye yanlışlıkla inen bir yolcu uçağını Çekoslovakya’dan uçarak yaklaşık 10
günlük bir sürede Türkiye’ye gelen
almakla görevlendirilmiş ve bu hizmeti
Hürkuş, gene aynı yıl içerisinde Türk
karşılığında uçağa Vecihi adı verilmiştir.
Tayyare Cemiyeti yararına Türkiye turu
Adının uçağa verilmesiyle birlikte uçak
yapmıştır.
inşa etme düşünceleri canlanan Hürkuş,
1932’de Vecihi Sivil Tayyare Mektebi
İzmir Seydiköy Hava Mektebi’nde,
isimli ilk Türk Sivil Havacılık Okulu’nu
bugünkü Gaziemir Hava Teknik Okullar
Komutanlığı, uçak yapımı projesine devam açan Vecihi Hürkuş, okulda ilk Türk
eder. 1923’te ilk Türk uçağını tasarlayarak, kadın pilotu olan Bedriye Gökmen ile
28 Ocak 1925 yılında VECİHİ K-VI adını birlikte 12 pilot yetiştirmiştir. 1937
yılında Türk Hava Kurumu, Hürkuş’u
verdiği uçağını havalandırmıştır.
mühendislik eğitimi alması için
Vecihi Hürkuş, 1930 yılında İstanbul
Almanya’daki mühendislik okuluna
Kadıköy’de bir keresteci dükkanını
göndermiştir. 1954 yılında ilk sivil hava
kiralayarak, 3 ay içinde ilk Türk sivil
yolu şirketini kuran Vecihi Hürkuş,
uçağını, aslında ikinci uçağı VECİHİ
Türk havacılık tarihinin en üretken ve
XIV’ü inşa etmiştir. 27 Eylül 1930’da
girişimci kişilerinden olmuş ve tüm
Kadıköy Fikirtepe’de büyük bir kalabalık
hayatını havacılığa adamıştır.
ve basın topluluğu karşısında uçuşunu

