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Jale Balcı &
Hande Çilek
Tarifleri

Evde Yaşam
Evde Sanat

YIL 17 SAYI 170 - 20 TL

AYDIN AYAN
BÜNYAMİN BALAMİR
GÜLTEN İMAMOĞLU
MUSTAFA AYAZ
YALÇIN GÖKÇEBAĞ

#evdekal
Günlügü
AÇALYA SAMYELİ DANOĞLU
AHU ORAKÇIOĞLU
ARDA SAYINER
ASLI ÇELİK HATEMİ
AYŞE KUCUROĞLU
CANDAN VARNALI
ETEL BALER
METİN HARA
RAŞİT BAĞZIBAĞLI
RIFAT ÇEBİ
TUĞÇE POSTOĞLU
YAĞIZ İZGÜL

Wilma Elles
DOĞAL VE YETENEKLİ

Koronavirüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde gösterdikleri
özverili çalışmalardan dolayı başta doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer tüm sağlık
personelimiz olmak üzere bizim için gece-gündüz demeden hayatlarını ortaya koyan
herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Baharın gelişiyle dört bir yanda açan çiçekleri dışarı çıkıp göremesek de, ailemizle
geçirdiğimiz bu kıymetli zamanlar sayesinde o renkleri evlerimize getiriyoruz.
Uzaklardaki sevdiklerimize sarılacağımız günlerin özlemini telefon ekranlarının
ötesinden gidermeye çalışırken; daha fazla okuyor, daha fazla anlatıyor,
daha fazla dinliyor ve daha fazla paylaşıyoruz.
Bizler de MAG ailesi olarak ülkemiz için en yakın zamanda
sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz...

Uçuşun da
Ötesinde
444 7 445

Ziver Air Havacılık ve İnșaat San. Tic. Aș.
Yıldızevler Mahallesi 718. Cadde No: 12/4 Çankaya / ANKARA
T: 0312 219 78 22 - 23 • F: 0312 219 78 21

Master of complications
FRANCK MULLER BOUTIQUE +90 212 353 63 47
GREENWICH ZORLU AVM. +90 212 353 63 47 | GREENWICH ARMADA AVM. +90 312 219 12 89
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Yıllardır hayatımızı kolaylaştıran teknolojileri evinize getiren
Beko’nun, evinizde yepyeni bir dönemi başlatacak olan
kurutma makinesi ile tanışın.

Evde en çok çamaşır işine
vakit ayırıyoruz!
Haftanın neredeyse her günü, evlerimizde
çamaşır işi oluyor. Yıkaması, asması,
kuruması her biri ayrı bir dert. Bu döngüyü
hayatımızdan çıkarmak mümkün mü?
İşte tam burada Beko kurutma makinesi
devreye giriyor ve çamaşır işi bende, siz
sevdiklerinize vakit ayırın diyor.

• Beko kurutma makinesi, aynı çamaşır
makinelerinde olduğu gibi kıyafetlerin
kumaşlarına ve özelliklerine göre farklı
kurutma seçeneklerine sahip.
• Kot, pamuklu ve sentetik gibi
seçeneklerle kıyafetlerinizi ideal
programlarda kurutabilirsiniz.
• Ütü gerektiren kıyafetleriniz için ütüye
hazır programını seçebilir ve işinizi
kolaylaştırabilirsiniz.
• İşin bir de sağlık faktörü var tabii.
Kıyafetler kururken is, toz ve kir
görmediği için sağlıklı kurur, pamuk ve
tüy gibi havlar evinizde olmaz.

Bu bir reklamdır.

Kurutma makinesinin
hayatımızı kolaylaştıran
özellikleri
• Evin her yerinde kurumaya bırakılan
çamaşırların yarattığı dağınıklık son
buluyor.
• Beko kurutma makinesi, yer ve zaman
tasarrufu sağlar.
• Kurutma makinesinin verimli enerji
sınıflarındaki modelleriyle enerjiden de
tasarruf edersiniz.
• Acil ihtiyaçlarınız için Beko çamaşır
makinenizin 14 dakika yıkama özelliği ve
kurutma makinenizin 30 dakika kurutma
özelliği tam bir hayat kurtarıcı.
• Havalandırma programı sayesinde,
giysilerinizi kurutma makinesinde
yeniden giyilebilecek şekilde mis gibi
yapabilirsiniz.

Çamaşır günlerinde evde
büyük bir kaos oluyor!
Çamaşır işinin en zor kısmı hepimizin
bildiği gibi, kurutma! Asmak başlı
başına bir işken bir de asacak yer
arıyoruz. Balkonumuz, evimizin
bir odası, kaloriferlerin üzeri ya da
salonun büyük bir köşesi çamaşırlara
ayrılmış durumda. Bir de çamaşırların
kururken yarattığı nemden dolayı
evdeki nem dengesinin bozulması gibi
sorunlarımız var.

• Üstelik, yorgan programı ile yorgan
yıkama ve kurutma işini de Beko
çamaşır ve kurutma makinelerine
emanet edebilirsiniz.

Kurutma makinesi ipuçları
Beko kurutma makinesi kullanırken
işinize yarayabilecek birkaç ipucu da
şöyle sıralayabiliriz.
✓ Kurutma makinesini, çamaşır
makinenizin üzerine koyarak yer
tasarrufu yapabilirsiniz.
✓ Kıyafetiniz için doğru programı
seçtiğinizden emin olun.
✓ Kullandıktan sonra makinenizin
filtresini temizlemeyi unutmayın.

www.intrahome.com.tr

Karacakaya Caddesi No:105 Siteler-Ankara/TÜRKİYE
T:+90 312 348 54 32 F: +90 (312) 348 03 14
info@intrahome.com.tr

@intrahomeinterior
intra.home

Maxi-Cosi

OiOi
Italrtike

Sevdiğiniz Dünya Markalarının
Bulustuğu
Adres!
.
www.babybonobo.com

Quinny
Melissa&Doug

Philips
Avent

babybonobo

babybonobo

Mağaza Adres: Reşşt Gallp Caddess No: 65 Gazzosmanpaşa
ÇANKAYA / ANKARA
Whatsapp Tel: +90 (552) 305 37 00
Tel: +90 (312) 437 37 00

BOTOKS DOLGU UYGULAMALARI
GENÇLİK AŞISI
ALTIN İĞNE
LAZER EPİLASYON
İP İLE YÜZ GERME
LAZER TEDAVİLERİ
LEKE TEDAVİSİ
LAZERLE LEKE TEDAVİSİ
10 SAATLİK LEKE MASKESİ
drerolkoc

Prof. Dr. Erol KOÇ

PROF. DR. EROL KOÇ
DERMATOLOJİ UZMANI

Doga bazen bir
yardım eline ihtiyaç duyar
Mustafa Kemal Mah. 2086. Sk. Barış Sitesi No: 1 Çankaya/Ankara
T: +90 505 270 38 73

www.drerolkoc.com

Çiçekmisin, yapmış olduğu şık tasarımlarla ve birbirinden farklı yapay
çiçekleriyle E-Ticaret sektöründe hizmet vermektedir. Türkiye’deki çiçekçilik
ve E-Ticaret algısına yeni bir vizyon getirmeyi hedeﬂeyen Çiçekmisin, çok kısa
zamanda büyük kitlelere ulaşmıştır. Çok yakın zamanda uluslararası alanda
da hizmet vermeyi hedeﬂemektedir.
Çiçekmisin’in birbirinden şık çiçekleriyle tarzınızı yansıtabilir, yaşam alanlarınızı
renklendirebilirsiniz.

/cicekmisincom

/cicekmisincomm

/cicekmisin

www.cicekmisin.com

/cicekmisincomm

BMW SAHİBİ OLMANIN AYRICALIKLARINI
HER ZAMAN HİSSEDİN.
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisi Ağaçlı Oto olarak
otomotiv tecrübemiz ve BMW’lere olan sonsuz tutkumuzla
en iyi sonuç için hizmetinizdeyiz.

0312 909 34 34
www.agacliotomotiv.com.tr

BMW Service

Ağaçlı Oto

Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisi

editör

Beril Çavușoğlu

Uzak Da Olsak
Yakınız

beril@magmedya.com.tr
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eğerli Okurlar;
Daha önce hiç deneyimlemediğimiz çok farklı bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyayı saran ve bilinmezlerle dolu bu
zor günlerde “#evdekal”maya özen göstererek, elimizden geldiğince dışarıda olmak zorunda kalan en başta sağlık
emekçilerine ve tüm çalışanlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz...

MAG Ailesi olarak; magdergi instagram hesabında gün boyu gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlar ile farklı konulara ve konuklara yer
veriyoruz. Maksat, aynı olumsuz konuya takılı kalmaktansa odağı değiştirip biraz renk katmak, moral vermek... Hiç bitmeyecekmiş
gibi görünen bu zamanı daha güzel geçirmeyi sağlamak... MAG olarak uzakları yakın yapmak, samimiyetle yanınızda olduğumuzu
hissettirmek...
Bu sayımızda “#evdekal”a uyan ünlülere sorduk; bu dönemde neler yapıyorlar, okuyorlar, seyrediyorlar; neleri özlüyorlar, ne gibi
farkındalıkları oldu diye... Size de belki ilham verir...
İlham demişken; Türk resim sanatının büyük ustaları da elbette evlerindeler... Ressam Siret Uyanık da; birbirinden kıymetli sanatçılara
bu sıralar neler hissettiklerine ve ürettiklerine dair “Evde Yaşam Evde Sanat” bölümü hazırladı... Aydın Ayan, Bünyamin Balamir, Gülten
İmamoğlu, Mustafa Ayaz, Yalçın Gökçebağ eserleriyle beraber sayfalarımıza konuk oldular...
Güzeller güzeli Wilma Elles; sadeliğiyle ve doğallığıyla kapağımızda baharı en güzel şekilde yansıtıyor... Hoş sohbetiyle de sayfalarımızda
yerini alıyor...
Geçtiğimiz ayın ilk yarısında gerçekleşen davetleri de paylaşıyoruz... Umuyoruz ki; sağlıklı günlere en kısa zamanda kavuşalım ve en
keyifli etkinliklerde yine beraber olalım...
Hep birlikte, bu günlerin içinden geçeceğiz... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Farkındalığımızın arttığı, bilincimizin yükseldiği, yeni
zamana kolaylıkla adapte olup güzel günler yaşamak dileğiyle...
Sevgiler
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BERİL ÇAVUŞOĞLU beril@magmedya.com.tr
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ÖZ GE AKTAŞ ozge@magmedya.com.tr
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Haber ve Foto Muhabiri

ÖZGÜR KARABULUT ozgur@magmedya.com.tr
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Reklam Müdürü

ESRA DEMİR TORAL esra@magmedya.com.tr
Reklam
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HİLAL BAŞARIR ÖZTÜRK hilal@magmedya.com.tr
SİMGE ÜNLÜ ÇETİN simge@magmedya.com.tr

Türü

BÖLGESEL SÜRELİ YAYIN
MAG isim ve yayın hakkı
MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.
Dergide yayınlanan yazı ve fotoğraﬂarın
tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.
Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.
İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak
No: 33-B G.O.P. ANKARA
Tel: +90312 428 0 444

MAG’a abone olmak çok kolay...
Telefon ile

0.312 428 04 44

İnternet ile

abone.magdergi.com.tr

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!
Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüştürülmesi çevreye yapılabilecek en kolay katkıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerinde de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Mali İşler Koordinatörü

TARIK DEĞER tarik@magmedya.com.tr

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bahçekapı Mah. 2477. Cad. No: 6
Etimesgut/Ankara
Tel: +90 312 278 82 00 Faks: +90 312 278 82 30
Etimesgut V.D. 3340992742
Basım Tarihi
28.03.2020
www.magdergi.com.tr
facebook.com/magonline
twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr

THE NEW EAU DE PARFUM

BLACK BAY

MAXMARA
CEKET

style

Seda Çavușoğlu

ACNE STUDIOS İLK

NILI LOTAN
YELEK

BAHAR 2020

seda@magmedya.com.tr

FENDI
CEKET

ZEYNEP ARCAY
BODYSUIT

Vintage stillerin vazgeçilmezi
takım yelekleri, trençkotlar,
bermuda șortlar ve kısa
pantolonlar ilkbahar
sezonuna damga vuruyor.

MAX MARA
ETEK

Trençkot

BOTTEGA VENETA
ŞORT

BALENCIAGA
AYAKKABI

BOTTEGA VENETA
TERLİK

LOEWE
ÇANTA

THE LINE BY K
BÜSTİYER

style

THE ROW İLKBAHA

R 2020

BALMAIN
CEKET

JACQUEMUS
ELBİSE

ETRO
KÜPE

GANNI
KOT PANTOLON

Braletler heryerde...
Boyfriend jeanlerin
üzerinde, ceket ve
gömleklerin altında,
torba cepli eteklerle...

BALMAIN
BÜSTİYER

Spor& Şık

MARNI
SANDALET

BOTTEGA VENETA
ÇANTA

THE ROW
ETEK

ARÇELiK
KURUTMA MAKiNELERi iLE
DAHA SAĞLIKLI VE
HiJYENiK KURUTMA

ISI POMPALI

MODELLERDE

MOTOR

GARANTiSi

Arçelik Hijyen+ programlı kurutma makineleri,
çamaşırlarınızın toz ve alerjen etkilerden
arındırılarak kurumasını sağlar.

style
ISABEL MARANT
KEMER

Sofistike
Beyaz

ZIMMERMANN
BLUZ

EEN İLKBAHAR 2020
ALEXANDER MCQU

JACQUEMUS
ELBİSE

JACQUEMUS
GÖMLEK

Kemik ve beyaz tonlar bu
sezon sofistike ve șık bir
görünüm sunuyor. Mikro
șortlar büstiyer bluzlarla göz
alıcı stillere imza atıyor.

KHAITE
BLUZ

ISABEL MARANT
ŞORT

VALENTINO
ÇANTA

FENDI
AYAKKABI

THE ROW
TERLİK

Güneş Tanay
Vakko Butik’ten Çanta Aldı
THY Pazarlama Müdürü Güneş Tanay, düzenlenen bir
toplantının ardından Panora AVYM’ye gelerek alışveriş yaptı.
Alışveriş tercihini Vakko Butik’ten yana kullandı. Godiva’ya
geçerek maillerini de kontrol eden Güneş Hanım, kahvesi
eşliğinde işlerini hallettikten sonra Panora’dan ayrıldı.

Lavinia Ochea
Sefire’nin Alışveriş Turu
Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda’nın zarif
eşi Lavinia Ochea, Panora Beymen mağazasına gelerek alışveriş
yaptı. Düzenleyecekleri bir resepsiyona hazırlandığını belirten
Sefire, Beymen’den yaptığı alışverişin ardından, elçilik konutuna
geçmek için AVYM’den ayrıldı.

Burcu Yörübulut
Yoga Sonrasında Panora Turu
Başkent sosyal yaşamının önde gelen isimlerinden Burcu Yörübulut,
katıldığı yoga eğitiminin ardından Panora’ya gelerek mağazaları
inceledi. Nine West’e uğrayarak ayakkabı alan Burcu Hanım, çocukları
için de Fatima’dan çikolata alarak AVYM’den ayrıldı.

Ela Gürbüz
Vetrina’dan Çanta Aldı
Vesperna Restoran’ın zarif sahibesi Ela Gürbüz, Vetrina’ya gelerek
çanta alışverişi yaptı. Vetrina’nın geniş ürün yelpazesi içerisinden
seçimini yapan Ela Hanım’ın, takı alışverişi için tercih ettiği
mağaza ise Goja’s oldu.

Esra Dora-Mehmet Gürhan Günal
Anne-Oğul’un Tercihi Uzak Doğu Mutfağı
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Esra Dora ve oğlu Mehmet Gürhan
Günal, Panora SushiCo’ya gelerek birlikte öğle yemeği yediler. Yemeğin ardından
AVYM turu yapmayı ihmal etmeyen anne-oğul, GAP mağazasına uğrayarak
alışveriş yaptılar.

Asil Küçük
Evlilik Hazırlıkları Paşabahçe’den
Asrın Kürk&Deri’nin üçüncü kuşak temsilcilerinden Asil
Küçük, ilerleyen günlerde gerçekleşecek evliliğinin hazırlıklarını
tamamlamak için Panora AVYM’deydi. Paşabahçe’ye gelerek
alışveriş yapan Küçük, tatlı yemek için Fatima’yı tercih etti.
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Aysu Yavuz

Dostlarıyla Happy Moon’s’ta Buluştu
ANGİKAD Başkanı ve Pimeks Grup Yönetici Ortağı Aysu Yavuz,
dostlarıyla buluşmak için Panora Happy Moon’s’a geldi. Arkadaşlarıyla
uzun süren keyifli bir sohbetin ardından Aysu Hanım, önceden
siparişini verdiği özel bir ürünü teslim almak için Paşabahçe’ye uğradı.

Bilge-Yasemin Yalçın
Boyner’de Sezon Alışverişi
Yasemin Yalçın VIP Beauty Center’ın sahibesi Yasemin Yalçın ve zarif kızı
Bilge Yalçın birlikte geldikleri Panora’da Boyner mağazasına uğrayarak
alışveriş yaptılar. Sezonun öne çıkan ürünlerinden kendileri için birkaç
parça alan anne-kız, alışveriş turunu kahve içmek için oturdukları
Arabica’da sonlandırdılar.

Demir Karahan
Yorgunluk Kahvesi Starbucks’ta
Usta oyuncu Demir Karahan, Ankara’da gösterime girecek bir
oyunlarının provasının ardından yorgunluk kahvesini ailesiyle
birlikte içmek için Panora Starbucks’a geldi. Yoğun bir günün
ardından kahvesini büyük bir keyifle içen Demir Bey,
dinlenmek için evine geçti.

Elif-Ekin Şahin
Oyun Öncesi AVYM Turu
Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Elif Şahin Panora Sanat
Merkezi’nde düzenlenecek olan ve minik kızı Ekin’in de içerisinde
bulunduğu oyunun son provalarını izlemek için Panora’ya geldi.
Prova öncesi Kafes Fırın’da tatlı keyfi yapan anne-kız, oyun için
oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi.
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Banu Gülen-Suzan Özdoğan
Birlikte Yemek
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Banu Gülen
ve Suzan Özdoğan, Panora Moda Cafe Bistro’ya gelerek
yemek yediler. Keyifle yemek yiyen ikili, ardından Tüzün
mağazasından alışveriş yaptılar.

Filiz-Kaan Sütçigil
Sinema Keyfi Panora’da
Çankaya Hukuk Bürosu’nun zarif sahibesi, başarılı avukat, Filiz
Sütçigil oğlu Kaan ile birlikte Panora Cinemaximum’da sinema keyfi
yaptı. Anne-oğul seans saatini beklerken AVYM turu yapmayı da
ihmal etmedi.

Nesrin Kılavuz
Önce Alışveriş Ardından Bakım
Başkent sosyal yaşamının tanınan isimlerinden Nesrin Kılavuz da
Panora AVYM’yi tercih edenler arasındaydı. İpekyol ’dan alışveriş yapan
Nesrin Hanım, saç bakımı için Paris Kuaför’e geçti.

Fatma Kiriş
Yeni Ofise Dekorasyon Alışverişi
Kris Joy Cosmetics markasının kurucusu Fatma Kiriş, yeni
taşındığı ofisinin dekorasyonunu tamamlamak için Zara
Home mağazasına geldi. Genel olarak Zara Home’u tercih
ettiğini ifade eden Fatma Hanım, özenle seçtiği parçaları
ofisine götürmek için AVYM’den ayrıldı.

Bir çok nedenle
doktora gitmek sizin için
zor olabilir.
Stresli bir günün ardından
psikologlarımızla dertleşebilirsiniz

arabisor uygulamasını

ücretsiz indirin

Togay Cömert
Hugo Boss’tan Ayakkabı Aldı
MTC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Togay Cömert,
ayakkabı alışverişi için Panora Hugo Boss’taydı. Aldığı
ürünleri valedeki aracına teslim eden Togay Bey, yemek
için Çırağan Et Lokantası’nı tercih etti.

Sevgi-Nazlıcan Soluk
Anne-Kızın Tiyatro Keyfi
Tasarımcı ve Danışman Sevgi Soluk ve güzel kızı Nazlıcan Soluk, Panora
Sanat Merkezi’ne gelerek sahnelenen bir oyunu izlediler. Oyunun ardından
Moda Café Bistro’ya geçerek sohbet eden ikili, sezon ürünlerine
göz attıktan sonra Panora’dan ayrıldılar.

Mustafa Bilgehan
İşlere Panora Arası
Başarılı iş insanı Mustafa Bilgehan, işlerine kısa bir ara
vererek Panora AVYM’ye geldi. Uzun bir AVYM turunun
ardından Mustafa Bey, Godiva’da tatlı yiyerek günün
stresinden uzak birkaç saat geçirdi.

Nazlı Gür Demir
Çocukları için Alışveriş
Köroğlu İşkembecileri’nin sahibi Orbay Demir’in zarif
eşi ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Nazlı Gür
Demir, günün erken saatlerinde Panora turu yaptı. GAP Kids
mağazasından alışveriş yapan Nazlı Hanım, yorgunluk
kahvesini içmek için Clinic Coffee Co.’ya geçti.

Mustafa Baranlı
Eşine Mücevher Hediyesi
GMG Garage markasının sahibi Mustafa Baranlı, eşine hediye
almak için Promise By Kaff’ı tercih etti. Eşi için zarif bir kolye
ve bileklik alan Baranlı, kendisi için de alışveriş yapmayı ihmal
etmedi. Mustafa Bey, alışverişin ardından Godiva’da yorgunluk
kahvesini içti.

Canan Yalım
Çocuklarına Oyuncak Alışverişi
CY Creative Agency kurucusu ve sahibi Canan Yalım,
çocuklarına oyuncak almak için Loco Poco’ya geldi.
Alışverişinin ardından çocuklarını okuldan almak için
AVYM’den ayrılmaya hazırlanan Canan Hanım, Yargıcı’ya
uğrayarak kendisi için alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Hüseyin Koç
Lacoste’dan Alışveriş
312 Point Proje Tasarım Atölyesi’nin kurucusu, genç iç mimar,
Hüseyin Koç, Lacoste mağazasından t-shirt alışverişi yaptı.
Arkadaşlarıyla buluşacağını belirten Hüseyin Bey,
S’Lo Cafe Hookah & Lounge’a geçti.

İrem Ulusoy
Alışveriş Ardından Kahve
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden İrem Ulusoy, Panora
AVYM’ye gelerek alışveriş yaptı. Sephora’ya uğrayan İrem
Hanım, alışverişini bitirdikten sonra Arabica Coffee House’a
geçerek kahve keyfi yaptı.

düğün

Crowne Plaza’da
Görkemli Düğün
ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines ve ACE of MICE Awards
organizasyonlarını gerçekleştiren Turizm Medya Grubu Başkanı
Volkan Ataman, bir süredir nişanlı olduğu
Uzman Psikolog Pınar Çakır ile dünyaevine girdi.
Crowne Plaza Florya Hotel’da gerçekleşen görkemli düğün töreninde Volkan Ataman, nikah öncesinde düzenlenen kokteylde konuklarla
bol bol sohbet etti. Kokteylin ardından gelin ve damat, müzik ve barkovizyon gösterisi eşliğinde konukların huzuruna gelerek bir ömür boyu
mutluluğa evet dedi. Çift balayı tercihini ise Maldivler’den yana kullandı. 

REHA ARAR, SEVGİ TURAN

Düğün iș, sanat,
medya ve
sosyal yașam
dünyasından
yaklașık 500
seçkin davetlinin
huzurunda
gerçeklești.

AHMET SAN

ZEYNEP-YUSUF YETİȘGİN

davet

BERİL ÇAVUȘOĞLU

MEHTAP ÖZDOĞAN

SHAZA SYRUS

EBRU DEMİRYÜREK

NITZA GILAD

Martişor’u
Kutladılar
Rumen geleneklerine göre
baharın habercisi olarak
değerlendirilen Mart ayında,
Romanya Büyükelçiliği’nde
keyifli bir etkinlik düzenlendi.

?
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Büyükelçi eşi Lavinia Ochea’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda büyükelçi eşi
katıldı. Şans olarak kabul edilen kırmızı ve beyaz renkli
iplerden yapılmış püsküllerin iliştirildiği çiçek şeklindeki
yaka iğnelerinin hediye edildiği yemekte Martişor kutlandı.
Tüm konuklar birbirleri ile iyi dileklerini paylaştılar. 

TANIA MUCUNSKI, LAVINIA OCHEA, ANDREEA RADU

Türkiye’nin tek Relais & Chateaux unvanlı oteli Museum Hotel, özgün mimari
dokusu, lüksü konforla harmanlayan konsepti ve birinci sınıf lezzetler sunan
mutfağıyla Kapadokya’nın dünya çapında hayranlık uyandıran mirasına
kusursuz bir șekilde eșlik ediyor.

advertorial

Museum Hotel
Eşsiz Bir Kapadokya
Deneyimi

T

ürkiye’nin tek Relais & Chateaux Oteli

Kapadokya’nın en önemli tarihî oluşumu Uçhisar
Kalesi’nin yamaçlarında, mimari dokusu ve
konseptiyle dikkat çeken ödüllü Museum Hotel,
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgenin
masalsı güzelliğini, konfor ve lüks eşliğinde
deneyimlemek isteyenler için en ideal konaklama
seçeneği. 2002 yılında, iş dünyasındaki başarılı girişimleri ve
antika koleksiyoncusu kimliğiyle tanınan Indigo Group Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Tosun tarafından açılan ödüllü Museum
Hotel, Kapadokya’nın ilk lüks butik oteli olmasının yanı sıra
Türkiye’nin tek Relais & Chateaux unvanlı oteli olmayı başardı.

Yaşayan Müze Konsepti

Dünya çapında, sadece belli kalite standartlarına sahip,
karakteristik özellikleri bulunan, gurme lezzetlerin en güzel
örneklerinin sunulduğu lüks butik oteller ve şatoların layık
görüldüğü bu unvanı rahatlıkla elde eden Museum Hotel’e
girdiğiniz anda bu ismin neden verildiğini anlıyorsunuz. ‘Yaşayan
müze’ konsepti sunan otel, konuklarına sadece tarihle uyumlu
şık bir ambiyans sunmuyor, onları adeta zamanda bir yolculuğa
çıkarıyor. Resepsiyondan koridorlara, restorandan odalara kadar
her yerde, paha biçilmez antika parçalar ve tarihi dokusuyla
uyumlu zarif dekoratif ögeler, Türkiye’nin ve Kapadokya’nın
tarihini yansıtan çok özel bir atmosferin oluşmasına imkân
tanıyor. Her biri Nevşehir Müzesi’ne kayıtlı olan bu antika eserler,
Ömer Tosun’un senelerce Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Hitit
dönemlerine ait topladığı parçalardan oluşturduğu özel antika
koleksiyonuna ait.

