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EDİTO
Sevgili We You They Okurları,
Yazın son demlerini serin bir esintiyle kucaklayacağımız yılın en güzel aylarına geldik… Tatlı telaşların,
geçişlerin, bitişlerin, yeni başlangıçların ve alışma süreçlerinin mevsimi olan sonbahara yakışır konularla siz
değerli okuyucularımızla yeni sayımızda buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.
Baş döndürücü güzelliği ile Bozcaada’ya ev sahipliği yapan Gezi sayfalarımızda kendinizi 20 yılı aşkındır
devam eden Bağbozumu Şenlikleri’nde bulacaksınız. Bozcaada’nın eşsiz sokakları, gün batımı, rüzgarı
derken yeni bir mevsimi en güzel şekilde karşılamaya devam edeceğiniz, güzelliğinize güzellik, tarzınıza yeni
bir soluk katacak ve tam zamanı diyebileceğiniz önerilerimiz yine dopdolu…
Sonbaharın büyüsüne kapılarak okuyacağınızı düşündüğümüz röportajımızın konuğu ise Ebru
Cündübeyoğlu… Biraz sahne, biraz kitap, sanat, resim ve biraz da şarkı diyerek kendini ebruliye benzeten
Ebru Cündübeyoğlu’nun hayata dair açıklamaları ise hem merak uyandırıcı hem de yol gösterici.
Dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen ve Türkiye’nin en fazla madalya sayısına ulaştığı 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları’nda; okçulukta Mete Gazoz, boksta Busenaz Sürmeli altın madalya; tekvandoda Hakan
Reçber ve Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül, cimnastikte Ferhat
Arıcan, karatede Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya kazandı. Boksör Buse Naz
Çakıroğlu, karatede Eray Şamdan ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Biz de son aylarda ülkece göğsümüzü
kabartan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda büyük başarılar ve ödüllerle bayrağımızı dalgalandıran tüm
milli sporcularımızı yürekten kutluyoruz.
Yeni sayımızın yepyeni konu ve sayfalarına başlamadan önce son olarak We You They Ailesi adına
cumhuriyetimizin 98. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyor; bize hayattaki en büyük armağan olan
cumhuriyeti yaşatan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu uğurdaki tüm şehitlerimizi sonsuz
minnetle anıyorum.
Sonbaharın en güzel renkleri sizinle olsun…
Sevgilerimle,

Emine Nalbant
Editör
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ÖZDİLEK'TEN

HABERLER

ÖZDİLEK TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
ŞİRKETLERİ ARASINDA
FORTUNE 500 LISTESINDE…
Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Fortune,
Türkiye’nin En Büyük 500 Firması araştırmasının 14.sünü
gerçekleştirdi. Özdilek Holding, geçmiş yıllarda olduğu gibi
bu yıl da Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi AŞ
olarak saygın listedeki ilk 500 firma arasında. Türkiye’nin
en büyük şirketleri ve sektörlerine göre iki ayrı listede olmak
üzere açıklanan sonuçlarda Özdilek, perakendede 9., 500
tam listede ise 212. sırada yer aldı.

CAPITAL 500 LISTESINDE…
Türkiye’de ilk defa aylık ekonomi dergisi Capital tarafından
gerçekleştirilen, en büyük 500 özel şirketin sıralandığı Capital
500 araştırmasının sonuçları açıklandı. Her yıl geleneksel
olarak yayınlanan ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin
yer aldığı Capital 500’de Türkiye ekonomisine yön veren
markalardan biri olan Özdilek AVM ve Tekstil San. AŞ, 301.
sırada yer aldı.

ÖZDİLEK HOLDİNG
17. GELENEKSEL SÜNNET TÖRENİ
Özdilek Holding tarafından bu yıl 17’incisi düzenlenen Geleneksel Sünnet Töreni ile
Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayıp Özdilek bünyesinde çalışan ailelerin çocukları ve
torunları sünnet oldu. 1992 yılından bu yana gerçekleşen Özdilek Holding Geleneksel
Sünnet Töreni kapsamında bugüne kadar 2 bin 344 çocuğun sünnet edilmesine olanak
sağlandı. Özdilek Holding 17. Geleneksel Sünnet Töreni’nde 245 çocuğun sünnet
olmasıyla Özdilek çalışanları, çocuklarının ve torunlarının ilk mürüvvetlerini görmüş
oldu. Törenin ardından Özdilek yetkilileri tarafından sünnet olan çocuklara altın,
oyuncak ve sünnet kıyafeti gibi hediyeler takdim edildi.
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17.
Geleneksel

Sünnet Töreni

OKUL ALIŞVERİŞİ ÖZDİLEK’TE
ÇOCUKLAR GÜVENDE
Okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve ebeveynlerin okul heyecanına her yıl olduğu gibi bu yıl da ortak olan
Özdilek, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra tüm okul ihtiyaçlarını misafirlerine sunuyor. Yeni eğitim öğretim
haftasıyla başlayan ve tüm sezon devam eden kırtasiye alışverişlerinize özel kampanyalar ve taksit imkanları,
binlerce kırtasiye ürününde sizi bekliyor.
Eğitim öğretim dönemiyle beraber hazırlamış olduğunuz kırtasiye ihtiyaç listenizi tamamlamak için
uğrayabileceğiniz en güvenli noktalardan biri olan Özdileklerde, a’dan z’ye tüm kırtasiye ürünlerini bulabilirsiniz.
Çocuklarınız için en yeni kırtasiye ürünlerinin, özel indirimler ve fırsatlarla beğeninize sunulduğu şubelerde;
defter çeşitlerinden boyama setlerine, kalem, silgi ve kalemtıraş çeşitlerinden okul çantalarına, lisanslı kırtasiye
ürünlerinden beslenme çantalarına kadar tüm ürünleri en iyi markalarla temin edebilirsiniz.

SAĞLIĞINIZ IÇIN MASKE
MESAFE VE TEMIZLIK

KIRTASIYE ALIŞVERIŞLERINIZ
BI TIKLA KAPINIZDA

Tüm Özdileklerde güvenli ve sağlıklı bir alışveriş için
maske, mesafe ve temizlik kurallarına yüksek önemle
dikkat edilirken tüm kırtasiye reyonlarında taze hava
beslemesi, havalandırma sistemleriyle sürekli ve artırılmış
olarak yapılıyor. Tüm yüzeyler, kırtasiye ürünleri, araç ve
gereçler sıklıkla dezenfekte ediliyor; tüm alanlarda ve sık
temas edilen noktalarda el antiseptiği bulunduruluyor.
Her bir alanın temizliğinde, T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne
uygun üretilmiş, ruhsatlı temizlik ve hijyen ürünleri
kullanılıyor ve kullanılan temizlik ürünlerinin hiçbiri
insan ve çevre sağlığına zarar vermiyor. Kırtasiye reyonları
ve stant araları, sosyal mesafenin korunabildiği güvenli
dolaşım düzenine uygun hale getirilerek misafirler
ağırlanıyor.

Özdilek’in çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da da kaliteli ve
güvenli kırtasiye malzemeleri, konforlu okul çantaları, lisanslı ürünler
ve kalem çantaları gibi pek çok ürün, kullanıcılarının beğenisine
sunuluyor. Sipariş sürecini, sağlık tedbirleri ve üst düzey hijyen
önlemleri kapsamında tamamlayan Özdilekteyim.com’un mobil
uygulamasını da indirerek alışveriş keyfinizi katlayabilirsiniz.

Özdilek’ten alınacak kırtasiye ürünlerinin hiçbirinde
azo boyar madde, fitalat, ağır metaller, nikel, alerjen ve
kanserojen boyar maddeler, PAH ile formaldehit gibi
insan sağlığını tehdit eden unsurlara yer verilmiyor.
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GAZİLERLERLE GURUR
DOLU ANLAR
Vatan sevgisini, nesiller boyu bir onur olarak taşıyan gazilerimize kapılarını
büyük bir minnetle aralayan Özdilek şubelerinde, gurur dolu bir gün yaşandı.
Milli bilinç ve değerlerimiz konusunda her daim hassas davranmaya özen
gösteren ve gazilik makamının değeri hakkında farkındalık yaratan Özdilek,
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Özdilek şubelerinde yer alan Safahat
Lokantalarında gaziler için bir yemek organizasyonu düzenledi. Savaş
zamanlarının ve o dönemlerde yaşanan zorlukların konuşulduğu, o günlere dair
anıların paylaşılıp yad edildiği masalarda hem hüzün hem de gurur dolu anlar
yaşandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Gazi unvanının verilmesinin 100.
yıl dönümü olması vesilesiyle 19 Eylül Gaziler Günü’nde tüm gazilerimizi,
şehitlerimizi saygı ve sonsuz minnetle anıyoruz.

ÖZDİLEK SIFIR ATIKLA
GELECEĞE SAHİP ÇIKIYOR
Özdilek AVM, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde
yürütülen israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve
atık oluşumunun engellenmesi ya da en aza indirgenmesini kapsayan Sıfır Atık
Projesi kapsamında, Sıfır Atık Belgesi’nin sahibi oldu. 14 alışveriş merkezi,
7 hipermarket ve 3 farklı lokasyondaki farklı markaları bünyesinde barından
konseptiyle ÖzdilekParklar olarak kurulduğu günden bu yana hizmet veren
Özdilek, çevre koruma bilincini sağlamak, bu anlamda farkındalık yaratmak ve
sürdürülebilir bir gelecek adına yaptığı çalışmalarını Temel Seviye Sıfır Atık
Belgesi ile taçlandırdı.
Atık biriktirme ekipmanları, israfın önlenmesine yönelik kurum içi tasarruf,
verimlilik ve sıfır atık konularında eğitimlerin düzenlenmesi gibi proje
kapsamındaki Sıfır Atık Sistemi’nin tüm kriterlerini sağlayan Özdilek Holding’e
bağlı Özdilek AVM’lerin yanı sıra Wyndham Grand İstanbul Levent ve İzmir
Özdilek ile de daha sürdürülebilir bir gelecek adına çalışmalar devam ediyor.

ÖZDİLEK GELECEĞİ
YEŞERTMEYE DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz aylarda büyük bir üzüntüyle tanık olunan ülke genelindeki
orman yangınlarının bir daha yaşanmaması ümidiyle Özdilek Holding, 80
bin fidandan oluşan 7 hatıra ormanıyla yıllardır devam eden yeşillendirme
çalışmalarına ek olarak, umudu büyütmek ve geleceği yeniden yeşertmek
için yangın bölgelerine 10 bin fidan daha bağışladı. Özdilek Holding’in
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma
Vakfı (TEMA) ile hayata geçireceği 10 bin fidanlık 1 orman, önümüzdeki
aylarda toprakla buluşturulacak. Ülke genelinde yaşanan iyi, kötü ve mutlu
anlara daima ortak olan, doğanın korunmasına ve sürdürülebilir olmasına
katkı sağlayan Özdilek, ihtiyaçlara yönelik toplumun her kesimine hitap
ederek, toplumsal farkındalık yaratmaya devam ediyor.
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HERMES CREATIVE AWARDS’TEN HEM
ALTIN HEM DE PLATİN ÖDÜL
Özdilek, kurum içi yayını We by Özdilek ve Cinetime ile başarı skalasına iki yeni ödül daha
ekledi. Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından en seçkin
ve yaratıcı projeleri seçmek amacıyla 1995 yılından bu yana Amerika’da düzenlenen Hermes
Creative Awards tarafından Özdilek’in yarışmaya katıldığı projeleri, altın ve platin ödüllerinin
sahibi oldu.
Basılı Medya Kategorisi’nde Altın ödülün sahibi olan Özdilek Holding’in kurumsal yayını
ve 2 aylık periyodlarla kurum içinde yayınlanan We by Özdilek’in çıkış amacı, bu büyük
organizasyonun parçası olan her bir personel için kurum içi iletişimi güçlü tutabilmek, güçlü
bir haber ağı kurabilmektir. Kurum içi iletişim, kurum çalışanlarının bireysel memnuniyeti ve
motivasyonu için önem arz eden We by Özdilek, kurum içerisinde biz bilincini oluşturmayı ve
kalıcı bir iletişim kurmayı hedefleyerek yeni sayılarını okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor.
Özdilek Holding operasyonlarından Cinetime ise Elektronik Medya Kategorisi’nde Platin
ödülün sahibi oldu. Yeni Normal isimli video ile yarışmaya katılan Cinetime, hazırlamış
olduğu bu video ile pandemi dönemi normalleşme koşullarına göre oluşturulan kurallar,
dikkat çekici bir biçimde anlatılmış; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüs
normalleşme sürecinde genelge halinde sunulan kurallar bir film fragmanı şeklinde sinema
diliyle gösterilmiştir.

ÖZDİLEK'TEN HABERLER

SADEM ORGANİK
DOĞAYI DOĞALLIĞA
DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM
EDİYOR
Yüzde yüz organik pamuktan oluşan ev tekstili ürünleriyle bir Özdilek
markası olan Sadem Organik’in yeni koleksiyonu, doğallığı ve sadeliği
evinize taşımaya devam ediyor. Doğala ve doğaya dönüş mottosundan
ilham alınarak hayat bulan yeni koleksiyonun çekimleri, doğanın huzur
veren sadeliği ve uyumundan esinlenerek İstanbul’da gerçekleştirildi.
Yeni bir huzur ve sakinlik ortamı vadeden Sadem Organik’in yeni sezon
koleksiyonunda; yüzde yüz organik pamuktan üretilmiş nevresim takımı,
baskılı nevresim takımı, yatak örtüsü, bebek nevresim takımı, havlu,
bornoz ve paspaslar yer alıyor.

NEFES ALAN DOĞAL KUMAŞLAR
Yüzde yüz organik pamuk kullanılarak tasarlanmış evinizin ve yaşam
alanlarınızın vazgeçilmez tekstil ürünleri, keten kumaşla keten
görünümlü baskılı desenler ile indigo rengi ve etnik motiflerin
kullanımıyla ön plana çıkarılmıştır. Terrazzo döşeme efektleri, denim
detaylar, deniz ve kum efektleri ile yeşil, somon ve kiremit tonlarının
birlikteliği, baskılı degrade geçişli desenler, nakış, biye ve aplike
detaylar, butik nevresim modelleri, kare yastıklar, ürünü tamamlayıcı
kontrast oluşturan yatak örtüleri de Sadem Organik’in yeni sezon
koleksiyonunda yer alıyor.

SADELIĞI VE DOĞALLIĞI
YANSITIYOR
Yüzde yüz organik olmasının yanı sıra penye işleminden geçirildikleri
için daha parlak, daha dayanıklı ve daha iyi bir dokuya sahip olan Sadem
Organik ürünleri, aynı zamanda çevreye ve doğaya duyulan duyarlılığı
da yansıtıyor. Sadeliği ve doğallığı yaşam alanlarına kodlamak isteyen
kullanıcılar, sademhome.com.tr’den ürünleri inceleyebilir ayrıca seçili
Özdilek mağazalarından veya Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş
sitesinden Sadem Organik ürünlerini satın alabilir.
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ATAKAN YILDIZ

Atakan Yıldız:
“Para kazanmak ustalık,
harcamak sanattır.”
Bu sayımızın kurum içi röportaj konuğu, tedarik yönetiminden satın almaya, ithalat – ihracattan
lojistiğe, ham maddeden hizmete kadar kusursuz ve başarılı bir yapının en önemli zincirlerinden olan
tedarik zinciri organizasyonunun direktörü Atakan Yıldız. Tedarik yönetiminin incelikleriyle başlayan
röportajımız, Atakan Yıldız’ın kendine olan yolculuğu ve gelecek planları ile devam etti.
Keyifli okumalar dileriz.
Röportaj Ece Şentürk Fotoğraf Yiğit Can Özay

Atakan Bey, öncelikle sizi
yakından tanıyabilmemiz için
kendinizden bahsedebilir
misiniz?
1975 yılı, Kars doğumluyum. İlk ve orta
öğrenimimi köyümdeki ilk ve ortaokulda
tamamladıktan sonra eğitim hayatımı
devam ettirmek için ailemden ayrı 1989
yılında Bursa’ya geldim. Lise öğrenimimi
Bursa Cem Sultan Lisesi’nde tamamladım.
1999 yılı Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi mezunuyum.

İş yaşamınızın nasıl başladığını
bizimle paylaşabilir misiniz?
1997 yılından 2000 yılına, kısacası
askere gidinceye kadar Özdilek Bursa’da
mağaza kasiyeri olarak çalıştım. Askerden
döndükten sonra Özdilek Bursa’da market
şefi olarak çalışma hayatıma devam ettim.
2004 yılında hızlı tüketim kategori
müdürlüğünde satın alma asistanı olarak
görevlendirildim. Yaklaşık 7 yıl içecek
grubu satın almasıyla ilgilendikten
sonra taze gıda şarküteri ürün yöneticisi
ve akabinde taze gıda kategori müdür
yardımcısı olarak görev yaptım. 2013

12

2021

yılında satın alma lojistik müdürü olarak
görevlendirildim ve 2017 yılından
itibaren tedarik zinciri direktörü olarak
görevime devam ediyorum.

