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GÖzler neon’lanacak!
Sephora Türkiye Makyaj Eğitmeni Oğuz Günüç, 2022’nin saç, makyaj ve güzellik trendlerini 
anlattı. Günüç, bu yıl göz makyajında neon renkleri, dudaklarda ise ombre rujlar göreceğimizi belirtti.

H
eyecanla beklenen 2022 yılında makyaj 
trendleri neon ve ışıltılı tonlar ile karşımıza 
çıkacak. Özellikle bu akım gözlerde haki-
miyetini gösterecek. Hatta 70 ve 80’lerin 

yıldız akımı olan glam esintisini deneyimleyeceğimizi 
rahatlıkla söyleyebilirim. Podyumlara odaklandığımız-
da ise neon yansımalı gözler ve ışıltılı tonlar kendini 
gösteriyor. Bunun yanı sıra renk kodlarında da açık 
pembeler ve buz mavisi gibi tonlar, neon göz makyajı stiline 
farklılık katacak. Ayrıca göz kapaklarıyla buluşan grafi k liner 
ve renkli linerlar da sezonda yükselişe geçen uygulamalar 
arasında. 2022’de dumanlı liner etkisini makyaj favorilerine 
eklemelerini özellikle güzellik tutkunlarına tavsiye ediyorum. 
Bu uygulama hem çok pratik hem de her göz şekli için uy-
gun olduğundan herkes tarafından tercih edilebilir.

TEN VE GÖZ MAKYAJLARI ÖN PLANDA OLACAK
Genel bir trend yorumunu yapacak olursak ten mak-

yajı ve göz makyajları daha ön planda yer almaya devam 
edecek. Makyajın dışında bu iki odak noktasına istedi-
ğimiz bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak olan ise tabii ki 
düzenli cilt bakımlarımız... Cilt bakımında kullanacağımız 
maskeler, kremler ve cildi arındırıcağımız temizleme 
ürünleri bizi doğru sonuca götürmekte büyük rol oynuyor. 

YOĞUN, DOLGUN VE TARANMIŞ KAŞLAR 
Ten makyajındaysa daha çok sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm 

gözümüze çarpıyor. Işıltılı görünüm derken yoğun pigmentli 
highlighterlar yerine daha çok ıslak ve sağlıklı görünümleri 

bir arada sunan doğal bitişli ürünleri tercih etmenizi öneririm. 
Kaşlardaysa yoğunluk ve dolgunluk başrollerde. Islak ve 
yukarıya doğru taranmış çarpıcı kaşlar fazlasıyla tercih 
ediliyor. Bu görünüme kavuşmak için 
kaş maskaralarına başvurmak 
en etkili çözüm olur. Dudak-
larda daha çok nem odaklı 
ürünler ve maskeye bulaşma 
riskini en aza indiren ürünler ön 
planda olmaya devam ediyor. 
Bu yıl dudaklarda keskin hatların 
yanı sıra parmak dokunuşları 
ile uygulanmış ombre görüntüsü 

ile de sıkça karşılaşacağız. Makyaj tarzları kadar saç görü-
nümlerininde öne çıkacağı bir sezon bizi bekliyor. Makyaj ve 
saçlara her zaman bir bütün olarak bakmalıyız. 

AT KUYRUĞU MODASI GERİ DÖNÜYOR
Özellikle yeni sezonda bohem ve modern bir 

saç stili için ikiz örgü modelleri tercih edeceğiz. 
Önümüzdeki dönemde fazlasıyla karşılaşacağımız 

yandan veya enseden toplanmış at kuyrukları 
zamansız bir saç stilinin parçası olmaya aday… 
Tabii ki bu dönemde yüzün şeklini ortaya çı-
karan geriye taranmış ve ıslak görünümlü saç 
stili, kış ayında oldukça popüler olacak. 

’lanacak!
anlattı. Günüç, bu yıl göz makyajında neon renkleri, dudaklarda ise ombre rujlar göreceğimizi belirtti.

