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 Guzide Yulek

Hangi ara koca bir yılı tükettik, o 
365 günü bir çırpıda bitiriverdik 
anlayan var mı? Zaman sizce 

de çok hızlı geçmiyor mu artık? İki 
yıla yakın hapsolduğumuz evlerden 
azad edilmiş köleler gibi sağa sola 
koşturup ‘onu da yapayım, buraya 
da gideyim, hayatın tadını çıkarayım’ 
diye ne çabuk tükettik her şeyi. 
Hatta kendimizi… Oysa tüketim 
çağına inat daha çok üretmeliydik, 
daha çok vicdana, merhamete, 
güzelliğe yatırım yapmalıydık. 
Kendimizi keşfetmeli, telafi 
edilemeyen zamanı iyi kullanmalıydık. 

Bu kez yeni yıl editör yazısında her 
zamanki gibi güzel dilekler dilemek 
yerine herkese ‘vicdan’ dilemek 
istiyorum. Çünkü çokça kötülük var 
her yanımızda. Ağacı, kedisi, köpeği, 
çocuğu, kadını, kısacası ‘insanlığımızı’ 
tıpkı zamanı tükettiğimiz gibi hızla 
tüketiyoruz. Kötü olan her şeyi göre 
göre kötüye daha çok alıştırılıyoruz. 
Alışmayın. Kötüye bir şey olmuyor diye 
iyi olmaktan, en önemlisi adil biri 
olmaktan vazgeçmeyin. Sevdiklerinize 
bu yıl daha sıkı sarılın. Bırakın hayat 
olağan hızıyla aksın, siz sadeleşin, 
sakinleşin, daha hafif yaşayın. 

Sadeleş, sakinleş, hafifle...

editörün  seçtikleri

Avene 
Cicalfate+Cream 

239 TL

Camper Brutus 
Trek Michelin 

3.999 TL

İçindekiler

RÖPORTAJ
Hemington Kreatif 
Direktörü Sascha A. 
Klumpp ile çok özel!

KAPAK KONUSU
Elini attığı her işte başarılı 
olan iş kadını Gülay Şele’nin 
yeni hedefi belediye 
başkanlığı...

DEKORASYON
9 ünlü tasarımcıdan 
sanat eseri sofralar

MEKAN
Şef Hazer Amani’nin 
en mutlu olduğu yer 

mutfak

İMTİYAZ SAHİBİ             
Venüs İletişim

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Güzide Yülek
gyulek@hotmail.com

GÖRSEL YÖNETMEN
Ünal Akan

unalakan@gmail.com 

KATKIDA BULUNANLAR

İrem Hüyük, Yağmur Kalan,  

Serdar Yıldız, Filiz Özkol,  

Önder Canözer, Tülin İğdi Açıkbaş

www.reportmagtr.com 
@reportmagtr

STİL
Yeni yılı 
karşılarken en 
parlak yıldız 
olmaya hazır 
mısın?

22
52

12

62

82

Penti üst 
649,95 TL

▲▲

▲
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Lüks Lüks

Kutnia ile gelen gurur

Zaman sihirbazı

Valmont V-Firm serisinde bulunan serum, krem ve 
göz kremi; esneklik, yoğunluk ve sıkılık sağlayarak 
adeta zamana meydan okuyor. İsviçre doğasından 
gelen en saf ve lüks çözümü sunan üçlü set yeniden 
şekillendirilmiş bir yüz ve volüm sağladığı için 2023 
dilek listemizde yer alıyor.

Arzu Kaprol’ün 
Antartika’nın buzulları 
ve Kars’ın doğa ve 
mimarisinden ilham 
alarak tasarladığı 
“İnsanlığa Saygı” 
koleksiyonu; değerli 
ve sürdürülebilir 
kumaşlardan 
hazırlanmış. Yanı sıra 
fonksiyonel kullanım 
opsiyonlarıyla da her 
parçanın ayrıca uzun 
ömürlü olmasına destek
oluyor.

İnsanlığa saygı



Aralık 2022 - Ocak - Şubat  2023 /  Report Mag Türkiye / 98 / Report Mag Türkiye / Aralık 2022 - Ocak - Şubat  2023

Lüks Lüks

Foreo Luna 4 Body, bakterilere 
dayanıklı vücut fırçasıyla cildi 
kir ve ölü cilt hücrelerinden
arındırıyor, kadife gibi 
yumuşatıp pürüzsüzleştiriyor. 
Tüm bunları yapmak için de 
T-Sonic ttreşimlerini
kullanıyor. Bu titreşimler ayrıca 
yağ depolarını dağıtıp selülit 
görünümünü azaltmaya
da yardımcı oluyor.

Kadife gibi 

              bir vücut

Beden ve ruh dengesi

Niş parfüm markası Initio, Hedonist 
serisinin yeni parfümü Paragon ile 
bedeninizle iç dünyanız arasında 
denge kurmanıza aracı oluyor. 
Şamanların büyülü enerjisinden 
ilham alınarak yaratılan bu gizemli 
kokunun içeriğinde; ruhu yatıştıran 
Palo Santo, zihni arındıran beyaz 
adaçayı, sakinleştiren bergamot ve 
lavanta var.

İpeğin de 
              ötesinde

Lumoths ipek eşarplarda 
anlatılan hikayeler, doğaya 
ve insanın vahşi doğası ve 
kendi özüne
geri dönüşü için farkındalık 
yaratmayı amaçlıyor. 
Markanın eşarp, fular ve 
şallarında hayvanlar,
vahşi yaşam, nesli 
tükenmiş canlılar, flora ve 
fauna üzerinde klasik el 
çiziminden sanata
dönüşerek bir yaşam stili 
sunuyor.

Parfums de Marly’nin çiçeksi kadın kokularından 
Delina, zıtlıkların mükemmel uyumunu temsil 
ediyor. Türk gülünün kokusu, inci çiçeği ve 
şakayıkla ustaca harmanlanmış. Bu şehvetli çiçek 
buketi kadınlığı temsil etiği gibi ikili etkileşime 
de sahip; Aynı anda hem tatlı ve şehvetli, hem 
ebedi ve cüretkar. Beymen mağazalarından 
ulaşabileceğiniz parfüm, modern kadının baştan 
çıkarıcı en güçlü silahlarından biri. 

Tezatların uyumu
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Lüks Lüks

Önce markanın kendi 
podyumunda Gigi Hadid’in 
elinde gördüğümüz, ardından 
Kylie Jenner’ın
kullandığı cam Coperni 
çantalar, bu yıl deri 
versiyonlarıyla günlük 
hayatımıza girdi. Tek
renkleri olduğu kadar buradaki 
gibi iki renkli olanları da var.

Shiseido Waso Yuzu-C Glow-On 
Shot, cilde anında parlaklık ve nem 
artışı sağlayıyor. Yuzu bileşeni ve C 
Vitamini içeren, vegan sertifikalı iki 
fazlı serum, tek kullanımda bile cildin 
yorgunluğunave donukluğuna adeta 
sihirli değnek gibi dokunuyor.

Deriye büründü

Zamane 
      Sindrellası

Şeffaf ayakkabı ve terliklerin istilası 
dolaplarımızı ele geçirmeye devam ediyor. 
Sindrella’nın camdan pabucunu andıran Paris 
Texas’ın kırmızı puantiyeli terliği ile muhteşem 
bir baloya gitmeye hazır mısınız? Kimbilir belki 
prensiniz sizi orada bekliyordur.

Işıltılı biraz daha ışıltılı

Fütüristik ikili

Shiseido, gündüz ve gece serumu 
Bio-Performance Infill Serum 
& Expansion’da en fütüristik 
teknolojiyi kullanıp estetik 
prosedürlerden ilham alarak 
cilde anında dolgu etkisi veren 
bu ikiliyi yarattı. Bu ayrılmaz 
ikili bakım, dolgunluk vermek 
için cildi içeriden yukarı itmeye 
yardımcı oluyor.
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Kapak Röportaj

“Hedefim Şişli 
Belediye Başkanı 

olmak”

Gülay Şele

Elini attığı her işte başarılı olan, reklamcılıkla başladığı iş hayatında bugün 
İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanlığı’nı iki dönemdir yapan, güzellik-

bakım sektöründe uluslararası alanda Türkiye’yi temsil etmek için yeni girişimlerde 
bulunan, bunları yaparken de istihdam yaratıp tüm hemcinslerine ilham kaynağı 
oluşturmak için çabalayan güçlü bir kadın Gülay Şele… Çocukluktan beri kurduğu 

hayallerini adım adım gerçekleştiren başarılı iş kadınının hedefinde şimdi yaşadığı 
Şişli’nin belediye başkanlığı var. 

Güzide Yülek

Güçlü kadın figürlerinin olduğu 
bir aileden gelen, imkansızı 
başarmak için yola çıkan, 
kendini sürekli geliştirmek için 
okuyan, araştıran, cesur bir 

kadın Gülay Şele… Onun hayatında ‘yılmak’ 
yok. Eğer kafasına bir şey koyduysa mutlaka 
onu gerçekleştirmek için sonuna kadar 
savaşıyor. Sonuç hüsran olsa da denemekten 
asla vazgeçmiyor. Adalet onun en hassas 
noktası. Çalışanlarına karşı adil davranmayı en 
önemli erdem olarak görüyor. Diyor ki, “Adil 
ve hakkaniyetli olursanız, hayat da size aynı 
davranıyor.” Başarılı iş kadınını, hayallerini, 
hayata geçirdiklerini, hedeflerini konuşmak için 
Şişli’deki ofisindeydik. 

Gülay Şele’yi bir de siz anlatın, daha yakından 
tanıyalım. 

İşletme mezunuyum. Yüksek lisans yapmak üzere 
İstanbul’a geldim. Aslen İzmirliyim. Kütüğümüz 
Nişantaşı, Teşvikiye. Bizde ters göç olmuş. Annem 
Egeli. Annem ile babam İzmir’de evlenmişler, bizler 
orada doğduk. Sonra yüksek lisans için İstanbul’a 
geldim her İzmirli gibi. Kariyer hayatım da İstanbul’da 
başladı. Akşam gazetesine stajyer olarak girdim. 

Yaklaşık 8 yıl kadar Çukurova Holding 
bünyesinde çalıştım. Platin Dergisi, Akşam 
Gazetesi ve sonrasında Vatan Gazetesi. 
Profesyonel iş hayatı sonrası kendi şirketimi 
2008’de kurma kararı aldım. O gün bugündür 
kendi şirketimde devam ediyorum.

12 / Report Mag Türkiye / Temmuz - Ağustos 2022

Kapak Röportaj

“Çalışkanlık 
ilk önceliğim. 
Fırsat 
verildiğinde 
kadınların 
çok daha iyi 
noktalara 
geleceğine 
eminim.”

▲

Takım: 
Roman

Ayakkabı: 
Saint Laurent 

Küpeler: 
Paris’te bir antika 

dükkanındanFo
to

ğr
afl

ar
: M

ur
at

 T
A

M
A

Y



Aralık 2022 - Ocak - Şubat  2023 /  Report Mag Türkiye / 1514 / Report Mag Türkiye / Aralık 2022 - Ocak - Şubat  2023

Kapak Röportaj
Şirkette ne tür hizmetler 
veriyordunuz?

Halkla ilişkiler ajansı olarak başladık, 
medya satın alma hizmeti verdik. 
Ben reklamcı olduğum için hep satış 
tarafındaydım. Gazete, dergi, açık 
hava mecralarında satın alma yapmaya 
başladık. Sonrası da geldi zaten. Şimdi 
daha çok satın alma ağırlıklı ilerliyoruz. 
Sosyal medya tartımız var ama daha çok 
outdoor tarafında aktifiz.
Bir taraftan da esnaf odası başkanlığı 
yapıyorsunuz yanılmıyorsam?

Evet. Şirketi ilk kurduğumda şahıs 
şirketi kurmuştum. İşlerimiz büyüyünce 
limited şirket de kurdum. Fakat 
bazen konkurlara girerken iki şirket 
olması gerekiyor diye şahıs şirketini 
kapatmamıştım. Başkanlığım şahıs 
şirketinden. Ticaret odası ile esnaf odası 
eskiden bir arada bağlı olabiliyordunuz 
ama günümüzde bir yasa çıktı. 
İkisinden birini seçiyorsunuz. Ben 
esnaf odasını seçmiştim. 11 yıllık esnaf 
odası üyeliğimden sonra beni toplantıya 
davet ettiler. O toplantıya gittiğimde bir 
konuşma yaptım. O konuşmadan çok 
etkilendiler ve başkan adayı olmam için 
öneri aldım. 

Aslında çok yoğun çalışıyordum ama 
bir şeyleri değiştirmek gerektiğini 
düşünüyorum. Herkes şikayet ediyor, 
kimse taşın altına elini koymuyor. Ben 
de söylenmek yerine en azından çaba 
sarfetmeliyiz diye aday oldum. İlk 4 
yıllık başkanlığımı bitirdim, ikinci kere 
4 yıllık başkan olmak üzere geçtiğimiz 
ay yeni bir seçim oldu. Yine seçimi 
kazandım ve İstanbul Reklamcılar Esnaf 
Odası Başkanı oldum. İstanbul birliğine 
bağlıyız. 

Birlik olarak da Ticaret Odası’na 
bağlıyız. 
Gilya Beauty olarak yeni bir 
oluşumunuz da var? Bu nasıl 
başladı?

Biz reklamcılar hep güzel ve 
bakımlı olmak zorundayız. Tatilde 
bile olsanız bu hep böyle. Benim 
sektöre başladığımda müdürüm 
olan, ortağım ve 20 yıllık dostum 
Dilek Hanım, ‘Biz ne kadar ekip 
de kursak, müşteriyle hep biz yüz 
yüzeyiz, hep işimizin başında 
ve bakımlı olmak zorundayız. 
Dolayısıyla öyle bir iş kuralım 
ki, sistem oluşturalım, başında 
olmasak da bir geliri olan 
şirketimiz daha olsun.’ dedi. Yeni 
bir yatırım yapma kararı aldık. 
Sektör araştırmaya başladık. 
Benim çocuk yaşladan beri hep 
kuaför açma fikrim, güzellik 
sektörüne kişisel olarak merakım 
vardı. Kadınlara da yarasın, 
farkındalık da yaratsın istedik. Bu 
işe girerken de istihdam yaratmak 
hep aklımdaydı. 

Çünkü esnaf odası başkanı olarak 
ve kendi işimi kurarken hep 
aklımda istihdam yaratmak vardı. 
Kendin dışındaki birine bir fayda 
sağlamak, yapabiliyorsan ülkene 
katkı sağlamak çok kıymetli. Böyle 
düşüncelerle yola çıktık.
Sektörde bu tip bir  
boşluk var mıydı? 

Evet o boşluk vardı. Alaylı 
insanların, manikürcülükten 
başlayıp bir noktaya gelmiş insanlar 
vardı. Ama biz kurumsallık 
tarafında bir açık gördük. 

Kapak Röportaj

“Bir şeyleri 
değiştirmek 

için 
sızlanmak 

yerine elimi 
taşın altına 

koymayı 
tercih 

ediyorum. 
Esnaf odaları 
başkanlığına 
aday olmayı 
da bu yüzden 

istedim.”

Elbise: 
Alexandre Vauthier
Ayakkabı: 
Christian Louboutin
Küpe: 
Elçin Dağlaroğlu

“Benim imzam; 
kırmızı ojelerim, 
diz altı yırtmaçlı 
etekler ve 
yüksek stiletto 
ayakkabılarımdır.”

▲
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Kapak RöportajKapak Röportaj

Elbise: 
Self Portrait
Ayakkabı: 
Christian Louboutin
Takılar: 
Cartier

“Çocuk yaşlardan 
beri hep güzellik 
sektöründe olma 
hayalim vardı. İşim 
gereği bakımlı 
olmak zorunda 
olduğumdan, 
ortağımla 
konuşup bu 
hayalimi gerçeğe 
dönüştürdük.”

▲

Dünyaya frenchaise vermiş, 
Türkiye’nin 81 ilinde olan bir 
marka yoktu. Bizim amacımız 
kurumsallaşmak, frenchaise 
vermek, bayii ağıyla büyümek, 
yeni iş kolu oluşturmak, bunu 
yaparken istihdam sayısını 
artırmak ve Türkiye’den bir 
markanın dünya pazarına 
açılması, hedefimiz bu. 
Sekiz aydır bu sektördeyiz, 
ikinci mağazamızı açtık. İlki 
Maltepe’de Cadde AVM içinde, 
ikincisi Nişantaşı’nda. Şu an 
işler çok güzel ve istediğimiz 
gibi gidiyor. 
Mekan tasarımınızda da 
farklı bir yol izlediniz 
sanıyorum.

