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EDİTO
Sevgili We You They Okurları,
Yeni bir yılın getirmesini istediğimiz güzelliklere ve iyiliklere, sanırım bu kez her yıl olduğundan daha
fazla ihtiyacımız var. Dilek ve temennilerimizin bu yönde seyrettiği 2021 yılıyla hayallerinizin ve tüm
isteklerinizin hayat bulmasını diliyorum.
Binbir emekle büyüttüğümüz dergimizin 4. yaşını karşıladığımız yeni sayımızda, birbirinden dolu
dosyalarla karşınızdayız.
Yılın tam bu aylarında bembeyaza bürünen noktalara çevirdiğimiz Gezi sayfamızın rotasında Kartepe
Kayak Merkezi’nin yer aldığı Kocaeli var. Doğanın ve tarihin kalbindeki, ülkemizin bir başka güzelliği
Kocaeli hakkında bilmedikleriniz ve merak ettikleriniz bu sayıda.
Sait Faik Abasıyanık’ın da dediği gibi her şey bir insanı sevmekle başlarmış. Biz de tüm dünyada
aşkın ve sevginin günü olarak kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nü unutmadık. Stilinize ve yaşam
alanlarınıza yılın en romantik gününü kodlayabileceğiniz önerilerimize bolca yer verdik.
Dergimizin çiçeği burnunda konularından Faydalı Uygulamalar ile ülkemizde ve dünyada akıllı telefon
kullanımıyla hayatımıza giren mobil uygulamaların sunduğu ayrıcalıkları derledik.
Merakla beklenen kapak konuğumuz ise unutulmaz dizilerin sevilen isimlerinden Açelya Akkoyun
oldu. Sunuculuğuyla da ekranlarda yer eden gamzeli güzel Açelya Akkoyun ile gerçekleştirdiğimiz
samimi röportajımızı keyifle okumanızı dileriz.
Kategori yönetimi, satın alma süreçleri, tedarikçi ilişkileri ve sektöre dair dinamiklerin yer aldığı
kurum içi röportajımızı ise Özdilek Kategori Yönetimi ve E-Ticaretten Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Aytekin Keskin ile gerçekleştirdik. Ders niteliğindeki röportajımız, profesyonel iş
hayatının inceliklerini tecrübe ve deneyimlerle siz değerli okurlarımızla buluşturuyor.
Tüm dünyaya 2021’in başta sağlık olmak üzere tüm güzellikleri ve iyilikleri getirmesi dileğiyle…
Sevgi ve saygılarımla,
Emine Nalbant
Editör
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ÖZDİLEK'TEN HABERLER

ÖZDİLEK'TEN

HABERLER

ÖZDİLEK’İN YENİ DEPARTMAN MAĞAZASI
İSTANBUL VEGA AVM’DE AÇILDI
Özdilek, yeni departman mağazasını İstanbul’un en yeni alışveriş merkezlerinden Vega AVM’de açtı. Özdilek, bünyesindeki ÖzdilekPark
Antalya, Bursa Nilüfer ve İstanbul AVM’lerinde yer alan üç departman mağazasının yanı sıra Erzurum’da bir, İstanbul’da dört ayrı AVM
içerisinde yer alan departman mağaza sayısını toplam 8’e çıkararak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 3 bin 200 metrekarelik alanda
2 katlı ve son derece modern mimari tasarımlarla dizayn edilen departman mağazada, Özdilek’in kendi üretimi olan tekstil, ev tekstili ve
dekorasyon ürünleri yer alırken ayrıca tuhafiye, züccaciye ve aksesuar ürün gruplarıyla birlikte yerli ve yabancı birçok markanın ürünleri de
satışa sunuluyor.
Ev tekstili bölümünde havlu, bornoz, nevresim ürünlerinin tamamını kapsayan Özdilek Ev Tekstili, Sadem, Floretta markaları, tekstilde
ise yine Özdilek markalarından; Funfair, Finesuits, Shefame, First Company ile çocuk, kadın ve erkek giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar
ürünleri; Travel Zone markalı valizler yer alıyor.

ÖZDILEK MAĞAZACILIK YATIRIMLARINI BÜYÜTÜYOR
11 alışveriş merkezi, 10 hipermarket, 8 departman mağaza, 2 konsept lokum mağazası,
kiralanabilir satış alanlarıyla farklı markaları tek çatı altında buluşturan ÖzdilekPark
konseptli 3 alışveriş merkezi ve 139 ev tekstili mağazası ile istihdam sağlayan Özdilek,
mağazacılık sektörüne dair önemli adımlar atmaya devam ediyor. Pandemi sürecine
rağmen yeni yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan Özdilek Holding’in bir
sonraki yatırımı ise Sakarya’daki Cadde 54 AVM’de açacağı departman mağaza olacak.

GÜVENLI VE HIJYENIK ALIŞVERIŞ
Pandemi sürecinin başından bu yana “Önlemlerimizle Güvendesiniz” mottosuyla
misafirlerini ağırlamaya devam eden Özdilek AVM’leri, yapmış olduğu hijyen
tedbirlerini, bakanlığın yayımlamış olduğu gerekçe ve genelgeler kapsamında
yürütüyor. Var olduğu her alanda misafirlerine güvenli alışveriş ve güvenli hizmet
sunan Özdilek, aynı hassasiyetini yeni departman mağazasının açılışında da gösterdi.
Üst düzey hijyen tedbirlerinin alındığı Özdilek departman mağaza, Vega AVM’de tüm
ziyaretçilerini bekliyor.
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ÖZDİLEK, DOĞANIN
VE SANATIN IŞILTISINI
YENİ YILDA DA
EVİNİZE TAŞIYOR
Yıl içerisinde tüm özel günlerde yapmış olduğu konsept tasarım
çalışmalarıyla evinizin modasını belirleyen Özdilek Ev Tekstili,
2021 Yeni Yıl Koleksiyonu’na ait yeni yıl temalı nevresim takımını
kullanıcılarıyla buluşturuyor. Özdilek Ev Tekstili, yeni yıla özel doğanın
ve sanatın ışıltısını evinize taşıyabileceğiniz Özdilek Winter Garden
Nevresim Takımı’nı dijital platformlarda yer almak üzere yayınladığı kış
rüyası tadındaki reklam filmiyle tanıtıyor. Işıltılı ve sıcacık tasarımıyla
yaşam alanlarınızda adeta bir kış masalı atmosferi oluşturabileceğiniz
nevresim takımı, yeni yılın en sevilen renkleriyle dikkat çekiyor. En
güzel uykularınıza eşlik edecek Özdilek Winter Garden Nevresim
Takımı’na uyumlu koleksiyonda bornoz da bulunuyor. Özdilek Ev
Tekstili, yaşam alanlarına yeni yılın ışıltısını yansıtmak isteyen herkesi
Özdilek Ev Tekstili mağazalarına, alışveriş merkezlerine, çevrim içi
alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’a, yetkili satış noktaları ve Özdilek
bayilerine bekliyor.

ÖZDİLEK’TEN
SEVGİLİLER
GÜNÜ’NE
ÖZEL TASARIM
Kaliteyi ve şıklığı tüm ürünlerine kodlayan Özdilek Ev Tekstili, 14 Şubat
Sevgililer Günü’ne özel tasarladığı nevresim takımı ile yatak odalarında
sonsuz aşkı resmediyor. Sevginin ve aşkın gücünü yansıtan desen ve
renklerle hazırlanan Özdilek Always in Love Nevresim Takımı’nda
köklü aşkın simgesi olarak, kalpten bir ağaç teması yer alıyor. Adındaki
“daima aşk, aşık” anlamları, aşkın rengi kırmızı ve saflığın rengi beyazla
bütünleşerek koleksiyonda görülüyor. Koleksiyonun tamamlayıcısı olarak
iki yastık yan yana geldiğinde de kırmızı bir kalp ortaya çıkıyor. Sevgililer
Günü için çok özel, günlük kullanım için de oldukça ideal olan Özdilek
Always in Love Nevresim Takımı’nın yer aldığı koleksiyonda 13 farklı renk
alternatifiyle bornoz da satışa sunuluyor. Özdilek Ev Tekstili, 14 Şubat
temalı tasarlamış olduğu nevresim takımını, dijital mecralarda yayınlanmak
üzere hazırlatmış olduğu reklam filmiyle tanıtacak. Reklam filminin
gösterimiyle birlikte koleksiyon ürünlerini Özdilek Ev Tekstili mağazaları,
alışveriş merkezleri, çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com, yetkili satış
noktaları ile Özdilek bayilerinden satın alabilirsiniz.
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LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR
İÇİN TURUNCU IŞIK
YAKTI
Sosyal sorumluluk projelerine destek veren Wyndham Grand
İstanbul Levent, Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemili
çocuklara ışık oldu. Bu anlamlı ve önemli haftaya dikkat
çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla otel ışıklarını
turuncuya çeviren otel yönetimi, LÖSEV’in (Lösemili Çocuklar
Vakfı) başlattığı #LÖSEVdeHerÇocukKahraman çalışmasına
destek verdi. Geçtiğimiz yıllarda da bu anlamlı projede yer
alan otel yönetimi, lösemi ile mücadele eden binlerce çocuk
kahramanın elinden tutarak onlara ışık olmayı amaçlıyor.
Wyndham Grand İstanbul Levent “Şehrin Kalbinde, Kalitenin
Kalbinde” mottosunda da değindiği gibi şehrin merkezinde
yer alan otelin ışıklarını turuncuya boyayarak hem merkezi
konumunun avantajını kullanıp projeye destek oldu hem de
çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara
dikkat çekti.

ÖZDİLEK’TE
MUTLULUĞA ENGEL
YOK

Engelli bireylerin toplumda kabulü ve farkındalık yaratmak amacıyla
her yıl gerçekleştirmiş olduğu atölye etkinliklerine bu yıl pandemi
nedeniyle ara veren Özdilek Yalova, küçük hediyelerle büyük
mutluluklar yaşatmaya devam ediyor. Özdilek Yalova yönetimi,
Dünya Engelliler Günü kapsamında Yalova Milli Piyango Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kız Çocukları Umut Evi’ni, sağlık
ve hijyen tedbirlerini öncelikli olarak yerine getirerek ziyaret etti.
Dünya Engelliler Günü’ne özel gerçekleştirilen ziyaret sırasında
rehabilitasyon merkezinde kalan engelli bireylere havlu hediye
edildi. Hediyelerini alan bireyler, mutluluklarını ifade edecek
hareket ve tavırlar sergiledi. Rehabilitasyon merkezi yetkilisi,
böylesine zorlu geçen bir yılda unutulmadıkları için Özdilek
Ailesi’ne teşekkür etti. Toplumun pek çok alanında farkındalık
yaratmaya yönelik projeler ve etkinlikler düzenleyen Özdilek, bu
çalışmalarını önümüzdeki günlerde de devam ettirecek.
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Aytekin Keskin:
“Müşteri hepimizin patronu…”
Bu sayımızda Özdilek Kategori Yönetimi ve E-Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Keskin ile bir
araya geldik. Kategori yönetimi, satın alma süreçleri, tedarikçi ilişkileri ve sektöre dair dinamikleri konuştuğumuz
ve iş hayatının 26. yılında edindiği tecrübeleriyle sosyal yaşamından çıkarımlarını paylaştığı samimi bir röportaj
gerçekleştirdik. Sizi röportajımızla baş başa bırakarak keyifli okumalar diliyoruz.
Röportaj Ece Şentürk Fotoğraf Ahmet Sungur

Öncelikle sizi yakından tanımak
isteriz, kendinizden ve öz
geçmişinizden bahsedebilir
misiniz?
Artvin’in Şavşat ilçesinde 28 Nisan
1972 yılında doğdum. 1991 yılında
İnönü Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun
oldum. Askerliğimi yedek subay olarak
tamamladıktan sonra 1994 yılında iş
hayatıma Özdilek’te başladım. Birçok
arkadaşım gibi benim de ilk iş yerim
Özdilek oldu. Babam memur olduğu için
üniversiteye başlayıncaya kadar birçok farklı
şehirde bulundum, Ankara’da 7, İzmir’de 5,
Malatya’da 4 yıl yaşadım. Kastamonu, Bartın
ve son olarak Bursa olmak üzere birçok farklı
ilde ikamet ettim. Her şehir benim için yeni
bir başlangıç oldu. Böylece Türkiye’nin
birçok bölgesinden farklı insanlarla tanışma
ve farklı kültürleri tanıma fırsatı buldum.
Bu durumun iş hayatıma büyük faydasının
olduğunu söyleyebilirim.

Kategorilerin ve e-ticaret
biriminin faaliyetlerini
yönetiyorsunuz. Görev ve
sorumluluklarınız neleri
kapsamaktadır?
“Kategori yönetimi” tüm ürünlerin; doğru
tedarikçiden, doğru fiyat ve kalitede,
doğru miktar ve doğru zamanda satın
alınmasından başlayarak, doğru yer ve doğru
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zamanda ve doğru şekilde teşhir edilerek,
müşteriye doğru hizmet ve bilgiyle doğru
fiyattan satılmasına kadar geçen tüm süreci
kapsayan oldukça geniş bir kavramdır. Bu
süreç, ürünün müşteri tarafından satın
alınmasıyla sona ermez. Müşterinin geri
bildirimlerini yakından takip ederek,
müşteri memnuniyet ve şikayetlerini
dikkate alarak, satın alma planları ve piyasa
koşullarını da göz önünde bulundurarak
ve sürekli olarak güncelleyerek devam
eder. E-ticaret birimi de temelde aynı
mantıkla yönetilmektedir. Benim buradaki
görevimin, satışa sunduğumuz ürünlerin
doğru tespit edilmesini, müşterinin
üründen gereken faydayı sağlamasını,
memnun ayrılmasını, müşteriye tekrar bizi
tercih etme motivasyonu kazandıracak
kalitede ürünlerin satılmasını ve rekabetin
doğru yönetilmesini sağlamak olduğunu
söyleyebiliriz. “Ürün değil deneyim
satıyoruz” diyoruz. Buradaki deneyim; ürün,
ortam, iletişim, müşterinin hissettikleri
ve üründen sağlanan fayda ile bir sorun
yaşandığında sunduğumuz çözümlerden
oluşan bir döngüdür. Kendimizi
müşterinin yerine koyarak, tecrübe etmek
istemediğimiz olumsuzlukların önceden
planlanarak bertaraf edilmesi için çalışıyor
ve bir anlamda müşterinin avukatı gibi
hareket ederek tüm süreçlerimizi buna
göre yönetmeye çalışıyoruz. Kendimizi
işimizin patronu olarak görüyor ancak
müşterinin hepimizin patronu olduğunu
aklımızdan çıkarmıyoruz. İşimizin en

önemli bölümünü satın alma oluşturuyor.
Satın almayı delege etmek kolay bir iş değil
çünkü güven gerektiriyor. Satın almada
temel ilke, alırken kazanmaktır. Satın alma
yapan kişinin güvenilir, zeki, maliyetler ile
piyasa konusunda bilgili ve sabırlı olması
gerekiyor. Sabırlı olmayı biraz açmam
gerekirse az konuşmak çok dinlemek
gerekiyor. Zira çok konuşan çok hata
yapabilir. Satın alma, konuştuğunuz şeyin
arkasında durmayı gerektiriyor. Biz de bu
doğrultuda hareket ediyoruz.

Rekabeti nasıl yönetiyorsunuz?
Müşterinin en çok tercih ettiği ürün
gruplarını sürekli tahlil ediyoruz, rakip
fiyatlarını sistematik şekilde inceliyoruz
ve buna göre gerekiyorsa fiyatlara
müdahale ediyoruz. Otomatik sipariş
yöntemiyle ürünlerimizin yok satmasını
engellemeye çalışıyoruz ve raflarımızın
her gün kontrolünü yapıyoruz. Kesinlikle
standartların bozulmasına izin vermiyor
ve gerekli gördüğümüz tüm ürünlerin
analiz ve tahlillerini yaptırıyoruz. Bu sayede
istediğimiz kalitede ürünün müşteriye
istediğimiz standartta ulaştığından
emin oluyoruz. Bunu yaparken hizmet
kalitemizi maksimum derecede tutarak
müşteri memnuniyetini de sürdürüyoruz.
Özdilekteyim.com ile e-ticarette de aynı
sistemi yürütüyoruz. Müşterimiz hiçbir
sorunla karşılaşmasın ancak karşılaşırsa da
anında çözelim ve müşteri talebini yenilesin
istiyoruz.

“ASIL DEĞERLI
OLANIN IŞI
YAPMAKTAN
ÇOK, IŞIN IÇINE
KENDINIZI
KATMAKTAN
VE IŞE
KAPILMAKTAN
GEÇTIĞINE
INANIYORUM”
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“MÜŞTERI
MEMNUNIYETINI
ARTIRMA
ÇABALARIMIZA
ETKIN BIR ŞEKILDE
DEVAM EDECEĞIZ”
Pazar ve müşteri ihtiyaçları
doğrultusunda nasıl strateji
geliştiriyorsunuz?

Perakende sektörü için pazar
ve rakip analizi yapmanın
öneminden bahsedebilir misiniz?
Müşteri her zaman avantaj ve yenilik ister.
Siz yenilik ve avantaj sunmaktan hiçbir
zaman vazgeçmemelisiniz. Bunun için de
rakiplerinizi çok iyi izleyerek öne geçmenin
yollarını aramalısınız. Sonuçta herkes benzer
ürünler satıyor, bunun için fark yaratmanız
gerekiyor. Biz bu farkı, tüm süreci doğru
yöneterek, ürünün üretiminden başlayarak
müşterinin kullanımına kadar geçen tüm
süreci çok iyi izleyerek, doğru firmayı
seçerek, ürünü doğru şekilde depolayıp
müşteriye doğru şekilde ulaştırarak
sağlıyoruz. Pazarda da fark yaratmak adına
kendi markalarımızı ürettiriyoruz. Tekstil,
gıda dışı, taze gıda gibi birçok kategoride
51 farklı markamız var. Bunların hepsinin
temelinde, ürettiğimiz ürünü müşteriye
istediğimiz kalitede sunmak yatıyor.
Müşterinin elde edeceği faydayı maksimize
etmek, daha az ödeyerek daha yüksek
kalitede bir ürüne sahip olmasını sağlamak
ve süreçlerin tamamını kontrol altına almak
amacıyla hareket ediyoruz. Fark yaratmak
istiyorsanız avantaj neredeyse siz orada
olmayı başarmalısınız. Bu konuda çok
hassas davranıyoruz. Gerekli gördüğümüz
ürünlerde kendi ithalatımızı yapıyor, kendi

14

2021

tasarımlarımızı ürettiriyoruz. İstediğimiz
kaliteyi elde ederek verimlilik ve maliyet
dengesini sağlıyoruz. Tüm bu süreçleri
ise organizasyon yapımız ve raporlarımızı
analiz ederek denetliyor, her ay detaylı olarak
üzerinden geçiyor ve gereken tedbirleri
gecikmeden alıyoruz.