Hakikat gazetesinde yayımlanmaya devam etmiştir.
1892 yılında Muhadarat adlı ilk romanını kendi adıyla
yayımlayan Fatma Aliye Hanım, eserlerinde kadın gözüyle
evlilik, eşler arasındaki uyum, aşk ve sevgi kavramının önemine
değinmiş; genel olarak romanlarındaki kahramanlarını ise
bireyleşme çabasında olan, çalışan, para kazanan, erkeğe ihtiyaç
duymayan kadın kahramanlar yaratmıştır. Cumhuriyet Dönemi
edebiyatında yer etmiş yazarlardan Reşat Nuri Güntekin,
edebiyata olan ilgisini güçlendiren yapıtlar arasında Fatma Aliye
Hanım’ın Udi romanının bulunduğuna edebi kimliğinde yer
vermiştir.
Ref’et, Enin ve Levayih-i Hayat isimli romanlara hayat veren
Fatma Aliye Hanım, edebi eserlerin yanı sıra Hanımlara
Mahsus Gazete’de kadın sorunlarına ilişkin makaleler yazmış
ve muhafazakar görüşlerden kopmadan kadın haklarını
savunmuştur. 1892’de yayımlanan Nisvan-ı İslam adlı kitabında
ise Avrupalı kadınlara, İslam’da kadının durumunu anlatmıştır.
Romanlarında daha modern kadın kahramanlar yaratan
yazar, bu kitabıyla makalelerinde olduğu gibi eski gelenekleri
savunmuştur.
1893 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Bir
Osmanlı Kadın Yazarın Doğuşu (Bir Muharrire-i Osmaniye’nin
Neşeti) adlı kitap, Ahmet Mithat’ın Fatma Aliye’yi anlattığı
yazıları ve Fatma Aliye’nin doğrudan kendisini anlattığı
mektuplarından oluşmuştur. Fatma Aliye Hanım’ın
tanınabilirliği bu kitapla daha çok artmıştır. Edebi yönünün
yanı sıra yardım cemiyetleriyle de ilgilenen Fatma Aliye
Hanım, 1897 yılında 1897 Osmanlı - Yunan Savaşı’nda
yaralanan askerlerin ailelerine yardım amacıyla Tercüman-ı
Hakikat gazetesinde yazılar yazmıştır. Kurmuş olduğu
Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Hanım, Tarihçi
Nisvan-ı Osmaniye İmdat Cemiyeti, ülkedeki ilk resmi kadın
Ahmed Cevdet Paşa ile Adviye Hanım’ın kızları olarak 9 Ekim 1862 derneklerinden biri olmuştur. Fatma Aliye Hanım, Hilal-i
yılında İstanbul’da doğmuştur. Kendisine özel bir eğitim verilmese Ahmer Cemiyeti’nin de ilk kadın üyesi olarak bilinmektedir.
de ağabeyi Ali Sedat Bey’in evde özel hocalardan aldığı dersleri
İlk Türk kadın romancı olma özelliği ile Avrupa ve Amerika
dinlemesi sayesinde kendini geliştirmiştir. Edebi yaşantısına 1889 basınında kendisinden söz edilen Fatma Aliye Hanım’ın
yılında Georges Ohnet’in Volonté adlı romanını Meram adıyla
“Nisvan-ı İslâm” adlı eseri Fransızca ve Arapça’ya, “Udî”
çevirmesi ile başlayan Fatma Aliye Hanım, bu romanı Bir Hanım
adlı romanı Fransızca’ya çevrilmiştir. Émile Julliard adlı bir
imzasıyla yayımlamıştır. Fatma Aliye Hanım’ın bu başarısı, dönemin Fransız yazarının Doğu ve Batı Kadınları adlı kitabını Fransız
ünlü yazarlarından Ahmet Mithat Efendi tarafından Tercüman-ı
gazetelerine yazdığı bir mektupla eleştirmesi Paris’te büyük
Hakikat gazetesinde övülerek yazar tarafından manevi kızı olarak
yankı uyandırmıştır. Eserleri, 1893 yılında Chicago’da Dünya
kabul edilmiştir. Bundan sonraki çevirilerine Mütercime-i Meram
Kadın Kütüphanesi Kataloğu’nda sergilenmiştir.
takma adıyla devam eden Fatma Aliye Hanım, 1891 yılında Ahmet
Fatma Aliye Hanım’ın 1914 yılında yazdığı “Ahmed Cevdet
Mithat Efendi ile birlikte Hayal ve Hakikat adlı romanını yazmıştır.
Paşa ve Zamanı”, yazarın kaleme aldığı son yapıt olmuştur.
Romanın kadın ağzından olan kısmı Fatma Aliye Hanım’ın, erkek
Soyadı Kanunu’ndan sonra Topuz soyadını alan Fatma Aliye
ağzından olan kısmı Ahmet Mithat Efendi’nin kaleminden çıkan eser, Hanım’ın adı, ölümünden sonra Beyoğlu ve Çankaya’da
“Bir Kadın ve Ahmet Mithat” imzasıyla yayımlanmıştır. Bu romandan birer sokağa verilmiş ve 2009 yılından itibaren 50 TL’lik
sonra ikili uzun süre mektuplaşmış ve bu mektupları Tercüman-ı
banknotların üstünde resmi yayınlanmaktadır.