Evet. Güzel ve içine 
girildiğinde nefes alınabilen, 
yoğun iş temposundan biraz 
olsun uzaklaşabileceği bir 
mekan olsun istedik. 

Çok renkli, çok canlı, çok 
sesli, müziğin alabildiğince 
yüksek çaldığı bir mekan olsun 
istemedik. Biz tam tersini 
yaptık. Beyaz duvarlar, sakin 
bir ortam, randevu sistemi 
sayesinde kimsenin kimseyi 
görmediği çok şık bir yer oldu.

Neler var Gilya Beauty’de?

Zayıflama var mesela, 
cihazlarımızı yurt dışından 
getirdik. Yüz ve cilt bakımı, 
kırışıklıkların açılması, akne 
ve gözenek sorunlarına çözüm, 
kalıcı tırnaklar, kaş-kirpik 
laminasyonu, meridyen terapi 
var. Bize bir kadın geldiğinde 

Hedefte ne var bundan sonra?

Şu anda üçüncü mağazamızı 
açmak üzere Yalova’ya 
gidiyoruz. Sonrasında 
Dubai ve Katar frenchaise 
anlaşmalarımız var. Yurtdışına 
da çok hızlıca açılacağız. 
Türkiye genelinde de 81 ilde 
olmak gibi bir hedefimiz var. 
Bu uzun bir süreç. İlk iki yılda, 
ekonomimiz de iyiye giderse 
20’ye ulaşmak, sonrasında  
81 il. 
Ortaklıklar biraz zor yürür. 
Çekinceleriniz oldu mu?

Hayır. Çünkü 20 yıllık, çok iyi 
anlaştığım, zekasına, iş yapış 
şeklini beğendiğim biriyle yola 
çıktım. Biz ayrımları güzel 
yaptık. Kimse diğerinin işine 
karışmıyor. Fikir birliğimiz de 
güzel. Bizim niyetimiz iyi.

Bu kadar yoğun ve istihdam 
yaratmayı kendine misyon 
edinmiş biri olarak bunun bir 
sonraki adımı ne olacak?

Başkanlıktan sonra 
siyasete girmeyi çok arzu 
ediyorum. Bu da son 10 
yıldır aklımda olan, hayalini 
kurduğum bir şey. Bunun 
için de çaba sarfediyorum. 
Kendimi geliştirmeye özen 
gösteriyorum. Esnaf odası 
başkanı olduğum için siyasal 
partilerle bir ilişkimiz yok ama 
bu seçimlede bir başlangıç 
olabilir diye düşünüyorum. En 
büyük idealim Şişli Belediye 
Başkanı olmak.

“Birinden 
birinin daha 

fazla kazandığı 
bir sistemi 

desteklemiyorum. 
O zaman adalet 

dengesini 
bozarsınız. Bu 

adaletli yaklaşımın 
bana yine adaletli 
olarak döneceğine 

inanıyorum.”

lüks bir hizmeti ulaşılabilir 
bütçeye mal ederek çıkıyor. En 
öne çıkan özelliğimiz de bu.
Çalışanları nasıl 
seçiyorsunuz?

Sektörün en iyi elemanlarını 
transfer ettik. Ben bir iş 
kadınıyım. Zaman önemli. 
Eleman bulup yetiştirebilirdik 
de ama yetişmiş uzmanlar 
olsun istedik. Güzel bütçeler 
verdik, hak ettiklerini 
alsınlar istedik. Çalışanları 
mutlu etmek gerektiğine 
çok inanıyorum. Çünkü 
mutlu çalışan, mutlu patron, 
mutlu müşteri. Bu bir zincir. 
Birinden birinin daha 
fazla kazandığı bir sistemi 
desteklemiyorum. O zaman 
adalet dengesini bozarsınız. 
Bu adaletli yaklaşımın bana 
yine adaletli olarak döneceğine 
inanıyorum. 
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“10 yıldır yeni 
bir hayalim için 

çalışıyorum. 
Hedefimde siyasete 
atılmak var. Şişli 
Belediye Başkanı 
olmak en büyük 

düşlerimden biri.”

Kapak RöportajKapak Röportaj
Dünyaya frenchaise vermiş, 
Türkiye’nin 81 ilinde olan bir 
marka yoktu. Bizim amacımız 
kurumsallaşmak, frenchaise 
vermek, bayii ağıyla büyümek, 
yeni iş kolu oluşturmak, bunu 
yaparken istihdam sayısını 
artırmak ve Türkiye’den bir 
markanın dünya pazarına 
açılması, hedefimiz bu. 
Sekiz aydır bu sektördeyiz, 
ikinci mağazamızı açtık. İlki 
Maltepe’de Cadde AVM içinde, 
ikincisi Nişantaşı’nda. Şu an 
işler çok güzel ve istediğimiz 
gibi gidiyor. 
Mekan tasarımınızda da 
farklı bir yol izlediniz 
sanıyorum.

Evet. Güzel ve içine 
girildiğinde nefes alınabilen, 
yoğun iş temposundan biraz 
olsun uzaklaşabileceği bir 
mekan olsun istedik. 

Çok renkli, çok canlı, çok 
sesli, müziğin alabildiğince 
yüksek çaldığı bir mekan olsun 
istemedik. Biz tam tersini 
yaptık. Beyaz duvarlar, sakin 
bir ortam, randevu sistemi 
sayesinde kimsenin kimseyi 
görmediği çok şık bir yer oldu.

Neler var Gilya Beauty’de?

Zayıflama var mesela, 
cihazlarımızı yurt dışından 
getirdik. Yüz ve cilt bakımı, 
kırışıklıkların açılması, akne 
ve gözenek sorunlarına çözüm, 
kalıcı tırnaklar, kaş-kirpik 
laminasyonu, meridyen terapi 
var. Bize bir kadın geldiğinde 

lüks bir hizmeti ulaşılabilir 
bütçeye mal ederek çıkıyor. En 
öne çıkan özelliğimiz de bu.
Çalışanları nasıl 
seçiyorsunuz?

Sektörün en iyi elemanlarını 
transfer ettik. Ben bir iş 
kadınıyım. Zaman önemli. 
Eleman bulup yetiştirebilirdik 
de ama yetişmiş uzmanlar 
olsun istedik. Güzel bütçeler 
verdik, hak ettiklerini 
alsınlar istedik. Çalışanları 
mutlu etmek gerektiğine 
çok inanıyorum. Çünkü 
mutlu çalışan, mutlu patron, 
mutlu müşteri. Bu bir zincir. 
Birinden birinin daha 
fazla kazandığı bir sistemi 
desteklemiyorum. O zaman 
adalet dengesini bozarsınız. 
Bu adaletli yaklaşımın bana 
yine adaletli olarak döneceğine 
inanıyorum. 

Hedefte ne var bundan sonra?

Şu anda üçüncü mağazamızı 
açmak üzere Yalova’ya 
gidiyoruz. Sonrasında 

Dubai ve Katar frenchaise 
anlaşmalarımız var. Yurtdışına 
da çok hızlıca açılacağız. 
Türkiye genelinde de 81 ilde 
olmak gibi bir hedefimiz var. 
Bu uzun bir süreç. İlk iki yılda, 
ekonomimiz de iyiye giderse 
20’ye ulaşmak, sonrasında  
81 il. 
Ortaklıklar biraz zor yürür. 
Çekinceleriniz oldu mu?

Hayır. Çünkü 20 yıllık, çok iyi 
anlaştığım, zekasına, iş yapış 
şeklini beğendiğim biriyle yola 
çıktım. Biz ayrımları güzel 
yaptık. Kimse diğerinin işine 
karışmıyor. Fikir birliğimiz de 
güzel. Bizim niyetimiz iyi.

Bu kadar yoğun ve istihdam 
yaratmayı kendine misyon 
edinmiş biri olarak bunun bir 
sonraki adımı ne olacak?

Başkanlıktan sonra 
siyasete girmeyi çok arzu 
ediyorum. Bu da son 10 
yıldır aklımda olan, hayalini 
kurduğum bir şey. Bunun 
için de çaba sarfediyorum. 
Kendimi geliştirmeye özen 
gösteriyorum. Esnaf odası 
başkanı olduğum için siyasal 
partilerle bir ilişkimiz yok ama 
bu seçimlede bir başlangıç 
olabilir diye düşünüyorum. En 
büyük idealim Şişli Belediye 
Başkanı olmak.
Kütük burada diye mi Şişli?

Yedi kuşak Nişantaşılıyız biz. 
Zor bir bölge ama kendimi 
Şişli’ye benzetiyorum.  

“Dünya tarihine 
yön vermiş 

şehirleri, alanında 
öncülük etmiş, çığır 

açmış kadınların 
kitaplarını 

okumayı çok 
seviyorum. Onlar 
beni destekleyen 

en önemli rol 
modeller.”

▲

Elbise: 
Alexandre Vauthier
Ayakkabı: 
Christian Louboutin
Küpe: 
Elçin Dağlaroğlu
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Hem geleneksel yapıya sahip, 
hem de bütün teknolojiyi en 
önce alıp modernliğe sahip 
bir yer Şişli. Kozmopolit 
bir bölge. Müslüman ve 
gayrimüslimlerin oturduğu, 
modern ve muhafazakar 
insanların bir arada mutlu 
yaşadığı bir bölge. Ben de 
bu karmayı destekliyorum 
ve bunun tüm Türkiye’ye 
yayılmasını çok isteriyorum.
Şişli Belediye Başkanı 
seçilirseniz neler yapmak 
istersiniz Şişli için?

Eğer dünyanın bir başkenti 
olacaksa bunun İstanbul 
olmasını düşlerim. İstanbul’un 
tarihine baktığınızda bütün 
medeniyetlere başkentlik 
yapmış bir şehir. Ankara’dan 
evet çok memnunuz, 
Türkiye’nin başkenti, gurur 
duyuyorum başkentimizle 
ama dünyanın bir başkenti 
olacaksa İstanbul olmalı. 
İstanbul’un içinde bir küçük 
bir başkent olacaksa da 
bu saydığım nedenlerden 
dolayı bu yer Şişli olmalı. 
Şişli’de yaşadığım için bunu 
bilebiliyorum ama sanki 
herkes bilmiyor, dünya 
bilmiyor gibime geliyor.  
Kadınları cesaretlendirecek, 
onlara ilham olacak neler 
demek istersiniz?

Ben iş hayatında kadın erkek 
ayrımına inanmıyorum. 
İnsanları ikiye ayırıyorum: 
çalışkanlar ve tembeller. 

“Ben paşa 
torunuyum. 

Dedem, Atatürk’ün 
Kuleli’de piyade 

hocasıymış. 
Sonrasında 

Atatürk ile yol 
almış. Dolayısıyla 

Osmanlı 
kültürüne, 

tarihe merakım 
dedemden geliyor.”

Kadın ve tembelse çok 
sempati beslemiyorum. Ama 
biliyorum ki kadınlar çok 
çalışkan. Erkekler alınmasın 
ama iki cins arasında 
kadınların daha çalışkan 
olduğunu görüyorum. 
Çalışkanlık birinci önceliğim 
benim. Ama fırsat verilmesini 
önemsiyorum. Çünkü 
ülkemizde de dünyanın birçok 
yerinde de fırsat eşitsizliği 
var. Fırsat verildiğinde 
kadınların çok iyi noktalara 
geleceğine eminim. Onlara 
asla yılmamalarını öneririm. 
İçinde bulunduğu şartlar ne 
olursa olsun, herkes içinde 
yaşadığı şartı değiştirirse 
toplum değişir ve gelişir. 
Ben korkusuz biriyim ve 
korkusuz olmak gerektiğini 
savunuyorum. Bir de bencil 
olmasınlar.  

Günümüzde insanlar çok 
bencil. Bize de pompalanan 
sistem bu. 

Kendi dışında birine nasıl 
bir yararım dokunur diye 
baktıklarında dünyaları 
değişecek. Denemekten 
vazgeçmesinler. Her deneme 
başarılı olacak diye bir şey 
yok ama yılmasınlar. Hata 
yapmaktan korkmasınlar. 
Hata insanları güçlendirir. 
Hata yapa yapa doğru yol 
bulunuyor. Umutlu olsunlar. 
Her gün yeni bir gün. Dünü 
dünde bıraksınlar ve önlerine 
baksınlar. Ben bunu kendi 
hayatımda da gördüm.
Yeni yıl ile ilgili ne söylemek 
istersiniz?

Polyanna gibi konuşmak 
istemiyorum. Tüm dünyada 
pandemi sonrası ekonomik 
bir sıkıntı var. Birkaç yıl daha 
ekonomik sancıları yaşayacağız 
gibi görünüyor. Ama 
umutsuzluk yok. Geçen yıldan 
daha iyi bir yıla gireceğimizi 
düşünüyorum. Ülkemiz için 
en iyisi ne ise o olsun. Seçimi 
başarıyla atlatalım. Yeni yıla 
pozitif bakarak, yeni yatırım, 
girişimlere korkmadan  
girelim.
Güzellikle aranız çok iyi.  
Ya moda?

Terazilerin galiba estetik bir 
gözü var. Ben işim gereği de 
çok fazla dergi takip ediyorum. 

Kapak Röportaj Kapak Röportaj

Takım: 
Roman

Ayakkabı: 
Saint Laurent

Küpeler: 
Paris’te bir antika dükkanından

“Gilya Beauty 
ile sekiz 

aydır güzellik 
sektöründeyiz. 

İkinci 
mağazamızı 

Nişantaşı’nda 
açtık. Hedefimiz 

Türkiye’nin tüm 
illerinde olmak 

ve bir Türk 
markası olarak 

dünya pazarına 
açılmak.”

▲
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Stil Stil

Parlak 
bir gelecek
Yeni yıldan çok 
umutluyuz. 
Yaşadıklarımızı 
geride bırakıp 
yılbaşı gecesi, 
tüm dünya için 
2023’den barış 
dolu parlak bir 
gelecek dileyelim. 
Geceye de en az 
dileğimiz kadar 
göz kamaştırıcı 
hazırlanalım.

Fo
to

: H
&

M

İrem Hüyük
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Gecenin yıldızı
Yılın öne çıkan 
rengi fuşya 
pembe ile ışıltıyı 
buluşturup, 
gecenin yıldızı 
siz olun.

Stil

Fo
to

: H
&

M

Skagen 
1.970 TL

Elle Shoes 
899 TL

▲

▲

Stil

İster mini, ister uzun, dilerseniz 
spagetti askılı, dilerseniz uzun kollu... 
Modunuza göre seçim sizin.

Academia 
799 TL

Beymen Club 
5.4950 TL

Bago 
3.599 TL

H&M 
959 TL

▲

▲

▲

▲

▲
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ece ve    
ündüz

Tüm renklerin 
çıkış noktası 
siyah ve beyazsız 
bir yılbaşı 
gecesi olmaz. 
Bu zıtlıktan 
faydalanın.

Fo
to

: H
&

M

Ipekyol 
1.399 TL

Twist 
999 TL

İpekyol 
4.999 TL

Feel the Lotus 
1.875 TL

Siedres 
4.230 TL

Reis Kuyumculuk 
6.650 TL

▲

▲

▲

▲

▲

▲

StilStil

▲Cool ve asil bir 
tavır için siyahın 
gücüne inanın. 
Pırıltılı ya da opak 
hiç fark etmez. Her 
iki seçimde de göz 
kamaştıracaksınız.

G
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Gianvito Rossi 
11.750 TL

Stil

28 / Report Mag Türkiye / Nisan-Mayıs 2022

Gold demek yılbaşı demek. Göz 
kamaştırmak için bu rengin gücünü 
kullanmaktan çekinmeyin.

Gold 
yansıma

Stil

Fo
to

3-
Fo

to
: H

&
M

Brandon Maxwell 
2.295 Dolar

Versace 
7.387 TL

Network 
3.099 TL

▲

▲

▲

▲

▲

Özel günlerin 
en çarpıcı tonu 
gold, yılbaşına 
en çok yakışan 

renk. Gecenin 
karanlığında 
bir altın gibi 

parlamanın en 
kestirme yolu. 

▲

Jeevels & Co. 
28.875 TL

▲

Jimba 
3.349 TL
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Siyah, beyaz ve gold. Banko 
üçlü yılbaşı gecesinden en 
şık davetlere, kutlamalara 

uyum sağlar.