Kusursuz Bir Gurme Deneyim

Dünyanın en prestijli lüks otellerine layık görülen Relais &
Chateaux unvanının şartlarından biri olan gurme deneyimler,
misafirlerine büyüleyici ambiyansıyla unutulmaz anlar yaşatan
Museum Hotel’in bir diğer güçlü yanı. Yemeği adeta bir tutku
olarak gören gastronomi dünyasının yeni nesil isimlerinden
Saygın Sesli’nin yönetimindeki Lil’a Restaurant, sadece bölgenin
değil, Türkiye’nin en önemli yeme içme duraklarından biri. Şef
Saygın Sesli’nin hazırladığı geleneksel lezzetlerle yorumlanmış
menüsünde yer alan; “Tütsülenmiş Pancar Salatası”, “Asma
Çubukları ile Tütsülenmiş Dana Yanağı”, “Saray Yahnisi”,
“Tandır Kaburga”, “Ballı Lavantalı Fırın Ördek”, “Tatlı Yahni”
gibi seçkin lezzetlere eşlik eden şaraplar ise Museum Hotel’in
kendi bağlarında yetiştirdiği üzümlerden elde ettiği ve Kocabağ
şarapçılık ile yürütülen ortak bir projesinin eseri.
Türkiye’nin dört mevsim farklı keyifler sunan; doğası, mutfağı,
heyecan verici deneyimleri ve ilerici turizm hedefleriyle en dikkat
çeken destinasyonu haline gelen Kapadokya’yı, Museum Hotel’in
ambiyansı ve birinci sınıf deneyimleriyle keşfetmenin tadına
varın. 

www.museumhotel.com.tr Rezervasyon: +90 384 219 22 20
Tekelli Mahallesi No:1 Uçhisar-Nevșehir / Kapadokya
Nevșehir Havalimanı: 35km-Kayseri Havalimanı: 65km mesafededir.
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MELİS ÖZER

NALAN AKSOY

GÜLER DOĞAN, ASLIHAN TURAN

MÜGE SIRMABIYIK

TOÇEV
25 Yaşında
Gerçekleştirdiği her etkinliği
sosyal sorumluluk ile birleştiren,
Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev
sahipliğindeki hediye festivali Best
Gift Fest, kolları bu kez de TOÇEV
için sıvadı. TOÇEV’in 25. yılına özel
olarak düzenlenen alışveriş festivali,
tanınmış isimlerin de katılımıyla
güzel bir güne imza attı.
TOÇEV Başkanı Ebru Uygun yaptığı konuşmada “Okumak
her çocuğun hakkıdır diyerek; çıktığımız bu yolda değerli
destekçilerimizden aldığımız güçle 24 yılda, 7 milyonun üstünde
çocuğun hayatına dokunduk. Bugün de Çırağan Palace Kempinski
İstanbul gibi dünyanın en özel mekanlarından birinde
gerçekleşen bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte çeyrek asrı geride
bırakarak 25. yaşımıza girmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

ASLI ÖZDEMİR, NİLÜFER BATUR

özel

DOĞAL ve YETENEKLİ

Wilma Elles
Bundan 10 sene önce oynadığı bir diziyle hayatımıza giren güzel oyuncu Wilma Elles,
neșesi ve samimiyetiyle kısa zamanda içimizden biri haline geldi. Geçtiğimiz ay “Yılın
Annesi” seçilen Elles, kariyeri ve yașantısı hakkında merak edilenleri
büyük bir içtenlikle yanıtladı.

RÖPORTAJ: DİLARA AYDOĞDU FOTOĞRAF: SAFFET AZAK
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Tutku, kendimi ifade etmem için
doğru bir kelime. Her şeyi hemen
yapmak, öğrenmek, yaşamak
istiyorum.

T

ürkiye serüveniniz nasıl başladı?

Küçükken hep oyuncu olmayı ve yurtdışına
çıkmayı istedim. Çoğu Alman oyuncu Hollywood’a
gitmeye hedefliyorken, benim aklımda Doğu’ya
gitmek vardı. Mısır’da büyük bir film endüstrisi
olduğunu ögrendiğim için, başlangıçta planlarımı
oraya gitmek üzerine kurmuştum. Mısır’a bir aylık bir seyahatim
de olmuştu. Ancak o sırada Türkiye’den bir teklif geldi,
tesadüfen. Bağlantımız Almanya’da yaşayan bir Türk üzerinden
gerçekleşmişti. Olayların bu şekilde gelişmesinden dolayı,
Türkiye’nin benim kaderim olduğunu düşünüyorum.

Almanya’da yaşadığınız dönemde İslam Bilimleri
okudunuz. Peki oyunculuk nasıl başladı?

Aslında, oyunculuk hayatımda hep vardı. 10 yaşından beri
oyunculuk dersleri aldım. Annem ve babam oyuncu olmamı hiç
istemediler. Babamın bütün kardeşleri doktor olmuşlardı. Sanatçı
olursam para kazanamayacağımı düşünüyorlardı. Test olarak da
beni 17 yaşındayken evden attılar. Ben de arkadaşımın yanına
taşındım. Bu sırada okuluma devam ettim tabii ki, ama yine de
rüyama hep sadık kaldım. Bunun için her zaman çok sıkı çalıştım.
Evden ayrılmamın üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra beni
aradılar. Paraya ihtiyacım olup olmadığını sordular? “Hayır” dedim
gururlu bir şekilde. Annemi ve babamı mutlu etmek için ve de
kendime de daha fazla eğitim almak istediğim için oyunculuk
öğrenmeye devam ediyorken bir yandan da Köln Üniversitesi
Siyaset Bölümü’nde İslam Bilimleri, Siyaset ve yan dal olarak da
Tiyatro ve Film Bilimleri okumaya başladım.

10 yıldır buradasınız. Türkiye sizin için ne ifade
ediyor?

Eskiden Almanya’da yaşıyorken bazı zamanlar neredeyse
depresyona giriyordum. Orada hayat bana çok sıkıcı ve monoton

geliyordu. Dünyayı keşfetmek istedim. Sonra Türkiye’de sürekli
bir heyecanın ve hareketin içerisinde olmak bana çok iyi geldi.
Dünya’nın İstanbul’da buluştuğunu düşünüyorum. O yüzden
bazen İstanbul ve Türkiye için her şey daha zor da olabiliyor. Ama
önemli olan o gibi durumlarda da cesurca ortaya atılabilmek. Kötü
durumlar yaşamadan, kahraman da olunmuyor.

Almanya’daki sevdiklerinizi özlüyormusunuz? Neler
söylemek istersiniz?

Tabii ki çok özlüyorum. Annemin hep yanımda, İstanbul’da
yaşamasını çok istedim mesela. Onun için her şeyi de organize
etmiştim. Sürekli ona buraların reklamını yapıyordum. O da
İstanbul’u çok severdi. Annem çok bilgili bir kadındır. İslam
Tarihi’ni benden çok daha iyi biliyordu. Ama maalesef, onu 2016
yılında kanserden kaybettik. Kanser insanlarda yüksek görülme
oranına sahip, çok tehlikeli bir hastalık. İstatistiklere göre hayatta
her iki kişiden biri kansere yakalanıyormuş. Keşke dünya COVID19’a karşı nasıl savaşıyorsa, kanserle de yarısı kadar en az o şekilde
savaşabilse…

Podyumlarda yer alıyorsunuz…
Oyunculuk mu, yoksa modellik mi?

Tabii ki, oyunculuk benim için bin kat daha önemli; ancak
podyumda olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum.
Podyumda yaydığım enerjimin seyredenler için ne kadar önemli
olduğu hissediyorum. İnsanlarla iletişime geçiyorum bu şekilde.
Sanki, kanatlarımı açıp uçuyorum… Bir “Rock Star” olmak
tahminen böyle bir şey olsa gerek. Muhteşem!..

En son Arka Sokaklar’da yer aldınız… Ufukta
görünen yeni projeleriniz var mı?

Oynadığım “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Filinta” ve “Yeter”
dizilerinden sonra hangi projede oynayacağım konusunda titiz

özel

Almanya’da hayat bana çok sıkıcı
ve monoton geliyordu. Türkiye’de
sürekli bir heyecanın ve hareketin
içerisindeyim.

olmam gerekiyordu. Hepsi çok güzel projeler ve uzun soluklu
dizilerdi çok şükür. Bu nedenle oynamak için efsane dizi “Arka
Sokaklar”dan daha iyi bir dizi düşünemezdim kendi adıma. Ekip
de harika. Bütün karakterler çok uyumluydu.
Herkes çok konsantreli olduğu halde, çok keyifli bir ortamda
çalışılıyor. Sanırım bunun böyle olmasında en büyük pay Orhan
Hoca ve Kerem Hoca’ya aitti. Gerçekten çok beğendim ve herkesi
buradan selamlıyorum! Bu güzel 5 ay için çok ama çok teşekkür
ederim. Şu sıralarda Almanya’da yeni bir projem başlayacaktı,
ama maalesef COVID-19 nedeniyle ertelendi.

Kendinizi 3 kelime ile ifade etmenizi istesek nasıl
ederdiniz?

İlk olarak, sanırım gerçek bir “işkolik” olduğumu söyleyebilirim.
Hiç duramıyorum. Elimdeki işlerimi bitirmeden kendimi yeni,
başka, bir sürü işi kabul etmiş halde buluyorum. Üzerimde
sürekli büyük bir baskı hissediyorum. Bu, çocukluğumdan
beri olan bir şeydi. Çok şükür ki, oyunculuk ve annelik birbirini
besleyen şeyler. Çocuklarımla dans, tiyatro ya da müzik yaptığım
zaman oyunculuk için de faydalı bir şey yaptığımı hissediyorum.
Sonra, “tutku” da kendimi ifade etmem için doğru bir kelime.
Çoğu zaman kendimi patlamak üzereymiş gibi hissediyorum.
Her şeyi hemen yapmak, öğrenmek, yaşamak istiyorum. Son
olarak bir başka kelime de “Müteşekkirlik”. Hayatımda ne
olursa olsun, annemin vefatı hariç, kesinlikle hep kendi adıma
olumluya çevirebildim. Her zaman şükrediyorum.

Çok duru bir güzelliğiniz var. Güzellik sırlarınızı
bizimle paylaşabilir misiniz?

Sağlıklı olan herkes güzel bence. İnsanlar çiçek gibidir. Bir çiçek için
öbür çiçekten daha güzel diyemezsin. Bu nedenle hep sağlık için
çaba sarf ediyorum, güzellik ardından gelir zaten ama bir sırrım,
mesela, dönem dönem sabah taze limon suyu ve sıcak su içmek. Bazı
dönemlerde de elma sirkesi ve su. Her duşta mutlaka bacaklarımın
üstüne soğuk su tutarım. Ayrıca, her şeyden az az yeme alışkanlığım
var. Bu tarz bakımlar bende çok ve hepsi de doğaldır.

Geçmişe dönüp baktığınızda keşke yapmasaydım
dediğiniz şeyler var mı?

Sadece, “hayır” dediğim projeler… Onları keşke yapsaydım diyorum.
Onun dışında pişman olduğum şeyler yok.

Yılın annesi seçildiniz. Annelik sizde neleri değiştirdi?
Bu duygu size nasıl hissettiriyor?

Bütün zamanların annesi benim annem diye düşünüyorum,
ama sanırım çoğu kişi kendi annesi için aynı şeyi düşünüyordur.
Annelik, hayatın en büyük sırrını öğrenmek demektir. Aslında
çocuk istemeyen bir sürü insanı çocuk yapmak için ikna
etmişimdir. Senin küçük halin olacak diyorum. Ne kadar tatlı şeyler
yapıyorlar. Nasıl da çabucak büyüyorlar. Onlar sana dünyalar hediye
ediyorlar. Başka insanlarla iletişim kurmanı da kolaylaştırıyorlar.
Yaşlandıktan sonra tek başıma bir masada oturmayı hayal bile
edemem. Korkunç geliyor bana. O yüzden ne kadar çok çocuk
olursa o kadar iyi!

özel

Aşkın hayatınızdaki yerini nasıl tanımlarsınız?

Kalbimin tamamen boş olduğu bir an hatırlamıyorum.
Kreşteyken bile birine aşıktım. Bir ağacın arkasında bana,
yanağıma, bir öpücük vermişti. Seviyorum, arzu ediyorum,
özlüyorum; her zaman.

COVID-19 nedeniyle evde olduğunuz zamanlarınızı
nasıl geçiriyorsunuz?
Yıllardan beri yapmam gereken, ama bir şekilde ihmal ettiğim
şeyleri yapıyorum. Mesela, kredi kart ekstrelerini kontrol
ediyorum. Dört tane seyahat sigortam varmış, yeni fark ettim.
Bir tanesi hariç hepsini iptal ettim. Her gün masa başında hesap
kitap yapıyorum. Muhasebeci gibi oldum.

Kendiniz ve çocuklarız, bu süreçte nasıl
besleniyorsunuz?

Biz zaten her zaman gayet sağlıklı besleniyoruz. Herhangi bir
özel diyeti takip etmiyoruz. Rengarenk yiyoruz. Çikolata da
var ama az. Onun yanında her gün bazı vitamin takviyeleri
alıyoruz. Çünkü sebzeler ve meyveler artık eskisi kadar vitamin
içermiyorlar bile. Topraklar tükendi, yağmur suları asitli.

Evde bir gününüz nasıl geçiyor?

Enteresan bir şekilde her gün, tüm enerjimle, saat 6:30’da
kalkıyorum. Hemen iş başına, masama geçiyorum. Sonra
çocuklarım uyandığında, onlarla oynayıp, kahvaltı ediyoruz.
Sonra onlar kendileri de oynuyorlar. Bazen de özel kalemler ya da
malzemeler alıyorum, birlikte zaman geçiriyoruz. Öğlen yemek
pişiriyorum. Sonrasında yine çalışma, oyun… Yarım saatliğine
de ormanda, güneşin altında dışarıda spor yapıp, temiz hava
alıyoruz. Ardından bir kez daha çalışma. Gece saat 10’da hep
birlikte uyuyoruz. Çocuklar için çok dengeli ve önemli bir zaman
bu bence.

Bu süreçten sonra yapmak istediğiniz ilk şey nedir?

Almanya’da önemli bir proje başlayacaktı. Onu dört gözle
bekliyorum şu anda. İnşallah, bu zor zamanlar hızlı geçer ve
hastalığa yakalananların sayısı daha fazla artmaz. Büyüklerimizi
çok iyi korumamız lazım! Maalesef kimseyi, özellikle de,
büyüklerimizi şu an ziyaret edemiyoruz. Bu süreç bittikten sonra,
ilk olarak babamı ziyaret edeceğiz.

Son olarak MAG okuyucularına neler söylemek
istersiniz?

Çok teşekkür ediyorum bu röportaj için. Sizlere sağlıklı günler
diliyorum. Hayatını kaybedenler için üzülüyoruz tabii ki. Hasta
olanlar için de acil şifalar diliyoruz. Ama bu zor zamanları
üzüntüyle geçirmek, bizler için her şeyi daha da kötü bir
hale getirecektir. Sağlığımız için gerekli olan tüm kuralları
uygulayalım, ama depresyona da girmeyelim asla. Kaçırdığımız
şeyleri daha fazla düşünmeyelim. Çünkü olumsuzluklar, başka
olumsuz düşünceleri çeker. O zaman belki de evdeki huzurumuz
bozulur. Biz, lütfen, bu zamanları bile bir fırsat olarak görerek
evde kendimizi geliştirelim. Koronadan sonra hayata roket gibi
başlayıp, 1:0 önde olalım!.. 
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BUKET ȘAKARCAN, NAZLI KEÇİLİ

AYTEN DANIȘMAN

CANAN BAȘARIR, DENİZ ÖZTARHAN

Beymen’den
Sanat Dolu
Sohbet
BEYMEN, geniş bir yelpaze
içerisinde kadının yeri ve kadın
figürünün nasıl ele alındığının
değerlendirildiği “Sanat Tarihinde
Kadının Yeri” konulu bir sohbet
düzenledi.
Artkolik’in kurucusu Nazlı Keçili moderatörlüğünde ve Sanat
Tarihi Eğitmeni Buket Şekercan’ın katılımıyla gerçekleşen
sohbete Zorlu Center’daki Beymen ev sahipliği yaptı. Çağdaş
sanatta kadın, sanat tarihçilerinin yorumları ve Türkiye’de kadın
sanatçılar konularına yoğunlaşan sohbeti katılımcılar büyük bir
ilgiyle dinledi. 

GÜLDEN BÜYÜKUÇAK, IȘIN GÖRMÜȘ

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI

MELİS AĞAZAT

AYHAN KUYULU, ÖZLEM GÜNHOȘ

Sanat tarihinde
kadının yerinin
irdelendiği
sohbet,
katılımcılar
tarafından büyük
bir ilgiyle takip
edildi.
ARZU KUNT

MELİS KAPTANOĞLU

EMEL AYAYDIN

BANU ÇARMIKLI

dekorasyon

Baharın Tüm Enerjisi
Bahçenizde
Baharın geliși ile evlerindeki șıklığı bahçesine tașıyanlar,
Tepe Home’un konforlu ve șık tasarımlarıyla keyifli
sohbetlerde bulușuyor.

E

vdeki konforu bahçesinde de yaşamak isteyenler
için geniş ürün yelpazesi sunan Tepe Home,
baharın tüm coşkusunu bahçelere taşıyor. Aileniz ve
misafirleriniz ile keyifli sohbetlerinize ev sahipliği
yapacak masa, sandalye ve oturma grupları açık
hava keyfine konfor katıyor.

Şık ve kullanışlı mekanlar yaratan Tepe Home, konforuna
düşkün olanları bahçe mobilyalarında da ihmal etmiyor.
Dekorasyona önem veren zevkler için bahçe aksesuarları
ile baharın tüm renklerini evinize taşıyabilirsiniz. Duvar
dekorlarından fenere birçok ürün seçeneği ile dekorasyon
tutkunlarını buluşturan Tepe Home, unutulmaz anlarınıza ev
sahipliği yapacak her detayı düşünüyor. Baharın enerjisini ve
coşkusunu bahçesine taşıyanlar temiz havanın tadını çıkarırken
konforlu bir yaşamın keyfini sürüyor. Geniş ürün yelpazesi ve
seçenekleriyle bir çok ürünü kullanıcıları ile buluşturan Tepe
Home, dekoratif ürünleriyle 2020 trendlerini yakından takip
etmeye devam ediyor.
Konforlu ve modern yaşama dair tüm hayal edilenleri hayata
geçiren Tepe Home, zengin ürün seçeneklerini mağazalarında
ve www.tepehome.com.tr adresinde “Kalbi Evinde Atanlar”ın
beğenisine sunuyor.

Tepe Home Hakkında

1969 yılında Bilkent Holding çatısı altında kurulan Tepe Mobilya
ile sektöre giriş yapan, ardından 1997 yılında mobilya ve ev
dekorasyonu ürünlerinin aynı çatı altında tüketiciye sunulduğu
ilk perakende mağazalar zinciri olarak hizmet vermeye başlayan
Tepe Home, Ankara Bilkent’te 60.000m2 alan üzerine kurulu
tam entegre üretim tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
50 yıllık sektör deneyimini dünya trendleri ile harmanlayan,
sektörü yönlendiren, büyüten bir sanayi ve perakende şirketi
olan Tepe Home, Türkiye genelinde toplam 16 noktada; 45.000
m2‘nin üzerinde satış alanında; 5.000’in üzerindeki ürün
çeşitliliği ile hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana
kalitesi ve güvenilir imajı ile kendini farklı konumlandıran
ve müşterilerine ayrıcalıklı mağazacılık deneyimi yaşatan
Tepe Home, perakende mağazacılığın yanı sıra profesyonellere
ve mimarlara yönelik çözümler de sunmaktadır. Konut ve
ofis mobilyalarının yanı sıra hava alanı, sağlık merkezleri,
hastaneler, üniversiteler, konferans salonları, kütüphaneler, yurt
binaları, oteller, restoranlar, eğitim ve iş merkezleri gibi büyük
projelerin tüm dekorasyon ve tefriş çalışmalarını da başarıyla
gerçekleştiren Tepe Home; aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı
bayilikler de vermektedir. 

davet

PETERİS KARLİS ELFERTS-ANTA SPUNDE

KESS VAN LENT

Kraliçe
Maria’nın
Hayatı
Belgeselde
Romanya’nın Ankara
Büyükelçiliği, “Maria,
Romanya’nın Kalbi” isimli
belgeseli, özel gösterimle
Ankara’daki yabancı misyon
temsilcileriyle buluşturdu.
Atakule Cinemaximum’da gerçekleşen gösterime
Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda
ve eşi Lavinia Ochea ev sahipliği yaptı. Büyükelçi
Şopanda, filmin 1914-1927 yılları arasında
Romanya Kraliçesi olan Kraliçe Maria’nın hayatını,
ülkesi Romanya için yaptıklarını ve nasıl bir
dünya yıldızı haline geldiğini anlattığını belirtti. 

GABRIEL ȘOPANDA, LAVINIA OCHEA, VIOREL CHESARU

davet

IVY-JOSEPH CHILENGI

BERİL ÇAVUȘOĞLU, MAYA MÜFTÜOĞLU, TANIA MUCUNSKI

MİNE ÜÇER

EBRU-DENİZ DEMİRYÜREK

AYȘEGÜL AYGÜN

BESTE KASIMOĞLU, CEREN DEVECİOĞLU, ȘEREN AYTAÇ, GİZEM SOYUBOL

Gösterime
filmin
yönetmeni
Viorel Chesaru,
çok sayıda
büyükelçi,
yabancı misyon
temsilcileri
ve davetliler
katıldı.
ANDA ALIVODIC

MARIANA TEMELKOVA, BOGDAN DINÇA, DIMITRINA TEMELKOVA

#evdekal
Günlügü

Zamanımızın çoğunu evlerimizde
geçirdiğimiz bu günlerde
neler yaptıklarını ve ne düşündüklerini
bir de ünlü isimlerden dinleyelim istedik.
“#evdekal Günlükleri” ile
Hayatın içinden çok özel röportajlarla
karşınızdayız…

#evdekal günlüğü

Raşit
Bağzıbağlı

Modacı Rașit Bağzıbağlı
bir yandan vaktini evinde
değerlendiriyor, bir yandan da
ișinin bașına döneceği günü iple
çekiyor.

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Şu anda tamamen evdeyim. Bu süreci bol bol kullanıp
dinleniyorum ve kitap okuyorum.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Şu anda okuduklarım: Kırmızı Saçlı Kadın-Orhan Pamuk ve Prodigal
Son-Danielle Steel .

bu süreç bana özellikle birşey öğretmedi. Her gün zaten her şeyi
kaybedebilirim ya da ölebilirim gibi yaşıyorum ve hayatın her
anının kıymetini biliyorum. Bu süreçte sadece küçük çocuklara
üzülüyorum ve yeni doğacak olan bebeklere, onların annelerine.
Zor bir süreç yeni jenerasyon için. Allah herkesin yardımcısı
olsun. 

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir
misiniz?

Hiç yemek yapmayı bilmiyorum. Bir tek yumurta haşlayabiliyorum o
kadar.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir?
Nereye gitmek, ne yapmak istersiniz?

Şu anda mağazalarımız kapalı olduğu için öncelikle işimin başına
dönmek istiyorum. Sonrasında da bir haftasonu kaçamağı ilaç gibi
gelebilir.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir
katkı sağladı?

Ben sürekli şükreden ve farkındalığı yüksek bir insanım. O yüzden,

Her gün zaten her șeyimi
kaybedebilirim diye
yașıyorum ve hayatın her
anının kıymetini biliyorum.

#evdekal günlüğü

Açalya Samyeli
Danoğlu
Güzel Model ve Oyuncu Açalya Samyeli Danoğlu anne olmaya
hazırlandığı günlerini, evinde, eșiyle birlikte keyifli bir telașın içerisinde geçiriyor...

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Hamileliğimin son haftalarında olduğum için günüm
bebeğimizin odasını hazırlamakla, ütüyle ve temizlikle
geçiyor. Ev işleri yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden zaman
çabuk ve keyifli geçiyor benim adıma. Akşam yemeğini
eşimle birlikte yapıyoruz. Sonra birlikte film izleyip ya da puzzle
yapıp günü bitiriyoruz.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Defalarca izlediğim ama izlemekten asla sıkılmadığım filmlerden
bazıları “Sıkıysa Yakala”, “Esaretin Bedeli”, “İhtiras Rüzgarları”,
“Good Will Hunting”, “The Green Mile”, “Guguk Kuşu”, “Thomas
Crown Affair”, “Leon” ve “Man on Fire”.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir
misiniz?

Hamileliğimde patatese çok aşerdiğim için daha dün yaptığım,
basit ama çok lezzetli bir patates graten tarifini paylaşmak
istiyorum.

Malzemeler:

- 10 adet patates
- 1 paket krema
- 100 gram kaşar peyniri
- 50 gram cheddar peyniri
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Patatesleri ince ince doğrayın.
Patatesleri bir kaba alın. Krema, tuz, karabiber ve kekiği iyice
harmanlayın. Yağlanmış, ısıya dayanıklı fırın kabına patatesleri
dizin ve 40 dakika fırında pişirin. 35-40 dakika sonra patatesleri
fırından çıkartın ve rendenin ince kısmıyla rendelenmiş cheddar
peyniri ve kaşarı patateslerin üzerine örtün. Peynirler, eriyip
kızarana kadar 10 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir?
Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

Bu zor süreç bittikten sonra aileme ve sevdiklerime sıkıca sarılmak
istiyorum. Annemleri, arkadaşlarımı, yakın zamanda açtığım iş
yerimi ve ekibimi o kadar çok özledim ki... Tatil yapma, seyahat
etme değil, sevdiklerimle daha çok vakit geçirdiğim ve rahatça
işime gidebildiğim günlerin hayalini kuruyorum.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir
katkı sağladı?

Ben normalde de çok evcimen biriyim. Kendimle baş başa
kalmaktan çok büyük keyif alırım ve günün belirli saatlerini yalnız
geçirmeye ihtiyaç da duyarım. Fakat bu süreç bana, kendime ve
sağlığıma daha çok dikkat etmem gerektiğini hatırlattı. Bağışıklık
sistemimize dikkat etmemiz gerekiyor; çünkü, gördüğümüz
gibi, yarın ne olacağı belli değil. Yüksek risk grubuna giren
yaşlılarımızın yerinde, biz gençler de olabilirdik. Sanki hep genç ve
sağlıklı kalacakmışız gibi yaşıyoruz, kendimize ve yediklerimize
dikkat etmeden. Bir de umuyorum ki bu süreç hepimizi biraz olsun
yavaşlatır. Sanki son yıllarda her şeyi daha hızlı ve daha hoyratça
yaşamaya ve tüketmeye başladık. Umarım gezegenimizle ve
insanlarla yüzeysel değil, daha derin ve daha güzel ilişkiler kurarız.
Çünkü her şey, insanla güzel ve bizim başka bir gezenimiz yok. 

Son yıllarda her șeyi daha hızlı ve
hoyratça yașamaya ve tüketmeye
bașladık. Umuyorum ki bu süreç
hepimizi biraz olsun yavașlatır.

#evdekal günlüğü

Metin Hara
İnsanagüven Kurucusu,
konușmacı ve yazar Metin Hara ile sevgiye,
anılara ve umuda dair hoș bir sohbet...