Tedarik zinciri direktörü
olarak görevlerinizi sizden
dinlemek isteriz.
Tedarik zinciri direktörlüğü, Özdilek
Holding bünyesinde bulunan alışveriş
merkezleri, ev tekstili şirketi, turizm
otelcilik işletmeciliği ve Tabiat Tarım
çiftliği için gerekli olan ham madde,
malzeme ve hizmet satın alımlarını
gerçekleştiriyor. Hedefimiz, ham
maddeden müşteriye kadar oluşan
tedarik süreçlerinde, fayda maliyet
analizini göz önünde bulundurarak,
doğru ürünü, doğru kalitede, doğru
tedarikçiden, doğru zamanda ve
miktarda, doğru stratejilerle ve
yöntemlerle doğru fiyata almak.
Holdingin kurumsal hedeflerine
ulaşmasındaysa doğru satın almanın
direkt kar kaynağı olduğu bilinciyle
değer yaratmak ve sürekli iyileştirme
stratejisiyle hareket etmek. Tedarik
zinciri, yapılan tüm satın almalarda

kurumsal hafıza oluşturmak suretiyle
ileri dönemler için de veri kaynağı
oluşturuyor. Kalite ve verimlilik
sürdürülebilir olmalı, bunun için
ilgili birimlerle koordineli olarak
gider optimizasyonu çalışmaları
gerçekleştiriyoruz.

Tedarik zinciri direktörlüğü
yapılanması hakkında
konuşursak holding
içerisindeki organizasyondan
bahsedebilir misiniz?
2002 yılından beri şirket bünyesinde
hizmet veren satın alma lojistik
müdürlüğü, 2017 yılındaki
reorganizasyon çalışmaları sonucunda
Özdilek Holding bünyesinde daha
kapsamlı satın alma süreçlerini
işleten tedarik zinciri direktörlüğüne
dönüştürüldü. Tedarik zinciri
direktörlüğü bünyesinde tedarik
satın alma müdürlüğü, tedarik
lojistik müdürlüğü ve ithalat - ihracat
uygulamaları müdürlüğü olmak üzere üç
bölüm bulunuyor. Üç müdürlük de farklı
satın alma süreçlerini ve bu süreçlerin
takibini sağlıyor.
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“KALITE VE
VERIMLILIK
SÜRDÜRÜLEBILIR
OLMALI”

İşinizin en önemli parçalarından biri de satın
alma. Satın alma ilkeleriniz nelerdir?
Satın alma, günümüzde önemi her geçen gün artan, işletme
karlılığını doğrudan etkileyen ve rekabet yapısını şekillendiren
önemli fonksiyonlar arasında. Bir şirketin satın alma yönetimi ve
tedarik zinciri, ürün ve hizmet üretimini desteklemek için gerekli
sözleşmeleri müzakere ederek şirketin stratejik hedeflerine
ulaşmasında en önemli oyuncu. Bu satın alma süreci belli başlı
ilkelere bağlı olarak yapılmalı. Satın almanın başlıca ilkeleri;
alırken kazanmak, doğru satın almanın en önemli kar kaynağı
olduğunu bilmek, sürekli gelişme ve iyileştirmeler sağlamak,
fiyat - ekonomik değer orantısını sağlamak, araştırmacı olmak,
tedarikçilere adil rekabet ortamı sunmak, değerlendirmede
uygun ve objektif kriterleri kullanmak, tarafsızlık, dürüstlük ve
şeffaflık olarak sıralayabiliriz. Bunlara ilave olarak satın alma
işinin ne kadar önemli bir süreç olduğunu “Para kazanmak ustalık,
harcamak sanattır.” sözü ile de açıklayabiliriz. Bu şu demektir: Kişi
bedenini kullanarak çalışırsa işçi, bedenini ve aklını kullanarak
çalışırsa usta, bedenini, aklını ve kalbini kullanırsa sanatkar olur.

Alım politikalarınıza yön veren diğer etkenler
nelerdir?
Holding bünyesinde ihtiyaç duyulan ürün ve hizmet alımlarında,
kurum kaynaklarının verimli olarak kullanılması ilkesi ile
hareket ediyoruz. Bu ilkelere bağlı olarak alınacak, özellikle
ham madde kaynaklı alımlarda, dönemsellik ilkesi yani doğru
mevsimde arzın yüksek olduğu dönemler takip edilerek o
dönemlerde sezonluk ve yıllık alımlar yapıyoruz. Ayrıca diğer bir
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önemli husus da holding bünyesindeki ihtiyaçların toplanarak
ölçek ekonomisi yaratmak suretiyle maliyet ve avantaj
sağlayacak şekilde yıllık bazda sözleşmeli alım stratejileri
uygulamak.

Tedarik zinciri yönetiminde lojistik
operasyonlarının önemi nedir?
Özdilek Holding bünyesinde başta ev tekstili ürünleri olmak
üzere imalatını yaptığımız ürünlerin bayilere ve perakende satış
noktalarına ulaştırılması lojistik faaliyetleri içinde yer alıyor.
Her türlü üretim, satış ve pazarlama organizasyonunun içinde
lojistik faaliyet bulunuyor. Satış noktalarına ve bayilere zamanında
sevk edilmeyen ürünler, müşteri memnuniyetsizliğine neden
olabileceği için planlı, organize ve sürdürülebilir kalitede bir
lojistik organizasyonu büyük önem arz ediyor.

Pandemi sebebiyle günümüzün zorlu ekonomik
koşullarını göz önüne alarak sektörü ve rekabeti
genel hatları ile değerlendirebilir misiniz?
Pandemi döneminde birçok sektör üretimin durmasından dolayı
ham madde sıkıntısı çekti ve buna bağlı olarak ham madde
fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Salgın döneminde imalat
sanayisinin yanı sıra en fazla zarar gören sektörler turizm ve
lojistik oldu. Genel olarak değerlendirmek gerekirse bir sektörde
meydana gelen bir aksama aslında tüm ekonomiyi ve tedarik
zincirini olumsuz olarak etkiledi. Bu dönemde alternatif tedarik
kaynakları bulunan işletmelerin süreci en az hasarla atlattığını
söyleyebiliriz.

Uluslararası alanda da başlı başına bir disiplin
olarak tanınan tedarik zinciri yönetimi, kariyer
alanı olarak da gelişiyor. Bu konu hakkında
düşünceleriniz nelerdir?
Günümüzde şirketler artık sadece pazarlama ve satış
departmanlarına yatırım yaparak rekabette öne
geçemeyeceklerinin bilincinde oldukları için satın almaya ve satın
alma yöneticilerine daha fazla önem veriyorlar. Bunun yanı sıra
son dönemde yaşanan krizler ve karşılaşılan riskler de tedarik
zinciri yönetiminin önemini ortaya çıkardı. Aslında tedarik zinciri
için bir meslek değil bir meslek grubu diyebiliriz. İçerisinde satın
alma, lojistik, depolama, planlama ve hatta finans faaliyetlerini
içinde bulunduran büyük bir grup. Bu grubun içinde çalışmak da
yönetmek de büyük bir sorumluluk ve özveri istiyor.

Yoğun iş hayatına sahip biri olarak iş ve sosyal
yaşam dengesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Tabii ki iş hayatında başarılı olmanın yollarından biri de iş ve
sosyal yaşam arasında doğru dengenin kurulması. Başarı için iş
hayatına daha çok önem verilmesi gerekliliği doğru bir yaklaşım.
Ancak sağlıklı ve planlı bir özel hayatın iş hayatındaki başarıya
doğrudan etki ettiğini bilmekte fayda var. Yenilenmiş, mutlu bir
sosyal hayat ve aile hayatı olan çalışanlar, iş yerinde daha üretken
olurlar. Yoğun çalışma hayatı hem iş hayatındaki performansa hem
de sağlığa olumsuz etki ediyor. Sosyal hayat, insana iş yaşantısı için
gerekli olan dinamizmi ve yenilenmeyi sağlayan fırsatlar sunuyor.
Sosyal hayat başarısı olmadan sürdürülebilir ve kalıcı bir iş hayatı
beklenemez.

Kendinize vakit ayırdığınız zamanlarda nelerle
uğraşmaktan keyif alırsınız?
Yoğun iş temposu içerisinde oluşan stresi atmak için elbette farklı
uğraşlar ve hobiler insanın fiziksel ve mental olarak yenilenmesinde
önemli bir yer tutuyor. Biraz da geçmişin getirisi olacak ki ben de
işten artan zamanı spor yaparak değerlendirmeye çalışıyorum. Spor
insanın hayatında sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimi için çok önemli
bir faaliyet. Spor, insana öz disiplin kazandırdığı için iş hayatında da
bana katkı sunduğunu söyleyebilirim. Akşamları iş çıkışı haftada 3 - 4
gün muhakkak spor yapıyorum. Her hafta sonu ailece voleybol maçı
izlemeye gidiyoruz. Bunun yanı sıra amatör olarak bağlama çalıyorum.
Müzik de ruhsal olarak dinlenmemi sağlıyor.

Son olarak yakın gelecek için planlarınız varsa
öğrenmek isteriz.
Eğitim fakültesi mezunu olduğum için mi bilmiyorum ama eğitimin
insan hayatındaki yerini çok önemsiyorum ve eğitimin sürekliliğine
çok inanıyorum. Bu bağlamda 2016 - 2019 yılları arasında Uludağ
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde psikoloji alanında tezli
yüksek lisans yaptım. Fırsat bulabilirsem ilerleyen dönemlerde hem
kişisel gelişimime hem de yaptığım işe pozitif yönde katkısı olacağını
düşündüğümden, işletme ve yönetim alanında doktora yapmak
istiyorum.
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ALTINYILDIZ CLASSICS’İN STİL SAHİBİ
ÇÖZÜMLERİ

BEYMEN CLUB’TAN DENİM MODASINA
FARKLI BİR DOKUNUŞ

Altınyıldız Classics’in her ortama uyum sağlayan çok yönlü,
rahat ve enerjisi yüksek tasarımları, dolabınızın olmazsa
olmaz parçaları arasında yerini almaya hazır. Turuncudan
sarıya, maviden griye uzanan renk paleti, hem dikkat çekici
hem de rahat kullanılan renkler olarak karşımıza çıkıyor.
Canlı renkleri ve çarpıcı desenleriyle enerjisi yüksek bir
stil müjdeleyen Altınyıldız Classics, ürünlerine hakim olan
toprak, haki, yeşil tonları ile birlikte aynı zamanda doğaya
dönüş temasına gönderme yapıyor. Altınyıldız Classics keten
gömlekler, farklı renk ve modelleriyle hem sade şıklık hem
de konforlu görünmek isteyenler için stil sahibi çözümler
sunuyor.

Beymen Club, ezber bozan renk paleti ve farklı kesimleriyle
sezonun dinamik tavrını denim dokulara taşıyor. Beymen
Club’ın kadın koleksiyonu, geniş paça katlamalarla
hareketlenen düz kesimleriyle denim pantolonlara farklı bir
tarz katıyor. Sonbahar akşamlarının ideal eşlikçileri arasında
yer alan denim ceketlerin pop pastel renkler ve crop kesimlerle
güncellendiği koleksiyon, mevsimin ruhuna uyum sağlıyor.
Stilinizi öne çıkararak dikkat çekici ve konforlu tasarımlarıyla
denim modasına farklı bir dokunuş yapan ve çabasız şıklığı
yansıtan Beymen Club kadın koleksiyonu sizleri bekliyor.

2021

KÜTAHYA PORSELEN CRASH İLE
SUNUMLARINIZA YENİ BİR SOLUK
Modern ve amorf formuyla yeni nesil tasarım anlayışının
benzersiz bir örneği olan Kütahya Porselen Crash, cesur
görünümü ile porselende trendleri yeniden belirliyor.
Crash koleksiyonunda yer alan ürünler, üç farklı boyu
ve üç farklı rengi ile sade, rafine ve özgün seçimlerden
vazgeçemeyenlerin yeni favorisi olmaya aday. Crash
koleksiyonu, çay ve kahve keyfine keyif katarken cesur
görünümüyle de dikkat çekiyor. Koleksiyonda sarı,
gri ve krem renklerinde 220 cc’lik mug bardak, 140
cc’lik espresso kahve fincanı ve 100 cc’lik kahve fincanı
bulunuyor. İhtiyaçlara göre farklı boyut alternatifleri
sunan ve iki parça olarak satın alınabilen Crash serisindeki
ürünler, hem sizin hem de sevdiklerinizin en güzel ve
keyifli anlarına, en tatlı renkleriyle eşlik etmeyi bekliyor.

MEVSİMDEN İLHAM ALAN ÇANTALAR

DİNAMİZMİN VE İDDİALI GÖRÜNÜMÜN
YENİ ADI: DIESEL

Her kadının olmazsa olmaz aksesuarı olan çantalar, sezonun güçlü
trendlerini yansıtan Nine West koleksiyonuyla fark yaratıyor.
Omuz çantalarından, clutch ve portföy modellere kadar birçok
seçeneğin yer aldığı çanta koleksiyonu, pudra, siyah, metalik gri ve
mavi gibi sezonun trend renkleri ile öne çıkıyor. Şehir hayatında
tatil havasını yansıtan çantalar, kullanım kolaylığıyla da gönülleri
fethediyor. Elbise, etek, pantolon, şort, gömlek ve daha birçok
kombinin tamamlayıcı parçası olan çantalar stilinize güç katıyor.
Günden geceye uzanan özel davetlerde ve hayatınızın her anında
size eşlik edecek çantalar Nine West’te sizleri bekliyor.

Sıradanlığa meydan okuyan ve çarpıcı tasarımıyla farkını her
seferinde yeniden ortaya koyan Diesel’in yeni modeli, aktif
yaşamayı sevenlerin gözdesi olmaya aday. Dinamik detaylarıyla
sportif şıklığın tanımını yeniden yaparken yeşil ve siyah
uyumuyla da mevsimin tonlarını yakalamanıza yardımcı olarak
stilinizi tamamlıyor. Saat tutkunlarıyla dünyaca ünlü markaların
Türkiye’deki yetkili distribütörü Saat&Saat farkıyla buluşan
Diesel’in yeni modeli, erkekleri ilk bakışta kendine çekiyor.
Analog ve dijital mekanizmayı aynı tasarımda buluşturan saat, her
detayında Diesel’in özgür ruhunu yansıtıyor.
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“Hayatım, adım gibi ebruli”
Renklerin içinde olmaya, şarkılar söylemeye, dans etmeye,
sahnede, ekranda olmaya ve kitap yazmaya aşığım diyen
ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Ebru Cündübeyoğlu ile
hayata dair incelikli düşüncelerinden en sevdiği mevsime,
büyük bir tutkuyla yaptığı tüm işlerden gelecek planlarına
uzanan röportajımız sizinle…

Serüveniniz Türkiye güzelliğiyle başlayıp ardından
sunuculuk sonra ise oyunculukla devam ediyor.
Bunun dışında müzikle uğraştığınızı; televizyon,
sinema ve tiyatro sahnesinde devam ettirdiğiniz
uzun soluklu rollerin yanı sıra kitap da yazdığınızı
biliyoruz. Ebru Cündübeyoğlu’nu bir de sizden
dinlemek isteriz?
Bence en zoru insanın kendini bilmesi, bildiği gibi anlatması, bunu
da kısacık özetlemesi. Çünkü sürekli değişiyoruz. Kendimizi ne
zaman bir tanımın içine koyarsak o kadar sıkıntılı oluyor hayat bizler
için. O yüzden kendimi belirli kalıplar içinde anlatmaktan hayatım
boyunca imtina ettim, ediyorum. Bunu severim, bunu yaparım
diyebileceğim keskin çizgilerim yok ama sanırım beni tanımak için
çevredeki insanların, seyircilerin görüşleri daha iyi bir yol gösterici.
Çevrem, yüksek enerjiye sahip, olumlu bir insan olduğumu, iyi enerji
yaydığımı söyler. Herkes beni kendi tarzında tanır. Bazısı der ki çok
hanımefendi bir insandır bazısı da der ki çok komik ve eğlenceli bir
kadındır…
Röportaj Ece Şentürk
Fotoğraf İlker Sayılgan
Kapak Fotoğrafı Muhsin Akgün
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“ INSANIN
SANAT

RUHUNU
BESLIYOR,
GENIŞLETIYOR
VE
YÜCELTIYOR

“

Deneyimlemek istediğiniz başka bir
alan var mı, mesela dans?
Dans ediyorum aslında, uzunca bir dönem
tango yaptım. Bence bir oyuncu sanata yakın
olmalı, gerektiğinde şarkı söyleyebilmeli,
gerektiğinde dans edebilmeli. Bazı şeyler
birbirinden ayrı değildir ve birbirini içerir.
Oyunculuk da bunlardan biridir. Tabii
hepsinde profesyonel olmak mümkün değil,
benim asıl işim oyunculuk ama bunun yanında
şarkı söylemekten de hoşlanıyorum. Albümüm
var, single’ım var, bestem var. Bir diğeri ise
yazmak, benim büyük aşkım... Romanım,
oyunum, şiir kitabım var. Boyaları ve renkleri
çok seviyorum, mandalalar ile ilgileniyorum.
Boyalara karışmak, renklerin içinde olmak
beni çok mutlu ediyor. Hayatım, adım gibi
ebruli. Zaten severek yaptığım, kendimi
yakın gördüğüm, beni besleyen şeyler bunlar,
yapılmalı diye düşünerek yaptığım şeyler değil.
Sanat insanın ruhunu besliyor, genişletiyor ve
yüceltiyor.
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Ferda ve Aşılı Kolum ismiyle
iki kitabınız var. Kitap yazmak
çocukluk hayaliniz miydi?
Yazmak benim için hep vardı. Kendimi
bildim bileli yazmaya hep yakındım.
Sağa sola yazıyordum, kafamda
yazıyordum… Sadece kağıda geçirmek
değil kafanızda da yazabilirsiniz bazen.
Zihnimde hep hikayeler olduğu, hep
yaratımların peşine düştüğüm için yeni
bir şey gibi gelmiyor bana yazmak. Bir
zeytin ağacı benzetmesi var. Zeytin
ağacını ekiyorsunuz ve ürün almanız
için üzerinden çok uzun seneler geçmesi
gerekiyor. Benim de yazı yazmam
bunun gibi oldu, hep hayatımda vardı
ve sonunda ürünlerini verdi. Yazmak
aslında çocuklukta kurduğunuz
oyunlarla başlıyor sanırım. Öyle
oyunlar kurardım ki mesela çok meşhur
hikayelerimden biri de Haydarpaşa
Garı benim sarayımdı, hafta sonları
Adapazarı’na dönerken ve oradan
geçerken kendimi oranın prensesi
zannederdim. Merdivenlerinden öyle
çıkar, vagonlara binince atlı arabalara
bindiğimi hayal eder ve hayal dolu bir
yolculuk yapardım. Hatta sevgili Sunay
Akın’ın “Haydarpaşa’nın Prensesi” diye
benim için yazdığı bir yazısı vardır.