Müşteri eğilimlerini önemli
ölçüde şekillendiren trendlerin
getireceği risk ve fırsatları nasıl
analiz ediyorsunuz?
Birçok yolu var ama en önemlisi
organizasyon yapımız. 5 ana kategorimiz
ve kategorilerimize bağlı otuz alt kategori
mevcut. Her alt kategorininse ürün müdürü,
uzman ve yardımcıları var. Her alt kategoriyi
yönetirken kendi sektöründeki dinamikleri
dikkate alıyoruz. Biz vücudun ana
damarlarından kılcal damarlarına uzanan
bir yol gibiyiz. Bu sistemle herkes kendi
işinin patronu oluyor ve rakipleri sıkı bir
şekilde analiz ediyor. Piyasayla iç içeyiz. Bir
yandan piyasada yeni çıkacak tüm ürünlerin
öncelikle raflarımızda olmasını sağlarken
bir yandan da sektörel gelişmeleri takip
ederek gerekli planlamaları yapıyoruz. Bu
yüzden her alandaki gelişimi çok yakından
izleme şansına sahibiz, bu bizim en büyük
farkımız.

Öncelikle müşteri ihtiyaçlarını doğru
belirlemek için çalışıyoruz. Anketlerimiz
ve satış personelimiz aracılığıyla
misafirlerimize beklentilerini ya da eksik
buldukları noktaları soruyoruz. Kalite
yönetim müdürlüğümüzün bu konudaki
araştırmalarını inceliyoruz. Gittiğimiz
fuarlarda da o sene, hatta bir sonraki sene
popüler olacak ürünleri tahmin edebiliyoruz.
Satış hızı da belirleyici bir faktör. Doğru
yerde ve doğru fiyata sahip bir ürün, 1 - 2
hafta içerisinde tepki almıyorsa muhtemelen
daha sonra da tepki almayacaktır, bu nedenle
hızla çözümlenmesi gerekir. Amacımız
ürünlerin bize herhangi bir finansal yük
getirmesini engelleyerek, hedeflenen
devir hızını yakalamaktır. Müşteriye daha
fazla fırsat sunmak ve müşterilerimizin
ihtiyaçlarını yoka düşmeden karşılamak ana
sorumluluğumuz.

Pandemi sürecinde e-ticaret
durumu ve yeni kullanıcılardan
bahsedebilir misiniz?
Pandemi ile birlikte ciromuz ve alışveriş
yapan müşteri sayımız yaklaşık dört kat,
buna paralel olarak da üye sayımız iki
kat arttı. Satış eğiliminin bu dönemde
market ürünlerine daha fazla kaydığını
gözlemliyoruz. Pandemi döneminde yeni
üye olan kullanıcılarımızın yarısının
sipariş vermeye devam ettiğini tespit
etmiş bulunuyoruz. Bu da bize duyulan
memnuniyetin arttığını gösteriyor. Müşteri
memnuniyetini artırma çabalarımıza etkin
bir şekilde devam edeceğiz.

Özdilekteyim.com kullanıcılarına
sunacağınız yenilikler olacak mı,
geleceğe dair planları nelerdir?
ERP altyapımıza uyumlu olan sistemimizi,
bulut tabanlı bir e-ticaret çözümü olan
SAP Hybris Commerce Cloud alt yapısına
taşıyoruz. Bu şekilde tek marka çoklu kanal
yapısını oluşturmuş olacağız ve hem çevrim
içi hem çevrim dışı bütünlüğü sağlayarak iki
tarafın birbiri arasındaki sinerjisini artırmış
olacağız. Kullanıcımızı daha yakından
izleyip, tanıyabileceğiz. Kullanıcılarımız
da bize her noktadan ulaşabilecek. Örneğin
fiziki mağazadan alınan indirim çeki,
Özdilekteyim.com’da da kullanılabilecek.
Bu konuda önümüzdeki dönemde çok
daha ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz.
En önemli hedefimiz, yıllardır süregelen
Özdilek kalitesi ve tecrübesini, çevrim içi
ortamda da sürdürmek ve bu kaliteli hizmeti
tüm Türkiye’ye sunmak. “Özdilek Farklıdır”
ilkemizi e-ticarette de devam ettirmekteyiz.
En uygun fiyatı sunmayı, hız ve müşteri
memnuniyetinde en iyi olmayı hedefliyoruz.
2021 yılı, market alışverişlerinin
kullanıcılarımıza ulaşması konusunda
daha aktif olacağımız bir yıl olacak. Market
alışverişi olan bölgelerdeki hizmet ağımızı
da genişleteceğiz. Uzun vadeli hedeflerimiz
arasındaysa 5 yıl içerisinde ülkemizdeki en
başarılı e-ticaret siteleri arasında ilk 10’a
girmek yer alıyor.

Kategorilerin karlılık ve ciro
hedeflerini belirlerken dikkat
ettiğiniz noktalar nelerdir?
Mağaza demek ürün demektir. Kategori
yönetiminde satış alanlarımızı segmente
ederek ayırdığımız metrekarelere göre takip
ediyoruz. Her metrekarenin ortalama ne
kadar gider aldığını biliyor ve her segmenti
satış ve karlılık açısından ölçebiliyoruz.
Bu sayede verimli ya da verimsiz ürün
ve alanların yönetimini kontrol altında
tutabiliyoruz. Bizim için satış alanlarının
iyi yönetilmesi karlılık anlamına geliyor. Bu
nedenle giderleri emebilen ve hedeflenen
karlılığı sağlayacak ürünleri satışa sunmamız
gerekiyor. Bu ürünlerin misafirlerimize
fayda sağlayacağından, talep göreceğinden
ve rekabet edici niteliğe sahip olduğundan
emin olmak zorundayız. Bütün ürün
gruplarını misafirlerimizin ihtiyaçlarını

karşılayacak şekilde belirliyoruz, işimizi
yönetirken optimal verimlilik sağlama
mantığıyla çalışıyoruz. Tedarikçilerimizle
kurduğumuz sağlıklı iş birliği sayesinde
pandeminin olduğu bu zorlu dönemi, ürün
tedariği ve stokları açısından sıkıntıya
düşmeden geçirmeyi başardık ve bu durumu
sürdürüyoruz.

Yeni yılın henüz ilk aylarındayız.
Bu sene için gerçekleştirmeyi
düşündüğünüz kişisel planlarınız
neler?
Çanakkale’ye hiç gitme fırsatı bulamadım,
gitmek istiyorum. Çanakkale, Kurtuluş
Savaşı’nın meşalesini ateşleyen en önemli
noktalardan biri. Ulu önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün ilkelerine ve vizyonuna gönülden
bağlı biriyim. O kadar zor bir durumdan
ülkeyi çıkarmak gerçekten mucize gibi bir
şey. Müthiş bir zeka, güç, büyük bir özveri,
özgüven ve adanmışlık istiyor. Bu açıdan çok
şanslıyız. Kesinlikle bir Çanakkale planım
var diyebilirim. Umarım her şey normale
döner ve uluslararası seyahatler de açılırsa
ailemle birlikte uzun zamandır ertelediğim
Doğu Avrupa ülkelerine bir seyahat
gerçekleştirmeyi de planlıyorum.

Hayatınızın odağında yer alan
üç kavramı ve sizin için ne ifade
ettiğini bizimle paylaşabilir
misiniz?
Hayatımın odağında yer alan temel kavram
her şeyden önce aile kavramı. Kızım ve
eşimle birlikte biz çekirdek bir aileyiz. Her
baba gibi ben de kızımın iyi bir geleceğe
sahip olmasını istiyorum. İyi bir geleceğin
yalnızca iyi bir eğitimle kazanılabileceğine
inanmadığım için dünyaya geldiği
günden bu yana kızımı vicdanlı ve sosyal
farkındalığı yüksek, araştıran, tartışan ve
sorgulayan bir dünya vatandaşı olması için
yetiştiriyorum. Güçlü bir iletişime sahip,
uzun ve güzel sohbetler edebilen, birbirine
öğreten, birbirinden öğrenen ve birbirini
her koşulda destekleyen bir aileye sahibim,
çok şanslıyım. İkinci olarak, dürüstlüğün
benim için çok önemli bir kavram olduğunu
söyleyebilirim. Samimiyet ve içtenlik
benim için çok önemli. İçten davranan,
göründüğü gibi olan, özü sözü bir insanları
seviyorum ve hayatımda böyle insanlar

barındırmaya çalışıyorum. Son olarak iç
huzura çok önem veriyorum. Benim için en
büyük zenginlik, geceleri insanın başını
yastığa huzurla koyabilmesidir. Bir insan
yalnızca kendisine karşı dürüst olduğu
müddetçe, başkalarına karşı da dürüsttür
inancına sahibim.

26 yıllık uzun bir iş
deneyimine sahipsiniz.
Dünden bugüne geçen zamanı
değerlendirdiğinizde neler
söylemek istersiniz?
Bu 26 yılın nasıl geçtiğini hiç anlamadım.
Dile kolay hayatımın yarısından fazlası
burada geçmiş. Bunun sebebinin
şirketin kültürüyle kendi kültürümün
uyuşmasından kaynaklandığını
düşünüyorum. Kendi karakter yapınızla
uyuşmayan bir iş yapısında, başarıyı
yakalamak çok zordur. Dünden bugüne
geçen zamanı değerlendirdiğimde birçok
arkadaşım gibi ben de işle bütünleştiğimi
hissediyorum. Çevremdeki insanlar, iş ile
ilgili direkt yetki alanıma dahil olmayan
bir konudan bahsederken bile “biz” ve
“bizim” kelimelerini sıkça kullandığımı
söylüyorlar. Çalışma arkadaşlarımızla
birlikte Özdilek bünyesinde yapılan her
işi, “senin” “benim” ayrımı yaratmaksızın
kendi işimiz gibi görerek sahipleniyoruz.
Babamın söylediği bir söz vardır sıklıkla
kullanırım. “Çalıştırandan kan çıkmayınca
çalışandan ter çıkmaz.” Yapmadığınız bir
işin başka insanlar tarafından yapılmasını
da bekleyemezsiniz. Bu anlamda sürekli
örnek olma sorumluluğumuz olduğuna
inanıyorum. Ben 26 yıl boyunca bu sözü
ilke edinerek çalıştığımı söyleyebilirim.
İçinde heyecan olmayan ve kolay
gerçekleşen hiçbir şey aslında yeterince
güzel olmuyor. Asıl değerli olanın işi
yapmaktan çok, işin içine kendinizi
katmaktan ve işe kapılmaktan geçtiğine
inanıyorum. İşe bakışımı şu şekilde
özetleyebilirim: Önündeki iş en önemli
iştir ve en iyi şekilde yapılmalıdır.
“Unutulmamalıdır ki sen neye hazırsan
o da sana hazırdır.” Her işin mutlaka bir
gerçekleşme ihtimali vardır, amaçlanan
iş ne olursa olsun ne kadar zor görünürse
görünsün amaca odaklanır ve bu
doğrultuda doğru adımlar atarsanız,
olumlu sonuç almak kaçınılmaz olacaktır.
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PENTİ KIRMIZISI HERKESE ÇOK
YAKIŞACAK

KOTON İLE ŞIKLIĞI VE RAHATLIĞI
YENİDEN KEŞFEDİN

Penti, yeni yılın enerjisini yepyeni bir koleksiyona taşıyor. Yılın
en güzel kırmızısını arayanlara birbirinden farklı tasarımlar
sunan Penti, yaşamınıza şıklık ve konfor katacak detayları
da unutmuyor. Romantik ve çarpıcı tasarımlarıyla karşımıza
çıkan kırmızı saten pijamalardan vazgeçilmez kareli pijama
takımlarına, kışı ısıtan kadifelerden desenlerle bezenmiş pijama
setlerine, yumuşacık ev ayakkabılarından sabahlıklara kadar
geniş bir yelpaze sunan Penti, 2021’e özel koleksiyonuyla yeni
yılda da hep sizinle… Yılın her anında sevdiklerinize hediye
alternatifi olacak Penti’nin yeni koleksiyonu aynı zamanda ev
giyim kombinlerinize de enerji ve şıklık katacak.

Spor giyinirken bile şıklığınızdan ödün vermek istemiyorsanız,
Koton’un yeni sezon koleksiyonuna göz atabilirsiniz. Kış modasına
iddialı bir giriş yapan Koton’un sweatshirtleri yumuşak kumaş ve rahat
kalıplarıyla yeni sezonda vazgeçilmez olmaya aday. İster evinizde ister
alışverişte isterseniz de pırıl pırıl bir günde yapacağınız yürüyüşte
kullanabileceğiniz Koton’un yeni sezon ürünleriyle kendi stilinizi
oluşturabilirsiniz. Birbirinden güzel parçalarla oluşturulan koleksiyon,
Sevgililer Günü için hediye olabilecek ürün alternatiflerinden
oluşuyor. Her yaşa ve günün her anına uygun kış aylarında dolapların
vazgeçilmez parçalarından olan kabanlar, sweatshirtler, hırkalar ve
daha birçok göz alıcı parça Koton’un yeni sezon koleksiyonunda.
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LC WAIKIKI’DEN TÜM AİLEYE
ÖZEL KOLEKSİYON

LC Waikiki, tüm aileye özel hazırladığı koleksiyonuyla
doğaseverleri kamp ateşi etrafında toplanmaya davet ediyor.
Dış giyimden pijamaya, ayakkabıdan aksesuara kadar
uzanan rahat ve kullanışlı ürünleriyle geniş bir koleksiyon
sunan LC Waikiki, kışa sıcacık bir merhaba diyor. Termal
polar pijamalar rahat bir uykuya eşlik ederken; doğanın
keyfini her adımda doyasıya yaşamak isteyenler için en rahat
yürüyüş ayakkabıları da koleksiyonun öne çıkanları arasında.
Doğal yaşamdan ilham alan renklerle hazırlanan tasarımlar,
ailecek konforu arayanlar için oldukça ideal. Tarzınızı da
yansıtabileceğiniz LC Waikiki’nin bu koleksiyonu, doğada
olmanın keyfini çıkaracak doğa tutkunlarını bekliyor.

KAHVESEVERLERE
STARBUCKS’TAN
SICACIK
HEDİYELER
Starbucks yeni sezona özel
satışa çıkardığı kahve kupaları
ve termoslarını kahveseverlerin
beğenisine sunuyor.
Mağazalarda yerini alan yepyeni
tasarımlara sahip ürünler, harika
birer hediye alternatifi olarak
karşımıza çıkıyor. Kahve keyfini
evde de yaşamayı sevenler
için oldukça zevkli bir seçim
yapabileceğiniz Starbucks’ın
bu özel serisi ile hem kendinizi
hem sevdiklerinizi mutlu
edebilirsiniz. Sevgililer
Günü hediyesi olarak da
tercih edebileceğiniz kırmızı,
mavi ve sarının en canlı renk
tonlarıyla tasarlanmış serinin
her bir parçası çok özel
ve sınırlı sayıda üretiliyor.
Kendinize ya da sevdiklerinize
alacağınız bu termoslarla kahve
keyfinizi yaşamın her alanında
sürdürebilir, geriye güzel anılar
bırakabilirsiniz.

FLO İLE SICACIK ADIMLAR
Ev içinde attığınız her adımda kendinizi son
derece konforlu ve iyi hissedeceğiniz FLO Panduf
Koleksiyonu’ndaki modeller, ev keyfinizi katlıyor. Kış
aylarının vazgeçilmezi olan panduflar ve terlikler aynı
zamanda ideal hediye alternatiflerinden. Her tarza
hitap eden modellerin yanı sıra konforlu yapısı, sıcak
tutma özelliği ve kaymaz taban yapısıyla ev yaşamınızın
her anında güvenli bir konfor sunuyor. Günlük
kombinlerinizi de renklendirebileceğiniz tasarımlara
sahip yumuşacık ve rengarenk terlikler, rahatlığınızı
tamamlamanın ötesinde evde şık görünmenizi de
sağlıyor.
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AÇELYA AKKOYUN:
“En güzel miras halkın sevgisi...”
Ekmek Teknesi ve Mahallenin Muhtarları dediğimizde yüzümüzde bir gülümseme, bir
iç çekiş ve bir özlem oluşuyordur. Biz de bu sayımızda bu özleme ve günümüze dair
anlatacağı pek çok şeyi olan, geçmişte soluksuz izlenen dizilerin sevilen
oyuncularından Açelya Akkoyun ile bir aradayız. Sıcacık ve içten oyunculuğunun yanı
sıra sunuculuğuyla da televizyon sektöründe başarılı bir şekilde yer etmiş Açelya
Akkoyun sizlerle… Keyifli okumalar dileriz.
Röportaj Ece Şentürk Fotoğraf İlker Sayılgan

Dizi, film, program ve reklam
filmlerinden tanıdığımız Açelya
Akkoyun’u biraz da sizden
dinleyebilir miyiz?
31 Aralık1972 yılında Adana’da doğdum.
İlk ve orta öğrenimimi bitirdikten
sonra İstanbul Fenerbahçe Lisesi’ne
başladım. Yedi yaşımdan on yedi yaşıma
kadar voleybol oynadım. Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Bölümü’nü okuyup, mezun oldum.
Konservatuvar okuduğum yıllarda
İstanbul Şehir Tiyatrosu’na katılarak
burada altı yıl çeşitli oyunlarda rol aldım.
Eğitim hayatım boyunca çalışkan ve azimli
bir öğrenciydim. Tiyatro sanatçısı, dizi film oyunculuğu ve sunuculuk kariyerim
boyunca da bu sayede çok başarılı bir
yol izleyebildiğimi söyleyebilirim.
2006 yılında örf ve adetlerimize uygun
bir düğünle iş insanı Enis Cergel ile
evlendim. 2009 yılında Alya adında bir
kızım dünyaya geldi. Eşim ve ben kızımıza
oldukça düşkün ebeveynleriz. Mutluluğu
ailece birlikte organize ediyoruz.