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Günümün en güzel tarafı istediğim saatte uyanabilmem.
Çünkü gün içerisinde çok acele ettiğim, işim biter bitmez
uyuyakaldığım zamanlar var. Böyle durumlarda gece uyanıp
yazmaya, üretmeye zaman harcıyorum. Bu aslında benim karantina
öncesi hayatımda da aynıydı… Bu süreçte daha fazla kitap okuma,
üretme, yazma zamanım oluyor. Bolca da çizgi film izliyorum…
Karantina döneminde asistanımla birlikte sürekli canlı yayın
yapmaya insanlara meditasyon yaptırmaya emek harcıyoruz. Sürekli
yeni projelerin peşindeyiz. Nasıl yarar sağlayabiliriz? Hep bu çaba…

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Müzik, kesinlikle Woodstock Müzikleri olmalı… İnsanlara
umutlarını hissettiren bir şeyler… Kitap, “Küçük Prens” olabilir…
Naifliği anımsamak lazım. Film, Avatar olabilir... Ben çok
etkilendiğim için izleyemiyorum. Kızıyorum insanlığa, doğaya
yaptıklarımıza…

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir
misiniz?

Tarif olarak paylaşabileceğimi sanmıyorum ama mantıyı çok severim.
Tek sıkıntı vejetaryen olduğum için bana uygun mantı bulmak biraz
daha zor. Ama nasıl yapılır derseniz tabii ki ben yapamam. Mantı
yapmak biraz daha iddialı bence… Ben yemek konusunda tercihime
uygun olduğu sürece çok uyumluyum sanırım. Ama yapmaya
gelince pek uğraştığım söylenemez. Yemek yapmanın çok uzun,
hazzının ise kısa sürdüğünü düşünüyorum.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir?
Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

İlk olarak ailemi, yeğenimi görmek isterdim. Hep birlikte annem ve
babamın evinde muhabbet edelim. Yeğenim Leo ve ev arkadaşımız,
köpeğimiz Bamba koşuştursun. Bence insanın cenneti sevdiklerinin
yanıdır.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir
katkı sağladı?

Ben üretken hissediyorum kendimi… Açıkçası pek de paniklemedim.
Bu konuyu ÇAPA’da okurken halk sağlığı adı altında görmüştüm.
Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kendimce ayırt edebiliyordum.
“Tamam Metin. Şimdiki habitatın artık bu… Bak bakalım burada
ne üretebileceksin?” sorusunu sordum. Cevaplar da geldi… Her
taraftan dijital tarafa ilerliyoruz… Youtube’da canlı meditasyonlar var.
Instagram’da “Guru Talks” adı altında konuklarla söyleşiler yapmaya
başladık… Belki birbirimizden fiziksel olarak uzakta kaldık, ama
gönül olarak yaklaşalım dedim…

En çok neye özlem duyuyorsunuz?

En çok Burgazada’ya… Orası doğup büyüdüğüm yer… Cebinde para,
telefon olmadan dolaşabildiğin; hiçbir lüksün olmadığı, bambaşka
bir yaşam… Sanırım köy hayatı bana fazla yalnız gelirdi. Ama ada
hayatı daha makul. Hem karmaşa yok, hem de dışarıda canlılık var…
Bir de bu karantina döneminde hiçbir arkadaşınızla buluşamamak
çok kötü… Normalde eve dönerken bir telefonla dakikalar içinde
spontane programlar yapabilen biri olarak, tabii ki bu özgürlüğün
olmaması benim için can sıkıcı…
Her şeyin ötesinde bu dönem, yalınlık hissiyle bana iyi geldi
diyebilirim. Artık otoparktaki aracının önemi yok… Giydiklerinin,
taktıklarının… Kendi kendinesin işte… Yüzleş, kız, üzül, gülümse,
affet… Ne olursa olsun sevgiden ve umuttan vazgeçme…
Çünkü #iyilikkazanacak… 

Bence insanın cenneti
sevdiklerinin yanıdır.

#evdekal günlüğü

Ahu Orakçıoğlu
Televizyon ekranlarının bașarılı ve tanınmıș yüzü Ahu Orakçıoğlu
tüm enerjisiyle ailesinin yanında...

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Günüm sabah erken saatlerde başlıyor. Kalkıp haberlere göz atıyorum.
Saat 10:00 gibi Ekotürk TV’deki program hazırlıklarım için kanala
gidiyorum. Saat 12:00 ila 14:00 arasındaki yayın kuşağımı sunuyor,
saat 15:00’te eve dönüyorum. Ardından kızım Sare’nin uzaktan eğitim
konusundaki çalışmalarına ve ev ödevlerine destek oluyorum. Bu bizim için
yepyeni ve öğrenilmesi gereken bir süreç, İnşallah alışacağız. Hemen ardından
bulunduğum site içerisinde doğa yürüyüşü yapıyorum. Hava güzel ise bahçede
zaman geçiriyoruz. Hafta sonları İstanbul yakınlarındaki çifliğimizde
yenidoğan hayvanlarımızı görmeye gidiyoruz. Akşamları sağlıklı besin seçimi
konusunda daha çok çaba sarf ettiğimiz soframızı kuruyoruz. Sonrasında ise
okey, tavla ya da Sare’ye özel oyunlar oynuyoruz. Bu dönemin en güzel yanı
aile olarak hiç olmadığı kadar bir arada vakit geçiriyor olmamız ve birlikte
aktiviteler yapabilmemiz. Böylece bu günlerin avantajlarını kullanmış oluyoruz.
Gün, ertesi gün sunacağım yayın kuşağına katılacak konukların röportajlarına
hazırlanmakla sona eriyor. Anlayacağınız günler benim için yine dolu dolu
geçiyor.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Evde genelde fizy uygulamasındaki kendi listemi dinlerim. Bazen yeni şarkı ve
grup keşifleri yaparım. Klasik müziği piyanoda çocukluğumdan bu yana çalar
ve dinlemeyi severim. Bu aralar Chopin dinlemek ve çalmak favorim. Bir de
nostalji yapıyorum. Eskilerden “The Cardigans”, “Duran Duran” ile punk ve rock
gruplarını dinliyorum. Genelde 80’ler ve 90’lar yani...
Eski dünyanın yıkılıp yerine yeni bir dünyanın kurulacağı dönemin sancılarını
yaşıyoruz. Bu sancıların, içinde daha hangi zorlukları barındıracağını öngörmek
mümkün olmasa da, içerisinde bulunduğumuz süreç biter bitmez hayatımızın
her alanında teknolojinin hakim olacağı, yepyeni bir dünyanın doğacağını
söylemek her halde çok da iddialı olmayacaktır. Dilerim ki, ilerleyen dönemlerde
bu yeni düzen, beraberinde antitezi olarak doğaya yakın bir yaşamı da ön plana
çıkarır.
Bu noktada ben kendimi her ne kadar ikinci grupta yer alacaklar arasında
görsem de, çocuklarımın yaşayacağı dünyayı anlayabilmek için endüstri 4.0
ve toplum 5.0’ı anlatan kitaplar okuyorum. Netflix izlemek ise, yaşadığımız şu
olaylardan sonra beni biraz tedirgin ediyor. Bu süreçte vakit buldukça, ara ara,
kaçırdığım bazı eski filmleri izlemeye çalışıyorum. Tabii eğer vakit bulabilirsem
izlemek istediğim, uzun bir film listem olduğunu da söylemeliyim.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? Nereye
gitmek ne yapmak istersiniz?

Bu süreçten sonra seyahat ve keşfetme tutkumu bıraktığım yerden devam
ettirmek istiyorum. Ama öncesinde Ankara’ya gelip anacığım ve babacığım ile
doya doya sarılıp özlem gidereceğim, sağlıkla inşallah.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı
sağladı?

Öncelikle bu süreç bence, yalnız bana değil, bütün insanlığa bir nefes sıhhatin
ne kadar kıymetli olduğunu; özgürlüğün ne kadar özel bir duygu ve varoluş hali
olduğunu ve tabii ki insanın arada bir durup, ruhunun bedenini yakalamasına
müsade etmesi gerektiğini öğretti.

En çok neye özlem duyuyorsunuz?

Kendimin ve sevdiklerimin sağlığı adına daha korkusuz olduğum,
İstanbul sokaklarını dilediğim gibi arşınladığım, seyahat etme ve keşfetme
özgürlüğümün olduğu günleri özlüyorum.
Öte yandan ev içinde yarım kalan işlerimi toparladığım, evimin ve kafamın içini
düzenlediğim bu günlerin, bir fırsat olduğunu da görüyorum. Unutmayalım
ki bugünler de elbet geçecek, yapmamız gereken henüz içerisinde iken
değerlendirebilmek. 

Kendimin ve sevdiklerimin sağlığı
adına daha korkusuz olduğum,
İstanbul sokaklarını dilediğim gibi
arșınladığım, seyahat etme ve
keșfetme özgürlüğümün olduğu
günleri özlüyorum.

#evdekal günlüğü

Arda Sayıner
Seyahat ve Gastronomi Yazarı Arda Sayıner
#evdekal günlerini yorumladı. 50’den fazla ülkeyi
ziyaret eden Sayıner’den butik öneriler…

B

ir gününüz nasıl geçiyor?

Güne kesinlikle spor yaparak başlıyorum. Herkese Tibet’in
Gençlik Sırları kitabındaki egzersiz hareketlerini tavsiye
ederim. Ardından yeni kullanmaya başladığım çim suyunu
içiyor ve 11:00’a kadar kahvaltı yapmıyorum. Çim suyu bağırsak
sağlığı ve antioksidan değeri açısından eşsiz bir ürün. Bağışıklığı
korumak için erken kalkıp, sindirim sistemini çok yormadan günde
iki öğün yemek yenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Günlük e-mail
ve telefon trafiğinden sonra şu an hazırlamakta olduğum yeni
projeler üzerinde çalışıyorum. Bir kitap ve konuşma serisi projem
bulunmakta. Keza seyahat programım “Keşfetmeye Değer”in yeni
bölümleri üzerinde çalışıyoruz. Yaz ayları için hazırlık yapıyoruz.
Umudumuz yüksek. Kafa dağıtmak için ise kitaplığımı karıştırarak
o an canım ne isterse onu okuyorum. Eski kitaplarla geri gitmekte
her zaman fayda var. Yenileri de ihmal etmiyorum tabii. Dizilerden
çok belgeselleri ve kült olup izleyemediğim filmleri seyrediyorum.
Keza yeni tarifler demek de bir o kadar rahatlatıyor. Herkese uyarım
mutfağın büyüsüne kapılmamaları. Sokağa çıkmaya başladığımızda
en çok ihtiyacımız olan şey bağışıklığımız ve zinde vücudumuz
olacak.

İnsanın en büyük zenginliklerinden
birisi de ‘’kendine yetebilecek bir ben’’
yaratmak ve buna yatırım yapmakmıș.

Kitap, müzik, film öneriniz nedir?

İlk kitap önerim “Şimdinin Gücü”. Bilinç, biliçaltı ve ego hususunda
çok farklı yaklaşım ve açılımlar sunuyor. Keza zaman kavramını
da oldukça enteresan ve çarpıcı bir şekilde işlemiş. Film olarak ise
Netflix’teki “The Platform” izlenilmeli. Gelir grupları arasındaki
uçurum çok iddialı bir dilde yansıtılmış. Yemek düşkünleri için
ise “Julie & Julia” eğlenceli ve yaşanmış bir hikayeyi seyirciye
sunmuş. Konu seyahat ve mecera ise izlemeyenler için “Tibet’te 7 Yıl”
tavsiyem. Müzik alanında ise pikap ve plaklara merak saldım. Evde
olduğumuz şu günlerde sıcak ve nostaljik bir ortam yaratmaları
için herkese pikap sahibi olmasını öneriyorum. Dean Martin ve
Julio Iglesias’ın plaklarını temin ettim. Özellikle mutfakta yemek
yaparken veya kitap okurken keyifle dinliyorum.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir
misiniz?

Açıkçası seyahat ve gastronomi alanında yazılar yazdığım ve birçok
şefle tanıştığım için ciddi bir yemek tarifi birikimim var. Lakin
yemek kültürüne sahip olmakla yemek yapmak ayrı mevzular.
Çok fazla seyahatte olduğum için genellikle az misafir ağırlıyor ve
kendime pratik yemekler yapıyorum. Misafirlerime sunmaktan
en keyif aldığım, nispeten kolay bulduğum ama halen gösterişli
diyebileceğimiz tarif Teriyaki Soslu Somon. Tatlı ve ekşi lezzetleri
sevenler için ideal. Taze somon dilimlerini bir gece önceden hazır
temin edebileceğiniz teriyaki sosunda, cam bir kapta marine edip
bekletmelisiniz. Ertesi gün fırına verdiğiniz somon dilimleri pişerken
esmer şeker ile karamelize ettiğiniz soğan dilimlerine marineden
geriye kalan teriyaki sosunu ekleyin ve karıştırın. Fırından
çıkardığınız somon dilimlerinin üzerine soğan ve teriyaki soslu bu
karışımı ilave edip servis yapın. Afiyet olsun!

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir?

Açıkçası herkes gibi seyahat etmek en büyük arzum. Uçak
yemeklerini dahi özledim diyebilirim. Lakin bu seyahatimi iş
olarak planlamayacağım. Doğaya hasret kaldık. O yüzden hedefim
Avusturya’nın Altaussee şehrinde yer alan “Vivamayr Detox
Kliniği”ne gitmek. Kuşların kanat çırpışını bile duyduğunuz
muhteşem bir yer. Hem doğayla tekrar buluşma, hem de Korona
dönemindeki toksinlerden arınmak için bu yönde bir seyahat
planlıyorum. Samimi bir arkadaş grubunu çağırıp hasret kaldığımız
sohbetlere doğada devam etmek ve Altaussee’nin o muhteşem

gölünde yüzmek şu anki en büyük hayalim diyebilirim. Ama
öncesinde İstanbul’da sıkça yemek daveti vereceğim ve dostlarla
hasret gidereceğim kesin.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl
bir katkı sağladı?

Açıkçası bu sürecin bana en büyük katkısı kendimi tekrar
tanımak oldu. İnsanın en büyük zenginliklerinden birisi
de ‘’kendine yetebilecek bir ben’’ yaratmak ve buna yatırım
yapmakmış. Bunu tekrar anladım. Sosyal medyada insanların
sıkıldığını gördükçe çok şaşırıyor ve zaman geçirme
yöntemini dışarıda aramanın kendinden bir kaçış olduğunu
düşünüyorum. Bu süreç herkes gibi benim de kendimle olan
sorunlarımı masaya tekrar yatırdığım, kendimle yüzleştiğim ve
sonunda kendimi geliştirdiğim, tükettiklerim kadar üretmeye
de odaklandığım bir dönem oldu. Durmak bazen iyidir. İnsanlar
kendi kendilerine durmadıkları için dünya bizi durdurdu
ve düşündürdü. Umarım herkes sadece zaman geçirmek
yerine kendi içine dönüp bazı değişimleri bu dönemde
başlatabilmiştir. 
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Ayşe Kucuroğlu
Çalıșkan ve kültürlü kișiliğiyle tanıdığımız ișletme sahibi Ayșe Kucuroğlu, beș
çocuğuyla ilgilenirken spor ve modadan da vazgeçmiyor.

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

O kadar yavaş geçiyor ki... Çocuklarım, kalabalık
oldukları için, sıkılmıyorlar. Sabah, dersleri oluyor. Hepsi
bir aradalar. Kendi bahçemize çıkma izinleri var sadece.
Birlikte bolca vakit geçiriyoruz. Resim saati, spor saati
gibi aktivitelerimiz oluyor.
Spor hocam Alp Selçuki ile haftanın 3 günü online olarak
çalışıyorum. Alp’in desteği ile spordan kaçmadım.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Kitap okumayı çok severim. Değerli kitaplardan oluşan bir
kütüphanem var. Uzun süredir okumayı ertelediğim kitapları
okuyup, bir de yıllar önce okuduğum bende iz bırakan eserleri
tekrar okuyorum. İnanın anlayış da değişiyormuş.
Kitap önerileri: İlahi Komedya-Dante Alighieri ve Aşkın Cep
Defteri-Murathan Mungan.
Film&dizi önerileri: “Mullholand Drive”, “Lost Boys”, “St. Elmos
Fire”; “Safe”.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir
misiniz?

Patlıcanları uzun uzun kesin ve biberiye ile fırınlayın. Hafif
zeytinyağı ve tane karabiber ile pişsinler. Ayrı bir yerde tavuk
parçalarını sarımsak ile soteleyin. Her bir patlıcanı tavuk dilimi
ile sarın. Üzerine tavada pişirdiğiniz domates rendesi, sirke ve
azıcık soya sosunu dökün ve üzerine parmesan koyup 5 dakika
daha fırınlayın. Şık ve pratik bir yemek...

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey
nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?
Tabii ki seyahat... Uçmak.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl
bir katkı sağladı?

Korkuyu ve paniği atlattım. Tedbir ve önlemle yaşıyorum.
Meditasyona ve yazı yazmaya vakit ayırıyorum. Şef kimliğim
olmamasına, normalde haftanın bir kaç günü yemek
pişirirmeme rağmen; şimdi yeni tarifler yaratıp, adeta mutfakta
yaşıyorum.
Dil öğrenmek için de tam sırası olduğunu düşünüyorum.
Bunun için online eğitimlerle Yunanca öğrenmeye başladım.
Sonra yeni hobiler de ediniyorum. Mesela, giymediğim
elbiselerden farklı şeyler yapmaya başladım. Modaya da
düşkünüm. Ayrıca gardırop düzenlemek, her şeyi renk ve
desenine göre ayırmak bambaşka bir görünüme soktu.

En çok neye özlem duyuyorsunuz?

Düşünüyorum da bir pazar günü akşamüstü arkadaşlarımla
buluşup bir balıkçıya gitmek ne büyük bir lüksmüş. Kalabalık
arkadaş ortamımı özledim. Seyahat etmeyi çok özledim.

Peki son olarak bu süreçte aşk desek, ne söylemek
istersiniz?
Biz çok seyahat eden bir çiftiz. En son Londra’dan Şubat’ta
döndük. Tam Yunanistan’a gitmeye hazırlanırken bu tatsız
durumlar oldu. Alex de tedbirli, İstanbulda kaldı. Evden
çalışıyor. Birlikte yemek yapıp izlemeye fırsat bulamadığımız
filmleri izliyoruz. İki ikizler burcu olarak dekoratif
değişikliklerle de vakit geçiriyoruz. 

Bir pazar günü akșamüstü
arkadașlarımla bulușup bir
balıkçıya gitmek ne büyük bir
lüksmüș. Kalabalık arkadaș
ortamımı özledim.
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Candan Varnalı
CVS Lifestyle’ın kurucusu vizyonu, alçak gönüllülüğü, samimiyetiyle tanıdığımız
Candan Varnalı da bu günlerini evde yaptığı verimli aktivitelerle değerlendiriyor...

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Çok şükür, günlerim dolu dolu geçiyor. Her sabah meditasyon
ve yürüyüş yapıyorum. Online aldığım dersler var, onların ev
ödevlerini yapıyorum. Ev işi de baya vakit alıyor doğal olarak.
Evde müzik hep açık. Tavsiyeyle seyrettiğim, özenle seçilmiş
filmler var. Beni aşağıya çekecek hiçbir şeye, farkındalığım dahilinde,
izin vermemeye özen gösteriyorum. Ayrıca sağda-solda faydası
olacağına inanılarak yazılmış, ama aslında hiçbir faydası olmayan,
manipülatif mesajları da hiç okumuyorum. Mümkün olduğunca
sakin ve gücümde kalmak için çaba sarfediyorum. Mucizelere çok
inanırım. İnancımı kaybetmemek için dua ederim.

Bu süreçte, farkında olmadan eskiden
ne kadar lüzumsuz bir tüketimin
içerisinde olduğumuzu farkettim.

Bunların dışında yeni projelerim var. İşim için, onlar için
çalışıyorum. Görüntülü gurup sohbetleri ile aile ve yakın
arkadaşlarımı görüyorum. Sonra kitaplarım var. Akşamları her
geçen gün artan online konserler var. Zaten “Survivor” hastası
olduğum için çok mutluyum rahat rahat seyrediyorum. Daha ne
olsun! Her akşam şükredip, hastalara şifalar dileyip uyuyorum.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Filmlerde, dediğim gibi, biraz seçiciyim. İlla yeni olması gerekmez,
bazen bir seyrettiğimi bir daha seyrederim. Bu ara Netflix’teki “The
Spy” dizisini seyrediyorum. “After the Wedding”, realitelerimizi nasıl
istediğimiz gibi yaratabileceğimizi anlatan “The Celestine Prophecy”
ve Kim Novak’ın oynadığı 1955 yapımı “Picnic” filmleri de bu hafta
seyrettiklerim.
Kitap birkaç tane birden var elimin altında: Kurtlarla Koşan
Kadınlar, Clarissa P. Estes; Hippi, Paulo Coelho. Bir de daha önce bir
türlü okuma fırsatı bulamadığım Elif Şafak’ın Aşk’ını başucuma
koydum.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir
misiniz?
Tabii ki, çok kolay. Benim çok sevdiğim bir böreğim var.

Paçavra Böreği
Malzemeler:

- 2 yufka didiklenip parçalanacak
- 3 yumurta çırpılmalı
- Bir orta boy kaseyi dolduracak kadar peynir (Ben genellikle beyaz
peynir ezme, rende kaşar yada rende gravyer kullanıyorum, ama siz
elinizde ne varsa kullanabilirsiniz)
- 1 kg’a yakın light süt

Yapılışı:

Peynir yumurta ve sütü iyice karıştırıyorum, sulu püre kıvamı
oluyor. Oval bir Pyrex’i biraz yağlıyorum ve parçalanmış yufkaları
koyuyorum. Üzerine karışımı boşaltıp, elle, iyice karıştırıyorum.
Sonra çatalla düzeltip üzerine tekrar çekmesi için bolca süt
döküyorum. Yufkalar sütü emdiği sürece süt ilave edebilirsiniz.
Sonra da sıcak fırına 200 derecede üzeri kızarana kadar
bırakıyorum. Şişiyor ve tam peynir sufle gibi oluyor! Kolay, çabuk,
doyurucu...

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir?
Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

Valla şu anda “Nasıl birlik oluruz?”, “Birbirimizi nasıl daha fazla
severiz?”den başka bir planlama yapmıyorum desem yeridir. Sağlık
olsun... Değişim neler getirecek, bilemiyoruz. Bu süreçten nasıl
fikirlerle çıkacağız, bilemeyiz. Aslında bu günlerde çok heyecanlı bir
değişim-dönüşüme şahit oluyoruz...

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl
bir katkı sağladı?

Kendime ne kadar az zaman ayırdığımı farkettim. Kontrol
edebildiğimi zannedermişim... Bazen kahkahalarla gülüyorum
bu duruma. Evrenin durun dediğini düşünüyorum. Bir
yavaşlayın! Siz anlamadınız, ben size anlatayım dedi. Hepiniz
eşitsiniz; önce birbirinizi sevin, saygı duyun, farkına varın,
şükredin ve mucizelere tanık olun! Bir de farkında olmadan
ne kadar lüzumsuz bir tüketimin içerisinde olduğumuzu
farkettim.
Benim aldığım mesaj ve dersler böyle...
Herkese şifa dolu, farkındalığı yüksek, sevgi dolu günler
diliyorum. 
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Rıfat Çebi
Bu günler, iș insanı Rıfat Çebi’nin, hayat
koșușturmacası arasında biraz olsun nefes
alabilmesini sağlamıș.

Bu sürecin bitiminde
yapacağım ilk iș; kalabalığın
içine dalıp, insanlarla vakit
geçirmek olacak.

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Sabahları erken kalkıyorum. Önce kısa bir haber turu,
sonra spor ve kahvaltı... Telefon görüşmeleri ve maillere
cevap verdikten sonra ise sıra, klasik ev hallerine
geliyor. Film, kitap, haber kanalları; sonra karantina
trendi olarak arkadaşlarla ve aileyle görüntülü konuşma
grupları ve çocuklarla oyun. Nadir de olsa mutfağa girip
birşeyler pişirme menümüz ise değişmez: karadeniz pidesi.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Son zamanlarda caz ve blues şarkılar ilgimi çekiyor. Spotify’da
bu türlerdeki parçalardan oluşan bir liste yaptım. Önerim ise
tabii ki çok sevdiğim “My way” ve Türkçe versiyonu.
Kitap önerim: Franz Kafka, Dönüşüm.
Film izleyemiyorum bu aralar. O kadar uzun süre konsantre
olamıyorum. Dizilerle idare ediyorum. İzlediğim son diziler:
Netflix’teki “Freud” ve TRT’deki “Seksenler”.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir
misiniz?
Benimki çok basit bir tarif olacak... Trabzon’dan gelen hazır
karadeniz pidelerini tereyağı ve yumurta ekleyerek fırına
veriyorum. Sonuç muhteşem.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey
nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

Bu sürecin bitiminde yapacağım ilk iş; kalabalığın içine dalıp,
insanlarla vakit geçirmek olacak.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl
bir katkı sağladı?

Biraz ara vermek, aslında hayatın ritmine kendimizi ne kadar
kaptırdığımızı ve gereksiz bir koşuşturmacanın içerisine
sürüklendiğimizi fark ettirdi bana. Bundan sonra hayatımı
biraz daha basite indirgemek adına adımlar atmaya karar
verdim. 
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Aslı Çelik Hatemi
Bașarılı bir kariyere sahip olan
Avukat Aslı Çelik Hatemi evdeki günlerini
çocuklarıyla birlikte yaptığı
aktivitelerle geçiyor.

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Bu günlerde, malum, hepimiz evlerimizde kalıyoruz. Ben de
evden calışmaya devam ediyorum. Tabii çocuklarımın online
dersleri, diğer aktiviteleri derken; günün büyük bölümü
geçmiş oluyor zaten. Bazen de erken saatlerde kısa yürüyüşler
yapıyoruz. Bu anlamda halimizden şikayetçi olduğumuz söylenemez;
ancak inşallah, ülkemiz adına zorlu olan bu süreci hep birlikte,
sağlıkla atlatacağımıza inanıyorum.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Film önerilerim çok farklı mesajları olduğuna inandığım yapımlar
olan “The Platform”, “Dangal” ve biraz da keyif için: “Eat Pray Love”.
Müziğe gelince... Benim, arabeskten klasik müziğe kadar çok geniş
bir yelpazede beğendiğim parçalar var. O an canım ne istiyorsa onu
dinliyorum.
Kitap olarak şu anda, İlber Ortaylı Hoca’nın “Bir Ömür Nasıl
Yaşanır?” ve Ahmet Ümit’in “Aşkımız Eski Bir Roman” kitaplarını
aynı anda okuyorum.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir
misiniz?

Sevdiğim çok yemek tarifi var, ama ben sizinle şu aralar epey sık
yaptığım tarifi vereceğim.