FATMA ALİYE HANIM
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Astronomi, matematik ve dil
bilim konularında önemli
çalışmalar yapan 15. yüzyıl
bilim insanlarından Ali Kuşçu,
Semerkand’da doğmuştur.
Timur ve Osmanlı İmparatorluğu
döneminde yaşayan ve asıl adı Ali
Bin Muhammed olan Ali Kuşçu,
babası Timur İmparatorluğu
Sultanı ve Astronomu Uluğ
Bey’in kuşçusu olduğu için
ailesi “Kuşçu” lakabıyla meşhur
olmuştur. Küçük yaştan itibaren
matematik ve astronomiye ilgi
duyan Ali Kuşçu, zamanın en
önemli bilim insanı Bursalı
Kadızade Rumi, Gıyaseddin
Cemşid ve Muinuddin Kaşi’den
matematik ve astronomi dersi
almıştır. Daha sonra bilgisini
artırmak için Kirman’a giden Ali
Kuşçu, Semerkand ve Kirman’da
eğitimini tamamladıktan sonra
Uluğ Bey’e yardımcı ve Uluğ Bey
Rasathanesi’ne müdür olmuştur.
Semerkand’da bulunduğu
yıllarda ayın evreleri üzerine bir
tez yazan Ali Kuşçu, Risale-i
Hallül-Eşkali-Kamer adlı ilk
yazılı eserini yayımlamıştır. Daha
sonra Ali Kuşçu ve Uluğ Bey,
yıldızların muazzam bir kataloğu
olan ve zamanının en önemli
eseri Zîc-i Uluğ Bey üzerinde
işbirliği yapmıştır. Gök cisimleri
ve dünya arasındaki mesafeleri
ölçmeye yönelik eser üzerinde
çalışmalarını yaklaşık 30 yıl
boyunca sürdüren Ali Kuşçu’nun
bu hesaplamaları günümüz
hesaplamalarına oldukça yakın
olduğu da bilinmektedir.
1449 yılında Tebriz’e göçen Ali
Kuşçu, Tebriz’de Akkoyunlu
hükümdarı Uzun Hasan’ın
sözcülüğünü yapmış, Fatih Sultan
Mehmet’in davetiyle iyi niyet
elçisi olarak İstanbul’a gelmiştir.
Fatih Sultan Mehmet’in emriyle
Osmanlı - Akkoyunlu sınırında
büyük bir törenle karşılanan Ali
Kuşçu, pozitif bilimlere derinden
ilgisi olan Fatih Sultan Mehmet
tarafından İstanbul’da kalması ve
medreselerdeki gençleri eğitmesi

68

2020

ALİ KUŞÇU

istenmiştir. Ali Kuşçu, iyi niyet elçisi olarak geldiği İstanbul’da Ayasofya medresesine müderris
olmuştur. İstanbul’da astronomi ve matematik alanında çalışmalar yürüten Ali Kuşçu’nun derslerini
medrese öğrencilerinin yanı sıra ilim insanları da takip etmiştir.
Astronomi kitabı Risalet-i Fethiye’yi Fatih Sultan Mehmet’e sunan Ali Kuşçu, bu kitabında bugünkü
ekliptik hesaplamasına çok yakın olduğu bilinen “ekliptiğin eğimini” hesaplamıştır. Üç bölümden
oluşan kitabın birinci bölümünde gezegenlerin sayısı, içerikleri, hareketleri ve konumları; ikinci
bölümde ise dünyanın şekli ve iklimlerin sınıflandırılması gibi bilgilere yer vermiştir. Hatta bu
bölümde dünyanın şeklinin neredeyse yuvarlak olduğu belirtilmiştir, ekvatorun iklimi, gezegenlerin
yörüngeleri, yıl ve tarihlerle ilgili açıklamalar, yıldızların yükseliş ve batma zamanları incelenmiştir.
Gök cisimleri hakkında oluşturulan üçüncü bölümde ise dünya alanının hesaplanması, dünya
yarıçapının hesaplanmasındaki matematiksel denklemler, Merkür ve Venüs gezegenleri hakkında
bilgiler yer almıştır.
Sadece astronomi alanında değil matematik, mekanik aletler, dil bilimi ve hitabetle ilgili de birçok
eseri bulunan Ali Kuşçu, cebir ve hesap alanında yazdığı Risale fi’l Muhammediye ve mekanik aletler
hakkında Et-Tezkire fi Alati’r-Ruhaniyye gibi önemli eserlerini bilim dünyasına kazandırmıştır. 16
Aralık 1474 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Astronomi, matematik, teoloji, dini konular ve
dil bilimi hakkında önemli ve alanında çığır açan eserleri ardında bırakan Ali Kuşçu’nun adı NASA
tarafından ayın bir kısmına verilmiştir.

KATHERINE
JOHNSON
NASA’da uzay bilimi alanında çalışan
Afrika kökenli Amerikalı ilk kadın
bilim insanı olarak tarihe geçen
Katherine Johnson, 1918 yılında Batı
Virginia’da doğmuştur. Güçlü merak
duygusu ve sayılarla arasının çok iyi
olması sayesinde başlamış olduğu
ilköğretim hayatına birkaç sınıf atlayarak
devam etmiştir. 13 yaşında liseye,
18 yaşında ise yüksekokula başlayan
Katherina Johnson, okuldaki Matematik
Profesörü W.W. Schieffelin Claytor
mentörlüğünde matematik alanında
üniversite diplomasına sahip olmuştur.
Aynı zamanda matematik alanında mezun
olan ilk Afrika kökenli Amerikalılardan