Mahallenin Muhtarları, Böyle
mi Olacaktı, Ekmek Teknesi
gibi yıllarca sevilerek izlenmiş
televizyon dizilerinde yer aldınız.
Nasıl bir deneyimdi sizin için?
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Meslek hayatımın staj döneminde de çeşitli
projelerde çalışıyor ve para kazanıyordum.
Staj yıllarımdaki bu tecrübelerim, hem ticari
olarak hayatıma katkı sağladı aynı zamanda
da mesleğimi daha yakından tanımama
yardımcı oldu. Bunlar gibi önemli dizi ve
projelerle bu deneyimlerimi pekiştirdim.
Bu yapımlarda çalışan herkes gerçek bir
emekçiydi ve emeğe önem veren insanlardı.
Yaptığım işler benim için çok keyifli ve
öğretici birer yolculuktu.

Uzun süren projelerden sonra
oynadığınız rollerden size neler
miras kalıyor?
Halkın sevgisi benim için en güzel
miras... Bugün istediğim yerdeyim...
Ama bu demek değil ki istediğim yerde
kalacağım. Biz oyuncular, mesleki anlamda
performansımızın bittiği ve kendimizi
geliştiremediğimiz noktada tükendiğimizi
hissederiz. Bu da bize hiç iyi gelmez.
Bugünkü yerimden memnunum ama daha
ileri götürmek için her geçen günü avantaja
çevirmek için çalışıyorum.

Bir dönem, çocuk programlarına
ilham veren “Çocuktan Al Haberi”
programının da sunuculuğunu
yaptınız. 1998’den günümüze
kadar yenilenerek devam etmiş
bir program.

Yoksa projelere evet derken
uzun süreceğini öngörüyor
musunuz?
Elbette uzun süreceğini öngörüyorum.
İyi yapımcılar ile çalışıyorum.
İşin kalitesine bakıyorum. Bizim
coğrafyamıza uyup uymadığına
bakıyorum. Türk halkı ne ister,
nasıl değerlendirir, hangi kitle
neyi çok sever… Bütün bunları
projeye başlamadan önce muhakkak
değerlendiriyorum. Ama tabii ki şans
faktörünü de unutmamak gerekir.

Sinema ve dizilerin yanı sıra
ekranlarda sıkça karşımıza
çıkan reklam filmi projelerine
de imza attınız. Gelecekte
yapmak istediğiniz farklı bir
proje var mı?
Elbette var. Toplumu ve bireyi ileri
götürecek, onları gereksiz yere
oyalamayacak, çevrelerine fayda sağlamak
için kalplerini ve akıllarını çalıştıracak
sosyal sorumluluk projelerim olacak. En
büyük dileğim ise ailemle birlikte hem
çalışabileceğim hem de keyifli dakikalar
geçireceğim kısa tatiller yapmak. Bu
tatillere çalışma arkadaşlarımı da dahil
ederek işimde mutlu olabileceğim anlar
oluşturmak istiyorum.
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Her gün yeni bir yıldızla
tanıştığımız televizyon
ekranlarında yıllardır
değişmeyen ve sevilen
bir isimsiniz. Senelerdir
ekranda olmayı nasıl
başarıyorsunuz?
Benim başarı sırrım önce
sevenlerimin desteği, sonrasında ise
kendi hayatıma iyi bakıp mesleğim
için çalışmaya, üretmeye devam etmek
olsa gerek. “Hayır” diyebildiğim
her şey, benim başarıya ulaşmamı
sağlayan duruşumu ve çizgimi
oluşturdu. İnsanın “hayır” dedikleri,
yapabileceklerine daha büyük enerji
sağlıyor. Ben kazancın maddi değil
bir bütün olduğunu düşündüğüm
için “hayır” dediklerimle çizgimi
koruduğumu ve başarıyı elde
ettiğimi düşünüyorum. Başarılı
olmak isteyenlere önerim, iyi niyetli
olsunlar, çalışsınlar ve kıskandıkları
insanları alkışlasınlar. Onların iyi
yaptığı her şeyi kıskanmak yerine
ben nasıl daha iyi yaparım diyerek
kendilerini sorgulayıp, aşmaya
çalışsınlar. Kendi mutluluklarını bir
başkasının mutsuzluğundan elde
etmeye çalışmasınlar. Enerjilerini
kendi mutluluklarını oluşturmak için
sarf etsinler.

Kariyerinizin bu şekilde
ilerlemesi sizin kararlarınız
doğrultusunda mı gelişti
yoksa şans faktörü
olduğunu düşünüyor
musunuz?
Elbette şans olduğu da doğrudur
ancak kararlarımın daha etkili
olduğunu düşünüyorum. Aldığım
kararlar doğrultusunda başarılı
olmak için çok çalıştım, çok okudum,
çok gözlem yaptım ve en çok da
adaletli olmaya çalıştım. Kendimle
başkasının isteklerini eşitlemeye,
empati yapmaya çalıştım ama her
şeyden önemlisi çok çalıştım. Azimli
bir insan olduğumu söyleyebilirim.
Tüm bunlar kariyerimin bu şekilde
ilerlemesini sağlayan faktörleri
oluşturdu.
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“Beni motive edecek
ve geliştirecek
her şeyi takip
ediyorum”
Uzun yıllardır televizyonda olan
biri olarak siz televizyonda neler
izliyorsunuz?
Çok fazla televizyon izlemeye vaktim
olmuyor ancak fırsat bulursam genelde
belgesel ve topluma faydalı olan her şeyi
izlerim. İzlediğim şeylerin bana bir şeyler
katıyor olmasını beklerim.

Her gün değişen konu
ve uzman konuklarla
gündüz kuşağının en renkli
programlarından Akla Takılanlar
sizin moderatörlüğünüzde
yayınlanıyor. Peki, Akla
Takılanlar’ı sizce neden
izlemeliyiz?

Aklınıza bir şey takılmasın, takılanı da
doğru yerden öğrenin diye çıktık bu yola.
Oldukça renkli ve keyifli sohbetlerle
ilerleyen programımızda, 60 dakika boyunca
sağlıktan beslenmeye ve spordan güzelliğe
kadar hayatın içinden renkli konular tüm
detaylarıyla ele alınıyor. Bu konulardaki
akla takılan tüm sorular program boyunca
cevaplanıyor.
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AÇELYA AKKOYUN

Hafta içi her gün yayın yapan
biri olarak güne nasıl bir
motivasyonla başlıyorsunuz?

duymaya ve onlar için ne fayda sağlarım
diye düşünmeye başlıyorsunuz. Doğru
nefes almak insana bunları sağlıyor.

Bu süreçte edindiğiniz yeni
alışkanlıklar ve kendinizde fark
ettiğiniz değişimler oldu mu?

Motivasyonun gelmesini beklemiyorum.
Ben motivasyona gidiyorum. Spor
yapıyorum ve sağlıklı besleniyorum.
Günüm, sabah sporu ve vücudumun dinç
olmasını sağlayan egzersizlerle başlıyor.
Sonra işlerim geliyor. Kanal dışındaysa
ve işim yoksa eğer evimin genel işleri ile
ilgileniyorum. Çocuğumla ilgileniyorum,
yemeğimi yapıyorum. Kış ayındaysam
yaz planlamaları; yaz ayındaysam kış
planlamaları yapıyorum. Yani gün boyu
ayağımı uzatıp dinlenenlerden değilim. Bu
sebeple de her daim motiveyim diyebilirim.

Sosyal medyadaki profilinize
bakıldığında motive edici
paylaşımlarla dolu olduğunu
görüyoruz. Siz sosyal medyada
neleri takip ediyorsunuz?

Elbette oldu. Haz almak peşinde değil,
dünyaya faydalı olmak peşinde koşmayı
hayat felsefesi olarak edindim. Biraz
daha maneviyata yöneldim diyebilirim.
Annem şöyle derdi: “Evin ışığını kapat,
sadece kendin için değil dünyadaki bir
başka çocuk için yap bunu. Sen onu
gereksiz kullanırsan dünyadaki bir çocuk
onu kullanamayacak.” Muhteşem bir
bilinçle yetiştirdi bizi… Bir de meşhur
sözü vardır: “Ben kadife eldivenli demir
elliyim. Dileyen kadife yanımı görür,
dileyen demir yanımı...” Bu sözünü
de çok severim. Kızım Alya Deniz’i
de sorumluluk sahibi bir çocuk olarak
yetiştirmeye çalışıyorum. Ama bunu sert
bir disiplinle değil tatlı tatlı yapmaya
gayret ediyorum. Mutlu olması benim
için çok önemli. Hayatta mutlu olacağı
yollarda yürümesini, bu doğrultuda
tercihler yapmasını isterim, bütün anneler
gibi...

Hafta içi program temposu
ile geçip gidiyor. Hafta sonu
yapmaktan keyif aldığınız favori
aktiviteniz nedir?
Hafta sonları genelde ailem ile birlikte
vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Yemek
yapmak, temizlik yapmak ve kitap okumak
da bana keyif veriyor. Her hafta sonu
düzenli sporumu, koşumu yaparım. Ayrıca
yemek yapmaktan çok keyif alıyorum.
Evde en çok mutfakta vakit geçirdiğimi
söyleyebilirim bu nedenle… Mutfak yemek
yapmanın ötesinde, arkadaşlarımızı
ağırladığımız vakit geçirdiğimiz yaşam
alanımız.

Nefes egzersizi koçluğu
deneyiminiz olduğunu
öğrendik. Profesyonel anlamda
deneyimlediğiniz bu alan
hakkında neler söylemek
istersiniz?
“Nefesini bilen Rabb’ini bilir” sözüne çok
inanırım. Nefes egzersizinin en önemli
başlıca temelleri zihin açıklığı ve niyet
dengelemesidir. Bununla birlikte aynı
zamanda düşünce sistemi de iyi yönde
çalışacağı için beslenme, sosyal ilişkiler,
aile, arkadaşlık ve iş hepsi bu egzersize
dahil oluyor. En başta dünya ile olan
ilişkinizin farkına varıyorsunuz. Duayla
doğru nefes aldığın için doğanın ve
hayvanların var olduğunu, onların da bir
nefese sahip olduğunu fark ediyorsunuz.
Sonrasında nefes alan herkese saygı

Beni motive edecek, dünyaya fayda
sağlayabileceğim ve bireysel gelişimimi
geliştirecek her şeyi takip ediyorum.
İnsanların kendilerine değer vermelerini
önemsiyorum. İnsanları kırmamak için
oldukça büyük bir çaba sarf ederim. Birini
kırmam için o kişinin sınırlarımı çok
zorlaması lazım. Hayatta istemediğiniz,
rahatsız olduğunuz durumlar elbette
olabilir. Bu hiç önemli değil. Bunu çözmek
için çıktığınız yol, niyet önemli. Bu yolda
harcadığınız çaba önemli. Bu sebeple
de insanları motive edici paylaşımlarda
bulunuyorum. Takip ettiğim hesaplar ve
kişilerin de beni motive ediyor olmasına
dikkat ediyorum.

“Dünyaya
faydalı olmayı
hayat felsefesi
edindim”
Son zamanlarda salgın sebebiyle
evde çokça vakit geçirdik. Bu
dönemde en çok ne ile meşgul
oldunuz?
Salgın sebebiyle sosyal medyada oluşan
bilgi kirliliğini minimuma indirecek
uzman konukların görüşleriyle canlı
yayınlar gerçekleştirdim. Bu yayınlar
sayesinde topluma oldukça faydalı
birçok şey kattığımı düşünüyorum. Tüm
bunların yanı sıra daha önce de belirttiğim
gibi yemek yapmaktan oldukça keyif
alan biriyim. Zamanımı bu yönde de
değerlendirdim diyebilirim. Ben de herkes
gibi mutfakta bol bol zaman geçirdim
(Gülüyor.)

14 Şubat Sevgililer Günü tüm
sevenlerin birlikte kutlamak
için plan yaptığı bir gün. Bu
özel gün için sizin planınızı
öğrenebilir miyiz?
Benim için aslında her gün sevgilinin
günü. 14 Şubat’ın kutlama olarak
bakıldığında keyifli olduğunu
düşünüyorum. Genelde eşimle birlikte
bir yemeğe çıkarız ya da yemek yeriz.
Arkadaşlarımız bir plan yaparsa oraya
uyarız. Ama bir doğum günüm ya da özel
bir gün kadar heyecan duymayız. Dürüst
olmam gerekirse olayların gidişatına göre
de adapte olabiliyoruz diyebilirim.

Bu keyifli sohbetimizi
bitirmeden önce We You They
okurlarına neler söylemek
istersiniz?
Her günü, yeni bir doğum olarak
karşılamayı, motivasyonlarını ve
enerjilerini yüksek tutmalarını,
kendilerine faydayı bir başkasına fayda
olarak tasarruf etmelerini öneririm.
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SEVGİLİLER GÜNÜ

VAKKO
Küpe

1.300 TL

IPEKYOL
Ayakkabı

300 TL

14 ŞUBAT’A
HAZIR
MISINIZ?
Sevgililer Günü akşamı nerede
olursanız olun stilinize bu özel
günün havasını yansıtacak
incelikli dokunuşlar yapmayı
unutmayın…
DIOR
Parfüm

924 TL

H&M
Elbise

199 TL

MANGO
Elbise

449,99 TL

TWIST
Kemer

95 TL

KOTON
Elbise

119,99 TL

MANGO
Bluz

119,99 TL

H&M
Telefon Kılıfı

79,99 TL
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FOSSIL
Saat

750 TL

ELLE
Ayakkabı

370 TL

TRUSSARDI
Parfüm

350 TL

ALTINYILDIZ
Smokin

799,99 TL

KEMAL TANCA
Eldiven

319 TL

SARAR
Takım Elbise

800 TL

SARAR
Palto

1.999 TL

.-

KIGILI
Kemer

119 TL

VİTRİN

I

MODA

.

H&M
Kaban

379 TL

CENGIZ PAKEL
Çanta

KOTON

319,90 TL

Küpe

49,99 TL

MANGO
Pantolon

149,99 TL

TWIST
Telefon Tutacağı

109 TL

H&M

PASTEL

Ceket

249 TL

TONLAR KIŞ

TWIST
Mont

525 TL

SEZONUNDA

Kış aylarının karanlık ve kasvetine
karşı pastel tonlar, abartıdan uzak ama
son derece şık bir görünüm için her
mevsimin vazgeçilmezi… Pastel renklerin
birbirinden güzel tonlarıyla
hazırladığımız parçalar,
kış mevsimine ve size çok yakışacak.
KEMAL TANCA
Ayakkabı

299 TL
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MANGO
Kazak

149,99 TL

H&M

VAKKO

Gömlek

249 TL

Pantolon

895 TL

ADIDAS
Ayakkabı

1.000 TL

H&M
Sweatshirt

69,99 TL

U.S. POLO ASSN.
Saat

800 TL

BEYMEN
Şapka

269 TL

KOTON
Ceket

139,99 TL

MANGO
Palto

549,99 TL

ALDO
Çanta

599 TL

VAKKO
Yelek

2.000 TL
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MODA

SEVGINIZE YAKIŞIR STILLER
ÖZDILEKTEYIM’DE

Ünlü şair William Shakespeare her ne kadar da “Aşk gözle değil ruhla
görülür.” dese de yılın en romantik gününe şık bir etki bırakabileceğiniz
stil önerilerimiz sizinle...
ARMANI EXCHANGE

GIORGIO ARMANI

Saat
1.059 TL

Parfüm
522 TL

CAZADOR
Ceket
299,90 TL

CAZADOR
Triko
99,90 TL

ROBIN
Elbise
119,90 TL

FINESUITS
Ceket
299,90 TL

FINESUITS
Mont
249,90 TL

FINESUITS
Ayakkabı
229,90 TL

.

CENGIZ PAKEL
Cüzdan
119,90 TL
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LANCOME
Parfüm
744 TL

PUPA
Ruj
75 TL

PIERRE CARDIN

EMPORIO ARMANI

Bot
259,90 TL

Saat
1.799 TL

VAKKO
Çanta
1.695 TL

ROBIN
Elbise
149,90 TL

SHEFAME
Triko
99,90 TL

.

CENGIZ PAKEL
Çanta
199,90 TL

DIOR
Ruj
156 TL

ROBIN
Elbise
89,90 TL
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ÇOCUK
MANGO

Sweatshirt

89,99 TL

KOTON

Eşofman Altı

35,99 TL

LCW
Tayt

35,99 TL

H&M

3’lü Body

179 TL

LCW

Çorap 5’li

19,99 TL

DEFACTO
Sweatshirt

59,99 TL

EV
MODU
Ev Botu

89,99 TL

2021

29,99 TL

Birbirinden renkli ve konforlu ev
giyim ürünleri, gün boyu eğlencelerini
katlayacak çocukları bekliyor. Şimdi
sahne evin neşesi çocukların…
TWIGY

30

LCW

Taç

LCW

Panduf

49,99 TL

DEFACTO

Eşofman Altı

29,99 TL

UYKU MODU
Yumuşacık kumaşlarla hazırlanan pijamalar,
gece boyu rahat bir uyku için çocukları bekliyor.
Şimdi mışıl mışıl uyku zamanı…
MANGO

PENTİ

Pijama Takımı

199,99 TL

Uyku Gözlüğü

20 TL

MANGO

Pijama Takımı

229,99 TL

LCW

PENTİ

Uyku Arkadaşı

Gecelik

39,99 TL

24,95 TL

H&M

H&M

49,99 TL

129,99 TL

Uyku Tulumu

Sabahlık

MANGO

Pijama Takımı

169,99 TL

2020
2021
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SONSUZ SEVGİYLE
HAZIRLANAN
YAŞAM ALANLARI
Sev, sevmek, sevgi, sevilmek, sevda ve sevinç…
Belki de dünyanın en değerli kelimelerinden,
dünyaca ünlü şairlerin ve yazarların eserlerine
konu olmuş aynı zamanda da dünyanın en değerli
duygularından. Tüm dünyada sevginin ve aşkın
günü olarak kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde
sevdiklerinizle bir arada olabiliyorsanız ne mutlu
size… Yılın en romantik gününde duygularınızı ve
hissettiklerinizi, evinizin dekorasyonuna yansıtarak
romantik ve büyüleyici bir ortam hazırlayabilmeniz
için kalbimizin sesiyle derlediğimiz dekorasyon
önerilerimiz sizinle…

LEZZETLİ VE BÜYÜLEYİCİ MASALAR
Sade bir masaya hem şık hem de romantik bir hava katmak
için işe ilk olarak masanızın üzerine konumlandıracağınız
objelerden başlayabilirsiniz. Kalp şekilli suplalar ya da
sade ama gösterişli runner örtülere elbette ki şamdanlar
veya mumlar eşlik etmeli. Biraz daha detaylı bir romantizm
katmak isterseniz kurutulmuş gül yapraklarını masanıza
serpiştirebilirsiniz. Saflığın simgesi olan beyazı, yemek
takımlarınızda tercih ederek yanında kırmızı peçeteler,
gümüş rengi peçete kemerleri ve gümüş rengi çatal
– bıçak takımları kullanabilirsiniz. Özenle hazırladığınız
sofranızı sıra geldi birbirinden lezzetli yemeklerle
donatmaya… En sevdiğiniz yemekleri, oldukça basit
yöntemlerle kalp şekli vereceğiniz sebze ve meyvelerle
süsleyebilirsiniz.
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KIRMIZI, BEYAZ VE
SİYAHIN UYUMU
Aşkın rengi elbette kırmızıdır ancak
evinizi bu özel güne hazırlarken kırmızı,
beyaz ve siyahın göz alıcı uyumundan
beslenebilirsiniz. Kırlentler, keçeden
yapılmış figürlü kapı süsleri, çerçeveler
ve şamdanlar romantik bir ortamı
hazırlamanızda size yardımcı olacak
en etkili dekoratif ürünlerdendir.
Tüm bu dekoratif ürünlere kırmızı,
beyaz ve siyahı kodlayabilirsiniz. Ev
dekorasyonunda önemli yeri olan
duvar kağıtlarından da güç alabilirsiniz.
Kırmızının gücü, beyazın saflığı ve
siyahın asilliği ile seçeceğiniz duvar
kağıtlarıyla bu özel günde duvarlarınızı
da kişiselleştirebilirsiniz.

