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EDİTO
Sevgili We You They Okurları,
Değişimin kapımızı çaldığı ve hayatımızın birçok alanına yeni bir düzen getirdiği her zamankinden
daha farklı bir yılın sonuna geldik. Yeni bir yıla merhaba demeye hazırlanırken ilginizi çekebilecek
konuları ele alarak hazırladığımız yeni sayımızla karşınızdayız.
Umut dolu bir sene için gün saydığımız yılın son demlerinde, keyifle hazırladığımız 24. sayımızın
kapak konuğu, samimi ve neşe dolu enerjisini bize de yansıtan Varol Yaşaroğlu oldu. Kendi hayal
dünyasını çizgilere aktaran, çizdiği karakterlere hayat vererek onları hayatımıza konuk eden başarılı
Karikatürist ve Animasyon Yapımcısı Varol Yaşaroğlu ile yaşama ve çizerliğe dair uzunca sohbet
ettiğimiz röportajımızı keyifle okumanızı dileriz.
Her sektörü derinden etkileyen ekonomik değişimlerin gündemimizde olduğu bu senenin son
sayısında, kurum içi röportajımızı ise River Plaza Müdürü Meryem Erdinç ile gerçekleştirdik. Çeşitli
sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmanın ofisine ev sahipliği yapan River Plaza’ya dair birçok
konuyu ele aldığımız röportajımızı, derginin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.
Peki, tüm bunlardan biraz uzaklaşıp büyüleyici bir kış tatiline ne dersiniz? Bu sayımızda sizi Bansko’ya
uzanan bir yolculuğa çıkarıyoruz. Eşsiz manzaralarıyla sadece Bulgaristan’ın değil dünyanın en
önemli kayak pistlerine ev sahipliği yapan Bansko’da görmeye ve bilmeye değer ne varsa sizler için
sayfalarımıza taşıdık. Son dönemin popüler destinasyonlarından olan bu şehri büyüleyici bir yılbaşı
tatili için planlarınıza ekleyebilir, dilerseniz sadece Gezi sayfalarımızı inceleyerek de ev konforunda
huzurlu bir Bansko turuna çıkabilirsiniz.
Soğuk havalar, kayak ve kış tatili derken gardıroplarımızı en kalın kıyafetlerimizle yeniden
düzenlemeye başladığımız bu günlerde, 2021’in kış modası ile ilgili ipuçları için Vitrin sayfalarımıza
göz atmanızı tavsiye ederiz. Yılbaşı planlarınıza şıklık katacak en doğru kombini henüz bulamadıysanız,
Vitrin Yılbaşı sayfalarımızdaki gece tonlarıyla etkileyici bir görünüm vadeden en özel parçaları alışveriş
listenize ekleyebilirsiniz.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılına denk gelen bu sayımızda,
Ata’mızı hatıralarımızda yaşatacak en nadide anılardan sadece birini O’nun için özenle hazırladığımız
Atatürk’e Dair sayfamıza taşıdık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, her
sayımızda O’na yer vermekten mutluluk duyuyoruz.
Yılın son sayısını sizlerle baş başa bırakırken gelecek senenin geride bıraktığımızdan daha güzel bir yıl
olmasını, herkese sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.
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ÖZDİLEK'TEN HABERLER

ÖZDİLEK'TEN

HABERLER

ÖZDİLEK BTSO’NUN
EN BÜYÜKLER
LİSTESİ’NDE

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutan en önemli
saha çalışması olan Bursa’nın İlk 250 Büyük Firma Araştırması 2019 yılı sonuçları
açıklandı. Bu yıl 23’üncü kez gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre
Özdilek Holding dört grup şirketiyle listede yer aldı. Kent ve ülke ekonomisinin
gelişiminde önemli bulgular ortaya koyan liste; net satış rakamları, sektörel
sıralama, ciro, öz sermaye, karlılık ve istihdam verilerine göre çeşitli kategorilerde
belirlendi. Bursa’nın İlk 250 Büyük Firma Listesi’nde Özdilek şirketler grubuna
ait Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi Anonim Şirketi 9. sırada,
Özdilek Ev Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 47. sırada, Özdilek OtelTurizm İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi 168 ve Özdilek İthalat İhracat ve
Pazarlama Limited Şirketi 199. sırada yer aldı.
ÖZDİLEK CAPITAL 500’DE
Capital dergisi ekibinin, bu yıl içerisinde 2 binin üzerindeki şirket arasından ciro büyüklüğüne göre hazırladığı listede, 37 sektörden 500
şirkete yer verildi. Bu yıl da Capital 500 listesinde yer alan Özdilek şirketler grubu, listenin 152. sırasında konumlanmıştır.

ÖZDİLEKPARKLAR VE RIVER PLAZA
SUNDUĞU GÜVENLİ HİZMETİ TESCİLLEDİ
Pandemi süresi boyunca “Önlemlerimizle Güvendesiniz” mottosuyla misafirlerini ağırlamaya devam eden ÖzdilekPark Antalya, Bursa
Nilüfer ve İstanbul, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile misafirlerinin güvende olduğunu tescilledi. Mağaza çeşitliliğinin yanında
ulaşım kolaylığı ve yeme içme alanlarıyla içerisinde yer alan sinema ve eğlence merkezleriyle ÖzdilekParklar, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet
Belgesi ayrıcalığıyla misafirlerinin ihtiyaçlarını güvenle karşılamaya devam ediyor. Önce sağlık sonra hizmet anlayışıyla hizmetlerine devam
eden alışveriş merkezleri bakanlık ve ilgili kurumların yayımladığı rehbere uygun olarak üst düzey hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyum
sağlayarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye’nin Güvenli Hizmet Belgeli İlk İş Merkezi
Özdilek Center içerisinde yer alan River Plaza, pandemi süreci boyunca kiracılarına yönelik üst düzey sağlık önemleriyle sunmuş olduğu
hizmetini, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile taçlandırdı. Sektörel anlamda
Türkiye’de ilk olarak belgenin sahibi olan River Plaza, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe uygun tedbirlerle çalışmalarını
sürdürmeye devam ediyor.
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WYNDHAM GRAND İSTANBUL
LEVENT SIFIR ATIK ILE
ÇEVREYI KORUYOR
Wyndham Grand İstanbul Levent, atık oluşumunun azaltılması
ve çevreyi koruma bilincinin kazandırılması adına yapmış olduğu
çalışmalarla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
verilen Sıfır Atık Belgesi’nin sahibi oldu. Bakanlık tarafından
ülke genelinde yürütülen bu sosyal proje, kurumlarda israfın
önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve
atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun
engellenmesi ya da en aza indirgenebilmesini kapsıyor. T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Çevre İl Müdürlüğü tarafından
yapılan denetimler neticesinde Wyndham Grand İstanbul Levent’in
oluşturduğu atık yönetimi planıyla atıkların kontrollü bir şekilde
imha edilmesi ve doğaya kazandırılması tespit edilmiş ve yürüttüğü
çalışmalar Sıfır Atık Belgesi ile taçlandırılmıştır.
Geri dönüşüm alanında toplumsal bilinci güçlendirmek için proje
kapsamında ilk olarak otelin departmanlarına ayrıştırma istasyonları
yerleştirilmiş, çevrenin ve doğanın önemi ile yenilebilir enerji
kaynaklarıyla ilgili tüm personele çevre eğitimleri verilmiştir. Ayrıca
sokak hayvanlarının da unutulmadığı bu süreçte, Zekeriyaköy’de
yer alan Patili Bahçe Hayvan Barınağı’nda yaklaşık 400 sokak
hayvanı için otel misafirleri tarafından tüketilmeyen yiyeceklerin
ayrıştırılmasıyla gıda bağışı devamlılığı da sağlanmıştır.

WYNDHAM
GRAND İZMIR
ÖZDİLEK
GEZGINLERIN
EN’LERI ARASINDA

Dünyanın en önemli otel ve seyahat değerlendirme sitelerinden
TripAdvisor, Travellers Choice 2020 Ödülleri’nin sahiplerini
açıkladı. TripAdvisor tarafından her yıl dünyanın dört bir
yanından milyonlarca seyahatseverin paylaştığı yorumları,
beğenileri, kaydettiği bilgileri ve puanları bir araya getirerek
sonuçlandırılan Travellers Choice 2020 Ödül Listesi’nde
Wyndham Grand İzmir Özdilek de yer aldı. Son beş yıldır
olduğu gibi bu yıl da Traveler’s Choice 2020 ödülünün
sahibi olarak İftihar Listesi’ndeki yerini koruyan Wyndham
Grand İzmir Özdilek, bu başarıyı kendilerine layık gören tüm
misafirleriyle paylaşmanın gururunu yaşıyor.
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MODANIN KALBI BU YIL DA
ÖZDILEK’TE ATIYOR
Her yıl farklı konsept, mekan ve şehirlerde çekimleri yapılan Özdilek mağazalarının 2020-2021 Sonbahar-Kış
Koleksiyonu tekstil kataloğu, bu yıl da birbirinden güzel parçalarla modaya yön veriyor. Bir hafta süren tekstil
çekimlerinde Özdilek’in klasik erkek ve kadın giyim markaları Finesuits ve Shefame, çocuk giyim markası
Funfair, günlük giyim markası First Company’nin yanı sıra dünyaca ünlü markaların ürünlerine de yer verildi.
Modern ve şık aksesuarlarla detaylandırılan klasik giyim çekimleri, şehre dönüş konseptiyle İstanbul’un kalbi
Levent’teki gökdelen manzaralı teraslarda gerçekleştirildi. Siyah, mavi ve lacivert gibi soğuk renklerin eşlik
ettiği erkek pantolonlar, gömlekler ve takım elbiselerin yanı sıra her zaman iddialı ve şık deri elbiseler, modern
takımlar ve kaşe kabanlar klasik kadın giyimin yükselen parçaları olarak koleksiyondaki yerini aldı.
Sonbahar ve kış temasını yansıtan çekimler, aynı hafta içerisinde İstanbul Beykoz Kundura Fabrikası’nda
devam etti. Sezonun öne çıkan günlük giyim parçalarının yer aldığı koleksiyonun çekimlerinde, trikolar, ekose
gömlekler, denim pantolonlara yer verildi. Çizgi desen ve püskül detaylarla sezonun trend renklerinin buluştuğu
parçalar, her zaman moda ve tarz bir görünümü vadediyor.

Çocukların Renkli Dünyasına Yolculuk…
Çocuk giyimin yeni sezon için seçilen rengarenk ve cıvıl cıvıl ürünlerinin çekimi ise Ümraniye Film Platosu’nda
gerçekleştirildi. Çocuk mankenlerin grafiti sanatıyla renklendirilen duvarların önünde birbirinden keyifli pozlar
vermesiyle başlayan çekimlerde, sezon renkleri ve desenleriyle hazırlanan parçalar tercih edildi. Çocukların
renkli dünyasını yansıtan kıyafetler aynı zamanda çocukların hareketli yapılarına da uyum sağlıyor.
Ayrı lokasyonlarda bir hafta boyunca süren katalog çekimlerinin yapıldığı mekanlarda Özdilek markaları
Shefame, Finesuits, First Company ve Funfair’in reklam filmlerinin çeşitli platformlarda yayınlanmak üzere
çekimleri de gerçekleştirildi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da modaya yön verecek Özdilek 2020 - 2021 Sonbahar - Kış Koleksiyonu
Kataloğu’nda yer alan yeni sezon ürünler, Özdilek AVM’lerinde, departman mağazalarında ve
Özdilekteyim.com’da beğeninize sunuluyor.
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KIZLARIN GERÇEK DÜNYADA GÖRDÜĞÜ FARKLILIKLARI YANSITAN
BUGÜNE KADARKİ EN ÇEŞİTLİ SERİ

Barbie.com #WeAreBarbie

©2020 Mattel. Her biri ayrı satılır.
2020
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ÖZDILEK’TEN SEVIMLI PATILERE
MAMA DESTEĞI

Özdilek Holding, hayvanların sağlıklı yaşama hakkına destek olmak amacıyla geçen sene başlatmış
olduğu Mutluluk Hareketi projesi Pati Payı’nın devamı olarak, İnci Anne Barınağı’ndaki sevimli
dostlarımızın bir haftalık mama ihtiyacını karşıladı. 17 sene önce hayvansever İnci Aksoyoğlu’nun kendi
imkanlarıyla Ankara’da kurduğu ve şu an 450 hayvanın yaşamını devam ettirdiği İnci Anne Barınağı,
sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Mama bağışı, Özdilek Holding yetkilileri tarafından Ankara’daki
barınağın bizzat ziyaret edilmesiyle gerçekleştirildi. Mutluluk Hareketi’nin büyüyerek devam etmesinden
dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan Özdilek Holding, hem sokakta hem de barınaklarda yaşayan sevimli
dostlarımıza olan desteğini sürdürerek farkındalık yaratmaya devam edecek.

İNCİ AKSOYOĞLU İLE SÖYLEŞİ
Bir gün değil her gün buradasınız.
Hayatınızı adadığınız bu canlara
duyduğunuz sevgiyi bizimle de paylaşabilir
misiniz?
Her gün ama her gün buradayım. Ne bayram
ne seyran hiçbir gün buradan uzakta kalmama
sebep olamaz. Benim bu çocuklara asıl bakma
sebebimi anlatayım… Ben köy kızıyım, biz 7
kardeştik, köyün en fakir insanıydık, çok açlık
çektik. Ben bu çocuklara bakmaya başladığımda
yüreğimde, ta içimde bir acı hissettim. Onlar hep
aç, sadece yemek, su ve sevgi istiyorlar. Ben,
sen ya da başkası vermezse kim bakacak bu
canlara? Yüreğimde hissettiğim öyle bir sevgi ki
rüyalarımda bile hep köpeklerimi görüyorum.
Tek başınıza başladığınız bu fedakar yolculuğa şimdi
450 dostunuzla devam ediyorsunuz. Sevimli dostlarınızla
kurduğunuz dünyanız nasıl böylesine büyüdü?
Kızım çok küçük yaştan beri hayvanları çok severdi. 17 yıl önce
eve küçük bir köpek yavrusu getirdi ve bir tane köpek yavrusuyla
başladı her şey… Şu an 450 tane evladım var. Belki de yarıdan
fazlası terkedilmiş hayvan. Şiddet gören, terk edilen sahipsiz
köpekleri gördükçe dayanamadım ve hepsine sahip çıkmaya
çalıştım. Barınağı kurunca biz görmeden gelip araba çarpmış ya
da muhtaç durumdaki köpekleri barınağın önüne bırakıp gidenler
oldu. Çoğunu ise biz buluyoruz getirip burada bakıyoruz. Çünkü
sokaklarda yaşayamazlar, sokaklar onlar için güvenli değil. Sadece
Ankara’dan değil Türkiye’nin her yerinden mağdur hayvanları
himayeme almaya çalışıyorum. Mesela Iğdır’dan 3 köpek
getirdim, çok zor durumdalardı. Daha 40 tane köpeğim varken
onları beslemek için alışveriş merkezine gider masalarda kalan
yemekleri toplardım. Hatta bunu yaptığıma şahit olan yetkililer
sonrasında mama desteği konusunda bana yardım ettiler. Şimdi
de kısırlaştırma desteğini devlet, mama desteğini ise gönüllülerin
yardımları ve sizin gibi şirketlerin bağışlarıyla sağlıyoruz.
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Yüzlerce köpekle bir arada
yaşıyorsunuz. Aranızdaki
bağ tarif edilemez ancak
anlatmanızı istesek, sizlere
minnetle bakan canlarla nasıl
iletişim kuruyorsunuz?
Birbirimizi çok iyi anlıyoruz.
Ben onları, onlar da beni
anlıyor. Biliyor musunuz çok
kolay oluyor, sadece göz
teması kurmak yeterli. Onların
gözünden belli oluyor zaten
ne çektiği. Ben onların ne
istediklerini, ne hissettiklerini
kalbimde, yüreğimin
derinliklerinde hissediyorum.

Sokak hayvanlarının
hayatlarına, insanlarınsa
zihinlerine unutulamayacak
bir iz bıraktınız. Bıraktığınız bu
izi sürdürebilmek adına neler
yapılmasını önerirsiniz?
İnsanlar sadece onların
gözlerine baksalar bile yeter.
Sadece empati… Gönüllüler
elinden geleni yapmaya
çalışıyor, daha fazla kişi ve
kurum da destek olduğunda
onlar için daha güzel alanlar
sağlayabiliriz.

Peki ya siz sevimli dostlarınız
için nasıl bir dünya
düşlüyorsunuz?
Hayatta her an her şey değişebiliyor,
zaman ne gösterir bilemem. Fakat benim
gözüm kapanmadan bu çocukların
emin ellerde olmasını çok istiyorum. Tek
hayalim çocuklarım kimsesiz kalmasın,
aç kalmasın, güvende olsunlar. İnsanlar
daha duyarlı olsun, muhtaç hayvanlar
için bir kap yemek, su ve tedavi desteği
sağlansın yeter.
İnci Anne Barınağı’na siz de destek olabilirsiniz.

inciannehayvanbarinagi
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CANLILAR

KÖPEKLERİN
BİLİNMEYEN DİLİ

Doğanın içinde ve yaşamın olduğu her yerde karşımıza çıkan sevimli dostlarımız, köpekleri anlamak için ne kadar bilgiye
ve duyguya sahibiz. Onların yaptığı her bir hareketin ya da bir mimiğin aslında neler ifade ettiğini biliyor muyuz? Sevimli,
küçük, sadık dostlarımıza dair ilgi çekici, şaşırtıcı ve merak edilen bilgileri sizler için derledik. Bu dünyanın onların da evi
olduğunu unutmadığımız günlere… Keyif dolu okumalar dileriz.

Derin ve İçli Bakışlar…

Köpeklerin derin ve içli bakışları üzerine yapılan bilimsel
çalışmalar, bu bakışların insanlarla daha iyi geçinmek ve
onlarla arkadaşlık kurmak istediğini gösteriyor. Kaşların
yukarı doğru çekilmesiyle bakışlarının derinleştiği köpekler,
insanlarla dost olma arzusu uyandırıyor.

Ani ve Hızlı Hareketler…

Bir köpek, ağzı açık ya da ani ve hızlı hareketlerle üzerinize
doğru geliyorsa bilin ki çoğu zaman sizinle oyun oynamak
istiyordur. Köpeğin aniden daireler çizmesi, sırt üstü
yatması, yuvarlanması üzerine yapılan araştırmalar sonucu
köpeğin mutlu ve karşısındaki kişiyi oyuna davet ettiği tespit
ediliyor. Köpeklerin bu hareketlerinin tam tersi durgun ve
durağan olduğu anlar ise güvensizlik anlamına geliyor.

Kuyruk Hareketleri…

Kuyruk hareketleriyle duygularını ve düşüncelerini ifade
eden köpeklerin bu davranışı farklı anlamlara işaret ediyor.
Köpeğin kuyruğu, rahat bir haldeyse halinden memnun, yere
doğru işaret eden bir kuyruksa endişeli ve korkmuş, hafifçe
sallıyorsa gergin ve kuyruğu dik bir haldeyse kendinden emin
olduğu anlamlarına geliyor.

Sesli Tepkiler…

Dikkat çekmek, tehlikeye karşı uyarmak, başka köpeklerle
iletişim kurmak ve yüksek seslere tepki vermek amacıyla
köpeklerin çeşitli tonlarda uluduğu biliniyor. Köpeklerin
sürekli ulumasıyla ilgili yapılan araştırmalar, köpeğin ayrılık
kaygısı taşıdığına, hastalığı ya da rahatsızlığına da işaret
ediyor.