biri olarak da bilinmektedir.
1937 yılında yüksek onur derecesi alarak
eğitimini tamamlayan Johnson ilk olarak
Virginia’da yerel bir lisede çalışmaya
başlamıştır. 1939 yılında Batı Virginia’da
lisansüstü okulların entegre etmeye karar
verilmesiyle Katherine Johnson, West
Virginia Üniversitesi’nde eğitim görmeye
başlamıştır. Böylece öğretmenliği bırakmış
ve üniversitenin matematik bölümüne
kaydolmuştur.
1952 Ulusal Havacılık Danışma Komitesi
(NACA) Langley Laboratuvarı’ndaki
Batı Bölgesi Bilgi İşlem Bölümü’nde
çalışmaya başlayan Katherine Johnson,
kısa süre sonra kalıcı kadroya geçmiştir.

Sonraki dört yılı uçuş testlerinden
elde edilen verileri analiz ederek
geçirmiş ve sonrasında türbülanstan
kaynaklanan bir uçak kazasının
araştırılması üzerinde çalışmıştır.
1958’de NASA adını alacak olan
ABD Ulusal Havacılık Danışma
Komitesi’nde (NACA) uçak
geliştirme programları kapsamında
çalışmalarına başlayan Johnson,
1961’de ilk kez bir Amerikalıyı
uzaya taşıyan Mercury-Redstone
3 Görevi’nde yörünge analizlerine
katkılarda bulunmuştur.
1962’de ilk kez bir ABD’li
astronotun yörüngeye yerleştirildiği
Mercury-Atlas 6 Görevi’ndeki
çalışmalarda büyük rol oynayan
Katherine Johnson, bu görevdeki
bilgisayar hesaplamalarını
kontrolündeki hızı nedeniyle NASA
tarafından “insan bilgisayar” olarak
anılmıştır. Astronotlar John Glenn
ve Alan Shepard’ın NASA’daki ilk
görevleri, 1969’da Apollo 11’in
Ay’a uçuşu ve Merkür Projesi gibi
birçok uzay uçuşu, Johnson’ın
geliştirdiği Uzay Mekiği programı
aracılığıyla mümkün olmuştur.
Yörünge mekaniği alanındaki
çalışmalarıyla ABD tarafından
gerçekleştirilen ilk uçuşun ve
sonraki uçuşların başarısında
kritik bir role sahip olan Johnson,
35 yıllık NASA kariyerinde
manuel hesaplamaları alanında
ün kazanmıştır. Mars’a yapılacak
uzay yolculuğu planlamaları
gerçekleştirerek 26 araştırma
raporu yazmıştır. NASA’daki basın
toplantılarına katılan ilk kadın bilim
insanı olmayı başaran Katherine
Johnson’a, çalışmalarından dolayı
Amerika Birleşik Devletleri
Başkanlık Özgürlük Madalyası
verilmiştir.
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I ATATÜRK’E DAİR