Doğal yağları güzellik rutinlerimizde kullanabilir miyiz? 
Bitkisel kaynaklı doğal yağlar, doymamış yağ asitleri 

ve biyoaktif maddeler açısından zengin bir yapıya sahip-
tirler. Özellikle cilt bakımınızı doymamış sağlıklı yağlarla 
yapmanızı öneririm. Her bir bitkisel kaynağın kendisine 
özgü fito kimyasalları ve bunların farklı faydaları var. çoğu 
antiinflamatuar ve antioksidan etkili. çevresel oksidatif 
stresten en fazla etkilenen organ olan cildimiz için oldukça 
güzel destekler. Buradaki en önemli nokta cilt yapısına göre 
doğru yağ seçiminin yapılması, özellikle komedojenik etki-
nin değerlendirilmesi. Kullandığınız ürünün içeriği ve üretim 
standartları da diğer önemli bir faktör. Doğru bitki türünün 
kullanıldığı, uluslararası kalite standartlarında üretilmiş 
ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ederim. Geçmişte oldu-
ğu gibi günümüzde de bazı doğal yağlar yine yükselişte… 
Bunların arasında yapısındaki tannenler sayesinde sıkıştı-
rıcı etkisiyle, ciltteki ince çizgilere uygulanan nar çekirdeği 
yağı, serum olarak kullanılan kayısı çekirdeği yağı ve yine 
cilt, saç ve el bakımında da besleyici olarak tercih edilen 
hindistan cevizi yağı ön plana çıkıyor. 

VİTAMİN EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKÜYOR
peki, hazır saç bakımı demişken saç-

larımızın daha sağlıklı görünmesi için 
neler yapmalıyız?

vücudumuz ne kadar sağlıklı olursa 

saçlarımız da mutlaka bir o kadar sağlıklı görünecektir. 
Doğal ürünlerle beslenip bol su tüketmek saç saçlığı için 
oldukça faydalı. vitamin mineral eksiklikleri mutlaka yeri-
ne konulmalı. Bu eksiklikler özellikle saç sağlığını etkili-
yor, dökülmelere neden olabiliyor. Biotin olarak bilinen B7 
vitamini, çinko ve demir saç sağlığı için kullanılabilecek 
mineraller. Saç sağlığı için destekleyici olabilecek doğal 
bitkisel kaynaklar da var. ısırgan tohumu yağı geleneksel 
olarak en iyi bilineni. Hammadde ve üretim süreçlerinin 
kalitesinden emin olduğunuz, bitkisel yağlarla saçlı deri-
ye haftada birkaç kez masaj yapmak, saçlı derinin bes-
lenmesini ve saç sağlığını destekleyecektir.

Olmazsa olmaz güzellik rutininiz nedir?
Bol sebze meyve ve balık tüketmeye çalışıyorum. Bol bol 

su içiyorum. Her sabah ve akşam cildimi bol su ve uygun 
bir temizleyiciyle mutlaka temizliyorum. Ardından geceleri 
sarı kantaron yağı, sabahları ise susam yağı uyguluyorum. 
Kuru bir cilt yapım olduğundan oldukça fayda görüyorum. 

Saç şekillendirici olarak hindistan cevizi yağı kul-
lanıyorum. Jöle, köpük gibi kimyasal 
içerikli ürünleri kullanmayı bıraktıktan 
sonra saçlarımın daha sağlıklı uzadığı-
nı farkettim. Yazın güneş sonrası vücut 
bakımım da yine hindistan cevizi yağı ile. 
Antiinflamatuar etkisi, doğal yumuşaklı-
ğı, mis kokusuyla çok rahatlatıcı.

yağı, serum olarak kullanılan kayısı çekirdeği yağı ve yine 
cilt, saç ve el bakımında da besleyici olarak tercih edilen 

Kuru bir cilt yapım olduğundan oldukça fayda görüyorum. 
Saç şekillendirici olarak hindistan cevizi yağı kul-

cilT Tipinize uYGun Yağı doğru SeÇin
Cilt bakımında doğal yağlar kullanılmasını söyleyen Zade Vital Medikal Müdürü Uzm. Dr. Burçak 
Deniz Dedeoğlu, günlük bakım rutinlerini ve sağlıklı saçlara sahip olmanın püf noktalarını anlattı.
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riskini en aza indiren ürünler ön 
planda olmaya devam ediyor. 
Bu yıl dudaklarda keskin hatların 
yanı sıra parmak dokunuşları 
ile uygulanmış ombre görüntüsü 

nümlerininde öne çıkacağı bir sezon bizi bekliyor. Makyaj ve 
saçlara her zaman bir bütün olarak bakmalıyız. 