Yalanmak ve Esnemek…

Köpeğin sık sık burnunu yaladığı ve esnediğini gördüğünüz anda o köpek için rahatsız olduğu bazı durumların olduğunu
söylemek mümkün olabilir. Bu davranışların, köpeğe karşı gösterilen ters tutum, başka bir köpek, alışık olmadığı bir durum ya da
sakinleştirilmesi gerektiği ihtiyacını anlatmaya çalıştığı biliniyor.
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Meryem Erdinç:

“Farkındalığımızı güncel tutuyoruz.”
Konforlu bina ve kolay ulaşılabilir lokasyon kriterlerine önem veren şirketlerin tercihi River Plaza’nın Müdürü
Meryem Erdinç ile bir araya geldik. Erdinç’in ofis işletmeciliğinin titizlikleri ve kurallarından pandemi döneminde
aldıkları tedbirlere ve ofis kullanıcılarının koşulsuz memnuniyetini sağlamadaki çalışmalarına kadar aldığımız
görüşlerini sizlere aktarıyoruz. Keyifli okumalar dileriz.
Röportaj Ece Şentürk Fotoğraf İlker Sayılgan

Öncelikle sizi tanımak isteriz,
kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
1987 İstanbul doğumluyum. Lise
öğrenimimi Mecidiyeköy Süper Lisesi’nde
tamamladım. 2012 yılında İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden birincilikle
mezun oldum. 2014 yılında River Plaza’da
müşteri ilişkileri sorumlusu olarak göreve
başladım ve ardından ofis müdür yardımcılığı
pozisyonuna getirildim. Şu an ise River
Plaza Müdürü olarak görev yapıyorum.
Özdilek benim için bir iş yerinden ziyade
her gün yeni şeyler öğrenip öğrendiklerimi
deneyimleyebildiğim bir eğitim yeri. Bu
nedenle Özdilek’te yaşadığım deneyimler
benim için üniversite öğrenimimden daha
değerli.

River Plaza Müdürü olarak
görevleriniz nelerdir, bizlere
görev ve sorumluluklarınızdan
bahsedebilir misiniz?
En önemli görevim ekip yönetimi. Ekibimizi,
müşteri memnuniyetini sağlamak adına
doğru zamanda doğru alana ve doğru şekilde
yönlendirmek oldukça önemli. Bunun dışında
kiralama süreçleri, aylık ve yıllık bütçe
yönetimi, kiralama öncesi ve sonrasında
kiracı ilişkileri yönetimi, saha denetimleri,
toplantı salonları kiralama ve toplantı salonu
bütçe yönetimi gibi sorumluluk alanlarım da
bulunuyor.

İstanbul’un kalbi Levent gibi
merkezi bir konumda,
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Özdilek Center içerisinde
yer alan River Plaza’nın ofis
kullanıcılarına sunduğu
hizmetler nelerdir?
River Plaza, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi
tarafından verilen LEED Gold Sertifikası’na
sahip. Bu sertifikaya sahip binalar
sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve
atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekan
yaşam kalitesi, inovasyon ve yerel önem sırası
başlıkları altında değerlendiriliyor. River
Plaza, yapım aşamasından itibaren LEED
kriterlerine uygun olarak tasarlanmış ve
bu kriterler doğrultusunda faaliyetlerine
devam ediyor. Hem lokasyonu hem de
Özdilek Center’ın bir parçası olmasından
dolayı bina kullanıcılarına birçok avantaj
sağlıyor. Bunların başında kolay ulaşılabilir
olması geliyor. Metro hatlarına direkt
bağlantısıyla fark yaratan binamızın toplu
taşımanın yanı sıra iki boğaz köprüsü ve
çevre yoluna da kolayca bağlantısı bulunuyor.
Kiracılarımız, Özdilek Center içerisinde
yer alan ÖzdilekPark İstanbul ve beş yıldızlı
Wyndham Grand İstanbul Levent’in de
sağladığı imkanlardan yararlanabiliyor.
Bunların yanı sıra profesyonel bina
yönetimi, üst düzey güvenlik sistemleri ve
tam otomasyonlu bina yönetim sistemleri
sayesinde tam anlamıyla profesyonel hayata
hizmet verirken kullanıcılarına da konforlu
çalışma ortamı sağlıyor. Ayrıca binamızın 5.
katında bulunan ve sadece kiracılarımızın
kullanabileceği yaklaşık 3 bin metrekarelik
yeşil teras alanımız, temiz hava ve
dinlemenin ötesinde sosyal etkinliklerde de
kullanılabiliyor.

Toplantı salonlarınızda birçok
önemli seminere ve zirveye
ev sahipliği yapıyorsunuz.
Tercih edilme sebeplerinizden
bahsetmenizi isteriz.
River Plaza, iş hayatı ve özel yaşamı
maksimum verimlilikle birleştirdiği ve
son teknolojiyle dizayn ettiği dört farklı
toplantı odasını 2017 yılında bünyesine
dahil etti. Ayrılabilir duvarlar aracılığıyla
en fazla 130 kişiyi tiyatro ve konferans
düzeninde ağırlıyor. Son sistem işitsel ve
görsel ekipmanlarla donatılan toplantı
salonlarımız, misafirlerimizin her türlü
ihtiyacına cevap verecek tasarıma sahip.
Firmalar artık toplantı odalarından farklı
olarak daha yeni ve alternatif mekanlar
arıyor. Bu nedenlerle bizim toplantı
salonlarımız birçok firmanın ihtiyacını
bölgede bulunan diğer salonlara göre
ekonomik olarak daha avantajlı bir şekilde
karşılıyor. Bu sebeple tercihen öncelikli hale
geliyoruz. Toplantılarda firmalara sunmuş
olduğumuz mola aktivitelerimiz de oldukça
beğeni kazanıyor.

River Plaza, geniş marka
karmasına sahip bir ofis
işletmeciliği. Kiracı profilinizden
söz eder misiniz?
Kapılarını, 2014 Mayıs ayında açan River
Plaza’da; banka, hukuk büroları, perakende
sektöründe hizmet veren ünlü markaların
merkez ofisleri, inovasyon merkezleri gibi
birçok önemli kuruluş yer alıyor. Binamızda
bulunan marka karması bizim için çok
değerli, yeni kiralamalarda da bu dengenin
bozulmamasına özen gösteriyoruz.
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Ofis denetimlerini nasıl
gerçekleştiriyorsunuz? Nelere
dikkat ediyor, takibini nasıl
sağlıyorsunuz?
Saha denetimlerimiz saatlik olarak ilgili
birim yöneticileri tarafından titizlikle
yapılıyor. Plaza içerisinde oturmuş bir
kontrol mekanizması bulunduğu için tüm
ekibimiz, ana prensibimiz olan müşteri
memnuniyeti sorumluluğunun bilincinde
olup, yapmış olduğu saha denetimlerini de
bu gözle yapıyor. Ekip olarak yaptığımız
saha denetimlerinde öncelik verdiğimiz
bazı konular var. Özellikle temizlik, tamir,
bakım gibi konularda mümkün olduğu
kadar kısa sürede tespitler yapıp, aksiyonları
buna göre alıyoruz. Ofis binasında
yaşanılan aksaklıkların bina kullanıcılarına
yansıtılmadan hızlı bir şekilde çözümlenmesi
yönetim olarak bizim için çok önemli.

Özdilek kurum kültürü ve
kalitesinin birçok ofisin bir arada
bulunduğu River Plaza’da da
benimsenmesi ve sürdürülmesi
için neler yapıyorsunuz?
Özdilek kurum kültürünün temel ilkesi olan
müşteri memnuniyetini bütün ekip olarak ön
planda tutuyor ve çalışmalarımızın tümünü
bu ilke doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.
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Kalite sistemi ile ilgili yapılan denetimlerle
süreçlerimiz sürekli kontrol ediliyor.
Kurumumuzdaki kalite sistemi denetim
mekanizması sayesinde değişen sistem
ögelerini hizmet alanlarımızda eksiksiz
uygulayabiliyoruz. Eğitim ve kalite
bölümümüzle koordineli olarak çalışıyor
ve personellerimizin kurum içinde alması
gereken tüm eğitimleri zamanında almasını
sağlayarak bilgi ve farkındalığımızı güncel
tutuyoruz.

Özdilek ilke ve talimatları
doğrultusunda yönetilen River
Plaza’da kiracı memnuniyetini
nasıl sağlıyorsunuz?
Kurucumuz Sayın Hüseyin Özdilek
ve tüm yöneticilerimizin önem verdiği
kaliteli iletişim ilkesi doğrultusunda
hem personelimizle hem de bina
kullanıcılarımızla her süreçte doğru iletişim
kurmaya çalışıyoruz. Geri bildirimler,
vermiş olduğumuz hizmeti geliştirebilmek
ve kusursuzluğu yakalayabilmek adına bizim
için çok değerli. Bina kullanıcılarından
gelen şikayet, istek ve önerileri yönetim
olarak tek tek değerlendirerek çözüme
ulaşmasını sağlıyoruz. Bu bildirimlere geri
dönüşler yaparak kiracılarımızın her bir
düşüncesinin bizim için önemli olduğunu
onlara da hissettiriyoruz. Özdilek’te sürekli

gelişmekte olan ve her alanda uygulanan
kalite sistemi, ofis binasında verdiğimiz
her hizmeti kalite sistemi doğrultusunda
kiracılarımıza sunmamızı ve böylece
müşteri memnuniyetini en üst düzeyde
tutmamızı sağlıyor.

Pandemi sürecinin başladığı ilk
zamanlardan bu yana birçok
işletme hizmet kapsamına
uygun önlemler aldı. Siz ne tür
hazırlıklar yaptınız?
Pandemi süreci başlangıcında tüm yetkili
mercilerin açıklamalarını ve tavsiyelerini,
yurt dışı ve yurt içinde bulunan kurumların
almış olduğu önlemleri yakından takip
ederek bu dönemde binamızda birçok önlem
aldık. Covid-19 önlemleri kapsamında
bilgilendirme rehberi oluşturup, tüm
bina kullanıcıları ile paylaştık. Binamızın
ortak alanlarına sosyal mesafe ile ilgili
bilgilendirmeler ve zemin işaretlemeleri
konumlandırdık. Binaya giriş - çıkış
trafiğini doğru bir şekilde kontrol
edebilmek adına binanın kullanım saatlerini
minimum sayıda kişinin giriş yapabileceği
şekilde tekrar düzenledik. Lobilere konulan
ekranlar ile asansörlere binen kişilerin
sayılarını kontrol altına aldık. 16 kişilik
asansör kullanım kapasitesini en fazla dört
kişi kullanacak şekilde programladık.

Bizim için her zaman önemli olan bina
temizlik planına ek olarak dezenfeksiyon
uygulama planı ekledik. Tüm ortak
alanların dezenfeksiyon işleminin genel
hizmet personelimiz tarafından saat başı
yapılmasının sürekliliğini sağladık. Ayrıca
her ay tüm ofislerin içine ve haftalık olarak
ortak kullanım alanlarına hipokloröz asit ile
dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Birçok farklı iş koluna ev
sahipliği yapan bir yerde
yöneticisiniz. Mümkün
olduğu kadar inceleme fırsatı
buluyorsunuzdur. Sizin de
yorumlarınızı alabilir miyiz, River
Plaza nasıl bir yer?
River Plaza, 33 katlı A plus bir ofis binası
olarak altyapısal teknik özellikleri ve konumu
itibarıyla kullanıcılarına birçok avantaj
sağlayan, kullanıcıların çalışma ortamında
ihtiyaç duyabilecekleri gereksinimleri
eksiksiz olarak sunabilen LEED Gold
Sertifikalı bir yaşam alanı. Bir ofis binasında
düşünülmesi gereken tüm ince ayrıntıların
düşünülerek tasarlandığı ve iş hayatını
kolaylaştırıcı unsurlarla hizmet veriyor.
Açıldığı günden beri müşteri memnuniyetini
her şeyden üstün görerek faaliyetlerine
devam ediyor.

İş hayatında kadın gücü ve
başarısına son zamanlarda daha
çok tanık oluyoruz. Yönetici
pozisyonunda çalışmak bir kadın
olarak nasıl bir deneyim?
Bir kadın olarak kadınlara her zaman destek
veren, kadın gücüne inanan, kadın - erkek
eşitlik ilkesine önem veren bir şirkette yönetici
olmak beni gururlandırıyor. Kadın veya erkek
fark etmeden, herkesin tutkusunun peşinden
gidebileceği, kendini gerçekleştirebildiği
bir yapının parçası olarak sürekli büyüyen,
gelişen ve var olduğu topluma yararlı işler
yapmak için araştıran bir şirkette yer almak,
çalışma hayatımda yaşadığım ilk günkü
heyecanı hala hissetmeme neden oluyor.
Özdilek’te çalışmanın en iyi noktalarından
biri de şirkete karşı duyulan aidiyet duygusu.
Özdilek benim için bir iş yerinden ziyade üyesi
olduğum bir aile. Burada başarılı olmamı
sağlayan en önemli etken ise bu duygu.

Peki ya sosyal hayatınızda neler
yapmaktan keyif alırsınız?
Sosyal hayatımda en keyif aldığım şeylerden
biri seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek ve
yeni tatlar deneyimlemek. Bunun dışında
düzenli olarak spor yapıyorum. Vücudu
dinç tutmanın, iş hayatını da etkilediğini
düşünüyorum ve kişisel gelişimim için vakit
bulduğum zamanlarda kitap okuyorum.

Gelecek planlarınızdan ve
yapmak istediklerinizden
bahsetmek ister misiniz?
Gelecek planlarım arasında öncelikle daha
çok öğrenmek yer alıyor. Öğrenmenin,
bilgi birikiminin sınırı olmadığı için
yöneticilerimin bilgi birikimi ışığında
mesleğimle ilgili her gün yeni şeyler
öğrenmek ve öğrendiklerimi uygulamaya
geçirerek öğretmek istiyorum. Uzun yıllar

bu ailenin bir parçası olarak başarılı
bir şekilde mesleğimi sürdürmek
hedefindeyim.

Dünya için zor bir yılı geride
bırakıyoruz. 2020 yılı River
Plaza için nasıl bir yıl
oldu? Son olarak 2021 yılı
hedeflerinizi de öğrenmek
isteriz.
2020 yılı, plaza açısından ekonomik
olarak çok kayıp yaşamadığımız, diğer
sektörlere oranla daha verimli geçirdiğimiz
bir yıl oldu. 2021 yılında ise yine aynı
şekilde kalite ve hizmet anlayışımızdan
ödün vermeden, kayıpsız bir yıl yaşamak
istiyoruz. Umarım gelecek yıl, ülkemiz
ve bütün sektörler için ekonomik
açıdan büyümenin ve güzel günlerin
görülebileceği verimli bir yıl olur.
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ÖZDİLEKPARK’TA SİZİN İÇİN

ALTINYILDIZ CLASSICS İLE EV
KONFORUNDA OFİS ŞIKLIĞI
Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics’in
ütü gerektirmeyen Non Iron gömlekleri, her yöne esneyen
360 koleksiyonuna ait tasarımları, su ve leke tutmayan Nano
takım elbiseleri, bu sezonda da ofis kombinlerine yön veriyor.
Teknolojiyi, gündelik hayata uyarlayan Altınyıldız Classics
hareket özgürlüğü sunan 360 derece koleksiyonunda kodladığı
esneklik ve rahatlık formülüyle fark yaratıyor. 360 derece
koleksiyonunda yer alan ceket, gömlek ve pantolonlar, şıklık ve
rahatlığı bir araya getiriyor. Şekli bozulmayan 360 ceketleri çok
uzun süre ilk giyildiği halini koruyarak dirsek izi yapmıyor ve
koleksiyondaki gömleklerse tişört rahatlığı sunuyor.
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H&M VE GIULIVA HERITAGE’DAN
ZAMANSIZ BİR KOLEKSİYON

H&M ve lüks İtalyan markası Giuliva Heritage, sürdürülebilirlik
odaklı zamansız parçalardan oluşturduğu koleksiyonuyla klasik
erkek giyim silüetlerini, kadın giyim dünyasına taşıyor. Giuliva
Heritage ve H&M’in daha sürdürülebilir kaynaklı malzemelerle
hazırlanan koleksiyonun parçalarında, İtalyan mirasının modern
çizgileri görülüyor. Geri dönüştürülmüş yün, polyester ve organik
pamuklarla üretilen klasik gömlek, özel dikim blazer ve modern
trençkotların yer aldığı Giuliva Heritage ve H&M koleksiyonundaki
parçalarda; ince şerit ve ekoselerle beraber bej, lacivert, puslu mavi
ve bordo gibi zamansız tonlara ek olarak dökümlü yaka, karpuz kol
ve yüksek bel detayları bulunuyor.

TWIST GANG’İN SIRA DIŞI
DÜNYASINA YOLCULUK

Özgün ve yenilikçi anlayışıyla bir ilke imza atan Twist, sokağın
ve dijital dünyanın gerçek karakterleriyle hazırladığı yeni
koleksiyonunda, çağın güzellik ve kusursuzluk kavramlarını
yeniden yorumluyor. Farklı görünümleri ile özgün stilini
yansıtabilen, kendi yaşam felsefeleri ile hayallerinin peşinden
gitme cesaretine sahip 11 Twister’dan oluşan TwistGang
ekibi, yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Birbirinden
farklı stil ve yaşam felsefesine sahip, hayallerinin peşinden
koşan, stilini şehrin keşiflerle dolu sokaklarında özgürce
konuşturan, sınırsız bir yaratıcılığa, renkli dünyalara sahip,
kendi yeteneklerini keşfetmiş ve sıra dışı kişilerden oluşan bu
ekip, yaratıcılıklarıyla Twist Sonbahar - Kış / 2020 - 2021
koleksiyonuna ilham veriyor.

ATASAY İLE GÖZ KAMAŞTIRIN
Atasay’ın modern parçaları, zarif dokunuşlarla hayat bulan
tasarımlarla şıklığın ayak seslerini yükseltiyor. Atasay, uzun,
kısa, ince ya da kalın zincir kolyelerin yanı sıra bileklik,
yüzük ve küpelerle de stilinize vurgu yapabileceğiniz
detaylara imza atıyor. Şıklığın ötesinde tasarlanan bu asi ve
göz alıcı parçalar, daha ışıltılı bir dünyayı şehrin sokaklarında
yaşamanızı vadediyor. Ezber bozan tasarımlarla hazırlanan
Atasay’ın bu birbirinden değerli parçalarında, ışığın ve
enerjinin en belirgin sembolleriyle kurallar yeniden yazılıyor.
Birbirinden şık ve çarpıcı tasarımları keşfetmeniz için Atasay,
ışıltılı dünyasına sizi davet ediyor.

FOSSIL’DEN ZAMANA
MEYDAN OKUYAN ŞIK BİR
DOKUNUŞ
Abartıdan uzak tasarımı
ve yalın formuyla
dikkat çeken Fossil’in
yeni modeli, klasik
saatler kategorisinde
şık bir üye olarak öne
çıkıyor. Dünyaca ünlü
saat markalarının
Türkiye’deki yetkili
distribütörü Saat&Saat
farkıyla sunulan
Fossil’in yeni modeli,
siyah ve kahverenginin
bir arada ne kadar
uyumlu olabileceğini
gözler önüne seriyor.
Yılların eskitemeyeceği
tasarımıyla klasik çizgileri
sevenlerin vazgeçilmezi
olmaya aday saatin
siyah deri kayışı ve
kasası, kahverengi bir
kadranla tamamlanıyor.
Kadrandaki renk geçişleri
ve takvim detayı ise son
derece estetik bir görüntü
sergiliyor.
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VAROL YAŞAROĞLU:
“Okumak hayatın bir eğlencesi…”
Grafi2000’in kurucusu, Koca Kafalar’ın ve Türkiye’de bir ilk olan Kral Şakir’in
yaratıcılarından, karikatür ve animasyona aşık, çizgi roman okumayı çok seven, en
büyük hobisi mesleği olan çizmek ve çocukluk hayalini gerçekleştirebilmiş nadir
insanlardan… İşte bu sayımızın konuğu Türk Animasyon Yapımcısı ve Karikatürist Varol
Yaşaroğlu. Yaratıcı, komik, eğlenceli, esprili ve hayat dolu kimliğini röportajımıza da
yansıtan Yaşaroğlu, daha önce hiç duyulmamış yeni projelerinin müjdesini de ilk
olarak We You They okurlarıyla paylaştı. Şimdiden keyifli okumalar dileriz.
Röportaj Ece Şentürk Fotoğraf İlker Sayılgan

Türkiye’de animasyon yapımcısı
ve karikatürist olarak birçok ilke
ve başarıya imza atmış birisiniz.
Sizi yakından tanımak isteriz?
Güzel komşuluk ilişkilerinin olduğu bir
yerde, İzmir Gültepe’de büyüdüm. Oranın
sıcaklığını her zaman hissederim. 1985
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ni
kazanıp İstanbul’a geldiğimde,
buranın İzmir’e göre daha soğuk ve iş
koşturmacalarının daha çok olduğu bir
şehir olduğunu gördüm. Bana “sen hep
gülümsüyorsun” derler. Bu da benim
İzmir’den kalan bir alışkanlığım. İzmir’de
genelde insanlar birbirlerine gülümser. Biz
güleç büyüdük. Aslında özünüzdeki sevgi
ve sıcaklık öyle çabucak kaybolmuyor ama
tabii ki burada zorlu bir yaşam mücadelesi
var. Biraz da insanların bakış açısı o
bölgenin yapısını yansıtıyor. Belki hayal
dünyamda çizdiklerim biraz da hayatın kötü
gerçeklerinden kaçıp limana sığınmak gibi
oldu.