EN ÖZEL ANLARINIZI
ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN
En güzel anılarınızı, mutlu anlarınızı
bu özel akşamda hatırlamak istemez
misiniz? Geçmişe dair fotoğraflarınızla
kolajlar hazırlayarak farklı bir konsept
oluşturabilirsiniz. Hatıralarınıza
yakışır bir şekilde hazırlayacağınız
fotoğraf standı, fotoğraf ağacı ya da
fotoğraf çerçevelerine salonunuzun
başköşesinde yer verebilirsiniz. En
değerli hatıralarınızı bu güzel anda
buluşturarak duygu dolu bir atmosfer
yaratabilirsiniz. Fotoğraf kolajlarını
hazırlarken çocukluk fotoğraflarınıza
yer vererek bu duygu dolu atmosfere
bir tutam neşe katabilirsiniz.
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SEVGİYİ ANLATMANIN
DEĞİŞMEYEN TEK YOLU
Sevgiyi anlatmanın belki de en güzel ve
hatırlı yolu, doğanın bizlere sunduğu eşsiz
güzellikteki çiçekler… Şubat ayı soğuğunda
yaşam alanlarınızda can vereceğiniz kırmızı
güller, orkideler, papatyalar ve laleler hem
mis kokusuyla hem de zarifliğiyle duygu dolu
bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacak.
Evinizin her bir köşesinde yer edebilecek ve
aynı zamanda hislerinize tercüman olacak
çiçeklerle sevdiğinizin kalbine ufak dokunuşlar
da yapabilirsiniz. İster saksıda isterseniz
de vazoda konumlandırabileceğiniz canlı
çiçeklerin yanı sıra yapay çiçeklerle de hoş bir
ambiyans yakalamak mümkün.

IŞIL IŞIL VE SICACIK BİR
14 ŞUBAT
Evinize hem ışıl ışıl bir hava katmak hem
de loş bir ışıklandırma yapmak bu özel gün
için ideal bir seçim olacaktır. Işıl ışıl ve loş
bir atmosfer yaratmak aynı zamanda size
bu günün sıcaklığını da hissettirecektir.
Peri LED ışıklarını, evinizde vurgu yapmak
istediğiniz noktalarda konumlandırmak için
tercih edebilir ya da fotoğraf kolajlarınıza
bu ışıklardan yerleştirebilirsiniz. Birbirinden
karakteristik ve kokulu mumlar elbette ki
sevginizi dekorasyonunuza yansıtacağınız en
önemli parçalardan. Bunların yanı sıra uzun bir
koridora sahipseniz minimal boydaki fenerler
ve ışıklı cam fanuslarla kendinize minik bir
sevgi yolu yapabilirsiniz. Evinizde şöminesi
bulunan bir kış bahçeniz yoksa şöminenin
verdiği o sıcaklığı hissedebileceğiniz şömine
şekilli aydınlatmaları da tercih edebilirsiniz.
Şöminenin verdiği o havayı evinizde daha
gerçekçi kılmak isterseniz telefon uygulamaları
üzerinden şömine sesi ile kendinize huzur dolu
anlar yaratabilirsiniz.
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LCW HOME
Kırlent

39,99 TL

Sıcak, Samİmİ ve
Romantİk
Bİr Atmosfer
Sevgililer Günü’nün geleneksel ruhunu
yansıtabileceğiniz en samimi ve içten
duygularınızın anahtarı belki de ufacık
detaylarda gizlidir. Anahtar niteliğindeki
birbirinden samimi, sıcak ve naif
dekorasyon önerilerimizle romantik
bir atmosfer sizi bekliyor.

VAKKO
Kar Küresi

1.450 TL

KOÇTAS.

TEKZEN

LED Çerçeve

49,99 TL

Yapay Gül

59,99 TL

PASABAHÇE
.
Kadeh
14,50 TL

H&M
Mumluk

29,99 TL

H&M
Peçete

59,99 TL

PORLAND
Biblo

290 TL

KOÇTAS.

Kapı Kulbu

7,99 TL

HOMETIME
3’lü Kupa

39,95 TL

36

2021

PASABAHÇE
.
Mumluk

27,50 TL

H&M
Kırlent

119,90 TL

VAKKO
Fener

357 TL

LCW HOME
LED Işık

PASABAHÇE
.

39,99 TL

Dekoratif Obje

49,50 TL

TEKZEN

BEYMEN HOME

64 TL

249 TL

Tablo

Keten Peçete

H&M

Mumluk

64,99 TL

.

SADEM ORGANIK

Yatak Örtüsü

549,95 TL

VAKKO

Mum

112 TL

KOÇTAS.

Sehpa

164,90 TL
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FİT LEZZET:
KAKAO NİBİ

Kakao, hepimizin aşina olduğu, mutfaklarımızda
yer alan bir ürün… Ancak bir de kakaodan çok
daha faydalı, yüksek antioksidan içeren, en iyi
polifenol kaynaklarından biri kakao nibi var. Son
dönemde adını yeni yeni duymaya başladığımız
kakao nibi, kakao çekirdeklerinin kavrulduktan
sonra kırılıp kabuklarından ayrılmasıyla elde
ediliyor. Parçacık halinde bir ürün olan kakao
nibinin iyi bir lif, protein ve sağlıklı yağ kaynağı
olduğunu belirten Dr. Gönül Ateşsaçan,
bu sayede kakao nibinin doygunluk hissi
verdiğini ve özellikle diyet yapanların sıkça
karşılaştığı bağırsak sorunlarının da önüne
geçtiğini söylüyor. Birçok çikolata ürününün
aksine kakao nibinin çok düşük oranda şeker
içerdiğini, yağ yakmaya yardımcı olduğunu
hatırlatan Ateşsaçan, diyet yapanların, formunu
korumak isteyen ve sağlıklı beslenmeye önem
verenlerin kakao nibini keyifle tüketebileceğini
söylüyor.

“Doğa, kakao nibi ile mucizesini sunuyor”
Doktor Gönül Ateşsaçan, kakao nibinin diğer faydalarını ise şöyle sıralıyor:
Kakao nibi, kakao tozundan çok daha fazla antioksidan içerir. Bu sayede zayıflama sürecinin hızlanmasına destek sağlar.
Vücuttaki iltihabı azaltır, bağışıklığı güçlendirmeye, kan şekerinin kontrolüne, zengin magnezyum içeriğiyle kas ve
sinir fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur.
Tansiyon ve kolesterol seviyesini düzenlemeye yardımcı olduğu için kalp sağlığını da korur. Stresi azaltarak, kendinizi
iyi hissetmenizi sağlar.
Yapılan araştırmalara göre kakao nibinin akciğer ve prostat kanserine karşı koruyucu etkileri olduğu bilinir.
Aşırı tüketildiğinde içeriğindeki kafein alımına bağlı olarak uykusuzluk gibi sorunları beraberinde getirebilir. Bu
nedenle çocuklar, hamileler ve emziren annelerin doktora danışarak kakao nibi kullanması önerilir.
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Kakao Nibi ile Yapılan
Lezzetli ve Sağlıklı 3 Tarif
Kakao Nibli Fıstık Ezmeli Bowl
Yapılışı

Malzemeler
• 1 su bardağı badem sütü
• 1 büyük muz
• 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
• 1 yemek kaşığı kakao nibi
• Yarım çay kaşığı saf vanilya özü
• 1 yemek kaşığı Akçaağaç şurubu
• 2 yemek kaşığı granola
• 2 yemek kaşığı dövülmüş fıstık

Muzu soyarak dilimlere ayırın. Dilimlediğiniz
muzun yarısını, badem sütünü, vanilya, kakao
nibi, fıstık ezmesi ve Akçaağaç şurubunu
blendere alın ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Karışımı cam ya da porselen bir kaseye alın.
Ayrı bir kase içerisinde granola, dövülmüş fıstık
ve geri kalan muzu karıştırıp üzerine dökerek
servis edin. Afiyet olsun!

Çikolatalı ve Kakao Nibli Fit Muffin
Malzemeler
• 2 yumurta
• 1 konserve barbunya
• 20 gram şeker
• 30 gram kakao nibi
• 1 yemek kaşığı un
• Çikolata parçacıkları

Yapılışı
Tüm malzemeleri, daha önceden soğuk suda iyice
yıkadığınız barbunyalarla karıştırarak blenderdan
geçirin. Hazırlanan karışımı silikon muffin kalıplarına
paylaştırın. Fırınınızın alt ve üst pişirme ayarını
180 dereye getirerek muffinleri pişirmeye başlayın.
Yaklaşık 25 dakika sonrasında fırından çıkardığınız
muffinleri afiyetle tüketebilirsiniz.

Kakao Nibli Sıcak Salep
Malzemeler
• 2 su bardağı süt
• 1 su bardağı su
• 4 tatlı kaşığı salep tozu
• 1 minik paket çikolata
• 2 tatlı kaşığı kakao nibi
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Yapılışı
Süt, su, salep tozu ve kakao nibini geniş bir
tencerede iyice karıştırarak kaynatın. Minik
çikolatanızı benmari yöntemi ile eritin. Eriyen
çikolatayı da karışımın içerisine ilave ederek biraz
daha kaynatın. Hazır hale gelen sıcak ve lezzetli
salebi kupalara paylaştırın. Kakao nibli salebinizin
üzerini file badem parçalarıyla süsleyerek servis
edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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KORONAFOBİ
Hayatlarımıza çok büyük fiziksel sınırlamalar getiren, “sosyal mesafe” gibi kavramları
dilimize sokan Covid-19 pandemisi, korkularımız arasına bir yenisini daha ekledi:
Koronafobi... Koronavirüse yakalanmaktan, hasta olmaktan ya da belirsizlikten
kaynaklanan süreçten çok olumsuz etkilenmeyi ve büyük korkular geliştirmeyi anlatan
bu kelimenin hayatımızı zindana çevirmemesi için bazı noktalara dikkat etmemiz
gerekiyor.
Acıbadem International Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Deniz Keskin,
koronafobiyle baş etmenin yollarını anlatırken “Fiziksel mesafeyi korurken sosyal
dayanışmayı geliştirmemiz, kişisel olanaklar dahilinde rutinler oluşturmamız, bizi
korkutan düşüncelerimizi yakınlarımızla paylaşabilmemiz, istemediğimiz durumlarda
“hayır” diyebilmeyi başarmamız ve pandemi kurallarına uymayanları uyarabilmemiz
gerekiyor” diye bilgi veriyor. Uzman Klinik Psikolog Deniz Keskin ayrıca yeni yeni
hayatımıza giren “öksürenin yalnızlığı” tanımına da dikkat çekiyor.

42

2021

“Endişe Duymak Doğal Bir Süreç”
Koronafobinin hayatımıza etkilerini değerlendirmek
için öncelikle bu korkuyu ve süreci adım adım tanımak
gerekiyor. Pandemi döneminde, bulaşan bir hastalıktan
korkmanın çok temel ve anlaşılır bir duygu olduğunun
altını çizen Deniz Keskin, şunları söylüyor: “Hep birlikte,
birkaç ay içinde, hayatlarımızda çok büyük bir değişimin
içine girdik. Kimi zaman en yakınımızda, gazetede,
televizyonda, sosyal medyada hastalığı ve kaybı yaşar
olduk. Tüm bunlar fazla hızlı gelişti ve bizi hazırlıksız
yakaladı. Böylesi bir süreçte sarsılmak, çaresiz hissetmek,
korkmak ve kaygı duymak beklenen ruhsal tepkilerdir”

“Öksürenin Yalnızlığı”
“Koronavirüsün tetiklediği korkular çeşitlidir ve
hem kişiden kişiye hem de pandemi sürecine dair
toplumsal değişimlere bağlı dönüşüp değişebilir”
diyen Uzman Klinik Psikolog Deniz Keskin, en sık
karşılaşılan koronafobi türlerini “evden dışarı çıkma, evde
yalnız kalma, kalabalık, sevdiği birine zarar verme, yakını
veya yabancı biri tarafından zarar görme” olarak sıralıyor.
Bu süreçte Avrupa Astım ve Alerji Derneği’nin “Öksürenin
Yalnızlığı” diye bir bildiri yayımladığına değinen Deniz
Keskin, buradan yola çıkarak “Artık öksüren biri,
çevresindekilere “dün rüzgarda kaldım, boğazıma bir
şey takıldı, benim polen alerjim var” gibi açıklamalar
yapmaya başladı. İnsanlar, hastalıktan korktuğu kadar
yalnızlaşmaktan, ötekileşmekten de korkuyor. Bu da ruh
sağlığımızın ne denli sarsıldığını gösteriyor” diye anlatıyor.

“Hayır Diyebilmeli ve Kuralları
Hatırlatabilmeliyiz”
Koronafobiyle ve pandemi döneminin getirdiği
kaygılarla baş edebilmek için destek almanın ve
yalnız olmadığımızı hatırlamanın önemli olduğuna
vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Deniz Keskin,
şöyle devam ediyor: “Dilimize yerleşen ifade “sosyal
mesafe” olsa da biz fiziksel mesafemizi koruyarak
sosyal dayanışmayı geliştirmeye çalışmalıyız.
Kişisel olanaklarımız dahilinde rutin oluşturmak,
güvendiğimiz yakınlarımızla iletişimde kalmak,
kafamızı karıştıran, bizi korkutan düşünceleri
paylaşmak ve “hayır” diyebilmek, kalabalığa
girmeye hazır değilsek bunu reddedebilmek,
yanımızdakiler ortak bir kurala uymadığında
bunu onlara hatırlatabilmek yapabileceklerimiz
arasında. Özellikle “hayır” diyebilmek ve kuralları
hatırlatabilmek önemli. Çünkü toplum olarak
hayatın her alanında korucuyu sınır koymakta
zorlanıyoruz”

“Kontrollü Davranışlar
Sergilenmeli”
Ortak kararlar, herkesin uyduğu kurallar olmadığında
korku ve öfkenin arttığına işaret eden Uzman Klinik
Psikolog Deniz Keskin sözlerini, “Farklı yerlerde, maske
taktığı için de takmadığı için de şiddet görenlerin
haberlerini okumak bile kendi başına kaygı verici.
Kaos, bir doğal afette olduğu gibi pandemide de en
kaçınılması gereken hallerden biri. Kontrol duygusu
burada aradığımız anahtar duygu. Koşullar elverdiğince
yavaşlayabilmek, içinde güvende hissettiğimiz sınırları
koruyabilmek, koronavirüs tetikli kaygılarımızla baş
edebilmek için hayati önem taşıyor” diye noktalıyor.
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...TAM ZAMANI

TAM
zamanı

Kış güzelliğiyle gelen yeni bir yılın
ilk aylarını, evinizde ya da doğanın
güzellikleriyle buluşarak dolu dolu
geçirmeye hazır mısınız? Hem 14
Şubat Sevgililer Günü için hem de
sevdikleriniz, aileniz ve kendinizle baş
başa hayata geçirebileceğiniz, içinizi
ısıtacak birbirinden keyifli Tam Zamanı
önerilerimiz!

EFSANELERE DOĞRU YOLA ÇIKMANIN…
Oksijen miktarı olarak dünyanın en zengin yerlerinden
biri olan Kaz Dağları’na seyahat etmenin ve doğayla
kucaklaşmanın tam zamanı. Antik çağlardaki adıyla İda
Dağları’nın büyüleyici rotalarını romantik bir Sevgililer
Günü tatili için tercih edebilir ya da tek başınıza macera
dolu bir keşif yolculuğu planlayabilirsiniz. Nefes kesen doğa
manzaraları, zengin tarihi ve birbirinden etkileyici efsanelere
konu olan Kaz Dağları, her mevsim olduğu gibi kışın da keşif
için oldukça davetkar.

BİRLİKTE EĞLENCENİN TADINA
VARMANIN…
Çocukların evde daha çok vakit geçirdiği bu dönemde
onları birkaç küçük aktiviteyle mutlu etmenin tam
zamanı. Film gecesi düzenleyebilir, kitap ayracı
tasarlayabilir, şans kurabiyesi yapabilir, ailenin
tüm fertlerinin katılımıyla en sevilen oyunları
oynayabilirsiniz. Sizin de katılımınızla keyiflenecek bu
aktivitelerle hem çocuklar hem siz çok eğleneceksiniz.
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HEDİYE LİSTESİ HAZIRLAMANIN…

Sevgililer Günü’nü yalnız geçirmiyorsanız sevgilinize, yılın kalan aylarında
doğum günü olan yakınlarınıza ve sebepsizce mutlu etmek istediğiniz
herkese… Tüm işleriniz gibi hediye almak istediğiniz kişileri ve zamanları
da not alabilirsiniz. Uzun ama mutlu eden keyifli bir hediye listesi
oluşturarak, doğum günlerinde, yıl dönümlerinde veya özel günlerde
hediye almayı planladığınız herkes için unutmamak üzere hediye listesi
hazırlayabilirsiniz. Yılın daha çok başındayken yapacağınız bu listeyle
hem hediye seçiminizde zaman kazanmanın hem de küçükten büyüğe tüm
sevdiklerinizi mutlu etmenin tam zamanı.