29 Ekim Cumhuriyet Bayr amı’na
denk gelen bu sayımızda,
Mustafa Kemal Atatürk’ü
yakından tanıma şansı bulmuş,
onun hakkında pek çok hatır ası
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk k adın avuk atı Süreyya
Ağaoğlu’nun Atatürk ile ilgili
anılarından birini sizlerle
paylaşıyoruz.
“Ben Atatürk’ü çok genç bir yaşta tanıdım. Bir üniversite
talebesi idim.” diyen Türk hukukunun öncü kadın ismi Süreyya
Ağaoğlu’nun, Mustafa Kemal Atatürk ile kesişen anısıyla
Atatürk’ün Türk kadınının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için
reformlara nasıl öncülük ettiğini görüyoruz. Geçmişten günümüze
kadar gelen ve ders niteliği taşıyan yaşanan bu anı, 1926 - 1927
yılları arasında Ankara’da geçer. O güne kadar kadınlarla erkekler,
aynı anda lokantada yemek yiyemiyordur. Bu yazılı olmayan kuralı
çiğnemek istemeyen Süreyya Ağaoğlu, çalıştığı dönemlerde öğle
yemeğini ilk başta ufak tefek şeylerle geçiştirir. İlerleyen zamanlarda
sorun olmaya başlayan bu durumu Ağaoğlu, bir arkadaşıyla
birlikte o dönemde sadece milletvekillerinin gittiği, oldukça saygın
olarak bilinen İstanbul Lokantası’na giderek çözmeye çalışır. Öğle
saatinde ve erkeklerinde içeride yemek yediği bir zamanda lokantaya
giden Ağaoğlu ve arkadaşının orada yemek yemesi dikkat çeker ve
söylentilere neden olur. O dönem basın – yayın genel müdürü olarak
görev yapan Süreyya Hanım’ın babası Ahmet Ağaoğlu, dönemin
başbakanı Rauf Bey tarafından konu hakkında aranarak uyarılır,
kibar bir şekilde ikaz edilir.
Bu olayın ardından Ağaoğlu, bir davette Mustafa Kemal Atatürk
ve Latife Hanım ile bir araya gelir. Süreyya Hanım, çalışma hayatından memnun olup olmadığını soran Atatürk’e, yaşamış olduğu öğle yemeği
sıkıntısını aktarır. Atatürk’ün Ahmet Ağaoğlu ve Rauf Bey’in haklı olduğunu söylemesiyle Süreyya Hanım’ı mahcup bir burukluk kaplar.
Ancak ertesi gün, Süreyya Ağaoğlu’nun çalıştığı yere haber gönderen Atatürk, arabasıyla kendisini alarak İstanbul Lokantası’nın önüne götürür.
Lokantanın önünde milletvekillerinin de bulunduğu bir kalabalıkta Atatürk, yüksek bir ses tonuyla “Bugün Süreyya’yı bize götürüyorum, yarın
da bu lokantada yiyecek.” der. Atatürk’ün evine konuk olarak giden Ağaoğlu’na, ertesi gün lokanta hikayesini duyan dönemin önemli isimlerinin
eşleri de eşlik eder. Bu olayın ardından kadınlar ve erkeklerin aynı anda lokantada yemek yemesi normalleşir ve bu durum toplum tarafından
kabul edilir.
Atatürk’ün kadınların toplum içerisinde hareket serbestliğini korumak ve sağlamak istediğini Süreyya Ağaoğlu’nun bu anısıyla bir kez daha
anlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına her zaman güvenmiş ve Türk kadınının toplumda hak ettiği yerlere gelebilmesi için öncü
reformlara imza atmıştır. Bu önemli reformların yanı sıra bu gibi pek çok simgesel olayla da Atatürk, kadının toplumda hak ettiği değere takdir
görülmesi ve saygınlığının pekiştirilmesini sağlamıştır.

“Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın
her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi
olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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TEKNOLOJİ

Günlük işlerinizi hızlı ve pratik bir
şekilde tamamlayabileceğiniz Huawei
markasının yeni matebook’undan
kitap tutkunlarının vazgeçemeyeceği
kitap okuma cihazına, Samsung’un
en yeni ses çubuklarından kablosuz
kulaklıklarına kadar teknolojik
özelliklerle donatılmış ürünleri sizin
için derledik.

HUAWEI MATEBOOK D 14 HER YÖNÜYLE GÜZEL

SAMSUNG’TAN YENİ SES ÇUBUKLARI

Huawei MateBook D 14, çarpıcı 1920 x 1080 IPS ekran
teknolojisiyle donatılmıştır. 4.8 mm’ye kadar inceltilmiş
çerçevesi ve 14
inç FullView
ekranıyla neredeyse
sonsuzu gösterir.
Sadece 1,38 kg
ağırlığında ve 15,9
milimetrekare
kalınlığındaki
aerodinamik
tasarım aynı
zamanda yaklaşık 180 derece itilebilir bir ekrana da sahiptir.
Performansı hızlandıran ve artıran AMD Ryzen 5 3500U
işlemciye sahip Huawei MateBook D 14, PCIe SSD ile
donatılmış, çift kanal mimarisi, DDR4 RAM’de 16 GB’a
kadar destekleme gücü ve yüksek derecede okuma – yazma
hızı özellikleri günlük işlerin hızlı ve pratik bir şekilde
yapılabilmesini sağlıyor. Ürünün öne çıkan özelliklerinden
bir diğeri de telefon ekranının dizüstü bilgisayarında
görülebilir olması. İki cihaz arasında dosyaları sürüklenebilir,
aynı klavye ve mouse ile telefonda başka bir işlem yapılırken,
bilgisayardaki dosyalar da aynı anda düzenlenebilir.