“HAYALLERIN
BIRÇOĞU
GERÇEKLEŞMEYEBILIR
AMA ÖNEMLI OLAN
O YOLCULUĞU
GÜZEL GEÇIRMEK”
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Benim bir dünyam daha mı var
diyorsunuz o zaman?
Var aslında. Bir kitapta okumuştum,
hayal dünyanızda her şeyi değiştirmek
mümkün diye. Gerçekten doğru çünkü
hayal dünyası bize ait. Orada her şeyi
değiştirebilir, istediğimiz evrene gidebiliriz.
Hayal kurmanın önemi tüm dünyada
vurgulanıyor. Önce hayal kurmakla başla
deniyor bir şey yapmak istediğinizde. O
hayali gerçekleştirmek için hayalinize
doğru odaklanırsanız gerçekleştirmeye
doğru gidiyorsunuz aslında. Tabii hayallerin
birçoğu gerçekleşmeyebilir ama önemli olan
o yolculuğu güzel geçirmek. Ben hep bunu
vurguluyorum. Çünkü hayat bundan ibaret…
Bir hayali gerçekleştirdiğimizde yaşasın
mutlu oldum, hayat bitti gibi bir durum yok.
Sonra bambaşka hayaller devreye giriyor.
Bu yolculuğu keyifsiz geçiriyorsanız yanlış
bir şey yapıyorsunuz bence çünkü finalde
mutluluk yok. Mutluluk yolculukta varsa
mutluluk var. Genel olarak hayata bakışım
bu, kendimi böyle tanımlayabilirim.

Uluslararası bir çizgi film
kanalında yayınlanan ilk
Türk çizgi filmi Kral Şakir’in
yaratıcılarından olarak
bu karakterin ortaya çıkış
serüvenini sizden duymak isteriz.

5 - 6 yaşlarındayken Pembe Panter’i
çok sever, resimlerini çizerdim.
İzlerken hep “Ben de bir gün böyle bir
çizgi film yapacağım, hem büyükler
hem de küçükler izleyecek.” derdim.
Çünkü etrafımdaki büyükler çizgi
film izlemiyordu. Daha sonra Cartoon
Network, Türkiye’de ilk defa bir
yerli çizgi film yayınlama kararı
aldı. Birçok animasyon firmasından
teklif alındı. Biz de ekip olarak
Berk Tokay ve Can Dizdaroğlu
ile oturup karakterleri çizdik ve
yazdık. Kral Şakir’i bir proje olarak
sunduk ve kabul edildi. Gerçekten
hayal ettiğim gibi bir proje oldu.
Hem ebeveynler hem de çocuklar
zevkle izliyor. Hayalimin peşinden
koşturup bir şekilde gerçekleştirdim.
Hatta Kral Şakir’in beyaz perdeye
aktarıldığı dönemde sinemada
çalışan görevlilerle birebir konuştum,
ebeveynlerin izlenimleri hakkında
sorular sordum. Onlar da hep aynı
şeyi söylediler. Genelde ebeveynler
çocuklarını bırakır sonra AVM’de
dolaşır ama sizin filminiz de öyle
olmuyor, beraberce izlediklerini
söylediler. Hatta bir çocuk filmden
çıkınca babasına filme girmediği için
çok şey kaçırdın gibi bir söylemde
bulunmuş (Gülüyor.)
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Çocuklar hassas bir konu.
Bu noktada ince eleyip
sık dokuyorsunuzdur
muhakkak. Çocukların Kral
Şakir’i bu kadar sevmesinin
altında yatan neden nedir
sizce?

Bence biz Türk halkı olarak mizahı
çok seviyoruz, tabii çocuklar da.
O yüzden sevme nedenlerinden
birincisine mizah diyebiliriz. İkincisi
ise bizim yaptığımız tarzın adı yurt
dışında “animated sitcom” olarak
adlandırılıyor ve bu diziler ya genç
bir arkadaş kitlesi ya da aile etrafında
gelişiyor. Bizde de merkezde bir
Türk ailesi var. O ailenin yaşadığı
zorluklar, maceradan maceraya atılan
aile bireyleri… Fakat dönüp dolaşıp
her şeyi hep birlikte hallediyorlar.
Yani hayat ne kadar zor olsa da biz aile
olarak bir arada güçlüyüz ve her olayın
altından aslında eğlenceli bir şekilde
kalkabiliriz mesajı veriyor. Şu an hiç
Kral Şakir izlememiş birisi oturup
ekran başına geçtiğinde yetişkin de
olsa içine bir yaşama sevinci dolar.
Tıpkı Ertem Eğilmez filmleri gibi.
Türk sinemasında nasıl ki İnek Şaban,
Güdük Necmi varsa Kral Şakir’de
de Fil Necati ve Remzi var. Bunlar
altı çok iyi çizilmiş karakterler.
Üçüncü olaraksa gerçekten zarar
verici hiç bir mesajımız yok. Aksine
çevre konusunda, toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda güzel mesajlar
veriyoruz. Mesela genelde korsanlar
erkek olmasına rağmen en son Kral
Şakir Korsanlar Diyarı filmimizde,
kadın korsan karakter kullanarak
ezber bozduk. Başka bir örnek olarak
Kral Şakir erkek bir figür, maceradan
maceraya atılıyor, sanki her şeyi kendi
yapabilecekmiş gibi ama öyle olmuyor.
Kral Şakir kardeşi Canan olmadan
aslında olayları pek çözümleyemiyor.
Biz şu mesajı veriyoruz, hayat
müşterek ve hiçbir insan tek başına
kral değil Kral Şakir olsa bile…
Kadın, erkek her insanın bir değeri
var ve bu değeri bilmek zorundayız.
Bu mesajı sonuna kadar vereceğiz.
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Çocukları bu kadar iyi anlamak
için çocuksu bir yana sahip
olmanız gerekiyor sanırım.
Bu konu hakkında siz ne
düşünüyorsunuz?

Ben, ekip arkadaşlarım Berk Tokay, Can
Dizdaroğlu ve kreatif ekibimiz çocuk ruha
sahip. Nasıl ki Kral Şakir ve arkadaşları evde
oturup oyun oynuyorsa bizim ekip de sürekli
oyun oynar (Gülüyor.) Ben çocukluğumda
kurduğum hayal dünyasındaki gibi bir
insanım. Dışarıdan bakıldığında beni sosyal
bir tip olarak görüyorlar ama aslında o kadar
da sosyal değilim. Eve bağlı biriyim, evde
olmayı, evde yazıp çizmeyi severim. Çocuk
ruhumu besleyen şeylerden bir tanesi de bu
diye düşünüyorum. Kendime ait bir hayal
dünyam var ve halen çizgi film izlemeye
bayılıyorum. Çizgi roman çok okurum,
eğlenceli filmler izlemeyi severim yani o
ruhu hiç kaybetmedim. Futbol, siyaset gibi
yetişkin sohbetlerinin hepsinden uzağım.
Mesela bir yere gideriz beni ailelerin
çocuklarıyla bırakır akşam alırlar (Gülüyor.)
Açıkçası yetişkin muhabbeti beni sıkıyor,
ayrıntılarda yaşanan mutluluklar daha çok
hoşuma gidiyor. Bir yere gittiğimde oradaki
görsel şeyler dikkatimi çeker, onlara detaylı
bakar hayal kurarım, bambaşka dünyalara
giderim. Çizgi film yapmaktaki en büyük
amaçlarımızdan bir tanesi de bu zaten.
Gerçek hayatı biliyoruz, o hayatın içinde
yaşıyoruz. Biz bu işin daha eğlenceli ve
keyifli kısmını gösteriyoruz. Daha kaygısız
olabileceğimiz o alanı yaratıyoruz. Bu bana
her zaman mutluluk veriyor.

Kral Şakir film serisinin üçüncü
filmi “Kral Şakir Geri Dönüşüm”
geliyor ve sanırım tüm çocuklar
sabırsızlıkla bekliyor. Nasıl
bir film olacak, ne zaman
izleyebiliriz?

Mümkün olduğunca çabuk çıkmasını
istiyoruz. Pandemiden dolayı sinemaların
durumu şu an pek umut verici değil.
Vizyona giren filmler var ama izleyen sayısı
çok az. Bu film için de çok büyük emek
sarf edildi. Çıktığı zaman eğer bir izleyici
kitlesi olmayacaksa filme yazık olur. O
yüzden biraz bekletiyoruz. Umarım en kısa
zamanda beyaz perdeye kavuşur. Ancak biz
sevenlerimizi bu süreçte çok da

yalnız bırakmayacağız. Kral Şakir’in
45’er dakikalık TV filmlerini çok yakın
bir zamanda hayata geçireceğiz. Yeni
bölümlerimiz dijital platformlarda
yayınlanacak. Şu an 45’er dakikadan iki film
planlıyoruz, hazırlıklarına başladık. Hatta
o filmlerin sonları da birbiriyle bağlantılı
olacak. Seyircinin hoşuna gideceğini
düşünüyoruz.

Kral Şakir markalaşmış bir
karakter. Filmleri, kitapları,
lisanslı ürünleri ve etkinlikleri
çok ilgi görüyor. Kral Şakir’i
başka nerelerde görmek
istersiniz?

Kral Şakir şu an lisans konusunda bence
Türkiye’nin en önemli markası. 40’ın
üzerinde ayrı markayla anlaşmamız, 200’ün
üzerinde de ürün çeşidimiz var. Türkiye’de
ilk defa yerli bir karakter isteniyor. 6 - 11 yaş
hedef kitlesinde yabancı firmaların tekelini
kırmış durumdayız. Bu bizim için gerçekten
mutluluk verici. Orta Doğu ve Kuzey Afrika
olmak üzere 18 ayrı ülkede yayınlanıyoruz.
Şimdi de Avrupa’da yayınlanmak üzere
kolları sıvadık. Bundan sonraki amacımız
dünyaya açılmak. Gerçekten uzun soluklu
bir iş yaptığımızı düşünüyorum, umarım
hayallerimiz bu doğrultuda gerçekleşir.

Çocuklar için yaptığınız
çalışmalardan çok farklı olarak
uzun bir süre “Ekonomist”
ve “Capital” dergilerinde
karikatüristlik ve illüstratörlük
de yaptınız. Bu kadar farklı iki
konuda üretmek zor değil mi?

Capital ve Ekonomist dergilerinde 10 sene
kadar habere bağımlı vinyet karikatür
dediğimiz haberi tamamlayıcı karikatür
çizimleri yaptım. Mesela enflasyon
yükselmesiyle ilgili haberi destekleyici bir
çizim gibi… Aslında hepsinin merkezinde
çizmek ve mizah üretmek var. Orada da
yine aynı hayal gücünüzü kullanıyorsunuz.
Benim için bir şey değişmiyor. O dönemler,
İstanbul’a ilk geldiğim zamanlardı.
Kendime ait projelerimi bağımsız bir şekilde
yürütmem daha sonra gerçekleşti. Aslında
her bulunduğum ortam yaşamıma katkı
sağladı. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim.

Orada analitik düşünmeyi öğrendim.
Ekonomi dergilerinde çalışmam
girişimci haberleri okumama ve
insanların neler başarabildiğine dair
örnekleri görmeme sebep oldu. Farklı
disiplinler arasında dolaşmak insanı
zenginleştiriyor. Bizimle çalışmak
isteyen yeni çizerlere de genelde hep
bunu söylüyorum. Sadece bir alanda
yoğunlaşmak yerine birçok şey ile
ilgili bilgi sahibi olun, daha sonra bir
noktaya yoğunlaşın diyorum.

İşinizin bir parçası olan
sosyal medyayı da aktif
kullanıyorsunuz. Instagram
paylaşımlarınızda fotoğraf
üzerine çizimler yapmanız
sizi diğer kullanıcılardan
ayırıyor. Sizce bu yaptığınız
zamanla popüler bir akıma
dönüşür mü?

Orada genelde çizgi roman kareleri
gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum
ve bunu içimden gelerek yapıyorum.
Espriyle karışık bir şekilde insanları
yeni gelişmeler konusunda haberdar
da ediyorum. Mesela Kral Şakir’in
bir kalemi çıkmış onun müjdesini
veriyorum. Zaten konuşma balonlarını
çok severim bu da güzel bir tarz oldu.
Aslında güzel bir akım olurmuş
(Gülüyor.)

“SEVIMLILIK
BENIM
ALAMETI
FARIKAM”
Karikatüristler sanıldığı gibi
tek başına mı çalışır yoksa
fikirler ve çizimler ortak
birikimlerle mi ortaya çıkar?
Önce ekip olarak karakter belirlenir ve
karakterlerin özellikleri yazılır. Çizim
aşamasına gelindiğinde ise genelde
tek başıma çalışmayı seviyorum.
Çünkü benim çizgi tarzımda yıllardır
edindiğim bir şey var. Ben stilize olmak

durumundayım. Yani ben ne
kadar az çizgi kullanırsam benim
için o kadar iyi. Baktığınızda bir
tane bile fazla çizgi olmamalı.
Oğuz Aral’ın “Gereksiz
taramalardan kaçının.” sözü
vardır, çok doğru bir söz aslında.
Amatör çizer genelde çok
ayrıntıya girer, süsler püsler ve
odak noktası ortadan kaybolur.
İnsanlar daha basit algılasa da az
çizgi daha zordur. Bu yazımda
da böyledir. Ünlü bir yazarın
“Kusura bakma vaktim yoktu o
yüzden uzun yazmak zorunda
kaldım” diye bir sözü bile vardır.
O yüzden çizime baya bir zaman
ayırıyorum. Bir de benim için
sevimlilik çok önemli. En ufak
bir gözü bile yanlış çizdiğiniz de
o sevimliliği kaybedebilirsiniz.
Sevimlilik benim alameti
farikam, bu konuda iyi olduğumu
düşünüyorum. Çizdiklerimi ekip
arkadaşlarıma da gönderiyor,
onlardan eleştiri alıyorum.
Onlar diyor ki şurası sevimsiz
olmuş, bir daha çiziyorum.
Bazen de çizdiklerime ertesi
gün baktığımda beğenmiyorum.
Beklettiğinizde gözünüz
alışıyor o yüzden bir karakterin
bile oluşturulması haftalar
sürebiliyor.

Bir karakter ortalama
kaç deneme sonucu
ortaya çıkıyor?

Mesela Kral Şakir’in ilk çizim
aşamalarına baktığımda Şakir ve
Fil Necati için neredeyse 30 - 40
tane deneme çizimi yapmışım.
Baya bir deneme yapıldığını
söyleyebilirim. Tablette çizim
yaptığımdan sayfa sorunum
olmuyor alternatifler de çok
oluyor. Renk olayı da çok önemli.
Çizip istediğiniz renk denemesini
yapabiliyorsunuz. Mesela bir renk
veriyorsunuz. En iyisine karar
vermek için bir rengin
20 - 30 varyasyonuna bakıyorum.
Teknolojinin size sunduğu
imkanları değerlendirmek güzel
bir şey.
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Planlı projeleriniz haricinde
başka çizimler yapmak için
zamanınızı nasıl ayarlıyorsunuz?
Benim iş yaşamım evde başladığı gibi
pandemi sürecinde de yine evde devam
ediyor. Kendi içimde kurduğum öz
disiplinim var. Sabah kalkarım, çayımı
demlerim, bahçeye gider ve çalışmaya
başlarım. Bu rutin akşama kadar devam
eder. Gece çalışmamaya özellikle sağlığım
açısından dikkat ediyorum. Uyku düzenim
bozulduğunda verimli olamıyorum.

Çizim stiliniz yıllar içinde
değişim gösterdi mi? Bu
değişimin sebebi nedir?

Tabii ki bu değişim tamamen benim
olgunluk dönemimle ilgili ve birçok sebebi
var. Eskiden okuduğum mizah dergilerinden
etkilenirdim, çizimlerim onlar gibiydi.
Hani derler ya belli bir saati doldurunca
ustalaşma dönemine gireceksiniz diye, işte
ben o dönemi hep çizerek geçirdim. O kadar
çok şey çizmişim ki o dönemden bu döneme
gelene kadar pek çok şey tabii ki değişmiş.
Ancak değişmeyen tek bir şey var o da
sadelik. Sadelik benim için çok önemli.

“İŞİMİ OYUNA
ÇEVİRDİM
TATİLE ÇIKTIM”
Yıllarınızı verdiğiniz mesleğiniz
bazı insanlar için de bir hobi.
Peki sizin hobileriniz neler?

Aslında çizmek benim de hobim. İşimi oyuna
çevirdim, tatile çıktım gibi bir mottom var.
Mesela çizgi roman okumak, benim için
çok büyük bir hobi. İstisnasız her gün çizgi
roman okuyorum. Aynı şekilde kitap da
öyle. Sabah kalktığımda ilk işim çizgi roman
ve kitap okumak. Evimin bir köşesinde,
banyoda mesela, çizgi romanlar ve kitaplar
yığılı halde durur (Gülüyor.) Her sabah ilk
olarak onlarla vakit geçiriyorum. Mutlaka
ama mutlaka okuyorum. Okumak hayatın
bir eğlencesi… Çocukluğunuzda çizgi
roman okurken yaşadığınız keyif vardır ya
hani sizi dünyadan uzaklaştıran, işte o beni
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sonsuz mutlu ediyor. Çok güzel bir film
olduğunda da onu hissederim. Onun
dışında çok fazla bir hobim yok. Yaz tatili
planları yapayım, Bahamalara gideyim
diye düşünen bir insan değilim. Çok para
kazanayım evler, yazlıklar ya da tekne
alayım gibi düşüncelerim de hiç olmadı.
Gittiğim yerlerde doğanın tadını çıkarmayı
severim. Her an yaşadığım güzelliklerin
mutluluğunu çıkarıyorum.

Tüm bunlar dışında günlük
hayatınızda ya da gün içinde
yapmaktan hoşlandığınız neler
var?

Yürümeyi çok seviyorum. “Yürümenin
Felsefesi” diye bir kitap okumuştum.
Orada birçok düşünürün hayatlarından
örneklere yer vermişler. Birçoğu da
yürüyormuş. Yürürken de aklıma
gerçekten pek çok şey geliyor. Yürümenin
bana verdiği beyni açıcı bir etkisi var.

Hayranlık duyduğunuz
karikatüristler var mı?

Yabancılardan örnek verirsem Andre
Franquin ve Jean Jacques Sempe.
Çizimlerimdeki stilizasyon kısmını
en çok Sempe’den esinlendim. O
anlatacaklarını az çizgilerle anlatır.
Andre Franquin de bence Türkiye’de pek
çok çizerin ekolü olmuştur. Türkiye’de
de yalın çizgilerinden etkilediğim
Turhan Selçuk’tan tutun da Oğuz Aral’a
kadar pek çok çizer var. Hepsinin bana
kattığı ayrı değerler var. Aslında bir
ayrım yapmak istemiyorum ama Türk
çizer olarak en çok Engin Ergönültaş’a
bayılırdım. Şimdiki nesil pek bilmez.
Gırgır’da Zalim Şevki ve Kelek Osman
diye tiplemeleri vardı. Ben onun çizgilerini
halen çok severim. Pamuk pamuk tipler,
hepsi çok özgün karakterler… Arşivimde
vardır zaman zaman açar hayranlıkla
bakarım, o dünyada kaybolurum.