EL ISITICILARIYLA TANIŞMANIN…

Sıcacık ev, ofis ve okullarımızın dışında soğuk havayla karşılaştığımız
ilk an önce ellerimiz üşür. Isınması çok da kolay olmayan ellerimiz
için sıcaklık sağlayan el ısıtıcılarıyla tanışmanın tam zamanı. Minik
el ısıtıcı jelleri eldivenlerinizin içine ya da ceplerinize koyabilir,
dilerseniz elinizde de tutabilirsiniz. Paket halindeki jeli büktüğünüzde
içerisindeki maddeler tepkimeye girerek ellerinizi ısıtacak miktarda
ısı ortaya çıkacak. Minik boyutlara sahip bu ısıtıcıları hem yanınızda
kolayca taşıyabilir hem de ellerinizi soğuktan koruyabilirsiniz.

MEVSİMİN EN TAZESİYLE DİKKAT ÇEKİCİ
TARİFLER DENEMENİN…
Akya, hamsi, istavrit, kalkan, kefal, lüfer, tekir ya da izmarit… Mevsim
balıklarından damak tadınıza en çok hitap eden birini seçerek daha önce
sofralarda görülmemiş çok lezzetli tarifler deneyebilirsiniz. Mevsiminde
tüketilen balık hem sağlığınıza hem sofralarınıza iyi gelecek. Davet
sofralarınızın imza lezzetlerini hazırlayabileceğiniz sıra dışı lezzetlerden
sadece bazıları: balık köftesi, balık kroket, tuzda balık, balık cipsi, balık
mantısı, balık burger…

KIŞIN ORTASINDA BAHARI GETİRMENİN…
Kış aylarına alışsa da insan hep baharı özlermiş… Kışın ortasında
baharı getirmek için çiçek ekmeye ne dersiniz? Ocak ve şubat
aylarında ekmeye elverişli rengarenk çiçeklerden sizin için
seçtiklerimiz kasımpatı, menekşe, begonya ve çuha çiçeği.
Tohumlarını toprakla buluşturduktan bir süre sonra rengarenk
buketlere dönüşecek bu çiçeklerin bakımı da oldukça kolay.
Rengarenk çiçeklerin hissettirdiği bahar havası, dekorasyonunuza
da çok yakışacak.
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DOĞANIN VE TARİHİN
KALBİNDE BİR ŞEHİR:

KOCAELİ

Doğal ve tarihi güzellikleriyle ülkemizin pek çok bölgesini aratmayan Kocaeli,
dört mevsim ziyaret edilebileceği gibi özellikle yeni yılın tam da bu aylarında
gidilmesi gereken noktalardan… Tarihi ve konumu kadar muazzam doğasıyla da
ilgi çekici olan Kocaeli, ufak yüz ölçümüne sığdırdığı doğa ve tarih tutkunlarının
resmedebileceği noktalarla dolu. Sevgililer Günü planlarınız arasına eşsiz rota olarak
da ekleyebileceğiniz, oldukça sevimli ve ülkemiz için önemli olan Kocaeli, yine dopdolu
gezi yazımızla sizinle. Şimdiden keyifli okumalar dileriz.
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KARTEPE KAYAK MERKEZİ

İZMİT SAAT KULESİ

Ülkemizin önemli kar ve kayak merkezlerinden olan Kartepe
Kayak Merkezi, uzunlukları 400 metre ile 3 bin 500 metre
arasında değişkenlik gösteren üç ana pistten oluşmaktadır. Üç
ay boyunca kayak yapmak için kar kalınlığı uygun olan merkezin
Geyikalanı Tepesi, Kartepe ve Karlık Tepe pistleri amatör ve
profesyonel olmak üzere her yaştan sporcuya hitap etmektedir.
Sapancı Gölü manzarasına karşı benzersiz bir kayak keyfi sunan
Kartepe Kayak Merkezi, çevresindeki illere yakın konumu ile de
son yılların gözde kayak merkezlerindendir. Sadece kış aylarında
değil dört mevsim ziyaret edebileceğiniz Kartepe’de doğa
yürüyüşü, kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü, binicilik ve dağ
bisikleti gibi sporlar yapılabilmektedir.

Şehir merkezinde yer alan İzmit Saat Kulesi, 1900’lü
yıllarda 34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit’in
tahta çıkışının 25. yıl dönümünde inşa ettirilmiştir.
Şehrin simgesi olarak günümüze kadar gelen İzmit Saat
Kulesi, köşelerinde ikişer sütun ve kenarlarında çember
şeklindeki kemerli sebiller bulunan bir kaide üzerinde
yükselmektedir. Kulenin her bir katında farklı mimari
uygulamaların denendiği bu tarihi yapıda, her katta farklı
süsleme unsurlarının uygulandığını görmek mümkündür.
Oyma, kabartma gibi tekniklerle hareketli duvarlara sahip
saat kulesinin sebillerinin alınlığında ve kapısının üzerinde
kitabeler bulunmaktadır.
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OSMAN HAMDİ BEY MÜZE EVİ

Osman Hamdi Bey Müze Evi, Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Eskihisar kasabasında yer almaktadır. 1884 yılında Fransız mimarisi
özellikleri taşıyarak yapılan köşkün mimari çizimi ise Türk müzeciliğinin kurucusu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yetiştirdiği en önemli
ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey’e aittir. 26 sene boyunca her yaz mevsimini köşkte geçiren Osman Hamdi Bey, Kur’an
Okuyan Hoca, Silah Taciri, Feraceli Kadınlar ve dünyaca ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi gibi tablolarını burada çizmiştir. Aynı zamanda
Osman Hamdi Bey’in köşkün kapılarına yaptığı çiçek resimleri ise adeta tablo gibidir ve görülmeye değerdir. 1966 yılında müze
binası olarak tescil edilen köşk, 1982 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından
kamulaştırılarak çeşitli çalışmalardan sonra sanatseverlerin ziyaretine sunulmuştur.

MAŞUKİYE

Türkiye’nin en sevilen köylerinden
Maşukiye, Kartepe’nin eteklerinde ve
Sapanca Gölü’nün güney kıyısında
yer almaktadır. Doğa seslerinin kuş sesleriyle karıştığı yeşil cennet
olarak adlandırılan Maşukiye, tertemiz havasıyla doğa tutkunu
misafirlerine yılın her ayında eşsiz güzellikte anlar yaşatmaktadır.
Yaylaların, vadilerin, derelerin ve şelalelerin yemyeşil bir doğada
buluştuğu Maşukiye ile Kocaeli, tarihi ve kültürel zenginliklerinin
yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini cezbetmektedir.

ESKİHİSAR
KALESİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki
Eskihisar Kalesi’nin, İzmit Körfezi’nin
güneyindeki geçişleri kontrol altında tutmak için Bizans İmparatorluğu
tarafından 1240’lı yıllarda yaptırıldığı bilinmektedir. Deniz kıyısında
dik yamaçlı bir tepe üzerinde yer alan iç ve dış olmak üzere iki
bölümden oluşan kale, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
1995 - 2000 yılları arasında restorasyon ve onarım çalışmalarına
tabi tutulmuştur. Kale etrafında yapılan kazılarda bulunan mimari
parçalar, testiler, kabartma haç motifleri ve kitabeler kale içerisinde
sergilenmektedir. Ayrıca kalede 8 sütunlu, 15 kubbeli Bizans sarnıcı
ve bin 25 kişi kapasiteli tiyatro sahnesi yer almaktadır. Olağanüstü bir
manzaraya sahip bu tarihi kültürel yapı, tarihi turistik gezilerin yanı sıra
konser ve tiyatro etkinliklerine de ev sahipliği yapmaktadır.
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ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI

Kartepe ilçesi sınırları içerisinde 2 bin dönüm arazi üzerinde yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en
büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahiptir. Yaban yaşam alanı, çocuk hayvanat bahçesi, kamp ve mesire alanı, doğa okulu, kuş gözlem
evi gibi çeşitli kategorilerde 12 bölgeden oluşan Ormanya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafınca yaklaşık 10 yılı aşan araştırma ve
planlama çalışmalarıyla ülkemizin en önemli doğa turizm destinasyonlarından biri olmuştur. 2014 yılından bu yana Ormanya Doğa Yaşam
Parkı, farklı coğrafyalardan getirtilen hayvanları görebileceğiniz, Hobbit evlerinde keyifli anlar yaşayabileceğiniz, aileniz, sevdikleriniz ve
doğa ile baş başa kalarak ya da çeşitli aktivitelere katılarak kendinizi yenileyebileceğiniz bir gezi vadediyor.

PEMBE
KAYALAR

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde
bulunan Pembe Kayalar, temiz havası
ve doğal güzelliğinin yanı sıra alışılmışın dışında jeolojik bir
yapıya sahiptir. Şaşırtan dev kayalarla ziyaretçilerini karşılayan
Pembe Kayalar, eşsiz gün batımı manzarasıyla profesyonel ve
amatör fotoğrafçıların doğanın en güzel karelerini yakalamak
için çıktığı rotalardan… Antik Çağ döneminde taş ocağı olarak
kullanıldığı bilinen bu alandaki kayalar, Osmanlı döneminde
ise taşların suyun içerisinde yumuşak; çıkarılınca sertleşiyor
olmasından dolayı dikdörtgen şeklinde kesilerek deniz yoluyla
İstanbul’a taşınmış ve mimaride sıkça kullanılmıştır.

NE YENİR?
1600’lü yıllarda İran ve
Ermenistan’dan gelen tatlı ustalarının
İzmit’e yerleşmesi üzerine ünlenen
pişmaniyenin ana maddesi şeker, un, yağ ve oldukça zahmet
gerektiren emektir. Ak pamuk görünümündeki pişmaniye,
şehirlerarası otobüs yolcuklarında hediye olarak tercih
edilmesiyle ülkemizin pek çok yerinde de tanınmıştır.
Kocaeli’ne yolunuz düştüğünde özgün ve oldukça hafif
olan pişmaniyeyi değişik tatlıların içerisinde tadabilir ya da
çikolatalı ve kuru yemişli türlerini de deneyimleyebilirsiniz.
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STRESİN
CİLTTE
AÇTIĞI
HASARA
GEÇİT
VERMEYİN
Yapılan bilimsel çalışmalar; güneşin
zararlı ışınları, sağlıksız beslenme,
yetersiz uyku ve stres gibi faktörlerin
cildimizi yavaş ve derinden
etkilediğini ortaya koyarken, bu
etkenlere bir de aylardır mücadele
ettiğimiz Covid-19’un yol açtığı stres
eklendi! Acıbadem Üniversitesi
Atakent Hastanesi Dermatoloji
Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, stresin
ciltte yol açtığı 5 hasarı anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.
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Cildin Yağlanmasını Artırıyor

Saç Dökülmesine Yol Açıyor

Stres altındayken vücuttan salınan kortizol
hormonunun etkisiyle yağ bezlerinden daha
fazla yağ sentezi yapılıyor. Bu da cildin daha fazla
yağlanmasına, ciltteki porların tıkanmasına ve
akne ataklarına neden olabiliyor. Özellikle yağlı
cilt yapısına sahip kişilerde bu eğilim daha fazla
görülüyor. Ayrıca su kaybına bağlı olarak cildin
kendini tamir sürecinde yavaşlama dolayısıyla
yaraların iyileşmesinde gecikme de görülebiliyor.

Stres, saçlı deri ve saçta değişik bulgulara neden
olurken bazı kişiler saçlarında yağlanmadan,
bazıları kuruluktan şikayetçi olabiliyor. Stres
durumlarında saç dökülmesi gelişebildiği gibi
dökülme de hızlanabiliyor. Kişiler saçlarında
hem incelme hem de yoğun bir dökülme
yaşayabiliyor. Bu dökülme stres durumundan
aylar sonra ortaya çıkabilirken saçkıran hastalığı
da gelişebiliyor.
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Kronik Stres Yaşlandırıyor
Kronik stres, olumsuz etkisini yüzünüzde göstererek olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden olabiliyor.
Aşırı stresle artan kortizol hormonuna bağlı olarak ciltte kolajen ve hyaluronik asit sentezinin azalması sonucu
ciltte kuruluk, ince kırışıklıklar, çizgiler ve cansız bir görünüm oluşabiliyor. Stres aynı zamanda serbest radikallerin
oluşumunu artırarak cildin yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor. Stres altındayken sağlıklı alışkanlıkların terk
edilmesi, daha uzun çalışma saatleri, uyku düzeninde bozulma, sağlıklı gıda tüketiminde azalma ve kafein tüketimi
de yüzde yorgun görünüm, göz altı morluğunda artma veya gözlerde şişlik oluşumuna neden olabiliyor. Cilt eski
parlaklığını kaybederek daha soluk ve donuk bir görünüm alıyor.

Tırnaklara Zarar
Verebiliyor

Cilt Hastalıklarını
Tetikliyor

Acıbadem Üniversitesi Atakent
Hastanesi Dermatoloji Uzmanı
Dr. Serpil Pırmıt “Stres hayatın bir
parçası olduğundan önemli olan
onu nasıl ele aldığınız ve stresi
yönetmeyi öğrenmektir. Cildinizi,
saçınızı, tırnaklarınızı ve tüm
vücudunuzu etkileyebilen stres;
tırnakların uzamasında yavaşlama,
çizgilenmeler, kırılmalar ve tırnak
yüzeyinde soyulmalar da meydana
getirebilir. Cildinizi daha hassas ve
reaktif hale getirecek kimyasal bir
cevap oluşturur. Aynı zamanda cilt
problemlerinin çözümünü daha da
zorlaştırır” diyor.

Stres altında salgılanan kortizol ve
adrenalin hormonlarının etkisiyle
vücutta ortaya çıkan inflamasyon
yanıtına bağlı olarak sedef hastalığı,
egzama, rozase (gül hastalığı),
vitiligo, ürtiker gibi pek çok cilt
hastalığı stresle alevlenebiliyor.
Yapılan çalışmalar dermatoloji
hastalarının yüzde 30’unda
sorunun psikolojik bir problemden
kaynaklandığını gösteriyor. Aynı
zamanda kişinin cildinin kötü
durumda olması, cilt hastalıklarının
alevlenmesi mevcut stresi daha da
artırabiliyor.

Cildinizin yapısında bir değişiklik farkettiğinizde stres altında olup
olmadığınızı kontrol ederek, stresi rahatlatacak yöntemler arayın.

Strese Karşı
Cildi Korumanın
5 Yolu!

Cilt bakımınızı ihmal etmeyin. Cildinizi yumuşak temizleyiciler ile
temizleyerek ciltteki aşırı yağı azaltabilir, cilt yapısına uygun bir
nemlendiriciyi hem yüz hem vücut için kullanarak cildin nemli
kalmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle hassas veya egzamalı bir cilde
sahipseniz nemlendirmeyi ihmal etmeyin.
Cildi güneş ışınlarından korumak için yüksek koruma faktörlü güneş
koruyucular kullanın.
Akneye eğilimli, yağlı cilt yapısına sahipseniz cilt doktoruna başvurun.
Cildin yağ sentezini azaltan dolayısıyla sporların temiz kalmasını
sağlayan kremler kullanarak alevlenmelerin önüne geçebilirsiniz.
Stresi yönetmeyi öğrenin. Kaliteli uyku düzeni, haftada 2 - 3 gün
egzersiz yapmak, açık hava yürüyüşleri, kitap okumak, arkadaşlarla
sohbet, meditasyon ve yoga gibi kişinin kendisine iyi gelen bir
yöntemle stresini azaltmaya çalışması faydalıdır.
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GÜZELLİK

I MAKYAJ
LOREAL PARIS

MAKYAJINIZIN
YILDIZLARI
Sevgililer Günü ve diğer tüm
özel günlerinizde makyaj
çantanızdan eksik etmeyeceğiniz
makyaj ve bakım rutininize
ekleyeceğiniz yıldız parçaları,
güzelliğinden ödün vermek
istemeyenler için sayfamıza
taşıdık. Özel günlerinizde
yakalamak istediğiniz ışıltılı ve
özenli görünümü elde etmek ve
tamamlamak için önerilerimizi
keşfedin.

RIMMEL LONDON
Çarpıcı uzunluk ve
muhteşem bir hacim için
ideal olan Wonder’fully
Real Maskara, kolay
kontrol edilebilen konik
fırçası ile kullanım
sunar. Daha uzun ve gür
görünen kirpikler için her
bir kirpiğe ulaşır ve gün
boyu kalıcılığını korur.
Kirpiklerinize yepyeni
bir görünüm vadeden
ürün, zengin kremsi
formülüyle topaklanma
yapmadan düzgün bir
hacim verirken; keratinle
zenginleştirilen formülü
ise çarpıcı bir uzunluk
sağlar.
Fiyat: 80 TL
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L’Oreal Paris Eye Go Wild Far Paleti’ndeki bordo, kızıl, kırmızı ve
turuncu tonlardan oluşan 16 renkle göz makyajınızda bir devrim
yaratmaya hazır mısınız? Vahşi
doğa hayatından esinlenerek
tasarlanan far paletindeki
renkler ve yoğun pigment, göz
makyajında yaratacağı güçlü
etki ve kremsi formül ile kolay
uygulama sunuyor. L’Oréal
Paris’in gelişmiş ve eşsiz far
teknolojisiyle mat ile ışıltılı bitişlere
sahip Eye Go Wild Far Paleti,
duyulara hitap eden mükemmel
bir makyaj deneyimi sunuyor.
Fiyat: 150 TL

NYX
Kremsi yapısı ile dudakları
kurutmayan formüle sahip NYX
Suede Mat Ruj, 24 farklı renk
alternatifine sahiptir. Özel gün
ve gece makyajınıza uygun
kırmızı ve diğer tonlara sahip
NYX Suede Mat Ruj, yoğun renk
verici yapısı ile daha dolgun
ve pürüzsüz bir ruj deneyimi
sunar. Süet yapısıyla smokey
makyajınızı ışıltılı, mat veya
bronz tonlarda kusursuz bir
görünümle tamamlayabilirsiniz.
Fiyat: 100 TL

REVLON
Güçlü kadınların güçlü makyaj stilleri
için oluşturulan Revlon Wonder Women
Likit Eyeliner, gözünüze yapacağınız
her dokunuş ve çizgi ile kusursuz bir
görünüm sunar. Ürün her makyaj için
uygun olan fırçasıyla ultra ince ya da
çarpıcı kalınlıkta çizgiler oluşturabilir.
Suya dayanıklı formülü ve yapısıyla
dağılma ya da bulaşma olmadan gün
boyu efsanevi görünümünü korur.
Fiyat: 65 TL
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FLORMAR

I HEART REVOLUTION

Sedefli pigmentleriyle tırnaklarda inci güzelliği yaratan
Pearly serisinde 52 renk alternatifi bulunuyor. Benzersiz
formüllü bu ojeler, aynı zamanda hızlı kuruma özelliğine de
sahiptir. Işıltılı ve sedefli bitişi ile tırnaklara şık bir görünüm
kazandıran Pearly serisindeki ojeleri, tırnaklarınıza iki ince
kat uygulayarak daha iyi sonuç alabilirsiniz.