AT KUYRUĞU MODASI GERİ DÖNÜYOR
Özellikle yeni sezonda bohem ve modern bir 

saç stili için ikiz örgü modelleri tercih edeceğiz. 
Önümüzdeki dönemde fazlasıyla karşılaşacağımız 

yandan veya enseden toplanmış at kuyrukları 
zamansız bir saç stilinin parçası olmaya aday… 
Tabii ki bu dönemde yüzün şeklini ortaya çı-
karan geriye taranmış ve ıslak görünümlü saç 
stili, kış ayında oldukça popüler olacak. 

Oğuz Günüç

Burçak Deniz 
Dedeoğlu
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2022’de krizlerden güçlenerek çıkacağımız bir seneden geçeceğiz, mazlumun ahı kimsede kalmaya-
cak. Peki yeni yılda Türkiye’yi ve burçları bekleyen sürprizler neler? Astrolog Özlem Recep anlattı. 

küllerimizden doğup
hakkımızı alacağız
2022 yılında, 2003, 2006, 2010, 2013, 2018 
yıllarında haksızlığa uğradığımız pek çok 
konunun şimdi Hakk’a teslim edileceği şa-
hane bir dönem yaşayacağız. Sene sonuyla 
çürümüş evlilikler bitme kararı alacak. 
Özellikle 2018 ve 2019 yıllarında büyük 
krizler yaşamış ve birbirinden uzaklaşmış 
eşler yollarını ayırırken, yerine mart ayın-
dan sonra yeni bir aşk gelecek. Uzunca sü-
redir mutluluğu bulamayanlar aşka kavu-

şacak. 1982 – 1998 yılları arasında doğanlar 
bir anda âşık olacak. Burada tek verebile-
ceğim tavsiye; bu kişinin gerçek yüzünü 
görmek istiyorsanız şubatın ilk haftasına 
kadar zaman tanıyın ve sonrasında evli-
lik döngüsüne hızlandırın. Uzunca süredir 
bebek tedavisi görenlerse sürpiz şekilde 
hamile kalacak, evlat hasretleri bitecek. 
2022’nin sonuna kadar birlik ve beraberlik 
içerisinde olmamız gereken süreçten geçe-

ceğiz. Ülkemiz açısından turizm yaz ayla-
rıyla birlikte önemli hareketlilik yaşayacak. 
Sağlık açısından aralık - mart ayları arasın-
da korona mutantına karşı oldukça dikkatli 
olmamız gerekiyor. 30 Ekim 2022 - 14 Ocak 
2023 arasında Kovid-19 için alternatif ilaç-
ların kullanılmaya başladığı bir döngüye 
gireceğiz. Korkmayın önümüzdeki döngüde 
ilaçlar daha da etkili olacak, yeni buluşlarla 
karşılaşacağız. 

KOç: 2022’nin mart ayıyla 
kredi, faiz, vergi borçla-
rınızla ilgili sıkıntılar çö-
züme ulaşacak. Şubata 
kadar kariyer evinizde gerçekleşen 
Merkür retrosu sizi yöneticilerinizle 
aranıdaki diyalogları zorlayacak gibi 
görünüyor. Mayıs ve Haziran 2022, Ka-
sım - Aralık 2022 arasında trafik kazala-
rına açıksınız. Dolandırılmalara dikkat.

ASlAn: Kariyer yolculu-
ğunuzda önemli atılımları 
yapmanız için şans ve 
fırsatlar olsa da eşinizin 
ya da açık düşmanlarınızın engelleri 
sebebiyle önemli zorluklar yaşaya-
bilirsiniz. Bazılarınız evlilik yapacak 
gibi görünüyor ve sürpiz hamileliklere 
açıksınız. Anne-babanızın önemli bir 
rahatsızlığıyla ilgilenebilirsiniz.

TErAzi: 1.5 yıllık döngüde 
gayrimenkul alıyorsanız 
özellikle borçlanmamaya, 
kredi, faiz ve giderlerinize 
dikkat etmeye oldukça özen gösterin. 
Evliyseniz 2022 senesinin sonlarına 
doğru ayrılık aşamasına gelebilirsiniz. 
Kalbiniz boşsa nisan ayıyla birlikte 
kalbinizi dolduracak yeni biriyle evlilik 
döngüsü içerisine girebilirsiniz.