Ölü’n Bizi Ayırana Dek
tiyatro oyunu uzun süredir
sahnelenmeye devam ediyor.
Kısa süre önce, rol arkadaşınız
Hakan Yılmaz ile yaptığımız
röportajımızda oyunun
senaryosuna sizin de katkıda
bulunduğunuzu söylemişti.
Nasıl gelişti?
Evet, bir fikirden yola çıkarak birkaç
ekibinde güçlendirmesiyle yazıldı bu
oyun ama sahnelenince daha fazlasına
ihtiyaç duyduk, o noktada ben de katkıda
bulundum ve oyun son haline geldi.
Aslında zor durumda kalıp sıkıştığımız
için kendimi ortaya atmıştım ama çok
beğenilince bundan cesaret alarak
sonrasında bir oyun daha yazdım. Şu an
üzerinde çalıştığım bir senaryo çalışmam
ve bir de roman projem var.
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Peki Ölü’n Bizi Ayırana Dek
nasıl gidiyor?
Çok güzel gidiyor, bizi çok
güldürüyor, mutlu ediyor. En
sıkıntılı anımızda bize nefes oluyor.
Pandemi kısıtlamalarından sonra
tiyatroların geldiği duruma rağmen
yakın zamanda sahnelediğimiz tüm
oyunlar muhteşem geçti. Böyle
günlerde insanları güldürebilmek
manevi bir haz veriyor. Gülmenin,
güldürmenin kıymetinin arttığı
bu günlerde birilerine kahkaha
attırabilmek çok güzel.

“

DENEYIMLERINLE
MERAK
ETTIKLERINLE
YAŞAMAK
ISTEDIKLERINLE
HAYATIN
OLUŞUYOR

“
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Kahkaha attırmaktan söz etmişken
örneklerine en çok erkek oyuncularda
rastladığımız komik rolleri başarıyla
canlandıran bir sanatçı olarak kadın
oyuncuların da komedyen olabilmesi
konusunda neler söylemek istersiniz?
Evrimsel olarak baktığımızda hayvanların dişisini
etkilemek için geliştirdiği kur yapma yeteneklerini
bilirsiniz. Güldürmek de insanlara özgü bir kur
aslında… Galiba bu yüzden erkeklerin bunu daha çok
kullandığını düşünüyorum. Evrimsel olarak güldürmek
erkeklere atfedilmiş bir durum gibi çıkıyor karşımıza.
Fakat tabii ki kadınların da böyle bir hakkı var. Bu
yüzden biz kadınlar da bu böyledir diye tembellik edip
oturduğumuz yerde durmamalı, bunu kırmalı, cinsiyet
ayrımı yapmamalıyız. Kadınların bu konuda biraz daha
savaşçı olup emek vermelerini diliyorum…

Sanatın birçok dalıyla ilgilenen biri
olarak çok yönlü olmak ve sanatın farklı
dallarında rol alabilmek hayatınıza neler
kattı?
Hayatıma neler mi kattı… Aslında bunlar benim hayatım
oldu. Deneyimlerinle merak ettiklerinle yaşamak
istediklerinle hayatın oluşuyor. Hayatı bazen açık büfe
gibi düşünüyorum. Tabağınızı alıp açık büfenin başına
geçersiniz, oradan, buradan bir şeyler alırsınız. Bazen
sıradaki diğer kişilerden bir şeyi övdüklerini duyar o
övdükleri şeyden de tabağınıza alırsınız. Bazen tezgahta
tesadüfen bir tat çıkar karşınıza, onu katarsınız tabağınıza.
Tabağını kendi hazırladığın gibi hayatını da böyle
hazırlıyor, bir ömür tamamlıyorsun işte...

“DAHA HAYAL ETTIĞIM

BIRÇOK ŞEY VAR,
ISTEKLERIM, HEVESLERIM,
YAPABILECEKLERIM ÖYLE
ÇOK Kİ

3 KISA SORU 3 KISA CEVAP
En sevdiğiniz mevsim?
Yaz.

Seyahat etmeyi en çok sevdiğiniz yer?
Sevdiklerimin olduğu her yer.

En iyi yaptığınız yemek?
Papaz yahnisi.

Seçimlerinizle hazırladığınız bu hayatta,
kendinizi başarılı buluyor musunuz?
Yaptıklarımdan memnunum, kötü de olsa iyi de olsa.
Çünkü iyi de kötü de seni hep bir yere taşıyor. Başarı
konusunda ise yaptığım her şeyden razı olduğumu
söyleyebilirim ama daha çok yapmak istediğim,
doyamadığım bazı şeyler var. Mesela oyunculuğa hiç
doyamıyorum.Daha hayal ettiğim birçok şey var, isteklerim,
heveslerim, yapabileceklerim öyle çok ki…

Yaptığınız iş için kolay bir iş demek mümkün
değil. Sizi üzen, yoran durumlarla nasıl başa
çıkıyorsunuz?
Hayatta her şeyin yolunda gitmesi beklenemez. Hayat,
beklemediklerinle beklediklerinin ortalaması. Hep
oyunculuk zor bir meslek derler, bence neden zor biliyor
musunuz? Her şey senin elinde değil. Ben ne kadar iyi
oyuncu olmak için çalışsam da eninde sonunda birisi bana
bir rol teklif etmeli, bir davet olmalı ve seçilmeliyim. Bence
zor kısmı tam da bu. Çalışma saatleri, performansları,
ünlülüğün getirdikleri değil. Hep bunlar konuşulur ama
zor kısmı sen istediğinde olmaması, tercih edilme durumu.
Bu da başa çıkılacak bir durum değil. Yapılması gereken
işine odaklanmak ve umudunu kesmemek.

Hayattan beklentinizi merak ediyoruz. Son
olarak bu konu hakkında ne söylemek
istersiniz.
Nerede ve neden mutlu olduğumu bilmek istiyorum.
Mutluluk karın kası yapmak gibi bir şey. Nasıl bunun
için özverili çalışmak gerekiyorsa mutlu olmak da böyle.
İstemek yetmiyor, çalışmak, kendini tanımak, içini
gözlemek gerekiyor.
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KADIN

Gün Batımı
Renkleriyle
Sakin Bir Stil

KOTON
Çanta

35 TL

KOTON
Saç Aksesuarı

28 TL

Romantik gün batımını, güneşin günü
uğurlayışındaki birbirinden güzel renkleri
kim sevmez ki… İşte turuncular, sarılar ve
kızıl tonlarıyla gün batımını andıran kombin
önerilerimiz!
ALDO
Bot

LCW

650 TL

Hırka

100 TL

MANGO
Pantolon

299 TL

VAKKO
Fular

530 TL

LCW
Bluz

90 TL

VAKKO
Küpe

415 TL
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H&M
Gömlek

120 TL

ALDO
Çanta

450 TL

H&M
Etek

299 TL

H&M
Şapka

120 TL

MANGO
Tulum

499 TL

ADL
Elbise

IPEKYOL
Ceket

399 TL

IPEKYOL
Pantolon

299 TL

ALDO
Çanta

900 TL

300 TL
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ERKEK

SONBAHARIN
HABERCİSİ
KAHVERENGİ
İLE DİNLENDİRİCİ
BİR TARZ
Yoğun geçen iş temponuza keyifli bir
kahve molası vererek kendinizi daha
da iyi hissedeceğiniz kahverenginin en
güzel tonlarıyla hazırladığımız kombin
önerilerimiz sizinle…

MANGO
Hırka

400 TL

Gömlek

150 TL

ISSEY MIYAKE
Parfüm

535 TL

KOTON
Gömlek

90 TL

H&M

Pantolon

1 70 TL

LACOSTE
Saat

1.230 TL
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H&M

SARAR

.

Ceket

CENGIZ PAKEL

H&M

1.000 TL

Kartlık
210 TL

Kazak

170 TL

MANGO

Ceket

800 TL

ALDO

Ayakkabı

600 TL

MANGO
Pantolon

300 TL

AVVA
Hırka

90 TL

MANGO

Pantolon

400 TL

INTERVIEW
Gömlek

500 TL

MANGO

Ayakkabı

400 TL
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MODA

.

DOLCE & GABBANA

MAVI

Parfüm
642 TL

Pantolon
209,99 TL

FIRST COMPANY
Tişört
49,90 TL

SHEFAME

Çanta
229,90 TL

FOSSIL

Saat
989,98 TL

SONBAHARIN
RENKLERİ
ÖZDİLEKTEYİM’DE
Hazır, doğa en güzel renklerine bürünmeye başlamışken o
renkleri stilinize de yansıtmaya ne dersiniz?
Sonbaharın en güzel renklerini üzerinizde taşıyabileceğiniz
kıyafetler ve aksesuarlar sizin için Özdilekteyim.com’da!

.

MAVI

Mont
299,99 TL

FIRST COMPANY
Etek
59,90 TL

.

CENGIZ PAKEL

FIRST COMPANY

Cüzdan
109,90 TL

Ceket
129,90 TL

SHEFAME

Ayakkabı
189,90 TL

MAYBELLINE

Ruj
84,90 TL
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PACOMARINE

LOFT

Saat
889,99 TL

Gömlek
199,90 TL

FINESUITS
Cüzdan
69,90 TL

HAMMER JACK

Ayakkabı
299,99 TL

JIMMY CHOO
Parfüm
390 TL

LOFT

Gömlek
99,90 TL

.

FIRST COMPANY DENIM

Pantolon
149,90 TL

ALTINYILDIZ CLASSICS
Gömlek
139,98 TL

MUSTANG
Sweatshirt
59,90 TL

LOFT

Kemer
109,90 TL
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ÇOCUK
MAVİ

H&M

Pantolon

Gömlek Elbise

130 TL

130 TL

H&M
Tayt

80 TL

MANGO
Çanta

230 TL

MANGO
Salopet

230 TL

KOTON

Etek

120 TL

KOTON

Gömlek

70 TL

MANGO

Ayakkabı

300 TL

H&M

2’li Saç Bandı

70 TL
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KOTON

H&M

120 TL

250 TL

3’lü Pantolon

Ceket

H&M

Pantolon

200 TL

XONIX

Kol Saati

320 TL

MANGO

Gömlek

150 TL

MANGO

Ceket

len trendi denim u
Sezonun yükse
lduğ
im ve tarzda o
modası, her kes
ürünlerinde
gibi çocuk giyim reketleri
r. Ha
de yankılanıyo
umaş yapısıyla
özgürleştiren k
inler
at ve şık komb
birbirinden rah
enim
iniz en trend d
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b
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u
şt
olu
le…
parçalar sizler

230 TL

LCW

Ayakkabı

70 TL

KOTON

Pantolon

100 TL

2021
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DEKORASYON FİKİRLERİ

2021

JAPONYA’NIN FONKSIYONEL TARZI,
İSKANDINAV’IN ZARIF, ESTETIK VE
MINIMALIST ANLAYIŞINI SENTEZLEYEN
SON DÖNEMLERIN DEKORASYON TRENDI
JAPANDI AYNI ZAMANDA BIR YAŞAM
FELSEFESI OLARAK DA KARŞIMIZA
ÇIKIYOR. HYGGE VE MINIMALIZM
HAYRANLARINI BIR ARAYA GETIREN
BU TARZIN ÖNE ÇIKAN EN TEMEL
ÖZELLIKLERI ISE PASTEL TONLAR, GRI
VE BEJLER, YEŞIL BITKILER, KADIFE
VE YÜN KUMAŞLAR, DOĞAL AHŞAP
EŞYALAR, SADELIK VE DAIMA AZ EŞYA…
YILIN SON ÇEYREĞINE DOĞRU YAŞAM
ALANLARINIZA YEPYENI BIR DOKUNUŞ
YAPMA NIYETINDEYSENIZ BU YAZIMIZ TAM
SIZE GÖRE!

Sadelik
Terapisi
Japandi

2021

33

AKTÜEL

I

DEKORASYON FİKİRLERİ

DOĞAL
KARMAŞIK MOBILYA VE AKSESUARLAR
YERINE DOĞAL VE BASIT MALZEMELER
KULLANARAK BU TARZIN HAVASINI
YAKALAYABILIRSINIZ. AHŞAP BIR MASA,
SADE BIR AVIZE VE BASIT TASARIMLI
SANDALYELERLE YEMEK ODANIZI JAPANDI
TARZINA BÜRÜYEBILIRSINIZ.

MİNİMALİST
YAŞAMINA MINIMALIZMI KODLAYANLAR
IÇIN OLDUKÇA UYGUN OLAN JAPANDI
ILE ŞIK VE SADE ÇIZGILER KULLANMAK
MÜMKÜN… SEÇECEĞINIZ GRI, BEJ VE
PUDRA TONLARINI DAHA NÖTR RENKLERLE
TERCIH EDEREK, DAHA TEMIZ VE SADE
BIR GÖRÜNTÜYÜ DINLENDIRICI SADELIKLE
YAKALAYABILIRSINIZ.

DOĞA DOSTU
HAYATIN HER ALANINDA OLDUĞU GIBI
DEKORASYONDA DA DOĞAYA ZARAR
VERMEDEN ÇEVRE DOSTU DAVRANABILIRIZ.
İSKANDINAV YAŞAM TARZININ EN ÖNEMLI
ÖZELLIKLERINDEN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
ILE JAPON FELSEFESINDEKI DOĞAYA OLAN
SAYGIYI BIRLEŞTIREREK DOĞA DOSTU BIR
DEKORASYON SAĞLAYABILIRIZ. BUNUN IÇIN
SÜRDÜRÜLEBILIR VE GERI DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
MALZEMELERDEN YAPILMIŞ ÜRÜNLER
KULLANABILIRSINIZ.

BİR TUTAM MUTLULUK…
JAPANDI TARZIN, YAZIMIZIN BAŞINDA HYGGE
HAYRANLARINA GÖRE BIR TARZ OLDUĞUNU
SÖYLEMIŞTIK. SIZE MUTLULUK VEREN BASIT
DETAYLARLA EVINIZI DONATMAK, HYGGE
FELSEFESINE GÖRE OLDUKÇA ÖNEMLI. BU
FELSEFEYE GÖRE HEM DEKORASYONUNUZU
ZENGINLEŞTIREBILECEĞINIZ HEM DE SIZE
HUZUR VERECEK BIR ÖNERI: EVINIZIN EN
SEVDIĞINIZ KÖŞESINDE GÜZEL ESANSLI BIR
MUM YAKABILIRSINIZ.
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Dekorasyonunuzu
Japandİye
Uyarlamak İçİn
5 Önemlİ Adım:
1 - DOĞAL AHŞAP GÖRÜNTÜSÜNÜ
ÖNE ÇIKARMAK IÇIN BAMBU VE
HASIR TERCIH EDIN.
2 - PASTEL, GRI VE BEJ
TONLARINDAN VAZGEÇMEYIN.
TERCIH ETTIĞINIZ RENGIN KOYU
TONLARIYLA MEKANLARINIZDA
KONTRAST SAĞLAYIN.
3 - EL YAPIMI SERAMIK VAZO YA
DA OBJE, EL DOKUMASI HALI, YEŞIL
BITKILERLE KALABALIK GÖRÜNTÜ
OLUŞTURMAYACAK AKSESUARLAR
SEÇIN.
4 - YALIN HATLI VE FONKSIYONEL
MOBILYALAR SEÇIN. JAPANDI
HAVASINI ZENGINLEŞTIRMEK IÇIN
KADIFE, KOYUN DERISI VE YÜN
GIBI DOKULARLA HAZIRLANAN
PARÇALARA YER VERIN.
5 - YAŞAM ALANLARINDAKI
DAĞINIKLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK VE
YAŞAM ALANLARINI FERAHLATMAK
IÇIN FAZLA EŞYALARDAN
KURTULUN.
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DEKORASYON

YAŞAM
ALANLARINIZA
JAPANDİ DOKUNUŞU

LCW HOME
Mum

35 TL

Dekorasyon trendinden daha fazlası bir yaşam
felsefesi olmaya aday Japandi stilini sizler
için anlattık. Şimdi ise bu tarzdan ilham alan
dekorasyon önerilerimizle yaşam alanlarınıza
Japandi dokunuşu yapabilirsiniz…
LCW HOME
Paspas

40 TL

SADEM
Ivy Oda Kokusu

80 TL

KOÇTAS.

Sehpa

850 TL

YARGICI
Sandalye

2.900 TL

YARGICI
Masa

3.900 TL

H&M HOME
Sepet

350 TL
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LCW HOME
Halı

H&M HOME

60 TL

H&M HOME

Duvar Sepeti

Vazo

100 TL

25 TL

HOMETIME
Yer Matı

60 TL

HOMETIME
Çerçeve

25 TL

YARGICI
Dekoratif Yelpaze

150 TL

TEKZEN
KOÇTAS.