Muhteşem 
üçlü

▲

Fo
to

: H
&

M

Nocturne 
5.219 TL

Odda 
899 TL

H&M 
319,99 TL

YSL 
42.450 TL

Tom Ford 
25.450 TL Ponponiere 

879 TL

▲

▲

▲

▲

▲

▲

StilStil

Resim altı Resim 
altı Resim altı 

Resim altı Resim 
altı Resim altı

▲Klasik, zamansız 
ama çarpıcı bir 

görünüm için 
siyah-beyaz 

ikilisini gold ya 
da gümüş ile 
tamamlayın.

▲
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Moda Röportaj

İrem Hüyük

İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları 
Birliği’nin düzenlediği Ayakkabı Tasarım 

Yarışması yapıldı. Yarışmaya rekor sayıda 
katılım oldu. Yaratıcı ve yetenekli gençleri sektöre 

kazandırmayı hedefleyen ve bu yıl dördüncüsü 
yapılan yarışmada dereceye girenler hem para 

ödülü hem de yurtdışında eğitim hakkı kazandılar. 
Yarışmanın jüri koltuğunda oturan Güven Karaca, 

Gamze Saraçoğlu ve Emel Güven Bardız ile 
yarışmayı, sektörü ve kazananları konuştuk.

Moda Röportaj

Gamze Saraçoğlu, Güven Karaca, 
Emel Güven Bardız

Yeni projeler
hazırlıyoruz

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 
düzenlediğiniz Ayakkabı Tasarım Yarışması’nın hedefi nedir? 
Sektöre katkısı ne yönde oluyor? 
Güven Karaca: Bu yarışmada; yaratıcı ve yetenekli gençlerin 
sektöre kazandırılmasını ve ayakkabı sektörünün yaratıcı gücünün 
yükselmesini hedefliyoruz. Bu yarışmalarla belirlenen yeni tasarımcılar 
ile Türk ayakkabı sektörü gelişmeye devam edecek ve bu gelişme 
ihracatta da olumlu yönde büyümeyi tetikliyor olacak. Yetenekli 
gençlerin hayatına dokunan ve sektörle buluşturan her projenin 
sektöre de olumlu katkıları olduğunu  
düşünüyorum. 
Bu yıl 4. Ayakkabı Tasarım Yarışması’nda kreatif direktörlüğü 
üstlendiniz? Yarışmanın finalinde tasarımlar ödüllendirilirken 
hangi kriterler göz önünde bulunduruldu?Güven Karaca Gamze Saraçoğlu Emel Güven Bardız
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Moda Röportaj

Emel Güven Bardız: İstanbul 
Deri ve Deri Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Etkinlik 
Komitesi Başkanı olarak 
aylarca organize etmek için 
emek harcadığımız bir işin 
ortaya çıkmasını görmek son 
derece gurur verici ve aynı 
zamanda da heyecanlıydı. 
Tasarım ve üretim süreçlerini 
takip ettiğim bir işin jüri 
başkanlığını yapmak da 
benim için çok kıymetliydi. 
Ben de kendi favorilerime 
oy vererek finalistlerin 
belirlenmesinde rol aldığım 
için ayrıca mutluyum. 
Yarışmada hem erkek hem 
de kadın kategorilerinde 
dereceye giren tasarımlarda 
yaratıcılık ön plandaydı. 
Tasarımcının özgün 
hayallerinden ilham aldığı, 
yaratıcı fikirlerin olduğu ve 
rahatlığı modern çizgilerle 
buluşturan tasarımlar 
dereceye girdi.
Yarışmaya katılan 
tasarımları siz nasıl 
yorumluyorsunuz? Sizce 
tasarımcılar güncel moda 
akımlarının etkisinde 
mi kaldı yoksa zamansız 
tasarımlar da ortaya çıktı 
mı?
Gamze Saraçoğlu: İçinde 
bulunduğumuz dijital 
dünyada genç tasarımcılar 
güncel akımlara, renk 
trendlerine, farklı 
tasarımcıların tasarımlarına 
ve yeniliklere tek tıkla sosyal 
medyadan bile ulaşabiliyor. 
Dolayısıyla bu durum 
tasarım algılarını güncel 
tutmalarına olanak  
sağlıyor.  

Moda Röportaj

Gamze Saraçoğlu: Jüri 
tasarımları değerlendirirken 
bazı temel kriterleri göz 
önünde bulundurdu. 
Yaratıcılık, inovasyon 
ve üretilebilirlik, estetik, 
işlevsellik ve temaya uygunluk 
kriterleri temel alınarak 
değerlendirmeler yapıldı. 
Belirlenen bu kriterler bir 
ayakkabı tasarımında en 
önemli noktaları oluşturuyor. 
Bu temel kriterler birlikte bir 
ahenk içerisinde tasarıma 
işlendiğinde ortaya çıkan iş 
başarılı sonuçlara ulaşıyor.
Ayakkabı Tasarım 
Yarışması’nın finali 
gerçekleşti. Yarışmada 
dereceye giren tasarımların 
kariyerine yarışmanın ne gibi 
katkıları olacak?
Güven Karaca: Yarışma 
sürecinin hem de yarışma 
sonrasında dereceye giren 
katılımcılarımızın alacakları 
ödüllerin kendilerinin 

kişisel ve mesleki deneyimleri 
açısından değerli olduğu 
kanaatindeyim. Yarışma 
süreci boyunca tasarım 
bilgileri ile sektörün 
taleplerini harmanlayan 
katılımcılarımız, bu sürecin 
sonunda kendilerinden 
beklenenleri daha iyi kavramış 
oluyorlar. Katılımcılarımızın 
dereceye girip ödül almaya hak 
kazanmaları halinde ise maddi 
boyutu bir kenara bırakacak 
olursak yabancı dil eğitimi ve 
yurt dışı eğitim programı gibi 
avantajlar sayesinde önemli bir 
ilerleme kaydediyorlar.
Ayakkabı Tasarım 
Yarışması’nın finalinde jüri 
koltuğunda yer alan isimlerden 
biri ve İDMİB Etkinlik 
Komitesi Başkanı olarak 
final gecesini bir de sizden 
dinlemek isteriz. Yarışmada 
nasıl tasarımlar dereceye girdi 
ve ödülün sahibi oldu? 

Emel Güven 
Bardız: 
“Genç 

tasarımcılar, 
sektöre 

yaratıcılıklarını 
kazandırmaya 

ve adım atmaya 
oldukça 
hevesli.”

İrem Yazıcı-Erkek Ayakkabı Birincisi

Büşra Yiğit-Erkek Ayakkabısı İkincisi

Aysu Parlak-Erkek Ayakkabı Üçüncüsü

Öykü Ceylan-Kadın Ayakkabı Birincisi

▲

▲

▲

▲
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Moda RöportajModa Röportaj

Günümüzde moda 
dünyasında birçok trend 
mevcut ve hızla değişip 
yenileri eklenebiliyor. 
“Zamansız” dediğimiz 
tasarım algısı bile başlı başına 
bir trend olarak karşımıza 
çıkıyor. Katılımcılar tüm 
bu kaynaklardan beslenen 
tasarımlara imza atmış 
diyebilirim.
İstanbul Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçıları 
Birliği olarak gelecek 
dönemlerde de gençleri 
sektörle buluşturacak 
yarışma ve projeleriniz 
olacak mı?
Güven Karaca: İDMİBE 
olarak 2 yılda bir Ayakkabı 
Tasarım Yarışması ve deri 
konfeksiyon ile saraciye 
sektörlerine yönelik olarak 

Emel Güven Bardız: 
Bu yıl dördüncüsünü 
düzenlediğimiz Ayakkabı 
Tasarım Yarışması’na rekor 
sayıda başvuru aldık. Kadın 
ve erkek ayakkabısı ile dijital 
kategorilerde 300’e yakın 
başvuru tarafımıza ulaştı. 
Genç tasarımcılar, sektöre 
yaratıcılıklarını kazandırmaya 
ve adım atmaya oldukça 
hevesli. 
Biz de İstanbul Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
olarak bu hevesin doğru 
yönlendirilmesi için elimizden 
geleni yapıyoruz. 
Ayakkabı Tasarım 
Yarışması’nın sektöre 
yeni atılan tasarımcıların 
kariyerlerine katkısını nasıl 
yorumluyorsunuz? 
Gamze Saraçoğlu: Yarışmada 
dereceye giren tasarımcılar, 
kazandıkları para ödülleriyle 
kariyerlerine yatırım yapma 
olanağı buluyor. Diğer yandan 
dereceye giren tasarımcılara 
sunulan yurtdışı eğitim 
hakkının kariyerlerinde 
büyük bir fırsat olacağını 
düşünüyorum. Yurtdışında 
farklı kültürleri gözlemlemek, 
farklı kültürel yapıdaki 
insanlarla etkileşime geçmek 
vizyonlarını genişleterek 
kariyer yolculuklarında büyük 
bir katkı sağlayacak. 
Ayakkabı Tasarım 
Yarışması’nın daha önceki 
yıllarda kazanları kariyer 
yolculuklarında ne gibi 
adımlar attı?
Emel Güven Bardız: Geçmiş 
dönemlerde dereceye giren 
tasarımcı arkadaşlarımız 

da DETAY Deri Ürünleri 
Tasarım Yarışması’nı 
düzenliyoruz. Bu yarışmaların 
sektöre genç yetenekleri 
kazandıracağına inanıyoruz. 
Geçtiğimiz dönemlerde 
tasarım yarışmacılarımızla 
sektörümüzün bağlantılarının 
kopmaması için Girişimci 
Tasarımcı Programı adı 
altında bir programı da 
hayata geçirmiştik. Gerektiği 
ölçüde revizyonlarımızı 
yaparak sektörümüze azami 
katkı sağlaması hedefiyle 
önümüzdeki sezonda yeni 
projeler yaratmaya devam 
edeceğiz.
Yarışmaya yapılan başvuru 
sayısını da göz önünde 
bulundurduğunuzda 
gençlerin sektöre ilgisini 
nasıl yorumluyorsunuz?

hem yurt içinde yabancı dil 
eğitimi hem de sektörün 
önde gelen okullarında yurt 
dışı eğitiminden faydalanma 
imkanını yakaladılar. Bu 
kapsamda bazı örnekler 
üzerinde durmak gerekirse 
2018 yılında düzenlediğimiz 
Ayakkabı Tasarım Yarışması 
sonucunda Dila Korkmaz, 
İtalya’nın Milano kentinde 
bulunan NABA-Domus 
Academy Milano’nun yüksek 
lisans programını geçtiğimiz 
yıl tamamladı. Yine aynı 
dönemde Oya Cevizkaya, 
erkek ayakkabısı kategorisinde 
birinci oldu ve yurt dışı 
eğitimi ödülüne hak kazandı. 
Adı geçen yarışmacımız 
İtalya’nın Milano şehrinde 
‘NABA-Domus Academy 
Milano’ okulunda yüksek 
lisans programına kabul 
edilip, eğitimini tamamladı. 
Bununla beraber yurt dışı 
eğitim programı kapsamında 
Floransa, Lyon gibi kentlerde 
gerçekleştirilen eğitim 
programı örneklerini de 
gösterebiliriz.

Gamze 
Saraçoğlu: 

“Zamansız” 
dediğimiz 

tasarım algısı 
bile başlı başına 
bir trend olarak 

karşımıza çıkıyor. 
Katılımcılar tüm 
bu kaynaklardan 

beslenen 
tasarımlara imza 

atmışlar.”

Taylan Özden-Kadın Ayakkabı Üçüncüsü

Feyzanur Çilingir-Kadın Ayakkabı İkincisi

▲

▲

bir kere kendi emekleriyle 
maddi bir ödül kazanmış 
oldular. Bunun yanı sıra 
daha da önemlisi içinde yer 
almak istedikleri sektörü 
yakından tanıma fırsatını 
elde etmiş oldular. Üstelik 

Güven Karaca: 
“Yetenekli 
gençlerin 
hayatına 
dokunan 

ve sektörle 
buluşturan 

her projenin 
sektöre de 

olumlu katkıları 
olduğunu 

düşünüyorum.”
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Moda-MücevherModa-Mücevher

Sarsılmaz güç
Sadece bir stil parçası olmanın dışında güç ve lüksün de sembolü olan 

mücevherler, en özel anların en yakın şahidi, nesilden nesile aktarılan yegane 
miras. Beyaz ya da sarı altınla buluşan değerli taşlar, eşsiz tasarımlarla 

sarsılmaz gücünü ebediyen sürdürmeye devam ediyor.
İrem Hüyük

İnci Gold 
2.875 TL

Ariş Pırlanta 
20.150 TL

Atasay 
34.400 TL

Storks 2
1.800 TL

Svarowski 
7.000 TL

Lion Diamond 
15.000 Dolar

Ariş Pırlanta 
5.430 TL

Velovi 
62.400 TL

Reis 
15.450 TL

Bee Goddess 
100.890 TL

Begum Khan 
31.450 TL

Emre Osmanlar 
59.950 TL 
(Beymen)

▲

▲▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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Güzellik Güzellik    
 

Dünyayı temiz 
içerik kurtaracak

Çevreye karşı duyarlı, içeriği temiz, kullanıcı memnuniyetini önemseyen 
ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen kozmetik ürünlerine her geçen gün 

bir marka daha ekleniyor. Çünkü sürdürülebilirlik ve doğada bulunanı 
aynı şekilde doğaya kazandırmak hem tüketici hem de üreticiyi besliyor.

Her ne kadar daha 
doğayla ve temiz 
üretimle ilgili çok 
yolumuz olsa da son 
yıllarda öne çıkan 

“sürdürülebilirlik” ve “temiz içerik” 
kozmetikte de hak ettiği yeri buluyor. 
Uzun zamandır sağlığa, cilde yarardan 
çok zarar veren kozmetik içerikleri, 
tüketim sonrası çıkan atıkların doğada 
ekstra yük oluşturması hem yaşadığımız 
evreni hem de bedenimizi kirletiyordu. 
Çevre kirliliğinin üst boyuta ulaşması 
ve artık tüketicilerin de bu konuda 
bilinçlenmesiyle modadan gıdaya ve 
güzellik sektörüne kadar hayatımızda 
yer alan her bir sektör dünyanın kendine 
sunduğu nimetleri hoyratça kullanıp 
çok zarar verdiğinin farkına vardı. Şimdi 
özümüze dönme, kaybettiklerimizi 
telafi etme zamanı. Bu yüzdendir ki 
birçok marka, artık temiz içeriğin ve 
sürdürülebilirliğin, geri dönüşümün 
‘gerçek yaşam’ standartı olduğunu kabul 
edip üretimlerini ona göre yapıyor. 
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İrem Hüyük
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Güzellik Güzellik    

Henüz tamamen 
sıfırlanmasa da bugün 
gelinen nokta yüz 
güldürücü. Aradığımız 
her kozmetiğin temiz 
içerikli, hayanlar üzerinde 
test edilmeyen, geri 
dönüştürülebilir ambalajlarla 
paketlenmiş, BPA, haraben, 
sülfat içermeyen ya da vegan 
olanlarını bulmak mümkün. 
Bu sorumlu davranış en lüks 
olandan en uyguna pek çok 
markada mevcut. 
Elbete bizim de 
yapacaklarımız, üstümüze 
düşen görevler var. İşi 
ve sorumluluğu sadece 
üreticilere ve markalara 
atmak işin kolay yanı. 
Alışveriş yaparken etiket 
okuma alışkanlığını 
edinmek, içerikleri 
incelemek, hangi koşullarda 
ve hangi içeriklerle 
hazırlandığını bilmek, sorup 
araştırmak bize 
düşen taraf… Neyse 
ki durum vahim değil. 
Şampuandan renkli 
kozmetiğe, cilt bakımından 
kişisel bakım ürünlerine 
kadar temiz içerikli 
kozmetiğe ulaşmak artık çok 
daha kolay. Bu sayımızda 
alkışı ve takdiri fazlasıyla 
hak eden markaları 
sayfalarımıza konuk ettik

Çoğalması dileğiyle...

b-good care 
meme ucu 

bakım kremi 
99 TL

▲
▲

▲Avon NaturePro el ve vücut kremi 
39,99 TL

Üretiminden ambalajına kadar tüm malzeme ve 
süreçlerinde temiz kozmetik prensiplerine uyan FDA 

onaylı Amerikan kozmetik markası Angel Natural, cilt 
bakım ürünleriyle Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. 