Tahinli Cevizli Kurabiye
Malzemeler:

- 1 su bardağı tahin
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya ve kabartma tozu
- 1,5 su bardağı ceviz
- Aşağı yukarı 4 su bardağı un

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri sırasıyla karıştıyoruz ve fırına veriyoruz. Herkese
afiyet olsun. Sadece pek sağlıklı olduğunu söyleyemeyeceğim.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir?
Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

Bu süreçten sonra öncelikle yapmak istediğim şey, ofisime,
müvekkillerime ve arkadaşlarıma kavuşmak. İkincisi ise, hemen bir
Londra seyahatine çıkmak…

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir
katkı sağladı?

Günlük koşuşturmanın içerisinde pek çok şeyi gözden kaçırdığımı
fark ettim. Bu süreçte, kesinlikle herkesin bir parça kendi içine
döndüğünü düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu ve
birçok şeyin de aslında ne kadar kıymetli olduğunu anlamış oldum.
Umarım hepimiz, millet olarak bu günleri en az zararla ve sağlıkla
atlatırız.
Herkese sağlık ve huzur dilerim. 

Bu süreçte, kesinlikle
herkesin bir parça
kendi içine döndüğünü
düșünüyorum.

#evdekal günlüğü

Etel
Baler

Cemiyetin sevilen isimlerinden
Etel Baler bizlere evde
kalmanın kendisine ve ailesine
kazandırdıklarını anlattı.

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Bütün günümüz evde oyun oynayarak geçiyor. Mum
yapıyoruz, deneyler yapıyoruz; sessiz sinema, kart ve
kutu oyunları gibi oyunlar oynuyoruz; gün nasıl bitiyor,
anlamıyoruz.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Kitap; Seyir-Piraye. Dizi olarak; “Freud”, “Hunter” ve “Blacklist”i de
izliyorum. Müzik zevkimi ise bana sormayın...
Bir kısmı 18.yy’da klasik müzikte, öbür kısmı ise 80’lerde kaldı.

Bu süreç bana, çocuklara verebileceğimiz
en güzel șeyin kusursuz bir CV yaratmak
değil, onlarla birebir geçirilen zaman ve
hatıralar olduğunu hatırlattı.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey
nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?
Berbere ve aile büyüklerini ziyarete gitmek...

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size
nasıl bir katkı sağladı?

Öncelikle koşuşturmamanın güzelliğini hatırladım.
Bizi esas mutsuz edenin, beklentiler olduğunu anladım.
Bir şeyleri yapamadığın zaman hayatının eksik kaldığı
düşüncesi yanlışmış. Çocuklarla geçirdiğim vaktimin
her saniyesinden keyif aldım. Üstelik, hiç onu bunu
yapmalısın denilmeden, zorunluluk olmadan. Onlara
yıllardır öğretemediğim hijyeni öğretti korona ve en
önemlisi tasarrufu. Tamir etmeyi öğrendiler. Almamanın
hazzını tattılar. Bizim çocukluğumuzu tatma şansları
oldu bence. Çocuklara verebileceğimiz en güzel şeyin
kusursuz bir CV yaratmak değil, onlarla birebir geçirilen
zaman ve hatıralar olduğunu hatırlattı. 
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Yağız
İzgül

Usta așçı Yağız İzgül,
#evdekal günlüğünü bizimle
paylaștı...

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Uyanır uyanmaz double espresso yaparım. Genelde çok
erken kalkmadığım için kahvaltı etmem. Sonrasında
günlük rutinlerime göre işlerimi, piyanomu ve sporumu
planlarım. Akşama muhakkak eş dost meclisi ile sofralar
olur. Ertesi gün iş yoksa sonrası da olur.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Müzikle aram, icra etmek dışında pek yoktur. O yüzden bir
öneride bulunmanın haddime düşeceğini zannetmiyorum.
Kitap olarak hayatımın en önemli kitabı “The Fountainhead”.
Sonsuz sayıda film önerebilirim. Ama bu aralar, üzerinden
4 ay geçmesine rağmen hala daha esprilerinin, geyiklerini
döndürdüğümüz “Cinayet Süsü” gündemimizde yer tutuyor.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir?
Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?
Ben bu süreci gevşek yaşıyorum açıkçası. Bir yandan çok
korkuyorum, diğer yandan da kendimi çok kısıtlamıyorum.

Sonuçta bir gerçek var ki, sanırım bundan kaçış yok. Etrafta eşten
dosttan da haberler duymaya başladık. Zaten gün içinde mutlaka
köpeklerimi gezdirmem lazım. Onun dışında banka, market
vs işlerimi; çekimlerimi yapıyorum. Süreç sona erince tek fark,
sevdiğimiz mekanlar açılması ve tekrar oraları ziyaret etmek
olacak.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir
katkı sağladı?

Evde yemek yapmayı pek sevmiyorum normalde. Eve iş getirmek
istememek gibi bir şey bu. Arkadaşlarımın bana en büyük sitemi,
bir gün de elimden bir yemek yiyememekti. Bu günlerde bu sitem
ortadan kalkmış oldu. Aslında bana katkıdan çok onlara katkı
oldu diyebiliriz. Ancak ben de evimde daha temiz, titiz yemekler
yapıyorum ve bunları sosyal medyada paylaşıyorum. Bu sayede
etkileşimimi de artırıyorum. Bunun dışında piyanomu oldukça
geliştirdiğimi söyleyebilirim .

En çok neye özlem duyuyorsunuz?
Birisine... 

#evdekal günlüğü

Tuğçe Postoğlu
Modacı Tuğçe Postoğlu evde geçirdiği zamanı kitabını tamamlamak
için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

B

ir günününüz nasıl geçiyor?

Uyanır uyanmaz su ve kahveyle güne başlıyorum. Kendime güzel
bir kahvaltı hazırlıyorum. Duşa girip, az makyaj yapıp, evde rahat
edebileceğim kıyafetler giyiyorum. İnsanın kendisini iyi hissetmesi
ve motivasyonunu yüksek tutması için pijamalarını çıkarması
ve biraz da bakımlı olmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bir kaç ay
önce kişisel gelişim kitabı yazmaya başlamıştım. Bu dönem, açıkçası,
benim için bir bakıma iyi bile oldu. Günümün büyük kısmını kitabımı
yazmakla geçiriyorum. Sonra, site içerisinde 1 saat yürüyüş yapıyorum.
Yemek hazırlıyor, bu sırada da müzik açıyorum. Arkadaşlarımla ve
ailemle bol bol Facetime’dan konuşuyorum. Televizyonla pek aram
olmadığından sadece haberlere bakıyorum. Günüm, genellikle böyle
geçiyor.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Kitap: Yakınlık-Osho ve Simyacı Paulo Coelho. Bu kitapların mutlaka
okunması gerektiğini düşünüyorum. Film olarak çok bir öneride
bulunamayacağım, ancak “Anne with an E” adlı diziyi tavsiye ederim.
Çok çok güzel...

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir misiniz?

Genelde sebze ve beyaz et ağırlıklı besleniyorum. Karbonhidrat ve
tatlı şeker hiç yemiyorum. Salatalarım meşhurdur. Bütün yeşillikleri
yıkayıp, koyuyorum. Havuç rendeleleyip domates ve salatalık ekliyorum.
Biraz taze soğan ve dere otu doğruyorum. 1 kaşık mısır, 1 yemek kaşığı
zeytinyağı, limon, balzamik sirke ve son olarak da ızgara tavuk ya da
ton balığı ekleyince müthiş doyurucu bir öğün haline geliyor. Bu dönem
bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için ideal. Hareket etmediğimiz ve
kalori yakamadığımız için bu tarz beslenmeyi öneriyorum.

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir?
Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

İlk olarak arkadaşlarımla bir kutlama yemeği düzenlemeye karar verdik.
Daha sonra ailemi görmek istiyorum. Tatil rotamı da çizdim. Londra,
Mykonos ve Los Angeles/Las Vegas seyahati yapmayı planlıyorum. Uzun
bir süre eve girmeyi düşünmüyorum.

Kendinizle başbaşa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı
sağladı?

Şu an içerisinden geçtiğimiz olağanüstü durumda, gün kavramımız
kalmadı. Her gün bir diğerinin aynısı. Bu durumun ne kadar süreceği belli
değil ve motivasyonumuz da, maalesef, yok. Çoğu insan yataktan bile
çıkmak istemiyor. Yarın ya da sonraki gün de yapacak bir şey olmadığını
bilmek bizi gelecek adına umutsuzluğa ve depresyona sürükleyebiliyor.
O nedenle, özellikle böyle bir bilinmezliğin içindeyken; bulunduğumuz
günde, hatta anda kalmaya çalışmamız bizi motive edecektir diye
düşünüyorum. Bu sürecin hepimizi derin bir yüzleşmeye götürdüğüne de
eminim.

En çok neye özlem duyuyorsunuz?

Örneğin ben, testi pozitif çıkmış ve yoğun bakımda yatan bir arkadaşımla
en son kötü ayrıldığım için pişmanım. Şimdi ise iki arkadaşımla
oturup da bir kafede kahve içebileceğim günü iple çekiyorum. Bazı
harcamalarımın gereksizliğini düşünüyorum. Yalınlaştıkça, hayatımda
ne kadar çöp biriktirdiğimi farkettim. Uzun zamandır iki kelimeden
fazla konuşamadığım arkadaşlarımla konuşacak zaman bulunca,
içlerindeki hazineyi keşfettim. Geleceğe dair umutluyum. Yaptıklarımı
iyi ki yapmışım. İyi ki hayatımı dolu dolu yaşamışım diyorum... Artık
yavaşladım, olgunlaşıyorum. Değer yargılarım da değişmeye başladı. İyi
niyet ve vicdanın önemini bir kez daha anladım. Daha yazılacak çok şey
var ama, biraz da bardağınn dolu tarafından bakmanın hepimize faydası
olduğunu düşünüyorum. Mutlu ve sağlıkla kalın... 

Artık yavașladım, olgunlașıyorum.
Değer yargılarım da değișmeye
bașladı. İyi niyet ve vicdanın
önemini bir kez daha anladım.
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Yeni Yaşını
Kutladı
Ankara sosyal hayatının seçkin
isimlerinden Yeşim Tandoğan’ın
Reserve Restaurant’ta gerçekleşen
doğum günü, kendisine ve dostlarına
keyifli bir gün yaşattı.
Yeşim Tandoğan, yeni yaşını en yakın dostları ile kutladı. Yeşim
Tandoğan oldukça renkli anlara sahne olan bu mutlu gününde,
kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi.
Cemiyet hanımları pasta kesimi öncesi, hep birlikte yemek yedi.
Keyifli geçen doğum günü partisinde Yeşim Hanım herkese
teşekkür etti. 

YEȘİM TANDOĞAN

MADE

IN FRANCE

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Sosyal uzaklașma yașadığımız dönemde kullandığımız dezenfektanlar nedeniyle
cildimizin koruyucu tabakası zarar görüyor. Dermatoloji Uzmanı
Dr. Banu Öztürk cildimizi onararak bizi yaza hazırlayacak önerileri ve tedavi
yöntemleriyle aklımızdaki soruları cevaplandırıyor.

advertorial

Bu Baharda
Gençleşelim!

K

oronavirüs pandemisi sebebiyle, 2020 yılının Mart
ayında sosyal uzaklaşma döneminden geçiyoruz.
Evimizde büyüklerimizle ve çocuklarımızla birlikte
vakit geçirmeyi özlemiştik. Belirsiz bir süre de
olsa, bu günler bitecek ve normal rutin hayatımıza
döneceğiz...

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, bu günlerde el yıkamanın
önemini vurguladık. Sık sık dezenfektanlar kullandık. Bunun
sonucunda; cildimizin koruyucu tabakası inceldi, kurudu ve
iyice hassaslaştı. Özellikle ellerimizde tahriş ve kuruluk egzeması
görmeye başladık. Düzenli olarak yoğun bariyer nemlendiriciler
sürerek ellerimizin bu süreçte kurumasını engelleyebilir ve
yaşlanmasını kontrol edebiliriz. Sosyal uzaklaşma dönemi
bittikten sonra herşey kaldığı yerden devam edecek. Doğal
yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve önümüzdeki yaz güneşinin
olumsuz etkilerine karşı cildimizi güçlendirmek için Bahar ayları,
Mart’tan Mayıs’a kadar, ideal aylar; çünkü hava çoğunlukla kapalı
yağmurlu olacak.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, bu
günlerde el yıkamanın önemini vurguladık. Sık
sık dezenfektanlar kullandık. Bunun sonucunda;
cildimizin koruyucu tabakası inceldi, kurudu ve
iyice hassaslaștı. Özellikle ellerimizde tahriș ve
kuruluk egzeması görmeye bașladık.

Önerilerimiz:

▪ Güneşin sebep olduğu fotoyaşlanma için, 4-6 seans mezoterapimezolifting programına başlayabilirsiniz (Özellikle lekeli,
elastikiyeti azalmış, kurumuş; yüz, boyun, dekolte ve ellere). Bu
amaçla, yaşlanma sürecini yavaşlatacak, orta deride su tutan
hyalüronik aside ek olarak, yeni bağ doku yapımını destekleyen
mineral ve peptidler ile toksinlerden arınmasını sağlayan ve cilt
tonunu düzenleyen antioksidan maddeler, cildin orta derisine
sıklıkla iğne yoluyla enjekte edilmektedir. Bazen de dermaroller
yöntemini bu karışımların cilde yedirilmesinde yardımcı olarak
kullanılmaktayız. Mezoterapi yöntemi, sadece yüz ve boyun
için değil, vücutta yaşlanma belirtilerini gösteren her bölgeye
uygulanabilir.
▪ Hassasiyeti artmış ciltler için, 4-6 haftalık yatıştırıcı ve
güçlendirici medikal bakım kürleri (yüz, boyun, dekolte) bahar
aylarında uygun olacaktır. Rozasea, yani kılcal damar artışına eşlik
eden kızarıklık atakları ve sivilcemsi döküntüleri olan bireyler
için kış ayları oldukça zor geçebilmektedir. Klasik bir cilt bakımı,
Rozasea problemi olan bir kişide vahim sonuçlar doğurabilir. O
sebeple bu problemi olan bireylerin cilt bakımları bile dermatolog
gözetiminde özel ürünler ile olmalı, mümkün olduğunca ısıtıcı
cihaz destekli bakımlardan kaçınılmalıdır. Dermatoloğunuz,
gerekli durumlarda size kılcal damarlara ve hassasiyete yönelik
uygulamalar yapacak veya yönlendirecektir...
▪ Sivilce ve yağlanma, geniş gözenek, sivilce izleri problemi olan
ciltler için 4-8 haftalık Akne baskılama programı (yüz, dekolte,
sırt) öneriyoruz. Eğer 4-8 hafta süre ayıramam diyorsanız,
akne maskesi olan Acnelan tek seansta belirgin kuruma
sağlayacaktır. Akne sorunu bir cilt hastalığı olup, mutlaka bu
tedavilerin dermatolog gözetiminde olması gerekmektedir. İğneli
Radyofrekans, fraksiyonel lazer gibi akne izlerine yönelik cihaz
destekli tedaviler de dermatolog gözetiminde yapılmalıdır. Çünkü
akne kolayca tetiklenen, kontrolden çıkabilen bir cilt hastalığıdır.
Nadiren de olsa, bu cihazlar ile yapılan tedavileri takiben tedaviye
daha da dirençli akne atakları görmekteyiz...
▪ Hızlı ve tek seansta ciltte toparlanma istiyorsanız; Mineral aşı
ile tek seansta tüm yüz, boyun, ellerde sıkılaşma elde etmek
mümkün... Cilt yaşlanması sürecinde, en etkilenen hücreler aslında
fibroblast ismini verdiğimiz hücrelerimizdir.

Yani orta deride bulunan ve elastikiyetten sorumlu kollajen ve elastin
lifleri yapan hücrelerimiz. Yaşlanma sürecinde sayıları azalıyor ve
tembelleşiyorlar.. Dolayısı ile mezoterapi kokteylinin içeriğindeki
etken maddelerin mutlaka bu hücreler üzerinde, yapımı uyarıcı
etkileri olmalı... Dolgu maddelerinden sıklıkla duyduğumuz
hyalüronik asit, kendi içine çevre dokudan su çekerek hacimsel bir
etkiyle kırışıklık alanını doldururken, “kalsiyum hidroksiapatit”
içeren mineral dolgu, hem kendisi hacim oluşturur, hem de
çevresindeki fibroblastları yeni kollajen yaptırmak üzere uyarır.
Son zamanlarda, kalsiyum hidroksiapatit etken maddesini, daha
da sulandırılmış şekliyle mezoterapi kokteyli gibi kullanabiliyoruz.
Bu şekline “mineral aşı” diyoruz. Mineral aşıyı, orta derinin en
derinine kanülle veya iğne ile uyguladığımızda, devam eden aylarda
belirgin bir cilt sıkılaşması gözlemliyoruz. Mineral aşıyı en çok
uyguladığımız alanlar, orta yüz, boyun, dekolte ve eller... Hyalüronik
asit ve peptidler içeren diğer klasik gençlik aşıları ciltte nemlenmeyi
ve kollajen yapımını desteklerken, mineral aşı sıkılaştırma ve yüz
ovalitesinin toparlanmasında daha ön plana çıkıyor. Özellikle
kuruluk ve elastikiyet kaybı olan kişilerde, mineral aşıyı takiben
nemi destekleyen klasik gençlik aşılarını da uygulayabiliyoruz.
Ellerin toparlanmasında ve kırışıklıkların giderilmesinde önceliğimiz
mineral aşı olup, ellerde egzema ve kuruluk ön plandaysa klasik
gençlik aşılarını yine mutlaka tavsiye ediyoruz.
Cildimiz, her yazımın sonunda belirttiğim gibi, bir çok önemli görevi
olan, bedeninizin en büyük organıdır. Lütfen cildinizi hekimlere
emanet ediniz. Her türlü cilt rahatsızlıklarınızı önemseyiniz...
Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın...
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HİKMET ÇETİNKAYA

ArtAnkara’dan
Renkli Açılış
ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı,
yerli ve yabancı 125 sanat galerisinin
katılımıyla açıldı.
ATO Congresium’da düzenlenen fuarda 14 ülkeden 125 galeri, müze,
üniversite topluluğu ve proje yer aldı. Binin üzerinde sanatçıyı
ağırlayan fuarda, 4 binden fazla sanat eseri sergilendi. Ankara
Congresium’da düzenlenen açılış töreninde konuşan Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, farklı ülkelerden
birçok sanatçıyı ve çeşitli sanat ekollerini buluşturan fuardan çok
etkilendiğini belirtti. Fuarın gelenekselleşen “Onur Ödülleri” de
törende sahiplerini buldu. “Sanata Katkı Onur Ödülü”ne Tepebaşı
Belediyesi, “Sanatçı Onur Ödülü”ne heykeltıraş Metin Yurdanur,
“Kurum Onur Ödülü”ne ise Baksı Müzesi layık görüldü. 

İNCİ AKSOY, BERİL ÇAVUȘOĞLU
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NURETTİN AKKAYA

DENİZ, GAMZE SAY

ADEM BAȘPINAR

BEDRİ BAYKAM, ÇAĞLA BAYKAM BEZCİ

MANSUR YAVAȘ, BİLGİN AYGÜL

HİKMET-OYTUN ÇETİNKAYA

Katkı Kurum
Onur Ödülü
Eskișehir
Tepebașı
Belediyesi’ne
Ankara
Büyükșehir
Belediye Bașkanı
Mansur Yavaș
tarafından
takdim edildi.
RAUL-ANA HERNANDEZ

AYȘE KILIÇ ÖZASLAN

EFE BEZCİ

davet

GÜRSEL BARAN

NURAY BAȘAR, AYSU YAVUZ, EVRİM BEKİȘOĞLU

Mira Koldaș
Art Gallery’nin
kurucusu Mira
Koldaș da
fuarda standı
bulunan isimler
arasındaydı.
SAVAȘ SİMİTLİ

MİRA KOLDAȘ

KÜRȘAT TÜZMEN

HALE ÜRKMEZGİL

MUSTAFA ERKAYIRAN, NEVZAT CEYLAN, ȘEVKET BÜLENT YAHNİCİ

ASLI KUTLUAY

Ato
Congresium’un
üç katını
kullanan fuarın
açılıșı dört
binin üzerinde
davetliyle yapıldı.
MEMET SUBAȘI

SİRET UYANIK

RAHMİ ÇÖĞENDEZ

IȘIK TEKIȘIK

iyi yaşam

Ayșe Tolga
info@aysetolga.com

Sizi Mutlu Edecek
10 Film Önerim
Evde otururken sizi neșelendirecek ve kafanızı dağıtacak șeyler arıyorsanız
komedi filmleri izlemek iyi bir seçenek olacaktır. Her ne kadar dram, korku, gerilim
ve diğer türlerde kaliteli pek çok film bulmak mümkün olsa da kaliteli bir komedi
filmi izlemek, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Șimdiye kadar
çekilmiș olan komedi filmleri arasında seçim yapmak zor olsa da bu listede yer
alan filmlerden birini izlerken kesinlikle çok eğleneceksiniz.

1

The Big Lebowski (IMDb puanı: 8.1)

Coen Kardeşler’in yapımcılığını, yazarlığını ve
yönetmenliğini üstlendiği The Big Lebowski’de, Jeff
Bridges “The Dude” karakteri olarak karşımıza çıkıyor.
Dude, Los Angeles’ta yaşayan işsiz ve bowling oynamaktan
hoşlanan bir adamdır. Bir gün bir yanlış anlaşılma sonucu zengin
bir adam olan Jeffrey Lebowski ile karıştırılır ve bu adamın
karısı kaçırıldığında kadını kurtarmak için fidyeyi Dude’un
teslim etmesi istenir. Ancak Dude’un yakın arkadaşı olan Walter
Sobchak fidyeyi kendilerine saklamak istediği için işlerin iyice
karışmasına neden olur.

2

The 40-Year-Old Virgin (IMDb puanı: 7.1)

Judd Apatow’un yapımcısı, yazarı ve yönetmeni olduğu
2005 yapımı The 40-Year-Old Virgin isimli romantik
komedi filmi, orta yaşlı bir adamın en sonunda bekaretini
kaybetme hikayesini ele alıyor. Filmde hem yardımcı yazar hem de
başrol olarak yer alan Steve Carrel, senaryonun yanı sıra doğaçlama
diyaloglar ile de oldukça iyi bir iş çıkarmış.

3

Borat (IMDb puanı: 7.3)

Sacha Baron Cohen’in en ünlü filmlerinden olan Borat
(ya da tam ismiyle Borat! Cultural Learnings of America
for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) filmi
saçma ve abartılı sahnelerin yanında Amerikan halkının gerçek
yaşantısını ekranlara yansıtıyor. Film, saçmalığına yakışır bir son
ile bitiyor.

4

Step Brothers (IMDb puanı: 6.9)

John C. Reilly tarafından canlandırılan Dale Doback
karakteri, babası Robert (Richard Jenkins) ile yaşayan ve
ölümcül bir hastalığın pençesinde olan 42 yaşında bir
adamdır. Robert ve Nancy evlendiği ve birlikte yaşamaya başladığı
zaman Brennan ve Dale da üvey kardeşler olarak birlikte yaşamak
zorunda kalır. Bu zorunluluğun içerisinde ikili kısa zamanda
birbirlerinden hoşlanmamaya başlayacaklardır.

5

The Hangover (IMDb puanı: 7.7

Todd Philips’in yardımcı yapımcı ve yönetmen olarak yer
aldığı 2009 yapımı The Hangover filminde Jon Lucas ve
Scott Moore da yazarlar olarak yer alıyor. The Hangover
üçlemesinin ilki olan bu filmde Bradley Cooper, Ed Helms, Zach
Galifianakis, Heather Graham, Justin Bartha ve Jeffrey Tambor
gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmde Phil Wenneck, Stu Price ve Alan
Garner, arkadaşları Doug Billings’in bekarlığa veda partisi için Las
Vegas’a giderler. Las Vegas’a giden arkadaş grubundan Phil, Stu ve
Alan önceki gece ne olduğunu hatırlamazlar ve düğünden önce
damat Doug’u bir an önce bulmaları gerekmektedir.
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6

Meet the Parents (IMDb puanı: 7.0)

2000 yapımı olan bu Amerikan komedisinde erkek bir
hemşire olan Greg Focker (Ben Stiller), kız arkadaşına
evlenme teklifi etmeden önce onun ailesi ile tanışır. Greg,
kız arkadaşı Pam’in ailesini etkilemek ve evlenme teklifini onların
önünde etmek ister ancak havayolu şirketi, nişan yüzüğünün içinde
olduğu bavulu kaybeder. Bu aksilik ile başlayan süreç filmde Pam’in
babasını canlandıran Robert De Niro ile adeta bir kabusa döner.

7

Shaun of the Dead (IMDb puanı: 7.9)

Edgar Wright’ın yönettiği, aynı zamanda yine Wright’ın ve
Simon Pegg’in yazarlığını yaptığı Shaun of the Dead, 2004
yapımı bir İngiliz korku-komedi filmi olarak karşımıza
çıkıyor. Simon Pegg ve Nick Frost’un başrollerini paylaştığı filmde
Pegg, Shaun karakterini canlandırıyor. Shaun, hayatında bir
yandan kız arkadaşıyla bir yandan da annesi ve üvey babasıyla
uğraşmaktadır. Aynı zamanda da dışarda zombi kıyameti
gerçekleşmektedir.

8

Tropic Thunder (IMDb puanı: 7.0)

Ben Stiller’ın yönetmenliğini yaptığı 2008 yapımı Tropic
Thunder’da eskisi kadar revaçta olmayan aktörler bir araya
gelerek bir savaş filmi çekeceklerdir. Ancak filmin çekimi
hali hazırda programın gerisinde kaldığı için filmin yapımcısı, film
ekibini çekimi durdurmakla tehdit etmektedir. Bu nedenle filmin
yönetmeni Damien Cockburn, filmi çekmek için alışılmadık bir
yöntem bulmuştur. Filmi çekmek için beş oyuncu, Vietnam’ın ıssız
ormanlarına tek başlarına gönderilir. Ancak bu bölgede uyuşturucu
üreticisi bir kartel bulunmaktadır. Aktörler burada kısa bir süre
sonra kendilerinin gerçek bir bela içinde olduklarının farkına
varırlar.

9

Despicable Me (IMDb puanı: 7.6)

Pierre Coffin ve Chris Renaud tarafından yönetilen Despicable
Me, 2010 yapımı animasyon film olarak karşımıza çıkıyor.
Filmin kötü karakteri ve başkahramanı olan Gru, yetimhaneden
üç kızı evlatlık alır. Gru’nun baş düşmanı olan Vector ise Büyük
Giza Piramidi’ni çalmak istemektedir. Vector’un bu planını öğrenen
Gru, çok daha büyük bir soygun gerçekleştirmek ister: O da Ay’ı
çalmaktır.