Deneyimli karikatüristler bir yana
bir de meslekte yeni olanlar var.
Yetişmekte olan karikatüristlere
tavsiyeniz ne olur?
Bu tarz soruları Instagram’da da çok
alıyorum. Anne ve babalar çocuğunun
yaptığı çizimi gönderiyor, tavsiyelerimi
soruyor. Hep bol bol kitap ve çizgi roman

okumalarını, film izlemelerini tavsiye
ediyorum. Onları en çok besleyecek olan
şeyler bunlar. Bunun dışında defterlerine
yaptıkları çizimleri programlara aktarsınlar,
çizim programı kullansınlar. Bu programları
erkenden öğrenmeye başlasınlar. Hatta
bana gelen mesajlarda program isimleri de
öneriyorum. Bu işi bir meslek olarak devam
ettirmek istiyorlarsa kendilerini mutlaka
dijitalleştirmek durumundalar. Bana gelen
çalışmalarda görüyorum ki çok yetenekli
çocuklar var. Yüzde 80’ini için mükemmel
diyebilirim. O yüzden bu programları
öğrenmek önemli. Çünkü orada sonsuz bir
olanak var. Bu işe yönelik bir akademi şu an
yok, ileride buna gücümüz yeterse biz neden
yapmayalım. Animasyon konusunda kurslar
var ama çizim konusunda katkı sağlayacak
bir kurs yok. Çünkü bu tamamen kendi
kurduğun bir dünya…

Peki sevenlerinizi bekleyen yeni
bir projeniz var mı?

Evet şu anda yeni bir proje üzerinde
çalışıyoruz. Eğer aksilik olmazsa çok yakında
devreye girecek. Kral Şakir gibi bambaşka
bir proje olacak. Hatta bir ipucu vereyim,
amacımız kendi süper kahramanlarımızı
yaratmak. Bu aslında yurt dışında çok
kez işlenmiş bir olay DC, Marvel, Disney
gibi. Biz buna biraz daha farklı bir açıdan
bakacağız, Türk kültüründen besleneceğiz.
Bize ait mizahı barındıran bir iş olacak. Çok
sevileceğini düşünüyoruz. Belki ileride bizim
de bir sürü süper kahramanımız olabilir hatta
sonra o kahramanlar birbirleriyle bir araya
gelip Avangers’ı oluşturabilir (Gülüyor.)

Son olarak 2021 yılı
temennilerinizi okuyucularımızla
paylaşmak ister misiniz?

Geçen sene 2019 bitsin de 2020 bir an önce
gelsin denmişti, şu an halimize baktığımızda
aman diyoruz 2019 ne güzel bir yılmış
(Gülüyor.) Temennim yeni dünya düzenine
çabuk uyum sağlayabilmemiz. Çünkü dünya
artık çok da tozpembe bir yer olmayacak,
bu sorunlar hep olacak. Bakış açımızı bu
anlamda yoğunlaştırmamız ve odaklamamız
gerekiyor. Dijitalleşmenin getirdiklerine
karşılık olarak doğru hareket edebilirsek o
zaman güzel bir yıl olacağını düşünüyorum.
Kötü gidişatı fırsatlara çevirebilecek kafa
yapısında düşünebilirsek belki daha güzel bir
dünya olabilir…
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Gece Tonlarıyla
Yılbaşı Stili
Göz alıcı ve etkileyici bir görünüme işaret
eden parçalar, siyahın eşsiz gücüyle ve ışıltılı
detaylarla buluşarak yılbaşı stilinizi belirliyor.

TWIST

Kemer

99,99 TL

VAKKO
Küpe

595 TL

ALDO
Çanta

599 TL

H&M
Elbise

KOTON

379 TL

Elbise

189,99 TL

IPEKYOL
Broş

129 TL

IPEKYOL
Ayakkabı

659 TL

IPEKYOL
Ceket

1.250 TL

MANGO
Elbise

329,99 TL

MANGO
Çizme

999,99 TL

Yılın son
gününde geri
sayımlarınıza
eşlik edecek
birbirinden
gösterişli
ve etkileyici
kıyafetlerle
yeni yıla
ışıltılı bir etki
bır akmaya
hazır mısınız?

BURBERRY

.
HOTIÇ

Parfüm

Ayakkabı

970 TL

658 TL

.
SÜVARI
Gömlek

149,90 TL

.KIGILI

FOSSIL

Kemer

Saat

120 TL

1.420 TL

MANGO
Ceket

499,99 TL

MANGO
Palto

799,99 TL

SARAR

Takım Elbise

2.100 TL
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TWIST

YAPAY KÜRK

Mont

H&M

TWIST

990 TL

Gömlek

Ceket

299 TL

EKOSE

ZITLIK

249 TL

MANGO
Palto

799,99 TL

PÜSKÜL

KOTON
Küpe

29,99 TL

YENİ YILIN
MODA
TRENDLERİ

OVERSIZE

Bu sezon aykırı yönde esecek moda
rüzgarları sizi her zamankinden daha şık
ve sıra dışı görünmeye davet ediyor. Zıt
kombinler, oversize beden kıyafetler, kadifeler,
retro parçalar, yapay kürklü ve zincir detaylar,
hayvan desenli parçaların yer aldığı
2020 – 2021 kış modası trend’leri, sizi bu kış
bilinen stillerin dışına taşıyor.
.

HAYVAN DESENI
MANGO

ALDO

Ceket

Ayakkabı

499,99 TL

H&M
179 TL

MANGO
Pantolon

ALDO
Çanta

459 TL

RETRO

TAKIM

329,99 TL

.

Etek

.

999 TL

ZINCIR

H&M
NIKE

Sweatshirt

179 TL

ZITLIK

Ayakkabı

OVERSIZE

569,90 TL

LCW
Pantolon

.

KADIFE

EKOSE

109,99 TL

.

HOTIC.

.

HAYVAN DESENI

Cüzdan

449 TL

KOTON
Mont

299,99 TL

LCW
Mont

MANGO
TAKIM

Ceket

799,99 TL

YAPAY KÜRK

279,99 TL

MANGO
Pantolon

329,99 TL
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YENİ YILA
ÖZDILEKTEYIM
ILE HAZIRLANIN
.

CENGIZ PAKEL
FINESUITS

Cüzdan
129,90 TL

Takım
399,90 TL

FINESUITS
PIERRE CARDIN

EKOL

Takım
799,90 TL

Elbise
449 TL

Ayakkabı
319,90 TL

FINESUITS
SEIKO

Kartlık
29,90 TL

Saat
1.059,99 TL

DEFACTO
Mont
169,99 TL

BURBERRY
Parfüm
276 TL
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DUK ROMANO

Kravat
89,90 TL

Stilinize yön verecek ve
kendinizi her zamankinden
daha şık hissedebileceğiniz
elegan ve tarz parçalarla
Özdilekteyim.com her zaman
çok moda!

EKOL
Elbise
499 TL

U.S. POLO ASSN.
Çanta
264,90 TL

GUERLAIN
Parfüm
492 TL

PIERRE CARDIN
Ayakkabı
179,90 TL

NOTE

Ruj
29,90 TL

SHEFAME
Ceket
199,99 TL

ROBIN
Kaban
219,90 TL

SHEFAME
Pantolon
169,90 TL

SELEN
Elbise
249,95 TL

OBAKU
Saat
952 TL
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ÇOCUK

H&M

2’li Pijama Takımı

179 TL

l

.
EGLENCELI

TWIGY
Panduf

89,90 TL

Eğlenceli, renkli ve yumuşacık
detayların bir araya geldiği parçalarla
yeni yıla sıcacık bir merhaba…
H&M

5’li Pijama Üstü

DEFACTO

129 TL

Pijama Takımı

79,99 TL

PENTİ

Panduf

129,99 TL

PENTİ

2’li Pijama Takımı

129,95 TL

DEFACTO

Pijama Takımı

59,99 TL

LCW

Pijama Takımı

64,99 TL
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. .
GOSTERISLI
.

H&M

H&M

Gömlek

Kazak

94,99 TL

94,99 TL

FLO

Çizme

129,99 TL

Yün dokular, metal ve
pelüş detayların bir
araya geldiği parçalarla
yeni yıla gösterişli bir
merhaba…
MANGO

Palto

329,99 TL

FLO

Ayakkabı

369 TL

B&G STORE
Kemer

69,90 TL

MANGO

Palto

329,99 TL

MANGO

Şapka

119,99 TL

KOTON
Etek

59,99 TL

KOTON

Pantolon

69,99 TL
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İLHAM
VEREN
İÇ MEKANLAR
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Dekoratif duvar kağıtlarıyla iç mekanlarınızın duvarlarına kendi imzanızı atmak sizce
de hoş bir fikir değil mi? Duvarlarınızı kişiselleştirerek sade, gösterişli, fantastik, klasik,
doğal, farklı, cesur ve modern yansımalarla bambaşka yaşam alanları oluşturmak
mümkün… O halde iç mekanlarınıza yaratıcı ve özgür duvarlarla yeni bir soluk
getirmeye hazır mısınız? Önce kulağa hoş gelen sonra fikirlerinize ve zevkinize uyan,
en sonunda da görsel bir zenginlik sunan duvar dekorasyonu önerilerimiz yeni
sayımızla birlikte sizinle…

Hayallerinizin Sınırını
Baştan Yaratın
Oldukça eski bir teknik olarak bilinen ve
son dönemlerde yeniden popüler olan
çerçevelenmiş duvar kağıtlarıyla eşsiz bir
pano ya da tablo görünümü sağlamak
mümkün… Daha çok oturma odaları
ve salonlarınızda tercih edebileceğiniz
çerçevelenmiş duvar kağıtlarıyla
hayallerinizin sınırını baştan yaratabilirsiniz.
Resim ve ayna çerçevelerinin yanı sıra alçı
ve kartonpiyer çıtaların içerisine entegre
edebileceğiniz dekoratif duvar kağıtlarını,
dekorasyonunuza uygun bir şekilde seçerek
tarzınızı duvarlarınıza özgürce taşıyabilirsiniz.

Zamanda Boyutlar
Arası Yolculuk
Üç boyutlu dekoratif duvar kağıtlarıyla
iç mekanlarınızın havasını değiştirmenin
ötesinde, boyutlar arası bir yolculuğa
çıkabilirsiniz. Son dönemlerde sıklıkla
tercih edilen üç boyutlu duvar kağıtları;
renk, ışık, desen ve doku algılarıyla yaşam
alanlarınızı zamanın ötesine taşıyor. Evinizde
bir kış köşesi oluşturabileceğiniz şömine
desenli üç boyutlu duvar kağıdıyla sıcak
bir atmosfer yaratabilir; resmettiğiniz
karenin yanındaymış hissine kapılabilirsiniz.
Gerçekmiş gibi görünen bu alanı, şerit
LED’ler, zemine serebileceğiniz bir post ve
ahşap aksesuarlarla detaylandırabilirsiniz.
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Geleneksel Desenlerle
Zamana Direniş
Sıcak ve samimi duygular barındıran dönem
çizgilerini, duvarlarınıza taşıyarak iç mekanlarınızda
nostaljik bir hava oluşturabilirsiniz. Zamana karşı
gelebileceğiniz retro ve vintage tarzını duvar
dekorasyonunuza yansıtırken seçeceğiniz duvar
kağıdının yer zemini ile uyumlu olması oldukça
önemlidir. Genellikle minimal desenlerin beyaz,
toprak ve pastel tonlarıyla bir arada olduğu duvar
kağıtları tercihinize, dönem çizgilerini taşıyan
aksesuarlarla eşlik edebilirsiniz.

Doğala Dönüşmek
Doğa ile İç İçe Olmak
En sevdiğiniz manzarayı yaşam alanlarınıza
konuk etmek ya da yeşillikler içerisinde güne
başlamak… İç mekanlarınızda doğa ile iç içe
olmak için öncelikle doğadan esinlenerek
hazırlanan duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz.
Büyük yapraklı bitkiler, uçsuz bucaksız bir
gökyüzü ve ışıl ışıl bir deniz manzarasını yatak
odası, banyo, salon ve oturma odalarınıza
taşıyabilir; bu natürel görünümü hasır mobilyalar,
sepetler, metal saksılar ve marin desenli
aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz.

Geometrik Dokunuşlarla
Sıra Dışı Yansıma
Daha aykırı ve sıra dışı bir tarzınız varsa bunu
duvarlarınıza yansıtırken geometrik desenlerle
hazırlanan duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz.
Klasik ve düz çizgilerin yerine uçsuz bucaksız
geometrik desenlerle hazırlanan duvar
kağıtlarıyla dekorasyonunuza daha etkili bir
görünüm kazandırmak oldukça kolay. Daha
minimal çizgi ve desen seçenekleri de bulunan
geometrik duvar kağıtlarının vereceği yansımayı,
soyut dekoratif objeler ve düz renkteki halı ve
perdelerle daha güçlü hale getirebilirsiniz.
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Gösterişin Merkezi Yine
Işıltılı ve İddialı
İhtişam ve gösterişi yaşam alanlarınıza kodlamak
istiyorsanız işe duvarlarınız için ışıltılı, yaldızlı
ve altın rengi duvar kağıtları tercih ederek
başlayabilirsiniz. Yaşam alanlarında gösterişin
merkezi salon ve yemek odalarında parlak
dokulu dekoratif duvar kağıtlarıyla lüks bir şıklık
sağlayabilirsiniz. Seçeceğiniz ışıltılı ve iddialı duvar
kağıtlarını, ihtişamlı bir avize, altın rengi dekoratif
ürünler ve antika görünümlü eşyalarla daha da
parlatabilirsiniz.

Her Daim Zarif ve
Modern Çizgiler
Zarif ve asil görünümüyle asla modası
geçmeyecek olan modern çizgileri, duvarlarınıza
yansıtarak yaşam alanlarınıza fark katabilirsiniz.
Siyah - beyaz, enine - boyuna, zikzak ve ince kalın gibi çizgi desenlerle klasik tarzda döşenmiş
iç mekanlarınıza, şık ve asil bir görünüm
kazandırabilirsiniz. Bütün duvar ya da karşılıklı
cephelere yansıtabileceğiniz zarif ve modern
çizgilere, daha sakin mobilyalarla zevkli bir
görünüm sağlayabilirsiniz.

Figürlerin Gücüyle Kalıcı Bir İz
Renklerin ve figürlerin gücüyle yaşam alanlarınıza
kalıcı bir iz bırakabilirsiniz. Son moda figürlerin
resmedilmesiyle hazırlanan dekoratif duvar
kağıtları, yenilikleri dekorasyonunuza dahil
edebileceğiniz önemli materyallerden. Yaratıcı ve
neşeli duvarlara sahip olmak için minik hayvan
figürleri, puantiye baskıları, tropikal meyveler ve
hobilerinize göre belirleyebileceğiniz motiflerle
hazırlanan duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz.
Beyaz tonlardaki mobilyalar ve aksesuarlar da öne
çıkarmak istediğiniz deseni daha gösterişli bir hale
getirebilirsiniz.
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Yeni Bir Yıl Yeni Bir Ev:
Ton Sür Ton

KOÇTAS.
Tablo

254,90 TL

Yaşam alanlarınıza prestij kazandırmanın yollarından
biri de modanın belirleyicilerinden ton sür ton akımını
dekoratif aksesuarlarınıza yansıtmak. Grinin en güzel
tonlarıyla seçtiğimiz dekoratif ürünler, hem bulunduğunuz
ortama hem de ruhunuza ferahlık ve sakinlik katacak.
BEYMEN
Kristal Obje

479 TL

H&M HOME
Heykel

PORLAND

179 TL

Tablo

725 TL

VAKKO
Kar Küresi

1.450 TL

H&M HOME
Takı Kutusu

49,99 TL

TEKZEN
Puf

746,90 TL

BERNARDO
Abajur

970 TL

VAKKO
Yastık

207 TL
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LCW HOME
Halı

TEKZEN

H&M HOME

Lambader

99,99 TL

Sepet

233 TL

119 TL

KOÇTAS.
Saat

299,99 TL

BEYMEN
Dekoratif Tabak

599 TL

VAKKO

YARGICI

Mumluk

TEKZEN

Servis Arabası

510 TL

1.464 TL

Kitaplık

779,90 TL

HOMETIME
Çerçeve

69,95 TL

TEKZEN
Puf

839,90 TL
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KULAKLIK
KULLANIMINA DİKKAT!
Enstrümanlar daha net, vokaller daha detaylı ve arka plan ses efektleri kolayca
ayırt edilebiliyor… Evet, ses kalitesini iyileştirerek müziğin duygusunu daha iyi
yakalamanızı sağlayan “kulaklıklardan” bahsediyoruz. Ancak dikkat! Tüm bu
güzellikleri sunan kulaklıklarla yüksek sesli müzik dinlemek aynı zamanda ciddi
sorunlar da oluşturabiliyor. Örneğin gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybına yol
açmaları gibi…
Eskiden ileri yaş problemi olan işitme kaybı, günümüzde kulaklıkların bilinçsizce
kullanılması nedeniyle gençlerde de giderek daha fazla görülür oldu. 2015 yılında
Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu bir araştırma sonucunda, akıllı telefonlar
gibi kişisel ses cihazlarının kullanılması da dahil olmak üzere, güvenli olmayan
dinleme uygulamaları nedeniyle dünya çapında 1,1 milyar gencin işitme kaybı riski
taşıyabileceğini bildirdi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Odyoloji Uzmanı Emel
Uğur “Kulaklık kullanmak işitmeyi bozar” şeklinde kesin bir ifade kullanmanın hatalı
bir yaklaşım olduğuna dikkat çekerek, “Öte yandan hatalı kulaklık kullanımının
işitmeye ciddi olumsuz etkileri olduğu da bir gerçek. Dikkatli ve kontrollü olarak
kullanılmayan kulaklıklar kalıcı işitme kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle kulaklıktan
yayılan sesin seviyesine ve kullanım süresine dikkat etmek çok önemlidir. Kulaklık
kullanırken sesin maksimum 60 desibel şiddetinde olmalı ve gün içerisinde
kesintisiz olarak 60 dakikadan uzun süre müzik dinlenilmemeli” uyarısında
bulunuyor.

Çınlıyor ama geçiyor demeyin
Gürültüye bağlı işitme kaybı genellikle küçük adımlarla ve sinsice
ilerliyor. Odyoloji Uzmanı Emel Uğur işitme kaybının öncelikle
“çınlama” ile kendini gösterdiğini belirtiyor. “İşitmede oluşan
azalmayı bireyler çoğu zaman fark edemeyebiliyor. Bu nedenle
kulakta çınlama hissettiklerinde olabildiğince erken dönemde
hastaneye başvurmalılar” uyarısında bulunan Odyoloji
Uzmanı Emel Uğur bunun nedenini şöyle anlatıyor: “Tedavinin
başarısındaki en kritik unsurlardan biri, erken tanı. Ancak çınlama
başlangıçta genellikle kendi kendine geçtiği için hastalar da
“çınlıyor ama geçiyor” diyerek bu belirtiyi hafife alabiliyorlar. Ama
aslında her defasında hasar alan iç kulak bir süre sonra kendini
onaramıyor ve bunun sonucunda işitme kaybı kalıcı hale geliyor.”
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Bu ses seviyesini sakın aşmayın
Kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesini sıklıkla tehlikeli seviyelere kadar yükseltebiliyoruz. Örneğin motosiklet
100 desibelde çalışıyor ve bir testere de yaklaşık aynı şiddette ses üretiyor. Bu seslere ne kadar tahammül
edebileceğinizi ve bu seslerin kulağınıza zarar verip vermeyeceğini düşünün.
Buna karşılık yüzde 70 ses seviyesinde
çalışan bir müzik çalar, 85 desibel kadar
yüksek ses çıkarıyor. “İşitme sağlığını
asıl tehdit eden kulaklık takmak değildir.
Dinlenilen ses seviyesi ve kulaklık kullanım
süresi işitme sağlığınızı tehdit eder”
diyen Odyoloji Uzmanı Emel Uğur sözlerine
şöyle devam ediyor: “Kulaklıkla müzik
dinlerken ses seviyesi eğer 94, 95
desibel seviyesinde ise ve sürekli müzik
dinliyorsanız veya oyun oynuyorsanız, bu
kesinlikle işitmenize zarar veriyorsunuz
anlamına geliyor. İnsan kulağının 85 desibel
ses seviyesine 8 saat kadar dayanabildiğini
biliyoruz. 85 desibel bir ses seviyesi için
restoranlarda gürültü seviyesi örnek
gösterilebilir. Ses seviyesi her 3 desibel
arttığında kulağımızın bu ses seviyesine
dayanabilme süresi yarı yarıya düşüyor.
Bu nedenle 85 desibelin üzerindeki ses
seviyeleri insan kulağı için tehlikeli olarak
tanımlanıyor.”