Biovene Temiz 
Koruma Narenciye 

Rüyası katı şampuan 
39,95 TL 
(Watsons)

The Organic 
Pharmacy 

Rose Diamond 
Exfoliating 
Cleanser 
1.528 TL

▲

Polaar lip balm 
157,50 TL 

(Makyaj Trendi)

Flormar 
Green Up kapatıcı 

159,99 TL

▲

▲
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Güzellik
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11-

 

Gelee  
Brightening 

Serum 
299 TL 

(Beymen)

Eyüp Sabri 
Tuncer 

sıvı sabun 
27,50 TL

▲

▲

▲

▲

Fiolas Glutatyon 
Extract 

Anti-Aging serum 
2.950 TL

Simple Booster 
serum çeşitleri 

249 TL
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Hediye Hediye    

Dilek 
kutusu

Sevdiğinize, annenize, babanıza, en yakın 
arkadaşınıza, ortağınıza, müdürünüze ‘en iyi 

dilek’lerle verilecek hediye seçimi için geri sayım 
başladı. İşte bizim seçtiklerimiz.

İrem Hüyük

Camper ev terliği 
1.109 TL

▲

▲

▲

Collagen Lift Paris 1I2I3   
2.350 TL

Faik Sönmez elbise 
1.109,95 TLFo
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Hediye Hediye    

Cotton Box saten 
nevresim takımı 

1.309 TL

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲Flufie bot 
2.490 TL

Garnier çift fazlı makyaj 
temizleme suyu 

124,90 TLHomend Mix Fresh 
799,99 TL

Bee Beauty Facts Love 
Yılbaşı Seti 

139 TL

Misbahçe 
Sıkılaştırıcı & 

Yaşlanma Karşıtı 
Konsantre

 695 TL

Waterman Allure 
dolmakalem 

720 TL
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▲

▲

Yeedi Vac 2 robot süpürge 
9.999 TL

Nine West çanta 
579 TL

Hediye Hediye    

Fırınya yılbaşı kutusu 
295 TL

▲

Revitalift %5 Saf 
Glikolik Asit Peeling 

Etkili Tonik 
199,90 TL

Victoria’s Secret 
termal şort pijama set 

1.349 TL

▲

▲

▲

▲ Pellin Paris parfüm no:Pellin Paris parfüm no:
22 391 TL22 391 TL

Flo bot 
829, 99 TL

▲
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Moda RöportajModa Röportaj

Sascha A. Klumpp
“Kıyafetlerin “Kıyafetlerin 
son kullanımson kullanım

tarihi tarihi 
olmamalı”olmamalı”

Onun için Hemington, herhangi bir marka değil. Sadece adı belli 
olduğundan itibaren yaratım sürecininde de bulunan Hemington 
Kreatif Direktörü Sascha A. Klumpp, Türk erkeğinin cesur renkleri 

sevdiğini, markayla ilk görüşte aşk yaşadıklarını söylüyor. “Tarzımız 
ise kişiye özel, modern ve rahat ama her zaman sofistike” diyor. 

Güzide Yülek

Marka ile yollarınız nasıl 
kesişti?

Sascha A. Klumpp: Aslında 
markayla ilk tanıştığımda 
sadece ismi belliydi. CEO’muz 
Umut Bey’in aklında kendine 
has bir moda markası yaratma 
fikri yer alıyordu ve bana 
Hemington markasını birlikte 
yaratma imkanını sağladı. 
Bu benim için oldukça 

heyecanlı ama bir o kadar 
da zorlayıcı bir süreç oldu. 
Tüm tutkumu ve bilgimi 
Hemington’ı, şık ve rahat bir 
‘smart casual’ giyim markası 
yapmak için kullandım. 
Sürecin en başından beri 
Hemington ile dünyanın en 
iyi tedarikçilerinden gelen en 
saf ve en iyi malzemelerden 
yapılmış birinci sınıf ürünler, 
en iyi kalitede uzun ömürlü 

tasarımlar ve mükemmel 
formda daha iyi, daha 
sürdürülebilir bir moda 
yaratmak için güçlü bir strateji 
izliyoruz.

Hemington’ın DNA’sından 
bahseder misiniz?

Sascha A. Klumpp: Benim 
için Hemington herhangi bir 
marka değil, ikonik desenleri 
ve klas tarzıyla bir klasiktir. 

Markanın 
2022-23 
sonbahar-kış 
koleksiyonu 
Northern 
Tales dört 
temadan 
oluşuyor: 
Stockholm, 
Lapland, 
Helsinki, 
Hammerfest.

▲
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Moda RöportajModa Röportaj

Hemington, geleneksel 
değerleri ve tasarımları çağdaş 
koleksiyonlara dönüştüren 
ve onlarla coşku ve empati 
uyandıran bir marka. 
Markamızın kökleri Long 
Island Amerika’ya dayanıyor. 
Long Island, doğanın 
olağanüstü, uçsuz bucaksız 
güzelliğiyle, New York City 
gibi bir metropolün yakınlığını 
benzersiz bir şekilde birleştiren 
bir yapıya sahip. Her zaman az 
da olsa nostaljik dokunuşları 

olan zarif, metropol ve çağdaş 
bir marka. Tarzımız ise kişiye 
özel, modern ve rahat ama her 
zaman sofistike…

Markanın bu yılki 
koleksiyonunda temalar, 
renkler, öne çıkan özellikler 
nelerdir? 

Sascha A. Klumpp: 
2022-23 Sonbahar/
Kış koleksiyonumuzun 
adı “Northern Tales”. 
Bu koleksiyon bizi kış 
mevsiminde Kuzey Avrupa’da 
çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. 
İskandinav minimalizmi, 
gizemli doğa harikaları ve 
güzel manzaraların yanı sıra 
güzel renk dizileriyle nostaljik 
ve zamansız İskandinav 
tasarımlarından ilham 
aldığımız bu koleksiyonumuz 
dört farklı temadan oluşuyor. 
İlk temamız ‘Stockholm’ bizi, 
siyahların ve grilerin mistik 
tonlarının deve tüyü tonları 
ve sonbahar yapraklarından 
ilham alan altın sarısı ile 
birleştirildiği, şehirden 
ilham alan modern bir renk 
hikayesine götürüyor. İkinci 
temamız ‘Hammerfest’ bizi 
çok kuzeye, fiyortlara ve 
sert kış denizine götürüyor. 
Bu hırçın atmosfer göz 
kamaştıran yeşillerin, petrol 
tonları ile karışmış hali ile 
iç uyumumuzu bulmamızı 
sağlıyor. ‘Lapland’, tütün rengi, 
koyu kahverengi ve büyüleyici 
karamel gibi sıcak doğal 
tonların kullanıldığı rahat 

ve samimi bir temaya sahip. 
Aynı zamanda kullandığımız 
buz mavisi ve denim mavisi 
tonları, heyecan verici 
ve büyüleyici kontrastlar 
yaratıyor. Koleksiyonumuzun 
son teması ise ‘Helsinki’. Bu 
tema, sıcak kırmızı tonları ve 
soğuk kış mavisinin büyüleyici 
birleşimiyle, hayata karşı 
pozitif tavrımızın altını çiziyor. 

Türk erkeğinin Hemington 
ile bağı nasıl? Daha çok hangi 
ürün grubu, hangi materyal 
ve renkleri tercih ediyor?

Sascha A. Klumpp: Türk 
erkeği ile Hemington 
arasında ilk görüşte aşk 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Hemington’dan bir ürün 
aldıklarında kalitemiz, 
kalıplarımız, tasarımlarımız 
ve renklerimizi beğendikleri 
için moda yolculuğuna bizimle 
uzun süreli devam eden sadık 
müşterilerimiz var. Marka 
olarak baştan sona kombin 
yapabilme olanağı sunuyoruz; 
tüm ürünlerimiz birbiriyle 
kombinlemeye uygun 
ürünler. Müşterilerimiz de 
ürünlerimizin arasındaki bu 
uyumu seviyor ve Hemington’ı 
kendi tarzlarını yansıtan bir 
marka olarak görüyorlar. 
Materyaller ve renkler 
açısından baktığımızda, Türk 
erkeklerinin üstün kalite, 
yumuşak dokunuşlar ve çekici 
renkler konusunda çok iyi 
bir anlayışa sahip olduğunu 
söylemeliyim.  

Kış sezonunda, triko 
koleksiyonumuzdaki birinci 
sınıf kaşmirler, İtalyan 
merinos yünü ve süper 
yumuşak kuzu yünü gibi 
kaliteli materyallerden 
üretilen ürünler tercih 
ediliyor. Tamamlayıcı ürünler 
olarak, yün-kaşmir İtalyan 
kumaşlarından üretilen flannel 
flatfront pantolonlarımız ve 
Loro Piana kumaşlarından 
yapılan spor ceketlerimiz çok 
talep görüyor. Hemington 
erkekleri kombinlerinde canlı 
ve cesur renkleri kullanmayı 
seviyor; örneğin altın sarısı 

bu sezon tüm ürünlerimizin 
içinde en çok satan 
renklerimizden biri.

Siz kıyafetlerinizde neleri 
tercih edersiniz? Nelere 
öncelik verirsiniz?

Sascha A. Klumpp: Benim 
için kıyafetin kesim ve 
görünüşünden ziyade, 
dokunduğunuzda yarattığı 
his daha önemli. Modada 
beklenmedik detayları, iyi 
yapılmış renk zıtlıklarını ve 
iyi el işçiliğini seviyorum. 
İyi düşünülmüş ve iyi 
yapılmış kıyafetleri severim. 

“Hızlı tüketim 
modasını 

sevmiyorum. 
Benim için 
kıyafetlerin 

bir son 
kullanma tarihi 

olmamalı.”
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Hızlı tüketim modasını 
sevmiyorum. Benim 
için kıyafetlerin bir son 
kullanma tarihi olmamalı.

Önümüzdeki yıllarda 
erkek modasını neler 
bekliyor? 

Sascha A. Klumpp: Son 
yıllarda daha günlük tarza 
yaklaşıldığını görüyoruz. 
Özellikle pandemiyle 
birlikte, resmi giyim tarzı 
oldukça geri planda kaldı. 
Genç modası ve yetişkin 
modası arasındaki sınırlar 
kalkıyor. Bu yaklaşımın 
yakın gelecekte devam 
edeceğini düşünüyorum. 

Moda da teknoloji mi, 
geleneksel yöntemler mi 
sizce?

tüm iç ve dış süreçlerimizi 
olabildiğince akıllı ve yalın 
tutarak, geleceğe olumlu 
izler bırakmak için takip 
ediyoruz. Doğayla uyumlu, 
gelecekle barışık bir üretim 
sürecini benimsediğimiz 
için Hemington olarak 
hammadde temini yanı 
sıra üretim tesislerimizde 
de kalite, çevre, iş sağlığı 
ve güvenliği temelinde 
sürdürebilir bir çatı modelini 
benimsiyoruz. Tamamen 
saf ve doğal elyaf kullanımı, 
PETA feragatnamelerini 
ve hayvansal liflerle ilgili 
uyarıları takip ettiğimiz 
iplik seçimlerimiz çok kolay 
dokunuşlarla bile büyük bir 
değişim gerçekleştirmenin 
mümkün olacağını bize her 
daim hatırlatıyor.  

Beğendiğiniz erkek giyim 
markaları ve tasarımcılar?

Sascha A. Klumpp: Karl 
Lagerfeld’i çok severdim. Ne 
yazık ki vefat etti. Geçmişi 
bugün ile birleştiren, çok 
ilham verici ve çalışkan 
biriydi. Günümüzde pek 
çok moda markası giderek 
daha fazla kitlesel pazar 
ihtiyaçlarına hizmet ediyor. 
Bu nedenle modanın yüksek 
idealleri çok fazla dikkate 
alınamıyor. Tabii ki Burberry, 
Tom Ford, Bottega Veneta, 
Bally gibi markaları hep 
sevdim. Louis Vuitton ve 
Hèrmes’i de sevmeyen yoktur 
sanırım.  

Sascha A. Klumpp: Ben iki 
yöntemi de ayrı ayrı seviyorum 
ama günün sonunda ikisinin 
bir birleşimi olması gerekiyor. 
Geleneksel yöntemlerin 
bilgisi olmadan, teknolojik bir 
dönüşüm mümkün değil. En 
yeni teknolojilerle, ağartma ve 
boyamada kullanılan zararlı 
üretim yöntemlerini geride 
bırakmak çok önemli. Yalnızca 
geleneksel yöntemlerin 
gelişimiyle daha temiz ve 

sürdürülebilir yöntemlere 
ulaşabiliriz.

Sürdürülebilirlik, kaynakları 
koruma, yerele önem verme 
gibi konular Hemington’ın 
felsefesinde de var. Bir yıllık 
üretim içinde markanın 
bu alanda yaptığı katkıları 
aktarır mısınız?

Hemington bu konuda 
her zaman öncü oldu. 
2015’te kurulduğumuzda 
da sürdürülebilir bir marka 
olacağımızı biliyorduk ve 
kuruluşumuzdan bu yana 
sürdürülebilir kaynaklardan 
elde edilen, tamamen 
doğal iplikler ve kumaşlar 
kullanıyoruz. Bunu sadece 
koleksiyonlarımızın gelişimi 
için değil, aynı zamanda 

Ayrıca sektöre yeni giren, 
büyüyen markalardan OTD 
(On This Day), Magill, IOAN 
(Industry of All Nations)‘ı 
takip ediyorum. 

Moda endüstrisinde 
başarılı olmak için hangi 
becerilerin gerekli olduğunu 
düşünüyorsunuz?

Sascha A. Klumpp: Yaratıcı 
becerilerin yanı sıra bir 
vizyonun olması ve fikri 
anlamda açık görüşlü 
olunması gerekir. Ayrıca 
güçlü bir gözlem yeteneğin ve 
hepsinden önemlisi bu zorlu iş 
için hiç bitmeyen bir tutkunun 
olması. Ve tüm bunların 
yanında olmazsa olmazımız iyi 
bir espri anlayışı…

“Geleneksel 
yöntemlerin 

bilgisi olmadan, 
teknolojik 

bir dönüşüm 
mümkün değil.”

“Türk erkeği 
ile Hemington 
arasında ilk 
görüşte aşk 
olduğunu 

söyleyebiliriz”

Hemington her 
zaman az da 

olsa nostaljik 
dokunuşları olan 

zarif, metropol ve 
çağdaş bir marka

▲

Moda RöportajModa Röportaj
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Erkek-ModaErkek-Moda

Modern erkeğin    Modern erkeğin    
           manifestosu           manifestosu

İş dünyasından günlük yaşama stiline özen gösteren erkek, doğal 
dokulardan, jilet gibi kesimlerden, cesur renkleden ve rahatlıktan ödün 

vermiyor. Ve aksesuarı her zamankinden daha çok seviyor.
İrem Hüyük

Hemington 
7.999 TL

Fossil 
3.258 TL

▲

▲

Colin’s 
1.599,90 TL

Tom Ford Ombre 
Leather (100 ml) 

2.875 TL

Altınyıldız Classics 
349,99 TL

▲

▲

▲

Atasay 
7.815 TL

Knits 
5.499 TL

▲

▲
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Erkek-Moda

Montblanch 
Legend Red (50 ml) 

1.140 TL

Ramsey 
4.495 TL

Marley 
Haltane 

6.875 TL 
(Beymen)

Levi’s 
399,90 TL

Tommy Hilfiger 
2.399 TL

Kip 
429 TL

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Vakko 
29.990 TL

▲
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 ünlü tasarımcıdan
muhteşem sofra

Dünyanın en ünlü yıldızlarının davet tasarımcıları, ilk 
uluslararası “Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar  

Başkenti”nde bir araya geldi ve hazırladıkları muhteşem 
sofralarla göz kamaştırdılar. 

Güzide Yülek

Dekorasyon SofraDekorasyon Sofra

Karaca ana sponsorluğunda 
gerçekleşen “Sofralar Sergisi-
İstanbul Kutlamalar Başkenti”, 
proje ortakları, KM Events Kurucu 

Ajans Başkanı Meltem Tepeler ve bluechip 
Creative Events Kurucu Ajans Başkanı Elmas 
Özler ev sahipliğinde yapıldı. Uluslararası 
davet ve düğün endüstrisinin en önemli 
isimlerini bir araya getiren, dünyanın ilk 
global projesi olan sergiye dünyanın önde 
gelen en ünlü 9 davet tasarımcısı katıldı. 
Ayrıca sergi sırasında Atatürk temalı Türk 
sofrası da katılımcılarla buluştu.
Sergide yer alan tasarımcılar arasında, en 
son Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in düğün 
davetini hayata geçiren, düğün endüstrisi 
denilince akla ilk gelen isimlerden Colin 
Cowie ve tüm Hollywood davetlerinin 
organizasyonlarından sorumlu olan, 
Emmy Ödül Töreni ve Oscar Ödül 

Töreninin tasarımcısı Edgardo Zamora da 
bulunuyordu. Hollywood ünlülerinden 
Kim Kardashian’ın düğününü dekore 
eden uluslararası davet tasarımcısı Eddie 
Zaratsian, Avrupa’da eşsiz çiçek tasarımları 
ile bilinen Belçikalı Tomas De Bruyne, 
Ortadoğu’da kraliyet düğünleri ve 
davetlerini düzenleyen Lübnanlı Ghada 
Blanco, Avustralya’nın en ünlü davet 
tasarımcılarından Nadia Duran, Asya 
Kıtası’nın en ünlü düğün ve davet 
tasarımcısı Gideon Hermosa, Latin 
Amerika’nın en ünlü davet tasarımcısı 
Peru’dan Arturo de Noriega  ve Malta asıllı 
Avrupa cemiyet hayatının düğünlerine hayat 
veren tasarımcı Sarah Young’un İstanbul 
sofrası tasarımları büyüleyiciydi. 
Gelin şimdi yaşam alanlarınızı 
renklendirirken ilham alacağınız bu 
sofralara yakından bakalım.