İki farklı allığın birleşiminden oluşan Heartbreakers
Matte Blush Allık, nostaljik bir görünüm ve his
ile tasarlanmıştır. Kalp şeklinde bir kutu ve kırık
kalp görünümü ile oldukça özel bir tasarıma sahip
ürün, birlikte veya ayrı olarak kullanılabilir. Cilde
uygulanan kısımları canlı gösterir. Hem mat hem
de ışıltılı bitiş seçeneklerinin yarı sıra vanilya kokulu
özelliğe sahiptir.

Fiyat: 9 TL

GÜZELLİĞİNİZLE
IŞILDAYIN

Fiyat: 90 TL

PASTEL
Pastel Profashion
Stardust Aydınlatıcı,
farklı tonlarıyla cilde eşsiz
bir pırıltı katar. Elmacık
kemiklerine, kaş çizgisinin
altına ve üzerine,
dudağın üst bölgesine
ve göz pınarlarına fırça
ya da parmak uçlarıyla
uygulanabilir. İstenilen
bölgeleri öne çıkararak
cildin aydınlık ve çarpıcı
görünmesine yardımcı
olur.
Fiyat: 40 TL

AQUA DI POLO
Cildinize uzun süre ferahlık
katan Ravello Vücut Spreyi,
kırmızı meyveler, çilek,
limon, elma ve vadi zambağı
notalarından oluşuyor. Kırmızı
meyvelerle çiçeksi kokuların
mükemmel uyumunu
yaşayabileceğiniz ürün,
her bir kullanımda cildinizi
canlandırır. Vücudunuzun
yanı sıra saçınız için de
kullanabileceğiniz ürün,
saçınızı da tazeleyen bir
yapıya sahiptir.
Fiyat: 30 TL
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RUBY KISSES
Kurumuş, çatlamış ve rengini
kaybetmiş dudaklarınızı
canlandıracak Stix O’Miracle
Kissable Lip Elixir ile her
mevsim çatlayan ve kuruyan
dudaklarınıza en özenli bakımı
yapabilirsiniz. Stix O’Miracle
Kissable Lip Elixir, shea
yağının yanı sıra kuşburnu
ekstresi içerir. Dudakları
pürüzsüzleştirerek daha
güzel görünmelerini sağlar.
Gül kokulu formülü dudaklara
doğal bir pembelik verir.
Fiyat: 30 TL

FRUDIA

THE BALM
The Balm Time Balm Primer
Makyaj Bazı, makyajın
kalıcılığını uzatır. Fondöten
ve kapatıcının ince çizgilere
ve gözeneklere dolmasını
engeller. İçerisinde A, C
ve E vitaminleri bulunur.
Makyaj öncesi temiz cilde
uygulanması gereken makyaj
bazı, yapılan makyajın ciltte
kusursuz bir görünümle uzun
süre kalıcılığını sağlar. Cildin
gözeneklerini kapatmayan
baz aynı zamanda cildin hava
almasını da engellemez.
Fiyat: 120 TL

Kırışıkların görünümünü
azaltmaya yardımcı olacak
cilt bakım serumu, daha
genç görünüm sağlamak için
Kleopatra’nın favori meyvesi olan
nar formülü ile hazırlanmıştır.
Doğal topraklarda yetişen
ürün, %63 nar özü içerir. Cildin
elastikiyetini artırmaya, kırışıklık
görünümünün azalmasına
yardımcı olur. Frudia Pomegranate
Nutrı-Mouıst Serum, cildin alt
katmanlarına nüfuz ederek, yoğun
bir bakım sağlamaya destek olur.
Fiyat: 100 TL

CIRE ASEPTINE
Cire Aseptine Kolajen El Kremi,
ellerinizin tazelenmesine,
beslenmesine, nemlenmesine,
daha taze ve ipeksi bir görünüme
kavuşmasına yardımcı olur. Kolajen
bakımı ile cildin azalan esnekliğinin
geri kazanmasını destekler. Krem,
cilde derinlemesine nüfuz ederek uzun
süre kalıcı bir nemlenmeyle cildin
daha genç ve yumuşak görünmesine
yardımcı olur.
Fiyat: 16 TL
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KUTUP
TİLKİLERİNİ
TANIYOR
MUSUNUZ?
Dünyanın pek çok noktasının bembeyaza
büründüğü bu aylarda Canlılar sayfamızın
konusu, karlar ve buzullar içinde yaşayan
hayvanlardan Kutup tilkisi… Köpekgiller
familyasına mensup, kutupların beyaz
asaleti Kutup tilkisi, beyaz kürkü ve büyük
kuyruğuyla dünyanın göz kamaştırıcı en
tüylü hayvanlarından biri olarak biliniyor.
Kutup tilkileriyle ilgili düşüncelerinizi ısıtarak
doğanın mucizelerine tanık olabileceğiniz sıra
dışı bilgileri keyifle okumanızı diliyoruz.
- Yaklaşık 20 türü bulunan Kutup tilkisi, genellikle
yerdeki oyuklarda barınır. Daha çok geceleri
kuşları, fareleri, tavşanları avlamak için dışarı çıkar.

- Kutup tilkilerinin baş avcısı Kutup ayılarıdır. Ancak
Kutup ayısı ve Kutup tilkisinin doğada sıkı arkadaş
olduğu da gözlemlenmiştir.

- Kutup tilkisi, köpekgiller familyası arasında tek
seferde en fazla yavru dünyaya getiren türdür.
Yavru sayısı, 11 – 22 arasında değişkenlik gösterir.

- Ortalama 3 kilogramlık bir ağırlığa sahiptir. Bu
nedenle kurt, porsuk, baykuş ve kartallar bile
rahatlıkla avlayabilir.

- Kar ve buzun üzerinden yansıyan güneş ışığına
karşı gözlerini koruması için gözlerinde son derece
fazla pigment bulunur. Çift renkli gözü bulunan
Kutup tilkisi ise oldukça fazladır.

- Vücut ısısı değişimine uygun benzersiz vücut
sistemleriyle -70 derecede bile yaşamlarını
sürdürebilir.

- Pençeleri vahşi köpeklere göre kalın tüy tabakası
ile kaplıdır.
- Kurtlarla aynı aileden gelmelerine rağmen grup
olarak değil tek başına dolaşmayı ve avlanmayı
severler.
- Ana vatanı İzlanda olan tek kara memelisidir.
Ömürleri ise 3 - 6 yıl arasında değişir.
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- Son derece gelişmiş renk değiştirme kabiliyetine
sahip olan Kutup tilkileri, karın bembeyaz olmadığı
durumlarda ve yaz aylarında, ortama uyum
sağlamak için koyu renklere bürünürler.
- Hafif ve küçük boyda olmasına rağmen zıplayarak
kalın buz tabakalarını kırabilecek güçtedirler.
- Oldukça hareketli hayvanlardır. Kış mevsimi
boyunca 4 bin 500 kilometre yol alabilirler.
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İNSAN GÖZÜNÜN GÖREMEDİĞİ
RENKLERİ GÖSTEREN TEKNOLOJİ

Tel Aviv Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen
bir teknolojiyle insan gözünün göremediği renklerin görülmesi
sağlandı. Laser & Photonics Reviews dergisinde yayımlanan habere
göre bu teknoloji, insan hayatının pek çok alanında kullanım imkanı
sunacak. İnsan gözü, yalnızca 400 nanometre ve 700 nanometre dalga
boyları arasındaki fotonları görebiliyor. Bunun üzerine yapılan
araştırmalarla gelişen teknoloji, hidrojen, karbon ve sodyum gibi gaz ve
maddeleri görülebilir hale getiriyor. Normalde kızılötesi spektrumunda
kendilerine has renklere sahip olan bu maddelerin yanı sıra doğada
bulunan ancak çıplak gözle görülemeyen biyolojik bileşenleri
de görmemizi sağlayacak. Bilim insanları bu teknolojiyle kanser
hücrelerinin kolay bir şekilde tespit edilebilir hale geleceğini açıkladı.

AY’IN GÜNEŞLİ YÜZEYİNDE
SU BULUNDU

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından ilk kez Ay’ın
güneşli yüzeyinde su bulunduğu açıklandı. NASA tarafından tarihi
keşif olarak duyurulan Ay’a dair bu önemli bilgi, Stratosfer Gözlemevi
Teleskobu SOFIA ile yapılan araştırmalar sonucuyla Ay’ın tam olarak
Güney Yarım Küresi’nde yer alan Clavius kraterinde olduğu açıklandı.
Konu hakkında açıklama yapan NASA Yöneticisi Jim Bridenstine,
geniş bir alana yayılan suyun gelecekteki keşifler için önemli bir
kaynak olabileceğini söyledi. Bridenstine, “Henüz kaynak olarak
kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz ancak Ay’da su ile ilgili
öğrendiklerimiz, Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde”
ifadelerini kullandı. NASA, Artemis programı çerçevesinde 2024’te Ay
yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.
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DRONELAR İLE VOLKANİK
PATLAMALAR ÖNGÖRÜLECEK

Bilim insanları tarafından volkanik patlamaların öngörülmesinde ve
araştırmalarında drone kullanımına başlandı. Papua Yeni Gine’de bulunan
ve yaklaşık 6 kilometre çapındaki Manam volkanını inceleyen ABOVE
programındaki bilim insanları, volkanik patlamayı modifiye edilmiş uzun
menzilli drone kullanarak volkandan çıkan gazları ölçümledi. Volkanik
salınımların karbon seviyesindeki etkisini gözlemlemeye yardımcı olacak
dronelar ile volkanik aktiviteler hakkında çalışma yürüten araştırmacılardan
Palermo Üniversitesi’nden Alessandro Aiuppa, “On yıl önce tek
yapabileceğiniz şey Manam’a bakıp karbondioksit salınımını tahmin
etmekti. Bu bölgedeki patlama sonucu tarım ürünleri içme suları büyük
hasar almıştı. Bu bölgeden örnek toplamak imkansızdı. Şimdi bu sorunlar
dronelar ile çözülebiliyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÇANAKKALE’DE 9 MİLYON YILLIK
FOSİL KEŞFEDİLDİ
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Yeniköy’de bir grup amatör balıkçı
tarafından 9 milyon yıllık mamut fosiline rastlandı. Balıkçıklar
tarafından tesadüfen bulunan kalıntılarla ilgili Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi
Dr. Sevinç Kapan ile iletişime geçilerek bulunan fosiller incelemeye
alındı. Dr. Kapan ve Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi’nden
Uzman Paleontolog Dr. Serdar Mayda’nın başlattığı geniş çaplı
bir araştırma sonrasında bulunan kalıntıların, bir yetişkin bir
de bebek mamuta ait olduğu tespit edildi. Dr. Kapan, “Mamut
öldüğü zaman 30 - 40 yaşlarında ergin bir bireymiş. Bulunan diş
ve diş köklerinden bunu söyleyebiliyoruz ama tek başına değilmiş.
Yanında bir de süt dişi yani kökü olmayan bir diş bulduk. Yetişkin ve
bebek mamut, muhtemelen su kenarına su ihtiyaçlarını gidermeye
geldiklerinde başlarına gelen bir doğa olayı sonucunda, günümüze
kadar fosilleşerek ulaşmışlar.” ifadelerini kullandı.

SANAL TURLA İNSAN HÜCRELERİNE
YOLCULUK
Bilim insanları, yaptıkları yeni bir çalışmayla sanal gerçeklik
ile gelişmiş mikroskopları bir araya getirmeyi başardı. Nature
Medicine dergisinde yayımlanan bir makalede, çok gelişmiş
bir mikroskop ve bir sanal gerçeklik sistemi sayesinde hücrelerin
yapılarının bile incelenebildiği bir sanal gezinti yapılabildiği ortaya
koyuldu. Bu sistemdeki yapı, önceden oluşturulmuş bir görüntüyü
değil anlık olarak hücredeki faaliyetleri gözlemlemeyi sağlıyor.
Sanal gerçeklik ile geliştirilmiş bir mikroskobu bir araya getirmeyi
başaran bilim insanları, süper çözünürlüklü mikroskopla alınan
görüntüyü, sanal gerçeklik ortamında aktarıyor. Kullanılan yazılım
ile iki boyutlu veri 3 boyutlu görüntü haline getiriliyor. Özellikle
tıp alanında kullanılacak olan bu gelişme ile daha önce yapılamadığı
kadar ince teşhisler yapılabilecek ve hastalıkların kökenine
inilebilecek.
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I KİTAP ÖNERILERI

Bir yanda Sevgililer Günü fikrinden yola çıkarak seçtiğimiz aşk ve sevgiye dair yazılmış türünün en güzel örnekleri; diğer yanda
ise minik kitap kurtlarına özel boş vakitlerini dolu dolu geçirebilecekleri eğlenceli ve öğretici kitaplar… İki ayrı konseptte
oluşturduğumuz kitap önerilerimiz sizinle…

AŞKI ANLATAN
KİTAPLAR

AŞKA DAİR
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14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel sevgiye en çok yakışan kitapları sizin için
derledik. Birbirinden güzel aşka ve sevgiye dair yazılmış bu kitapları hem
okuyabilir hem de incelikli bir 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak tercih
edebilirsiniz.

MADAME BOVARY

HANDAN

Halid Ziya Uşaklıgil

Gustave Flaubert

Halide Edib Adıvar

Aşk-ı Memnu ile Mai ve
Siyah adlı çok okunan
aşk romanlarıyla Türk
edebiyatında önemli
bir yere sahip olan
Halid Ziya’nın bu eseri,
16 öyküden oluşur.
Öyküler, yazarın
duygu dünyasından,
aşktan, yalnızlıktan ve
yoksulluktan kesitler
sunar. Yazarın kendine
özgü üslubu ve yaratıcı
sonlarla biten öyküleri,
gerçeklikten beslenir.
İnsana dair birçok
duygunun anlatıldığı
öykülerin yanı sıra yazarın
çocukluk ve gençlik
hatıralarıyla şekil bulan
hikayelere de yer verilir.

Eserin ana karakteri,
iyi kalpli ve sıradan
bir hayat süren doktor
Charles Bovary’nin
ulaşılmaz hayalleri olan
karısı Emma Bovary’dir.
Eser, Emma Bovary’nin
yaşamın aynılığından
kopmak için yaptıklarını
ve yaşadıklarını konu
alır. İlk çağdaş realist
roman örneklerinden
olan bu eser, ilişkilere
ve aşka daha realist bir
açıdan bakmaktadır.
Flaubert bu eserinde
karakterlerin iç
dünyalarını kağıda
aktarırken realizmin
gözlemci yönünü
kullanır.

Halide Edib Adıvar’ın
en ünlü yapıtlarından
olan Handan, Halide
Edib Adıvar’ı ünlü bir
yazar olmaya taşıyan
eserlerinden en
önemlisidir. Evlilik ve aşk
üzerine yazılmış bu eserde
ana karakter Handan,
20. yüzyılın başında
İstanbul’da yaşayan bir
ailenin İngiliz terbiyesiyle
yetişmiş kızıdır.
Mutsuz bir evlilik yapan
Handan’ın yaşadığı kötü
duygular onu acı bir sona
sürükler. Eser, mutsuz
bir sona sürüklenen
Handan’ın etrafındaki
insanların, ondan
etkilenerek yazdıkları
mektupları içerir.

2021

BİLİNMEYEN BİR
KADININ MEKTUBU
Stefan Zweig

1920’li yıllarda
kaleme alınan bu
uzun öykü, mutlak
aşk kavramı üzerinde
durur. Öykü, ömür
boyu süren bir
aşk için yazılan
mektup etrafında
gelişir. Romanın
ana kahramanı, bu
mektubun yazarı
olan kadındır. Bu
tek başına yaşanan
aşk öyküsü ile yazar,
okuyucuyu diğer aşk
öykülerinden farklı bir
yolculuğa çıkararak
gerçek aşkı sorgulatır.

ASTRONOT AKADEMİSİ
Steve Martin - Jennifer Farley

Steve Martin - Jennifer
Farley’in ele aldığı bu eser,
uzayı ve sonsuz boşluktaki
gezegenleri merak edenler
için vazgeçilmez bir başucu
kitabı niteliğinde… Eserde
astronotların hayatı, uzay
mekiğini nasıl uçurdukları,
uzay yürüyüşleri, şaşırtan
deneyleri eğlenceli bir
dille anlatılır. İçerisinde
keyifli aktiviteler, çıkartma
ve posterler saklı olan bu
kitap okuyucuyu uzun
bir uzay macerasına davet
eder.

TATİLE ÖZEL ÇOCUK
KİTAPLARI
VAN GOGH:
RENKLERİN KORSANI
Christine Beige

Değerli ressam Van Gogh’un
ünlü eseri “Arles’deki Yatak
Odası” tablosunun anlatıldığı
eserde konu, korsan
Kızılsakal’ın gemisinde
geçer. Çocukların okumaktan
büyük keyif alabileceği eser,
dev ahtapotlar ve dalgalarla
savaşan renklerin korsanı
Kızılsakal’ın macerası
ekseninde süregelir.
Okyanusun ortasında
gerçekleşen Kızılsakal’ın
macera dolu anlarının
anlatıldığı eser, minik okurları
eğlenceli anlara davet ediyor.

İKİ SENE OKUL TATİLİ
Jules Verne

Çocuk edebiyatının en
önemli yapıtlarından olan
bu eserde, okul çağındaki
bir grup çocuğun yaşadığı
ilgi çekici bir serüven
anlatılır. Eğlenceli bir
yat gezisinde başlayan ve
okyanusun bilinmeyen
köşelerinde devam eden
bu serüven, Güney
Pasifik’te yer alan ıssız bir
adada geçer. Çocukların
içinde bulunduğu
koşullar, onları macera
dolu anlara sürükler.

Yıl içerisindeki tatillerde dinlenmenin yanı sıra minik kitap kurtları
için okuyabilecekleri birbirinden güzel kitapları derledik. Sevilen
eserler, yeni çıkan kitaplar ve etkinlik kitabı önerilerimizle hem sanat
hem de bilim dolu bir tatil diliyoruz.

KRAL ŞAKİR
MUHTİŞİM
DEDEKTİFLER
Varol Yaşaroğlu

Sevilen çizgi roman
karakteri Kral Şakir’in yeni
maceralarını konu alan bu
eserde Remzi ve Fil Necati,
Muhtişim Dedektifler
olarak yine iş başındadır.
Mahalledeki kurt adamı
arayan eğlenceli dedektifler
ve Kral Şakir’in maceradan
maceraya koştuğu aksiyon
dolu hikayesine hazır
mısınız? Olağanüstü
olayların eksik olmadığı
Kral Şakir’in mahallesindeki
hikayeler eğlenceli bir dille
anlatılır.
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Sanattan bilime, tarihte iz bırakmış isimlerin ilham veren
yaşam öykülerini, eserlerini ve buluşlarını yeniden keşfedelim.