10

Bridesmaids (IMDb puanı: 6.8)

Paul Feig tarafından yönetilen bu 2011 yapımı komedi
filminde hikaye, Annie isimli karakterin etrafında
şekilleniyor. En yakın arkadaşı Lillian, Annie’den
düğününde nedimesi olmasını istemiştir. Annie’nin nedimeliği
kabul etmesi ile birlikte başına gelmeyen kalmaz. Lillian’ın yeni,
güzel ve zengin arkadaşı Helen, Annie ile mücadele etmeye başlar.
Annie’nin fikirlerini sabote eden Helen’in bu tavrı, Annie’nin
kontrolden çıkmasına neden olacaktır. 
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ZEYNEP ADIGÜZEL, ELA ERGİN, ELİF BİLGE AYTEKİN, EMEL MANDALI, TALİHA ÇİLLİOĞLU,
EYLEM ÇELEBİ ÖZTAȘ, PELİN GÜZEL, SEVTAP TUNCER AYVAZ, GÜLDEREN BUDAK

The RitzCarlton’dan
Anlamlı Proje
The Ritz-Carlton, Istanbul; 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
çalışan kadınlar ve kadın
istihdamına dikkat çeken
fotoğraf sergisi “8 Mart, 8 Kadın”
ile kutladı.
Cankat Kalyoncu tarafından çekilen fotoğraflarda
kat hizmetlisinden terziye, garsondan aşçıya,
resepsiyonistten yönetici kadroya uzanan portreleriyle
Ritz-Carlton’ın arkasındaki başarılı kadınlar ön
plana çıkarıldı. Portre satışından elde edilen gelir,
WEConnect International Derneği’ne bağışlandı. 

ARZU KUNT, YAĞMUR KALYONCU

brushandcoha�rsaloon

0312 223 98 30

www.brushandcoha�rsaloon.com

ESRA ÇABUK CÖMERT

Gebelik ve
Koronavirüs
advertorial

Opr. Dr. Esra Çabuk Cömert, dünyada gitgide yayılarak bir pandemiye dönüșen
Koronavirüs enfeksiyonunun önlem ve tedavisi hakkında merak ettiklerinizi
gebelik ve anne-bebek sağlığı açısından değerlendiriyor.

H

ızlı yayılması, bir tedavisinin olmaması ve ölümcül
olması hastalığın yarattığı etkiyi artırmaktadır.
Gebelerde genel popülasyona göre artmış bir duyarlılık
bildirilmemiştir. Ancak gebelerin hastalıklara karşı
daha duyarlı olmaları, Koronavirüs’ün görülme
sıklığının ve ölüm sayılarının yüksek seyretmesi,
benzer virüsler olan SARS-coV ve Mers-CoV enfeksiyonlarının
gebelerde yarattığı yüksek ölüm oranları nedeniyle şüpheli ya da
enfekte gebelerin yönetiminin bu konuda yetkin birçok alanın bir arada
olduğu yerlerde yapılması uygun olacaktır.
Gebelerle ilgili kısıtlı sayıda bilginin mevcut olmasından dolayı,
yönetim şimdilik gebe olmayanlardaki gibidir. Koronavirüs’ün anneden
bebeğe geçtiğine dair henüz bir kanıt yoktur. Yalnız bazı gebeliklerde
fetal distress ve erken doğum görülmüştür.

Gebeler riskli yerlere ziyaret ya da
seyahat yapmamalıdır. Gebelerin
hastane ve yüksek riskli ziyaretlerinde
kesinlikle maske takmaları
gerekmektedir.

Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan
damlacıklarla veya hastalık etkeni bulunan yüzeye temasın ardından el
ile dokunarak göz, ağız, burun mukozasına bulaşabilir.
Damlacığın yaklaşık 2 metrenin ötesine geçmediği bilinmektedir.
Ancak hiçbir semptomu olmayan bireylerde bile bulaşma bildirilmiştir.
Hastalığın kuluçka dönemi ortalama 2-14 gündür. Hastaların ortalama
yaşları ise 49-56 olup vakaların 1/2 yarısında ek hastalık vardır.

Belirtiler Nelerdir?

En önemli belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığı olan hastalığın
tanı yöntemi üst/alt solunum yollarından örnek alınıp PCR yöntemi
ile çalışılmasıdır. Bu yolla yapılan ilk test negatif olsa dahi yüksek
şüpheliler için test tekrarlanır. Ancak iki testin de negatif olması halinde
tanı dışlanabilir.

Gebelerde Nasıl Etkiler Görülmüştür?

Şu ana kadar yapılan çalışmalar ve veriler yetersiz olmakla birlikte,
gebelerin COVID-19’a daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi yoktur.
Karın içinde enfeksiyona yol açıp anomali yaptığını gösteren bir kanıt
da yoktur. Buna karşın yapılan çalışmalarda anne ölümü ve bebek
ölümü olmamıştır.
Genel itibatiyle COVID-19’lu bir gebe sezaryen ile doğurtulmuştur. Bu
doğum yöntemi solunum sıkıntısı nedeniyle seçilmiştir. Emzirme ile
bulaştığına dair de net bir bilgi yoktur; yani geçiş görülmemiştir.

Gebelikte Tedavisi Nasıl Olur?

Ölüm oranı yaklaşık %2 civarında olup; virüsün genetik yapısı, ortaya
çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir. Hastalığın henüz
bir aşısı ya da antiviral bir tedavisi bulunmamaktadır.
Tedavide birçok ilaç önerilmektedir. Burada Sağlık Bakanlığı‘nın
önerdiği algoritmaya göre gidilmesi gerekmektedir. Ancak bu ilaçların
COVID-19 tanısı ile gebelerde kullanımına dair net bir veri yoktur. Bu
ilaçların gebelikte bir sıkıntı yarattığı gösterilmemiştir.

Gebelikte Korona’dan Nasıl Korunuruz?

edilmemesi, odanın iyi havalandırılması, ev halkının diğer
üyelerinden mümkün olduğunca ayrı kalınması, farklı havlular,
farklı tabak, çanak ve mutfak eşyası kullanılması ile farklı
zamanlarda yemek yenilmesi önerilmektedir. Şüpheli bir temas
sonrası gerekli izolasyon süresi olan 14 gün dolana kadar acil
durumlar dışında muayene ertelenebilir.

Gebeler riskli yerlere ziyaret ya da seyahat yapmamalıdır. Gebelerin
hastane ve yüksek riskli ziyaretlerinde kesinlikle maske takmaları
gerekmektedir.

Evet... Zor günler geçirirken, havaların ısınmasını ve bu süreci
bir an önce atlatmamızı temenni ederek kendinize iyi bakın
diyorum. Bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutun.

Şüpheli vaka ile temas halinde ne yapılmalı?

Benim gebelerime naçizane önerim; ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve
balı karıştırıp şöyle güzel bir çay demleyip içmeleri…
Sevgiyle kalın… 

14 gün boyunca mümkün olduğu kadar evde kalınması ve toplu
alanlardan uzak durulması istenir. Bunun yanında eve ziyaretçi kabul

esracab Opr.Dr.Esra Çabuk Cömert Opr.Dr.Esra Çabuk Cömert
esracabukcomert33@gmail.com - Tel:+90 506 293 52 79
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Sağlık Çalışanları
Kahvaltıda
Buluştu
Acıbadem Ankara Hastanesi doktorları
ve personeli 14 Mart Tıp Bayramı’nda,
Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü
Nihan Karaçam Salkaya ve Başhekimi
Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Yörübulut
ev sahipliğinde gerçeleştirilen kahvaltıda
buluştu.
Keyifli bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda; hastanede görevli doktor,
hemşire ve diğer sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nın önemine vurgu
yaptı. Ülkemizin ve dünyanın sağlık açısından hassas günlerden geçtiğini
belirterek sözlerine başlayan Nihan Karaçam Salkaya konuşmasında,
“sağlık çalışanı” olmanın derin anlamını tüm toplumun daha yakından
anladığını belirterek tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini
sunarak onların Tıp Bayramı’nı kutladı. 

MEHMET YÖRÜBULUT

Sercair’in tüm gün otomatik olarak gerçekleştirdiği
temizleme işlemi sayesinde havanız sürekli temiz kalır.
0 312 385 88 50
www.hatupen.com.tr
sercair@hatupen.com.tr
SERCAIR ANKARA BÖLGE DİSTRİBÜTÖRÜ

1354. Cad. 1421. Sok. No: 2 Ostim / Ankara

SAİME KOCABAY

Postüral Bozukluklar
Nasıl Giderilir?
Sportofiz Manuel Terapi Merkezi Kurucusu, Uzman Fizyoterapist Saime Kocabay
çocukluk ve yetișkinlik dönemlerinde postüral problemlerin önlenmesi ve tedavi
yöntemlerine dair merak edilen soruları yanıtlıyor.

Büyüme ve gelişimin en yoğun olduğu dönem,
çocukluk ve ergenlik dönemidir. Bu dönemde
epifiz plakları dediğimiz büyüme plakları henüz
kapanmadığından kemik gelişimi devam eder.
Kasların da bu gelişime aynı oranda destek olması
gerekir. Bu yüzden egzersiz yapmak ve doğru duruşa
sahip olmak ileride yaşanacak postüral sorunları önlemek
amacıyla oldukça önemlidir.

Bu dönemde ne tür egzersizler yapmalıyız?

Egzersiz, kişiye özel olmalıdır. Bu nedenle fizyoterapist tarafından
postür değerlendirilmesi yapılmalı, ardından uygun bir egzersiz
reçetesi belirlenmeli ve ev ödevleri ile birlikte egzersiz programına
devam edilmelidir.

Çocukluk ve erişkinliğe geçiş döneminde en sık
rastlanan postüral problemler nelerdir?

Kifoz dediğimiz kamburluk sorunu ile çok sık karşılaşıyoruz.
Özellikle teknoloji çağının getirdiği bilgisayar ve cep telefonu

advertorial

Ç

ocukluk ve yetişkinliğe geçiş döneminde
egzersiz yapmak neden önemlidir?

kullanımının artması ile beraber sırt kasları oldukça zayıf kalıyor.
Egzersizle de kuvvetlendirilmediği takdirde vücudu dik tutamaz
hale geliyor ve kamburluk oluşmaya başlıyor. Bir diğer karşılaştığımız
postüral sorun ise SKOLYOZdur. Skolyozda duruş bozukluğunun
yanında biraz daha genetik faktörler işin içine giriyor. Daha
ilerlememişken egzersizle önüne geçilmez ise, kişi ilerde daha ciddi
sorunlarla karşılaşabiliyor.

Peki skolyoz ve kifoz arasındaki fark tam olarak nedir?

Kifoz omurganın öne doğru eğilimi ile oluşan bir duruş bozukluğudur.
Sırt kaslarının zayıflığı ile beraber vücut öne doğru eğilmeye başlar,
bunun beraberinde yandan bakıldığında boyun biraz daha öne
doğru çıkık görülür ve bel boşluğunda artış da görülebilir. Skolyoz ise
omurganın yana doğru eğilmesine denir. Bazı skolyozlarda rotasyon
dediğimiz omurlarda dönme de görülebilir. Bu dönme hareketi,
dışarıdan bakıldığında iki kürek kemiğinden birinin daha geriye
çıkık hali ya da önden bakıldığında her iki göğüs arasındaki asimetri
ile fark edilebilir. Bunun dışında skolyozlu bireylerde pelvik asimetri
de en sık rastlanan durumlardan biridir. Her ikisinde de vücut
düzgünlüğü için kas dengesinin sağlanması oldukça önemlidir.

Özellikle teknoloji çağının getirdiği
bilgisayar ve cep telefonu
kullanımının artması ile beraber sırt
kasları oldukça zayıf kalıyor.

Skolyoz ve kifoz tanısı konulduktan sonra hemen
egzersize başlanmalı mı?

Tanı konulduktan sonra derecesi bizim için oldukça önemlidir.
Kifozda 55 dereceye kadar sadece egzersiz tedavisi uygulayabiliyoruz.
Skolyozda ise bu durum 40 dereceye kadar olabiliyor. Fakat ilerleme
durmuyorsa ve derece sürekli artış gösteriyorsa korse takviyesi
ile beraber egzersiz tedavisini kullanıyoruz. 60-70 derece ve üstü
durumlarda ise önce cerrahi müdahale, sonra uygun egzersiz
programı belirleniyor.

Egzersizle tam tedavi edilmeleri mümkün müdür?

Aslında bu egzersize ne zaman başlandığı ile de ilgili. Eğer kemik
gelişimi tam anlamı ile tamamlanmadıysa yapılan egzersizler
omurganın düzelmesinde etkili olabilir. İleri yaşlarda bir egzersiz
tedavisine başlanmış olsa dahi vücut düzgünlüğü sağlanalabilir,
fakat omurgaya etkisi konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Yine
de egzersizin etkinliği gözle görülür bir şekilde belirgindir. Özellikle
skolyozda kullanılan schroth dediğimiz üç boyutlu egzersiz
terapisinin oldukça iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

Bu tür postüral problemler ileride ne gibi sağlık
sorunlarına yol açıyor?

Duruş bozukluğu çocukluk döneminde fark edilmezse; ileriki
yaşlarda bel fıtığı, boyun fıtığı gibi ortopedik problemlerin
habercisi sayılır. Fakat bunun dışında, çok daha ciddi sorunlar ile
de karşılaşabiliyoruz. Omurgadaki eğrilik devam ederse kalbe ve
akciğerlere baskı yapabiliyor ve solunum ile ilgili ciddi sıkıntılar
ortaya çıkabiliyor.

Erken yaşta çocuklarımızı spora yönlendirerek bu tür
sorunların önüne geçebilir miyiz?
Spor yapmak oldukça etkilidir. Fakat bu yapılan spora da bağlı
aslında. Bazı sporlar, çocuğun kemik ve kas gelişimini bir yönden
desteklerken diğer taraftan bazı kas gruplarını zayıflatabiliyor. O
zaman da, bu sporların yapılacak ek egzersizler ile takviye edilmesi,
bu sorunun önüne geçebilir. Ayrıca çocuklarımız spora başlamadan
önce, kas-iskelet sistemleri değerlendirilip istediği spora uygun
olup olmadığı da ortaya konmalıdır. Eğer problem ile karşılaşılırsa
da uygun egzersizler ile vücut ve spor uyumlandırılır. Böylece spor
sakatlıklarının da önüne geçilebilir. 

Ümit Mahallesi Çamlıca Bulvar Sitesi D Blok Kat 2 No: 10
Ümitköy / Çankaya / Ankara Galleria ve Shell Benzinlik Karșısı
Tel: +90 312 236 33 37
sportofiz
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JOHN WOOD, LUCCA GARRAT, MELTEM TÜRKER, LOGAN CORDY

Brexit Sonrası
Gayrimenkul Fırsatları
Türk yatırımcılara yurtdıșında konut ve perakende gayrimenkul edinme
konularında danıșmanlık ve aracılık hizmetleri sunan GRED, resmi iș ortağı
Knight Frank ile birlikte düzenlediği The Global ShowCase (Global Vitrin) projesi
kapsamındaki Brexit sonrası Londra’ya ilișkin 4. urbanLAB toplantısını
İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleștirdi.

D

ünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından
Knight Frank’in Türkiye’deki resmi iş ortağı GRED
(Global Real Estate Development), inovatif projesi
“The Global Showcase” (Global Vitrin) kapsamındaki
urbanLAB toplantılarının dördüncüsünü İstanbul
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. MAG PR Solutions
destekleriyle organize edilen toplantı oldukça yoğun bir ilgi gördü.
GRED Kurucusu ve CEO’su Meltem Türker, Knight Frank Küresel
Pazarlar Londra Temsilcisi Logan Cordy, The Brentford Projesi
Satış Yetkilisi John Wood’un ve Ballymore Group Türkiye yetkilisi
Lucca Garrat’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda; İngiltere’deki

gayrimenkul pazarları, Brexit sonrası ekonomik değerlendirmeler
ve Batı Londra’nın parlayan yıldızı Brentford bölgesinin en önemli
dönüşüm projelerinden biri olan The Brentford Project’in de tanıtımı
yapıldı.

Londra Global Pazarda Lider

Londra’daki gayrimenkul pazarı özelinde Brexit sonrası güncel
bilgilerin aktarıldığı ve Batı Londra’nın en özel dönüşüm
projelerinden biri olan The Brentford Project’in tanıtıldığı urbanLAB
Londra toplantısında konuşan GRED Kurucusu ve CEO’su
Meltem Türker, Londra’nın global pazarda liderliğini koruduğunu
ve yatırımcıların gözdesi olduğunu dile getirdi.

“GRED, yurt dışında gayrimenkul yatırımı
arayanlar için en doğru adres”
The Global ShowCase ile dünyanın sayılı yatırım yapılabilir
şehirlerinin Berlin, Londra, NewYork ve Lizbon olduğunu; Brexit
sonrası ise tekrar Londra pazarını ele alan ve şehrin en can
alıcı projelerinden biri olan The Brentford Project’i Türkiye’ye
getirdiklerinin altını çizen GRED Kurucusu ve CEO’su Meltem
Türker, sözlerine şunları ekledi: “GRED olarak sektördeki
deneyimimiz ve Knight Frank gibi global bir gayrimenkul
danışmanlık firması ile olan stratejik ortaklığımız sayesinde
bugün için yatırım yapılabilecek şehirlerdeki projeleri Türk
yatırımcılarla buluşturmaya Londra ile devam ediyoruz. Son
aylarda yatırımcılarımızdan aldığımız Brexit sonrası pazarın
güncel durumuna ilişkin sorulara yönelik, bugün burada
pazara ilişkin en doğru veri ve beklentileri sizlerle paylaşmak
istedik. Londra’da Brexit sonrası yatırım potansiyeli yüksek
örnek bir dönüşüm projesi olan The Brentford Project bu etapta
lansman için seçtiğimiz proje oldu.”

“Londra, Brexit sonrası güçlenerek yatırımcının
gözdesi olmaya devam edecek”
Brexit sonrası İngiltere ve Londra gayrimenkul pazarına
ilişkin verileri paylaşan Knight Frank Küresel Pazarlar
Başkan Yardımcısı Logan Cordy, İngiltere’de 2020 - 2024
yılları arasında kümülatif olarak ev satış fiyatlarında 15%,
kira gelirlerinde ise 10% artış beklendiğini, Londra’nın yine
ortalamada 13% artış oranı ile global pazardaki liderliğini
koruduğunu belirtti.
Brentford bölgesinin parlayan yıldız olduğunu belirten
Knight Frank Küresel Pazarlar Satış Müdürü John Wood, bu
bölgenin en önemli dönüşüm projelerinden biri olan The
Brentford Project için “The Brentford Project Londra’da yatırım
yapılabilecek örnek dönüşüm projelerinin başında geliyor’’ dedi.
Proje ile ilgili bilgi veren Ballymore Group Temsilcisi Lucca
Garratt, The Brentford Projesi’nin şehir yaşamı ve doğayı eşsiz
mükemmellikte bir araya getirdiğini söyleyerek “Londra
merkeze 25, Heathrow Havaalanı'na 15 dakika mesafede yer
alan Brentford, ulaşım açısından zengin alternatiflere sahip
kilit bir lokasyonda yer alıyor. Richmond ve Chiswick gibi
Londra’nın en prestijli adreslerine komşu olan Brentford,
geçmişi 15.yüzyıla dayanan bir tarihin de mirasçısı. Dünyaca
ünlü 300 dönümlük Kew Bahçeleri’ne ve 200 dönümlük Syron
Park'a da komşu olan projemiz, 11 blok ve çeşitli restoran, kafe
ve dünyaca ünlü markaların da yer alacağı geniş bir alışveriş
caddesine de sahip. Brentford projesinin ayrıca yıl boyunca
çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan geniş bir
meydanı da bulunuyor” dedi.
The Brentford’un ödeme planlarından da bahseden John
Wood sözlerine şunları ekledi: "Yüksek kira geliri ve değer artış
beklentisi ile yükselen projede kredi seçenekleri de bulunuyor.
10 yıl garanti altında olan evler, 369.000 £’dan başlayan fiyatlar
ile yatırımcılara sunuluyor." 80% ödemenin anahtar teslimde
yapıldığı projede mevcut mortgage imkânları ve ödeme planları
hakkında da bilgi verildi.
Projenin Türkiye tek yetkili satış haklarını üstelenen GRED
adına, projenin Türkiye satış çalışmalarının dünya genelinde

çeşitli portföyler ile Bebek’teki ofis üzerinden devam edeceğini belirten
GRED Kurucu Başkanı Meltem Türker, "Ülkemizi global arenada
temsil etmek adına özverili çalışmalarımız devam ediyor, çok yakın
zamanda İstanbul’un en iyi projelerinin de global arenada temsili için
yoğun ve heyecanlı bir çalışma içindeyiz’’ dedi. 

davet

TAYLAN DALARAN

GÖRKEM ALYANAK

İBRAHİM CANGÜL

BURAK IȘIK

Doğum
Gününü Yakın
Arkadaşlarıyla
Kutladı
Ankara’nın tanınan simalarından
Avukat Fırat Arslan yeni yaşını yakın
arkadaşlarıyla birlikte kutladı. İş
ve cemiyet hayatından çok sayıda
davetlinin olduğu doğum günü
partisinde Arslan, tüm konuklarıyla
yakından ilgilendi.
İncek Pelops Otel’de gerçekleşen doğum günü partisinde kendisini
yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Fırat Arslan, gece
boyunca gönlünce eğlendi. Partiye katılan konuklar bol bol fotoğraf
çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

FIRAT ARSLAN

T Ü R K İ Y E ’ N İ N İ L K Y E R L İ S E R M AY E L İ U LU S L A R A R A S I E M L A K Z İ N C İ R İ

40 yıllık deneyimimizle Türkiye’de gayrimenkul sektörüne kazandırdığımız ilklerin
ve milli sermayeyle bir dünya markası olmanın gururunu yaşıyoruz.
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Sektörün En Genç CEO’su

EFE IRVUL

Birikimi ve çağdaș vizyonuyla bugüne kadar pek çok beğenilen projeye imza
atan Pastel Film’in yeni kușak temsilcisi Efe İrvül; bizlere sektörün sorunları ve
sunduğu fırsatlar karșısında, enerjisi ve dinamizmiyle
verdiği mücadeleyi anlatıyor...

S

izi yakından tanıyabilir miyiz?

İstanbul Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Medya Bölümü’nü bitirdim. 25 yaşındayım. Pastel
Film’in CEO’suyum. Sporla aram çok iyi diyemem
ama tenis oynamayı ve at binmeyi severim. Hem işim
gereği, hem de eğlence için; yerli-yabancı sinema
filmlerini ve dizileri izlemeyi çok severim. Eğlenerek, severek
yaptığım bir işim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum.

Sektörün genç temsilcileri arasında yerinizi
alıyorsunuz. Yapım şirketlerinin karşılaştıkları en
büyük zorluklar sizce neler?

Son yıllarda yapım şirketlerinin karşılaştıkları en önemli
zorlukları üç başlıkta özetleyebiliriz :
▪ Finansal sıkıntılar – konvansiyonel TV ortamında ekonomik
durum ve bütçelerin daralması
▪ Yetersiz yaratıcı insan kaynağı/proje üretimi
▪ Teknolojik değişimle yeniden biçimlenen medya ortamına
geçiş sancıları
Sektörümüzün içinde bulunduğu bu ortam risklerle beraber
fırsatlar da sunuyor. Genç bir yapımcı olmanın avantajlarından
faydalanırken, dezavantajlarından kaçınmak için dikkatli
olmam gerektiğinin farkındayım.

Genç ve alanında eğitimli bir yapımcı olarak; değişime açığım,
teknolojiye uyum konusunda vizyon, enerji ve motivasyonum
var. Diğer taraftan; gençlik enerjimi ve heyecanımı tecrübe ile
birleştirmezsem, hata riskim artar. Bunun bilincindeyim ve 40
yıllık iş ve 30 yıllık yapımcılık tecrübesini bana aktaran babam
Yaşar İlvür ile birlikte çalıştığım için çok şanslı olduğumu
düşünüyorum. Umarım uzun yıllar, bana verdiği bu konfor
alanında, Babam Yaşar İlvür’ün yanında, Pastel Film’de eşsiz
deneyimlerle donanmaya devam edeceğim. Gençlik enerjimi ve
vizyonumu değişen medya ortamına aktararak, çağı yakalayan
başarılı işler yapacağım.

Yayınlamak için doğru zamanı beklediğiniz bir
projeniz var mı?

Hem konvansiyonel TV için, hem de yeni medya ortamı
diyebileceğimiz dijital alanda yapmak istediğim farklı işler var.
TV ortamının dinamiklerine, rekabete ve ekonomik duruma göre
hazırlıklarımız mevcut. Ayrıca, uygun platformlarla çalışarak
hayata geçirmek istediğimiz dijital proje çalışmalarımız da var.

Yapımcılığını üstlendiğiniz dizi ve filmlerde oyuncu
seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz?

Dizi veya filmde tüm süreçlerin ve yaratıcı ekiplerin uyumlu ve
dengeli yönetilmesi gerekir. Oyuncu seçiminde de yaratıcıların
tercihleri ve uygun buldukları adaylar arasından çalışma
koşullarına en uygun olan ve projenin başarısına en fazla katkı
saylayacak oyuncuyu tercih ediyoruz. Bence bir hikayeyi en iyi
anlatmanın yolu, gerçek ve derinlikli karakterler yaratabilmekten
geçiyor. Karakterin en iyi “vücut bulacağı” oyuncu bence doğru
oyuncudur. Bununla beraber, oyuncuların uygunlukları kadar, iş
disiplinleri, ekip çalışmasına olan uyumları, çalışma arkadaşlarına
saygılı olmaları gibi özellikler de tercihlerimizde çok önemli rol
oynuyor. Dizi setleri “maraton koşusu” gibi uzun soluklu çalışma
ortamlarıdır. İş barışı, saygı ve sevgi olmadan huzurlu ve verimli
bir çalışma ortamı sağlamak mümkün değil.

Peki senaryo süreci nasıl oluyor? Buradan sesini
size duyurmak ve fikrini ulaştırmak isteyenlere de
kaynak olsun. Bir yapımın ekrana gelene kadarki
yolculuğu nasıl işliyor?

Projenin ortaya çıkışı farklı süreçlerin sonucunda olabiliyor. Bunlar;
▪ Yurtdışında başarılı olmuş hazır bir formatı alıp, adapte etmek,
▪ Deneyimli yazarların/proje tasarımcılarının hazırlayıp sunduğu
işlerle yola çıkmak,
▪ Ya da bazı işlerimizde olduğu gibi, kanallardan gelen talepler
doğrultusunda bizim sipariş verip çalıştırdığımız işler olabilir.
Hangi süreçle yol alırsak alalım, önemli olan iki unsur var.
Bunlardan ilki, seyredilmeye ve takip edilmeye değer bir fikirden
türeyen proje; ikincisi ise bu projeyi, “iğne oyası” gibi incelikli
işleyerek, yazacak olan yazar ekibi.
Bize seslerini duyurmak isteyenler, projelerini direkt
gönderebilecekleri gibi, var olan yazarların ekiplerindeki proje
çalışmalarına dahil olabilirler.

Sektörün dününü, bügününü ve geleceğini
değerlendirdiğinizde ne gibi farklılıklar
görüyorsunuz?