Kanepe

Lambader

390 TL

850 TL
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ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ
KULLANIMI
Geçtiğimiz yıllarda uzaktan eğitimin uygulanmasıyla çocuklarda artan teknoloji
kullanımının iyice öne çıktığını belirten uzmanlar, süre sınırlaması ve içerik denetiminin
önemine işaret ediyor. 2 yaşından önce ekran kullanımı önermeyen uzmanlar, 2 yaşından
sonra ise yaşına uygun şekilde içeriklerin sınırlı sürede izletilmesini ya da oynatılmasını
tavsiye ediyor. Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel son dönemlerde artan çocukların teknoloji kullanımına
yönelik ebeveynlerin dikkate alması gereken öneriler ve uyarılarda bulundu.
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ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

EKRAN BAĞIMLILIĞINA DIKKAT
Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel,
çocuğun gün içerisinde zamanının önemli bir
bölümünü ekran karşısında geçirmesi, sınır koymak
istendiğinde bunu tepki ve öfkeyle karşılaması ve
ekran kullanımının ailesiyle ilişkilerini kısıtlaması
halinde ekran bağımlılığından söz edilebileceğini
kaydetti.

DIKKAT EKSIKLIĞINE YOL AÇIYOR
Çocukların teknoloji kullanımının beyin gelişimine
etkileri üzerine çalışmaların henüz yeterli düzeyde
olmadığını belirten Yüksel, gereğinden fazla teknoloji
kullanımının kamburluk, bel ve boyun ağrıları, duruş
bozuklukları, göz kuruluğu gibi olumsuz fiziksel
etkilerinin yanı sıra ruhsal açıdan önemli sorunlara yol
açabileceğini belirtti.

ÖFKE KONTROLÜ
SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Çocuğun evde bir köşede, ebeveynin
yanında ekran başında zaman geçirmesinin
kimi zaman aileler tarafından güvenle
karşılandığını belirten Mine Elagöz Yüksel,
ebeveynin sınır koyması için gelişmeleri
takip etmesinin önemine işaret etti. Yrd. Dr.
Mine Elagöz Yüksel, “Çocuğun evde olması
yanıltıcı olabiliyor. Orada çocuk ebeveynin
kontrolü dışında bir dünyayla karşı karşıya
olabilir. Akran zorbalığı, yaşına uygun
olmayan içeriklerle karşılaşması gibi pek
çok riskle karşılaşabilir. Bu nedenle ailenin
kontrolü çok önemlidir. Çocuğun internette
ne yaptığını, hangi oyunları oynadığını,
ne izlediğini bilmek gerekiyor. Bunun için
gelişmeleri takip etmek önemli. Belki zaman
zaman çocukla beraber oyun oynanabilir”
dedi.

Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, oyun oynama,
sosyal medyada fazla zaman geçirme gibi fazla
teknoloji kullanımının dikkat eksikliği, ders yapmak
istememe, derse konsantre olamama, motivasyon
eksikliği gibi sorunlara sebep olabileceğinin altını
çizdi. Yüksel, “Ekrana fazla maruz kalma, öfke
kontrol sorunlarına neden olabilir. Özellikle şiddet
içeren oyun ya da çizgi film gibi sosyal medya
içeriklerine maruz kalmanın öfke kontrolü sonuçları
daha sık görülmektedir. Uyku bozuklukları,
kabuslar, gece terörü gibi sorunlara yol açmaktadır.
Oyun oynamak ya da sosyal medyada daha
fazla zaman geçirmek için geç uyumak ya da
gece uykusundan fedakarlık etmek de önemli
sonuçlar arasında yer almaktadır. Özellikle büyüme
çağındaki çocuklarda gece uykusu sırasında ortaya
çıkan melatonin hormonu için erken yatmak çok
önemlidir” uyarısında bulundu.

DOĞRU VE GÜÇLÜ
İLETIŞIM OLMALI

SÜRE SINIRLAMASI VE
DENETIM ŞART

Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel,
ebeveynlerin güvenli internet kullanımı
ve dijital okuryazarlık konusunda bilgi
sahibi olmalarının önemli olduğunu
vurgulayarak “Anne ve babalar özellikle
şifre ve kimlik bilgileri gibi kişisel bilgilerin
yabancı kişilerle paylaşılmaması, internette
tanımadığı kişilerle konuşmaması ve özel
bilgilerini vermemesi konusunda gerekli
bilgileri vermeli” diye konuştu.

2 yaş öncesinde ekran kullanımının kesinlikle
önerilmediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz
Yüksel, “2 yaş sonrası için eğitici aplikasyonlar, basit
çizgi filmler çok kısa sürelerle izletilebilir. Daha sonraki
dönemler için de yaşına uygun çizgi filmler izletilebilir
ama burada da yine süre ve içerik denetimi şart”
uyarısında bulundu.
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MUTLAKA
TAKIP ETMELIYIZ
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“Belli bir yaşa kadar bu kontrol sağlanabilir
ama ergenlik döneminde bunu kontrol
etmek kolay değil” diyen Mine Elagöz
Yüksel, “Burada da ergenle doğru bir
iletişim kurmak büyük önem taşıyor.
İletişimi sağlam tutmak gerekiyor. Onu
sorgulamadan, iletişimi sağlam tutarak
güçlü ve güvenli bir iletişim kurulmasına
dikkat etmek lazım. Onunla sohbet ederken
ipuçlarını yakalamak gerekiyor” diye
konuştu.

EBEVEYNLER DIJITAL
OKURYAZARLIK BILMELI

SAĞLIK

I

KALP SAĞLIĞI

BU BELİRTİLER
İHMALE GELMEZ
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Dünyada ve ülkemizde ölüm
nedenleri arasında ilk sırada
yer alan kalp krizi kadınlarda
da hızla yaygınlaşıyor! Üstelik
kalp krizinin erkeklerde
ve kadınlarda farklı sinyal
verdiğinin bilinmemesi
nedeniyle birçok kişi bu
sinyalleri yanlış değerlendirip
hayatını kaybedebiliyor.
Oysa ilk 2 saatte tedaviye
başlanan hastalarda, kalp kası
hasarı ve ölüm oranlarının
daha düşük olduğunu
vurgulayan Acıbadem
Dr. Şinasi Can Kadıköy
Hastanesi Kardiyoloji
Uzmanı Doç. Dr. Refik
Erdim, “Kalp krizi belirtileri
erkeklerde ve kadınlarda
benzerlik gösterse de
bazı önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Ancak
kadınlarda kalp krizi başlangıç
şikayetlerinin daha belirsiz
olması sebebiyle kalp krizi
tanısı daha geç koyulmakta
ve ölüm oranları daha yüksek
olmaktadır. Bu nedenle
kalp krizinin kadınlardaki
sinyallerinin doğru bilinmesi
ve bu belirtiler olduğunda
hastaların çok hızlı bir şekilde
hastaneye başvurması çok
önemlidir” diyor.

ERKEKLERDE KALP KRİZİNİN
4 SİNYALİ

Kadınlarda ve erkeklerde
kalp krizi sinyallerini
anlatan Kardiyoloji
Uzmanı Doç. Dr. Refik
Erdim, önemli uyarı ve
önerilerde bulundu.

Halsizlik ve baygınlık hissi kalp krizinin başlangıcında tansiyon
ve nabız düşüklüğüne bağlı olarak özellikle kadınlarda daha
sık gözlenmektedir.

Göğüs ağrısı kalp krizi sırasında hem kadınlarda hem
erkeklerde en sık gözlenen bulgudur. Bu ağrı göğüs kafesinin
ortasında geniş bir alanda genellikle sırta ve sol kola yayılımı
olan sıkıştırıcı tarzda bir ağrıdır. Hastaların çoğu tarafından
göğüs kafesinin büyük bir ağırlıkla sıkıştırılması ve beraberinde
nefes darlığı gelişmesi olarak tarif edilir.
Göğüs ağrısı olmaksızın her iki kol ve omuzda ağrı olması, çene
veya karın ağrısı olması kalp krizi hastalarında gözlenebilir.
Göğüs ağrısı ile beraber veya tek başına nefes darlığı bulgusu
kadınlarda daha sık gözlense de erkeklerde de ani başlangıçlı
nefes darlığı kalp krizinin ilk bulgusu olabilir.
Soğuk terleme ve ölüm korkusu hem kadınlarda hem
erkeklerde kalp krizi sırasında göğüs ağrısı ile beraber
gözlenebilir. Bu şikayet kalp krizinin en önemli bulgularından
biridir ve hastaneye acilen başvurmayı gerektirmektedir.

KADINLARDA KALP KRİZİNİN 4
SİNYALİ
Göğüs ağrısı kadınlarda da en sık gözlenen bulgu olmasına
rağmen erkeklerden daha farklı olarak bu ağrı kalp krizinden
günler önce hafif şiddette başlayıp sonrasında şiddetli hale
gelebilir. Kadınlarda göğüs ağrısı sıkıştırıcı tarzda olabileceği
gibi hastalar tarafından yanma şeklinde de tarif edilebilir.
Göğüs ağrısı ile beraber sırt ağrısı yakınması kadınlarda
erkeklere göre yaklaşık 3 kat daha fazla görülmektedir. Yine
erkeklerde genellikle ağrı, sol kola yayılırken kadınlarda her iki
kola veya sol alt çeneye doğru yayılabilir.
Kadınlarda daha sık gözlenen diğer bulgu ise göğüs ağrısı
olmaksızın ani gelişen aşırı yorgunluk ve halsizlik yakınmasıdır.
Özellikle istirahatte veya çok hafif hareketle ortaya çıkan bu
şikayet ile beraber göğüste ağırlık hissi de varsa mutlaka
hastaneye başvurulmalıdır.

Yine her iki cinsiyette gözlense de mide ağrısı, midede yanma,
gaz ve şişkinlik gibi şikayetler özellikle kalbin alt duvarını
tutan kalp krizlerinde kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık
gözlenmektedir. Bu şikayetler mide şikayeti ile karıştırılarak
tedavide gecikmelere yol açabilir. Bu sebeple özellikle
kardiyak risk faktörleri olan hastalarda gaz, şişkinlik ve mide
ağrısı varsa kalp krizi ihtimali mutlaka düşünülmelidir.
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TAM
zamanı

Kendine dair güzelliklerle gelen yeni
bir mevsimi karşılayabileceğiniz,
getirdiği tüm güzellikleri
kucaklayabileceğiniz birbirinden
güzel Tam Zamanı önerilerimiz
yine dopdolu… Şimdi sonbaharın
sakinliğini ve huzurunu hissetmenin,
doğanın değişimiyle kendinizi yeni
uğraşlarla buluşturmanın tam zamanı!

YER ALTI ŞEHİRLERİNİ KEŞFETMENİN…
Bir ağacın kökleri gibi toprağın altında birbirine bağlı, eski
medeniyetlerden kalma onlarca yer altı şehri olduğunu
düşünün. Düşünmenin ötesinde böyle bir yere seyahat etmek
istemez misiniz? O zaman Kapadokya’ya doğru uzanan bir
yolculuğun tam zamanı! Dilden dile dolaşan efsanelerini
öğrendikçe nasıl yapıldığını daha çok merak edeceğiniz bu yer
altı şehirlerini keşfetmek bizce tam size göre.

SONBAHARA MERHABA DEMENİN…
Sonbahara merhaba demek için ilk yapmanız gereken kendinizi
çok iyi hissetmek. O halde önce kendinize yoğunlaşıp küçük
bir bakım takvimi hazırlayabilirsiniz. Mevsim değiştiğinde
kuruyan cildiniz, yazdan yıpranmış saçlarınız, ani değişen
havalarla yaşayabileceğiniz boyun tutulmaları ve soğuk
algınlığı için kendinize dikkat etmenin tam zamanı. Mevsim
sebzelerini tüketmeye, değişen havalara uygun giysi seçimi
yapmaya ve kişisel bakımınıza her zamankinden daha fazla özen
göstermeye dikkat edin.
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İŞARET DİLİ ÖĞRENMENİN…
Yeni bir dil öğrenmenin tam zamanı! Peki bu yeni dil,
işitme engeli olan bireylerle sağlıklı bir iletişim kurmanıza
yarayacak işaret dili neden olmasın? Dünya genelinde işitme
engelli bireylerin yaklaşık olarak yüzde doksanı işitme engeli
olmayan ebeveynlerden dünyaya geliyor. Eğlenceli ve kolayca
öğrenebileceğiniz bu yeni dille daha önce kurmadığınız
diyaloglar kurabilir ve kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz.

SIRA DIŞI BİR DENEYİMİN…

Heyecan ve macera dolu bir gün geçirmeye var mısınız? Eğer
cevabınız evetse büyük planlar veya tatil organizasyonlarına
gerek duymayacağınız, şehrin yoğunluğundan uzaklaşarak, doğa
ile uyum içerisinde spor yapma ve eğlenmeniz için bir önerimiz
var. Gününüzü güzel geçirebileceğiniz birbirinden eğlenceli
aktiviteler ve adrenalin düşkünlerini mutlu edecek parkurlarla
donatılmış bir macera parkını ziyaret etmenin tam zamanı!

BARINAKLARI ZİYARET ETMENİN…

Sokak hayvanlarının temel ihtiyaçları barınma ve beslenme için onlara
yuvalar yapabilir ve mama desteğinde bulunabilirsiniz ancak en büyük
ihtiyaçları sevilmek için ne yapılabilir? Sevimli dostlarımızı kendi
evlerinde yani barınaklarda ziyaret ederek onlarla unutamayacağınız bir
sevgi bağı oluşturmanın tam zamanı! Ziyarete eli boş gitmek de olmaz
tabii, onlar için ihtiyaç duyulan her şeyi ziyaret edeceğiniz barınağı
arayıp öğrenebilir belki de onlarca kedi ve köpeğin birkaç günlük
yiyeceğini siz karşılayabilirsiniz.

ÇİKOLATA YAPMANIN…
Hem keyifli hem de lezzetli bir uğraş için kolları sıvamanın tam zamanı!
Yarım su bardağı kakao tozu, yarım çay bardağı Hindistan cevizi yağı
ve akçaağaç şurubunuz varsa daha önce tatmadığınız lezzette ev yapımı
çikolata yapmak çok kolay! Tüm malzemeleri karıştırıp yağlı kağıt üzerine
sererek dolapta bekletirseniz sizi kokusuyla bile keyiflendirecek nefis
ev yapımı bir çikolata yapabilirsiniz. Çikolatanızın tadının daha baskın
olmasını istiyorsanız üzerine biraz deniz tuzu eklemeyi unutmayın…
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RÜZGARIN SESİ:
BOZCAADA
Bu sayı gezi yolculuğumuza Bozcaada’nın 20 yılı aşkındır devam eden Bağ Bozumu Şenlikleri
ile başlıyoruz. Çanakkale’nin şirin mi şirin ilçesi ve ülkemizin üçüncü büyük adası olan
Bozcaada’da; evleri saran sarmaşıklar, denizin rüzgara karışan sesi, kırmızının her tonuyla gün
batımı, uçsuz bucaksız üzüm bağları, samimi, sıcak ve şirin sokaklardan yükselen kahkaha
sesleri, kuşlar, kediler, rengarenk çiçekler, umut dolu balıkçılar, taş evler ve neşeli şarkılar sizi
bekliyor. Burada günlerinizin hiç ama hiç bitmesini istemeyeceksiniz…
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BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ
Eski gelenekleri hatırlamak adına her yıl eylül ayının ilk haftasında
düzenlenen Bağ Bozumu Şenlikleri, bütün bir yıl emek verilerek
yetiştirilen üzümlerin sembolik olarak toplanmasıyla başlıyor.
Ada sokaklarında rengarenk ve neşeli anlara şahit olabileceğiniz
şenliklerde ada yerlisi tarafından yapılan ev yapımı reçeller,
konserveler, tatlılar ve içeceklerin yanı sıra el yapımı ürünlerin yer
aldığı stantlar kuruluyor.

ADA SOKAKLARI

Nostaljik tavrı ile şirin mi şirin Bozcaada sokaklarını, zamanında
ada merkezinin ortasından geçen bir dere, Rum ve Türk
mahallesi olarak adayı ikiye bölmüş. Şu an günümüzde böyle
bir ayrım olmasa da ada sokaklarında dolaşırken bu ayrımı fark
etmeniz oldukça mümkün. Rum mahallesinde bakımlı evler,
güzel kapılar, kiliseler, saat kulesi yer alırken; Türk mahallesi ise
gezintiye uygun kıvrımlı sokakları ve gösterişli, ahşap cumbalı
evleri ile belli ediyor kendini. Toplam bir saat içinde yavaş
tempoda yürüyerek gezebileceğiniz ada sokaklarının her bir
köşesi fotoğraflanabilir güzellikte…
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POLENTE FENERİ VE
RÜZGAR GÜLLERİ

Bozcaada Rüzgar Gülleri, adanın en batı ucunda bulunuyor.
Bozcaada’nın Batı Burnu denilen bölgesindeki bu alan, 2000
yılında yapılan 17 rüzgar gülü ve 1861 yılından kalma fenerden
oluşuyor. Rüzgara karşı sıra sıra dizilmiş rüzgar güllerinin,
faydasından ziyade sunduğu eşsiz manzarası da görülmeye
değer… Türkiye’nin en güzel gün batımı izleme noktalarından
Polente Feneri’nde, güneşin direkt denizin içine batarmış gibi
kayboluşunu izleyebilir; gün batımı ile ilgili en güzel kareleri
belki de burada yakalayabilirsiniz.
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BOZCAADA KALESİ

NE YENİR?