İşitme Kaybından 5 Adımda Korunun
1. Kulaklarınızı gürültüden koruyun: Gürültülü ortamlarda mutlaka kulak koruyucu tıkaçlar kullanın.
2. Sesi kısın: Kulaklıklar ile müzik dinlemeyi seviyorsanız ama kulaklarınızı da korumak istiyorsanız,
60/60 kuralını uygulayın. Kulaklığınızın sesini yüzde 60’dan daha fazla açmayın ve 60 dakikayı aşmayın.
3. Kulaklarınızı dinlendirin: Tıpkı diğer kaslar gibi kulaklarımız da yoruluyor ve dinlenmeye ihtiyaç
duyuyorlar. Bu nedenle kulaklarınızı korumak için dinleme molaları vermeniz de çok önemli. Eğer
gürültülü bir yerdeyseniz her 60 dakikanın sonunda dışarı çıkarak 5 dakika kulağınızı dinlendirin.
Çoğu bilimsel araştırma, bir gece dışarıda eğlenmeniz sonrasında 16 saat mutlak sessizlikte kalmanızı
öneriyor. Bu dinlenme iznini kulaklarınıza vermezseniz işitmenizde kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Dikkat
etmeniz gereken bir başka önemli nokta da kulaklıklarınızla müzik dinleyerek asla uykuya dalmamak
olmalı.
4. Kulaklıklarınızı dikkatli seçin: Ses izolasyonu iyi olan kulaklıkları seçin. Böylece arka plan gürültüsünü
azaltarak müziği güvenli bir seviyede çalabilir ve yine de nispeten yüksek ve net duyabilirsiniz.
Kulaklıkların çoğunun üretim detaylarında ses ayarları ve ses izolasyon kalitesi hakkında açıklamalar yer
alıyor. Bu açıklamaları dikkatli okumayı ihmal etmeyin.
5. Düzenli olarak işitme sağlığınızı kontrol ettirin: İşitme gözle görülmez, elle tutulmaz. Bu nedenle
işitme kayıpları kolayca fark edilmez. Hiçbir yakınmanız olmasa da yıllık odyolojik takip özellikle 30
yaşından sonra öneriliyor.
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MASKE

MASKELİ
YAŞAMIN
KURALLARI
Covid-19 pandemi sürecinde günlük yaşantımızın
vazgeçilmezi hatta en kritik unsuru haline gelen
maskeler; polenlere ve hava kirliliğine karşı da
önemli bir süzgeç görevi görüyor. Ancak dikkat!
Özellikle pandemi sonrası çeşit çeşit renkler
ve desenlerle karşımıza çıkan maskeler, alerjik
reaksiyonlara yol açarak günlük yaşantımızı
olumsuz etkileyebiliyor. Acıbadem Kozyatağı
Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal
Esen Aydıngöz “Maske yapımında kullanılan
doğal ya da sentetik tekstil ürünleri; içerdiği
boyalar, boyanın akmasını önleyen kimyasal
maddeler ve yapıştırıcılar nedeniyle tahriş hatta
aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabiliyor”
diyor. Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, maske
kullanımına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.
Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi,
7’den 70’e günlük alışkanlıklarımızı tepeden
tırnağa değiştirirken, maskeyi de vazgeçilmez
hale getirdi. Ancak piyasada Covid-19 için
tasarlanmış renk renk ve çeşit çeşit hatta desenli
aksesuar gibi göz alıcı maskeler bazı durumlarda
fayda yerine sağlığımıza zarar verebiliyor!
Covid-19 enfeksiyonuna karşı gerekse açık
havada pek çok alerjene karşı önemli bir korunma
aracı olan maskelerin, bazı kişilerde alerjik
reaksiyonlara yol açabildiğini belirterek “Korunma
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amaçlı kullandığımız maskelerin de alerjik reaksiyon yapabileceği tespit edilmiştir.
Üretim aşamasında kullanılan kimyasal maddeler, boyalar deride tepkiye neden
olabilmektedir. Ayrıca imalat aşamasında kullanılan lastik, metal türevleri, yapıştırıcı
ve apre de deride sorun yaratabilir. Tekstil maddelerine eklenen antimikrobiyeller,
yumuşatıcılar, alev almaya karşı koruyucular, leke tutmayı engelleyen maddeler de
zaman içinde deride reaksiyonlara neden olur” diyor.

Alerjik Reaksiyonlara Dikkat!

Amacına Uygun Maske Seçilmeli

Maske kullanımı nedeniyle ciltte oluşan reaksiyonların
alerji olup olmadığını anlamak mümkün… Tahriş edici
madde hemen hemen herkeste kızarıklık yapıyor. Oysa
alerjik reaksiyonlar sadece yatkınlık gösteren kişilerde
ortaya çıkıyor. Alerjen madde ile tekrarlayan temas
sonucunda değinim alanının dışına taşan şiddetli kaşıntı,
kızarıklık, hatta su dolu kabarcıklar meydana geldiğini
belirten Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz “Kızarıklık parça
parça döküntü şeklinde olabileceği gibi deriden hafifçe
kabarık, ödemli, net sınırlı alanlar şeklinde de karşınıza
çıkabilir. Bazı kişilerde akne benzeri sarı uçlu minik
kabarcıklar gözlenebilir. Günlük yaşamı engelleyici ve
can sıkıcı boyutta olabilen bu alerjinin önüne geçebilmek
için maske yapımında kullanılan malzemelere dikkat
etmek gerekir. İşlem görmemiş doğal ve sentetik iplikler
ise deride nadiren reaksiyona neden olur” diyor.

Maskelerin amacına uygun seçilip kullanılması
gerektiğini belirten Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz,
“Hava kirliliğinin belirgin olduğu bölgelerde veya
polenlerin yoğunlaştığı mevsimlerde, özellikle açık
havada zaman geçirilecekse maske kullanmak bu
maddelerin insan vücuduna ulaşmasını ve zararlı
etkiler oluşturmasını kısmen engeller. Maskeler
süzgeç görevi yaparak hava yolu ile bulaşan
hastalıklardan korunmamızı da sağlar. Solunum
yolu enfeksiyonlarından korunmak için bakteri
ya da virüsün boyutlarına göre maske seçilir.
Alerjik reaksiyonlardan korunmak için seçilecek
maskelerin ise polen, bitki sporları, ev hayvanlarının
tüyleri, küf ve ev akarlarını engelleyecek özellikte
olması gerekir.” diyor.

Maskelerin Oluşturabileceği Alerjik Reaksiyonlara Karşı Öneriler
Öncelikle cildinizde tepkiye neden olan maskeyi farklı bir ürünle değiştiriniz.
İşlem görmemiş doğal ve sentetik iplikler deride nadiren reaksiyona neden
olduğundan, maskenizin görüntüsünden ziyade kaliteli olmasına dikkat
ediniz.
Desenine ve görünüşüne bakarak maske seçimi yapmayınız.
Maskenin koruyucu olabilmesi için yüze sıkıca oturması gerekiyor.
Hareket ve konuşma gibi eylemlerle sürtünme meydana geliyor. Eğer
uzun süre maske kullanılıyorsa terleme ve nemlenme nedeniyle maskenizi
değiştirmenizde fayda var.
Gün boyunca yüzde biriken ter ve yağı ciltten uzaklaştırmak, temizlemek
gerekir. Bunun için yüzünüzü ılık su ile yağ çözücü etkisi zayıflatılmış
yumuşak bir temizleyici kullanarak yıkayabilirsiniz. Ancak durulamaya özen
göstermelisiniz.
Kızarıklık ve ciltte gerginlik varsa parfümsüz, seramid ve hyalüronik asit
içeren bir nemlendiriciyi günde 2 kez uygulayabilirsiniz.
Yanma ve kaşıntı gerilemiyor, hatta yanmalar giderek daha geniş bir alana
yayılıyorsa dermatolojik değerlendirme ve reaksiyonun şiddetine göre tedavi
planlaması gerekebilir.
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...TAM ZAMANI

TAM
zamanı

Rengarenk yaz ayları, huzur dolu
sonbahar mevsimi derken geldik
kış mevsiminin güzel yanlarını
keşfedebileceğimiz aylara… Yılın
son aylarını en güzel şekilde
geçirebileceğiniz içinizi ısıtacak ve
merak uyandıracak keşiflerle dolu
Tam Zamanı önerilerimizle sizi baş
başa bırakıyoruz.

GÜZEL ATLAR ÜLKESİNE YAPILACAK BİR
YOLCULUĞUN...
Güzel atlar ülkesi olarak da bilinen Kapadokya her
mevsim olduğu gibi kışın da ayrı güzel. Sert esen rüzgarın
altında dimdik duran peri bacalarına uzanan bu seyahati
dilerseniz hafta sonu tatili, dilerseniz kültür turu olarak
değerlendirebilirsiniz. Bu güzel coğrafyada her mevsim
havalanan balonlarla büyülü bir yolculuk, adına yakışır güzel
atlarıyla ise atlı safari turu yapabilirsiniz. Tarihi çok eskilere
dayanan Kapadokya’da kendinizce oluşturduğunuz farklı
rotalarla unutulmayacak zamanlar geçirebilirsiniz.

YILBAŞI SOFRANIZ İÇİN
SEBZELİ KİŞ YAPMANIN...

Çay saatlerinde bol bol tüketilen ve doyurucu özelliğiyle öne
çıkan kişi, mevsim sebzeleriyle yılbaşında da hazırlamaya ne
dersiniz? Yer elması, karnabahar, kereviz, ıspanak, havuç
ve brokoli gibi sebzelerin tam da mevsimi. En taze halini
bulabileceğiniz bu sağlık dolu besinlerle kendi tarifinizi
yaratabilir size has lezzetiyle kişinizi yılbaşı sofranız için
hazırlayabilirsiniz. Kişinizi peynir ve şarküteri ürünleriyle
süsleyerek lezzetine lezzet katmanızı öneririz.
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YENİ YILDA KUTU OYUNLARINI
KEŞFETMENİN…

Eğlenmeyi çok seviyor, yeni yıl gecenize de eğlence katmak
istiyorsanız kutu oyunlarını keşfetmenin tam zamanı.
İster yaşıtlarınızla isterseniz her yaştan oyun arkadaşınızla
birlikte eğlenebileceğiniz bu oyunlarla saatin nasıl geçtiğini
anlayamayabilirsiniz. Eğitici, eğlenceli, dengenizi sınayıcı birçok
oyunla zamanınızı verimli geçirebilirsiniz. Evinizin sıcacık
atmosferinde birlikte eğlenmenin en güzel yolunu denemeye var
mısınız?

EV KONFORUNDA DÜNYA SEYAHATİNİN…

Mevsimin getirdiği sakinlik ve içe dönüşle birlikte derinlerinizdeki
keşfetme duygusu ortaya çıkıyor ama yeterli şartları sağlayamıyorsanız
size ev konforunda dünyayı gezmenin en kolay yolunu önerebiliriz.
Gezi belgeselleriyle istediğiniz coğrafya ve istediğiniz iklimi konu
alan yapımları araştırabilir, nerede olmak istiyorsanız oraya düşsel
bir yolculuk yapabilirsiniz. İzlediğiniz her belgeselin gelecek tatil
planlarınız için belirleyici olacağını unutmayın.

SALEP KOKULU TARİFLERİN…

Kışla birlikte kışın en sevilen içeceği salep de hayatımıza hoş kokusuyla
giriş yapıyor. Peki ya her sene bu aylarda hayatımıza dahil olan salebi
farklı tariflerde denemeye ne dersiniz? Salep soslu kek, salepli
muhallebi, salep kokulu kurabiye ve daha birçok tatlı tarifi istediğiniz
ölçüde hazırlayabilir ikram listenize yeni bir tat ekleyebilirsiniz.
Unutmayın ki salep eklediğiniz her tarif, damağınızda unutamayacağınız
bir tat bırakacak ve evinize mis gibi bir koku yayacak…

EŞYALARINIZI PANÇ İLE
RENKLENDİRMENİN…

Evinizdeki kırlentlere, tablolara, çerçevelere ve örtülere
dekorasyonunuza uyum sağlayacak desenleri işlemenin tam
zamanı. Punch nakışı yöntemiyle yastık kılıflarınıza, kumaş yüzeyli
eşyalarınıza dilediğiniz desenleri işleyebilir, son dönemde oldukça
popüler olan bu tekniği siz de öğrenebilirsiniz. Nakışın terapi
etkisiyle dinlenirken üretmenin keyfini çıkarabilirsiniz.
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KIŞ BÜYÜSÜ:
BANSKO

Büyüleyici ve eşsiz manzarasının yanı sıra dünyanın en önemli kayak destinasyonlarından Bansko,
etrafında bulunan irili ufaklı 180’i geçkin göl ve yer şekilleriyle sadece kayak tutkunlarının değil
doğaseverlerin de gözdesi… Pirin Dağları’nın dik yamaçlarına uzanmış nazlı ve narin edasıyla yılın son
aylarında büyüleyici bir kar tatiline ev sahipliği yapıyor. Yeni bir yıla kar ve kayak keyfiyle merhaba
diyebileceğiniz huzur dolu bir doğaya sahip Bansko hakkında keyif dolu yazımız sizlerle…

BANSKO KAYAK MERKEZİ
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya yaklaşık 3 saat mesafede olan görkemli yamaçlarla çevrili Bansko Kayak Merkezi, 900 metreden
2.650 metre yüksekliğe kadar Pirin Dağı eteklerine uzanmaktadır. Kış ve kayak turizmi için ideal bir iklime sahip olan kayak
merkezinde ileri teknolojili beşi oldukça önemli, toplam 15 kayak pisti bulunmaktadır. Profesyonel ve amatör olmak üzere her yaş
grubundan ziyaretçinin kayak yapabileceği bu önemli kayak pistleri ise şöyle:
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CHALIN VALOG:

BANDERASHKA POLLYANNA:

2 kayak pistinin bulunduğu Chalin Valog bölgesinde, aralık
ayından mayıs sonuna kadar karın yerde kalmasıyla profesyonel
ve amatör olarak kayak yapılabilmektedir.

Restoran ve kafeleri ile dikkat çeken Banderashka Pollyanna
bölgesinde 7 km’lik bir kayak pisti bulunmaktadır.
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TOMBA:

Avrupa’nın en iyi kara pistlerinden
Tomba, 2012 Erkekler Dünya
Şampiyonası’na ev sahipliği yapmasından
dolayı dünya şampiyonlarını ağırlamasıyla
tanınmaktadır.

SHILIGARNIKA:

Orta zorluktaki kayak pistlerinin
bulunduğu bu bölgede renkli ve keyifli
zamanlar geçirebileceğiniz mekanlar
da bulunmaktadır.

PLATO:

Bansko kayak pistlerinin en yüksek
noktasında Plato yer almaktadır.
Bembeyaz yamaçlara sahip Plato, 16
km’lik kayak pistiyle soluksuz bir kayak
deneyimi sunmaktadır.

VİHREN TEPESİ
Güzel ve eşsiz bir görünüme sahip Vihren
Tepesi, 2.914 metre yüksekliğiyle
bölgenin en yüksek noktaları arasında
yer almaktadır. Mermer taş yapısıyla
çıplak bir kaya görünümüne sahip Vihren
Tepesi’nde, birbirinden güzel beş tane
krater gölü bulunmaktadır. Açık havalı
günlerde Akdeniz’in bile görünebildiği
tepede, astrolojik olaylarda oldukça net bir
şekilde gözlemlenmektedir. Bansko’nun
incisi Vihren Tepe’yi yılın her ayı daha çok
dağcılık sporuyla ilgilenen kişiler ziyaret
ederken, doğa tutkunları içinse trekking
turları düzenlenmektedir.

TRINITY KILISESI
Kilise, Bulgar ruhu ve inancının göstergesi
olarak 1835 yılında 270 ailenin bağışıyla
Lazar German tarafından inşa ettirilmiştir.
Halk arasında “Kutsal Üçlü” adıyla da
bilinen kilise, 30 metre uzunluğundaki
çan kulesiyle bölgedeki Ortodoks kiliseleri
arasında en dikkat çekici özelliktedir.
Rönesans dönemine ait bir başyapıt olan
kilisede döneme ait freskler, simgeler ve
sütunlar yer almaktadır. Geçmişin ruhunu
ve inancını günümüze kadar taşıyan
kilisenin bahçesinde ise 150 yıl öncesine
ait bir saat kulesi bulunmaktadır.
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PIRIN MILLI PARKI
Pirin Dağı’nın büyük bir bölümünü kapsayan Pirin Milli
Parkı, yaklaşık 403 kilometrelik bir alana sahiptir. 1962
yılında kurulan park, 1983 yılında UNESCO tarafından
Dünya Mirasları Listesi’nde koruma altına alınmıştır. Biyosfer
çeşitliliğine sahip olan Pirin Milli Parkı, asırlık ağaçlara,
endemik bitkilere ve çok çeşitli hayvan türlerine ev sahipliği
yapmaktadır. Alplere özgü olan adelweiss çiçeği ise parkın
sembolü olarak bilinmektedir. Güzel bir doğa yürüyüşü yapmak
isteyenlerin mutlaka görmesi gereken Pirin Milli Parkı’nda irili
ufaklı çok sayıda göl bulunmaktadır.
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PIRIN CADDESI
Geleneksel çizgilerle donatılmış sürprizlerle dolu Pirin
Caddesi’nin sokaklarında, birbirinden renkli anlara tanık
olmak mümkün… Meşhur caddede gezerken ilk olarak
dikkatinizi evlerin kapılarında yer alan insan fotoğraflı
kağıtlar çekecektir. Bu kağıtlar, o evlerde yaşayan ailelerin
yakın zamanda kaybettiği yakınlarını temsilen asılmaktadır.
Devasa leylek yuvalarına şahit olabileceğiniz Pirin Caddesi
sokaklarında, hediyelik eşya satan tezgahlarda kırmızı beyaz
iplerden yapılmış Marteniçka isimli yöresel bileklikleri de
sıklıkla görebilirsiniz.

BENINA (NEOFIT RILSKI)
MÜZE EVI
Asıl adı Nikola Poppetrov Benin olan Neofit Rilski, keşiş,
öğretmen, sanatçı, mimar, müzisyen ve şairliğinin yanı sıra
ünlü bir Rönesans yazarıdır. Neofit Rilski’nin ölümünün
100. yıldönümü dolayısıyla müzeye dönüştürülen ev, ünlü
yazarın eserlerine ve eşyalarına ev sahipliği yapmaktadır.
Oldukça otantik bir görünüme sahip olan müzede, 18.
yüzyıl Bansko mimarisine ait çizgiler görülmektedir. Ünlü
yazarın yaşamına ve aydınlanmasına tanıklık eden Benina
Müze Evi, tarih, kültür ve sanat alanında yeni bilgiler
keşfetmek isteyenler için Bansko’da keyifli bir durak
olacaktır.

NE YENİR?