BAŞAK: Tayin, terfi, ta-
şınma konuları günde-
minizde olabilir. Yalnız-
sanız ikili ilişkiler adına 
hayatınıza yarım kalmış bir sevgili 
girebilir. Bu kişi eğer ki yeni biriy-
se, arka planda sakladıklarına çok 
dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sene 
ev ve araba alım satımlarından kâr-
lar elde edebilirsiniz.

AKrEp: Hayatınıza dair 
bazı gizlilikleri pek çok 
kişinin öğreneceği bir 
dönemin içerisinde ola-
bilirsiniz. çevrenizdeki kişilerle neleri 
paylaştığınıza çok dikkat etmeniz ge-
rekiyor. Sağlıkla ilgili önemli süreçler 
atlatacak olabilirsiniz. Sene başında 
sosyal medya, internet vb platforlar-
da dolandırılma riskiniz bulunuyor.

BAlıK: Flörtler kapınızda. 
2021 sonunda eski bera-
berliğinizin kapınızı çal-
ması aklınızı karıştırabilir. 
Aşk ve sevgi konularında net kararlar 
vermek için belki de 2022 Temmuz ayı-
nı beklemek daha iyi olacaktır. nisan 
ayında yeni bir araba alımı için hareke-
te geçebilirsiniz. Mayıs-haziran başın-
da taşınmak için acele etmeyiniz.

KOvA: Kalbi boş olanlar, 
temmuz – ağustos aylarıy-
la birlikte evlilik için adım 
atabilir. Kariyer konusun-
da büyük atılım yapacağınız projeler 
sizi bekliyor. Emeklilik haklarının pe-
şinde olanlarsa bu sene emeklilik hak-
larını alabilirsiniz. ilişkinizin başında 
pek çok şeyi karşı tarafa anlatmanız 
sizi sıkıntılara karşı koruyacak.

OğlAK: Kariyer konula-
rınızla ilgili tutulmalar 
yaşayacaksınız. Yanlış 
hamleler yapmadan önce 
zeminini güzel incelemelisiniz. Bu 
süreç sizin emeklilik döngünüzü de 
temsil ediyor olabilir. Aile büyükleri-
nizin sağlığıyla yakından ilgilenmeli-
siniz. Özellikle tedavi sonucu bebek 
haberleri almaya da hazırlıklı olun.

YAY:  paranıza pulunuza 
çok dikkat edin. Borç 
para verirseniz geri gel-
meyebilir. çalışma orta-
mınız değişiyor olacak. Ya da uzunca 
süredir beklediğiniz iş fırsatları gele-
bilir. Akrabalarınızdan hasta biri bu-
lunuyorsa onun kaybıyla ilgili bir de-
neyim yaşamanız da muhtemel. Evcil 
hayvan sahiplenmek isteyebilirsiniz. 

BOğA: Sevgiliniz varsa 
bu sene evlilik kararı 
alabilirsiniz. Kariyer 
yolculuğunuzla ilgili yer 
değişikliği yaşamak zorunda da ka-
labilirsiniz. Evli olanlar için sürpiz 
bebek kararları alınabilecek özel 
süreçlerden geçmektesiniz. Mayıs - 
haziranda parasal konulara ve borç-
lanmamaya özen gösterin. 

iKizlEr: Gizli düşmanlar 
ve entrikalara açıksınız. 
işinizde gözü olan pek 
çok kişi size zarar vere-
cek davranışlarında bulunabilir. Med-
ya, eğitim ve yabancılar, yurtdışı ko-
nularında sıkıntı yaşadığınız konulara 
sabredin, 1 sene sonra fırsat ve şans 
kapınızı çalacak. Bazılarınız, haziran 
ayına doğru ev sahibi olabilir. 

YEnGEç: Felsefe, astro-
loji, psikoloji konularıyla 
kendinizi geliştirmek iste-
yecek ve kalabalık grup-
ların içerisinde var olmak isteyeceksi-
niz. Kimileriyse çocuk sahibi olacak, 
çocuklarının evliliği, kariyeri ya da ha-
yalleriyle ilgilenecek. Gizli düşmanları-
nızın açık düşman olduğu önemli olay-
lar da yaşayabilirsiniz aman dikkat.

EN ŞANSLI
GÜN

5 Mart 2022 Jüpiter Güneş kavuşumu yaşanacak olup, dua ve dilekler için gün boyu 
kapılar ardına kadar açılacak. Özellikle ortalama 2 yıldır belirsizlik yaşadığımız konulardan 
yana bizi destekleyen ve hak edenlere hayalini gerçekleştirmek için fırsatlar tanıyacak 
olan güzel bir gökyüzü bizimle birlikte olacak.