Adayı görür görmez sizi görkemli yapısıyla karşılayan Bozcaada Kalesi, kim tarafından ve kaç yılında yapıldığı tam olarak bilinmese
de Fatih Sultan Mehmet tarafından 1657 yılında esaslı bir şekilde onarıldığı bilinmektedir. Kale, dış ve iç olmak üzere iki
bölümdür. Dış kalede cephanelik, tabya yeri, eğitim alanları ve evlerin temel izleri; iç kalede ise revir, cami, minare, zindanlar ve
kışla bulunmaktadır. Gezi listenize ekleyebileceğiniz Bozcaada Kalesi’nde ada ile ilgili tarihi ve etnografik eserler de yer almaktadır.

ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA

Üzüm bağları ile meşhur olan adanın mutlaka tadılması gereken lezzetlerinden asma yaprağında sardalya…
Adanın en taze balıklarını çeşnilendirilerek asma yaprağına sarılmasıyla hazırlanan asma yaprağında sardalya
hem ızgarada hem de tavada pişirilerek servis edilmektedir.
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HAFIZAYI
GÜÇLENDİRMEMİN
YOLU BU
BESİNLERDEN
GEÇİYOR
Unutkanlık seviyesini en aza indirmek
ve hafızayı güçlendirmek için bazı
beslenme alışkanlıklarını tamamen
yenilemek ya da bazı noktaları
değiştirmek gerekiyor. Hafızayı
güçlendirmede sağlıklı beslenmenin
çok etkili olduğunu, özellikle B12, B6, B3
ve B9 (folat) vitaminleri ile magnezyum,
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çinko, bakır, demir, iyot, selenyum ve
potasyum minerallerinin sinir iletimini
düzenlediğini ve beyin işlevlerinde
önemli rolü bulunduğunu vurguluyan
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem
Arıburnu, unutkanlığa karşı, hafızayı
güçlendirici 9 beslenme önerisini anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İlave Şeker
İçerikli
Yiyecekler
Tüketmeyin

Haftada
İki Gün
Yağlı Balık
Tüketin

Zerdeçalı
Günlük
Beslenmenize
Ekleyin

Her Gün
Bir
Yumurta
Tüketin

Araştırmalar, rutin
hayatında bol miktarda
şeker ve ilave şeker
içerikli yiyecekleri
tüketen kişilerin
tüketmeyenlere
kıyasla daha zayıf
hafızaya ve daha düşük
beyin hacmine sahip
olduklarını göstermiştir.
Bundan dolayı şekeri
ve şekerli yiyecekleri
azaltmak ve mümkünse
şeker ihtiyacını
meyvelerden karşılamak
beyin sağlığınıza
yapabileceğiniz en güzel
iyiliktir. Şekeri azaltmak
sadece hafızanıza
yardımcı olmakla kalmaz,
aynı zamanda genel
sağlığınızı da iyileştirir.

Beynimizin yaklaşık
yüzde 60’ı yağdan
oluşurken beyin
sağlığımız için özellikle
yağlı balıklar büyük önem
taşıyor. Yapılan çalışmalar
somon, sardalya ve
ton balığı gibi yağlı
balıkların ızgara veya fırın
şeklinde tüketilmesinin
beyindeki karar
vermeyi kolaylaştıran,
hafızayı güçlendiren ve
duyguyu kontrol eden
sinirlerin artışına katkı
sağladığını göstermiştir.
Aynı zamanda yeteri
kadar balık tüketmek
Alzheimer hastalığından
ve depresyondan
korunmaya da katkı
sağlar.

Zerdeçal, güçlü bir
antioksidandır ve
vücutta anti-inflamatuar
etki göstererek sağlığın
korunmasına yardımcı
olur. Son zamanlarda
yapılan çalışmalar,
zerdeçalın beyindeki
hasarı ve nöronların sinir
uçlarında gerçekleşen
ve hücre ölümüne
sebep olan amiloid plak
oluşumunu engellediği
bulunmuştur.
Sabahları yumurtanızın
üzerine, ara öğünde
yoğurdunuzun içerisine,
et yemeklerinde de
karışık baharatlarınızla
beraber rahatlıkla
beslenmenize
ekleyebilirsiniz.

Beslenme ve Diyet
Uzmanı Elif Gizem
Arıburnu “Her
sabah kahvaltıda
1 adet yumurta
yediğinizde B6,
B12 vitaminlerini,
folik asit ve kolin
gibi önemli besin
ögelerini alırken bu
sayede yaşa bağlı
bilişsel gerilemeyi
geciktirirken beynin
küçülmesine de
engel olabilirsiniz.
Yumurta sarısında
bulunan kolin,
vücudumuzun ruh
hali ve hafızamızı
düzenlemesinde
önemli bir mikro
besindir” diyor.
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Çiğ Kuru Yemiş Tüketin
Fındık, badem, ay çekirdeği, ceviz ve yer fıstığı gibi
çiğ kuru yemişlerin içerdikleri E vitamini sayesinde,
beyin hücrelerini; serbest radikallerin neden
olduğu oksidatif stresten korudukları ve ilerleyen
yaşlarda bilişsel gerilemeyi önleme / yavaşlatma
potansiyeline sahip oldukları görülmüştür. Aşırıya
kaçmayarak, günde bir avuç çiğ kuru yemiş
tüketebilirsiniz.

Rafine Karbonhidratları
Azaltın
Evde kek, kurabiye, hamur işleri ve ekmek ağırlıklı
tarifleri denerken çoğunlukla beyaz un kullanıyoruz
ki bu da bu tarz yiyeceklerin glisemik indekslerini
yükseltiyor. Yani vücut bu karbonhidratları hızlı bir
şekilde sindirerek kan şekeri seviyelerinde ani bir
artışa neden oluyor. Çalışmalar, rafine karbonhidratlar
açısından yüksek olan batı diyetinin demans, bilişsel
gerileme ve azalmış bilişsel işlevle ilişkili olduğunu
göstermiştir.

Çikolata Tercihiniz Bitter
Olsun
Kakao, içerisindeki flavonoidler sayesinde nöronların
büyümesini uyararak ve beynin hafıza bölümlerine
kan akışını hızlandırarak bellek performansımızın
artmasına yardımcı olur. Tatlı ihtiyacı duyduğumuzda
ilk önceliğimiz muz veya kuru hurma gibi bir meyve
ile kakaoyu karıştırmak olabilir. Fakat çikolata yemek
istiyorsak da tercihimizi en az yüzde 70 oranlı bir bitter
çikolatadan yana yapmak daha sağlıklı olacaktır.

Lif Alımınızı Artırın
Lif, beyin sağlığı için önemlidir çünkü beyin büyümesini
destekleyen bağırsak bakterilerinin beslenmesine
yardımcı olur. Prebiyotik lifler, sindirim sistemimizde
iyi bakterilerin büyümesine ve gelişmesine izin verir.
Prebiyotik yiyeceklerin başında muz, domates, soğan
ve mercimek bulunur. Prebiyotik yiyecekler yemenin
aynı zamanda depresyon, stres ve kaygıyı azaltarak
zihinsel sağlığa katkı sağladığı bilinmektedir.

Alkolden Uzak Durun
Tekrarlayan aşırı alkol tüketimleri, beyin üzerinde nörotoksik etkiler
göstererek, hafıza yönetiminde rol oynayan beynimizin hipokampus
bölgesine zarar verebilir. Hipokampus bölgesi zarar gördüğünde ani ve
gecikmeli hafıza hatırlama testlerinde sürelerin uzadığı görülmüştür.
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12 Ürünle
Sonbahara
Hazırlık

Günler, haftalar ve mevsimler
değişiyor… Bu değişime ayak
uydurmak için sizi sonbahara
hazırlayacak kozmetik ve kişisel bakım
ürünü önerilerimizi beğeninize sunarız.
Sonbahara özel makyaj çantanızda ve
bakım rutininizde bulunması gereken
12 ürün sizlerle…

L’OREAL PARIS

FLORMAR

L’Oreal Paris Matte
Signature Kahverengi
Eyeliner ile tüm kontrol
sizde. Göz çevresine
kolay uygulama için
tasarlanan ergonomik
aplikatör ve suya
dayanıklı yapısıyla
gün boyu kalıcılık
vadeden ürün,
mevsim makyajınıza
ve yaşamınıza uyum
sağlar.

Ciltteki yağ fazlasını kontrol
etmek ve cildi makyaja
hazırlamak için Flormar
Mattifying Make-Up Primer
Matlaştırıcı Makyaj Bazı,
yağ nedeniyle oluşan
parlamayı kontrol eder.
Cildinizde yumuşacık bir his
bırakır, makyajın pürüzsüz
ve daha uzun süre kalıcı
olmasını sağlar.
Fiyat: 85 TL

Fiyat: 130 TL
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Nyx Professional Makeup Sweet Cheeks
Soft Cheek Likit Allıklar 6 farklı renk tonu ile
yanaklarınıza doğal ve canlı bir renk görünümü
verir. Kolay uygulanabilen aplikatörü ve likit
özelliği ile ciltte kolayca dağılır. Makyajınızda
istediğiniz doğal rengi elde edebilirsiniz.

Forever Flawless Fire
Far Paleti, içindeki
sıcak tonlarıyla
mevsime uygun
bir makyaj için
aranan palet. 18
renk seçeneği sunan
palette kuru portakal,
kiremit tonları ve
tarçın renklerinin
sıcaklığında tarzınızı
yansıtabilir, mevsim
renklerinin büyüsünü
makyajınıza
taşıyabilirsiniz.

Fiyat: 110 TL

Fiyat: 150 TL
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REVOLUTION
GOLDEN ROSE
Golden Rose Glow
Kiss Tinted Lip Balm,
shea yağı, hyaluronik
asit ve E vitaminiyle
zenginleştirilmiş
vegan formülüyle
dudaklarınızı besler ve
nemlendirir. Parlak ve
ince yapısıyla kolayca
uygulanır. 6 farklı renk
ve aroma seçeneği
ile dudaklarınızda
pürüzsüz, hafif renkli
doğal bir görünüm
yaratır.

Revolution Reloaded Highlight Just My Type, parlak
altın rengi ile yüzünüzde öne çıkarmak istediğiniz
yerleri ışıltısıyla vurgular. Cildinizi anında aydınlatacak
yoğun pigmentli bu aydınlatıcı, süper pırıltılı bir ışıltı ile
yüksek etkili bir bitiş sağlar. İpeksi formülüyle elmacık
kemikleri, burun ve gözlerin iç köşelerini tamamen
parlatır ve sorunsuz bir şekilde dağılır.
Fiyat: 50 TL

Fiyat: 40 TL

FLORMAR

ESSENCE

Kirpiklerinizin daha
uzun, kıvrık ve hacimli
görünmesini istiyorsanız
Flormar Triple Action
Maskara tam size göre!
İçeriğinde bulunan
argan yağı ile kirpikleri
besler ve kıvırarak
hacimli bir görünüm elde
etmenize yardımcı olur.
Maskaranın 3 adımlı özel
silikon fırçası, birinci
aşamada kirpiklerin daha
uzun, ikinci aşamada
daha kıvrımlı ve üçüncü
aşamada daha hacimli
görünmesini sağlıyor.

Essence Mousse Fondöten, diğer alternatiflerinden
çok farklı olmasıyla dikkat çekiyor. Kolay kullanımı ve
sağladığı doğal görünümünün yanı sıra yumuşacık
köpük formdaki fondötenin içeriği, yüzünüze pürüzsüz
ve doğal mat bir görünüm kazandırırken aynı zamanda
yüzünüzün rahat nefes almasını sağlar.
Fiyat: 40 TL

Fiyat: 90 TL
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ASHLEY JOY
Dört bitkisel yağ ile
zenginleştirilmiş Ashley
Joy Saç Bakım Yağı,
saçlarınızın sağlığını
geri kazanmasına
yardımcı olur. Özellikle
boyalı ve yıpranmış
saçlar için uygun olan
ürün, içeriğindeki A
ve E vitaminlerinin
antioksidan özelliğiyle
saçınızı korur. Ayrıca
baobab yağı saçınızı
yoğun bir şekilde
nemlendirir.

RUBY KISSES
Kurumuş, çatlamış
ve nemini kaybetmiş
dudaklarınızı maksimum
oranda nemlendirir.
Her mevsim
çatlayan ve kuruyan
dudaklarınıza en özenli
bakımı yapar. Ürün,
Hindistan cevizi yağı
ile zenginleştirilmiştir.
Hindistan cevizi yağı
soğuğa ve rüzgara
karşı dudakları korur ve
nem kaybını önleyerek
dudaklarınızın pürüzsüz
görünmesini sağlar.

Fiyat: 120 TL
Fiyat: 27 TL

CIRE ASEPTINE
Cire Aseptine %20 shea yağı içerikli el kremleri, özel
formülü ile en kuru ciltlerde bile anında etki gösterir.
%20 shea yağı içeriğine ek olarak badem, üzüm
çekirdeği ve argan yağları da içeren bu eşsiz kremler,
zengin içeriği ile daha parlak, pürüzsüz, canlı ve
bakımlı bir cilde kavuşmanızı sağlar. Cildinizi anında
besler, nemlendirir, yumuşatır ve rahatlatır. İhtiyaç
duyduğunuz her an cildinize uygulayabilirsiniz.
Fiyat: 30 TL

.

DERMOKIL
Dermokil Sıkılaştırıcı Kil ve
Kahve İçerikli Maske, cilt
üzerinde olumlu etkileri
ile bilinen kil ve kahve
birleşiminden oluşur.
Çekici kahve aroması
ile hoş bir uygulama anı
yaşatan maske, tüm cilt
tipleri için uygundur. Cilt
üzerinde doğal peeling
etkisi yaratır, sıkılaştırma
sağlar ve derin bir temizlik
sunar. Göz çevresi hariç
yüz ve boyun bölgesinde
kullanılabilir.
Fiyat: 30 TL
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ZARİF VE GURURLU

Flamingolar

Eşsiz ve merak uyandırıcı flamingolar, Phoenicopteridae ailesinden gelen dikkat çekici bir kuş topluluğudur.
Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleri, tüm flamingoların ortak özellikleridir. En
uzun süre yaşayan kuş türlerinden olan flamingolar, gururlu, mağrur bakışlarıyla tek ayağının üzerinde sığ
sularda süzülürken gelin biz de bakalım flamingolar hakkında merak edilenlere…

Flamingolar, Karayipler ve Güney Amerika’dan Afrika’ya,
Orta Doğu ve Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada
bulunur. Ayrıca birçok hayvanat bahçesi, kuş kafesi,
akvaryum ve doğal aralıklarının dışındaki botanik
bahçelerinde de sayıları azımsanmayacak derecededir.
Ülkemizde ise Denizli ili civarında, Gediz Deltası ve Tuz
Gölü’nde yaşarlar.
Flamingo kelimesi, ateş anlamına gelen İspanyolca
ve Latince “flamenko” sözcüğünden gelir ve kuşların
tüylerinin parlak rengiyle ilgilidir. Flamingo kuşlarının rengi
beslenmelerinden kaynaklanır. Yavrular doğduklarında
gri renktir. Büyüdükçe renkleri pembeleşir ancak yetişkin
flamingoların rengi ise solar. Gün içindeki zamanlarının
%15 ile 30’unu tüylerini düzeltmek için harcarlar.
Flamingolar nadiren yüzer, iyi birer uçucudurlar. Sıklıkla
göç edip, besin kaynakları ve yuvalama alanları arasında
yol yaparlar. Hızları saatte 56 kilometreye kadar çıkabilir.
Yaşam süreleri doğal hayatta 20 - 30; hayvanat
bahçelerinde ise 50 yıla kadar devam eder. Yetişkin bir
flamingo bacağı 76 - 127 santimetre uzunluğunda olabilir.
Flamingolarla özdeşleştirilen tek ayak üzerindeki duruşun
nedeni ise bu güzel kuşların enerjilerini kendilerine
saklayarak daha az yorulmak istemeleri yönünde olduğu
biliniyor. Tek ayaklı duruş sayesinde aktif olarak kaslarını
çalıştırmalarına gerek kalmayan flamingolar, gururlu
bir görüntüye de sahip oluyorlar. Yapılan araştırmalara
göre kadavra flamingoların bile hiçbir destek almadan bu
şekilde ayakta durabildiği tespit edilmiştir.
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NESLİ TÜKENİYOR MU?
Üreme alanlarında oldukça seçici olan flamingolar, nesli
tükenme tehlikesi altında olan canlılar arasında. Eko
sistemin bozulması, sulak alanların kuruması, tarımsal
faaliyetler ve yer altı sularının yetersizleşmesiyle üreme
sayıları günden güne azalan flamingolar yetkili kurumlar
tarafından koruma altındadır.
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BİLİM DÜNYASI

I
HIZLI VE ÇEVİK ROBOT BÖCEKLER

Bilim insanları, oldukça hızlı bir şekilde hareket ederken bir o
kadar da seri bir şekilde yön değiştiren mini robot üretti. California
Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı,
bugüne kadar görülmemiş çeviklikte bir mini robot tasarlamayı
başardılar. Boyutu, ortalama bir böcekten biraz daha büyük olan
robot, sahip olduğu özel bacak tasarımı ile bir çita kadar seri bir
şekilde yön değiştirebiliyor. Geliştirilen robotun önemli isimlerinden
Liwei Lin, bir robot teknolojisi geliştirirken bu teknolojinin büyük
yapılara kolaylıkla entegre edilebileceğini söyledi. Sektördeki asıl
zorluğun çok küçük bir yapıyı işlevsel hale getirmek olduğunu
belirten bilim insanları, geliştirdikleri robot böcekle bu zorluğun da
üstesinden gelmiş olduklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını
ifade ediyor.