Osmanlı’dan miras Türk yemeklerini, Avrupa’nın lezzetleriyle buluşturan bir mutfağa sahip olan Bansko, zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.
Kaşkaval ismiyle bilinen ve birçok ülkeye ihraç edilen bir kaşar peyniriyle yapılan kaşkaval pane bölgenin en meşhur yemeklerinden. Kaşkaval
peynirinin üzerinin yumurta ve galeta unu ile kaplanmasıyla ve kızartılmasıyla hazır olan bu çıtır lezzet, yine yöreye özgü soslarla servis ediliyor.
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SAĞLIK DEPOSU
TURŞU

Kornişon, pancar, lahana, acur, fasulye, karnabahar ve sarımsak gibi pek çok çeşidi ve kendine has
lezzetiyle sağlık kaynağı olan turşu, soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden… Ancak içeriğindeki
yüksek oranda tuz nedeniyle turşunun her gün ve aşırı miktarda yenilmemesi gerektiğine dikkat
çeken Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz “Sağlıklı kişilerde
turşunun haftanın 2 günü, maksimum bir avuç içi kadar tüketimi yeterli gelecektir. Çünkü böbreklerin
idare edebileceğinden fazla tuz veya tuzlu gıdalar tüketmek kan basıncını yükselterek yüksek tansiyona
sebep olabiliyor. Ayrıca fazla tuza bağlı böbrek hasarı gelişebiliyor.” uyarısında bulunuyor.
Sıla Bilgili Tokgöz, yüksek miktarda tuz içerdiği için yüksek tansiyon, diyabet, böbrek yetmezliği ve
mide hastalıkları olan kişilerin ise turşuyu son derece kontrollü tüketmelerini, hastalığın düzeyine göre
gerekirse hiç yememelerini öneriyor. Peki uygun koşullarla yapıldığında ve kontrollü tüketildiğinde
turşunun sağlığımız üzerindeki yararları neler? Tokgöz sadece sirke ve tuzla yapılan, mayalanmış,
koruyucu içermeyen turşunun 6 faydasını anlattı, önemli öneri ve uyarılarda bulundu.
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KIŞ AYLARINDA TURŞU TÜKETMENİZ
İÇİN 6 ÖNEMLİ NEDEN
Bağışıklık sistemini destekliyor

Kilo kontrolüne yardım ediyor

Sebze ve meyvelerden oluşan turşu, içeriğinde
bağışıklık sistemini güçlendiren pek çok vitamin,
mineral ve antioksidan barındırıyor. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz farklı sebzelerin
turşularını tüketmenin vücuda alınan antioksidan
çeşitliliğini artırdığı için daha fazla yarar
sağladığını belirterek, “Bunlardan en önemlileri ise
polifenollerden ve betalaninden zengin olan pancar
turşusu ile içinden glikosinolat maddesi elde edilen
lahana turşusudur. Yüksek antioksidan çeşidi ve
kapasiteleri nedeniyle bu sebzelerden yapılan
turşu tüketerek soğuk algınlığına karşı kalkan
oluşturabilirsiniz” diyor.

Turşu yüksek miktarda lif içerdiği için özellikle
yemekle beraber tüketildiğinde besinlerin mideyi
terk etme süresi yavaşlıyor. Dolayısıyla tokluk hissi
daha uzun süre devam ediyor. Beslenme ve Diyet
Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz turşuda bulunan sirke
kaynaklı asetik asidin vücutta yağ depolamasını
da önlediğini belirterek, “Ayrıca hem düşük kalorili
hem kabızlığa karşı etkili olmasından dolayı turşu
kilo vermek isteyenlere de yardımcı oluyor” diyor.

Kan şekerini dengede tutuyor
Turşu gibi fermente yiyecekler, öğünlerle birlikte
tüketildiğinde, içeriklerinde yer alan sirke sayesinde
insülin salınımını dengeleyerek daha kontrollü
bir kan şekeri sağlıyorlar. Ancak diyabet ve buna
eşlik eden tansiyon ile böbrek rahatsızlığınız varsa
turşu tüketmek sizin için bir risk oluşturabiliyor,
dolayısıyla tüketim miktarında kontrollü olmanız
gerekiyor.

Kanserden korunmaya destek oluyor
Turşu yapımında kullanılan sebzelerin her biri
ayrı bir antioksidan açısından oldukça zengindir.
Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona
girerek hücrelere zarar vermelerini önler. Turşu
antioksidan etkileriyle de serbest radikallere
karşı mücadele ediyor, bu sayede kanserden
korunmaya destek oluyor. Sarımsak, pancar ve
karnabahar turşusunda bulunan flavonoidlerin
antioksidan kapasitesi yüksek. Dolayısıyla tek
bir turşu tüketmek yerine çeşitlendirmek farklı
vitamin, mineral ve antioksidanların alımına olanak
sağlıyor.

Kas kramplarına iyi geliyor
Turşunun sağladığı bir başka önemli fayda da kaybedilen sıvı ve minerallerin hızlıca yerine konmasına destek
olması. Ayrıca turşu tüketimi, içeriğindeki sirke ile kas ağrıları üzerinde de rahatlatıcı etki oluşturuyor. Spor
ve Egzersizde Tıp ve Bilim (Medicine & Science in Sports and Exercise) adlı akademik bir dergide yayımlanan
makalede, susuz kalan erkek sporcularda 1/3 bardak turşu suyunun kas kramplarına iyi geldiği rapor edildi.

Bağırsakların düzenli çalışması
için önemli
Sadece sirke ve tuzla yapılan, koruyucu
içermeyen, fermente (bağırsak florasındaki faydalı
bakterilerin devamlılığını ve büyümesini sağlayan)
olan ev turşusu, bağırsaklar için de önemli.
Bunun nedeni ise bağırsak dostu bakteri olan
probiyotikler içermesi. Bu da mikrobiyotayı, bir
başka deyişle bağırsak sağlığını koruyor. Bağırsak
florasının sağlığı, bağırsak hareketlerinin düzenli
olması açısından son derece önemlidir.
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I MAKYAJ
NYX

SIRA DIŞI
BİR YILBAŞI
İÇİN...
Yeni yılda klasik makyaj rutinini bozmak
isteyenler için her mevsimden bir
iz taşıyan, heyecan verici renklerin
buluştuğu ürünleri bir araya topladık. Sıra
dışı bir makyaj deneyimi için hazır olun.

I HEART REVOLUTION
Cannabis Sativa
Blowout Maskara ile
kirpikleriniz artık daha
hacimli! Ekstra yapısı
ve zenginleştirilmiş
formülüyle göz
makyajınızı daha
da öne çıkaracak
olan ürün, sık fırça
kılları sayesinde
tüm kirpiklerinizi
kavrar. Doğal
görünümlü dikkat
çeken kirpiklere
sahip olmanızı sağlar.
Karşı konulmaz
yanardönerli dış
yüzeyi, baktığınız yere
göre renk değiştirir.
Fiyat: 60 TL
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Tropikal esintileri ve Havana dokunuşlarını göz makyajınıza
taşıyabileceğiniz NYX Off Tropic Shadow Palet, sadece makyajınıza
değil hayatınıza da renk katar.
Yüksek pigmentasyonlu yapısı,
opak ve kolay dağıtılabilen
formülü ve tüm gün kalıcı
dokusu ile ürün oldukça iddialı
bir göz makyajı vadediyor.
İster Hasta La Vista ile daha
iddialı ve renkli göz makyajları
isterseniz de Shifting Sand ile
daha toprak tonlarında bir göz
makyajı NYX’in far paletinde
sizi bekliyor.
Fiyat: 130 TL

REVLON
Revlon Ultra HD Jel Ruj ile yüksek
çözünürlüklü bir görünüm elde ederek,
iddialı ama bir o kadar da hafif duran
bir renkle dudaklarınızda istediğiniz
görünümü yakalayabilirsiniz. Doğadaki
pembe, kırmızı, mor ve kahverengin
en özel tonunu dudaklarınıza taşıyacak
Revlon Ultra HD Jel Ruj ile doğal ama
dikkat çekici görünmeye hazır olun.
İçeriğinde hyaluronik asit dudaklarınızı
tazelerken, yoğun nemlendirici formülü
ise görünümünüze kusursuz bir bitiş
sağlar.
Fiyat: 65 TL

MERCI HANDY
Matlaştırıcı bir görünüm için güçlü bir içeriğe sahip Mattifying
Paper Matlaştırıcı Pudra, içeriğindeki yeşil çay özüyle cildi
dinlendiren bir yapıya
sahiptir. Yüzde oluşan
sebumun fazlasını emerek
cildinizi ışık hızında
matlaştırır. İçeriğinde ayna
ve uygulama yapmanız
için cilde narin bir dokunuş
yapabileceğiniz yumuşak
bir puf içerir. Her yaş tipi
için kullanıma uygundur.
Fiyat: 90 TL
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BÜYÜLEYİCİ VE SICAK
BİR YIL İÇİN...…

Kış aylarının soğuk havasını ortadan kaldıracak, sıcacık ve
yumuşak bir görünüm sağlamanıza yardımcı olacak bu ürünlerle
yeni yılın en enerjiği ve ışıl ışıl parlayanı siz olacaksınız.

REVOLUTION
Çekiciliği göz makyajınıza yansıtabilmeniz için gereken tek şey
Revolution Wild Animal Courage Far Paleti’ne sahip olmak!
İfade etmek istediğiniz modunuzu, göz makyajınızla kolaylıkla
yansıtabileceğiniz far paletinde 18 farklı renk bulunuyor. Mat
ve parlak renkleri içeren Revolution Wild Animal Courage Far
Paleti ile göz makyajınızı daha çekici hale getirebilirsiniz.

RIMMEL LONDON
Topaklanmayan, hacim veren
ve kirpiklerinizi belirginleştiren
Wonder’Full Maskara, argan
yağı içeren formülüyle
dolgun bir görünüm sağlar.
Ultra esnek fırçasıyla
kirpikleri kökten uca tarar
ve belirginleştirir. Siyahın en
koyu tonuyla yüzünüzdeki
tüm dikkati kirpiklerinize
toplar ve gün boyu romantik
bakışlara sahip olmanızı
sağlar. Kolay kullanımının yanı
sıra gün sonunda zahmetsizce
temizlenir.
Fiyat: 60 TL

Fiyat: 100 TL

PASTEL
L’OREAL PARIS
En popüler görünümlerden biri
de ışıltılı bir cilttir. L’Oréal Paris
Glow Mon Amour ile istediğiniz
yoğunlukta ışıltı sağlayabilirsiniz.
Dikkat çekici bir görünüm için
cildinize direkt uygulayabilir, doğal
bir görünüm içinse fondöteninizle
karıştırarak deneyebilirsiniz. Doğal
bitiş sağlayan ve incecik bir yapıya
sahip likit aydınlatıcı, ışığı kusursuz
şekilde yansıtan zengin pigmentli bir
yapıya sahiptir. Hindistan cevizi yağı
saklı özel formülüyle kışın cildinizin
ihtiyacı olan nemi size sağlar.

Üç farklı renk seçeneği
mevcut olan Pastel
Profashion Kaş Maskarası,
kremsi jel formülü sayesinde
kaşları doğal tonuna yakın
bir renge boyar. Kaşlarınızı
dolgunlaştırarak gün
boyu kalıcı bir şekilde
sabitlenmesini sağlayan
maskara, doğal bitişli ve kaşa
zarar vermeyen özelliktedir.
Fırçası kaşları tararken hem
şekil verir hem de rengiyle
şeklini sabitler.
Fiyat: 28 TL

Fiyat: 100 TL
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GÜZELLİK

I MAKYAJ
E.L.F.

HER SENENİN
VAZGEÇİLMEZİ
KLASİK BİR
GÖRÜNÜM İÇİN...…
Daha belirgin hatlara, daha keskin
bakışa ve kırmızının en güzel tonlarıyla
klasik ama güzel bir görünüme hazır
mısınız? O halde klasikleşmiş yeni yıl
makyajı önerilerimizi keşfedin.

MAX FACTOR
Cilt kusurlarını kapatmak için ideal
olan bu ürün, kremsi yapıya sahip
stick fondötendir. Yumuşak, nemli
bir görünümle cilt kusurlarınızı
kolayca kapatmayı sağlar.
Uygulaması son derece olan kolay
stick fondöten,
normal, kuru
ve karma ciltler
için uygundur.
Günün her saati
kullanılabilir,
kolay taşıma
imkanı sunar.
Fiyat: 90 TL

E.l.f’in Day To Night Rujları,
Best Berries ve Need is
Nudes adında iki farklı tona
sahiptir. İki uçlu pratik ruj,
gündüz için hoş ve yumuşak,
gece içinse daha cesur
bir tondadır. Kadifemsi
ve satenimsi formülü,
beslemeye ve nemlendirmeye
yardımcı olmak için shea yağı
ve A, C ve E vitaminleriyle
zenginleştirilmiştir. Kolay
taşınabilir ve kalem
formundadır.
Fiyat: 60 TL

TOO FACED
Too Faced markalı Translucent Deep Born This Way
Pudra, makyajınızın kalıcılığını korur. Bu sabitleme
pudrası, çok doğal bir yüzey elde etmek için mükemmel
parlaklık sağlar. Formül, daha pürüzsüz ve daha genç
bir görünüm veren hyaluronik asit ile aşılanmıştır. Üç
çok yönlü renklerdeki hafif ve ipeksi pudra, paraben,
sülfat, ftalat içermez. Bol
miktarda kullandığınız
kapatıcınızın üzerine 10
dakika bekledikten
sonra pudrayı
sürerek daha
kalıcı bir
makyaj elde
edebilirsiniz.
Fiyat: 280 TL

L’OREAL PARIS
L’Oreal Paris Superliner Gel
Intenza Eyeliner, 24 saat kalıcı,
suya dayanıklı yoğun siyah formülü
ve profesyonel fırçasıyla çarpıcı
ve derin bakışlar sağlar. Yoğun,
kalıcı ve profesyonel etkisinin yanı
sıra jel formülüyle de daha net ve
belirgin çizgiler oluşturan ürünün
yoğun siyah karbon rengi gün boyu
kalıcılığını korur ve akmaz.
Fiyat: 90 TL
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BİLİM DÜNYASI

I
ÜÇ YILDIZLI GÜNEŞ SİSTEMİ
KEŞFEDİLDİ

Exeter Üniversitesi’nden Stefan Kraus liderliğindeki ekip tarafından
Dünya’dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı bir güneş sistemi
keşfedildi. Orion Takımyıldızı’nın kenarında yer alan ve “GW
Orionis” adı verilen sistemde GW Ori A ve B yıldızlarının birbirlerinin
yörüngesinde, 3. yıldız GW Ori C’nin de bu iki yıldızın yörüngesinde
döndüğü belirtildi. Üçlü sistemin dev ön gezegen diskinde farklı
yönelime sahip 3 halka tespit eden gök bilimciler, yalpalayan iç
halkanın, yeni oluşan bir gezegene işaret ediyor olabileceğini kaydetti.
Stefan Kraus, sistemin iç halkasının 30 civarında Dünya benzeri
gezegen oluşturacak kadar toz içerdiği değerlendirmesini yaptı.
Sistemde yavru bir gezegenin varlığının doğrulanması halinde 3 yıldız
etrafında dönen tek bir gezegenin ilk bilinen örneği olacağı ifade edildi.

ELON MUSK’TAN BEYİN KONTROLÜ
SAĞLAYAN MİKROÇİP

 esla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, nöroteknoloji şirketi
T
Neuralink tarafından geliştirilen mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak
teknolojiyi tanıttı. Kulağın arkasına yerleştirilen mikroçip, madeni para
büyüklüğünde, insan saçının dörtte biri genişliğinde ve 4 elektrot iplikle
onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Bir akıllı saatten beklenebilecek tüm
özelliklere sahip olan ve insan beynine hükmedecek olan bu çip, müzik
yayını yapmak ya da klavyeye dokunmadan düşünceyle yazı yazabilmeyi
sağlayabilecek. Lazer göz ameliyatı kadar kolay uygulanabilecek olan
çiple beyin içerisine saç telinden ince kablolarla inerek, beyin sinyalleri
kontrol altına alınabilecek. Yıllardır üzerinde çalışılan bu teknolojinin
hafıza kaybından depresyona, görme engelinden çeşitli nörolojik
sorunlara ve omurga yaralanmalarına kadar iyileştirmesi bekleniyor.

62

2020

ENGELLER ARKASINDAKİ NESNELER
GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Bilim insanları, duvar arkasındaki nesneleri görmeyi mümkün kılacak
X-ışını görüntüleme yöntemiyle yeni bir algoritma tasarladı. Stanford
Üniversitesi’nden bilim insanlarının araştırmalarına göre söz konusu
algoritmanın testlerinde, önünde 1 inç (2,4 santimetre) kalınlığında köpük
tabakası bulunan üç boyutlu bir şeklin, başarıyla yeniden oluşturulabilmesiyle
bu durumun, duvarların arkasındaki nesneleri görebilmeye eş değer
olduğu tespit edildi. Işık fotonlarının bireysel parçacık hareketlerinden yola
çıkarak gizli sahneleri üç boyutlu olarak yeniden oluşturan bu algoritma,
tıp alanındaki bazı uygulamalarda kullanılabilecek. Bilim insanlarının bu
algoritmayı tıp alanındaki uygulamalar için mikroskobik ölçekte engel arkası
görüntüler oluşturulması, uydudan yeryüzünün görüntülenmesi, otonom
araçlar gibi günlük alanlarda kullanması hedefleniyor.

BUZUL ERİMESİNDE KORKUTAN REKOR
Bilim insanları, Grönland’daki buzul tabakasının 532 milyar ton buz tabakasını kaybettiği ve bu miktarın bu zamana kadar yapılan
analizlerdeki rekor seviye olduğunu açıkladı. Communications Earth and Environment dergisinde yayımlanan araştırmalara göre buzul
erimesindeki bir önceki rekor, yüzde15 oranında aşılmış oldu. Uzmanlar, 1948’ten bu yana kayda geçirilen erime verilerine bakıldığında
son incelemelerin “eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye” işaret ettiğini belirtti. Analizlerin sonucunda bu kayıpların başlıca nedeni olarak
Grönland üzerindeki yüksek hava basınç sistemlerinin bloke olmasının yanı sıra karbon salımının aşırı erimeye yol açtığı görülüyor.
Konu ile ilgili yayımlanan uluslararası raporda, bölgede 1990’lara kıyasla yedi kat fazla buzul kaybı yaşandığı ortaya koyuldu.

ELEKTRONİK YAPAY DERİ GELİŞTİRİLDİ
Avustralya’daki bilim insanları, acıya tıpkı gerçek insan derisi gibi tepki verebilen elektronik yapay deri geliştirmeyi başardı. Bu yeni
teknolojinin, daha iyi protezlerin daha akıllı robotikler ve girişimsel olmayan deri nakillerinin önünü açacağı söyleniyor. Avustralya’daki RMIT
Üniversitesi’nden bir ekip tarafından geliştirilen prototip cihaz, insan derisinin acıyı hissetmesini elektronik olarak gerçekleştirebiliyor. Cihaz,
vücudun anlık geri besleme tepkilerini taklit ediyor ve aynı hızda acı hissine tepki verebiliyor. Araştırmada yer alan Prof. Madhu Bhaskaran, şu
ana kadar herhangi bir elektronik teknolojisinin insan acısını gerçekçi bir şekilde taklit edemediğini ancak kendilerinin gerçekleştirdiği yapay
derinin; baskı, sıcak ya da soğuk acı eşiğine ulaştığında anında tepki verdiğini söyledi.

2020

63

AKTÜEL

I KİTAP ÖNERILERI

Yılın son günlerine doğru ilerlediğimiz bu aylarda, 2020 yılının en çok okunanları ve yeni yıla başlarken sevdikleriniz için
hediye alternatifi olabilecek kitapları bir araya getirdik. Yılı, en güzel kitapların mutlu sonlarıyla bitirmeniz, yeni bir yıla ise yeni
bir sayfanın getirdiği heyecan ve mutlulukla başlamanız dileğiyle…

YILIN EN ÇOK
OKUNANLARI
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2020 yılında raflarda en çok gördüğümüz, elden ele dolaşan, çok satanlar
listelerinde yer alan kitaplardan bazılarını sizler için paylaşıyoruz. Henüz
okumadıklarınızı okuma listenize ekleyebilir, senenin sonuna yaklaşırken siz de
en çok okunanlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BİR ÖMÜR NASIL
YAŞANIR?

BİR DELİNİN ANI
DEFTERİ

SİNEKLERİN
TANRISI

HAYVAN
ÇİFTLİĞİ

İlber Ortaylı

Nikolay Vasilyeviç Gogol

William Golding

George Orwell

Gençlik yıllarından beri
bilgiyi ve çalışmayı hayat
felsefesi haline getiren
Prof. Dr. İlber Ortaylı,
söyleşi tarzındaki bu
eseri ile kendi yaşam
tecrübesinden yola
çıkarak, okurlarına
eşsiz bir yaşam rehberi
sunuyor. Ortaylı,
hayatının dönüm
noktalarından doğru
çalışma metotlarına,
meslek seçiminden dil
öğrenimine, seyahatten
sanata kadar birçok
konuda okurlarına
değerli görüşlerini
aktarıyor.