HW-Q950T
ve HWQ900T olarak
isimlendirilen bu
ses çubukları, bir
ses çubuğundan
bekleyeceğiniz
hemen her şeyi
kullanıcıların
hizmetine
sunuyor. 2020
model QLED
televizyonlarının tasarımlarını baz alan bu şık tasarımlı ses
çubukları, HW-Q950T modeli 9.1.4 ve HW-Q900T ise 7.1.4
kanal sistemlerine sahip. Samsung’un yeni ses çubuklarında ses
kalitesini iyileştiren Dolby Atmos ses teknolojisi bulunuyor.
Samsung’un Q-Symphony teknolojisine de sahip olan ses
çubukları, DTS: X ve eARC teknolojilerini de bünyesinde
barındırıyor. Tüm bunlara ek olarak Samsung’un yeni ses
çubuklarında Alexa Voice entegrasyonu ile Tap Sound ve
SmartThings uygulama desteği bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar,
Samsung’un yeni ses çubuklarında günümüz teknolojilerin
çoğunu kullanabilecekler.

FUJIFILM’DEN YENİ UYGULAMA

Son aylarda yaşanan pandemi sürecinde evden çalışmak zorunda kalanlar için webcam’ler
önemini bir kez daha hissettirdi. Fujifilm de profesyonel fotoğraf makinelerini
bilgisayarlar için video konferans uygulamalarında kullanılabilen ve birer webcam’e
dönüştüren Fujifilm X Webcam adlı uygulamasını yayınladı. Bilgisayar veya telefonların
kameralarından memnun olmayanlar için GFX ve X serisi kameralar, Fujifilm’in bu
uygulaması ile dünyanın en pahalı webcam’lerine dönüşebiliyor. Yazılımın bilgisayara
kurulması ve USB kablosuyla bilgisayara bağlanmasıyla bir webcam olarak kullanılabilen
bu uygulama, şimdilik sadece Windows 10 bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Fujifilm X
Webcam’in desteklediği fotoğraf makinesi modelleriyse GFX100, GFX 50S, GFX 50R,
X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-T4, X-T3, X-T2.
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KOBO LIBRA İLE DİJİTAL KİTAP
OKUMA KEYFİ
Yeni sayfa çevirme tuşları, yatay ve dikey
modda ya da metnin yönünün otomatik olarak
değiştirilmesi özellikleriyle daha keyifli ve
konforlu bir okuma deneyimi sunan Kobo
Libra H20, kitap okumayı sevenler için ideal
bir okuyucudur. Su geçirmezlik sağlayan
HZO Protection özelliği sayesinde havuz ve
deniz kenarında da kullanılabilir. 7’’ Carta E
Ink HD dokunmatik ekran sayesinde doğal
ve baskı netliğinde, ince ve hafif tasarımıyla
birlikte rahat okuma kolaylığı sunar.
ComforLight Pro ile gün boyunca mavi ışığa
maruz kalma oranını azaltır, otomatik veya
manuel ışık ayarı ile ister gece ister gündüz
göz yormadan en iyi okuma deneyimi sağlar.
6 bin e-kitap kapasiteli 8 GB depolama
alanına sahip TypeGenius özelliğiyle 50 yazı
tipi boyutu ve 11 yazı stili arasında seçim
yapılabiliyor, sayfa boşlukları ayarlanabiliyor
ve not alınabiliyor.

HAYALİNİZDEKİ TASARIMLAR İÇİN ARÇELİK 3D PT1000

Arçelik 3D PT1000 Yazıcı, 3B modellenmiş dijital tasarımları, 3B nesnelere
dönüştürür ve katmanlı üretim teknolojisiyle baskılar halinde kullanıcılarına
güvenli bir şekilde sunar. Elektrik kesintisinden sonra baskıya devam
edebilir, esnek ve çıkarılabilir baskı tablası ile basılmış modelleri kolayca
alabilir, her yerden erişilebilir bulut destekli yazılım ve işletim sisteminden
bağımsız olması gibi özelliklere sahiptir. Okul ve atölyede ihtiyaçlarına göre
tasarlanan Arçelik yazıcı, eğitim sistemlerine uygun eğitim paketi ve kolay
ara yüzü ile daha üretken nesillerin yetişmesine katkıda bulunur. İnternet
üzerinde yaptığınız dilimleme işlemleri sonrasında, baskı süresi, cihaz ve
filament durum bilgileri anlık olarak görüntülenebilir. 3B yazıcı kullanımını
basitleştiren ara yüz çözümleriyle kaliteli baskılar sunan Arçelik 3D
PT1000, tamamen kapalı yapısıyla da stabil bir şekilde güvenli bir kullanıma
sahiptir.