Ülkemizin özel televizyonculuk sektörünün, gelişmiş ülkelerle
kıyaslandığında “bebek” denilebilecek yaşta olmasına rağmen,

hızla geliştiğini düşünüyorum. Sektör bileşenleri, ülkenin
ekonomisi ve diğer koşulları nedeniyle çok da konforlu
olmamasına rağmen; hem yaratıcılık anlamında, hem de teknik
kalite olarak oldukça başarılı bir çizgiye ulaştı. Ama daha
önümüzde gidecek çok yolumuz var. Öncelikle fikir üreten
ekiplerimizi, yaratıcı insan kaynağımızı, verimli ve hak ettikleri
iş ortamında çalıştırmalıyız. Çağı yakalamak, sadece teknolojiyi
takip etmek demek değildir. Bizim işimiz, uygun ve yaratıcı insan
kaynağı ile ilerler; teknolojik gelişme ve imkanlarla taçlandırılır.
Bence içerik üretiminde başarının anahtarı; kaliteli insan
kaynağını, verimli olabileceği ortamda çalıştırmak ve yaratıcılığı
teknolojinin imkanlarıyla buluşturmak.

İnternet mecralarının hızlı bir yayılma süreci
oldu? Bu konuyu kendi alanınızda nasıl
değerlendiriyorsunuz?

İnternet kullanan gençlerin artışıyla birlikte dijital platformlardan
dizi ve film izleyen yeni bir kitle ile karşı karşıyayız. Gelişmiş
ülkelerde TV ortamı büyük bir değişime uğradı. İçerik üretimi
ve tüketimi dijital platformlara kaymış durumda. Türkiye’de
hala ücretsiz/açık TV kanallarının egemenliğini sürdürmesine
rağmen, değişim hızla devam ediyor. Dünyadaki ve ülkemizdeki
gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Dijital ve ödemeli
izlemenin ülkemizde ne zaman hakim hale geleceğini kesin
olarak söyleyemesek de, değişim ve dijitalleşme hızla devam ediyor.
Pastel Film olarak, dijital dünyada yerimizi almak için hazırlıklar
yapıyoruz.

Bu tarz dijital platformlar için projeleriniz var mı?

İtiraf etmeliyim ki; genç bir yapımcı olarak beni en çok
heyecanlandıran projeler, dijital platformlar için hazırladıklarımız.
Üzerinde çalıştığımız farklı tarzlarda dijital işlerimiz mevcut.

Pastel Film olarak bizi ne gibi sürprizler bekliyor?
Gelecek projelerinizden bahseder misiniz?

Hem free TV/açık kanallar, hem de dijital platformlar için
farklı işler hazırlıyoruz. Farklı türlerde işler çalışıyoruz ve her bir
projelerin olgunlaşması uzun zaman alıyor. Zamanı geldikçe yeni
projelerimizi izleyicilerimizin beğenisine sunacağız.

Hayalini kurduğunuz ve yapımcılığını üstlenmek
istediğiniz bir dizi ya da film projesi var mı?

Olmaz mı! Hem dizi, hem de sinema filmi projelerimiz var. Bir
an önce hayata geçmeleri için sabırsızlandığımı itiraf etmeliyim.
Hayallerimin başarılı işlere dönüşmesi için, bu projelerin ön
çalışmalarını, sabır ve titizlikle sürdürüyorum.

Dünyada ve ülkemizde, sektörünüz içerisinde
yapılan en iyi yapıt sizce hangisi? Yapımcı ben
olmalıydım dediğiniz bir proje var mı?

Tek bir tane söylemek zor. Beğendiğim ve imrendiğim çok iş
sayabilirim:
Sinemadan ilk aklıma gelenler; “Babam ve Oğlum”, “7. Koğuştaki
Mucize”, “İftarlık Gazoz”, “Nefes: Vatan Sağ Olsun”, “Üç Maymun”,
“Fetih 1453”, “Baba Serisi”, “Dövüş Kulübü”, “Gladyatör”, “Yeşil Yol”,
“Rüzgar Gibi Geçti”, “Cesur Yürek”, “Matrix”, “Çöküş”, “Er Ryan’ı
Kurtarmak”.
Dizilerden bir çırpıda sayacaklarım ise; “Breaking Bad”, “Peaky
Blinders”, “Blacklist”, “Sex Education”, “Şahsiyet”, “Bozkır”, “Adana
01”, “Mucize Doktor”, “Çukur”, “Sefirin Kızı”. 
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Eğlenceli
Kutlama
Bilkent Holding’in önde gelen
șirketlerinden Tepe Emlak Yatırım
yönetiminde olan Bilkent Center’ın
yenilenen sinemasında düzenlediği
etkinlik ve organizasyonlarla dikkat
çekmeye devam ediyor.

BİRGÜL, AYBARS ERÇOBAN

Bilkent Center’ın yenilenen sineması, VIP salonunda düzenlenen
eğlenceli bir doğum günü partisine ev sahipliği yaptı. Anne Birgül
Erçoban organizesinde düzenlenen renkli partide, Aybars Erçoban
5. yaş gününü sevdikleriyle kutladı. Partiye katılan konuklar,
minik Aybars’ın mutlu anlarının yer aldığı videoyu izledi.
Doğum günü pastasının alkışlar eşliğinde kesilmesinin ardından
konuklar, Aybars’ın en sevdiği çizgi film olan “Kaptan Pengu ve
Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü”nü birlikte izleyerek keyifli
bir gün geçirdiler. 

Şekersiz
Diyetin
Formülü
Hurma
UZM. DYT. RABİA NUR KOCAMIȘ

K

uzey Afrika ve Orta Doğuda daha çok yetişen hurmanın
Latince adı phoenix dactylifera olarak bilinmektedir.
Taze ve kurutulmuş meyve olarak tüketilebilen
hurmanın; İran, Kudüs, Medine ve Tunus hurması başta
olmak üzere pek çok çeşidi bulunmaktadır. Son yıllarda
hurma suyu konsantresi, hurma şurubu ve hurma
pekmezi; şekersiz diyet tariflerin vazgeçilmezi olmuştur.

Besin Değeri

100 gramı yaklaşık 300 kkal enerji vermekte ve günlük alınması
önerilen posa miktarının %50’sinden fazlasını karşılamaktadır.
Olgun hurma bağırsak sağlığı için gerekli olan sindirilebilir diyet
posası bakımından zengindir. Potasyum, kalsiyum, sodyum,
magnezyum, çinko, demir, fosfor mineralleri bakımından
zengindir. Hurma muzdan 2,5 kat daha fazla potasyum içeriğine
sahiptir. A vitamini, folik asit, kolin, K vitamini, niasin olmak üzere
pek çok vitamin içermektedir. Fenolik bileşikler gibi suda çözünen
ve karotenoidler gibi yağda çözünen antioksidanlar bakımından
da zengindir. Hurmanın güneş altında kurutulmasıyla antioksidan
etkisi azalmaktadır. Taze hurma, kuru hurmaya kıyasla daha çok
karotenoid içermektedir.
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Diyetteki Yeri

Hurmanın %50’sinin şeker olduğunu ve dolayısıyla kalori içeriğinin
de yüksek olduğunu unutmamalıyız. 400-500 gram hurma
tüketildiğinde vücut ağırlığı 50 kg olan bireyin günlük enerji
ihtiyacı tamamen karşılanmış olacaktır. Hurma karbonhidrat
açısından zengin bir besin olmasına rağmen, glisemik indeks
değeri 39’dur. Bu değer düşük glisemik indeks olarak kabul
edilmektedir. Diyet sürecinde ara öğünlerde ceviz, fındık,
badem, kaju, yer fıstığı gibi yağlı tohumlarla veya tahin eşliğinde
tüketildiğinde kan şekerinizi yavaş yükselterek daha uzun süre

Ramazan ayında sıklıkla tüketilen
bu meyveyi diyet listelerinin
vazgeçilmezi yapan özellikleri
Uzm. Dyt. Rabia Nur Kocamıș ile
birlikte inceliyoruz…
tok kalmanızı sağlayacaktır. Bir tatlı kaşığı tahine batırılmış 2-3
adet küçük boy hurma kahvenizi yudumlarken size eşlik edebilir.
Diyabetik diyetlerde ise ara öğünlerde süt, yoğurt, kefir eşliğinde
tüketilmesiyle kan şekeri kontrolü daha iyi sağlanacaktır. 2-3 adet
küçük boy hurma ve 1 su bardağı sade kefir ile posa ve probiyotik
içeriği zengin bir ara öğün hazırlayabilirsiniz. Bir çay bardağı
toz şeker 400 kkal içerirken aynı miktarda hurma yalnızca 220
kkal içermektedir. Ayrıca hurma, şekerde bulunmayan vitaminmineral, fitokimyasallar, lif ve antioksidanlar bakımından da
zengindir. Şekersiz kek, pasta gibi tatlı tariflerinizde; çekirdekleri
çıkartılarak sıcak suda beklemiş hurmaların kabuklarını soyup
blenderdan geçirerek kullanabilirsiniz.

Sağlığınız Açısından Faydaları

Hurma birçok kronik hastalık üzerinde olumlu etkileri bulunan
zengin fitokimyasal içeriğine sahip, önemli bir antioksidan
kaynağıdır. Kardiovasküler hastalık ve kanser riskini azaltmakta,
ayrıca ağrı kesici ve antidiyabetik etki göstermektedir. Hurma
yağda çözünen fitokimyasallardan en çok fitosterolleri
içermektedir. Elma, portakal, yaban mersini, kızılcık ile
karşılaştırıldığında hurma en yüksek fitoöstrojene sahiptir. Gebelik
ve doğumla ilgili faydalarının, içerdiği bitkisel kaynaklı östrojenler
ve oksitosin benzeri etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Doğum sırasında kas hareketlerini kolaylaştırıcı ve doğum sonrası
komplikasyonların önlenmesinde etkilidir. Hurma çekirdeğinin
polifenol içeriği ve antioksidan kapasitesi, üzüm çekirdeği gibi
antioksidan kapasitesi yüksek besinlerle karşılaştırıldığında 10
kat daha yüksek olduğu bulunmuştur. Fitohormonlardan oldukça
zengin olan hurma çekirdeği yağının ciltteki kırışıklık yüzeyi ve
derinliğinde azalma sağladığı bildirilmiştir.
Sağlık ve huzur dolu günler dilerim. 

Next Level A Blok Kat:16 No:81 Söğütözü-Ankara T: +90 553 333 21 15
dyt.rabianurkocamis ▪ www.rabianurkocamis.com

Kontür makyaj yaptırılacak yerin hijyen kurallarına çok
dikkat etmesi ve kișiye özel ekipman kullanmasının oldukça
önemli olduğunu belirten Ergül Keskin Conture Make Up
Studio’nun Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni
Ergül Keskin sağlıklı kontür makyajla ilgili
önemli bilgiler veriyor.
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Güzelliğin Sağlıklı Yolu
Doğru Kontür Makyaj

G

üzellik, tarih boyunca kadınlar için her zaman
çok önemli bir konu olmuş, bununla ilgili çeşitli
uygulamalar her zaman dikkat çekmiştir. Son yıllarda
giderek artan güzellik işlemleri, özellikle de makyaj
uygulamaları, hayatımızın merkezinde yer almaktadır.
Bu uygulamaların başında gelen kontür makyaj,
sabahın ilk ışıklarından akşamın son saatlerine kadar bakımlı, güzel
görünmek için pratik bir yol sunmakta ve makyaj rutinini kolay
hale getirmektedir. Ancak bu noktada uygulanacak kontür makyaj
uygulamalarının profesyonel kişiler tarafından sağlık standartlarına
uygun olarak yapılması ortaya çıkan sonucun iyi olması için
belirleyici bir rol üstlenmektedir.

En önemli nokta hijyen

Kontür makyaj yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken
noktalardan bir tanesi hijyendir. Son yıllarda kadınların
sıklıkla tercih ettiği kontür makyaj uygulamasında geri dönüşü
olmayan problemler yaşamamak adına, doğru seçimler yapmak
gerekmektedir. Öncelikli olarak alanında iyi eğitim almış,
profesyonel kişilerce uygulanması gereken kontür makyaj; tamamen
kişiye özel ekipmanlarla yapılmalıdır. Kullanılan cihazlar ve ortamın
steril olması uygulama yapılacak kişi için son derece önemlidir.
Uygulama sırasında kişiye özel ve tek kullanımlık steril iğneler ve
alerji riski bulunmayan doğal pigmentler kullanılmalıdır. Kontür
makyaj, profesyonel kişiler tarafından steril bir ortamda yapıldığı
sürece son derece güvenli bir uygulama olup, sağlık açısından da
herhangi bir risk oluşturmaz.

Kaş kontüründe sağlıklı yöntem: Mikropigmentasyon

Söz konusu kaş kontür işlemi olduğunda en çok iki yöntem
tercih edilir; microblading ve mikropigmentasyon. Biz Ergül
Keskin Conture Make up Studio olarak daha sağlıklı olduğunu
düşündüğümüz mikropigmentasyon yöntemini kullanmaktayız.
Çünkü microblading yöntemi cilt dokusuna zarar vererek, sağlık
açısından ciddi riskler oluşturur. Bu durumun temel sebebi, işlemin
uygulama tekniğidir. Microblading işleminde iğne uçlu kalemlerle
cilde kesikler atılır. Bu durum hem kanamalara hem de cildin
üzerinde açık yaralara yol açar.
Mikropigmentasyon işleminde ise kontür uygulanacak bölgeye
pigmentler, ucunda mikro iğneler olan bir cihaz yardımıyla
bırakılır. Cildin yüzeyinde çalışıldığı için dokularda herhangi bir
deformasyona ve zarara yol açmaz. Diğer işlemdeki gibi açık yaralar
söz konusu değildir. Aynı zamanda alerjik reaksiyon riskini de
minimize eder. Mikropigmentasyon işleminde önemli olan steril bir
ortamda tek kullanımlık iğnelerle profesyonel ve eğitimli kişilerce
yapılmalısıdır. Sonuç uzun süre kalıcı olacağından bu kriterler çok
önemlidir.

İşlemin klinik bir ortamda yapılması oluşabilecek tüm olumsuz
sonuçları ortadan kaldırmaktadır.

Eyeliner kontür güvenli bir uygulama mıdır?
Dudak kontürü yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler Her zaman bakımlı görünmek isteyen kadınların makyaj rutininde
en çok zaman alan kısım belki de gözlere eyeliner uygulamaktır.
nelerdir?
Kontür makyaj uygulamalarında diğer bir trend işlem dudak
kontürdür. Güzellik algısı üzerinde son derece önemli rol oynayan
dudaklara estetik müdahale olmaksızın dolgunluk sağlamak,
kaybettiği pigmenti yerine koymak ve çerçeve oluşturmak dudak
kontür uygulaması ile mümkündür. Alanında profesyonel
uzmanlarla cilt alt tonuna uygun renkte ve bitkisel boyalarla yapılan
dudak kontür uygulaması da kişiye özel iğnelerle yapılmalıdır.

Eyeliner kontür ile her zaman iyi görünmek pratik hale gelmektedir.
Birçok kişi eyeliner uygulamasının göz altı ve göz üstüne yapılması
nedeniyle endişe duymaktadır. Ancak uzman ve eğitimli kişiler
tarafından kaliteli malzemeler kullanılarak uygulandığında hiçbir
zararı olmayan bir işlemdir. Kesinlikle dokulara zarar vermez çünkü
deri üst katmanı üzerinde çalışılır. Bu sayede hem doğal hem de
etkileyici bir görünüm elde edilir. 

Ergül Keskin Conture Make-Up Studio
Turan Güneș Bulvarı, Park Oran Ofis, Kat: 5 No: 11-12 Oran / ANKARA T: +90 (312) 490 00 98 - +90 (533) 224 21 28
Zorlu Center R1 Terasevler Kat: T1 D:104 Beșiktaș / İSTANBUL T: +90 (212) 801 57 50 - +90 (538) 040 63 65
www.ergulkeskin.com.tr

ergulkeskinofficial

davet

DENİZ-NAZ-ELA ALTINTAȘ

ADA AYTAÇ, GÜLBİN SARIGÜL

ÖZGE-ADA DİNLER

Bilkent
Center’da
Film Keyfi!
Bilkent Holding’in önde gelen
şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım’ın
yönettiği Bilkent Center’ın yenilenen
sineması, L.O.L oyuncaklarının ilk
kez beyazperdeye uyarlandığı L.O.L
Sürpriz animasyon filmi gösterimine
ev sahipliği yaptı.
Bu sene 20. yılını kutlayan ve sürekli gelişerek bünyesine birçok
markayı dahil eden Bilkent Center, fark yarattığı etkinliklerine bir
yenisi daha ekledi. Seçkin konuklar, düzenlenen özel kokteylin
ardından, yenilenen Prestige Sineması’nda L.O.L Sürpriz filminin
tadını çıkardılar. 

ECEM-TUĞBA-MİNA SARIÇAM

ARYA-ARZU SABUNCU

HANDE-MELEK-MURAT ERKÜTÜK

EYLÜL-ÖZGE DİKEN

DEFNE-EVRİM KAYA

FATMA-ZUHAL-ZEHRA DURMAZ, ALYA-MERAL ÇETİN

OYA-ADA BAȘARIR

EFE-EDA-MELDA SARIȘEN

VERA-GÖZDE KOÇ

NEVA-KATE ACAR

Cemiyet
hayatının
tanınmıș simaları
ve minikler Punk
Boi, Queen Bee
ve Vacay Babay
adlı oyuncak
bebeklerin
hikayelerini
izleme imkânı
buldu.

SARE-ECE SALICI

YAĞMUR ARI, BİLGE APAYDIN

İSMET-CEYDA ERASLAN

ÖZGE-MİRA ÇAVUȘOĞLU

ECE-CEYLİN GÜLEÇ

GAMZE-MİNE-MİRAY ÖNEY, NİL-BURCU AKÇAL, DİLARA-ALİNA TÜRKTAN

LİNA-RUȘA-ALYA ACAR

ÖZDE-TİBET ERKOÇ

MİLA-AKIN YÜCEL

GÖKNUR-ELİF-EZGİ ASLAN, FUNDA-DAMLA KARSAN

GÜLDEN-GÖKÇE YILDIRIM

ÖZGÜR-ADA-GÖZDE-AREL ÖZKAN

GÜLȘAH-ARYA-SELİM SEVİNÇ

Bilkent Center
Prestige Sinema;
yenilenen fuaye
alanı, iç mimarisi,
salonları ile
konuklardan
büyük beğeni
topladı.
GAMZE-ILGIN-IRMAK ISSI

DURU-AYÇA YILDIZ

SEVİLAY-MİNA HELVACIOĞLU

röportaj

JALE BALCI, HANDE ÇİLEK

Eve Tat Katan
Mutluluklar
Pek çok insanın yemeğe bakıș açısını değiștiren
ve ilham veren Șef-Yazar Jale Balcı ve Bilinmeyen
diyarların kapılarını aralayan Seyahat Yazarı
Hande Çilek evde geçirdiğimiz bu günlerde, mutluluk
verici tariflerini MAG okuyucularıyla paylaștı.

P

esto Soslu Kabak Spagetti
2 kişilik

Malzemeler :

- 4 adet orta boy kabak (jülyen veya spiral - kesilmiş)
- 1 çay bardağı top mozarella peyniri
- 1 çay bardağı tane mısır
- 1 yemek kaşığı kaju
- 1 su bardağı cherry (kiraz) domates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber

Pesto sos için

- 1 su bardağı fesleğen
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı rende parmesan
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Jale Balcı’nın Tariﬁ

A

rmutlu Muffin
6 kişilik

Malzemeler:
Badem Tozlu Karışım

▪ Fırını 180 derece ısıtın.
▪ Kabakları sebze kesicisiyle kesin. Sebze kesici yoksa kabakları
jülyen kesebilir veya klasik bir rendeyi uzun parçalar kesmek
için kullanabilirsiniz.
▪ Kabakları zeytinyağı ve tuzla iyice karıştırdıktan sonra 15
dakika kadar fırınlayın.
▪ Pesto sosu için fesleğen, zeytinyağı, sarımsak ve parmesanı
rondodan geçirin. Fırınladığınız kabaklarla sosu karıştırın.
Geriye kalan malzemeyi spagettinize ekleyerek sıcak servis
edebilirsiniz…

- 125 gr şeker
- 125 gr badem tozu
- 2 adet yumurta
- 70 gr tereyağı yumuşamış
- 20 gr un

Fıstık Tozlu Karışım

- 125 gr şeker
- 25 gr badem tozu
- 125 gr fıstık tozu
- 2 adet yumurta
- 70 gr tereyağı yumuşamış
- 20 gr un
- 12 adet mini armut, yıkanmış bütün olarak kullanılacak.

Hazırlanışı:

▪ Fırını 200 derecede ısıtın.
▪ Şeker ve badem tozunu çırpın yumurtaları ekleyin mikserin en düşük
ayarında iyice karıştırın. Yağ ve un ekleyerek çırpmaya devam edin.
▪ Ayrı bir yerde şeker, badem ve fıstık tozunu çırpın yumurtaları
teker teker ekleyin mikserin en düşük ayarında iyice çırpın yağ ve un
ekleyin biraz daha çırpın.
▪ Muffin kalıbını yağlayarak (silikon kalıp kullanılması tercih edilir)
ortasına minik armutları yerleştirin.
▪ Kalıplara yarısı badem tozlu karışımdan diğer yarısı fıstık tozlu
karışımından koyarak iki farklı renk elde edecek şekilde doldurun.
▪ Üstü kahverengileşinceye kadar fırınlayın.
Not: Mini armut bulamadıysanız normal armut alın ve dikey olarak 4
parçaya bölerek kullanabilirsiniz…

Hande Çilek’in Tariﬁ

davet

Biz Canavarız
Müzikali PSM’de
Sahnelendi
Müzik, dans ve tiyatroyu tek çatı
altında buluşturan “Biz Canavarız
Çocuk Müzikali” Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’nde yer alan Panora
Sanat Merkezi’nde sahnelendi.
Gösteriye iş ve cemiyet hayatından
çok sayıda davetli katıldı.
Didem Baylan tarafından 2013 yılında New York Çocuk Müzikali
Festivali birincisi olan ve yurt dışında birçok kez sahnelenen “We are
Monsters” oyununun senaryosundan uyarlanan müzikal, tamamen
çocuklardan oluşan kadrosuyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği
taşıyor. Müzikalin ana fikrini ise farklılıklara rağmen birlikte huzur
içinde ve çevre bilinciyle yaşamak oluşturuyor. 

DİDEM BAYLAN

davet

İREM-EFE ULUSOY

ELİF-EKİN ȘAHİN

MÜSLÜM-SUZAN-ATA-ALARA ÖZDOĞAN

DEFNE YALIM, SİNEM-SARA ULUDAMAR, CANAN YALIM

ABDULLAH-EYLÜL-EFE YAMAN-BANU GÜLEN

NESLİHAN-ALİ TANIȘ

Gösterimde
kullanılan özel
kostümler,
yaratıcı
makyajlar,
sürprizler ve
farklı tarzda
müzikler seyirciyi
büyüledi.
BERİL-İKLİM MURATOĞLU

MELİKE YALNIZ, EFE SEÇER, BORA SARIOĞLU, ANIL SARIOĞLU, SERİN ERSÜ

davet

GÜL MURATOĞLU

ARZU-SERDAR SAYINALP

Müzikalden
elde edilecek
gelirin bir kısmı
özel eğitime
ihtiyaç duyan ve
yardıma muhtaç
çocuklara
bağıșlanacak.
RUHİ-ARZU BAYTAR

ZEYNEP-ÖZGÜR İNCESU

davet

Müzikalde
8-12 yaș arası
47 çocuk
sahneye çıktı.
AYȘEN-DOĞA KOLOĞLU, FERUZE-CEREN ENGİN

CLARA-AYDAN ÖZDOĞAN

haber

Online Festival
24. Uluslararası Ankara Caz Festivali
‘Çevrimiçi Festival’ Olarak Gerçekleșecek...

D

ünyamızın gündeminde yer alan sağlık
sebeplerinden dolayı ‘Çevrimiçi Festival’ olarak
gerçekleştirilecek 24. Uluslararası Ankara Caz
Festivali, bu anlamda dünyada bir ilk olma
özelliği taşıyacak. Festivalin gerçekleştirilmesi için
neredeyse hazır olan organizasyon, son yaşanan
gelişmeler sebebiyle yeniden şekilleniyor. Her yıl
değişik bir tema ile izleyicisinin karşısına çıkan festival, önemli
konuların altını cazla çiziyor. Festival Küratörü ve Caz Derneği
Başkanı Özlem Oktar Varoğlu festivali tasarlarken amaçladıkları
temayı şöyle özetliyor: “Gözlemlerimizde, cazın özgür olduğu
kadar demokratik bir sanat biçimi olduğunu da düşünüyoruz.
Caz müzisyenleri sahnede hem bireysel ve özgürce müziğe
katkıda bulunurlar hem de birbirlerini dinler, birbirlerine alan
açarak hepsinin seslerini eşitçe duyurabilmelerini sağlarlar.
Demokrasi de bu değil midir? Sanat, toplumun yansımasıdır. Bu
açıdan ‘Cazda Özgürlük ve Demokrasi’ yi temamız olarak seçtik

ve festivalin 24. yılında yine birbirinden değerli orkestraların
eşliğinde sanata bir de bu açıdan bakmak istedik.”
Caz Derneği her yıl temayı bir yıl önceden belirleyip web
sitesinden duyuruyor ve başvuran gruplar temaya uygun projeler
arasından festivalde yer alacak etkinlikler seçiliyor. Festival
Direktörü Tuğçe Alpaslan ise programın en kısa zamanda
duyurulacağını belirterek “Bu yıl da festival projeleri seçildi ancak
COVID-19 virüsü dolayısıyla yaşadığımız gelişmeler yüzünden
programı açıklamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyoruz.
Programımız en kısa sürede ankaracazfestivali.com ve cazdernegi.
org sitelerimizden yayımlanacak” dedi.
Programlandığı şekliyle festival, Caz Derneği, UNESCO ve
Herbie Hancock Jazz Institute iş birliği ile Dünya Caz Günü’nde
yapılacak konser ile açılacak. Toplam 18 etkinliğin yer alacağı
festivaldeki diğer konserler de online olarak canlı yayınlanacak. 

davet

BURCU HANİF

ASLI HÜNEL,SAVAȘ YURTSEVER

NEȘE GÖNÜL

ZEYNEP ÜSTÜNEL

SARI’nın
Açılış Daveti
SARI’nın açılış davetine
cemiyet, spor ve sanat
dünyasının ünlü isimleri
katıldı.
Salih Ünlü ile Sertan Tabur’un sahibi olduğu,
Florya’da kaliteli yemek anlayışı ile hizmet
veren SARI’nın açılış davetine cemiyet, spor ve
sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Hafta
sonu doğal, sağlıklı kahvaltısı ile hizmet veren
SARI, üç kattan oluşan mekanıyla dünya
mutfağından seçkin lezzetlerini müşterilerine
sunuyor. 