YILAN ZEHRİNDEN HAYATİ BULUŞ

Bilim insanları, hayati tehlike oluşturan kanamaları saniyeler
içerisinde durdurmak için yılan zehrinden süper yapıştırıcı
geliştirdi. Endemik türde ve oldukça zehirli olan mızrak
başlı yılanın zehrinde bulunan batroxobin isimli enzim,
kanın pıhtılaşma sürecini hızlandırarak kanamaları kolayca
durdurabiliyor. Fibrin yapıştırıcıdan 10 kat daha fazla yapıştırma
gücüne sahip olduğu tespit edilen yeni yapıştırıcının, kanamayı
durdurma süresinin de çok daha hızlı olduğu belirlendi. Fibrin
yapıştırıcılarda 90 saniyeye karşılık yeni süper yapıştırıcı için bu
süre, 45 saniye olarak açıklandı. İlk yardım çantalarına kolayca
sığabilecek büyüklükte olan aplikatörü sayesinde, pek çok yerde
kullanılabilecek olan yapıştırıcının farklı kanama durumları için de
test edildiği belirtildi.

60

2021

DÜNYANIN EN İNCE CİHAZI ÜRETİLDİ

Bilim insanları, elektrik bilgilerini depolamak amacıyla dünyanın en
ince cihazını üretti. Bilgilere göre bu cihazda, bir atom kalınlığında
bor ve yine bir atom kalınlığında nitrojen tabakası kullanıldı. Elektrik
bilgilerini depolamak için geliştirilen bu cihaz sayesinde elektronik
aletler, daha düşük güç tüketirken daha verimli çalışacak. 100 atom
kalınlığında oluşturulan nano depolama cihazları, geliştirilen bu
teknoloji ile 2 atom kalınlığına kadar indirildi. Yapısı, tekrar eden
altıgenler şeklinde düzenlenmiş bir atom kalınlığındaki nitrojen ve
bor tabakalarından oluşan teknoloji hakkında Tel Aviv Üniversitesi
araştırmacıları, bu teknolojiyi kullanacak olan pratik cihazların
daha hızlı olacaklarını, daha az yer kaplayacaklarını ve daha az enerji
tüketeceklerini belirtiyor.

TİBET BUZULLARINDA ANTİK CANLILAR
Tibet buzullarında keşfedilen 15 bin yıllık virüsler, laboratuvar ortamında yeniden canlandırıldı. Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya
göre virüslerin, buzulların oluştuğu dönemde o çevrede bulunan gazlar ve tozlar ile buzullara taşınmış olabileceği belirtiliyor. Yapılan
araştırmalarda o dönemlerde havada bulunan gazlarda çeşitli tehlikeli virüslerin olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar bu bilgiler ışığında,
gezegenin o dönemki halini daha iyi anlayabiliyor ve gelecekte bulunabilecek yeni canlı türleri hakkında tahminler yürütebiliyor.
Araştırma ekibinden Lonnie Thompson, “Buzulların altında yatan ve açığa çıkmayı bekleyen virüsler hakkında çok az şey biliyoruz.
Bu da onları tehlikeli yapıyor” diyerek endişelerini dile getirdi. Küresel ısınma yüzünden yakın gelecekte ortaya çıkabilecek yeni virüs
türlerinin gezegenimizi nasıl etkileyeceği hala bilinmiyor.

İLK YILDIZLARIN NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ
İngiltere’de bilim insanları, ilk yıldızların ne zaman ortaya çıktığını çözdü. Kraliyet Astronomi Topluluğu’nun aylık bildirimlerinde
yayımlanan sonuçlara göre yapılan çalışmalarda, yıldızların ilk kez Büyük Patlama’dan 250 ile 350 milyon yıl sonra “kozmik şafak” olarak
bilinen olayda doğduğu anlaşıldı. Çok uzun zamandır kozmik şafağın ne zaman başladığı üzerine araştırmalar yapan University College
London’dan Prof. Richard Ellis, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Evrenin ilk kez ne zaman yıldız ışığıyla yıkandığına dair ilk ikna edici
kanıta sahibiz” diye konuştu. Bilim insanları çalışmada en uzak 6 galaksiyi inceledi. Galaksiler, uzaklıkları sebebiyle dünyanın en güçlü
teleskoplarıyla bile bilgisayarda ancak birkaç piksel görülebildi.
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VİZYONDAKİLER
Dune: Çöl
Gezegeni
Vizyon Tarihi:
15 Ekim 2021
Frank Herbert’in 1965
yılında yazdığı Dune
romanından uyarlanan
Dune: Çöl Gezegeni
filminin yönetmen
koltuğunda Arrival, Sicario
ve Blade Runner 2049
ile son yıllara damgasını
vuran Oscar adayı
yönetmen Denis Villeneuve
oturuyor. Evrenin seyrini
değiştirebilme ihtimalini
macera, bilim kurgu ve
dram türünde gözler önüne
seren Dune: Çöl Gezegeni
filminin senaristliğini Eric
Roth; oyunculuklarını ise
Thomas Tull, Mary Parent ve
Cale Boyter üstleniyor.
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Luca
Vizyon Tarihi: 3 Eylül 2021
Animasyon türündeki film, yaz
aylarını İtalyan Rivierası’nda eğlence
ve macera dolu geçiren filme de
adına veren küçük çocuk Luca’nın
hikayesini ele alıyor. Eğlenceli
geçen günlere büyük bir sırrın dahil
olmasıyla maceradan maceraya
atılan küçük Luca’nın aksiyon dolu
hikayesinin senaristliğini, Jesse
Andrews ve Mike Jones üstlenirken
yönetmen koltuğunda ise Enrico
Casarosa yer alıyor.

Shang-Chi ve 10 Yüzük
Efsanesi
Vizyon Tarihi: 3 Eylül 2021
Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi,
babası tarafından suikastçı olmak
üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin
hikayesini konu ediyor. Simya ve
insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini
geliştiren Shang-Chi, dünyayı
gezerek birçok kahramanla kesişen
yolculuğunu anlatıyor. Fantastik ve
aksiyon türündeki filmin yönetmen
koltuğunda Destin Daniel Cretton
bulunuyor.

Nefesini Tut 2
Vizyon Tarihi: 10 Eylül 2021
Yıllarca ıssız bir kulübede saklanan
kör bir adamın, bir evde çıkan yangın
sonucu yetim kalan genç bir kızı
yanına almasıyla başlayan olayları
anlatan korku türündeki Nefesini
Tut 2’nin yönetmen koltuğunda,
Rodolfo Sayagues yer alıyor. Rodolfo
Sayagues’in yanı sıra filmin ilkinde
yönetmen olarak gördüğümüz Fede
Alvarez’in kalemiyle sinemaya aktarılan
Nefesini Tut 2, korkuseverleri nefesini
tutmaya bekliyor.

Amacı Olmayan Grup
Vizyon Tarihi: 17 Eylül 2021
Ali Tanrıverdi’nin yönettiği Amacı Olmayan
Grup, hayatta bir gayesi olmadan yaşayan Onur
ile Sercan’ın, sosyal medya üzerinden açtıkları bir
sayfayla değişen yaşamlarını konu ediniyor. Amaçları
olmayan, hayatlarına son vermeye ve yeni bir yön
vermek için hayat amaçlarını arayan ikilinin yaşadığı
olaylar komedi türünde anlatılıyor. Filmin oyuncu
kadrosunda ise Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla
Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin gibi isimler
yer alıyor.
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Robot Ron: Bir Sorun Var
Vizyon Tarihi: 22 Ekim 2021
Yürüyen, konuşan, dijital olarak
bağlanan bir robotun hikayesini
anlatan Robot Ron: Bir Sorun Var,
animasyon türündedir. Dünyada
yaşayan robot, tüm çocukların en iyi
arkadaşı olur. Çocukların, robota
bir şeyler öğretmeye başlamasıyla
arkadaşlık bağını başka bir boyuta
taşıyan filmin yönetmenliğini ise
Alessandro Carloni ve Jean-Philippe
Vine üstleniyor.

Ölmek için Zaman Yok
Vizyon Tarihi: 1 Ekim 2021
Daniel Craig’in beşinci ve son kez
James Bond karakterini canlandırdığı
Bond serisinin 25’inci filmi, Ölmek için
Zaman Yok uzun zamandır beklenen
filmler arasında. Pandemi nedeniyle
ertelenen ve sonunda hayranlarıyla
buluşan aksiyon ve heyecan dolu Ölmek
için Zaman Yok’un oyuncu kadrosunda
ise Oscar’lı oyuncu Rami Malek’in yanı
sıra Lea Seydoux, Ana de Armas ve Billy
Magnussen gibi isimler bulunuyor.

Sevgili Evan Hansen

Vizyon Tarihi: 8 Ekim 2021
Sevgili Evan Hansen, bir lise
öğrencisinin hikayesini konu ediniyor.
Anksiyete bozukluğundan muzdarip
olan Evan Hansen, hastalığının
düzelmesine katkı sağlamak için
kendisine bir mektup yazmasıyla
başlayan olaylar büyük bir trajedi ile
devam ediyor. Müzikal türdeki Sevgili
Evan Hansen’ın yönetmen koltuğunda
Stephen Chbosky yer alıyor.

Avcı İlk Kehanet
Vizyon Tarihi: 1 Ekim 2021
Avcı İlk Kehanet, bir kehanetin bir araya getirdiği avcı Phaldor ve arkeoloji öğrencisi
Melis’in birlikte dünyanın kaderine doğru fantastik bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.
Aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda Turabi Çamkıran, Gürbey İleri, Filiz
Cercis, Vahdet Çakar, Ferzan Hekimoğlu, Levent Sülün, Aylin Eren, Turgay Baydur,
Bülent Çetinaslan, Yalın Cengiz, Selin Irmak, Tayfun Turhan gibi isimler yer alırken
senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Aldoğan üstleniyor.
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GENÇ, GÜZEL VE BAŞARILI:

Zendaya
Disney Channel’ın Shake It Up dizisinde keşfedilen, SpiderMan, The Greatest Showman, Euphoria ve Dune: Çöl Gezegeni
ile yıldızlaşan aktris Zendaya, oyunculuğunun yanı sıra çeşitli
albümleriyle de son dönemlerde oldukça beğenilen isimler
arasında… 2019 yılında gençlik dizisi Euphoria’da başrol
olarak Rue Bennet karakterini canlandırdığı rolüyle 2020
yılında Emmy Ödülü kazanan Zendaya, 24 yaşında bu ödülü
kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçmiştir.
Zendaya ismiyle tanınan Zendaya Maree Stoermer Coleman, 1996
yılı Kaliforniya doğumludur. Amerikalı genç oyuncu, şarkıcı, dansçı
ve model Zendaya, kariyerine genç yaşta Future Shock Oakland
adlı bir dans grubuyla Orinda Kaliforniya Shakespeare Tiyatrosu,
Oakland School’un for the Arts ve Call Shakes’ in yaz konservatuvarı
programında çalışmaya başlamıştır. Profesyonel kariyerine ise
Macy’s, Mervyn’s ve Old Navy’nin yanı sıra 2009 yılında Shake It
Up olarak bilinen Disney Channel dizisinde Rocky Blue rolünde
oynamak için seçmelere katılarak adım atmıştır.
Shake It Up dizisindeki başarısının hemen ardından Make Your
Mark: Ultimate Dance Off 2011’e katılan Zendaya, Disney
Channel orijinal filmi olan Frenemies’te Bella Thorne’la birlikte
rol almış; Disney’le Hollywood Records mührü taşıyan bir anlaşma
imzalayarak ilk solo albümünü hayata geçirmiştir. 2013’ün
başlarında, Dancing With the Stars’ın 16. sezonuna şovun en genç
yarışmacısı olarak katılmış ve ikinci olmuştur.
Müzik kariyerinin yanı sıra Örümcek Adam: Eve Dönüş, Evden
Uzakta ve Eve Dönüş Yok filmlerinde yer alarak yıldızı iyice
parlayan Zendaya, rol aldığı sevilen dizi filmlerin yanı sıra The
Greatest Showman ve Dune: Çöl Gezegeni gibi sinema filmlerinde
de boy göstermiştir.
Kariyeri boyunca birçok ödülün sahibi olan Zendaya, daha 24
yaşında iken canlandırdığı Euphoria’daki Rue Bennet karakteriyle
2020 Emmy Ödülü’nün sahibi olmuş ve en genç oyuncu olarak
tarihe adını yazdırmıştır.
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Timothée Chalamet, Josh Brolin, Zendaya
Dağıtımcı: Warner Bros. Türkiye
Tür: Macera ve Bilim Kurgu
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I KİTAP ÖNERILERI

RUS EDEBİYATININ
SEVİLEN KLASİKLERİ

Zamanın en bilinen ve sevilen yazarlarını yetiştirmiş Rus
edebiyatının en büyüklerinden Dostoyevski, Gogol, Tolstoy, Çehov,
Gorki, Turgenyev ve Bulgakov’un her dönem en çok okunanlar
arasına giren klasikleşmiş eserlerini sizler için derledik…

SUÇ VE CEZA

Fyodor Mihayloviç
Dostoyevski

MÜFETTİŞ

Nikolay Vasilyeviç Gogol

Yazarın bütün dünyada
en çok okunan başyapıtı
Suç ve Ceza, yoksul bir
hukuk öğrencisi olan
Rodion Romanoviç
Raskolnikov adındaki bir
gencin işlediği çifte cinayet
üzerine yaşadıklarını,
Raskolnikov’un zorlu ve
sürükleyici öyküsünü konu
alıyor. St. Petersburg’tan
dünyaya yayılan bu eser,
psikolojik derinliği ve
topluma tuttuğu aynayla her
dönem gündemde olmaya
devam ediyor.

BABALAR VE OĞULLAR

GENÇ BİR DOKTORUN
ANILARI

Avrupa’da ve ülkemizde
kitapları çevrilen ilk
yazarlardan Turgenyev,
Babalar ve Oğullar adlı
romanıyla özdeşleşmiştir.
Rus edebiyatının ilk modern
romanlarından kabul edilen
eserde, Rusya’da yaşanan
geleneksellik ile bireysellik
arasındaki çatışma anlatılır.
Romanın merkezindeki
babalar gelenekselliği,
oğullarsa yenilikçiliği temsil
eder.

Mihail Bulgakov

Ivan Sergeyeviç Turgenyev
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Mizah anlayışı,
gerçekçi yaklaşımı ve
özgün anlatımıyla Rus
edebiyatında önemli bir
yeniliğin öncüsü olan
Gogol’ün eseri Müfettiş,
komedi oyun türündedir.
Bir kentin ileri gelen
memurlarının usulsüzlükle
sürdürdükleri yaşamı konu
alan oyunda, memurların
akıbeti ve içerisinde
bulundukları yozlaşma
alaycı bir dille anlatılır.

2021

Genç Bir Doktorun Anıları,
zor bir doğum, önemli bir
cerrahi müdahale, şiddetli kar
fırtınasına rağmen uzaktaki
bir hastaya ulaşabilmek gibi
ücra bir köyde tek başına görev
yapan bir doktorun gündelik
hayatında karşılaştığı bütün
zorlukları ele alıyor. Ayrıca
bu eser çalışma hayatının
ilk yıllarını köy doktoru
olarak geçiren Bulgakov’un
hayatından da otobiyografik
izler taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ
Anton Pavloviç Çehov

Çehov, Üç Kız Kardeş’te
20. yüzyılın başında
Rusya’da ayrıcalıklı
sınıfların inişe geçmesiyle
yüzleşmeye çalışan
aristokrat Prozorov ailesinin
öyküsünü anlatır. Olga,
Maşa ve İrina, Moskova’da
büyümüş ancak on bir
yıldır küçük bir taşra
kasabasında yaşayan üç kız
kardeştir. Kendi hayatları
için kurdukları hayaller ve
yaşadıkları hayat, büyük bir
tezat yaratır. Yazılışından
bir yıl sonra tiyatro oyunu
olarak sahnelenen Üç Kız
Kardeş, modern tiyatronun
ilk örneklerinden biridir.

BENİM
ÜNİVERSİTELERİM
Maksim Gorki

Benim Üniversitelerim,
Gorki’nin Çocukluğum’la
başlayıp Ekmeğimi
Kazanırken ile devam eden
otobiyografik özellikteki
üçlemesinin son kitabıdır.
Gorki’nin üniversiteleri,
ona kendi hayatlarının
acımasız gerçeklerini
öğreten insanlardır. Gorki,
çocukluğundan itibaren
yazgısı olan yoksul yaşamını
daha güzel, daha insani
bir hayata dönüştürme
çabasındadır.

İNSAN NEYLE
YAŞAR?
Lev Nikolayeviç Tolstoy

İnsan sevgisi ve inanç
konularını ustalıkla işleyen
Tolstoy, hikaye türündeki
bu eserinde yer alan tüm
öykülerinde insanın özünde
iyilik olduğunu vurgular.
Kullandığı karakterler hem
iyiyi hem kötüyü temsil
etmektedir. İnsan Neyle
Yaşar?, gerçek hayatı
yansıtan, hayattan ilham
alınarak kaleme alınmış ders
verici nitelikteki öyküleriyle
her yaştan okuyucuya hitap
eder.