SAMSUNG GALAXY BUDS KABLOSUZ KULAKLIKLARLA
ANINDA MÜZİK
Galaxy Buds Kablosuz Kulaklıklar, bluetooth üzerinden Galaxy cihazına bağlanıyor
ve anında kullanıcılarına müzik keyfi sunuyor. SmartThings uygulamasının yüklü
olduğu, Android 7.1.1 veya daha sonraki bir sürümle çalışan Samsung mobil
cihazlarda görüntülenebilen kablosuz kulaklıklar, cihaza, işletim sistemine ve
kullanım ortamına (koşullara) bağlı olarak değişebiliyor. Galaxy Buds, diğer
eşyalarınızla birlikte cebinize rahatlıkla sığmasını sağlayan inceltilmiş bir tasarıma
sahiptir. Aynı zamanda, günlük rutininize anında uyum sağlayan standart renk
seçenekleri de sunulmaktadır.
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KALITELI
DOYURUCU
HIZLI
UYGUN FIYATLI
PIDEM
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İlk restoranını 2010 yılında
Eskişehir’de açan Pidem, bugün
Türkiye’nin en yaygın pide zinciri
restoranlarından. Bol seçeneği
ve doyurucu lezzetiyle hazırladığı
pidelerinin lezzet sırrı ise her
siparişte taze ve günlük malzemelerin
kullanılmasından geçiyor. Kaliteli,
doyurucu, hızlı ve uygun fiyatlı
ilkelerini, servisine ve işin ehli ustalar
tarafından hazırladığı pidelerine
yansıtan Pidem’in lezzet yolculuğu,
yeni sayımızda sizlerle…

ETLİ ŞAHANEM
İÇİNDEKİLER

• %100 Dana Eti
• Kırmızıbiber
• Yeşilbiber

• Domates
• Ispanak
• Mısır

•Kaşar Peyniri
•Tuz

LEZZET ÖNERİSİ
İştahları kabartan çıtır çıtır Etli Şahanem’i, Türk mutfağına ait
buz gibi hazırlanmış, bol köpüklü ayranla ya da dilim limonlu gazlı
içeceklerle tüketebilirsiniz. Dilerseniz de üzüm şırası ve limon gibi
meyvelerden hazırlanan doğal içecekleri tercih edebilirsiniz.
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KUŞBAŞILI PİDEM
İÇİNDEKİLER

•%100 Dana Kuşbaşı
•Domates

•Yeşilbiber
•Maydanoz

•Tuz

LEZZET ÖNERİSİ
Mis kokusu ve incecik hamuruyla hazırlanan Kuşbaşılı Pidem’in muhteşem
lezzetini kekik, kırmızıbiber, kimyon ve pul biber gibi baharatlarla ikiye
katlayabilirsiniz. Daha keskin bir lezzet için Kuşbaşılı Pidem’i, acı sos, bol
sumak ve limonla da buluşturabilirsiniz.

76

2020

GURME

I PİDEM

SEBZELİ ŞAHANEM
İÇİNDEKİLER
• Kırmızıbiber
• Yeşilbiber

• Domates
• Ispanak

• Mısır
• Kaşar Peyniri

• Tuz

LEZZET ÖNERİSİ
Sebze tutkunlarının gözdesi Sebzeli Şahanem’i haydari gibi yoğurtlu
mezelerle hazırlanan yardımcı lezzetlerle tüketebilirsiniz. Enfes hamurunun
yanı sıra mevsimin en taze sebzeleriyle hazırlanan Sebzeli Şahanem’in
yanına acılı ezme ve acuka gibi daha baskın mezeler de yakışacaktır.
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ISPANAKLI PATATESLİ
PİDEM
PİDEM
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İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