SERTAN TABUR, VICTORIA-SALİH ÜNLÜ

haber

Caz
Rüzgarı
Fairmont Quasar
İstanbul, prestijli müzik
organizasyonlarından biri olan
Montreux Caz Festivali’nin
yükselen yıldızı Bobby
Bazini’yi ağırladı
Caz müziğinin yeni nesil temsilcilerinden Bobby
Bazini, Montreux Caz Festivali ortaklığı ile
gerçekleştirilen Fairmont Dünya Turu kapsamında,
Fairmont Quasar İstanbul’da sahne alarak müzik
severlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Yatırım ve
Eğitim Daveti
İsviçre Baş Konsolosu Mr. Julien
Thöni’nin himayesinde, İsviçre
Yatırım, İhracat Ofisi ve York
Yurt Dışı Eğitim’in işbirliği ile
İsviçre’de Yatırım ve Eğitim daveti
düzenlendi.
İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet
Yıldırımlı, ihracat, vergilendirme ve değişen ticari eğilimler
hakkında konuklara bilgilendirmelerde bulundu.
İsviçre’nin güçlü üniversitelerinden mezun olan öğrenciler
sayesinde, İsviçre’nin teknoloji yatırımlarında ve startuplarda daha profesyonel, güvenilir bir merkez olduklarını
belirten Mehmet Yıldırımlı, İsviçre’de kurulan şirketlerin
ve yapılan yatırımların değer olarak sürdürülebilir
olduğunun altını çizdi. 

JULIEN THONI, BURÇİN ÖNAL, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, MEHMET YILDIRIMLI

davet

ÇİĞDEM ÖZ, SERKAN KIZILBAYIR, SEVİLAY ZEYTUN

TUBA GÜNEBAK

Dubh Linn’den
Şık Açılış
Dubh Linn Pub Kuzu Effect
AVM’de şık bir davetle
açıldı. Davet iş ve cemiyet
hayatından önemli insanların
katılımı ile gerçekleşti.
Şeyma-Görkem Sarıyüce çiftinin ev sahipliğinde
gerçekleşen açılışa çiftin yakın dostları ile iş ve
cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Ünlü
radyo programcısı Serkan Kızılbayır’ın canlı yayın
yaptığı açılışta konuklar, yayının ardından devam
eden müzik dinletisiyle keyifli vakit geçirdiler. 

ȘEYMA-GÖRKEM SARIYÜCE

davet

ALİ ODABAȘI

PINAR CANALP

KORAY DURȘEN

GÜLTEN BIÇAKÇI

Dubh Linn Pub
Ankara’da,
Tunalı ve
Via Flat’ın
ardından
3. șubesini
açmıș oldu.
ÖZGE KUZU

MELDA-AYKUT DİLEK

ÖZDE ERKOÇ

NESRİN ÇINAR

EVRİM KAYA

BURCU KOLBURAN

Dubh Linn
sunduğu
“Irish Pub”
konseptiyle
Ankaralılar’ın
beğenisini
kazanıyor.
ZUHAL-TEKİN-BİNGÖL

SERAP AYTEKİN

NEZİH ALLIOĞLU

evde yaşam evde sanat

AydIn AYAN
Duayen Ressam, Prof. Dr. Aydın Ayan 50. Sanat Yılı için
geri sayıma geçtiği günlerini evinde yaptığı hazırlıklarla
değerlendiriyor.

Sözün özü, yapacak çok șey var;
yapılabilenler ise sınırlı. Bu yüzden
sağlığım el verdiği sürece tempomu
düșürmemeye çalıșıyorum.

B

en boş durmayı sevmem. Her zaman yapacak bir şeylerim
vardır. Ancak, gündelik koşuşturma içerisinde okumak
üzere ayırdığım kitaplarımı zamanında okuyamamamın,
yazılması gereken yazı ve kitaplar için yeterli zamanı
bulamamamın sıkıntısını her zaman duyumsamışımdır.
Bu günlerde, Korona virüs ya da COVID-19 denen küresel
boyuttaki berbat salgının bizleri eve kapatmasıyla “çılgın dünyadan
uzak” kalan herkes gibi ben de eve kapandım. Okuyor, yazıyor, resim
çalışıyor ve arşivimde bulunan seyredilmeyi bekleyen filmlerden,
belgesellerden bazılarını izliyorum. Resim çalışmalarım sürüyor,
çünkü birkaç yıl önce başlamış olduğum bir projeyi tamamlayıp
olası bir sergiye hazır duruma getirmem gerek. 50. sanat yılım’a az
kaldı. Bu nedenle bazı kentlerde açacağım sergiler için özel hazırlıklar
yapılması gerekiyor. Diğer yandan uzun zamandır kitap haline
getirmek üzere seçmiş olduğum şiirlerimin 50. sanat yılım için son
gözden geçirmelerini yapıyorum.
Sözün özü, yapacak çok şey var; yapılabilenler ise sınırlı. Bu yüzden
sağlığım el verdiği sürece tempomu düşürmemeye çalışıyorum.
Koronavirüs ya da Geleceğe Gidememek
Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona
Mide bulantısı: Tüm dünya
Ateş: Dünyanın her yerinde
Soluksuz bir tükeniş: Bu çağda
Düş bitti
Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona
Düşlerim vardı gerçekleştirilecek Oysa…
Gitmeyi düşündüğüm çok ülke: Yok artık
Gitmeyi düşlediğim ilk kent: St. Petersburg
Çoğunu gördüm müzelerin, tek kalan: Hermitaj
Korona geldi, yollar kapandı
Gidilemiyor artık geleceğe: Düş bitti
Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona
Yeniden gitmeyi düşündüğüm ülke: İspanya
“Yaşlılar Evi” buz gibi; ölüme terkedilmiş: Oysa…
Görmeyi düşündüğüm kent: La Caruna
Çaresiz katılmayı düşündüğüm ayin: Ölüm
Ve insanın çarmıha gerildiği katedral: Santiago De Compostela
Bir virüs dolaşıyor her yerde: Korona
Bin virüs ile birlikte; “Korku Çağı”nda: Düş bitti



evde yaşam evde sanat

BUnyamin Balamir
Akademisyen, Yazar ve Ressam Bünyamin Balamir bir yandan
yeni kitabının hazırlıklarını sürdürürken,
diğer yandan șiir ve resimle iç içe, sanat kokan
hayatına devam ediyor.

D

ünya, sağlık açısından tehlikeli günler yaşarken, hayattan
uzaklaşmak olur belki; ama sanattan uzaklaşmak olmaz,
olamaz. Sanatı hayatın önüne koymuş bir insan olarak
böyle düşünüyorum. Sokağa çıkamayışımın sınırları
içinde, çalışmalarım kuramsal bir ağırlık kazandı. Nisan
ayı başında Armoni Sanat Galerisi’nde 50. kişisel sergim
olacaktı fakat ileri bir tarihe erteledik. 3 kitabım eş zamanlı olarak
yayımlanacaktı; 2.si basıldı, diğeri matbaanın sağlık önlemleri nedeni ile
kapanmasından dolayı beklemede. Ama bugünlerde, belirttiğim serinin
4.’sü olacak olan kitabımın hazırlığını yapıyorum. Önceki yıllarda 4
kitabım daha yayımlanmıştı. Sergi resimlerimi de tamamladım. Onun
da rahatlığıyla bugünlerde kitap çalışmalarıma daha da ağırlık verdim.
Dileğim; dünyanın bu günlerinin çabuk geçmesi ve yöneticilerin
sağlığı, siyasetin önüne koyarak ülkelerini yönetmeleri. Umarım
bütün dünya insanları ölüm karşısında eşit olduklarını anlamışlardır.
Bencilliklerinin doyumsuzluğu ile hayata bakan insanların, dünyayı
yaşanılmaz bir yer haline getirdiklerini hepimiz biliyoruz. Sanat,
insanlık adına dünyada bir denge unsurudur. Dünya barışına giden
tek ve en etkili yoldur. Ben bu yolda zaman zaman kendimi “Don Kişot”
gibi hissetsem de yürümeye, sanatçı sorumluluğumu duruşumla
göstermeye çalışıyorum. Uzun yılların bir akademisyeni ve sanatçısı
olarak resimler yapıyor; şiirler, öyküler, sanatla-sanat eğitimiyle ilgili
akademik kitaplar yazıyorum. Bunları belki çevremde olumlu etkilerde
bulunurum diye yapıyorum. İnsan yüreğinin paylaşımında anlam bulan
hayata bir katkım olur diye… Ama dünyayı acımasız-bencil insanlar
biçimlendiriyor. Bu nedenle kendimi “Don Kişot” gibi hissediyorum
çoğu zaman. Ama yolumda yürümeye de devam edeceğim, ilkelerimden
ödün vermeden. İşte tam bu günlerde yolumda daha kararlı yürümem
gerektiği bilincine de vardım.
Yeri gelmişken bir şiirim:
Dünya ne güzel
İnsanlar kirletmese
Ne size kalacak
Ne de bize
Dünya ne güzel
Yaşayabilsek
Biz bize
Bugünlerde tuvalden çok bilgisayar başındayım. Resim eskizlerimi
zihinsel olarak ve çizim olarak yapıyorum. Araştırmalar da yapıyorum.
Yakınlarımla telefon ve WhatsApp yolu ile görüşüyorum. Ruhumu
karartan felaket haberlerinden uzak durmaya çalışarak, sağlık
konusunda bilimsel yaklaşımlara itibar ediyorum. Ülkem ve dünya
adına çok üzülüyorum. Yazılarıma sığınıyorum. Hazırlamakta olduğum
4. kitabımın konusu da sürpriz olsun. Hepimiz biliyoruz ki, dünya bu
sene yaz mevsimini kaybetti. Dilerim, sonbaharla birlikte bir yaz yaşarız;
geç kalan sevgi gibi, hayata ve sanata yeniden doğmak gibi, Alpay’ın
“Eylül’de Gel” şarkısındaki seslenişi gibi… Sevgiler ekilsin istiyorum,
sevinçler büyüsün diye.
Bir şiirimi daha paylaşmak istiyorum sizlerle:
Dünyada bir yerimiz olmalı
İnsanların tepeden bakmadığı
İnsanlara tepeden bakmadığımız
Yaşam denilen zaman akışında
Günlerimiz olmalı
Göz yaşlarını içimize akıtmadığımız
Teşekkür ediyor ve tüm MAG çalışanlarına gönüllerince yarınlar
diliyorum. Sevgiyle… 

Bu yolda zaman zaman kendimi
“Don Kișot” gibi hissetsem de
yürümeye, sanatçı sorumluluğumu
durușumla göstermeye çalıșıyorum.

evde yaşam evde sanat

GUlten ImamoGlu
Akademisyen ve eserleriyle dünya çapında üne sahip
Ressam Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, evinde geçirdiği günleri
uzun süredir kendisi için yapmak istediği özel eserine adamıș.

Yeni keșifler, yeni projeler hep en
zor zamanlarda akıllara düșer.

O

kuduğumuz kitaplardan, izlediğimiz filmlerden ya da her
biri ayrı bir tarihi belge olan sanat eserlerinden anladığımız
kadarıyla; başlangıcından günümüze değin insanoğlu
yeryüzünde öyle sınavlardan geçmiştir ki, her seferinde
de kıyamete daha çok yaklaştığı korkusuyla akılalmaz
kehanetlerde bulunmuştur. Her birimizi sanki büyük bir
film setinin içindeymiş gibi hissettiren, son günlerde yaşadığımız, Çin Halk
Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde başlayıp dünya ülkelerine yayılan virüs
felaketi de, bahsettiğimiz türden hepimizi etkileyen bir olay. Öyle ki, dünya
üzerinde yaşayan en küçük kabileden en büyük devletlere kadar herkesi
etkisi altına alan sıra dışı bir durumla karşı karşıyayız.
Yaşanılan olayın bilimsel tarafı hepimiz için önem arz etse de ben bir insan,
bir anne, en önemlisi de bir sanatçı olarak tüm bu yaşananlara karşı nasıl
bir duruş sergilediğimi ve zamanımı ne şekilde yönettiğimi kaleme almak
istedim. Her şeyden önce insani hijyen kurallarının kendimizi korumak
kadar karşımızdakileri de korumadaki önemi yadsınamaz.
Yoğun yaşam mücadelesi verirken, yaşama dair kaçırdığımız, daha
doğrusu ıskaladığımız o kadar çok şey var ki, aslında tüm bu değerleri bir
anda elimizde bulduk. Bunların en kıymetlisi de zaman. Bir anda kendi
zamanımızın efendisi haline dönüşüverdik. Günlük yoğun telaş içerisinde
yapamadığımız pek çok şeyi yapabilmek için müthiş bir fırsat yakaladık.
Okunmamış hatta yazılamamış kitaplar, yapılmamış yemek tarifleri,
düzeltilmemiş çekmeceler; hepsi bir yana, dinlendirilmemiş yorgun
ruhlar… Sanatın iyileştirici, birleştirici, zamanı yavaşlatıcı gücünün yanı
sıra; bizzat hissettiğim, insanı sakinleştirici ve onarıcı gücü çok önemli. Ben
bir sanatçı olarak çok uzun zamandır kendime özel yapmayı istediğim,
ruhumu anlatan eserime başladım mesela. Burada, eseri yaşama (yapma)
sürecimde günlük hayatın bütün tahribatlarının ezici gücünü tamamen
yok sayabilmekteyim. Sanat yaratımının kişinin kendisini ödüllendirmesi
olduğunu biliyorum. Dönüp kendimize bakabileceğimiz ya da çok
sevdiğimiz ailenize vakit ayırabileceğimiz bir fırsat olarak gördüğümüz bu
zamanı yönetme şansı bizlerin elinde. Bunun merkezine ister kendinizi,
isterseniz de ailenizi koyabilirsiniz. Eğer kendinizi merkeze koyduysanız,
o zaman sanat size terapi etkisi yapabilecek o kadar çok dalını, uğraşını
sunuyor ki; sonrasında seçip beğenmek size kalmış.
Son dört ayda dört büyük sergi; birisi New York’ta olmak üzere, iki
sanat fuarı gerçekleştirdim. Tüm bunları tek başınıza yapınca, çoğu
zaman uyumaya dahi vakit bulamıyorsunuz. Çok uzun zamandır
yapmayı özlediğim çok özel şeyleri evde kalarak ve atölyemde üreterek
gerçekleştirdim. Gelecek günlerde de başka projeler gerçekleştireceğim.
Başımıza gelecek olan şey her ne olursa olsun, yaşadığımız durum ya da
risklere göre uyum sağlayabilecek ve problemleri çözebilecek kadar üst
düzey donanıma sahip olduğumuza inanıyorum. Yapılacak çok basit
ihmaller ve bir anlık hatalar yüzünden geleceğimizi karartmayalım. Yeni
keşifler, yeni projeler hep en zor zamanlarda akıllara düşer. 

evde yaşam evde sanat

Mustafa Ayaz
Emekli akademisyen ve ünlü Ressam
Prof. Dr. Mustafa Ayaz “Evde Kal” çağrısının yapıldığı
günleri evinde, yașamakla özdeșleștirdiği,
resim tutkusuna sarılarak geçiriyor.

Resimle yașıyor, onunla
soluk alıyorum.

B

u süreçte de ben, resimle yaşıyor, onunla soluk
alıyorum. Ancak gözlerim görmez, ellerim
tutmazsa resmi bırakabilirim. Elimde kağıt,
kalem sürekli çizerim. Çizmeden, boyamadan
duramam. Ben aslında resim yaparak
düşünüyor, resim yaparak mutlu oluyor, resim
yaparak yaşıyorum.
Herkes için sağlıklı ve sanatla dolu bir gelecek diliyorum. 

evde yaşam evde sanat

YalCIn GOkCebaG
Resimlerinde saf ve șiirsel bir yorumla kır hayatını
ișleyen Ressam Yalçın Gökçebağ, evindeki
bu günlerinde, olanca doğallığıyla Anadolu’yu
atölyesine tașımaya devam ediyor.

İște șimdi güzel șeylerle
uğrașmanın tam zamanı, çünkü
hepimiz evlerimizdeyiz. Resim
yapalım, șiir yazalım, kitap
okuyalım… Yıllardır aç olan
ruhumuz doysun.

B

enim yaşamım tamamıyla “Resim
yapmak” üzerine kurulmuştur. Zaten
60 küsur yıldır hep resim yapan bir
sanatçı olarak, bu korona günlerinde
benim için çok da değişen bir şey
olmadı. Atölyem evimin alt katında
olduğundan, sanatımı icra etmeye devam ediyorum.
Hatta, sokağa çıkmadığım için, daha çok çalışma
imkanı buluyorum. Dolayısıyla bana oldukça yararı
dokunmuş oluyor. Zaten yapmam gereken resimler
vardı, onları gerçekleştirmiş oluyorum. Böylelikle
sanat, bir kez daha insanoğlunun karşısına çıkıp, ben
sana her zaman yardımcı olurum diye haykırıyor.
İnsanlık mevcut düzenin bir gereği olarak hep
“ekmek peşinde”, “rızk peşinde”; çalış çalış, uğraş uğraş
koşturdu. İnsanlar hayatlarını, karınlarını doyurmak
üzere kurguladılar. Ama bunu yaparken ruhlarını
doyurmak, akıllarına bile gelmedi. İşte şimdi güzel
şeylerle uğraşmanın tam zamanı, çünkü hepimiz
evlerimizdeyiz. Resim yapalım, şiir yazalım, kitap
okuyalım… Yıllardır aç olan ruhumuz doysun.
Eve kapandığımız bu günleri hepimizin güzel şeylerle
uğraşmak için bir fırsat olarak görmesini, yılların
hocası ve sanatçısı olarak sizlere tavsiye ediyorum. 
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Sergiye
Büyük İlgi
Dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet
Oran, 21 eserden oluşan ikinci solo
sergisiyle Kuzu Effect AVM’de
bulunan Mamm Sanat Galerisi’nde
Ankaralılar ile buluştu.
Rastlantısal olmayan bir üretim sürecinde eserin ortaya çıkış
aşamasının tüm süreçlerini belirli bir program dahilinde
tamamlayan sanatçı, farklı renk yoğunluklarında, karışım ve
yapılarda ortaya koyduğu eserlerini sergiledi. Serginin açılış davetine
sosyal yaşam, sanat ve iş dünyasından çok sayıda seçkin konuk
katıldı. 

AHMET ORAN

ECE UZUN

ALİ-SEZER AK

Kuzu Effect
AVM Ankara
sanat hayatını
renklendiriyor.
BİLGE DOĞANDÜNDAR

ÖZGE KUZU

SÜMEYRA KAHVECİ

ELİF SAĞDIÇ
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NEJAT BİRECİK

184

EYLÜL GENÇ

HAVVA-SEÇKİN ARAR

ZİHNİ TÜMER

NURSEN ȘENER

FİLİZ BILDIR

karma

PsiKorona

Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

Korona ve Pandemi İle
Psikolojik Olarak
Başa Çıkma Rehberi

Sadece bizim ülkemiz değil bütün dünya aynı kelimeyle yatıp kalkıyor.
“KORONA” Dünya birçok dönem bu seviyede, hatta çok daha ağır bilançolarda
salgın hastalık ve benzer durumlarla karșı karșıya kaldı. Bugün bunları
söyleyebiliyorsak, hayat bir șekilde devam etmeyi sürdürebilmiș demektir ki,
cevabını bize kendiliğinden vermiș oluyor.

B

u süreç hepimizi yakından ilgilendiriyor. Belki
hayatlarımızı tamamen değiştirecek ya da değiştirmek
zorunda bırakacak. Birden bire hayatımıza girip
önlenemez ve çaresizlik hissi yaratacak bir durumla
karşılaşınca herkes aynı ortak davranışlarda bulunuyor
ve hepimiz ilk kez böyle bir durumla karşılaştığımız
için tecrübemizin olmadığı bir noktadan, zayıf yönümüzden,
yakalanıyoruz. Bu da panik ve kaygı eşiğimizi yükseltiyor
beraberinde.

Panik Yok!

“Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.”
Kamu spotu gibi hissettiren ama baştan sona doğru bir
motivasyon cümlesi aslında. Hiçbir şey bizim irade ve disiplinli
davranışlarımızdan daha güçlü değil. Bizi ihmal ve zaaflarımız
hasta ediyor. Bu nedenle alınması gereken önlemleri alarak ve basit
davranış değişiklikleri ile bu süreci atlatacağımızdan şüphem
yok. Başta söylediğim gibi şimdiye kadar geçmeyeni olmadı böyle
durumların. Hayatımızda olağan dışı olaylar oluyorsa, olağan dışı
tepkiler vermek bir dereceye kadar normal olarak algılanabilir
elbette. Böyle bir beklenmedik durum karşısında, hiç kaygı
yaşanmıyorsa ya da anksiyete krizi seviyesinde, çok uçlarda aşırı
tepkiler gösteriliyorsa; bu, baş etme başarısına engel oluşturacaktır.

Bu durumu şöyle uyarlayabiliriz;
Şoke Olma Dönemi

Çin’de bir salgın çıkmış, hızla yayılıyor ve önüne geçilemiyor. Tüm
dünyaya yayılabilir ve çok fazla insan ölebilir.

Kabul Etmeme Dönemi

Daha önce de böyle durumlar olmuştu beni etkilememişti. Bize
ulaşana kadar zaten çaresini bulurlar. Virüs diye bir şey yok, hep
uydurma bu haberler bunlar. Zaten sadece yaşlıları etkiliyormuş.

Öfkelenme Dönemi

Bunlar hep dış ülkelerin oyunu. Asya’nın yemek yeme şekli
böyle olmasaydı bunlar başımıza gelmezdi. Resmi makamlar
verileri saklıyorlar. Böyle şeyler neden benim yaşadığım döneme
denk geliyor. Dikkatsiz ve duyarsız insanlar bana da virüs
bulaştıracaklar.

Depresyon Dönemi

Muhtemelen ben de hasta olacağım. Ailemden birisini
kaybedeceğim. İşimi, gelirimi, kariyerimi kaybedebilirim. Krizin
etkisi çok uzun sürecek. Dünya artık eskisi gibi bir yer olmayacak.

Karar Verme Dönemi

Bir sonraki salgından nasıl korunabilirim? Hijyen alışkanlıklarımı
nasıl değiştirebilirim? Çalışma modelimi bu duruma nasıl adapte
edebilirim? Hayat düzenimi nasıl değiştirebilirim? Kendime nasıl
yeni yetkinlikler kazandırabilirim?

Dahil Olma Dönemi

Yeni bir yaşam modeline geçiş, yeni bir kariyer planına geçiş, yeni
bir çalışma düzenine geçiş, sosyal hayatta yeni düzenlemeler...
Bu dönemlerin hepsini geçiriyoruz ve geçirmeye de devam
edeceğiz. Bu nedenle adapte olana kadar biraz zorlanacağımız
ortada. Belki de sürecin karşısında değil, yanında yol almaya
çalışmak en başarılı yöntem olacaktır.

Bireysel Olarak Ne Yapabilirim?
Rutini Bozmayın

Bu süreçte en önemli konu, bağışıklık sistemimizin güçlü ve
dayanıklı olması; beraberinde yüksel moral ve motivasyona
sahip olmamızdır. Öncelikle yapılması gereken, bağışıklığımızı
güçlendiren beslenme şeklini acilen hayata geçirip, yaşam
biçimimiz haline getirmemizdir. Burada rutini korumak çok

önemli. Bu yüzden, evdeyken de rutininizi bozmamaya özen gösterin.
Sonrasında, biraz evhamlı bir yapımız olduğundan, vesveseye de meyil
vermemek adına, bilgi kirliliğinden uzak durmalıyız. Size sürekli
felaket senaryoları çizerek ruhunuzu emen WhatsApp ve sosyal
medya mesajlarından ve içeriklerinden biraz olsun uzaklaşmanız
gerekiyor. Ancak bu noktada fazla iyimser davranıp, bana bir şey
olmaz demek de oldukça yanlış bir davranış olacaktır. Bundan
da kaçınmalıyız. Sosyal izolasyon ve mesafe koruma konusunda
gösterilecek özen ve mümkün olduğunca teması keserek bu işin
üstesinden gelebileceğimizi örnekleri ile gördük zaten. Umudumuzu
hiçbir zaman kaybetmemek ve online bile olsa sevdiklerimizle
iletişimi kesmemek çok önemli bir konu. Bu günlerde kendinizle
bir iç yolculuk yapabilir, kendinizi geliştirmek için online eğitimlere
katılabilir, yeni yetenekler ve hobiler edinebilirsiniz. Bu süreçten
güçlenerek çıkma şansımız var, kaçırmayın bu fırsatı!

Partner ve Aileyle Yapılacaklar?

Öncelikle bu sürecin getireceklerininin ve götüreceklerinin farkında
olarak bazı gerçekleri baştan kabullenmek ve bu konuda bir kontrat
yapar gibi açıkça konuşmak çok fayda sağlayacaktır. Öyle ya da böyle
bu sürecin içerisinde olacağız. Bu gibi zamanlarda farklı davranışlarda
bulunursak, birbirimize karşı sabır ve anlayışla yaklaşalım.
▪ Sinirlerimizin gerildiği noktalarda birbirimizi sakinleştirecek ön
konuşmalar yapalım.
▪ Kaygılarınızı konuşup paylaşmak çok fayda sağlayacak bir ön
çalışma yaratacaktır.
▪ Sevgi sözleri ve aile içi temasın izolasyon sürecinde çok büyük destek
etkisi vardır.

Takdir – Onay – Güven mutlu ailenin sırlarının sacayaklarıdır,
unutmayalım.
Gelecek planları yapmak, birlikte güzel günlerin hayalini kuruyor
olmak, enerjiyi ve umudu yükseltecektir.
Egoyu bir kenara bırakın ve eksikleri gören değil, tamamlayan taraf
olun. Birlikte ev işlerini paylaşın, iş bölümü yapın, yükü hafifletin.
Aileyle birlikte oynanacak takım oyunları, kutu oyunları, puzzle
yapmak gibi aktiviteler yapın; sinema ve kitap akşamları tertipleyin.

Çocukları Bu Dönemde Nasıl Doğru Yönlendirmeliyiz?
Çocuklar Yetişkinlerin Tepkilerini Model Alıyor
Çocuklar her zaman olduğu gibi, ne olduğunu anlayamadıkları
konularda yine yetişkinleri kendilerine örnek alıyorlar. Bu nedenle
önce aile büyükleri davranışlarını ve tepkilerini kontrol etmeliler.

Güvenlik tedbirleri çok aşırı ve korkutucu seviyede uygulanıyorsa
çocuğun tedirginliği artar ve bu durum hata yapmasına neden olur.
Bu nedenle bilmeleri gereken kadarın anlatılması önemli. Yaşına
uygun şekilde cümlelerle kullanarak ve onun anlayacağı örneklerle
paylaşmak gerekiyor.
Herkes her yerde bu konuyu konuşurken hiçbir şey yokmuş gibi
davranmak da zarar verici olabilir. Onları çok uzun yıllar hayatımızda
olacak böyle bir konunun dışında tutma şansımız da yok. Bu yüzden,
mevcut durumu kontrollü şekilde yaşamalarına izin vermek gerekir.