KARAMAZOV
KARDEŞLER
Fyodor Mihayloviç
Dostoyevski

Karamazov Kardeşler,
Dostoyevski’nin son
başyapıtıdır. Karamazov
ailesini anlatan bu
eser ailenin yaşantısı
dışında din, ahlak, sınıf
mücadelesi gibi birçok
farklı konuya da değinir.
Yayımlandığı günden
itibaren kült bir eser
olarak kabul edilen
Karamazov Kardeşler,
Dostoyevski’nin
kalemiyle insanlığın
evrensel sorunlarını
ortaya koyar.
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İZ BIRAKANLAR...

Sanattan bilime, tarihte iz bırakmış isimlerin ilham veren
yaşam öykülerini, eserlerini ve buluşlarını yeniden keşfedelim.

Osmanlı İmparatorluğu’nda jeoloji, paleontoloji ve zooloji
alanında katkılar yapan Dr. Abdullah Bey, Türk Kızılayı’nın
kuruluşuna öncülük etmiş ve Türk bilimine geçmişten günümüze
iz bırakmıştır. Macarlı Miralay Abdullah Bey adıyla 1800 yılında
Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya gelmiştir. Transilvanya
(Macaristan) doğumlu bir maliye memuru olan ve gerçek adı Anton
Hammerschmidt olan Abdullah Bey, Viyana Akademisi’nde felsefe
öğrenimi gördükten sonra doğa bilimleri ile ilgilenmiştir.
Mineroloji, jeoloji ve fosil bilim dalında uzmanlaşan Dr. Abdullah
Bey, 1837 yılında tıp doktoru olmuştur. Viyana Üniversitesi’nde
hem zooloji okutmanı hem de cerrah olarak çalışan Abdullah
Bey, 1847 - 1848 yılları arasında Diş Hekimi Dr. J. Weigner ile
“Eter Anestezisi” üzerinde yaptığı deneyler, dünyada bilimsel
anesteziolojinin öncü çalışmalarından kabul edilmiştir.
1848 tarihinde Macarlar tarafından başlatılan Viyana
Ayaklanması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne sığınan Dr. Abdullah
Bey, İstanbul’da önce Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye atanmıştır.
Yine bu dönemde Müslümanlığı tercih etmiş; 1855’te İstanbul’a
çağrılarak önce Gülhane, ardından da Haydarpaşa hastanelerinde
çalışmıştır. 1862’de Tıbbiye’de jeoloji ve mineraloji derslerine
girmiş ve Türkiye’de jeoloji öğretiminin öncüsü olmuştur.
1867’de Osmanlı hükümeti tarafından Paris sergisine delege
olarak gönderilen Dr. Abdullah Bey, Paris’te toplanan
Milletlerarası Sıhhî Yardım Komitesi’ne katılmış ve Türkiye’nin
daimi temsilciliğine seçilmiştir. Milletlerarası Yardım Komitesi
Başkanlığı tarafından kendisine Osmanlı içinde yaralılara yardım
derneği kurulması için vekalet verilen Abdullah Bey, Paris’ten
döndükten sonra Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın desteğini
de alarak bugünkü Türk Kızılayı’nın kuruluş çalışmalarını
başlatmıştır.
1870 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane için “Doğa
Tarihi Müzesi” kurmak adına çalışmalar başlatan Abdullah Bey,
Avrupa’daki doğabilimciler ile temasa geçerek İstanbul’a çok
sayıda örnek gönderilmesini sağlamıştır. 1871 yılına gelindiğinde
ise Türkiye’nin öğrencilere ve halka açık ilk Doğa Tarihi
Müzesi’nin açılmasını sağlamıştır.
Yaşamına tıp, jeoloji, paleontoloji ve zooloji alanlarında bilimsel
çalışmalar sığdıran Dr. Abdullah Bey, 1874 yılında Üsküdar İzmit arasında yapılacak tren hattı için jeolojik arazi çalışması
sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmiştir. İstanbul Eyüp
Defterdar Camii’nin kabristanına defnedilen Dr. Abdullah Bey’in
kabri, 2012 yılında Kızılay tarafından yaptırılan bir anıt mezar ile
yenilenmiştir.

68

2021

DR. ABDULLAH BEY

SABİHA RIFAT
GÜRAYMAN

Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi ve Fenerbahçe Spor
Kulübü’nün ilk kadın voleybolcusu olarak tarihe iz bırakan Sabiha
Rıfat (Ecebilge) Gürayman, 1910 yılında Manastır’da dünyaya
gelmiştir. İlköğrenimine Beşiktaş Esma Sultan İlkokulu’nda
başlayan Gürayman, 1925’te Nişantaşı Kız Ortaokulu’nun
ardından da İstanbul Kız Lisesi’ne devam etmiştir.
1927’de Yüksek Mühendis Mektebi’ne (bugünkü İstanbul Teknik
Üniversitesi) girerek, o yıl ilk defa kız öğrenci alan okulun ilk kız
öğrencisi olmuştur. Mühendislik mesleğini seçmesinde Mustafa
Kemal Atatürk’ün, kızların mühendis olmalarını teşvik etmesi
de rol oynamıştır. 1933 yılında bir diğer kız öğrenci olan Melek
Hanım (Erbil) ile birlikte okuldan mezun olmuş ve Türkiye’nin ilk
kadın inşaat mühendisi unvanını almıştır.
Çalışma hayatına aynı yıl Ankara Nafia (Bayındırlık)
Başmühendisliği’nde başlayan Sabiha Rıfat Gürayman, 1934 1935 yıllarında Ankara - Beypazarı yolundaki ve halen ona atfen
“Kız Köprüsü” diye bilinen kemer köprünün yapımında görev
almıştır. Kadın olmasına karşın kendisini şantiyede kabul ettirerek,
işçilerle ve yöre halkı ile olumlu ilişkiler kuran Gürayman, 1935
yılında Bayındırlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu ile kurulan Yapı ve
İmar İşleri Reisliği emrine atanmıştır. Bu görevinde çeşitli resmi
binaların, mimari ve statik projelerini yapmış ve kontrol işlerinde
çalışmıştır.
1939 yılında yüksek mühendis Remzi Gürayman ile evlenen
Sabiha Gürayman, 1941’de Koordinasyon Bürosu ile bugünkü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) inşaatının kontrol
şefliklerinde bulunmuştur. 1945 yılında Anıtkabir’in inşaatı

sırasında başmühendis görevine atanan Gürayman’ın bu alandaki
çalışmaları, meslek hayatının en önemli eseri olarak kabul
edilmiştir.
Atatürk’ün Anıtkabir’e nakil töreninden bir süre sonra Milli
Eğitim Bakanlığı’nda görevlendirilen Sabiha Gürayman, bu
bakanlığın Yapı ve İmar İşleri Reisliği’nde Teknik Müşavirlik
kadrosuna getirilmiştir. Bu görevi sırasında kendi isteğiyle
emekliye ayrılmıştır.
1963 yılında emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşen Sabiha
Gürayman, eşi Remzi Gürayman’ın ölmesiyle İzmir’e taşınıp
yeğeninin yanına yerleşmiştir. Yardımseverliğiyle tanınan
Gürayman, çalışma hayatında elde ettiği tüm mal varlığını,
yaşarken çeşitli eğitim vakıflarına bağışlamıştır. Bu vakıflar
aracılığıyla burslar vererek birçok şehit çocuğunun eğitim
masraflarının karşılanmasına vesile olan Gürayman, 93 yaşında
ardında pek çok başarı bırakarak hayata veda etmiştir. İzmir’in
Bostanlı semtinde toprağa verilen Sabiha Gürayman’ın bir
fotoğrafı bugün halen Anıtkabir’de yer almaktadır.
Yalnızca mesleğinde başarılı olmakla yetinmeyen Gürayman aynı
zamanda sosyal yaşamda da kalıcı izler bırakarak, Fenerbahçe
Spor Kulübü’nün de ilk kadın voleybol oyuncusu olmuştur.
Üniversite yıllarında başladığı voleybol oyunculuğunu
Fenerbahçe’de sürdürerek erkek arkadaşları ile pek çok resmi
maça çıkmış, erkek takımında ilk kez oynayan kadın sporcu
olarak bilinmiştir. Böylece daha o yıllarda mühendislerin yalnızca
hesap yapan, sosyal yönü olmayan kişiler olduğu düşüncesinin
yanlış olduğunu da göstermiştir.
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Türk kadının kahramanlık simgesi olarak tarihe geçen Nene
Hatun, 1857 yılında Erzurum Çeperli Köyü’nde doğmuştur.
93 Harbi sırasında Erzurum’da Rus işgaline karşı halk
direnişinin simgesi haline gelerek tarihe iz bırakan Nene
Hatun, Soyadı Kanunu ile birlikte Kırkgöz soyadını almıştır.
Aziziye Savunması sırasında daha 20’li yaşlarda olan Nene
Hatun, eşi ile birlikte Rus ordusunun Pasinler’i işgal edip
Erzurum’a doğru ilerlemesi üzerine Erzurum’a göç etmiştir.
8 Kasım 1877 tarihinde düşmanın Aziziye Tabyası’nı ele
geçirdiği haberinin, cami minarelerinden duyurulması üzerine
tabyalara koşan Nene Hatun, yaşanan çarpışma sırasında
yaralanarak gazi olmuştur.

“Türk çocuğu öksüz
kalır, yurtsuz kalmaz!”

Ruslar’ın Deveboynu Savaşı’ndan sonra Erzurum’un kenar
köylerini de işgal etmesi üzerine Nene Hatun, fedakar bir
anne olarak 3 aylık oğlunu evde bırakarak şehrin savunmasına
katılmış ve savunmaya önemli ölçüde destek olmuştur.
Savaşın ardından Nene Hatun ve ailesi Erzurum’a yerleşmiş
dördü erkek iki de kız çocuğu sahibi olmuştur. Oğullarından
ikisini I. Dünya Savaşı sırasında kaybeden Nene Hatun, 1937
yılında Cumhuriyet gazetesi İstanbul muhabiri İsmail Habib
Sevük’ün 93 Harbi gazileriyle yaptığı bir röportajla tüm
Türkiye tarafından tanınmıştır.
Nene Hatun, 1952 yılından itibaren Aziziye Anıtı yapılması
çalışmaları sırasında yeniden gündeme gelmiş; 9. Kolordu
Komutanı Korgeneral Refik Koraltan ve karargahı Erzurum’da
bulunan Üçüncü Ordu’nun Komutanı Nurettin Baransel Paşa,
dönemin belediye başkanı, Erzurum valisi ile TBMM Nene
Hatun’a sahip çıkmıştır. 1952 yılında 30 Ağustos Zaferi
kutlamalarında kendisine “3. Ordunun Nenesi” unvanı verilen
Nene Hatun, Türk Kadınlar Birliği’nin girişimi ile Türkiye’de
ilk defa Anneler Günü’nün kutlandığı 1955 yılında kendisine
“Yılın Anası” unvanı verilmiştir.
Nene Hatun, zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Erzurum
Numune Hastanesi’nde 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşında
hayatını kaybetmiş; cenazesi ise resmi törenle Aziziye
Şehitliği’ne defnedilmiştir.
Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından 93 Harbi olarak bilinen
1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı’nda genç yaşta gösterdiği
büyük kahramanlıkla Türk kadının kahraman ve cesaretli
oluşunun simgesi haline gelen Nene Hatun, dönemin NATO
Orduları Başkomutanı Amerikalı General Matthew Ridgway’in
dikkatini çekmiş ve bir ziyareti sırasında saygıyla Nene
Hatun’un elini öpmüştür.
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NENE HATUN

BLAISE
PASCAL

Matematik bilimine yapmış olduğu katkılarla tarihe yön veren bilim
insanlarından olan Blaise Pascal, 19 Haziran 1623 yılında Fransa’da
dünyaya gelmiştir. Rouen’de vergi tahsildarı olan babası tarafından
eğitilen Pascal, daha 16 yaşındayken konikler üzerine incelemeler
yazmıştır. 1642’de 19 yaşında iken babasının işlerini kolaylaştıracak
dişliler ve tekerleklerden oluşan mekanik bir hesap makinesi
tasarlayarak, matematikle uğraşan babasıyla birlikte Paris Mersenne
Akademisi’ne kabul edilmiştir.
Pascal’ın ilk çalışmaları doğa bilimleri ve uygulamalı bilimler
alanında olmuştur. Yine bu dönemde akışkanlarla ilgili çalışmalara
büyük katkılarda bulunarak, basınç ve vakum kavramlarını açıklığa
kavuşturmuştur. Genç yaşına rağmen hesap makineleri üzerinde bazı
çalışmalara öncülük eden Pascal, üç yıllık uğraştan ve elli prototipten
sonra mekanik hesap makinesinin ilk iki mucidinden biri olmuştur.
Daha sonraki on yıl içinde, Pascal hesap makinesi daha sonra da

Pascaline adı verilen bu makinelerden 20 tane daha yapmıştır.
İzdüşümsel geometri konusunda kayda değer bir bilimsel eser yazan
Pascal, daha sonra olasılık kuramı konusunda Pierre de Fermat ile
benzeşmiş ve modern ekonomi ile sosyal bilimlerin gelişmesinde büyük
bir etkisi olmuştur. Galileo ve Torricelli gibi o da 1646’da “Kainat
boşluk kabul etmez” ifadesini savunan Aristoteles’in takipçilerini
çürütmüştür.
Aritmetik üçgen üzerine de önemli bilimsel eserler yazan Pascal, 1658
- 1659 yılları arasında sikloit ve katıların hacmini hesaplama kullanımı
üzerine yazı yazmış; en bilinen temel eseri ise Düşünceler adlı yapıtı
olmuştur.
Hayatı boyunca düşünceleri ve icatlarıyla matematiği etkileyen Fransız
matematikçi, fizikçi ve düşünür Pascal; Pascal üçgeni, binom açılımı,
aritmetik üçgen ve olasılık kuramı gibi pek çok konuda matematiğe
önemli ölçüde katkı sağlamıştır.
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CUMHURİYETİMİZ 98 YAŞINDA!
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te yeni bir
yönetim şeklini kabul etmesiyle Türk tarihinde yeni bir devrin
kapılarının açıldığı cumhuriyetimiz, bu yıl tam 98 yaşında!
Demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanından sonra Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamış olduğu bir anısını,
Sabiha Gökçen’in anlatımıyla yazılı kaynaklarda yer etmiş
haliyle sizlere aktarıyoruz.
Ankara Gazi Çiftliği’nde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı bir
kadına rastladık. Atatürk attan inerek bu ihtiyar kadının yanına
sokuldu.
- Merhaba nine!
Kadın Ata’nın yüzüne bakarak hafif bir sesle:
- Merhaba dedi.
- Nereden gelip nereye gidiyorsun?
Kadın şöyle bir duraklayıp,
- Neden sordun ki dedi. Buraların sahibi misin? Yoksa bekçisi mi?
Paşa gülümsedi.
- Ne sahibiyim ne de bekçisiyim nine. Bu topraklar Türk
milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk milletinin kendisidir.
Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin?
Kadın başını salladı.
- Tabii söyleyeceğim, ben Sincan’ın köylerindenim. Otun güç
bittiği, atın geç yetiştiği kavruk köylerinden birindenim. Bizim
muhtar bana bilet aldı trene bindirdi ve Ankara’ya geldim.
- Muhtar niçin Ankara’ya gönderdi seni?
- Gazi Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttım da... Benim
iki oğlum savaşta şehit düştü. Memleketi düşmandan kurtaran
kişiyi bir kez görmeden ölmeyeyim diye hep dua ettim durdum.
Rüyalarıma girdi Gazi Paşa. Ben de gün demeyip muhtara
anlatınca, o da bana bilet alıverip saldı.
- Senin Gazi Paşa’dan başka bir isteğin var mı?
Kadının birden yüzü sertleşti.
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- Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne isteyebilirim ki... O
bizim vatanımızı kurtardı. Bizi düşmanın elinden kurtardı.
Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi daha ne
isteyebilirim ondan? Onun sayesinde şimdi istediğimiz
gibi yaşıyoruz. Buralara bir defa yüzünü görmek, ona sağ ol
paşam demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem gözlerim
açık gidecek.
Atatürk’ün gözleri dolu dolu olmuştu, çok duygulandığı her
halinden belliydi. Bana dönerek:
- Görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim insanımızdır...
Benim köylüm, benim vefalı Türk anamdır bu.
Attan indim. Yaşlı kadının elini tuttum “anacığım” dedim,
“sen gökte aradığını yerde buldun, rüyalarını süsleyen, seni
buralara kadar koşturan Gazi Paşa yani Atatürk işte karşında
duruyor.”
Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. Elindeki
değneği yere fırlatıp, Atatürk’ün ellerine sarıldı. Görülecek
bir manzaraydı bu. İkisi de ağlıyordu. İki Türk insanı
biri kurtarıcı, biri kurtarılan, ana oğul gibi sarmaş dolaş
ağlıyorlardı. Yaşlı kadın belki on defa öptü Ata’nın ellerini.
Atatürk de onun ellerini öptü. Sonra heybesinden küçük bir
paket çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy peyniri.
Bunu Atatürk’e uzattı:
- Tek ineğimin sütünden kendi ellerimle yaptım, bunu sana
hediye getirdim. Seversen gene yapıp getiririm.
Atatürk hemen orada bezi açıp peyniri yedi. Çok
beğendiğini söyledi. Sonra birlikte köşke kadar gittik ve
oradakilere şu emri verdi:
“Bu anamızı alın burada iki gün konuk edin. Sonra köyüne
götürün. Giderken de kendisine benim bütçemden üç inek
verin armağanım olsun.”