Astrolog 
Özlem Recep
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Derimod ve Whenever Company’nin heyecan veren işbirli-
ği ikonikleşmeye aday modeller sunuyor. Koleksiyondaki 
önemli parçalar arasında neon pembe ayakkabılar, peluş 
çantalar, tüy detaylı feminen topuklular ve hareketli par-
tilerin vazgeçilmezi parlak çizmeler bulunuyor. Özellik-
le yılbaşı gecesi ve partilere eşlik edecek yüksek doz-
da enerji ve şıklık için Derimod’u ziyaret edebilirsiniz.

Bella Maison Marcelle ve Bella Maison’un klasikleşmiş serilerinden 
Allure Haki ile yılbaşı sofranız artık çok renkli. Kokinalar, serçe figürleri ve 

küçük kozalaklarla bezeli, 18 parçadan oluşan 6 kişilik yemek takımı yeni 
yıl neşesini sofralarınızla buluşturuyor. Dekoratif şamdan ve mumluklarla, 

gold çatal-bıçak takımlarıyla kombinleyerek sofranızı güzelleştirebilirsiniz.

Yeni yılın en heyecan verici yan-
larından biri de hediye alışverişi... 
Hediye almak kadar vermeyi de 
sevenler için eğlenceli ve şık se-
çenekleri sizler için hazırladık.

2022’nin en keyifl i alışverişi

Boyner, hem size hem de sevdiklerinize çok özel hediye 
seçenekleri sunuyor. Erkekler için gömlek ve kazaklar, sweats-
hirt’ler, çantalar, kemer-cüzdan setleri Boyner’deki zengin hedi-
ye alternatifl eri arasında yer alıyor. Kadınlar için ise kazaklar, atkı 
ve bereler, sırt askılı, omuz askılı ya da elde taşınabilen çantalar 
ve cüzdan seçenekleri dikkat çekiyor. Işıltılı bir hediye arayanlar 
içinse küpe, kolye, bileklik gibi aksesuarlar ve kol saatleri Boy-
ner’de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

enerJi Veren Şıklık

Bu maSa Çok renkli!

Nine West’ten yeni yıl ışıltısı
Nine West, stiletto, loafer ve babet modelleriyle yılbaşı akşa-
mında ışıl ışıl adımlar atmanızı sağlıyor. Saks mavisi, bordo, gri, 
pembe ve bej renkleriyle öne çıkan stilettolar, şıklığını topuklu 
ayakkabıyla tamamlamak isteyen kadınların tercihi olurken; 
taş detaylı ve renk geçişli babetler ise düz ayakkabıdan vazge-
çemeyenlerin tercihi oluyor. Birçok kombinin göz alıcı parçası 
olacak koleksiyon rahatlığıyla da yılbaşı stilinizi süslüyor.

Herkesin aklında aynı soru var: ‘ne 
alacağım?’ Morhipo.com, her tarz a 
uygun hediye seçenekleriyle bu 
sorunun cevabını veriyor. Elbiseden 
pantolonlara, ayakkabıdan çantaya 
sezonun öne çıkanları sizi bekliyor. 
Calvin Klein, Burberry ve daha birçok 
dünya markası parfüm de ilk akla 
gelen seçenekler arasında yer alıyor.

Kombine en uygun 
ayakkabılar FLO’da
Kadınların yeni yıl heyecanına en zarif şekilde eşlik eden 
FLO, deri, süet ve metalik dokunuşlardaki stiletto, loafer, 
bot, sneaker ve babet modelleriyle yılbaşı kombinlerine 
eşlik ediyor. Metal toka, bağcık ve taş detaylarının öne 
çıktığı modeller her tarza uyum sağlıyor. Erkeklerin takım 
elbise şıklığını tamamlayacak bot, sneaker ve chelsea bot 
modelleri sezon trendlerini yansıtıyor. Koleksiyon siyah, 
beyaz, kahverengi ve lacivert renkleriyle dikkat çekiyor.

lC Waikiki, 29.99 Tl’den başlayan bütçe dostu 
koleksiyonunda yeni yıl ruhunu yansıtan kır-
mızı, yeşil, lacivert ve gri renkleri öne çıkarıyor. 
Tasarımlarda kullanılan kardan 
adam, geyik, çam ağacı, kar 
taneleri ve yılbaşı kurabiye-
si gibi desenler miniklerin 
yeni yıl heyecanına eşlik 
ediyor. lCW Home ürünle-
riyle yeni yıl ruhu, oturma 
odalarından sofralara 
kadar evin her alanında 
yerini alıyor. Tüm ürün-
ler, lC Waikiki mağa-
zalarında yerini 
aldı.