       Colin cowie
30 yılı aşkın süredir, lifestyle etkinlik 
sektöründe dünyanın her yerinde 
konuşulan ve unutulamayan partileri 
tasarlıyor. Oprah Winfrey, Michael 
Jordan,  Kim Kardashian,  Jennifer 
Aniston,  Ryan Seacrest ve en son Jennifer 
Lopez ve Ben Affleck olmak üzere yıllar 
içerisinde devlet başkanları, kraliyet üyeleri 
ve sayısız ünlüyü içeren inanılmaz bir 
müşteri grubuna sahiptir. Dünya çapında 
16 milyon milden fazla seyahat ederek, 
neredeyse 100 ülkede bulunma şansı elde 
etti. İlk sektör ile alakalı kitabı ‘The Gold 
Standard – Giving your customers what 
they didn’t know they wanted [2021]’ dahil 
olmak üzere 11 kitap yazdı.
Ayrıca geliştirilmekte olan yeni bir 
televizyon şovunun sunuculuğunu 
üstleniyor. Davet alanındaki işinin yanı 
sıra, gelişimcilere ve dünyanın en iyi 
otellerine danışmanlık veriyor. Yakın 
zamanda ilk restoranı ve özel kulübü olan 
10 Cubed’ü New York’un 57. Sokağındaki 
Billionaire Row’da açtı. San Francisco ve 
Las Vegas’taki ofisleri de dahil olmak üzere 
zamanının çoğunu Miami ve New York’da 
geçiriyorbSo
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          Sarah Young
Malta’nın en ünlü ve yetenekli düğün 
ve etkinlik tasarımcısı olarak gösterilen 
Sarah Young, küçük bir ada olmasına 
rağmen sadece ülkesinde değil global 
düğün endüstrisinde de tanınan bir 
isimdir. Bugüne kadar 1100’ü aşkın 
düğün planladı.  21 yıl önce Malta 
adasının ilk düğün planlayıcısı oldu. 
Hizmetlerini müşterilerin ihtiyaç 
ve bütçelerine göre uyarlayarak 
lüks düğün ve organizasyonlar 
düzenliyor.  Hem lokal hem global 
destinasyonlarda düğünler planlıyor.

Sarah Young aynı zamanda kendi 
ülkesinde bir televizyon yıldızı 
ve programcısıdır. Sarah Young 
uluslararası pek çok etkinlik ve düğün 
konferansının jürisinde yer alıyor ve 
konferans konuşmacılığı yapıyor. 
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         Edgardo     
         Zamora 
Kariyerine 20 yaşında 
Arjantin, Buenos Aires’de 
başlamış ve kısa zamanda, 
örme ürünlerini dünyaya 
ihraç ederek ufkunu 
genişletti. Tasarım bilgisine 
olan açlığı ve değişik 
kültürlere olan merakı 
sayesinde, aile memleketi 
olan İspanya’ya geri taşındı. 
1991 yılının yaz aylarında, 
ünlü bir gece kulübü olan 
‘Pacha’nın sanat bölümünde 
işe girmesi hayatının 
değişmesine neden oldu. 

1992 yılının yaz ayında Los 
Angeles’a taşınarak ve kendi 
organizasyon ve tasarım 
şirketini kurup, çok prestijli 
bir yemek ve yapım şirketi 
olan ‘Along came Mary’ ve 
şirketin sahibi, Hollywood 
muhabiri ve Vanity Fair 
tarafında Hollywood’un 
kraliçesi olarak adlandırılan, 
Mary Micucci’nin de 
desteğiyle çalışmaya başladı. 
Hollywood’da, beraber 
Grammy’ler, Emmy ödülleri, 
Oscar’lar, film galaları ve 
ünlü partileri de dahil olmak 
üzere inanılmaz partiler 
tasarlayıp ve üretmeye 
devam ediyor. 2023 yılında 
Barselona’da tasarım ve 
danışmanlık konusunda yeni 
bir şube açıyor.

So
fra

 İs
m

i: 
Se

cr
et

s 
of

 Is
ta

nb
ul

22

3
Dekorasyon SofraDekorasyon Sofra



Aralık 2022 - Ocak - Şubat  2023 /  Report Mag Türkiye / 6766 / Report Mag Türkiye / Aralık 2022 - Ocak - Şubat  2023

Arturo 
Denoriega

La Fete Event 
Planning’in 
kurucusu ve 
CEO’sudur. 
Kendisini Etkinlik 
Tasarımcısı ve 
Pazarlama Uzmanı 
olarak tanıtıyor. 
Dünya çapında 
misafirperverlik ve 
uluslararası ticarete 
yoğunlaşmıştır. 
Pazar Analizi, Halkla 
İlişkiler, Medya 
Planlama, Reklam ve 
Tasarım geliştirme 
konusunda 
deneyimlidir. 
Güney Amerika’da 
Birinci Sınıf Etkinlik 
Tasarımcısı ve 
Planlamasının 
öncüsü olarak 
dünyaca tanınan 
Peru seminerleri 
vererek ve Şili, 
Ekvador, Bolivya, 
Kolombiya ve 
Arjantin gibi 
ülkelerden çok 
sayıda genç 
girişimciye yol 
gösterdi. Dünya 
çapında en iyi 
lüks seminerlerin 
dünyaca ünlü 
konuşmacısıdır.
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Tomas De Bruyne

44

55

Dekorasyon SofraDekorasyon Sofra

Çok küçük yaşlardan beri çiçeklerle 
ilgilenmekte olan Tomas, her türlü düğün 
ve etkinlik şirketlerine özel çiçek tasarımları 
üretiyor.   Kraliyet düğünlerinden Hint 
düğünlerine, halka açık veya kurumsal 
etkinlikler yaratıcılığına ve işçiliğine ilham 
veriyor. Amacı her zaman izleyicinin 
zihninde güçlü bir iz bırakan benzersiz 
çiçek sanatı yaratmaktır. Çiçeklerin gücünü 

kullanarak insanları bir yolculuğa çıkarmaya 
çalışır.

Tomas de Bruyne, dünyanın en yetenekli 
etkinlik çiçek tasarımcıları arasında 
kabul ediliyor. Kraliyet ailelerinin 
organizasyonlarından büyük Hint 
düğünlerine kadar bir çok etkinliğin tasarım 
ve uygulamasını gerçekleştirdi. Çiçek tasarımı 
üzerine 10’un üzerinde kitabı bulunmaktadır.
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Eddie Zaratsian
Eddie Zaratsian 30 yılı aşkın tecrübesi 
ile etkinlik ve düğün tasarım dünyasının 
en önemli isimlerinden sayılıyor. Ünlü 
Hollywood yıldızlarından Kim Kardashian 
müşterileri arasında yer alıyor.  Eddie 
Zaratsian Lifestyle ve Design şirketinin 
arkasındaki vizyon sahibi olarak Eddie’nin 
yaratıcılığı ve tutkusu, çalışmalarının her 
alanında kendini gösteriyor.   Ayrıca özel 
çiçek üretim şirketi Tic-Tock Couture 
Florals’ın Yaratıcı Direktörü olarak Eddie, 
şirketin tüm sanatçılarını ve zanaatkarlarını 
özel olarak eğitti ve akıl hocalığı yaptı.

Çiçek tasarımı üzerine yazmış olduğu kitap 
Amerika’da sektöründe en çok satanlar 
arasında yer alıyor. Hayata geçirmiş olduğu 
eşsiz organizasyonların yanı sıra; Jo Malone, 
Angelino Magazine, Hermès, Christian 

Louboutin, Chanel, Cartier ve Vogue gibi 
önemli markaların tasarım danışmanlığını 
da yürütüyor. Birçok ünlü ismin ve saygın 
ailenin düğünlerini hayata geçirmiş olmakla 
beraber, etkinlik tasarımı üzerine verdiği 
dersler dünya çapında büyük ilgi görüyor.
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Dekorasyon SofraDekorasyon Sofra
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          Nadia Duran
Nadia Duran, 17 yılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinde 
etkinlik planlama, tasarlama, stil oluşturma ve üretme 
deneyimine sahip, Sidney, Avustralya merkezli ödüllü bir 
Uluslararası Etkinlik Tasarımcısı ve Yapımcısıdır.

Avustralya’nın Meksika asıllı, ünlü düğün ve etkinlik 
tasarımcısı olarak anılan Nadia Duran, etkinlik ve davet 
sektöründe uluslararası bir kariyere sahiptir. Nadia Duran 
sadece Avustralya’da değil, başta Avrupa olmak üzere pek 
çok ülkede gerçekleşen uluslararası davetlerin tasarımcılığını 
üstlendi. Nadia Duran uluslararası pek çok etkinlik ve düğün 
konferansının jürisinde aktif olarak yer almakta ve konferans 
konuşmacılığı yapmaktadır.

66
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Sergi sırasında KM 
Events ve bluechip 
Creative Events, 
Atatürk temalı 
Türk sofrasını 
da katılımcılarla 
buluşturdu.

         Gideon Hermosa
Filipin asıllı tasarımcı, genç yaşına 
rağmen dünyanın en yetenekli davet 
tasarımcıları arasında yer alıyor. Asya 
kıtasının en ünlü davet tasarımcılarından 
biridir.

Bölgesinde gerçekleştirdiği onlarca 
tanınmış kişinin düğün tasarımcılığını 
üstlenerek dünya çapında üne 
kavuşmuştur. Sıra dışı ve zengin dekora 
sahip düğün tasarımlarıyla sosyal 
medya fenomeni olarak da kabul edilen 
Hermosa, dünyanın bir çok ülkesinde 
ünlü çiftlerin ve saygın ailelerin düğün 
davetlerini hayata geçirmiştir. Tasarladığı 

etkileyici düğün 
ve organizasyonlar 
arasında Billy 
Crawford- Coleen 
Garcia, Julia 
Barretto, Kim Yap 
- Jarvis Sy, Moira 
Dela Torre -Jason 
Marvin bulunuyor.
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Meltem Tepeler-Elmas Özler

9
Dekorasyon Sofra

    Ghada     
    Blanco

Mesleğine 90’lı yıllarda 
sıfırdan başlamış Lübnan 
doğumlu Ghada Blanco, 
dünya jet-set’inin milyon 
dolarlık tematik davetlerine, 
düğünlerine imza atıyor. 
Ghado Blanco Weddings 
and Events adlı organizasyon 
şirketinin sahibidir.

Yıllar içerisinde Ortadoğu ve 
Avrupa’da en ünlü etkinlik 
ve düğün planlamacıları 
arasında yerini aldı. Körfez 
bölgesinde gerçekleşen 
tüm kraliyet düğünlerinin 
en önemli tasarımcısıdır. 
Ghada Blanco uluslararası 
pek çok etkinlik ve düğün 
konferansının jürisinde 
yer alıyor ve konferans 
konuşmacılığı yapıyor.

88
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Dekorasyon

Hoş geldin
2023

Yılbaşı için eğlenceli, mutlu ve göz alıcı bir ortam için bu 
kez geleneksel kırmızı rengi farklı renk kombinasyonuyla 

karıştırarak yeniden keşfedin. Mesela sıcak pembe ile enerjik 
kırmızıyı cesurca harmanlayın, karıştırın, eşleştirin, süsleyin. 
Farklı boyutlarda aksesuarlarla ortama eğlence katın. Araya 

goldlar, yeşiller serpin.

Dekorasyon

Yağmur Kalan

Değişim ve özgürleşme zamanı. Alışagelmişin 
dışına çıkın. Klasik yılbaşı renkleri olan 
yeşil, kırmızı, gold, gümüş ve mavi tonlarını 
kullanmak yerine, kırmızı farklı renklerle 
buluşturun. Kendi ailesinden tonlar olabileceği 
gibi zıt kombinlerle fark yaratın. 

İmaj: H&M Home Fo
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DekorasyonDekorasyon

Tepe Home Eliptica puf 
1.420 TL

Ge Living kırlent kılıfı  
390 TL (Beymen)

Kelebek  
Mobilya abajur 

1.239 TL
Vakko ağaç süsü 

245 TL

H&M 2li ağaç süsü 
199,99 TL

▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲

Vakko dekoratif obje 
795 TL

Vivense 
Goldy berjer 

5.950 TL
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DekorasyonDekorasyon

▲

▲

▲

▲

▲

▲

H&M Flut 
şampanya kadehi 

119,99 TL

Zara Home 
kalp formlu tatlı tabağı 

99,95 TL

LCW Home 6lı 
çelik yemek kaşığı seti 

349,99 TL

The Mia Jardin  
ferforje 2 katlı servis 

559 TL

Thibo  
kurabiye kutusu 

179 TL

Zara Home 4lü set 
bardak altlığı 
299,95 TL

▲

Russell 
Hobbs ekmek 

kızartma 
makinesi 

1.399,90 TL

Sonsuza dek eğlence. Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş 
inanışına gönül verenler, neşeniz bol olsun. Kadehler 
eğlenceye, sağlığa, güzelliğe kalksın. Sofraları en güzel 
parçalarla, enerjik renklerle, süslerle renklendirelim. 
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DekorasyonDekorasyon

Baş başa ya da kalabalık bir kutlamada en olmaz parçalar; 
mumlar ve şamdanlar… Yemek masasında, yaşam alanının 
farklı noktalarında bolca irili ufaklı mum kullanarak ortamı 
biraz romantikleştirin. 

Atelier Rebul büyük 
pirinç şamdan 

1.100 TL
The Mia Brass  

2li dökme şamdan 
1.499 TL (Beymen)

Some Home 
İstanbul mum 

600 TL 
(Beymen)

Aurelia Geneve mum 
290 TL, mum söndürücü
220 TL, mum fitil makası 
290 TL (Makyaj Trendi)

The Mia 2li mum 
159 TL 

(Beymen)

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Tchibo 
2li led mum 

299 TL Bella Maison 
Jasmine wax mum 

79,99 TL
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MekanMekan

Bu ayın
özel adresleri
Nobu, Gizia Brasserie ve The Populist, Aralık ayında listenizde 

olsun. Çünkü bu üç özel mekanda çok özel menü ve etkinlikler var.
Güzide Yülek

Yılın son ayında kesintisiz eğlenceye kapılarını 
açan The Populist, yeni yılı yüksek enerjiyle 
karşılamak isteyen misafirlerini bekliyor. Yapı 
Kredi bomontiada ve Galataport İstanbul 
The Populist’te heyecanla beklenen DJ 
performanslarının yanı sıra bomontiada’da 
sanat severlerle buluşan Yüz Yüze sohbetler 
Aralık ayında da özel konuğuyla keyifli 
anlara imza atacak. Heyecanla beklenen DJ 
performanslarında 31 Aralık akşamı Ege&Erc 
Erb ve Levent Şen canlı performanslarıyla 
Yapı Kredi bomontiada’da yer alırken, 31 
Aralık akşamı Galataport İstanbul The 
Populist’te Da Frogg ve Nadir Duman DJ 
setinin başına geçecek. 

Üçüncü şube Galataport’ta
Türk modasına verdiği yön kadar, farklı lokasyonlarda 
açtığı Brasserie’ler ile yeme içme sektöründe de dikkat 
çeken Gizia Brasserie, İstanbul içindeki 3.şubesini 
Galataport’ta açtı. Gizia binası içinde hizmet veren Gizia 
Brasserie’nin menüsünde dünya mutfağının seçkin 
örneklerinin yer alıyor: Uzak doğu mutfağından beş 
baharatlı pekin ördeği ve çin mantısı, İtalyan mutfağından 
taze, el yapımı makarna çeşitleri ve odun ateşinde pizzalar, 
Fransız mutfağından Cafe De Paris, Steak Tartar ve 
profiterol sevilen lezzetlerden birkaçı.