• Ispanak
• Yeşilbiber
• Maydanoz
• Tuz

• Patates
• Yeşilbiber
• Maydanoz
• Tuz
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KÜNEFE
İÇİNDEKİLER
• Kadayıf
• Künefe Peyniri
• Künefe Şerbeti
• Kaymak
• Antep Fıstığı Tozu
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SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYA
Sosyal medya fenomenlerinin ve ünlü isimlerin Instagram hesaplarında yer
verdiği içerikleri sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz…

BURCU ESMERSOY @burcues

İLKER KALELİ @ilkerkaleli

ÇAĞATAY ULUSOY @cagatayulusoy

ÖZGE GÜREL @ozgecangurelofficial

Güzel model ve sunucu Burcu Esmersoy’un
Instagram hesabında 4 milyon takipçisi bulunuyor.
Spor yapmayı seven başarılı sunucu, günlük spor
rutininden fotoğraflar paylaşıyor. Sağlıklı beslenme ve
cilt bakımıyla da yakından ilgilenen Esmersoy, yıllara
meydan okuduğu güzelliğini borçlu olduğu tüyolara ve
ürünlere hesabında sıklıkla yer veriyor. Sosyal medyayı
aktif kullanan Esmersoy, hemen hemen her gün
muhakkak bir paylaşım yapıyor.

Her yaştan takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu ve
model Çağatay Ulusoy’u 4 milyon 800 bin kişi takip
ediyor. Instagram hesabında yer aldığı projelerin
video ve görsellerini bolca paylaşan ünlü oyuncu,
takipçilerine duyurumlarını da ilk buradan yapıyor.
Doğayla iç içe olmayı seven oyuncu aynı zamanda
tam bir balık avı tutkunu. Balık avından kareleri ve
doğada yaptığı aktiviteleri hesabından paylaşan
Ulusoy’un her bir karesi takipçileri tarafından
oldukça beğeni topluyor.
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Televizyon dizileriyle hayatımıza giren İlker Kaleli,
başarılı oyunculuğuyla ekranlarda olduğu kadar
hayranlarının gönlünde de yer etti. Bulunduğu her
yapım çokça izlenen yakışıklı oyuncunun Instagram’da
1 milyon 100 bin takipçisi bulunuyor. Piyanoya olan
yeteneğini takipçileriyle paylaşan Kaleli, kedisiyle olan
anılarına da yer vermeyi ihmal etmiyor. Tek başına
poz verdiği kareleri paylaşmayı daha çok tercih eden
Kaleli’nin her paylaşımı, binlerce yorum alıyor ve
beğeni yağmuruna tutuluyor.

Son dönemlerde ekranların sevilen yüzü Özge Gürel,
yer aldığı her yapımla hayran kitlesini daha da büyütüyor.
Profilinde en çok profesyonel çekimlere yer veren
Özge Gürel’in Instagram hesabını 3 milyon 900 bin
kişi takip ediyor. Kapak konuğu olduğu dergilerin
çekimlerini de sıklıkla paylaşan güzel oyuncu, katıldığı TV
programlarından ve yer aldığı projelerden de paylaşımlar
yapıyor.

ELÇİN SANGU @elcinsangu

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Elçin Sangu, rol aldığı
yapımlarda çok sevildiği gibi sosyal medyada da sıkı
takip ediliyor. 7 milyon 200 bin kişi tarafından takip
edilen Sangu, genellikle çektiği manzara karelerini
paylaşmayı seviyor. Evcil hayvan sahibi güzel oyuncu,
sevimli dostlarıyla geçirdiği vakitleri de sık sık
takipçileriyle paylaşıyor. Rol arkadaşlarıyla uzun süren
dostluklar kuran sevilen oyuncu, birlikte geçirdikleri
eğlenceli vakitlerden karelere de hesabında yer
veriyor.

BURAY @buraymusic

Beste ve şarkılarıyla müzik piyasasında adından sıkça
söz ettiren şarkıcı Buray’ın en büyük tutkularından
biri seyahat etmek. Eğlenceli ve sempatik tavırlarıyla
sevenlerinin gönlünde taht kuran başarılı müzisyen,
seyahat ettiği yerlerden kayıt aldığı stüdyoya, evinden
konserlerine kadar her anını samimiyetle profiline
taşıyor. Instagram’da 782 bin takipçisi bulunan Buray,
hesabından yaptığı canlı yayınlarla takipçileriyle bir
arada olmayı seviyor.