Ünlü Rus yazarın
diğer öykülerinde
olduğu gibi Bir Delinin
Hatıra Defteri’nde de
insanın iç dünyasına
doğru yolculuğa
çıkılıyor. Palto ve
Burun hikayelerinin
de yer aldığı kitap,
kendinizi yeniden
keşfedeceğiniz bir
yolculuğa sürüklüyor.
Bu yolculukta yazarın
edebiyata karşı zekice
yaklaşımıyla okurların
iç dünyasına dair pek
çok ayrıntı sunuluyor.

Nobel edebiyat ödüllü
kitap, İkinci Dünya
Savaşı’nda yaşanan
nükleer atom bombası
etkisinden korunmak
için Britanyalı bir
grup çocuğun
mücadelesini anlatıyor.
Issız bir adada devam
eden çocukların
bu mücadelesinde
karakter analizlerine
ve davranışlarına
odaklanan kitap,
saf ve temiz
çocukların ne kadar
vahşileşebileceklerini
gözler önüne seriyor.

Fabl türünde olan
bu eser masalsı
anlatımının altında
derin eleştiriler de
barındırıyor. Dünya
edebiyatının en dikkat
çekici romanları
arasında yer alan
bu distopik eser,
bir çiftlik ve içinde
yaşayan hayvanları
konu edinirken
toplumları ve yönetim
biçimlerini sembolik
olduğu kadar sade bir
anlatımla ele alıyor.
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KISA ÖYKÜNÜN
BÜYÜK USTALARI
Kolektif

İngiliz ve Amerikan
edebiyatının büyük
ustalarının yapıtlarından
bir araya getirilen bu
eserde en ünlü yazarların
öykülerine yer veriliyor.
Bambaşka bir edebiyat türü
olan öykünün en başarılı
yazarlarının eserlerine yer
verilen bu kitapta; James
Joyce, Virginia Woolf, Jack
London, Thomas Hardy,
Oscar Wilde, Edgar Allan
Poe, Herman Melville ve
dahası yer alıyor.

YENİ YIL
HEDİYE ÖNERİLERİ
CESUR YENİ DÜNYA
Aldous Huxley

Distopik türün en
güçlü eserlerinden olan
kitapta, eleştirel bakış
açısı hayal gücü ve kara
mizah ile harmanlanıyor.
Bir savaş sonrasında bu
düşüncelerle Cesur Yeni
Dünya olarak adlandırılan
bir düzen kuruluyor. Bu
benzeri olmayan düzende
hastalıklar, savaşlar ve
fakirlik gibi zorluklar
ortadan kaldırılıyor. Mutlak
huzurun hakimiyeti için
kurulan bu düzende
distopik düşünceler, keskin
bir şekilde anlatılıyor.

VENEDİK’TE ÖLÜM
Thomas Mann

Venedik’e giden ünlü
yazar Aschenbach,
genç Polonyalı
Tadzio’nun olağanüstü
güzelliği karşısında
büyülenmesiyle başlayan
eserde, kenti salgının
sarmasıyla süregelen
olaylar ele alınıyor. Uzun
öykü türünde yazılan
Nobel ödüllü, aşk ve ölüm
simgelerinin işlendiği
eserin dilimize çevirisi
ise değerli yazar Behçet
Necatigil tarafından
yapılmıştır.

Geleceğe, geçmişe ve bugüne ışık tutacak nitelikteki öykü, felsefi roman
ve distopik türde sıraladığımız kitap önerilerini, yeni bir yıla adım
atarken sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

UNUTMA, MUTLU
BİR HAYAT ÇOK AZ
ŞEYE BAĞLIDIR
Marcus Aurelius

En başarılı Roma
imparatorlarının sonuncusu
Marcus Aurelius aynı
zamanda bir filozoftur.
Hem liderliğiyle hem
düşünceleriyle tarihe geçen
imparatorun mutluluk
tanımının ele alındığı eser,
mutlu bir hayatın çok az şeye
bağlı olduğunu ve insana
yakışır şekilde yaşamanın
önemini ele alıyor. Kitap,
yıllardır bitmeyen mutluluk
arayışına yeni bir soluk
getiriyor.
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I İZ BIRAKANLAR

İZ BIRAKANLAR...

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

SABİHA GÖKÇEN
Dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu ve Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen, 22 Mart 1913
yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün sekiz manevi evladından biri olan Sabiha
Gökçen, Bursa Vilayet Başkatibi olan Hafız Mustafa İzzet Bey ile Hayriye Hanım’ın kızıdır. Anne ve babasını
küçük yaşta kaybeden ve ağabeyi Neşet tarafından büyütülen Sabiha Gökçen, 1925 yılında ve henüz 12
yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa gezisi sırasında, kendisine ulaşarak
okumak istediğini iletmeyi başarmıştır. Bu isteğinin ardından Atatürk’ün manevi evlatlarından biri olmuş,
eğitim hayatı ise Atatürk’ün desteğiyle başlayıp, devam etmiştir.
Çankaya İlkokulu, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve Üsküdar Amerikan Lisesi’nde eğitim alan Sabiha
Gökçen, Fransızcasını geliştirmek amacıyla Paris’te bulunmuştur. 1935 yılında Türkkuşu’nun açılış
töreninde yapılan planör gösterilerinden etkilenerek havacılığa ilgi duyan Gökçen, Mustafa Kemal Atatürk’ün
de destek vermesiyle gene aynı yıl Türk Hava Kurumu’nun Türkkuşu Sivil Havacılık Okulu’na girmiş;
Ankara’da yüksek planörcülük brövelerini almıştır. Kırım’da 6 aylık yüksek planörcülük eğitimini Koktebel
Yüksek Planör Okulu’nda tamamlayan Gökçen, bu eğitimden bir süre sonra Eskişehir Havacılık Okulu’nda
Savmi Uçan ve Muhittin Bey’den özel uçuş eğitimi almıştır. 25 Şubat 1936’da ilk defa motorlu uçak ile başarılı
bir uçuş gerçekleştiren Sabiha Gökçen, 1936 – 1937 yıllarında Eskişehir Uçuş Okulu’nda 11 ay boyunda
özel bir eğitim görmüştür. Buradaki eğitimini tamamlayarak brövesini alan Sabiha Gökçen, Eskişehir’deki
1. Hava Alayı’nda altı ay görev yapmış ve bu sırada Trakya ve Ege manevralarına katılmıştır. 1937 yılında
çıkan ayaklanmayı bastırmak için başlatılan hava saldırısı safhasında yer alarak “dünyanın ilk kadın savaş
pilotu” unvanının sahibi olan Gökçen, bu harekettaki üstün başarısı sebebiyle Cumhurbaşkanı, Başbakan ve
Genelkurmay Başkanı’nın da katıldığı bir törenle kendisine “Türk Hava Kurumu Murassa (İftihar) Madalyası”
verilmiştir. 1938’de beş gün süren bir “Balkan turu” yapan Sabiha Gökçen yanına bir makinist dahi almadan
Vultee tipi bir uçakla İstanbul’dan havalandıktan sonra Atina’ya, ardından Sofya ve Belgrad’a gitmiştir.
Kendisine Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından “Beyaz Kartal” nişanı verilmiş ve istek üzerine Bükreş’te
bir gösteri uçuşu yaptıktan sonra 6. günde İstanbul’a dönmüştür.
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Sabiha Gökçen, Balkan turu
sırasında dünya basının da
dikkatini çekmiş ve artık her yerde
“göklerin kızı” olarak anılmaya
başlamıştır. Türkkuşu Uçuş
Okulu’na başöğretmen tayin
edilen Sabiha Gökçen, 1955
yılına kadar buradaki görevini
başarıyla sürdürmüştür. Aynı
zamanda Türk Hava Kurumu
Yönetim Kurulu Üyesi görevini de
sürdüren Sabiha Gökçen, 1953 ve
1959’da davet edildiği ABD’ye,
Türk toplumu ve Türk kadınını
tanıtmak amacıyla giderek burada
Gökçen adına büyük bir Amerika
turu düzenlenmiştir. Son uçuşunu
1996’da 83 yaşında iken Fransız
pilot Daniel Acton eşliğinde
Falcon 2000 uçağıyla yapmış olan
Sabiha Gökçen, aynı yıl içerisinde
havacılık kariyerinin en büyük
ödülünü almıştır. Amerikan Hava
Kurmayı Koleji’nin mezuniyet
töreni için düzenlenen “Kartallar
Toplantısı”nın onur konuğu
olarak katıldığı Maxwell Hava
Üssü’ndeki törende “dünya
tarihine adını yazdıran 20
havacıdan biri” seçilerek, bu ödüle
layık görülen ilk ve tek kadın
havacı olmuştur.
Sabiha Gökçen, uçuş kariyeri
boyunca 8 bin saat civarı uçuş
gerçekleştirmiş, 32 farklı askeri
operasyona katılmış ve 22
değişik hafif bombardıman ve
akrobatik uçakla uçmuştur. 22
Mart 2001 tarihinde Gülhane
Askeri Tıp Akademisi’nde 88
yaşında kalp yetmezliği sebebiyle
hayatını kaybeden Gökçen’in
adı, İstanbul’un 2. havalimanına
verilerek halen yaşatılmaktadır.

Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu, 1903 yılında Azeryabaycan’ın Şuşa kentinde dünyaya gelmiştir. Babası, tanınmış düşünür, yazar ve
siyasetçi Prof. Dr. Ahmet Ağaoğlu, annesi ise Sitare Hanım’dır. Beş çocuklu ailenin en büyük çocuğu olan Süreyya Hanım, ailesi ile birlikte 1910
yılında Türkiye’ye göçmüştür. Babasının ideolojisi ve görevleri nedeniyle çocukluğu ve gençliği Türk Ocağı aydınları ve Mustafa Kemal Paşa’nın
yakın dostları arasında geçmiştir. 1920 yılında Bezm-i Alem Valide Sultanisi’nden (İstanbul Kız Lisesi) mezun olduktan sonra hukuk eğitimi almak
için İstanbul Darülfünun Hukuk Medresesi’ne (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) başvurmuş ancak hukuk fakültesi, o dönem kadınların
eğitimine kapalı olduğundan başvurusu reddedilmiştir. 7 yaşından beri avukat olmak isteyen Ağaoğlu’nu, ailesi gibi kurallarda vazgeçirememiş
ve avukat olmak için girişimlerde bulunmaya devam etmiştir. Hukuk eğitimi almak için başvuruda bulunan ilk kız öğrenci olan Süreyya Hanım,
sürdürdüğü mücadelelerle kız - erkek beraber okumanın mümkün olmadığı fakültenin kız öğrencilere açılmasında öncü rol oynamıştır.
1924 yılında fakülteden mezun olduktan sonra Ankara’daki Adliye Vekaleti Umur-u Cezaiye Müdüriyeti’nde staja başlayan Ağaoğlu, 1924 - 1927
yılları arasında Ankara Asliye Mahkemesi
Başkatip Muavinliği görevinde bulunmuş,
memuriyeti sonrası Ankara Barosu’nda avukatlık
stajına başlamıştır. 1928’de aldığı avukatlık
ruhsatıyla “Türkiye’nin ilk kadın avukatı”
unvanını elde ederek, Ankara Barosu’nda
meslek hayatına adım atmıştır. 1936 yılında
İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak görev yapmaya
devam eden Ağaoğlu, meslek yaşamı boyunca
çok sayıda uluslararası konferansta Türkiye’yi
temsil ederek 1946 yılında İstanbul Barosu’nun
Uluslararası Barolar Birliği’ne üye olmasını
sağlamıştır. 1946 - 1950 yılları arasındaysa
bu birliğin tek kadın yönetim kurulu üyesi
olarak görev yapmıştır.
Siyasette de baskın olarak rol alan Ağaoğlu,
1946 seçimlerine Demokrat Parti saflarından
katılmış, başkan yardımcılığı, başkanlık ve
milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur.
Toplumsal ve sosyal alanlarda da girişimlerde
bulunan Ağaoğlu, Türk Hukukçu Kadınlar
Derneği, Üniversiteli Kadınlar Derneği, Hür
Fikirleri Yayma Derneği, Soroptimistler İstanbul
Kulübü ve Türk Amerikan Üniversiteliler
Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının
oluşumuna öncülük etmiştir. 1952’de
Milletlerarası Kadın Hukukçular Birliğine üye
olan Ağaoğlu, 1960 yılında Kadın Hukukçular
Birliğinin Birleşmiş Milletler Cenevre Teşkilatı
temsilciliğine seçilmiş, 1980 -1982 döneminde
de Hukukçu Kadınlar Federasyonu’nun ikinci
başkanı olmuştur. İngilizce ve Fransızca bilen
Ağaoğlu, “Londra’da Gördüklerim” ve “Bir
Hayat Böyle Geçti” adlı iki eser ve çeşitli hukuki
makaleler kaleme almıştır.
29 Aralık 1989’da İstanbul’da düzenlenen
“Kadın Hakları ve Çağdaşlaşma” konulu bir
panele katılan ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu,
buradan ayrılırken düşerek beyin kanaması
geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir. Süreyya
Ağaoğlu’na ait aile fotoğrafları, mektupları,
gazete kupürleri gibi belgelerden oluşan özel
arşivi ise şu an İstanbul’daki Kadın Eserleri
Kütüphanesi’nde yer almaktadır.
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I İZ BIRAKANLAR

20. yüzyılı icatlarıyla büyük
bir şekilde etkileyen Amerikalı
Mucit Thomas Alva Edison,
tarihin en önemli ve en verimli
mucitlerden biri olarak
nitelendirilmektedir. Yaşamı
boyunca icatları için almış
olduğu 1000’den fazla patentle
ticari bir zekaya da sahip
olduğunu kanıtlayan Edison,
insanlık tarihine bin 93 adet
icat kazandırmıştır. Edison, her
ne kadar da ampulün mucidi
olarak tanınmış olsa da telgraf,
fonograf, elektrikli ampul,
alkalin bataryalar ve kinetograf
icatların da mucidi olmuştur.
Eğitim hayatına 7 yaşında
başlayan Edison, 4 ay
sonra algı yetmezliği ve
dağınıklığı sebebiyle okuldan
uzaklaştırılmıştır. Bu arada
evinin kilerinde kurduğu
kimya laboratuvarıyla bilimsel
çalışmalarına adım atan Edison,
özellikle kimya deneylerine
ve volta kaplarından elektrik
akımı elde etmeye yönelik
araştırmalara ilgi duymuştur.
Bir süre sonra kendi başına
bir telgraf aleti yaparak Mors
alfabesini öğrenmiştir. İlk
ticari kariyerine 12 yaşında
trende dergi ve gazete satarak
başlayan Edison, treninin
yük vagonuna yerleştirdiği
küçük bir baskı makinesiyle
de haftalık gazete basımı
gerçekleştirmiştir. Gazete basım
sırasında geçirdiği bir kaza ile
telgrafçılık öğrenmeye karar
veren Edison, 1863 - 1868
arasında ABD ve Kanada da
birkaç telgrafhanede çalışmıştır.
Edison, 1879 yılında
elektrik ampulü icat etmiştir.
Kömürleştirilmiş iplikten
flamanlarla deneyler yaptıktan
sonra 1880’de evde güvenle
kullanılabilecek ampuller
üretilmeye başlanmıştır. Ancak
1878 yılında bir İngiliz bilim
adamı olan Joseph Wilson Swan
da bir elektrik ampulü icat
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THOMAS ALVA EDISON
etmiştir. Cam olarak icat edilen ampulün içinde kömürleştirilmiş bir flaman bulan Swan, ampulün
içindeki havayı boşaltarak, havasız ortamda yanıp tükenmeyen flaman yapmıştır. Bu iki bilim adamı
güçlerini birleştirmeye karar vermiş, Edison ve Swan Elektrikli Aydınlatma Şirketi’ni kurmuşlardır.
1883’te hayatının en büyük icadı olan Edison, ısıtılmış bir filamanın moleküler boşlukta elektron
yaymasını bulmuştur. 1883’te bulduğu bu olay, sıcak katotlu tüplerin temelini oluşturmuştur.
Bu durum ise daha sonraları, akkor lambanın üretimini geliştirmiş, ampülün halk arasında iyice
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bugün içerisinde yaşadığımız modern elektriğin yaratıcılarından Edison,
ömrünü yeni icatlara adamış ve dünyanın en tanınan ve saygı duyulan isimlerinden biri olmuştur.

bu eserde, felsefe, fizik, kimya, tıp ve
müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif
alanlarında seçkinleşmiş konuların yanı
sıra İbn-i Sina, matematik alanında
matematiksel terimlerin tanımları
ve astronomi alanında ise duyarlı
gözlemlerin yapılması konularına yer
vermiştir.
İbn-i Sina’nın adıyla özdeşleşen ElKanun fi’t-Tıb (Tıp Kanunu Kitabı),
Batı ülkelerinde 16. yüzyılın ve Doğu
ülkelerinde ise 19. yüzyılın başlarına
kadar okutulmuş ve içindeki bilgiler
kullanılmıştır. Beş kitaptan oluşan bu
ansiklopedik eserin birinci kitabında
anatomi ve koruyucu hekimlik, ikinci
kitabında basit ilaçlar, üçüncü kitabında
patoloji, dördüncü kitabında ilaçlarla
ve cerrahi yöntemlerle tedavi ve beşinci
kitabında ise çeşitli ilaç terkipleriyle
ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Tıpla ilgili birçok eser kaleme alan
İbn-i Sina’nın El-Kanun fi’t-Tıb kitabı,
Orta Çağ dönemindeki en meşhur
tıp fakülteleri bulunan Montpellier ve
Lauvain Üniversiteleri’nde 1650 yılına
kadar okutulmuştur.
İbn-i Sina yaşamının son yıllarında
Kitabü’ş-Şifa’yı (İyileşme Kitabı),
Kitabu’n-Necat (Kurtuluş Kitabı)
adıyla özetlemiştir. Bunun da özeti
olarak İşaret ve’t-Tenbihat (Belirtiler
ve Uyarılar) ile kendi felsefe sistemini
en özlü biçimde dile getirdiği yapıtı
Tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah
unvanını almıştır.
olmuştur.
ibn-i Sina el-Belhi olan İbn-i Sina, 980 yılında Samani Hükümdarı Nuh bin Mansur’un
İsfahan’dan çıktığı bir sefer sırasında
Özbekistan’ın Buhara kenti yakınlarında
hastalığını iyileştirmesi üzerine Buhara’daki
geçirmiş olduğu rahatsızlığı sebebiyle
doğmuştur. Samanoğulları sarayı maliye
olağanüstü zengin kitaplıktan dilediği gibi
1036 yılında Hamedan’da hayatını
katiplerinden ve saygın bir bilim insanı olan
yararlanmasına izin verilen İbn-i Sina, buradaki
kaybeden İbn-i Sina, çeşitli konular
Abdullah Bin Sina’nın oğlu olan İbn-i Sina,
kitaplardan elde ettiği bilgilerle tıp bilgisinin
üzerine 240’ı günümüze kadar gelen
olağanüstü zekasıyla İslam Altın Çağı’nın en
daha da derinleşmesine ve düşüncelerinin
450 makale yazmıştır. Bu makalelerin
önemli hekimlerinden, astronomlarından,
gelişmesine katkı sağlamıştır. 21 yaşına
düşünürlerinden ve yazarlarından olmuştur.
geldiğinde ise dönemin en büyük hekimlerinden 150 tanesi felsefe, 40 tanesi ise tıp
üzerine olmuştur.
Henüz 10 yaşındayken Kuran-ı Kerim’i
biri olmuştur.
Doğu ve batı hekimliğine tam
ezberlemiş olan İbn-i Sina, Kuşyar isimli
İbn-i Sina’nın en büyük yapıtlarından biri
anlamıyla 600 yıl boyunca yazmış
hekiminin yanında tıp eğitimi ve dönemin ünlü olan Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı), insanlık
olduğu eserleriyle hükmeden İbn-i
bilginlerinden felsefe, edebiyat, matematik
tarihinde tek bir kişi tarafından yazılan mantık,
alanlarında özel dersler almıştır.
fizik, geometri, astronomi, matematik, müzik ve Sina’nın portresi, günümüzde halen
St.Germain Bulvarı yanındaki büyük
16 yaşına geldiğinde tamamen tıp alanına
metafizik gibi konuları en kapsamlı şekilde bir
yönelen ve bu alanda tedaviler geliştirmeye
araya getiren kitaplardan olmuştur. Birçok kere konferans salonunda toplanan Paris
başlayan İbn-i Sina, 19 yaşında doktor
Latinceye çevrilerek ders kitabı olarak okutulan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini
karşılamaktadır.
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I ATATÜRK’E DAİR

10 k asım’da
ata’mızı hatır alarla yaşatıyoruz...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün ar amızdan ayrılışının 82. yılında, Atatürk’ün manevi
evlatlarından Prof. Dr. Afet İnan’ın 1950 yılında Ulus gazetesinde
yayımlanan bir ANISI...