İki özel şeften özel menü
Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi 
Nobu İstanbul, özel bir etkinliğe ev 
sahipliği yapacak. Nobu Kurumsal Şefi 
Hervé Courtot ve Nobu İstanbul Şefi 
Joshua Treacy tarafından hazırlanan 
özel menü sadece 10-14 Aralık tarihleri 
arasımda her iki şefin de hazır bulunacağı 
akşam yemeğinde sunulacak. Nobu 
İstanbul’un ‘Four Hands Dinner’ 
menüsünde; şefin sushi spesiyallerinden 
geleneksel Japon mutfağında öne 
çıkan lezzetlere kadar geniş bir yelpaze 
sunulacak.

Popüler müzik ve  
lezzetin adresi
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Mekan RöportajMekan Röportaj

Şef Hazer Amanı,̇ Şeyma Yıldız 

“Mutfak en iyi
Terapi yeri”

Caddebostan’ın en yeni ama kısa sürede ünlenen mekanı Artois Cadde, 
Şef Hazer Amani’nin unutulmaz lezzetleriyle dilden dile dolaşıyor. 

Yolumuzu Cadde’ye düşürdük ve Şef Hazer Amani ile çok tatlı, biraz 
karbonhidratlı, keyifli ve damakta unutulmaz bir tat bırakan röportaj 
yaptık. Mekanın sahibi Şeyma Yıldız’dan hayallerinin nasıl gerçeğe 

dönüştüğünü dinledik. Ve mekanın başarısının sırrının, birbirini 
tanımayan bu iki insanı buluşturan ortak noktanın; mutfak aşkı ve 

mükemmelliyetçilik olduğunu öğrendik. 

İrem Hüyük

Ünlü Şef Hazer Amani ile 
Artois Cadde’nin sahibi 
Şeyma Yıldız’ın yolları 
bir hayalde birleşmiş ve 
bugünkü işbirliği ortaya 

çıkmış. Yıldız, uzaktan takip edip beğendiği 
Amani ile bir arkadaş ortamında tanışıp 
sohbet ilerlediğinde hayallerinden 
bahsetmiş. Ortak paydalarda buluşunca 
da Artois Cadde ve Şef Hazer Amani’nin 
birlikteliğiyle ortaya çıkan menülerin ünü 
dilden dile dolaşmaya başlamış. Anadolu 
Yakası’nda konumlanan Artois Cadde’de 

yer bulmak için önceden rezervasyon yapmanız 
şart. Çünkü unutulmaz lezzetleri tatmak 
isteyenlerin sayısı hayli fazla. Neyse ki bu 
lezzetler sadece tek şubede olmakla kalmayacak. 
Kaliforniya’da bile şube açmak gibi düşüncesi 
var işletmeci Şeyma Yıldız’ın. Peki Şef Hazer 
Amani’yi bu kadar farklı kılan ne? Neden 
yaptığı yemekler bu kadar çok seviliyor? İşin 
sırrı nerede? Artois Cadde’nin en vazgeçilmez, 
dilden dile dolaşan lezzetleri neler? Hepsini 
Şef Hazer Amani ve Şeyma Yıldız ile konuştuk. 
Röportajımızı okuduğunuzda nefis lezzette bir 
sofradan mutlu kalkmış gibi hissedeceksiniz. 
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Mutfakta olmak hep 
hayalinizde olan bir şey 
miydi?
Hazer Amani: Aslına 
bakarsanız değildi. Ama 
mutfaktan çok da uzaklarda 
değildim. Yani kendimi 
bildim bileli mutfakla ilişkim 
var. Hobi gibi de diyebiliriz. 
Hobimi işe dönüştürme 
fikriyle birlikte de meslek 
olarak yapmaya karar 
verdim. 
Yemek yapmak sizin için 
neyi ifade ediyor?
Hazer Amani: En net haliyle 
terapi. Keyif, zevk, mutluluk. 
İçinde o kadar çok duyguyu 
barındırıyor ki… İşin 
içerisine bir de misafirlerim 
girince mutluluğum kat be 
kat artıyor. 
Duygularla yemek arasında 
ilişkiye katılıyor musunuz? 
Siz ruh halinize göre hangi 
yemekleri tercih edersiniz? 
Hazer Amani: Her konuda 
duygularımız bizi yönetmiyor 
mu? Bu yemek konusunda da 
böyle bence. Ruh halimizin 
sonucunda yaptığımız 
servisin sunum şekli dahi 
değişiyor. Bi tutam sevgi tüm 
yemekleri güzelleştirir. 
Herkes yemek yapıyor ama 
bazıları yumurta kırsa bile 
daha bir lezzetli oluyor.
Bunun sırrı nedir?
Hazer Amani: Bi önceki 
soruda da dediğim gibi bi 
tutam sevgi olayı değiştiriyor. 

“İran ve Türkiye kültürünü 
harmanlayarak büyüdüm. 

Bunun şefliğime çok büyük katkısı 
olduğunu düşünüyorum.

▲

“Hiçbir zaman 
herkesi 

memnun 
edemeyiz. 

Çünkü 
herkesin 

büyürken 
gelişen 

damak tadı 
farklı.”

Şef 

Hazer Armani
Mekan RöportajMekan Röportaj
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Hazer Amani: Evet çok 
ederdim. Hatta ilk mutfağa 
girdiğim kişi anneannemdi ve 
onun adını onore etmek için 
Zekiye diye de bir restoran 
açmıştım. Hem İran’ın hem 
Türkiye’nin yemek yapma 
teknikleri ve kullanılan 
malzemeler çok farklı. Mesela 
İran’da her yemeğe kişniş 
konması, limonda lime 
tercih edilmesi gibi. Ben bu 
iki kültürü harmanlayarak 
büyüdüm ve şefliğime çok şey 
kattığını düşünüyorum.
Güzel ve unutulmaz yemek 
tanımınız nedir?

Hazer Amani: Görsellik 
çok önemli. Önce göze 
hitap etmelisiniz, çünkü 
yemeği önce gözlerle yeriz. 
Önümüze konan yemeğe bir 
bakarız beğenirsek yemek 
isteriz. Sonra kokusunu 
alırız, hoşumuza giderse bir 
artısı daha olur yemeğin. İlk 
lokmada tadını alır, çiğnemeye 
devam ettikçe kompleks 
tüm dokulara ulaştığımızda 
damağımızda lezzet şöleni 
oluyorsa o yemek olmuştur, 
dört dörtlüktür  
benim için.
Esnaf lokantası mı, lüks bir 
restoran mı? Neden?
Hazer Amani: Her ikisinin 
de yeri ayrı benim için. 
Her gittiğim ülkede esnaf 
lokantası ya da onların yerel 
işletmelerine de muhakkak şık 
ve kaliteli lüks restaurantlarına 
da uğrarım

Hem şef hem de 
işletmecilik yapan biri 
olarak sizce hangisi zor, 
hangisi keyifli?

Hazer Amani: Kesinlikle 
işletmecilik daha zor. 
Şeflikte yemeğinizi 
yapıyorsunuz misafirinizi 
ağırlıyorsunuz. Ama 
işletmeci olunca çalışan 
personelden, tüm finansal 
işlere, her şeyle sizin 
ilgilenmeniz gerekiyor. 
Şeflik benim için çok daha 
eğlenceli.

Bugüne kadar pişirdiklerinizle 
memnun edemediğiniz bir 
misafiriniz oldu mu?
Hazer Amani: Hiçbir zaman 
herkesi memnun edemeyiz. 
Herkesin, büyürken gelişen 
damak tadı farklı. Siz sonuçta 
kendi doğrularınızla kendi 
lezzetlerinizle bir yemek 
sunuyorsunuz ve herkes 
beğenecek diye bir şey yok 
elbette. Muhakkak benim de 
yaptığım yemekleri kendi zevkine 
uymadığı için beğenmeyen 
misafirlerimiz olmuştur.

“İlk mutfağa 
girdiğim kişi 

anneannemdi 
ve onun adını 
onore etmek 

için Zekiye diye 
de bir restoran 

açmıştım.”

Ayrıca yemeği sürekli 
yapmakla da ilgili. Yemeği 
tekrar tekrar deneyerek 
elinizin ayarını oturtabilir, 
istediğiniz o kıvamı 
yakalayabilirsiniz. Bir de 
yaptığınız yemeği sevmeniz 
önemli, inanın o zaman 
çıkardığınız o tabağın lezzeti 
bir başka oluyor.
İyi ve başarılı bir şef 
olmanın olmazsa olmazı 
neler?
Hazer Amani: Çok klasik 
olacak ama kesinlikle çok 
çalışmak, çok okumak, 
idol olarak kendine şefler 

edinmek, yaptıklarını takip 
etmek. Ve üzerinde durduğum 
en önemli nokta da imkanlar 
doğrultusunda dünyayı 
dolaşmak, farklı kültürleri 
görmek, o kültürlere ait 
yemekleri öğrenmek bizim 
mesleğimiz için başarıya 
götüren yollar
Bana içinde rahat ettiğiniz 
mutfağı tarif eder misiniz?
Hazer Amani: Mutfağın 
geniş alan ya da küçük alan 
olmasından ziyade benim için 
derli toplu ve düzenli olması 
çok önemli. Yeter ki içinde 
yeterli malzemesi olan, temiz 
ve düzenli bir mutfak olsun
Pişireceklerinizi kendiniz 
mi seçip alırsınız? Nereleri 
tercih edersiniz mutfak 
alışverişi için?
Hazer Amani: Bence iyi bir 
şefin pişireceklerini kendi 
alması gerekiyor. Ben gittiğim 
her şehirde o bölgenin pazarını 
muhakkak ziyaret ederim. 
Her defasında pazardan 
almanın elbet imkanı yok ama 
pazarlarda her zaman yöreye 
ait taze sebze ve meyve bulmak 
mümkün. Yörenin çiftçileri 
ile ve iyi tedarikçilerle anlaşıp 
bu ürünleri getirtebiliyorsanız 
bu hazırladığınız her yemeğe 
yansıyor.

Çok kültürlü bir aileden 
geliyorsunuz. Ailenizdeki 
kadınları yemek yaparken 
onları izler, yardım eder 
miydiniz? Bu çok kültürlü 
alt yapı şefliğinize ne şekilde 
yansıdı?

▲ “Yemekte görsellik çok önemli. Önce göze hitap 
etmelisiniz. Çünkü yemeği önce gözle yeriz. 
Beğenmezsek yemeyiz.”

Mekan RöportajMekan Röportaj
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Farklı bir sektörde hizmet 
verirken bambaşka bir 
hizmet sektörüne girdiniz. 
Bu hep istediğiniz bir şey 
miydi?
Şeyma Yıldız: Eşimle birlikte 
yıllardır teknoloji danışmanlığı 
sektöründeyiz. Hedef kitlesi, 
alıcı kitlesi farklı olsa da 
hizmet sektörünün içindeyiz. 
Bu sektörde de çevremiz çok 
geniş. Dolayısı ile iletişimi 
koparmamak adına hem 
geleceğe yatırım yapalım 
hem eşimizle dostumuzla 
keyifli vakit geçirip beraber 
olalım diye bu sektöre yatırım 
yapmaya karar verdik. Yeme 
içme sektörü hem geleceği 
olan hem de kişisel olarak da 
her zaman ilgimi çeken bir 
sektör olmuştur. 
Mekanın adı neden Artois?
Şeyma Yıldız: Artois Cadde, 
ismini Fransa’da tarihi bir 
bölgeden alıyor. Kendine özgü 
kültürel özellikler taşıyan 
Artois bölgesi aynı zamanda 
yöresel edebiyatın ve sanatın 
canlandığı ilham verici bir 
bölge. Dünyaca ünlü ressam 
Vincent Van Gogh’un bir 
dönem eserlerine de ilham 
vermiş olan Artois, adeta 
geçmişle günümüz arasında 
kültürel bir köprü.
Artois’te insanları neler 
bekliyor?
Şeyma Yıldız: Ben bir hayalle 
yola çıktım. Bu hayalimin 
hedefinde de memnuniyet ve 
ayrıcalık yatıyordu.  

“Artois Cadde’ye gelenler mutlaka 
özel hamurla hazırlanan 

pizzalarımızı, karamelize ayva, 
üzüm ve ballı bademli crumble’ımızı 

tatmadan çıkmasın.”

“Ben bir hayal 
ile yola çıktım. 
Bu hayalin 
hedefinde 
memnuniyet 
ve ayrıcalık 
yatıyordu.”

▲

Şeyma 

Yıldız

Mekan RöportajMekan Röportaj
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Bir restorana gittiğinizde 
kendinizi özel ve ayrıcalıklı 
hissederseniz eğer o mekan 
sizin daimi yerlerinizden olur. 
Dostlarınızla daha keyifli 
vakit geçireceğiniz, kendinizi 
evinizde gibi hissedeceğiniz 
bir yer olur. Ben de bu 
düşünce ile yola çıktım. İster 
arkadaşlarınızla eğlenmeye, 
keyifli ve uzun vakit geçirmek 
için, isterseniz de yoğun iş 
temposunda konforlu bir 
kaçış aradığınızda gelin fark 
etmiyor, her ikisinde de keyifle 
oturacağınız bir yer olması 
için çok emek verdik… Şimdi 
kış dönemindeyiz ama bizim 
kapalı alanımızla birlikte aynı 
zamanda açık alanımız da var. 
Yani hem yazın hem de kışın 
keyifle yemek yemek için tüm 
misafirlerimizi lezzetlerimizi 
tatmaya bekliyoruz. Artois’de 
sizi hayalleriyle, lezzeti ve keyfi 
birleştiren bir hikaye, lezzetli 
yemekler bekliyor.

Şef Hazer Amani ile çalışmayı 
seçmenizin sebepleri neler?

Şeyma Yıldız: Çünkü 
kendisi ile çok ortak 
noktamız vardı. Hırsımız, 
mükemmelliyetçiliğimiz, 
dünya mutfağına olan 
ilgimiz, yemeklerimize 
kendi yorumlarımızı katma 
isteğimiz… Aslında bizi 
bir araya getiren unsurlar 
bunlar oldu. Ben de Hazer 
Amani’yi bu keyifli işbirliğimiz 
öncesinde çoğu insan gibi 
televizyondan tanıyordum. 

Kendi mekanım olsa 
böyle bir şefin mutfağıma 
dokunmasını isterdim diye de 
düşünmüşümdür hep.
Artois için yola çıktığımızda, 
çevremizdeki dostlarımızın 
arkadaşlarımızın tavsiyelerine 
hep kulak verdik;  
danışmanlarımızla adım adım 
yavaş yavaş ilerledik. Çok 
tesadüf eseri yine arkadaş 
ortamında tanışma fırsatı 
bulduğumuz şefimize, ilerleyen 
dostluğumuz doğrultusunda 
hayalimizden ve bu 
isteğimizden bahsettik. Ortak 
payda da buluşunca da bu iş 
birliği ortaya çıktı. Sonucunda 
ise lezzetli yemekler, 
memnun misafirler olması 
kaçınılmaz oldu.
Mekana gelenler mutlaka neyi 
tatmalılar?
Şeyma Yıldızt: Artois 
Cadde’nin menüsü Türk ve 
dünya mutfağından taze ve 
kaliteli malzemeler kullanılarak 

oluşturulan şef imzalı 
yemeklerin olduğu bir menü. 
Şefimiz Hazer Amani’nin 
ve ekibinin ellerinden çıkan 
gurme lezzetler çok sevildi. 
Özellikle taş fırınımızda çok 
özel bir hamurla hazırlanan 
pizzalarımızın, karamelize 
ayva, üzüm ve ballı bademle 
harmanlanarak hazırlanan 
Crumble’ımızın müdavimleri 
oluştu bile.  
Tek ve butik olarak mı kalmak 
istiyorsunuz yoksa zincirler 
halinde tüm şehre yayılmak 
mı?
Şeyma Yıldız: Artois’ i hayata 
geçirmeye karar verdiğimiz ilk 
andan itibaren farklı şehir ve 
ülkelerde olması gerektiğine 
inandık. Hatta ismini bu 
yüzden Artois Cadde olarak 
duyurduk… Kalitemizi 
koruyarak, keyifli ve lezzetli 
işler yaparak büyümeye devam 
edeceğiz. Kısa bir zaman sonra 
Artois Kaliforniya’yı duyarsanız 
şaşırmayın çünkü İstanbul 
Avrupa yakası şubemizden 
sonra hedefte Kaliforniya var.

“Hazer Amani’yi 
ben de herkes gibi 

televizyondan 
tanıyordum. 

İmkanım olsa bu 
şefin mutfağıma 

dokunmasını 
isterdim diye 

hayal etmiştim. 
Gerçek oldu.”