Bütçe dostu öneriler

Tasarımlarda kullanılan kardan 
adam, geyik, çam ağacı, kar 
taneleri ve yılbaşı kurabiye-
si gibi desenler miniklerin 

ediyor. lCW Home ürünle-
riyle yeni yıl ruhu, oturma 

‘ne alacağım’ diye 
düşünmeyin!

İddialı 
tasarımları 
sevenlere...

Gc’nin yeni modeli, ihtişa-
mıyla göz kamaştırıyor. Bir 

mücevher kadar lüks ve ışıltılı 
bir görüntüye sahip Gc’nin 
yeni modeli, siyah seramik 

bileziğiyle olduğu kadar çok 
renkli kadranıyla da fark yara-
tıyor. Saatin rose gold rengin-

deki kasası ve ışıltılı taşlarla 
kaplı bezeli de son derece 
iddialı görünüyor. İndekste 

kullanılan Roma rakamları ve 
ışıltılı taşlar ise adeta dünü ve 

bugünü buluşturuyor. 

YELİZ COŞKUN

yeliz
.coskun@aksam.com.tr

Yeni yıl ışıltısı Boyner’de

Derimod ve Whenever Company’nin heyecan veren işbirli-
ği ikonikleşmeye aday modeller sunuyor. Koleksiyondaki 
önemli parçalar arasında neon pembe ayakkabılar, peluş 
çantalar, tüy detaylı feminen topuklular ve hareketli par-
tilerin vazgeçilmezi parlak çizmeler bulunuyor. Özellik-
le yılbaşı gecesi ve partilere eşlik edecek yüksek doz-
da enerji ve şıklık için Derimod’u ziyaret edebilirsiniz.

Bella Maison Marcelle ve Bella Maison’un klasikleşmiş serilerinden 
Allure Haki ile yılbaşı sofranız artık çok renkli. Kokinalar, serçe figürleri ve 

enerJi Veren Şıklık

Bu maSa Çok renkli!

yıl neşesini sofralarınızla buluşturuyor. Dekoratif şamdan ve mumluklarla, 
gold çatal-bıçak takımlarıyla kombinleyerek sofranızı güzelleştirebilirsiniz.

ve bereler, sırt askılı, omuz askılı ya da elde taşınabilen çantalar 
ve cüzdan seçenekleri dikkat çekiyor. Işıltılı bir hediye arayanlar 
içinse küpe, kolye, bileklik gibi aksesuarlar ve kol saatleri Boy-
ner’de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

yerini alıyor. Tüm ürün-
ler, lC Waikiki mağa-
zalarında yerini 
aldı.

enerJi Veren Şıklık
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İki yıllık pandemi sürecinde vakti-
mizi en çok evlerde geçirdik. Hâl 
böyle olunca da işleri kolaylaştır-
mak ve konforu artırmak için evi 
teknolojik aletlerle donattık.

T
eknolojide gelişimin hız kesmediği bir yılı geride bıra-
kırken, tüketicilerin hem vazgeçilmez teknoloji ürün-
lerini hem de bu dönemin ruhuna uygun ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını görüyoruz. Akıllı telefonlar yine en çok 

satın alınan ürünler listesinde başı çekerken, online/hibrit 
eğitim ve çalışma dinamiklerinin devam etmesi nedeniyle 
bilgisayarlarımızı yenilediğimiz, keyifl i bir deneyim için tele-
vizyonların inçlerini büyüttüğümüz, pratikliği ve performansı 
nedeniyle robot süpürgelere yoğun ilgi gösterdiğimiz, sağlık 
takibi için de akıllı saatleri tercih ettiğimiz ve evde geçirilen 
sürelerin artmasıyla birlikte zaten çok popüler hale gelen ga-
ming ürünlerinin satışlarının arttığı bir yıl yaşadık. “2022’nin 
de teknolojik yeniliklerin yine hayatımızda olacağı bir yıl ola-
cağını öngörüyoruz” diyen TEKNOSA Kategori Yönetimi ve 
Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, haya-
tımızın vazgeçilmezi olacak ürünlerden şu sözlerle bahsetti: 