AFET
İNAN
Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden olan Afet İnan, 29 Kasım
1908 günü Selanik’in Doyran (Doirani) kasabasında doğmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızlarından biri olan Afet İnan
yaşamı boyunca Türk sosyolog, tarihçi ve akademisyen unvanlarına
sahip olmuştur. Eskişehir’de ilköğrenim hayatına başlayan İnan,
burada başladığı eğitim ve öğretim hayatını Ankara, Bursa ve
Çanakkale şehirlerinde sürdürmüştür.
1925 yılında Bursa Kız Muallim Mektebi’ni bitirmiş ve ilk olarak
İzmir Redd-i İlhak İlkokulu’nda göreve başlamıştır. Afet İnan İzmir
Redd-i İlhak İlkokulu’nda göreve başladığı yıl, Mustafa Kemal
Atatürk ile tanışma fırsatı bulmuştur. Atatürk’e öğrenimi sürdürmek
ve yabancı dil öğrenme isteğini bildiren İnan, kısa bir süre sonra
bakanlığın izniyle İsviçre’nin Lozan şehrine Fransızca öğrenmek için
gönderilmiştir. İki yıl süren eğitimin ardından yurda dönen Afet İnan,
Fransız Kız Lisesi’nde okutulan Instruction Civique adlı kitaptan
çeviriler yapmıştır. Bu çevirilerle Tevfik Bıyıklıoğlu’nun Almanca
eserlerden yaptığı çeviriler ve Atatürk’ün bazı konulardaki yazıları
birleştirilerek Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabı oluşturulmuş ve
bu kitap, ortaokullarda yıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur.
Kadın hakları çalışmaları üzerinde yapılan araştırmalara ilgi duyan
Afet Hanım, Atatürk’ün isteği üzerine 3 Nisan 1930’da Türk
Ocağı’nda Türk kadınlarının seçim haklarına ilişkin ilk konferansını
vermiştir. Atatürk’ün emriyle önce Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adını
alan ve sonrasında Türk Tarihi Kurumu adını alan Türk Ocaklarının
1935 - 1952 ve 1957 - 1958 yılları boyunca başkanlığını yapmıştır.
Türk Tarih Heyeti’nin bilimsel çalışmalarına katılan Afet İnan, Türk
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Tarih Tezi’nin temelini oluşturacak Türk Tarihinin Ana Hatları adlı
kitabı kaleme almıştır.
1935 yılında Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Bilimler
Fakültesi Yakın Çağ ve Modern Tarih Bölümü’nde eğitim hayatına
devam eden İnan, Türk Osmanlı devrinin ekonomik tarihi adlı tezini
sunarak Temmuz 1938’de lisans öğrenimini, Temmuz 1939’da
ise Türk halkının ve Türk tarihinin antropolojik karakteri üzerine
konulu tezi ile doktorasını tamamlayarak sosyoloji doktoru unvanını
almıştır.
Buradaki eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi’nin açılışında Türk Tarih Kurumu asbaşkanı
sıfatıyla ilk dersini vermiştir. 1950 yılında profesör unvanının
sahibi olan Afet İnan, Ankara, Hacettepe, Ege Üniversitelerinde
ve Ankara Harp Okulu’nda Türk tarihi dersleri vermiştir. 1961 1962 yıllarında Birleşik Krallık’ta yaptığı incelemelerle UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu’nda Türk Tarih Kurumu’nu temsil eden
Afet İnan, tarih ve sosyoloji çalışmalarının yanında Atatürk’e ilişkin
araştırmalar da yapmıştır.
Türk Tarihinin Ana Hatları, Türkiye Halkının Antropolojik
Karakterleri ve Türkiye Tarihi, Atatürk’ten Hatıralar, Atatürk
Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türk Amirali Piri Reis’in Hayatı
ve Eserleri, Türk Kadın Haklarının Kazanılması, Atatürk’ten
Yazdıklarım gibi pek çok önemli eseri kaleme alan Afet İnan, 76
yaşında Ankara’da yaşamını yitirmiştir. Tarih Vakfı ile İnan ailesinin
ortak girişimleriyle Afet İnan’ın adını yaşatmak adına iki yılda bir
Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü verilmektedir.

Osman Hamdi Bey, ülkenin ilk maden mühendislerinden olan ve sadrazamlığa kadar yükselen devlet adamı İbrahim Ethem Bey’in oğlu olarak,
30 Aralık 1842’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Beşiktaş’ta başlayan ilkokul öğreniminin ardından, 1856 yılında Maarif-i Adliye okulunda
eğitim hayatına devam eden Osman Hamdi Bey, daha 16 yaşındayken yaptığı kara kalem resimlerle çevresinin dikkatini çekmiştir. Ailesinin
yurt dışında eğitimine devam etmesi isteği üzerine hukuk eğitimi almak için Paris’e gitmiştir. 12 yıl boyunca hukuk öğrenimi için Paris’te
bulunan Osman Hamdi Bey, bu sürede dönemin ünlü ressamlarından olan Jean-Léon Gérôme ve Boulanger’in atölyelerinde çıraklık yaparak
iyi bir resim eğitimi de almıştır. Osmanlı Devleti tarafından Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyyid de resim eğitimi için Ahmet Hamdi Bey’in
yanına Paris’e gönderilmiş ve bu üç kişi Türk resim sanatının ilk kuşağını oluşturmuştur. Buradaki eğitimlerin ardından yurda dönen Ahmet
Hamdi Bey, 1869 yılında Bağdat İli Yabancı İşler Müdürlüğü’ne, 1871’de Saray Protokol Müdür Yardımcılığı’na, 1875 yılında Kadıköy’ün
ilk belediye başkanlığına ve 1881 yılında ise Müze-i
Humayun’da müdürlük görevine atanmıştır. Müze-i
Humayun’daki görevi boyunca birçok reformlar yaparak
batılı anlamda müzeciliği Osmanlı’ya getiren ilk isim
olmuştur.
Müze müdürlüğü yaptığı sürede ilk Türk bilimsel
kazılarını da başlatan Osman Hamdi Bey, Nemrut Dağı,
Lagina (Muğla, Yatağan) ve Sayda’da (Lübnan) arkeolojik
kazılar gerçekleştirmiştir. Sayda’da yaptığı kazılarda
bulduğu antik eserler arasında arkeoloji dünyasının
başyapıtlarından sayılan İskender Lahiti de bulunmaktadır.
Yaptığı arkeolojik kazılar ve ülkenin topraklarına ait
kültürel değerleri sahiplenme bilinciyle çıkarttığı Asar-ı
Atika Nizamnamesi ile Türk tarih ve arkeolojisine büyük
katkılarda bulunmuştur.
Kazı çalışmalarında büyük eserlerin sergilenmesi için
1891 yılında “ilk Türk müze binası” olan İstanbul
Arkeoloji Müzesi’ni açarak Anadolu’nun her yerinden
toplanan eserlerin burada sergilenmesini sağlamıştır.
Müzenin 26 yıl boyunca müdürlüğünü yapan ve ilk Türk
müzesinin kurucusu olan Osman Hamdi Bey, günümüzde
varlığını Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi olarak sürdüren Sanayi-i Nefise Mekteb-i
Alisi’nin de kurucusudur.
Müzecilik ve arkeoloji çalışmalarının yanında ressam
olarak da önemli eserler veren Osman Hamdi Bey,
resimlerine Paris’te bulunduğu dönem eğitim aldığı
Gerome ve Boulanger’in etkilerini yansıtmıştır. Türk
resminde ilk kez figürlü kompozisyonu kullanan ressam
olarak tarihe geçen Osman Hamdi Bey’in resimleri, batının
oryantalizmine bakış açısıyla tamamlanmıştır. Batılı üslubu
kullanan Osman Hamdi Bey, konu olarak kendi kültürünü
seçmiş; okuyan, tartışan, özlemini duyduğu Türk aydın
tipini ve dışarıya açılmış kadın imgesini ele almıştır.
Kaplumbağa Terbiyecisi (1906) ve Silah Taciri (1908)
Osman Hamdi’nin en ilgi çeken ve özgün eserlerinden
olmuştur.
İlk Türk arkeolog, müzeci ve ressam olarak tarihe iz
bırakmış olan Osman Hamdi Bey, batı terbiyesiyle yetişmiş
ancak içinde bulunduğu kültürden uzaklaşmadan bunu
yansıtabilmiş, döneminin en önemli isimlerinden biri
olmuştur. Birçok resmi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi,
Londra, Liverpool ve Boston müzelerinde sergilenen
Osman Hamdi Bey, 1910 yılında İstanbul’da hayatını
kaybetmiştir.

OSMAN HAMDİ BEY
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MARGARET
HAMILTON
Amerikalı bilgisayar bilimci, sistem mühendisi, iş insanı ve yazılım
mühendisliği teriminin oluşmasının temellerini atan Margaret
Hamilton, İndiana - Paoli doğumludur. 1954 yılında Hancock
Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1955’te Michigan Üniversitesi
Matematik Bölümü’nde eğitim hayatına devam eden Hamilton,
Earlham College’de de felsefe eğitimi almıştır.
1960 yılında Brandeis Üniversitesi’nde soyut matematikte yüksek
lisans yapmak için gittiği Boston’da, Marvin Minsky’nin MAC
projesi için LGP-30 ve PDP-1 bilgisayarlarında hava koşullarını
tahmin etmek amacıyla yazılım programını geliştirmek üzere
MIT’de geçici görev almıştır. Hava koşullarını öngörerek hava
hareketlerini simülatör vasıtası ile izleyebilecek bilgisayar yazılımı
oluşturmak için MIT tarafından başlatılan Lincoln Lab SAGE
projesinde, 1961 - 1963 yılları arasında çalışmıştır. Soğuk savaş
döneminde Sovyet savaş uçaklarının olası saldırılarına karşı askeri
kullanım için savunma amaçlı geliştirilmiş Lab SAGE’de görev alan
Hamilton, hemen ardından Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi’nin
(NASA) Apollo 11 uçuşunda lider yazılımcı olmuştur.
Apollo ve Skylab’ın yazılımını geliştiren ekibe öncülük eden
Margaret Hamilton, bu alandaki yazılım çalışmaları ile aya ayak
basılmasını sağlayan kadın olarak tarihe geçmiştir. Hamilton ve
ekibi, Apollo’nun komuta modülü, aya inecek kısmı ve Skylab
için tasarlanmış algoritmaları içeren yazılımın geliştirilmesi
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sorumluluğunu üstlenerek, hata ayıklama ve kurtarmaya yönelik sistem
yazılımları üzerinde çalışmıştır. İnsanlığın 1969 yılında ilk defa aya
ayak bastığı Apollo 11 görevinde, uzay aracının aya inişine çok az
bir süre varken uyarı vermesi ve bu uyarıların Margaret Hamilton’un
geliştirdiği hata ayıklama yazılım programı ile tespit edilerek, aya inişin
tamamlanması başarıyla sağlanmıştır.
Apollo 11’in ay görevi için 145 bin satırlık assembly kodunu tasarlayan
Hamilton’un uzmanlık alanı içerisinde; sistem tasarımı, yazılım
geliştirme, kurumsal ve süreç modelleme ve geliştirme, biçimsel sistem
modelleme dilleri, sistem modelleme ve geliştirme için sistem odaklı
nesneler, otomatik yaşam çevrimi ortamları, yazılım güvenliği en üst
düzeye çıkarmak ve yeniden kullanma yöntemleri, domain analizi,
yerleşik dil özellikleri ile doğrulama, sağlam sistemler için açık mimarı
teknikler, tam yaşam döngüsü otomasyonu, kesintisiz entegrasyon,
hata algılama ve kurtarma teknikleri, işletim sistemleri, test teknikleri
ve yaşam döngüsü yönetim teknikleri yer almıştır. Kariyeri boyunca
birçok başarılı projeye imza atan Margaret Hamilton, NASA tarihinde
bir şahsa verilen en büyük ödül miktarına sahip olmuş ve NASA
tarafından Sıra Dışı Uzay Çalışması Ödülü’ne layık görülmüştür.
Hamilton, Computing Kadınlar Derneği tarafından Augusta Ada
Lovelace Ödülü, Earlham Koleji Sıra Dışı Mezun Ödülü ve ABD
Başkanı Barack Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası’nın
da sahibi olmuştur.

Türkiye’de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlamış olan bilim
insanı Aydın Sayılı, 1913 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Babasının İran’da görev yapması nedeniyle çocukluğunun
bir kısmını İran’da geçirmiş olan Aydın Sayılı, ilköğrenimini
İstanbul’da, ortaöğrenimini ise Ankara’da tamamlamıştır. Aydın
Sayılı’nın 1933 yılında Ankara Atatürk Lisesi’ndeki mezuniyet
sınavları sırasında gösterdiği üstün başarı, sınav heyetinde yer
alan Mustafa Kemal Atatürk’ün dikkatini çekmiştir. Atatürk’ün
dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey’in kendisi ile özel
olarak ilgilenmesini istemesiyle Aydın Sayılı, bilim tarihine
yönlendirilmiştir. Liseyi bitirir bitirmez Harvard Üniversitesi’nde
bilim tarihi okumak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne
gönderilmiştir. George Sarton’un yönettiği İslam Dünyasında Bilim

Kurumları başlıklı tezi ile Aydın Sayılı, Harvard Üniversitesi’nden
doktora derecesi almıştır. Bu derece, dünyada bilim tarihi alanında
verilen ilk doktora derecesi olarak bilinmektedir. 1943 yılında yurda
dönerek Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe
Bölümü’nde göreve başlayan Sayılı, 1946’da felsefe kürsüsüne bilim
tarihi doçenti olarak atanmış, 1952 yılında ise bilim tarihi profesörü
olmuştur. 1958 yılına gelindiğinde ise ordinaryüs profesör unvanını
almıştır. Başyapıtı olan İslam Dünyasında Rasathane ve Genel
Rasathane Tarihi İçindeki Yeri adlı eserini 1960’ta yayımlayan
Sayılı, çalışmalarıyla Türklerin, İslam dünyasının, Mısırlıların,
Mezopotamyalıların ve diğer çeşitli medeniyetlerin bilime ve batı
medeniyetinin oluşumuna yaptığı katkıyı ortaya koymuş bir bilim
insanı olarak tarihe iz bırakmıştır.

AYDIN
SAYILI
İslam dünyasındaki gözlemevlerine ilişkin eseri ile belli başlı
gözlemevlerini; bu kurumlarda hizmet vermiş belli başlı
astronomları; kullanılan aletler ve söz konusu dönemdeki astronomi
çalışmalarını tanıtan Sayılı, İslam’ın dini ibadetleri yerine getirmede
astronomiye olan ihtiyacından ötürü gözlemevinin İslam dünyasında
ortaya çıkmış bir kurum olduğunu ve Batı dünyasındaki ilk
gözlemevlerinin İslam dünyasındaki gözlemevlerini örnek alarak
oluşturulduğunu ortaya koymuştur.
İslam Dünyasında Hastaneler başlıklı çalışmasıyla İslam
dünyasındaki ilk yedi hastaneyi bilim dünyasına tanıtan Aydın
Sayılı, Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir eseriyle bilim, bilimsel
yöntem, bilim ve teknoloji arasındaki farklar gibi konulara tarihten
örnekler vererek Atatürk’e ait “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
vecizesinin ölümsüzlüğünü kanıtlamaya çalışmıştır. Aydın Sayılı,
son yapmış olduğu çalışmalarında ise İslam dünyasında Türklerin
bilimsel faaliyetinin yeri ve önemi konusuna yoğunlaşmış; Ebu
Reyhan el Beyruni adlı bilim insanının Türk olduğunu yaptığı

araştırmalarla kanıtlamıştır. Tarih ve edebiyatla da yakından ilgilenen
Sayılı, 14. yüzyılda kaleme alınmış ve içinde medreseler, dünyevi
bilimlerle ilgili bilgiler yer alan Gülşehri’nin Leylek ve Bülbül adlı
şiirini Türkçe’de ilk defa yayınlamıştır. Ayrıca 16. yüzyılda yaşamış
el-Mensuri’nin İstanbul Gözlemevi hakkındaki şiirleri üzerine
bir makale yazmıştır. Bilimsel çalışmaları sırasında Türkçe’ye de
ilgi göstermiş olan Ordinaryüs Profesör Aydın Sayılı, karşılıkları
hiç bulunmamış yabancı sözcüklere ve anlam karışıklıklarına
yol açabilen terimlere Türkçe yeni karşılıklar bulup, bunların
açıklamalarını yapmıştır. Editörü olduğu Bilim Kültür ve Öğretim
Dili Olarak Türkçe isimli yayındaki makalesinde, Türkçe’nin
gelişimini açıklayan Sayılı, matematik, fizik, felsefe gibi değişik
bilgi dallarını ilgilendiren bu çalışmasında, eş anlamlı, yakın anlamlı
Türkçe sözcükler türetmiştir. 1993 yılında Ankara’da hayatını
kaybeden Türk bilim insanı Aydın Sayılı’nın portresi, DNA ve atom
sembolleri, güneş sistemi ve el figürleri ile birlikte 2009 yılından bu
yana Türk lirası banknotlarının üzerinde yer almaktadır.

2021

67

AKTÜEL

I ATATÜRK’E DAİR

NE MUTLU
TÜRK’ÜM DİYENE!