Mekan Röportaj

86 / Report Mag Türkiye / ARALIK 2021 

Trend rapor 
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HaberlerHaberler

Haber turu
Etkinlikler, yeni koleksiyonlar, yeni teknikler… 

Güzellikten mekana, yiyecekten modaya sektörün 
en taze haberleri…

Işıkla 
cildinizi 
yenileyin

Şimdi 
bot zamanı!

İrem Hüyük

Flormar renkli kozmetikteki tecrübesi ile doğaya ve dünyaya olan saygılı 
duruşunu Green Up koleksiyonuna taşıyor. Bize de %97’ye varan oranda 

doğal kaynaklı içeriklerle elde edilmiş ürünlerden oluşan Green Up 
makyaj koleksiyonu ve %80’e varan oranda doğal kaynaklı içeriklerden 

oluşturulmuş Green Up oje serisi ile doğadan gelen güzelliğin tadını 
çıkarmak kalıyor. 

Dr. Yasemin Savaş Kaliteli Yaşam 
Kliniği Medikal Estetik Hekimi 
Yasemin Savaş, cildini yenilemek 
ve ona gereken ilgiyi göstermek 
isteyenlere BBL (Broad Brand Light) 
uygulamasını öneriyor. Kişinin gen 
haritasını etkileyen ve buna bağlı 
olarak cildi molüküler seviyede 
değiştiren, genç ciltle ilişkili olduğu 
bilinen yüzlerce geni aktif hale getiren 
BBL tedavisi, ameliyatsız gençlik 
isteyenlerin çok sevdiği bir uygulama. 
Verdiği ışık kaynağı sayesinde 
genetiğinizi yenileyerek cildi hem 
daha genç hem de daha parlak 
görünmesine yardımcı oluyor. Aynı 
zamanda da FDA onaylı.

Sonbahar aylarının vazgeçilmezi botlar, 
bu sezon da yenilenen formlarıyla 
yükselişini sürdürüyor. Elle Shoes’un 
koleksiyonunda renkli ve detaylarıyla 
konuşulacak, her tarzın stiline eşlik 
eden botlar, zamansız kullanım 
ayrıcalığı sunuyor. Klasik stillerin 
vazgeçilmezi Chelsea ve Beatler botlar 
yenilenen yorumlarıyla Elle Shoes’un 
son-bahar koleksiyonunda klasiğe farklı 
bir boyut katıyor.

Flormar’dan 
vegan koleksiyon
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Pürüzsüz bir 
cilde hazır olun

İhtiyaca 
uygun 

6 
kollajen

İlk defa aynı 
çatı altındalarİsveçli güzellik teknoloji markası Foreo, yeni LUNA 

4 koleksiyonunu sunuyor: Luna 4 daha yumuşak 
silikon dokunma noktaları, kan dolaşımını ve 
cildin doğal kolajen üretimini arttıran 5 farklı 
masaj tekniği, eşsiz ve nazik temizleme modları 
ile cildinizin en yakın arkadaşı olacak! Luna 4 
Plus ve Luna 4 Body, hevesle beklenen yeni serinin 
kahramanları. Cildin doğal elastisitesini koruyarak, 
derin ve nazik bir temizlik sağlayan Luna 4 Plus ve 
Luna 4 Body, beş farklı masaj modu sayesinde, sizleri 
unutulmaz bir deneyime davet ediyor.

Cildin ve kemiklerin ihtiyaç 
duyduğu kolajen desteğini, 

günün her anında farklı 
formlarla sunan Tab İlaç 

markası Osende Collagen, 
ihtiyacınız olan tüm kollajen 

çeşitleriyle sağlığınızı koruyor, 
hayatı keyifli kılıyor. Pelin 

Karahan’ın marka yüzü olduğu 
Osende Collagen’in eklem, 

kemik, kas, güzlellik için tam 6 
çeşit kolajeni bulunuyor. 

A|X Armani Exchange ve EA7 Emporio Armani Mağazaları City’s AVM’de Tek Çatı 
Altında Buluştu.A|X Armani Exchange ve EA7 Emporio Armani mağazaları, dünyada bir 
ilke imza atarak; City’s AVM içerisinde aynı çatı altında buluştu. Mağazalar, Türkiye’de 
birçok markanın temsilciliğini yapan Çiçek Grup bünyesinde açıldı. İstanbul’da cemiyet 
ve moda dünyasının katıldığı bir davet ile açılan mağaza keyifli anlara ev sahipliği 
yaptı. İki katlı mağazanın bir katı EA7 Emporio Armani koleksiyonuna ayrılırken, diğer 
katında A|X Armani Exchange koleksiyonu moda severlerle buluşuyor.

HaberlerHaberler 
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Uykunun 
mucizesiyle 
büyüyecekler

Bene-yıllar!

Eğlendirerek öğreten kitap serisi

Revitalash Türkiye’de

Türkiye’nin sağlıklı uyku 
denildiğinde ilk akla gelen 
markalardan biri olan 
Yataş Bedding, prematüre 
bebeklerin sağlıkla 
büyümesine destek olmak için 
El Bebek Gül Bebek Derneği 
ile güçlerini birleştirdi. Yataş 
Bedding, derneğe maddi 
desteğin yanı sıra nest ve 
kuvöz örtüsü üretimi için 
kumaş ve anne-bebek uyum 
odaları için Juno Yeni Doğan 
Bebek Yatağı bağışında 
bulundu. YataşBedding 
Pazarlama Direktörü Selmin 
Gündoğdu,“El Bebek Gül 
Bebek Derneği ile birlikte 
yaşama sarılan minik 
kahramanlar uykunun 
mucizesiyle büyürken onlara 
destek oluyoruz. Dileğimiz 
bütün minik kahramanların 
uykunun mucizesi ile 
büyümesi…” dedi. Prematüre 
bebek annesi olan oyuncu 
Ayça Bingöl de projeye destek 
verenler arasında. 

Dünyanın en çok satan, bol ödüllü kaş, 
kirpik serum markası Revitalash, artık 
Türkiye’de. Markanın en beğenilen 
ürünleri arasında en yeni ürünü, dünyada 
ve Türkiye’de ilk ve tek olan kaş ve 
kirpik maskesi, kaşlarına ve kirpiklerine 
maksimum bakım yapmak isteyenlerin 
gözdesi olmaya aday. Markanın diğer 
ürünleri arasında kategori lideri kaş serumu, 
yine kategori lideri olan kirpik serumu, çift 
taraflı siyah maskara+primer’ı bulunuyor. 

Yılbaşı hediye araşındaysanız Benefit’in birbirinden güzel setleri tam da aradığınız 
hediye olabilir. Yalın ama dikkat çeken bir makyaj tam seni anlatıyorsa,  Totaly Gram 
Telegram tam sana göre. Pürüzsüz ve boyutlu bir ten, belirgin kaşlar ve çarpıcı bakışlar! 
Setin içinde The PoreFessional, Hoola, They’re 
Real! Maskara, Gimme Brow+no.4 var. Üstelik 
fiyatlarda da indirim.

Sanofi’nin takviye edici gıda 
ürün markası Enterogermina, 
çocuklara erken yaşta bağırsak 
sağlığının önemini eğlendirerek 
öğretmek ve aileleri de bu 
konuda bilinçlendirmek 
üzere bir kitap serisine imza 
attı. Oyuncu Aslı Tandoğan 
tarafından kaleme alınan ‘Den-
G’nin Maceraları’ adlı seri; 
Neşeli Oyunlar, Keşif Gezisi, 
Çılgın Tatil, Okul Heyecanı 
ve Yaşasın Kar Yağıyor adında 
beş ayrı kitaptan oluşuyor. 
Moderatörlüğünü Pınar 
Altuğ’un gerçekleştirdiği 
tanıtım toplantısında Aslı 
Tandoğan’ın yanı sıra Uzm. 
Dr. Melis Bayram Şirinoğlu ve 
Sanofi Türkiye Tüketici Sağlığı 
Genel Müdürü Cherif Omar 
hazır bulundu.

HaberlerHaberler
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Golden Rose’un renkli makyaj koleksiyonu, yeni yıla 
renkli bir giriş yapmak isteyenler için sınırsız seçenek 
sunuyor. Mineral Terracotta pudradan gloss’lara, 
kirpikleri hacimli gösteren maskaradan dudak ve 
yanaklara kullanılabilen lip&blush’a kadar uzun süre 
kalan makyaj için aradığınız her şey var. 

Yılbaşına renkli 
dokunuş

Vegan üründe çeşitlilik 
Metro Türkiye’de

Bebeğinizle güvenli bağlanma eğitimi

Metro Türkiye, alternatif beslenme şekillerini 
tercih edenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak 
için vegan ve bitki bazlı ürün çeşitliliğini her 
geçen gün artırmaya devam ediyor. Gıda ve 
gıda dışı 400’e yakın ve-gan ürüne raflarında 
yer veren Metro Türkiye, sorumlu üretim ve 
tüketimi teşvik etmek amacıyla bitki bazlı 
ve vegan beslenen şef, restoran sahipleri ve 
konu uzmanları ile 1 Kasım Dünya Vegan 
Buluşması’nda Feriye Mutfak’ta bir araya 
geldi. Nevşin Mengü mode-ratörlüğünde 
gerçekleşen “Vegan Yaşam ve Gastronomi” 
adlı panel-de, Dr. Suat Erus, Dyt. Kevser 
Başkara, Bi Nevi Deli kurucularından 
Belkıs Boyacıgiller ve Yemek Kültürü 
Yazarı Nazlı Pişkin vegan be-slenmeyi her 
açıdan değerlendirdi. Etkinlik kapsamında 
Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu 
olan Gastronometro’nun şefleri ile özel 
bir vegan menü atölyesi de gerçekleştirdi. 
Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, 
“Önümüzdeki günlerde Gastronometro’da 
yeme içme sektörünün menülerinde daha çok 
vegan reçeteler oluşturabilmeleri, alternatif 
menüler üretebilmeleri için şef buluşmaları 
gerçekleştirme gibi planlarımız da var’’ dedi.

HaberlerHaberler

Sudocrem, güvenli bağlanma konusunda 
anne adaylarına ve annelere güvenli bir 
kaynak sunmak amacıyla Dr. Özgür Bolat 
uzmanlığında Bebeğimle Aramda “Güvenli 
Bağlanma Eğitimleri” Projesi’ni başlattı. 
Eğitim içeriği Eğitim Bilimci, Akademisyen 
ve Yazar Dr. Özgür Bolat tarafından 
geliştirilen Bebeğimle Aramda “Güvenli 
Bağlanma Eğitimleri” 2022 ve 2023 yılları 
boyunca Dr. Özgür Bolat tarafından 
ücretsiz olarak verilecek bir dizi fiziksel 
ve online eğitimden oluşuyor. Eğitime 
katılan ebeveynler ve bakım sağlayan 
bireyler eğitim sonrasında; farklı bağlanma 
türleri, bebekle güvenli bağlanmanın 
nasıl sağlanacağı ve bu konudaki temel 
prensipler hakkında bilgi sahibi olurken 

Dr. Özgür Bolat’ın bu konudaki önerilerini 
de dinleyebilecek. Sudocrem Marka 
Müdürü Selen Tütüncüoğlu “Bu projeyi 
hayata geçirmekten ve ilk eğitimimizi 
başlatmaktan gurur duyuyorum.” diyor.

Hijyenik ürünler alanındaki yenilikleri ve doğal 
içerikleriyle fark yaratan Sleepy, 5 farklı ürün 
grubunu içeren yeni hijyenik ped serisini aynı 
anda sundu. Lansman toplantısına, markanın 
yüzü ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de 
katıldı. Sleepy Extra, Sleepy Natural, Sleepy 
Bio Natural, Sleepy Ecologic ve Sleepy Black 
adlı ürün serileri, farklı beklentilere yönelik 
özellikleriyle birbirinden ayrışıyor

Sleepy’den 5 farklı ped
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Sevdiğinize hediyeler

Bağışıklık 
Pınarı
Pınar Su ve İçecek şimdi de 
fonksiyonel suyu Bağışıklık 
Pınarım ile C vitamini 
ihtiyacının yüzde 100’ünü, 
çinko ihtiyacının yüzde 
37,5’ini karşılayarak, soğuk 
havalarda bağışıklık sisteminin 
korunmasına yardımcı oluyor. 
İlave şeker içermeyen Bağışıklık 
Pınarım, vegan sertifikalı.

Yılbaşı için hediye arayışında olanlara sayısız seçenek sunan Spec-trum Brands çatısı 
altında bulunan Russell Hobbs, Remington ve George Foreman markalarında sayısız 
seçenek var. Geniş ürün yelpazesiyle hayatınızın her anında rahatlıkla kullanabileceğiniz 
ya da hediye ederek sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz hediyeler arasından işte ikisi…

Asperox’un her zevke hitap eden en sevilen 
temizlik kokularının harmanlanmasıyla 
oluşan yeni parfümlü yüzey temizleme 
serisi, 24 saat kalıcı olma özelliğiyle 
dikkat çekiyor. Birbirinden güzel çiçek 
kokularının harmanlandığı seri; Menekşe 
& Yasemin kokularının birleştiği Bahar 
Esintisi, Portakal & Limon çiçeği 
kokularının bulunduğu Gün Işığı ve 
Manolya & Frezya çiçeklerinin kullanıldığı 
Aşk Masalı ve temizliğin simgesi Beyaz 
Sabun kombinlerinden oluşuyor. Kokusu 

saatler boyu kalan Asperox, tozlanmayı 
geciktiren formülü ve hızlı kuruma 
özelliğiyle temizliği de kolaylaştırıyor.

Uluslarararası esans şirketi MG International 
Fragrance Company, Orta Doğu’nun en 
büyük ve prestijli ticaret fuarı Beau-tyworld 
Middle East’te tasarımcı Emre Erdemoğlu ile 
gerçekleştirdiği defileyle bir ilke imza atarak 
esans ve modayı buluşturdu. Erdemoğlu’nun 
imzasını taşıyan Soul Space koleksiyonu, 
ilhamını MG International’ın Deeply Winds 
, Emptiness, Free Spirit, Hidden Desire 
esanslarından alıyor. 

Yılın yıldızı sen ol

Sneaks Up’tan 
en büyük mağaza

Erdemoğlu’nun ilham kaynağı kokular

Mis kokan evler

Nautica’nın 2022/23 Sonbahar Kış koleksiyonu, yeni yılda 
sevdiklerinize hediye edebileceğiniz hem şık hem rahat 
tasarımlardan oluşuyor. İster daha canlı renklerden ister 
minimal tasarımlardan oluşan hediye arayanlar için 
Nautica’nın birçok seçeneği mevcut. Nautica Camping, 
Re-Life, Eco City, Competition ve NavTech olmak üzere 
dört farklı temadan oluşuyor. Eğer rahatlık ve konfor 
önemli diyorsanız Re-Life teması tam size göre... Re-
Life temasında %100 pamuklu sweatshirt, rahat kesim 
gömlekler, pamuklu trikolar, su geçirmez montlar, örme 
ve jogger pantolonlar yer alıyor.