Çocuklar Koronavirüs Salgını Hakkında
Bilgilendirilmelidir

“Koronavirüs, bize nasıl zarar verebilir?”, “Hangi yollarla ve ne şekilde
bulaşır?”, “Hangi tedbirler alınmalıdır?” gibi merak edilen ve kaygıya
neden olan tüm olası durumlar, çocukların gelişim seviyelerine

Bizi ihmal ve zaaflarımız
hasta ediyor. Alınması gereken
önlemleri alarak ve basit davranıș
değișiklikleri ile bu süreci
atlatacağımızdan șüphem yok.

uygun biçimde konuşulmalı ve soruları cevaplandırılmaya
çalışılmalıdır. Çocuğa gerekli önlemler alındığında güvende
olacağı ve durumun kontrol edilebilir olduğu mesajı verilmelidir.
Çocukların soru sormasına izin verilmeli, soruları
geçiştirilmemeli, dikkate alınmalıdır. Onlara güvende olduklarını
ve gerekli tedbirlerin alındığını söyleyin. Çocuğun içinde
bulunduğu durum hakkında ne düşündüğü ve nasıl hissettiği
hakkında konuşulması da önemlidir. Kafasına takılan şeyleri
oyunlarına taşıyacağı için oyunlarını izleyin.
Rutinlerinizi mümkün olduğunca bozmayarak, gergin
olduğunuzu hissettirmemeniz önemli. Eğer çocuklarınız korku,
kaygı ve endişe yaşıyorsa duyguları hakkında konuşmak,
duygularını ifade edebilmesine olanak sağlamak gerekir.
Bilgilendirme için Koronavirüs resmi çizilip görselleştirilebilir,
virüsün neye benzediği hakkında konuşulabilir.
Görselleştirme için kukla veya oyuncaklar da kullanılabilir. Bu
şekilde somutlaştırıldığında, üzerinde konuşmak daha kolay ve
eğlenceli olacaktır.
Çocuklar için hazırlanmış video ve görseller araştırılarak uygun
içerikli ve bilgilendirici olanlardan faydalanılabilir. Gazete veya
dergilerden resimler kesilip Koronavirüs albümü hazırlanarak;
özellikleri, ne şekilde bulaştığı, korunma yöntemleri gibi merak
ettiği tüm bilgiler eğlenceli bir şekilde çocuğa aktarılabilir.
İçinden çıkamadığınız noktada profesyonel destek alın, bir
uzmana danışın.
Bu süreç hepimiz için elbette birçok şeyi değiştirecek.
Hayatımızda buna adapte olmayı en hızlı yapanlar, çok daha
başarılı bir süreç yaşayacaklar. Bu nedenle herkes sakinliğini
korumayı başarmalı ve bunun geçici bir süreç olduğunu
kabullenmelidir.

Tedbir – Sabır – Şükür

Bu hayat kurtaran üçlü ile gelecekte bizi bekleyen güzel günlere
birlikte yol alacağımızdan adımız gibi eminiz. Siz sevdiklerinize
ve gerçekleşmesi için gece gündüz çalıştığınız hayallerinize
sarılın ve bu dönemlerin her zaman var olabileceğini, sadece
hazırlıklı ve hazır olmakla üstesinden gelebileceğinizi
unutmayın.
Yine baharlar gelecek, yine umutlar yeşerecek… 

davet

İREM, SEBAHAT ÖZALTIN, BEYHAN BENARDETE, ELİF ÖZDEMİR

Sebahat Özaltın
Ladies Golf
Turnuvası
Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı
merhum Nuri Özaltın’ın eşi Sebahat
Özaltın adına düzenlenen “Sebahat
Özaltın Ladies Golf Turnuvası” Gloria
Hotels&Resorts’ta düzenlenen ödül töreni
ile sona erdi. Turnuvada dereceye giren
kadın golfçülere kupalarını Sebahat Özaltın
takdim etti.

CATRİONA MATHEW

BEYHAN BENARDETE

Organizasyon, Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip,
uluslararası standartlarda dizayn edilen Gloria Golf Kulübü sahalarında
kadın golfçüleri ikinci kez bir araya getirdi. Türkiye, Ukrayna, İngiltere,
Almanya ve İsveç’ten katılan 100 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın
birincisi Beyhan Benardete, kupasını Sebahat Özaltın’ın elinden aldı. 

ipek’in objektifinden

İpek Gençer

ipek@magmedya.com.tr

Kayağın Zirvesi
Chamonix
Zorlu bir Mart ayını geride bırakırken, hepimiz Nisan ayının güzel haberlerle gelmesini
dört gözle bekliyoruz. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle, Mart ayının nasıl geçtiğini
hiç birimiz anlayamadık. Bu iși önce ciddiye almadık,
sonra durum ciddileșince panik olduk.
FOTOĞRAFLAR: İPEK GENÇER
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oronavirüsü nedeniyle geçtiğimiz ay mecburen
evlere kapandık. Evlere kapanınca da nasıl
zaman geçireceğimizi bilemedik, ama sonra sessiz
bir kabulleniş başladı. Yavaşladık, ailemiz ve
kendimizle baş başa kaldık. Herkesle eşitlendik.
Bireysel kararlarımızın geleceğimizi nasıl
şekillendirebileceğine tanık olduk. Tek tek ama bir arada hayatta
kalmayı öğrendik. Hiç bir zaman önemsemediğimiz, rutin olarak
yaptığımız şeylerin aslında ne kadar önemli ve şükretmemiz
gereken şeyler olduğunu kavradık. Sevdiklerimizden ayrı kaldık.

Buluşmanın, bir araya gelmenin, sevdiklerimize sarılabilmenin,
özgürlüklerin en güzeli olduğunu anladık. Peki doğada neler oldu
bu arada? Umursamadığımız ve çılgınca tükettiğimiz dünya ve
doğanın biz olmadan kendini nasıl iyileştirebildiğini şaşkınlıkla
gözlemledik. Suları kirlilikten kahverengiye dönüşmüş Venedik
kanalları, balıklarla doldu, suları berraklaştı. Hatta kuğular ve
yunuslar bile geldi. Öncelikle Çin’de ve sonrasında tüm dünyada
kapanan fabrikalar, sanayi ve endüstriyel üretimin azalması,
uçak-gemi seferlerinin ciddi şekilde azalması, santrallerin ürettiği
enerjinin ve kömür kullanımının düşmesiyle, dünyadaki hava

kirliliği, yüksek oranda azaldı. Evlere kapandık ama daha temiz
bir hava solumaya başladık. İşte şimdi bütün bu olanlardan ders
çıkarıp, olumlu düşünme zamanı... Kendinizi iyi hissettirecek
ne varsa, onu yapma zamanı. Sizi mutlu edecek hayaller kurma
zamanı...
Seyahat etme özgürlüğümüz bu kadar kısıtlıyken, tekrar özgür
olduğumuz zaman, sevdiklerimizle beraber biriktireceğimiz
anılar ve yapacağımız seyahatlerin hayalini kurmak beni çok
mutlu ediyor. Bu yüzden size bu ay, güzel hayaller kurduracak bir
kasabayı tanıtmak istiyorum... Belki bu Nisan ayında burayı ziyaret
etmek mümkün olamayacak ama bir dahaki Nisan ayı için hayal
defterinize ekleyebilirsiniz!
Fransa, İtalya ve İsviçre’nin kesiştiği noktada bulunan ve dünyanın
en eski kayak kasabalarından biri olan Chamonix, 4.810 metre
yüksekliğiyle Alplerin ve Avrupa’nın en yüksek dağı olan Mont
Blanc’ın eteklerine kurulmuş. Fransa’da olmasına rağmen,
İsviçre’nin Cenevre Havalimanı’ndan çok daha kısa sürede (otoyolu
kullanarak yaklaşık 1 saat sürüyor) ulaşılabilen Chamonix’nin
tarihi gerçekten de eskilere gidiyor. 1741 yılında iki İngiliz
aristokratın ‘’Chamouny’’ vadisi ve Mer de Glace (Buz Denizi)
buzullarını keşfetmesi ve bu keşif hikayelerinin Avrupa’daki
çeşitli dergilerde yayınlanması üzerine bu bölge oldukça merak
uyandırdı. 1783 yılı itibarı ile Goethe, Saussure gibi ünlülerin
akınına uğrayan Chamonix’nin ziyaretçi profili bir anda yükselişe
geçti. Bunu 1800’lü yılların başında, lüks otellerin açılması izledi.
Uzunca bir süre, bahar ve yaz aylarında dağcılık sporu yapanların
gözdesi iken, 1901 yılında kasabadan demir yolunun geçmesi
ile birlikte, kasaba kış ziyaretçilerinin de akınına uğramaya
başladı. 1924 yılında ilk Dünya Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği
yapmasıyla, kayak alanındaki popülerliği tavan yaptı. Biz her ne
kadar kış ve kayak kasabası olarak bilsek de, Chamonix, baharda
ve yazın da, kışın olduğu kadar hatta belki daha fazla dağcılık
sporunu sevenleri ağırlıyor.
Bizim Chamonix maceramız ise, arkadaşımın babasının en çok
istediği ‘’La Vallee Blanche’’tan kayma hayalini duymamızla
başladı. Gitmeden önce burayı araştırdıkça içimi kaplayan korku
ve merak, gittikçe büyüdü... Off-pist (pist dışı) kayağın en ünlü
adresi olan La Vallee Blanche, meğer dünyanın en profesyonel,
adrenalin tutkunu kayakçılarının gözdesiymiş. Peki ‘’burayı bu
kadar ünlü yapan nedir’’ diye sorarsanız, işte size öğrendiklerimin
özeti... Avrupa’nın en ikonik off-pist inişlerinden biri olarak kabul
edilen Vallee Blanche, Alplerin en muhteşem manzaralarını
seyrederek kayacağınız, yer yer olağanüstü güzellikteki buzulların
arasından süzülerek tamamlayacağınız, yaklaşık 20 kilometrelik
bir vadi. Bu inişi yapmadan önce fiziksel olarak sağlıklı olmanız
ve spor kondisyonunuzun çok iyi olması şartı aranıyor. Tabii ki
kayak becerinizin ve bol kar tekniğinizin oldukça iyi olması
gerektiğinden bahsetmeme gerek bile yok! Tüm bu şartlara sahip
olsanız bile, bu inişi tek başınıza yapamıyorsunuz. Çünkü vadide
hem çığ tehlikesi var, hem de ‘’crevasse’’adı verilen, dev buzulların
içinde oluşmuş derin yarıkların etrafından kaydığınız için,
bunların yerini ve yolları çok iyi bilen bir dağ rehberi eşliğinde bu
inişi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kasabanın merkezindeki turizm
ofisinin karşısında, bu rehberleri kiralayabileceğiniz iki yetkili
ofis bulunuyor. Önceden gitmenizi tavsiye ediyorum, çünkü güzel
bir havada, son dakika, bir rehber bulma olasılığınız yok. Bir de
buradan normal carving kayaklarıyla kayılamıyor. Bol kar için özel
olarak tasarlanmış, su kayağı için kullanılan kayaklara benzeyen
‘’Rocker veya Camber’’ denilen geniş kayaklarla kayabiliyorsunuz.

Bunlara alışmak ise tam bir felaket! Bu inişi gerçekleştirebilmek
için, sabah çok erken bir saatte kalkıp Aiguille du Midi
teleferiğiyle 3,842 metreye çıkıyorsunuz. Rehberinizin size temin
etmiş olduğu emniyet kemerleri, kilitli kayışlar ve tırmanış
ipleriyle birbirinize bağlandıktan sonra, sağ ve sol tarafınızın
60 derecelik, oldukça dik bir eğime sahip uçurumun olduğu,
incecik bir tepe sırtında, kayaklarınız sırt çantanızın iki
tarafına monte edilmiş şekilde, kayak ayakkabılarınızla 10-15
dakika kadar yürüyorsunuz. Ve sonra büyülü yolculuk başlıyor.
Hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim olduğu
söylenen La Vallee Blanche inişi, fotoğraf çekme, dinlenme ve
yemek molalarıyla yarım günden uzun sürüyor... Adrenalin-sever
kayakçılara ve maceraperestlere duyurulur!
Gelelim diğer pistlere... 20 kilometrelik bir alana yayılan
pistleriyle, Chamonix her seviyeden kayakçı için ideal. Ama
şöyle bir dezavantajı var. Kasabadan direk çıkabildiğiniz bir pist
bulunmuyor. En yakındaki piste bile gidebilmek için, kasabanın
merkezinden kalkan otobüslere binmeniz gerekiyor. Ve eğer
yoğun olan saatlere kaldıysanız vay halinize! Japonya’daki
metrolardaki gibi, sıkış tepiş, ite-kaka birbirinin üzerindeki
insan kalabalığına eklenip, otobüs her fren yaptığında tost
olmaya hazırlanın...
Grands Montets-Argentiere (3,275m): Chamonix merkezinden
yaklaşık 20-30 dakikalık bir otobüs yolculuğundan sonra,
Chamonix pistlerinin en zorlusu olan 3,275 metrede bulunan
Grands Montets pistlerine varıyorsunuz. Avrupa’da pek
çok kayak merkezinde siyah pistten kaymama rağmen, hiç
buradaki kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Point de Vue
vadisinin dikliği beni hiç korkutmasa da, ezilmemiş bol kar
oluşu ve ‘’mogul’’ denilen tümseklerle dolu olması, beni epey

ipek’in objektifinden

uğraştırdı diyebilirim. Ama yol üzerinde , tamamen şans eseri
gördüğümüz Argentiere Buzulları, ‘’bir daha asla kaymam’’
dediğim yerden ikinci kez, koştura koştura inmeme sebep oluyor.
Taa uzaklardan tepelerini gördüğümüz buzullara yaklaştıkça,
büyüklüğüne ve muhteşemliğine inanamıyoruz. Buraya
yaklaşabilmek için, kayakçıların kaydığı off-pist alanının bile
dışına çıkmanız gerekiyor. Biraz riskli bir yol ama kesinlikle
değiyor... Kapadokya’daki Peribacaları’nın mavi-turkuaz
buzullardan oluşan versiyonunu düşünün. Adeta Süperman’in
doğduğu Kripton gezegenine ışınlanmış gibi hissediyoruz
kendimizi. İlk defa bu büyüklükte ve güzellikteki buzulları bu
kadar yakından gördüğüm için heyecandan gözlerim doluyor...
Sonradan araştırdığım zaman öğreniyorum ki, bu buzullar,
Mont Blanc Masifi içindeki en büyük buzullardan biriymiş.
Küresel ısınma sebebiyle her yıl gözle görünür şekilde yok olan
bu buzulları görme şansı yakalayan, belki de son jenerasyon
olabiliriz... Bu bölgede kayarken öğle yemeği için Chalet Refuge de
Lognan’a uğrayın. Uçurumun kenarında, 2032 metreden, donmuş
şelalelerle dolu bir vadi ile birlikte, buzullara bakan bir manzara
eşliğinde, nefis bir öğlen yemeği için rezervasyonunuzu önceden
yaptırmayı ihmal etmeyin...
Brevent-Flegere (2,525m.): Sadece Le Brevent’in zirvesinde
bulunan Le Panoramic Restoran’dan, Mont Blanc’ın bulutlar
arasından görünen eşsiz zirvelerini seyredebilmek için
bile buraya çıkmaya değer. Kendinizi adeta bir rüyada gibi
hissedeceğiniz, kolay kolay hafızanızdan silinmeyecek bu
nefes kesici manzara, sizi büyüleyecek. Sizi bu rüyadan
uyandırabilecek tek şey, Chamonix’nin maskotu olmuş kara
kuzgunların pikeleri...
Buradan iki iniş mevcut. Ya Charles Bozon adı verilen usta

kayakçıların bile korkulu rüyası olabilecek diklikteki siyah
pistten inebilirsiniz, ya da geldiğiniz teleferikle geri dönebilirsiniz.
Flegere tarafına otobüse binmeden, kayarak, geçebiliyorsunuz.
Bu bölgedeki pistler orta zorlukta. Aslında ezilmiş olsa çok
daha keyifle kayılabilecek pistler. Ama nedense bizim orada
olduğumuz süre boyunca bir kez bile ezilmiş bir pistten kayma
şansına sahip olamadık...
Öğle yemeği için şık bir alternatif isterseniz La Cabane des Praz’ı
deneyebilirsiniz. Ama ‘’çok vakit kaybetmeyelim, hemen bir şeyler
atıştırıp kayağa devam edelim’’ diyorsanız, aldığınız yemeği,
şezlonglara oturup, manzara seyrederek yiyebileceğiniz Refuge de
La Flegere’i tercih edebilirsiniz.
Les Houches-Saint Gervais-Bellevue (1,900m.): Diğer bölgelerden
daha alçakta yer aldığı ve diklik olarak önceki pistler kadar zorlu
olmadığı için, orta seviyede kayakçıların da rahatça kayabileceği
bir bölge. Ormanın içinden kayabileceğiniz, çoğunlukla kırmızı
ve mavi, uzun pistlere sahip.
Balme-Vallorcine-Le Tour (2,250m) : Mavi ve kırmızı pistlerin
çoğunlukta olduğu bu bölgede, acemi kayakçıların bile rahatça
kayabileceği pistler mevcut.
Les Planard: Çocuklu ailelerin veya kayağa yeni başlayanların
tercih edebileceği bir bölge.
Chamonix’de, lokasyonun avantajından dolayı dilerseniz
günübirlik, Megeve’de veya İsviçre’nin Verbier’deki Les 4 Vallees
denilen bölgesinde veya da İtalya’nın ünlü kayak kasabası
Courmayeur’de kayabiliyorsunuz. Çünkü hepsi de en fazla 1
saatlik mesafede bulunuyor.

Biz Chamonix’de, yoğun kar fırtınasının olduğu bir günde,
Courmayeur tarafında havanın daha yumuşak olduğu
duyumunu alarak, atlayıp İtalya’ya geçtik. Ama öylesine ıslak
yağan bir kara yakalandık ki, kayağa çıkışımızdan sonraki
ilk bir saat içinde tüm kayak kıyafetlerimiz sırılsıklam oldu.
Dizimizi aşan, hatta zaman zaman belimize kadar karın
içine gömülerek kaydığımız Courmayeur macerasının
sonunda, paçalarımızdan sular sızarken, bu perişan halimize
kahkahalarla gülerek, Chamonix’ye geri döndük.
Böylesine sportif bir kasaba olan Chamonix’de tabii ki kayak
dışında da pek çok aktivite yapmak mümkün... Hareketli
alternatifler: ‘’Snow shoeing’’ denilen kar yürüyüşü turu, buzul
tırmanışı, köpeklerin çektiği kızaklarla karlı ormanlar gezisi,
özel çivili lastikli bisikletlerden kiralamak, helikopter turu
ve heli-ski ile paragliding olabilir. Daha az aksiyon isterseniz,
tren yolculuğuyla Mer de Glace buzullarını ziyaret edebilir,
Musee Alpin’i gezebilir, Aiguille de Midi’ye çıkıp, 2,5 metrelik
camdan bir küpün (Take a step into the void) içinden yükseklik
korkunuzu ölçebilirsiniz. Ya da dilerseniz şarap tadımlarına
katılıp, QC Terme Spa’sında keyif yapmak da hoşunuza
gidebilir.
Chamonix, kasaba olarak diğer kayak kasabalarıyla
kıyasladığınızda epey büyük ve farklı bölgelere dağılmış.
Merkezi, biraz eskimiş görünmesine rağmen, hala sevimli...
Kasabayı çevreleyen ve hemen evlerin bitiminden yükseliveren
3,000 metrelik dimdik dağlar, buraya çok ayrı bir hava katıyor.
Kayak sonrası kasabanın içindeki bar ve kafeler hareketleniyor.
Yemek için Chamonix’de geleneksel Fransız mutfağından,
İsviçre ve İtalyan mutfağına kadar pek çok seçenek mevcut.
Geleneksel usül raklet ve fondue için Le Monchu’yu, İtalyan
lezzetleri için Casa Valerio’yu, şık bir ahşap şale atmosferi için
La Caleche’i tercih edebilirsiniz. Gecenin devamını getirmek
isteyenler Le Cap Horn’a gidebilir. Yemekten sonra müzik
sesinin yükseldiği ve herkesin masaların üzerine çıkarak
çılgınca dans ettiği Le Cap Horn’dan, hemen alt katındaki Les
Caves’a geçerek geceyi uzatabilirsiniz. Burada, diğer dağlardaki
gibi bir apre-ski olayı olmadığı için, tüm aksiyon şehrin
merkezinde bitiyor. Hatta çoğu Fransız kayak kasabasında bir
apre-ski klasiği haline gelmiş, çılgın eğlencenin en popüler
adresi olan Le Folie Douce bile burada kasabanın içinde ve oteli
bile var...
Gerçekten de Chamonix, gerek rüya gibi manzaraları, gerek
vahşi doğası ve buzulları ve gerekse size sunduğu tüm sportif
aktiviteler ve keyif dolu olanaklarıyla, hayalini kurarken
bile mutlu olacağınız bir yer. Dünya, daha haberimizin bile
olmadığı muhteşem güzelliklerle dolu. Umarım insanların bu
karantina sürecinde, dünyamız da nefes alacak ve iyileşecek,
tıpkı Venedik kanalları gibi... Biz de hem kendimize, hem
sevdiklerimize hem de milyonlarca yıldır tüm insan ırkına
sayısız nimetlerini bağışlamış, mucizevi, dünyamıza daha
iyi davranacağız. Köklerimizde, doğa ve biz, ayrılmaz bir
bütünüz. O zaman, sevin, dinleyin, saygı gösterin ve koruyun...
Kitap okuyun, müzik dinleyin, dans edin, dinlenin, egzersiz
yapın, meditasyon yapın, oyunlar oynayın, bol bol gülün ve
sevdiklerinizle güzel anılar biriktireceğiniz seyahatlerin
hayallerini kurmaya başlayın...
Yeni rotalarda görüşmek üzere,
Sağlık ve sevgiyle kalın 
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VANESSA, RAİSA SASON

LAL DENİZLİ, CEYLAN ÇAPA, VANESSA SASON

Erciyes’te
Unutulmaz Festival
College E.M.A tarafından, Yapı Kredi
Ana Sponsorluğu’nda ve MercedesBenz iş birliği ile kış sporlarını eğlence
ve deneyimlerle buluşturan Yapı Kredi
Winter Escape, Erciyes’te unutulmaz bir
festivale ev sahipliği yaptı.

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

Misafirler, Ezgi Yelen, Deniz Sipahi, Tolga Akyıldız, Jabbar, Hey
Douglas, Aytek Dorken gibi ünlü isim ve DJ’lerin performanslarıyla
Yapı Kredi Winter Escape’in keyfini doyasıya yaşadılar. Sevilen sanatçı
Bengü “Alaturka” repertuvarındaki birbirinden güzel şarkılarıyla da
unutulmaz anlar yaşattı. Kayak Milli Takımı Ana Sponsoru Milka’nın
da destekleriyle gerçekleşen, cemiyet ve magazin dünyasından da
isimlerin katıldığı etkinlikte, eğlence sabaha kadar devam etti. 

BEDRİ, CAN, ALİ DEMİR GÜNTAY, PELİN KARAHAN

Cemiyet ve magazin dünyasından
isimlerin de katıldığı etkinlikte eğlence
sabaha kadar devam etti.

ARDA TÜRKMEN

MELİS ÖZER

BADE İȘÇİL

TARA DE VRİES

BERRAK TÜZÜNATAÇ

dekorasyon

Ozan Ekși
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VARASCHIN

Doğa Bize Ne Fısıldıyor?
Son zamanlarda geçirdiğimiz zorlu günler, doğanın hissiyatını daha iyi
anlamamıza neden oldu. Fakat evlerimizde izole olmușken, kalabalık yerlere
karıșmadan, kendi bahçemizi ve dünyamızı yaratabiliriz. Bu yüzden bahçelerimizi
ve kendimize özel alanlarımızı daha iyi bir șekilde planlayıp kendimiz için nefes
alabileceğimiz alanlar olușturabiliriz. Temiz hava ve güneș ıșığının bağıșıklık
sistemimiz için gerekli olan D vitamini sağlayarak hastalıklara karșı koruma
kazandırdığını biliyoruz. Havada dolașan yüksek enerji, zor günlerde bize yardımcı
olabilecek en güzel șey. Durup biraz düșünelim: “Doğa bize ne fısıldıyor?”

TALENTI CLEO ALU

B

aharın gelmesiyle güneş de sıcak yüzünü
bizlere göstermeye başladı. Hal böyle
olunca dış mekânlarda geçirdiğimiz
zaman uzadı. Şehrin kaosunda yaşarken
yeşil alanlara da özlemimiz artıyor.
Evinizin bir parçası haline gelen
bahçelerinizi de unutmamak gerekir.
Doğayla iletişim halinde olmanın faydaları bilimsel
olarak kanıtlanmış bir gerçek. Artık iç mekân kadar
dış mekân dekorasyonunun da önemli bir hal
aldığını biliyoruz. Markalar açık hava alanlarının
mobilyalarını hava koşullarına uygun materyal
ve tekstillerden üretmektedir. Dayanıklılık ve
estetikten ödün vermeyen tasarımlarıyla açık
havada tüm koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilen
koleksiyonları, ergonomik yapılarıyla da ön
plana çıkıyor. Tik, sentetik rattan ve alüminyumu
profesyonel işçilikle harmanlayan marka. Biçim,
renk, derinlik gibi detayları takipçilerinin
tercihlerine uygun şekilde kurguluyor.
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MANUTTI-PRATO

dekorasyon

İç mekânda yemek pişirmek kadar bahçenizde de bu güzel keyfin
tadını doğayla birlikte çıkarabilirsiniz. Eğer bahçede yeterli alana
sahipseniz mutfak yapan firmalardan destek alarak bahçenize
uygun bir mutfak ünitesi de tasarlatabilirsiniz. Bu tarz mutfaklar
arasında en çok tercih edilen, dış kaplaması doğal taş olan
modellerdir. Buradaki en önemli kıstas ise mutfak malzemesinin
dış mekân koşullarına uygun olması ve “durability” güvenilirliği.
Evler artık dış mekâna taşınıyor. Outdoor mutfaklar ve banyolar
kesinlikle hem pratik hem de çok keyifli.
Havaların sıcaklığıyla dış mekândaki süremizi artırmaya
çalışıyoruz. Yaz aylarında çok daha aktif hale geleceğimiz bahçeleri
daha verimli ve güzel vakit geçirebileceğimiz şekilde dizayn
edebiliriz. Bir yaz gecesi bahçenizde yıldızların altında uyumak
oldukça keyifli olacaktır. Şimdi durup dinleyin, doğa size ne
fısıldıyor? 
MANUTTI-PEPPER

MANUTTI

TALENTİ

TALENTI- CASILDA

Tıbbi Lazer Epilasyon-Bölgesel Zayııama-Cilt Tedavileri

Tıbbi Lazer Epilasyon,
Cilt Tedavileri,
Bölgesel Zayıflamada güncel ve
klinik çalışmalarla başarıları
kanıtlanmış uygulamalar ile 15 yıldır
Ankara Ümitköy ve Kızılay
Polikliniklerimizle
hizmetinizdeyiz.