Türk milletinin ne kadar asil olduğunu her fırsatta
büyük bir övgüyle dile getiren Mustafa Kemal Atatürk,
kendi ulusunu her şeyin üzerinde tuttuğu gibi diğer
uluslara karşı da her zaman saygı duyulmasının bir
insanlık gereği olduğunu savunmuştur. Atatürk’ün
o çok sevdiğimiz sözü “Ne mutlu Türk’üm diyene!”
hitabının ne kadar içten ve samimi olduğunu, Mustafa
Kemal Atatürk’ün sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy’un,
Atatürk ile olan bir anısıyla sizlere aktarıyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk, 5. Ordu’da farklı ırklardan olan
askerlere özel muamele yapıldığını ve onların Anadolu
çocuklarından üstün tutulduklarını gördükçe üzülüyordu.
Bir gün Makedonyalı yüzbaşı kıt’a çavuşlarından birini
bölük komutanı odasına çağırdı. Müfit’le ben de orada
idik. Çavuş sağlam yapılı ve yakışıklı bir Türk delikanlısı
idi. Yüzbaşı, gencin onurunu kıracak şekilde azarlamaya
başladı. Delikanlıdan çok mensup olduğu ırka hücum
ediyordu ve gittikçe manasızlaşan sözlerle delikanlıya
hakaret ediyordu. Sesi yükseldikçe yükseliyordu. Çavuşun
yüzündeki ifadeye baktım. Önce bir babaya duyulan
saygının samimiyeti okunan çizgiler, sertleşmeye; içten
gelen bir isyanın ateşleri, gözlerinden okunmaya başladı.
Gerçek itaatin sembolü olan Türk askeri gibi iç duygularını
gemlemeye çalıştı. Göz pınarlarından tanelenen yaşlar
yanaklarından döküldü.
Mustafa Kemal Atatürk dayanamayarak:
- Yüzbaşı efendi susunuz!
Yüzbaşı:
- Yoksa fena bir şey mi söyledim? Dedi.
Atatürk:
- Evet, çok fena hakaret ettiniz, buna hakkınız yok. Bizim
mensup olduğumuz ırkın büyük ve asil bir millet olduğu,
asla inkar edilemez bir gerçektir.
Yüzbaşı başını önüne eğdi, utanmıştı.
Yıllar sonra, bir gün Ankara’da beni de şahit göstererek
anlattığı bu gerçek olay karşısında görüşü şu idi:
“Bu ve buna benzer olaylar, Türk aydınlarının kendi
kendisini bilmemesinden ve başka milletlerde şu veya bu
sebeple üstünlük olduğunu sanarak, kendini onlardan aşağı
görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son vermek
için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tanımak ve
tanıtmak şarttır.”
Mustafa Kemal’in, Türk Tarih Kurumu’nu kurmasının
en büyük nedeni bu asil düşüncede aranmalıdır. Atatürk,
Türk Milleti’nin asaletine, büyüklüğüne bütün Türklerin
inanmasını ve bunu iftiharla savunmasını hayatı boyunca
amaç edinmiştir, milletine:
“Ne mutlu Türk’üm diyene!” hitabıyla seslendiği zaman,
buna varlığı ve içtenliği ile inanmıştı.
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TEKNOLOJİ

Kaliteli müzik yerine kaliteli
uyku vadeden kulaklıktan akıllı
spor bilekliğe, telefonlardaki
bakterilere savaş açan kablosuz
şarj cihazından sinema keyfini
evinize getiren sinema sistemine
kadar farklı çözümlerle hazırlanmış
en yeni teknolojik ürünleri keyifle
inceleyebilirsiniz.

HONOR’DAN DÜNYANIN İLK TAM EKRANLI
SPOR BİLEKLİĞİ

Tam ekran paneliyle dünyada ilk spor bilekliği olma unvanı
kazanan HONOR Band 6’nın, NFC destekli ve desteksiz
iki varyantı bulunuyor. 194 x 368 piksel çözünürlüklü
1,47 inçlik AMOLED ekrana sahip bileklik, tıpkı akıllı
telefonlardaki gibi hareket navigasyonu ile kullanılabiliyor.
Optik kalp atışı hızı sensörü, suya karşı dayanıklılık ve
manyetik şarj cihazıyla şarj etme gibi özelliklerin yanı sıra 10
spor modu bulunuyor. HONOR Band 6 ile kandaki oksijen
seviyesini izleme, Huawei TruSeen 4.0 özelliğiyle 24 saat kalp
atış hızı izleme, Huawei TruSleep özelliğiyle uyku takibi ve 14
güne kadar batarya ömrü de sunuluyor. Saatin NFC destekli
varyantı temassız ödeme ve sesli asistanı da destekliyor.

KALİTELİ MÜZİK YERİNE KALİTELİ UYKU
SUNAN KULAKLIK

Dünyanın en büyük ses ekipmanı üreticilerinden Bose, uyku
problemi yaşayanlar için tasarladığı en yeni kulaklığı Sleepbuds
II’yi duyurdu. Kullanıcılara kaliteli bir müzik keyfi yerine
gürültüsüz, rahat bir uyku için yardımcı olmayı amaçlıyor. Gürültü
engelleme teknolojisi sayesinde uyku sırasında dışarıdan ya da evin
içerisinden gelen seslerin uykuyu
bölmesini engelleyerek, sıfır
sessizlik yerine bir takım
rahatlatıcı sesler sunuyor.
Dahili bataryasıyla 10
saatlik bir kullanım sunan
6,3 milimetre
genişliğe sahip olan
kulaklık, başınızı yastığa
koyduğunuzda herhangi bir
rahatsızlık oluşturmuyor.
Sürtünme önleyici
kaplamasının yanı sıra
uyku öncesinde de stres
seviyesinin düşürülmesi için
15 ayrı doğa sesi ile insan
zihnini sakinleştiriyor.

BRILLANTSHINE TEKNOLOJİSİ İLE GÖZ ALICI PARLAKLIK

İleri teknolojiyi şık tasarımlarla birleştiren Siemens Ev Aletleri,
sürdürülebilir teknolojilere sahip bulaşık makineleri ile kısa sürede etkili
temizlik sağlarken, geliştirdiği BrillantShine teknolojisi ile bulaşıklara ultra
parlaklık katıyor. Temizlenirken özel bakım gerektiren hassas camlar için
tasarlanan Siemens’in yenilikçi Glass 40°C programı, camları önce düşük
sıcaklıklarda dikkatlice ve derinlemesine temizliyor ve uzun süre parlak
kalmasını sağlıyor. Bulaşıkların en kısa zamanda pırıltılı bir temizliğe ve
kuruluğa sahip olmasını sağlayan VarioSpeed Plus programı ise yıkama
süresini yüzde 66’ya kadar azaltıyor. AquaSensor ile suyun ne kadar kirli
olduğunu; ne zaman ne kadar temiz su eklendiğini ve bulaşık yıkama
sıcaklığını kontrol ederek verimli ve etkili hijyen sağlıyor.
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BAKTERİ TEMİZLEYEN KABLOSUZ
ŞARJ CİHAZI

Son aylarda hijyen konusunun oldukça
önem kazanmasıyla teknoloji firmaları,
farklı çözümlere yöneliyor. Bunlardan
biri olan Belkin Boost Charge UV
Sanitizer, kişisel eşyalarınızı UV
ışınlarıyla temizlerken üst kısmında
da akıllı telefonunuzu kablosuz
olarak şarj edebiliyor. Bakterilerin
en yoğun olduğu cep telefonlarınızı,
Belkin Boost Charge UV Sanitizer
ile hem temizleyebileceksiniz hem de
aynı zamanda şarj edebileceksiniz.
Telefonunuzu ve kutu boyutundaki
eşyalarınızı yüzde 99,99 oranda
bakterilerden arındırabileceğiniz
ürünün, TrueFreedom Pro kablosuz şarj
plakası ise Qi uyumlu iki adet cihazı aynı
anda şarj edebiliyor. 16 adet şarj bobini
kullanan plaka, hangi bölgede olursa
olsun her iki cihaza da 10 watt enerji
dağıtabiliyor.

HAYALLERİNİZDEKİ EV SİNEMASI LG İLE GERÇEK OLUYOR

Yeni LG Laser 4K CineBeam HU85LS ile nefes kesen sinema keyfi evinize geliyor.
Evinizin dilediğiniz yerinde kendi sinema salonunuzu kurabileceğiniz Laser 4K
CineBeam, 120 inç boyutlara kadar canlı ve net kalan bir projeksiyon ekranıyla
sinematik izleme ortamını sunuyor. Gerçekçi 4K görüntü kalitesi, 3 kanallı lazer
teknolojisi ile üstün renk doğruluğu, renk kaybı yaratmayan lazer projektör, ton
eşleştirme ile orijinal görüntü, internet eşleştirmeleri ve birçok farklı bağlantıya
uyumluluk gibi özelliklerle Laser 4K CineBeam, beyaz perdenin eksikliğini
hissettirmeyecek donanımlardan oluşuyor. 2.700 ANSI lümen parlaklığı ile
karartma perdelerini kapatma gereği duymadan sinema keyfi yaşayacağınız Laser 4K
CineBeam, şık ve minimalist bir tasarıma sahip.

SMARTMI’DEN ENERJİ KAYBINI AZALTAN ISITICI
Türkiye’de akıllı telefonları ile tanıdığımız Xiaomi’nin alt markası olan Smartmi,
IPX4 sertifikasıyla su geçirmezlik derecesine sahip ısıtıcısını piyasaya sundu. Yılın
ilk aylarında Xiaomi Türkiye’de de satışta olacak ürün, 900, 1300 ve 2200 watt
olmak üzere üç ayrı güç seçeneğine sahip. Isıtma sırasında enerji kaybını azaltan
yüzde 99 elektrik ısısı dönüştürme oranına sahip yeni bir malzeme olan grafen
kullanılarak üretilen Smartmi Grafen Isıtıcı, termal konveksiyon ve termal radyasyon
(ısıl ışınım) kombinasyonu ile hızlı ve dengeli ısıtma sağlıyor. Otomatik ısı kontrolü
ile güvenli bir ısı yayan Smartmi Grafen Isıtıcı, diğer ısıtıcılara göre yüzde 60 daha
fazla ısı verme kapasitesine sahiptir.
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GURME

I DÜRDANE ANA FIRINI

Dürdane Ana
Fırını’ndan
Anne Kurabiyesi
Tadında Gevrek
Kurabiyeler…
Özdilek’in yarım asra dayanan
tecrübesiyle oluşturduğu
markalardan Dürdane Ana Fırını,
alanında uzman ve deneyimli
dev kadrosuyla yaş pastalardan
kuru pastalara, sütlü tatlılardan
şerbetli tatlılara, börek çeşitlerinden
poğaçalara ve ekmek çeşitlerine
kadar birbirinden lezzetli unlu
mamulleri ziyaretçilerinin beğenisine
sunuyor. Kalite, hijyen belgeleriyle
ve özel reçetelerle günlük olarak
hazırlanan Dürdane Ana Fırını’nın
yeni lezzetlerinden Anne Kurabiyesi
Tadında Gevrek Kurabiyelerini bu
sayımızda lezzet tutkunlarıyla
tanıştırıyoruz. Birbirinden lezzetli
beş ayrı çeşidi ile Özdilek
hipermarketlerinde ve çevrim içi
alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da
satışa sunulan kurabiyelerin en
önemli özelliği ise doğal unlarla
ve tamamen elde yoğurularak
yapılmasıdır. Bir Lezzet Geleneği
sloganıyla yola çıkan Dürdane Ana
Fırını ile lezzet dolu bir deneyime
hazır mısınız?
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GEVREK KURABİYE
Sizi her zaman mutlu etmeye yetecek ağızda
dağılan ev yapımı tadıyla Gevrek Kurabiye,
yağ, şeker, kabartma tozu, vanilya, yumurta
ve tamamen doğal unlarla elde yoğurularak
hazırlanır. Mis kokusunu ikiye katlayan ve asıl
tadı verecek olan Hindistan cevizi ilave edilir.
Uygun kıvama gelinceye kadar yoğurulan hamur
belirlenen kalınlıkta açılarak, kurabiye kalıplarıyla
şekillendirilir. Üzeri Hindistan cevizi ile süslenerek
fırında pişirilir. Afiyet olsun…
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KAKAOLU
LOKMALIK
KURABİYE
Mis kokusu, ağızda dağılan kıvamı ve
ev yapımı tadıyla Kakaolu Lokmalık
Kurabiye yapımı için ilk olarak yağ,
şeker, kabartma tozu, vanilya, doğal un
ve yumurta uygun kıvama gelinceye
kadar elle yoğurulur. İyice yoğurulan
bu karışıma kakao ve öğütülmüş fındık
parçaları ilave edilir. Ufak parçalar
halinde elle şekil verilerek Hindistan
cevizi ve fındık ile süslenir. Süslenen
kurabiye topları fırında pişirilir. Günün
her anında afiyetle tüketebileceğiniz
Kakaolu Lokmalık Kurabiyeleri çay ve
kahve saatlerinizde servis edebilirsiniz.
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ÇİKOLATALI ÇITIR
KURABİYE
Daha az ve tamamen doğal unlarla hazırlanan,
bol çikolatalı, mısır gevrekli Çikolatalı Çıtır
Kurabiye, hem hafif hem lezzetli… Kurabiye,
yağ, şeker, kabartma tozu, vanilya, un ve
nişasta ilave edilerek elle yoğurulur. Küçük
toplar halinde şekil verilerek fırında pişirilir.
Pişen kurabiyeler çikolata ve mısır gevreği
ile kaplanarak servis edilir. Çikolatalı Çıtır
Kurabiye’nin çikolata lezzeti ve ona eşlik
eden çıtırtısıyla birlikte hafif ama etkili bir tatlı
ziyafeti yaşayabilirsiniz.

FINDIKLI
KURABİYE
Ağızda dağılan lezzetli mi lezzetli Fındıklı
Kurabiye hazırlarken yağ, şeker, doğal un,
kabartma tozu ve vanilya uygun kıvama
gelinceye kadar elde yoğurulur. Hamurdan
her biri eşit olacak şekilde parçalar koparılır
ve yuvarlanır. Yuvarlanan hamur toplarının
üzeri taze ve çıtır lezzete sahip fındık ile
süslenir ve fırında pişirilir. Üzerinde taptaze
fındıkların yer aldığı gevrek kıvamıyla
Fındıklı Kurabiye’yi çay ve kahvelerinizin
yanında afiyetle tüketebilirsiniz.
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MANTAR KURABİYE
Görünümü ve tadıyla çocukluğun unutulmaz
lezzetlerinden Mantar Kurabiye, yağ, şeker,
kabartma tozu, vanilya, yumurta, özel doğal
un ve nişasta karıştırılarak elde yoğurulur.
Hamurdan koparılan parçalar yuvarlanarak
fırın tepsisine dizilir. Uygun bir kurabiye kalıbı
kakaoya batırılır ve kurabiye üzerinde mantar
görünümü oluşturulur. Mantar görünümlü
kurabiyeler fırında pişirilerek servise hazır hale
getirilir. Keyifli çay saatlerinin vazgeçilmez
lezzetlerinden Mantar Kurabiye’yi, misafirlerinize
sunacağınız lezzetli bir ikram için de tercih
edebilirsiniz.
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FAYDALI UYGULAMALAR

FAYDALI
UYGULAMALAR
RADIO GARDEN LIVE
Bulunduğunuz şehirden dünya üzerindeki radyo frekanslarını dilediğiniz an dinlemenizi sağlayan
Radio Garden Live, eşsiz ve sıra dışı bir müzik deneyimi sunuyor. Dünya çapında binlerce
canlı radyo istasyonunu dinleyebileceğiniz bu uygulamada radyolar, öncelikle şehirlere göre
gruplandırılıyor. 3 boyutlu haritanın üzerine yerleştirilmiş yeşil kürelere tek bir tıkla kıtalar arası
radyolara erişim sağlanabiliyor. Radyo istasyonu kadar yeşil küreler görebileceğiniz uygulamada,
her bir yeşil nokta şehir ya da kasabayı temsil ediyor. Yeni radyo frekansları ve mevcut
istasyonları güncelleyerek uluslararası radyo dinleme deneyimi sunan Radio Garden Live,
telefonunuz uyku moduna geçse bile kesintisiz müzik keyfi sunmaya devam ediyor.

PİRİ - SESLİ SEYAHAT REHBERİ
Eşsiz bir tur deneyimi sunan, seyahatleriniz için ilham veren ve bilgi sahibi olmanıza yardımcı
Piri - Sesli Seyahat Rehberi, dünyanın pek çok noktasına sesli seyahat etme ayrıcalığı sağlıyor.
Haritadan konum seçerek tek bir tuşla dünya turuna çıkabileceğiniz uygulama, dilediğiniz
yeri özgürce gezme imkanı sunuyor. Uygulama içerisinden keşfetmek istediğiniz turu, mobil
veri veya kablosuz ağ bağlantısı üzerinden indirerek, çevrim dışı olarak da kullanabilirsiniz.
Gittiğiniz yerin tarihine ve sıra dışı hikayelerine, en iyi rehberler ve uzmanların anlatımıyla
tanıklık edebileceğiniz Piri - Sesli Seyahat Rehberi; şehirlerin, meydanların, sokakların ve
binaların hikayesini kendi dilinizde dinleyerek dünyayı dolaştırmayı vadediyor.

SLEEP CYCLE - SLEEP TRACKER
Dinlenmiş ve enerjik bir şekilde güne başlamanız için uyku takibinizi sağlayan Sleep Cycle
- Sleep Tracker uygulaması, uyku düzeninizi takip ediyor ve buna yönelik çeşitli uyarı ve
önerilerde bulunuyor. Uyumadan önce uygulamayı açarak telefonunuzu yakın bir yere
koymanız, huzurlu bir uyku için yeterli oluyor. Derin ve hafif gibi uyku evrelerine göre hareket
eden bu uygulama, patentli ses teknolojisi, ses veya titreşim analizi ile yatakta yaptığınız
hareketleri izleyerek uyku düzeninizi takip ediyor. Huzurlu bir uyku vadeden Sleep Cycle Sleep Tracker aynı zamanda detaylı uyku istatistikleri, günlük uyku grafikleri, uyku analizi, kalp
atışı ölçümleme, alarm melodisi seçeneği ve erteleme gibi özellikleri de içeriğinde barındırıyor.
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YENİLİKÇİ
Anne göğsüne benzer geniş şekli ile biberonla
beslemenin en doğal yolunu sağlar.
YENİ DOĞANLAR İÇİN İDEAL
Eğimli biberon emziği yeni doğanların konforlu bir
pozisyonda beslenmesini destekler.
HEM EMZİRME HEM BİBERONLA BESLEME
Anne göğsüne benzer yapısıyla emzirmeden biberona,
biberondan emzirmeye kolay geçiş sağlar. Annelerin %95’i
tarafından onaylanmıştır.**
ANNE GÖĞSÜ ETKİSİ
Özel dokulu kadifemsi daha yumuşak biberon emziği ile
beslenme daha keyifli hale gelir.

*Tüketici Testi 50 anne ve bebek (0-3 Ay) ile gerçekleştirilmiştir, İtalya 2016
**Tüketici Testi 100 anne ve bebek (0-6 Ay) ile gerçekleştirilmiştir, İtalya 2016

’SININ ANINDA
KABUL ETTİĞİ
BİBERONU
DENEDİNİZ Mİ?*

Yeni doğanlar için en ideal besin kaynağı anne sütü her zaman önerilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda güvenle Chicco’yu tercih edebilirsiniz.
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