TEKNOLOJİ

Çalışma hayatınızı
kolaylaştıracak sıra dışı
tasarımıyla hoparlör ve
merakla beklenen oyuncu
monitörü, günlük hayatınızı
kolaylaştıracak ayrıcalıklı
özelliklere sahip ve akıllı
sistemlerle donatılmış en
yeni teknolojik ürünler
sizinle…

KARACA’DAN DÜNYANIN İLK VE TEK KONUŞAN
KAHVE MAKİNESİ

BOYUN TİPİ KABLOSUZ HOPARLÖR İLE İŞLER ARTIK
DAHA KOLAY

Günün farklı zamanlarında farklı lezzetler tatmak, tüm ailenize ve
misafirlerinize kolayca ikram hazırlamak için tasarlanan Karaca
Hatır Plus Mod, dünyanın ilk ve tek konuşan kahve makinesi özelliği
taşıyor. İçeceğinizi hazırlarken sizi sesli komutlarla yönlendiriyor
ve içeceğiniz hazır olduğunda haber veriyor. Sadece kahve değil çay
tutkunları için de pek çok nokta düşünülerek tasarlanan ürün, tek
seferde 10 fincan içecek hazırlama kapasitesine sahip. Filtre kahve
veya çay demlerken eş zamanlı olarak köz tadında Türk kahvesi ve
sütlü içecek hazırlama özelliğiyle de dünyada ilk ve tek olan Hatır
Plus Mod ile modunuza göre 5 farklı içecek yapabiliyorsunuz.
Aroma ayarı özelliğiyle yapacağınız içeceklerinizin lezzetini artırarak
damak tadınıza göre kahve ve çay keyfinizi eşsiz kılabilirsiniz.

Evden çalışan kişilerin işine yarayacak birçok özellikle donatılmış Sony
NB10 Kablosuz Hoparlör, özel tasarımı sayesinde diğer hoparlörler
arasında öne çıkıyor. Yukarıya doğru bakan ses ünitelerine sahip olan
hoparlörde iki adet mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlardan alınan
ses, Precise Voice Pickup adlı teknoloji ile işleniyor ve sesiniz, yankı
gibi istenmeyen şeylerden arındırılarak karşı tarafa ulaştırılıyor. 20
saate varan batarya ömrü sunan ürün, sunduğu bu süreye ek olarak
10 dakikalık şarj ile 1 saate kadar daha batarya ömrü sunabiliyor.
Telefon görüşmelerinizi hem de bilgisayardaki işlerinizi eş zamanlı
yapabileceğiniz Sony NB10 Kablosuz Hoparlör, aynı anda iki cihaza
bağlanabiliyor.

OYUN TUTKUNLARININ BEKLEDİĞİ MONİTÖR
SAMSUNG’TAN GELDİ

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk defa kullandıkları miniLED teknolojili yeni nesil oyuncu monitörü Odyssey Neo G9’u
tanıttı. Ultra geniş görüntü formatına sahip monitör, 5120 x 1440
QHD çözünürlüğü ve kavisli yapısıyla dikkat çekiyor. Bu teknoloji
yüzlerce LED ışığın bölgesel aydınlatma yapması yerine binlercesinin
kullanılması anlamına geliyor. Böylelikle LCD veya QLED monitörlere
kıyasla daha derin siyahlar, daha yüksek kontrast oranı, daha yüksek
ekran parlaklığı ve çok daha iyi HDR performansı sunuyor. Samsung
Odyssey Neo G9, aynı anda hem AMD FreeSync hem de Nvidia G-Sync
uyumluluğu ve HDR10+ desteği sağlarken HDMI ve DisplayPort
bağlantı noktalarını destekleyerek 1 ms hızında görüntü iletebiliyor.
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DYSON’DAN 60 YIL KULLANIM VADEDEN AKILLI LAMBA

Isı Borusu teknolojisi ile tasarlanan Dyson Lightcycle Morph Akıllı Lamba,
işlevselliğinin yanı sıra 60 yıl kullanım vadetmesiyle öne çıkıyor. Yaşam döngüsüne
uygun olacak şekilde ortam, görev, özellik ve dolaylı ışık olmak üzere dört farklı
ışık modlarıyla bulunduğunuz konumdaki gün ışığını, akıllı bir şekilde takip ediyor.
Göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi sorunlara karşı sağlığınızı desteklemek üzere de
tasarlanan akıllı lambanın, 360 derece dönen akıllı optik özelliği bulunuyor. Dyson
Link uygulamasıyla ışığı kişiselleştirerek günün her anında doğru ışığı bulmanızı
sağlayan ürün, dokunmatik kaydırmalı manyetik kenetlenme sistemi, dokunmatik
kaydırmalı kontrollerle ve entegre USB-C şarj cihazıyla kusursuz bir rahatlık sunuyor.

IKEA, TEKNOLOJİ İLE DEKORASYONU BİR ARAYA GETİRİYOR
TCL’DEN YENİ BİR YERLİ ÜRETİM
ATAĞI: TCL 20 SE
TCL 10 Plus modeliyle adından
oldukça söz ettiren TCL, şimdi de
ilk yerli üretim akıllı telefon modeli
olan TCL 20 SE ile karşımıza çıkıyor.
Markanın ilk yerli üretim telefonu
olarak da tanıtılan 20 SE, toplamda 9.1
mm kalığında ve 206 gram ağırlığında.
Standart bir akıllı telefonda olduğu gibi
benzer değerlere ev sahipliği yapan 20
SE, ergonomik tasarımıyla kolay tutuş
ve kavrayış sunuyor. Dörtlü kamera
kurulumuna sahip telefon 6.82 inç
büyüklüğündeki HD+ çözünürlük
sunan V çentikli IPS LCD bir ekranın
üzerine inşa ediliyor. IPS LCD ekran
teknolojisine sahip olan bu panel,
kullanıcılara 450 nit tipik parlaklık
değerinin haricinde, 263 ppi piksel
yoğunluğu ve 720 x 1640 piksel
çözünürlük değerlerini de sunuyor.

Uzun zamandır akıllı ev aletlerini mobilyaya entegre ederek satışa sunmaya hazırlanan
mobilya devi Ikea’nın bu anlamdaki ilk ürünü, akıllı hava temizleyicisi oldu.
Zeminden bağımsız ve sehpa modeli olmak üzere farklı tasarımlar içerisine entegre
edilebilen STARKVIND Hava Temizleyici, beş farklı fan hızına ve bir otomatik
moda sahiptir. Otomatik modda, dahili bir hava kalitesi sensörüyle havadaki PM2.5
miktarına bağlı olarak fan hızını ayarlama özelliği bulunan ürün, yüksek performanslı
bir hava temizleyicidir. Filtre sistemiyle saç ve toz gibi büyük parçaları yakalarken
partikül giderme filtresi ise PM2.5 partikülleri, toz ve polen gibi havadaki daha küçük
partiküllerin yaklaşık %99,5’ini filtrelemek için optimize edilmiştir. Gaz temizleme
filtresi, formaldehit ve diğer VOC’ler gibi çeşitli gaz halindeki kirleticileri emer.
Sigara ve yemek gibi istenmeyen kokuları azaltır.
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SEVMEYEN
VAR MI?

MAKARNA
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Geleneksel İtalyan
mutfağının temel
besini ve sofraların
vazgeçilmezi
makarnanın, ilk defa
nerede üretildiği
ya da ilk kimler
tarafından tüketildiği
hakkında çeşitli
rivayetler mevcuttur.
1154 yılında Sicilya’da
ortaya çıktığı
söylense de eski
kayıtlara ve arkeolojik
kazılara bakıldığında,
Eski Yunan ve
Roma kültüründe
makarna yapımı ve
tüketimine bugünkü
haline benzer
şekilde olmasa da
rastlandığı konuşulur.
Durum buğdayından
elde edilmiş una,
yumurta karıştırılarak
hazırlanmış kuru
hamurlardan
çeşitli şekiller
verilerek yapılan bu
vazgeçilmez lezzet,
döner dolaşır ve
tüm medeniyetler
tarafından bilinip
sevilen bir yiyecek
haline gelir…

BİR YEMEĞİ
KUTLAMA
FİKRİ…
Dünya Makarna Günü’nü kutlama
fikri ilk olarak 1955 yılında Roma’da
gerçekleşen Dünya Makarna
Sanayicileri toplantısında, Türk
Makarna Sanayicileri tarafından teklif
edilmiş ve ardından 1997 yılında
Amerika’da yapılan toplantıda 25
Ekim Dünya Makarna Günü olarak
takvimlere not edilmiştir. Dünya
Makarna Günü ilk kez 1998 yılında
İtalya’nın Napoli şehrinde kutlanmaya
başlanmış ve o günden bugüne dek
farklı ülkelerde büyük bir coşkuyla
kutlanmaya devam etmiştir…

MAKARNA
HAKKINDA
ŞAŞIRTAN
GERÇEKLER
Dünyada 600 farklı biçimde makarna
şekli vardır.
Makarna, soslar ile tüketilmeden
önce elle yenirdi.
Sanayi Devrimi’nden önce makarna
lüks bir besindir.
Makarna serotonin ile dolu
karbonhidratları içerdiği için mutlu
eder.
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AROMATİK DOKUNUŞ:
EN SEVİLEN 4 MAKARNA SOSU
PESTO: Yeşil sosların başında gelen bu lezzet;
fesleğen, parmesan peyniri, zeytinyağı ve
sarımsak içerir.

BOLONEZ: Kıyma, domates, sarımsak, kuru soğan
birleşimiyle hazırlanan bolonez, hoş kokulu otlar ve
baharatlarla lezzetini bir üst seviyeye taşır.

ALFREDO: Krema temelli bu sos, sıvı krema,
tereyağı, sarımsak, parmesan ve maydanozla
hazırlanır.

ARRABBIATA: Domates, sarımsak, soğan, zeytinyağı
içeren karışımın en önemli malzemesi ise acı biberdir.

KUSURSUZ EŞLEŞME:
HANGİ MAKARNA HANGİ SOSLA YENİR?
Farklı şekiller ve uzunluklardan oluşan
makarnalar ve farklı malzemelerle
hazırlanan soslar… Makarnayla sosun
lezzetli bir buluşmaya hazırlanması için
makarnanın formuna ve yapısına en uygun
sosla eşleşmesi ve özdeşleşmesi gerekir.
Makarna ve sos uyumu, damakta kalan tadı
ve yemekten alınan hazzı doğrudan etkiler.
Bu ikilinin kusursuz bir eşleşme sunması için
en önemli püf nokta ise sosun makarnaya
tutunabilmesidir. Diğer ipuçlarını da sizler için
derledik…
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Yassı çubuk makarna olarak bilinen linguine makarnaya
en çok yakışan soslardan biri de fesleğenli pesto sostur.
Kalem makarna bir diğer adıyla penne rigate, arrabbiata
sos ile mükemmel bir uyum yakalar.
Makarnanın en sevilen çeşitlerinden spagetti, bolonez
sosla birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
Yassı ve kalın bir formda olan fettucini, alfredo sos ile
buluştuğunda en popüler makarnalar listesinde ilk
sıralarda yerini alır.
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KREMALI MANTARLI MAKARNA
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Malzemeler

Yapılışı

- Makarna
- Mantar
- Krema
- Maydanoz
- Tereyağı
- Zeytinyağı
- Karabiber
- Tuz

Derin bir tencerede kaynamış suya makarnanızı ekleyerek içine
bir fiske tuz ilave edip haşlanması için bırakın. Başka bir tencerede
pişirmek üzere mantarlarınızı ince ince kıyarak zeytinyağı ve tereyağı
ile soteleyin. Mantarlarınız piştiğinde üzerine krema, tuz ve karabiber
ekleyerek karıştırın. Makarna haşladığınız tencereden bir kepçe
yardımıyla haşlama suyu alarak mantarlarınıza ilave edin. Makarna
suyuyla özdeşleşen mantarlarınızın üzerine, haşlayıp süzdüğünüz
makarnayı ekleyerek karıştırın. Karıştığından emin olduğunuz
makarnanızı servis tabağına aldıktan sonra üzerini maydanozla
renklendirin. Pastoral bir tabloyu andıran makarnanızı afiyetle
tüketebilirsiniz…
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KÖFTELİ MAKARNA
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Malzemeler

Yapılışı

- Makarna
- Yoğurulmuş Köfte Harcı
- Ayçiçeği Yağı
- Domates

Makarnanızı haşlamak üzere kaynayan suya ilave edin. Dilediğiniz
gibi hazırladığınız köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar
koparıp yuvarlayarak şekil verin. Köftelerinizi derin yağda kızarttıktan
sonra yağını süzün. Domateslerinizi rendeleyerek bir tavada pişirmeye
başlayın. Ardından köftelerinizi pişmeye başlayan domates rendesinin
içerisine ilave edin ve karıştırın. Haşladığınız makarnanızı süzdükten
sonra domatesli köfte karışımınızla harmanlayın. Dilerseniz makarnanızı
süzdükten sonra tabağınıza alarak domatesli köfte karışımını üzerine
ilave edip fesleğen yapraklarıyla taçlandırarak servis edebilirsiniz.
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LAZANYA
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Malzemeler

Yapılışı

- Lazanya Yaprakları
- Kıyma
- Soğan
- Salça
- Ayçiçeği Yağı
- Tereyağı
- Un
- Süt
- Tuz
- Karabiber
- Kaşar Peyniri

Soğanları küçük küçük doğrayarak ayçiçeği yağında pişirin.
Pembeleşen soğanlara kıymayı ilave ederek biraz daha pişirdikten
sonra salça ekleyin ve pişirmeye devam edin. Kıymalı harcınıza sıcak
su ve tuz ekleyerek biraz daha pişirin ve sonrasında ocağınızın altını
kapatın. Beşamel sos için tereyağını ocakta eritin ve içerisine unu
koyarak kavurun. Kavrulan una yavaş yavaş sütünüzü ekleyin ve
çırparak pişirmeye devam ederken pişmeden önce karabiber ve tuz
ilave edin. Isıya dayanıklı bir fırın kabını yağlayın ve sıcak suda tercihen
ıslattığınız lazanya yapraklarını önce lazanya yaprağı sonra kıyma
harcı sonra da beşamel sos olacak şekilde sırasıyla kabınıza dizin.
En üste lazanya yaprağı ve beşamel sos koyarak rendelenmiş kaşar
peyniriyle kaplayın. Önceden ısıtılmış fırında pişirip dilimleyerek servis
edebilirsiniz.
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MAC & CHEESE
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Malzemeler

Yapılışı

- Makarna
- Tereyağı
- Un
- Süt
- Hardal
- Rendelenmiş Çedar Peyniri
- Rendelenmiş Parmesan Peyniri
- Tuz
- Karabiber

Makarnaları tuzlu ve kaynayan suda haşlayın. Başka
bir tencerede tereyağı eritip içerisine un ilave ederek
kavurun. Kavrulan una süt ekleyerek çırpın ve
koyulaştığında ocağın altını kapatarak rendelenmiş
parmesan, çedar ve hardal ekleyin. Karışımı çırparak,
içerisine eklenen peynirlerin erimesine yardımcı olun.
Hazırladığınız peynirli karışımı dilerseniz haşladığınız
makarnayla karıştırıp servis edebilir dilerseniz de
yağlanmış fırın kabında makarna ile birlikte pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun…
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FAYDALI UYGULAMALAR

FAYDALI
UYGULAMALAR
ACCUWEATHER
Hava durumunun değişiklik gösterdiği günlerde en net ve kesin hava
tahminlerine bu uygulama ile ulaşabilirsiniz. Günlük yaşamınızı planlamak için
hava tahmini bilgisine sahip olmak oldukça önemli. Çalışanlar, çiftçiler, seyahat
edecek yolcular ve daha birçok kişi için önem taşıyan hava durumunun
dakikalık tahminlerine erişebilirsiniz. Dünyadaki tüm konumlar için 100’den
fazla dilde kullanabileceğiniz bu uygulamayla adresiniz veya GPS konumunuz
ile dakika bazında hava tahmini yaparak en güncel hava durumu haber ve
bilgilerine sahip olabilirsiniz.

RESCUETIME
Verimliliğinizi denetlemek için kullanabileceğiniz faydalı bir uygulama
olan RescueTime’ı cihazınıza indirerek zamanınızı hangi uygulama ve
internet sitelerinde geçirdiğinizi görebilirsiniz. Geçirdiğiniz zamanda neler
yaptığınızı raporlayarak size zamanınızı daha verimli değerlendirmek
için önemli veriler sunan RescueTime, cihazınızda geçirdiğiniz
zamanı kategorik bir şekilde listeler ve daha iyi bir telefon alışkanlığı
oluşturmanıza yardımcı olur.

KITCHEN STORIES
Kitchen Stories hem mutfaktaki acemiler için bir yardımcı hem de mutfakta
zaman geçirmeyi sevenler için dijital bir yemek tarifleri uygulaması. Farklı
lezzetlerin araştırmasını yapmak, bu yemekleri denemek için güzel bir rehber
olan Kitchen Stories, tarifle ilgili gerçek kullanıcı yorumları içeriyor. Tarifler,
sağlığına dikkat edenler için kalori, protein, yağ ve karbonhidrat detaylarıyla
birlikte paylaşılıyor. Bu uygulama sayesinde sevdiğiniz yemeklerden oluşan
tariflerinizi kişiselleştirilmiş dijital bir yemek kitabına da dönüştürebiliyorsunuz.
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