Dünyaca ünlü birçok markanın en trend sneaker, 
ayakkabı, giyim, tekstil ve aksesuar ürünlerini 
ziyaretçinin beğenisine sunan Sneaks Up, 
campus konseptli mağazası ile şimdi Akasya 
AVM’de. Şehrin enerjisinden ve basketboldan 
ilham alan deneyim odaklı campus konseptiyle 
kurgulanan Akasya Campus ile Sneaks Up, 
Türkiye de 33. mağaza sayısına ulaştı.
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Astroloji 

İKİZLER  22 Mayıs - 22 Haziran

YENGEÇ  23 Haziran - 22 Temmuz

6 Aralık’ta dolunay kişisel evinizde 
gerçekleşiyor. Birlikte ortak projeler içinde 
olduğunuz kişileri sınayacaksınız. Her şeyin 
en mükemmelini yapmak istiyorsunuz. 
Birlikte iş yaptığınız kişilerle önce arkadaşlık 
daha sonra, aşka dönüşen beraberlikler 
gündeme gelebilir. 21 Aralık’a kadar kariyer 
eviniz güçlü seyrediyor. Balık burcunda 
ilerleyen Neptün’le Güneş iletişim içinde 
olacaklar. Eski hayallerinizin canlanması 
zorlayıcı olacaktır. Hayaller ve gerçekler 
arasında yaşayacağınız med- cezirler 
aslında yaşamınızı renklendirmek adına 

Ay boyunca 12. ruhsal evinizde Mars 
geri gidiyor. Geçmiş duygularınızla içsel 
hesaplamalar söz konusu. Karamsar olmayın. 
Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, 
kişisel enerjinizi kullanma konusunda 
size kısıtlamalar getirecektir. Bu ay karşıt 
ilişkiler evinizde Güneş,  Venüs, Merkür 
birlikte hareket ediyorlar. Oldukça güçlü 
pozisyondasınız ve, işbirliği içinde olduğunuz 
kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. 
Bazılarınız da, iş arkadaşlarınızdan biriyle 
duygusal ilişkiye girebilir. İlginç bir dönem ve 

evrenin size sunduğu küçük hediyeler 
olduğunu unutmayın. 11 Aralık’tan sonra 
karşıt finans evinizde Merkür ve Venüs 
ilerlemeye başlayacak. Hiçbir şeyden 
korkmayın. Paranın kokusunu uzaktan 
alabilirsiniz. Daha atak ve çevik olmak için 
her türlü destek sizden yana unutmayın. 
Maddi konularda kararlılık hakim olacak. 
İleriyi gören düşünce yapısı içinde hareket 
ederken, para ile ilgili ufkunuz açılıyor. 
Duygusal sorunları geride bırakın. 
Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, 
tamamlayın. 

sizin davranışlarınızla daha da orijinal hale 
gelecek. Çünkü bu dönem tutkulu birliktelikler 
peşindesiniz ve özgürlüğünüzü kurallarla 
sınırlandırmak istemiyorsunuz. Özellikle fikir 
ve düşünce bazında anlaşacağınız kişinin 
özel olması gerekiyor. Bu ay entelektüel 
konularda toplumda göze çarpacak çalışmalar 
yapmak istiyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha 
sevecen bakacak. Sizi ilgilendiren konularda 
karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir 
şekilde kullanacaksınız. Sağlığınız için rejime 
başlayabilirsiniz. 

Astroloji 

Astrolog  Filiz Özkol

KOÇ  21 Mart - 20 Nisan

BOĞA  21 Nisan - 21 Mayıs

Sürprizlere hazırlıklı olun. 8 Aralık’ta 
dolunay iletişim evinizde doğuyor. Yeni 
projeler, yeni fikirler doğrultusunda, yeni 
organizasyonların ortaya çıkacağı günler 
olacak. Mesleki olarak yeni bir proje 
çalışmanız varsa, uygun bir dönem. Size para 
kazandıracak ekibinizi kurabilirsiniz. Bu ay 
çekiciliğiniz artarken, bir arkadaşlık ilişkiniz 
aşka dönüşecektir. Çevre ilişkilerinizde 
oldukça akıllısınız. Ortak dostlarınızla 
birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni 
bir döneme giriyorsunuz. Kazançlarınızı 

Jüpiter ve Neptün bilinç altı evinizde 
ilerliyor. Duygusal takıntılarınız kafanızı 
meşgul edebilir. Kişisel başarılarınız çevreniz 
tarafından rağbet görecek. Ancak aynı dönem 
eleştirilere de hedef olabilirsiniz. 14 Aralık’a 
kadar Mars karşıt evinizde ilerliyor. Aşk 
yaşamınızda romantik günler sizi bekliyor. 
Yeni tanışmalar çevrenizi genişletecek ve 
yeni ufuklar açacak. Uranüs ve Neptün 
geri giderken geçmişte tanıdığınız bir kişi 
yepyeni şartlarla yeniden karşınıza çıkabilir. 
Kişisel başarılarınız çevreniz tarafından 

arttırma konusunda her zaman farklı 
idealleriniz var ve hiç kimsenin denemediği 
olaylarla gündeme geliyorsunuz. Ancak her 
konuda, dalgınlıklara meydan vermeyecek 
şekilde dinamik olun. Sakin ortamları tercih 
edin. Egonuzun yüksek olmasından dolayı 
kişisel istekleriniz ön planda olacaktır. 
Girdiğiniz topluluklarda tartışmalardan uzak 
kalmalı, arkadaşlarınızı da yargılamadan 
dinlemelisiniz. Yanı sıra uzun yürüyüşlerle 
sağlıklı yaşam felsefesini benimsemek sizi 
daha da zinde yapacaktır.

rağbet görecek. Kendinizi bazı tartışmaların 
ortasında bulabilir ve taraf tutmak zorunda 
kalabilirsiniz. Sizin inisiyatifiniz dışında 
gelişen bu tür ortamlarda, düşüncelerinizi  
gizlemenizde yarar var. 11 Aralık’a kadar 
dikkatli olmalısınız. Küçük ev kazalarına 
özellikle dikkat. 11 Aralık’ta  sağlık 
gezegeniniz Venüs ve ona eşlik eden Merkür, 
Oğlak  burcunda size uyumlu  açılarla 
destekliyor. Olumlu etkiler almanıza rağmen, 
bacak kaslarına kramp girebilir. Spor 
yaparken baldırlarınızı zorlamaktan kaçının.
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TERAZİ  23 Eylül - 23 Ekı̇m

AKREP  24 Ekı̇m - 22 Kasım

Merkür, Venüs  ve Plüton ay boyunca aile 
ve yuva evinizde ilerliyor.  Geçen aydan 
beri çatışma potansiyeli mevcut olan aile içi 
ilişkilerde anlaşmazlıklar ortaya çıkacaktır. 
Söz konusu olan hisseli bir mirasınız ile 
ilgili olarak paylaşım yoluna gidebilirsiniz. 
Beklediğiniz desteklerde sorunlar çıkabilir. 
Öfkenizi kontrol altında tutun. Plüton geri 
hareketini yaparken evinize daha fazla 
vakit ayıracaksınız. Çalışma hayatınızla 
ev yaşantınızı dengeleyeceksiniz. 21 
Aralık’ta Jüpiter karşıt ilişkiler evinizde 
ilerleyecek. Yeni dostluklar ve arkadaşlıklar 

Aşk etrafınızda dolaşıyor. Sürpriz aşklara 
hazırlıklı olun. Sosyal yaşantınızda 
kişisel cazibenizin artmasından 
faydalanabilirsiniz. 23 Aralık’a kadar Güneş 
finans evinizde bulunacak. Para ile ilgili 
ufkunuz açılıyor. Büyük projeler üretecek, 
yaşama daha olgun ve farklı bakmaya 
başlayacaksınız. Hayatın doğal yapılanması 
içinde her şeyi çok kolay çözerek, taşları 
yerine oturtacaksınız. Çevrenizde 
sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok 
kişiye önderlik yapacaksınız. Özellikle 
maddi konularda hiç kimsenin aklına 

gündeme gelecek. Sürpriz evlilikler ve 
boşanmalar olabilir. 8 Aralık’ta dolunay 
ruhsal evinizde gerçekleşirken aynı 
evde Mars da bulunuyor ve Jüpiter, 
karşıt evinizde. Orijinal fikirlere ve 
paylaşıma hazırsınız. Çevrenizdeki 
koşulları istediğiniz gibi kullanacaksınız. 
Özellikle size finans kapısını aralayacak 
dostlukları arzulayacaksınız. Bazılarınızın 
sansasyonel ilişkileri olacak. Çevrenizin 
kalabalıklaşması sizi şaşırtmayacak 
ve iç disiplininizin bozulmasına izin 
vermeyeceksiniz.

gelmeyen konularda büyük paralar 
kazanabilirsiniz. Akıcı konuşmalarınızla, 
bulunacağınız ortamlarda sözcülük 
yapabilir ve hakkınızı aramanız gereken 
konularda ağırlığınız koyabilirsiniz. 
Neptün geri giderken gereksiz cesaret 
gösterilerine kapılmayın. Takdir gören 
kişisel çabalarınız sizi motive etse bile 
tam olarak beklentilerinizin karşılığını 
bulamayabilirsiniz. Ani değişen 
şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü 
kaçırmamalısınız. Sağlığınız için daha az 
yemek yemeli ve spor yapmalısınız. 

Astroloji 

BAŞAK  23 Ağustos - 22 Eylül

Ayın büyük kısmında Merkür ve 
Venüs çalışma evinizde ve size başarı 
veriyor. Bazılarınız meslekleriyle alakalı 
değişimlere hazır olmalı. Ani yükselişler 
ve iş potansiyelinizdeki artış karşısında 
bocalayabilirsiniz. Emek verdiğiniz 
konularla ilgili öne çıkma telaşı içinde 
olacaksınız. İdealleriniz için savaş 
vereceksiniz. Çevrenizdeki kişileri sınamak 
ve önemli fırsatları görmenin tam zamanı! 
Durgunlaşan ilişkilerinizde görmeniz 
gereken detayları fark edeceksiniz. 
Alışkanlıklarınız ve yenilikler konusunda 

Ay boyunca Neptün’den olumlu destek 
alacaksınız. Yeniliklere açık bir yapınız 
var. Önünüze gelen olayları red etmeden 
önce sağ duyunuzu kullanıyorsunuz. 
İletişim konusunda gerekli her türlü 
donanıma sahipsiniz. Bu ay hayal 
gücünüzü kullanarak isteklerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz. Her zaman 
çalışmalarınızda estetik ve duygusal 
yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Duygusal 
konularda bazı fanatik düşüncelerinizin 
esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. 
Yollarla ilgili fırsatlar, yeni olayları da 

aşırı uçlar yaşayabilirsiniz. Kolay kolay 
kimseye güven duymuyorsunuz. Bu 
yüzden güven duygunuz sizi başkalarının 
onayına muhtaç duruma sokabilir. Aşk 
ve sosyal evinizde ilerleyen Güneş, 22 
Aralık’a kadar sizi uçurmaya hazırlıyor. 
Her konuda kendinize güveneceksiniz. 
Uranüs ve Plüton hayatınızda sürpriz 
gelişmeleri ortaya çıkaracak. 21 Aralık’tan 
sonra Mars ve  Jüpiter sizi coşturuyor. 
Cazibeniz artacak, prestij kazanacak, 
arkadaş çevrenizden beklediğiniz desteği 
göreceksiniz. 

beraberinde getirecek. İsteklerinizden 
vazgeçmeyin. Güneş 22 Aralık’a kadar aile 
ve yuva evinizde ilerleyecek. 22 Aralık’tan 
sonra Güneş, Venüs Merkür hayatınıza 
renk getiriyor. Değişim düşünceleriniz 
var ve bilinmeyen bir yaşam sizin için 
çok önemli. Ruhsal gelişiminiz önem 
kazanıyor. Yeteneklerinizi fark ederek 
kendinizi geliştirecek meditasyon, iç 
yolculuk ve yaşam ötesi konulara ilgi 
duymaya başlayabilir, bu konularda 
çeşitli kaynak kitaplar araştırarak içsel 
dinginliğinizi sağlamak isteyebilirsiniz. 

ASLAN  23 Temmuz - 22 Ağustos
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BALIK  19 Şubat - 20 Mart

Ağır gezegen etkisi sizi güçlendirecek. 
Bu ay ilginç durumlar söz konusu. 
Kendinizden yaşça büyük kişilerin 
fikirlerinden yararlanacaksınız. 
İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve 
ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek. 
Uzun süredir beklediğiniz sonuçlara 
yaklaşmanız mümkün. Cazip ve çekici bir 
konumdasınız. Gözler sizin üzerinizde. 
Güneş, arkadaş çevrenize destek verecek. 
Aynı zamanda Jüpiter, Satürn ve Neptün’ün 
Güneş’le yaptığı olumlu açı sizi etkileyecek. 
21 Aralık’a kadar Neptün ve Jüpiter e 

Ayın ilk haftasında Güneş, Merkür 
ve Venüs kariyer evinizde. Kozmik 
enerjilerin size verdiği desteklerle, 
entelektüel konularda daha belirgin 
çalışmalar yapacaksınız. 22 Aralık’ kadar 
Güneş kariyer evinizde kalacak. Kariyer 
ve toplumsal hayatınızı destekleyici 
çalışmalar yapacaksınız. Para sizin için 
her zamankinden daha değerli olacak. 
Hayatın doğal yapılanması içinde her 
şeyi çok kolay çözerek, taşları yerine 
oturtacaksınız. Çevrenizde sizin 
bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye 

finans konusunda çeşitli fırsatlar veriyor. 
Sevdiklerinizle birlikte ortak çalışmalar 
yapacak ve eski dostlarınızla birlikte 
hasret gidereceksiniz. Tempolu günlere 
hazırlıklı olmalısınız. Düşüncelerinizde 
ısrarcı davranmanız ve çevre ilişkilerinizi 
olumlu bir şekilde kullanma yeteneğiniz 
amacınıza ulaşmada işinizi kolaylaştıracak. 
Sağlığınız bu ay özellikle 21’inden 
sonra oldukça hassas olabilir. Özellikle 
bedensel zorlanmaların, fiziksel ve ruhsal 
problemlere neden olabileceğini aklınızdan 
çıkarmayın.

önderlik yapacaksınız. 8 Aralık’ta dolunay ile 
aile içinde yapmayı arzuladığınız değişimi 
gerçekleştirebilirsiniz. 11 Aralık’ta Venüs, 
Merkür ve Plüton 11. evde birlikte hareket 
ediyorlar. Bu şekilde davrandığınızda 
ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarı 
sizden yana. Bu ay eski alışkanlıklarınızı 
özleyebilirsiniz. Bu dönemde sevdiklerinize 
daha fazla vakit ayıracak, özel işlerinizle 
ilgileneceksiniz. Bu dönem karşınıza çıkacak 
kişilere dikkat!. Sizin duyarlı ve sevecen 
yapınızdan faydalanmaya kalkabilirler. 
Arkadaşla sosyal aktiviteler ön planda

KOVA  21 Ocak - 18 Şubat
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YAY  23 Kasım - 21 Aralık

OĞLAK  22 Aralık - 20 Ocak

Aralık ayında hedefleriniz doğrultusunda 
hareket edin. Birçok olumlu pozisyon 
sizi bekliyor. Karşılaşacağınız engellerle 
mücadele edecek güçtesiniz. 8 Aralık’ta 
dolunay karşıt evinizde gerçekleşiyor. 
Enerjiyi ortaya çıkaracak işler yapmak 
isterken, egonuz güçlenecek. Karşı 
görüşlere tepkili olacaksınız. Venüs, Merkür 
ve Plüton finans evinizde size radikal 
değişimler veriyor. Düşündüğünüz birçok 
şeyi gerçekleştirmek için gelişen şartlara 
göre rotanızı ayarlayın. 23 Aralık’ta yeni 
ay finans evinizde doğuyor. Kariyerinizi 

Ayın ilk haftası Güneş, Merkür ve Venüs 
ruhsal 12. evinizde olacak. Eski bir sırrınız 
ortaya çıkabilir. Dikkat! İsteklerinizi 
gerçekleştirmek için tüm enerjinizi 
kullanacaksınız. 11 Aralık’ta Venüs ve 
Merkür birlikte hareket ediyor. 22 Aralık’ta 
Güneş de eşlik edecek. Kişiselliğiniz 
güçlenirken, liderlik özellikleriniz ön plana 
çıkacak. Köklü kararlar alacaksınız. İnatçı 
tavırlarınızın nedeni anlaşılmasa da size 
daha sonra hak verecekler. Jüpiter iletişim 
evinizde ilerliyor. Derin düşünmeniz 
kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Plüton, 

güçlendirmek için maddi konularda uygun 
aylardan birindesiniz. Bu dönem kendinize 
zaman ayırmalı ve yapacaklarınız 
konusunda plan üretmelisiniz. Her işin 
belli bir sistemi var ve aceleci tavırlarınız 
yüzünden gecikmeler yaşıyor olmanız 
sadece sizin hatanız olacak. Bu ay stresten 
uzak durun. Sinir sisteminizi güçlendirecek 
takviyeler alın. Bu dönemde unutkanlığınız 
artacağından kazalara açıksınız. 
Beslenmeye ve özellikle karaciğere dikkat! 
Sakin yerlerde negatif enerjiyi üzerinizden 
atın. 

Neptün, Satürn birlikte iş hayatınızı 
destekliyor. Ay boyunca Satürn, para 
evinizden size destek vermeye devam 
edecek. Sosyal evinizdeki Uranüs, şartlarınızı 
düzenlemeniz için bol fırsat sunuyor. 
Rekabet tanımayan yapınızla iş yaşantınızda 
spekülasyonlara neden olabilirsiniz. İnatçı 
yönleriniz olumsuz görünse de sizi başarıya 
götürecek. Uranüs ve Plüton güzel oluşumlar 
hazırlıyor. Kendinizi özgür bırakmanın 
keyfini yaşayın. Ay boyunca Mars sağlık 
evinizde bulunuyor. Küçük sakarlıklara 
dikkat. Uykusuz kalmayın. 



Bi Dünya 
Mutluluk 
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