Türk sosyolog, tarihçi, akademisyen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün
manevi evlatlarından Prof. Dr. Afet İnan, küçük yaşlarda Atatürk ile
tanışma fırsatı yakalamış ve onunla pek çok hatıra edinmiş önemli
isimlerden… Afet İnan, Atatürk’ün son günlerine tanıklık etmiş ve
O’nun son günlerinde yaşamış olduğu bir anıyı ömrünün sonuna kadar
unutamayacağını her fırsatta dile getirmiştir. Dolmabahçe Sarayı’nda
Atatürk’ün hastalığının iyiden iyiye kendini gösterdiği dönemde yaşanan,
geçmişten günümüze kadar uzanan bu anıyı Afet İnan şu diyaloglarla
anlatmıştır:
“O’nun kabri elbette Ankara’da olacaktır. Fakat bu şehrin neresinde?
Çünkü O’ nun en son kuvvetli isteği bir an önce Ankara’ya dönebilmekti.
Biri Büyük Millet Meclisi’nden İstasyon’a inen cadde üzerindeki yuvarlak
yer, diğeri Çankaya’daki yeni köşkün mermer havuzu. Bu yerler şu
nedenle konuşulmuştur:
Bir akşam Atatürk’ün etrafında toplananlar arasında, O’nun ölümlü oluşu
üzerinde durulmuş ve özellikle kendisi 1926 suikast girişiminden sonra
söylediği cümleyi tekrar etmişti:
-“Benim naçiz vücudum bir gün elbette toprak olacaktır. Fakat Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” dedikten sonra
-“Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın.” demişti.
Meclisin altındaki yuvarlak yeri ortaya atan kişiye ise
-“İyi ve kalabalık bir yer fakat ben böyle bir arzumu milletime vasiyet
edemem.” demişti.
Ancak o akşam ileri sürülen fikirlerden “Memleketin bütün sınır
boylarından getirilecek toprak üzerinde yatmak” fikrinin kendisini çok
duygulandırdığını bugün bile hatırlıyorum. Atatürk, böyle bir fikrin
uygulanmasından ancak ölümlü vücudu için hoşlanacağını ve
gurur duyacağını anlatırken bana bakarak:
-“Bunu unutma!” demişti.
“Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.”
sözleriyle Türk milletine cumhuriyeti miras bırakan Atatürk’e
duyduğumuz büyük hasreti, her 10 Kasım’da olduğu gibi bu
10 Kasım’da da hissediyoruz. Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi
ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyoruz.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün
82. yılında sonsuz saygı ve özlemle anıyoruz.
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TEKNOLOJİ

Yeni bir ulaşım aracı alternatifi
sağlayan elektrikli scooter’dan
yeni nesil buzdolabına, oyun
tutkunlarına özel son teknolojili
oyun konsollarından CES 2020
İnovasyon Ödül’üne sahip
projektör cihazına kadar teknolojik
özelliklerle donatılmış ürünleri sizin
için derledik.

MI ELEKTRİKLİ SCOOTER 1S İLE
HIZINIZA HIZ KATIN

Şehir içinde alternatif ulaşım aracı
arayanlar ve hızına hız katmak isteyenler
için Xiaomi Mi Elektrikli Scooter 1S
artık Türkiye’de. Özellikle pandemi
döneminde toplu taşıma araçlarını
kullanmak istemeyenler için alternatif bir
şehir içi ulaşım aracı olan Mi Elektrikli
Scooter 1S, katlanabilir yapısıyla
kolay taşınabilirlik sunuyor. 250 watt
gücündeki motoruyla 25 km/s maksimum
hıza sahip ve kullanım şartlarına göre
değişen 30 kilometre azami menzili olan
scooter, 12,5 kg ağırlığında. Sadece
arka tekerlekte fren diskleri bulunan
Mi Elektrikli Scooter 1S, kontrollü bir
kullanımda yeterli güvenlik sağlıyor.
Yüzde 14 eğim
tırmanma desteğine
sahip olan elektrikli
scooter, pnömatik
lastikleriyle hem iyi bir
yol tutuşu hem de konfor sunuyor.

OYUN TUTKUNLARINA ÖZEL XBOX’TAN
YENİ OYUN KONSOLU
Birçok oyunseverin heyecanla
beklediği Microsoft tarafından
geliştirilen Xbox’ın yeni ürünleri,
Xbox Series X ile Xbox Series
S Türkiye’de. Bu zamana kadar
üretilen oyun konsolları arasında en
güçlü konsol olduğunu iddia eden
Microsoft, 1 TB depolama alanıyla
oyun konsolu markaları arasındaki
rekabeti farklı bir boyuta taşıyor. Işın
izleme teknolojisi barındıran oyun
konsolu, oyunlardaki ışığın gerçek
hayattaki gibi yansımasını sağlıyor.
Oyunları, grafik anlamda çok daha
ileri hale taşıyarak gerçekçi bir hale
getiriyor. 10 GB GDDR6 RAM ile
7,5 GB RAM alanı veren konsol,
direkt olarak 1440p oyunculuğu
hedefliyor ve 512 GB SSD
kullanılıyor. 4K UHD Blu-Ray bir
optik sürücü barındıran konsol, ışık gölge detayları sunan ve Ray Tracing
desteğine de sahip.

FERMANTASYON TEKNOLOJİLİ YENİ NESİL BUZDOLABI

Evinde mayalı gıda hazırlamak veya mayalama için ideal koşulları sağlamak isteyenlere
Vestel’den Fermantasyon Teknolojili buzdolabı! Türkiye’de ilk kez tasarlanan ve bu ay
içinde satışa sunulması planlanan Vestel Maya Buzdolabı, yoğurttan hamura, kefirden
turşuya kadar 7 farklı gıdanın mayalanması için ideal fermantasyon ve depolama koşullarını
sağlıyor. Mayalama işlemi için uygun sıcaklığı ve süreyi kendi belirliyor. Gıdalarınızın için
en ideal saklama koşullarını otomatik olarak ayarlayan yeni nesil buzdolabı, mayalayacağınız
ürünleri zahmetsizce ve kendi el lezzetinizle hazırlama imkanı sunuyor. İçerdiği Aktif
İyon Teknolojisi ile buzdolabı içerisindeki pozitif yüklü kötü koku moleküllerini ve toz
partiküllerini nötralize ederek, hava kalitesini artırıyor. Multizone Teknolojisi’yle bölmelerin
kontrol yönetimi ve bölmelerinde 19 farklı kombinasyon sunan Vestel Maya Buzdolabı,
enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor.
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APPLE’DAN TASARIM VE TEKNOLOJİ
MUCİZESİ SAATLER

Teknoloji devi Apple, yeni akıllı saatleri
Apple Watch Series 6 ve Apple Watch
SE ile daha yeni ve daha geniş kapsamlı
teknolojileri kullanıcılarının bileğine taşıyor.
Daha güçlü bir donanıma sahip akıllı saatler,
daha iyi performans sunan S6 işlemcisinin
yanı sıra daha uzun kullanım süresi vadeden
bataryaya da sahip. Daha iyi uyku takibi,
nabız hareketleri ve hatta kandaki oksijen
seviyeleri gibi konular hakkında bilgi veren
ürün, yapmış olduğu sağlık takipleri hakkında
da uyarılarda bulunuyor. Yeni ve değişebilen
ara yüzlerle tasarlanan akıllı saatler, çocuklar
için de oldukça güvenli. Tanıdığınız kişileri
ve özellikle çocuklarınızı takip edebileceğiniz
saatler, tek bir iPhone’a bağlanabilecek ve
bu iPhone üzerinden kontrol edilebilecek.
Kutusunda şarj aletinin olmayacağı bilgisini
de paylaşan Apple, uzun süredir merakla
beklenen bu akıllı saatleriyle teknoloji ve
tasarımı bir araya getiriyor.

GOPRO İLE AKSİYON KARELERİNE YENİ BİR SOLUK

Aksiyon kamerası denildiğinde akla ilk gelen firma olan GoPro, yeni amiral
gemisi GoPro Hero 9 Black Aksiyon Kamerası’nı tanıttı. Önümüzdeki yılın
ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak olan kamera, aksiyon sahneleri
ve karelerini ölümsüzleştirmek isteyenler için üstün teknolojili özellikler
barındırıyor. 5K video kaydı yapabilen ve 10 metreye kadar suya dayanıklı
olan yeni aksiyon kamerası GoPro Hero 9 Black, daha iyi bir pil, çıkarılabilir
lens kapağı, öne bakan renkli LCD ekran gibi sağlam özelliklerinin yanı
sıra 23,6 megapiksel sensöre de sahip. TimeWarp 3.0 moduyla da sadece
ekrana dokunarak videolara yavaşlatma efekti eklenmesine olanak tanıyan
kamera, isteğe bağlı lens değiştirme özelliğiyle daha geniş bir görüş alanı
sunuyor.

ACER’DAN TASARIM HARİKASI KOMPAKT PROJEKTÖR
CES 2020 İnovasyon Ödüllü Acer C250i Taşınabilir LED Kablosuz Projektör,
dünyanın ilk otomatik dikey mod özelliğine sahip. Stant gerektirmeden çok açılı
görüntü yansıtma becerisiyle kullanıcıların akıllı telefonlarındaki içerikleri hemen
her yerde görüntülemesini sağlıyor. C250i, bükülmüş silindir tasarımı sayesinde
yatay diğer projektörlerden farklı olarak esnek projeksiyon imkanı sunuyor.
Tasarım, stant veya üçayak gerektirmeden 360 derece her açıdan duvara, tavana
veya herhangi bir yüzeye akıllı telefon ekranını yansıtma esnekliğini sunuyor. Yan
konulan projektör, içerikleri duvarda veya tavanda görüntülerken döndürülebiliyor.
Dik konulduğunda ise otomatik dikey mod, kullanıcıların dikey video görüşmeleri
veya canlı yayın oturumlarını doğrudan kablosuz olarak yayınlayabilmelerini
sağlıyor. Üstelik görüntünün yan kısmında siyah bölümler de oluşmuyor.
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I COFFEESHOP COMPANY

Avusturyalı bir aile şirketi Sharf Grup’a bağlı
Coffeeshop Company’de orijinal Amerikan
kahve evi kültürü ve Viyana kahve kültürünün
üstün ambiyansı bir arada… 60 yıldır 30 ayrı
ülkede ve 400’e yakın şubesiyle Viyana kahve
kültürüne modern bir yorum katarak kahve
tutkunlarına sunan Coffeeshop Company,
kahve sektörünün öncülerinden… Farklı damak
tatlarına hitap eden çay ve kahvelerinin yanı sıra
özgün sunumuyla Coffeeshop Company, tüm
konuklarını sıcacık bir gelenekle tanıştırıyor.
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White Moccacino

Süt tozu, krema ve karamel toping
ile hazırlanan white moccacino
yumuşak içimiyle aşırı mutluluk verir.

Cappuccino
Süt köpüğü özelliğiyle
small latte’den ayrılan
cappuccino, kahve
tutkunlarının vazgeçilmez
klasikleri arasındadır.

Small Latte

Hafif kahveleri daha çok sevenlerin
tercih edebileceği small latte, yoğun
süt, az kahve ve bol köpükten oluşur.
Yumuşak ve hafif içimi ile keyifli bir mola
için tercih edilebilir.

Single Espresso
Türk kahvesi görünümündeki
single espresso, ufak
fincanlarda servis edilir. Aşırı
sert olması sebebiyle dakik
ve enerjik olmanızı sağlar.

Americano

Beslenmesinde kalori sayımına
dikkat edenlerin tercih edebileceği
Americano, günün yorgunluğunu
atmanıza da yardımcı olur.
2020
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Small Latte

GURME

Kahve ve süt, 17. yüzyıldan beri
Avrupa mutfağının bir parçası
olmuştur. Dünyanın en sevilen
kahve kültürüne öncülük
eden İtalya mutfağında
gelişerek günümüze kadar
gelmiştir. İtalyanca’da süt
anlamına gelen latte, espresso
kahvesinin buharla ısıtılmış
kıvamlı süt dolu bir bardağa
eklenmesiyle oluşur. Genellikle
İtalyanlar tarafından sabah
kahvaltılarında tüketilen latte,
ülkemizde de oldukça yaygın
olan bir içecektir.

.
Icindekiler:
.
- İki shot çekilmiş kahve
- 75 derecede ısıtılmış süt
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Doğal ve pratik tariﬂeri evinizde hazırlayabilir,
dondurduğunuz Lezzet Küplerini istediğiniz
zaman kullanabilirsiniz.

I COFFEESHOP COMPANY

Filtre Kahve

GURME

Almanyalı Melitta Bentz’in
kahve içerken ağzına telve
gelmesini istememesiyle
1908 yılında icat ettiği filtre
kahve, metoduna uygun
olarak öğütülmüş kahve
çekirdeklerinin sıcak suyla
buluşturulup demlenmesiyle
elde edilir. Kahvenin filtre
adını almasının nedeniyse
demlenen kahvenin kağıt ya
da metal filtreden süzülerek
posasından ayrılması ve hazır
hale gelmesidir. Süzülmesi
sayesinde diğer kahve
çeşitlerinden daha berrak ve
akışkan bir kıvamı vardır.

.
Icindekiler:
.
- İki kaşık çekilmiş kahve
- Sıcak su
- İsteğe göre 75 derecede
ısıtılmış süt
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REKLAM
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,Americano

GURME

Espressodan sonra dünyanın
en çok tüketilen kahve çeşidi
Americano’nun kökeni
Amerika’dan çok İtalya’ya
dayanır. İkinci Dünya Savaşı
sırasında İtalya’da bulunan
Amerikan askerleri tarafından
espressoya su ilave edilerek
hazırlanan bu kahve, İtalyan
kahvecilerin kazanca çevirmek
istemesiyle yaygınlaşmıştır.
Amerikan askerlerinin bu
alışkanlığını zaman içerisinde
daha popüler bir hale getiren
İtalyan kahveciler, Avrupa
ve Kuzey Amerika’ya da bu
kahveyi taşımayı başarmış ve
dünyanın en sevilen kahve
çeşitlerinden birini yaratmıştır.

.
Icindekiler:
.
- İki shot çekilmiş kahve
- Sıcak su
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Caylar
.

GURME

Earl Grey

Winter Tea

Milattan önce 2 binli yıllarda ilk olarak
Çin’de medikal amaçlarla kullanılmaya
başlanan çayın içilebilir halde bizim
topraklarımıza gelmesi oldukça uzun
yıllar almıştır. Başlı başına bir gelenek
olarak günümüze kadar gelen çay,
çeşitli bitkilerin yapraklarının, çiçeklerinin,
köklerinin, gövdelerinin, kabuklarının
ve tohumlarının kaynatılmasıyla veya
haşlanmasıyla elde edilen bir içecek
türüdür.

Green Jasmine

Linden

Gyokurd Shadowed

Chai Chai

Winter Tea
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Kış aylarında hastalıklarla mücadele etmenin en
keyifli yollarından... Kırmızının en güzel tonlarında
yudumlayacağınız kış çayı, soğuk algınlığı gibi
hastalıklara karşı içerdiği vitamin ve minerallerle sadece
kış aylarında değil her mevsim direnç sağlar.
2020

2020
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SOSYAL MEDYA

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

BAŞAK DİZER @basakdizer

KAAN YILDIRIM @kaanyildirimm

MEHMET OZAN DOLUNAY @modolunay

ECEM ERKEK @ecem.erkek

Ünlü stilist Başak Dizer’in Instagram hesabında 770
bin takipçisi bulunuyor. Seyahat etmeyi seven Başak
Dizer aynı zamanda eşi olan ünlü oyuncu Kıvanç
Tatlıtuğ ile yaptığı seyahatlerden samimi pozlar ve
doğadan kareler paylaşıyor. Kurucusu olduğu ve styling
hizmeti verdiği markasıyla ilgili paylaşımlara da sıklıkla
yer veriyor. Sakin yaşamının yanı sıra mesleğiyle de
gündeme gelen Başak Dizer, sadece giydirdiği ünlü
isimlerle değil kendi giyim tarzı ve stiliyle de göz
dolduruyor.

Son dönemde oldukça izlenen bir televizyon
yapımında yer alan yakışıklı oyuncu Mehmet Ozan
Dolunay’ın Instagram profilini 820 bin kişi takip
ediyor. Yer aldığı projelerin video ve görsellerine
profilinde yer veren ünlü oyuncu, gerçekleştirdiği
profesyonel fotoğraf çekimlerinden çıkan kareleri
de buradan paylaşıyor. Çoğunlukla tek poz verdiği
kareleri paylaşmayı seven Dolunay, Instagram’ın
hikaye özelliğini de sıklıkla kullanarak hayranlarını
mutlu ediyor.
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Profilindeki siyah beyaz fotoğraflarla dikkat çeken
Kaan Yıldırım’ı Instagram’da 1 milyon kişi takip ediyor.
Televizyon dizilerinin sevilen yüzü Kaan Yıldırım,
yer aldığı yapımlardaki rol arkadaşlarıyla fotoğraflar
paylaşıyor. Konuk olduğu dergilerin kapaklarına
profilinde de yer veren yakışıklı oyuncu, doğada
olmayı doğanın içinden kareler paylaşmayı seviyor.
Sevimli dostu Benek ile geçirdiği keyifli vakitleri de
takipçileriyle paylaşmayı unutmuyor.

Televizyonda yayınlanan ünlü bir komedi programında
tanınmaya başlanan sempatik tiyatrocu Ecem Erkek’i
Instagram’da 983 bin kişi takip ediyor. Profilinde
paylaştığı komik videolarda kendi yarattığı tiplemeleriyle
insanları güldüren tiyatrocunun her paylaşımı binlerce
beğeni alıyor. Kendine has üslubu ve pozitif enerjisiyle
Ecem Erkek, en samimi hallerini hayranlarıyla paylaşmayı
seviyor.

AHSEN EROĞLU @ahseneroglu22

Yer aldığı yeni televizyon dizisiyle Instagram’da da ilgi
odağı haline gelen Ahsen Eroğlu’nu 500 bin kişi takip
ediyor. Takipçi kitlesi kısa zamanda büyüyen güzel
oyuncu, profilinde samimi ve hayatın içinden günlük
görseller paylaşmayı tercih ediyor. Bir kediyle birlikte
yaşayan Ahsen Eroğlu, fotoğrafları arasında sevimli
dostuna da yer veriyor. Dijital çizimlere ilgi duyan
oyuncu beğendiği çizimleri de profilinde paylaşıyor.

DANİLO ZANNA @danilozanna

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren ünlü İtalyan Şef
Danilo Zanna, televizyonda yayınlanan bir komedi
programıyla gündeme gelmiş ve ardından da TV’de
yayınlanan yemek yarışmasında jüri olarak yer alarak
hayran kitlesini artırmıştı. Sosyal medyada da sempatik
bulunan ünlü şefin Instagram profilini 1 milyon 500 bin
kişi takip ediyor.Yaptığı eğlenceli iş birlikleri, dikkat çeken
giyim stili ve yer aldığı projelerle ilgili fotoğraflar paylaşan
şefin paylaştığı tarifler ise oldukça beğeni alıyor.