ÇEVRECİ ÜRÜNLER ÖN PLANA ÇIKACAK
“Akıllı telefon ve PC ürünleri yine tüketicilerin odağın-

da olacak. 2021 yılında başlayan oled ekranlı notebook 
trendinin devam etmesini bekliyoruz. Küçük ev aletleri 
kategorisinde, bu yıl olduğu gibi şarjlı dikey süpürgeler, 
haritalama özelliği olan robot süpürgeler ön plana çıkacak. 
Pandemi ile birlikte sağlıklı yaşam ürünlerine olan talep art-
tı. Bulunduğumuz ortamı virüs ve alerjenlere karsı koruyan 

hava temizleme cihazları ile sağlıklı beslenme sağlayan 
pişiriciler birçok markada yeni modellerle genişlemeye 
devam ediyor. Beyaz eşya tarafında yeni enerji sınıfı regü-
lasyonu ile birlikte daha çevreci ürünler ön plana çıkacak. 
TV’lerde ise daha büyük ekranlara kayış trendinin bu yıl da 
sürmesini bekliyoruz. Oyun konsolu şirketlerinin yeni ürün-
lerini piyasaya sürmelerine paralel olarak bu taraftaki talep 
de canlılığını koruyacaktır. Ayrıca son günlerin en popüler 
teknolojik gelişmeleri arasında yer alan ‘metaverse’ de 
gaming dünyası ile entegre şekilde yeni platformlar, oyun 
dünyalarını hayatımıza sokacak. Bu da gaming ürünlerinde 
yeni eğilimleri de gündeme getirecek.”

eVler TeknoloJi üSSü oldu

Cenk Yenginer

Her evin demirbaşı haline ge-
len robot süpürgeler, temizlik 
alışkanlıklarını değiştiriyor. iRo-
bot Roomba i7 ve i7+ ürünleri, 
Imprint Akıllı Haritalama özel-
liği sayesinde ev temizliğinde 
oda adlandırması ve oda 
seçimi yapılmasına imkan 
sağlarken, aynı zamanda 10 
kata kadar farklı haritaların kay-
dedilmesi olanağını sunuyor. 
Türkçe uygulaması olan robot, 
çift kauçuk fırça özelliğiyle saç 
ve tüylere meydan okuyor.

Temizlik 
alışkanlıkları 
değişti

Sağlıklı karışımlar 
her an yanınızda

hediyeye teknolojik dokunuşmutfakta yeni 
yardımcınız

En yüksek şarj hızını sunan Mcdodo 120W GaN 
şarj, 999 TL’lik fi yatıyla ocak ayında Türkiye’de satı-

şa sunulacak. Bünyesinde 4 port barındıran cihaz; 
Samsung akıllı telefonu 60 dakikada yüzde 100, 30 

dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i yüzde 50, 
iPhone’ları ise 20 dakikada yüzde 50 şarj ediyor.

Sevdiklerini yeni yılda mutlu etmek isteyenler için 
viewBoard notepad 7,5” Grafik Tablet oldukça çarpıcı bir 

seçenek oluyor. Kağıt ve kalemi günümüz teknolojisiy-
le birleştiren yeni nesil tablet, el yazısıyla yazılmış 
her notu dijitalleştirerek bilgisayarda paylaşma ve 
düzenleme olanağı sunarken yazma deneyimini 
daha pratik ve keyifli bir hale getiriyor.

Homend’in Artfood Serisi, 
şık tasarımlarıyla iF Design 
Tasarım Ödülü’nü aldı. 
Artfood 4925 Blender’da 
buz kırma, çorba, 
smoothie olmak 
üzere 3 farklı program 
bulunuyor. 120 W güce 
sahip ürün, paslan-
maz çelik bıçakları 
ve 1.8 litre cam 
haznesiyle çalışma-
sını tamamladıktan 
sonra kendiliğinden 
duruyor.

Artfood 4925 Blender’da 

üzere 3 farklı program 
bulunuyor. 120 W güce 

ediTÖr SeÇimi...

Arzum’un en yeni ürünlerinden Freeshake şarjlı kişi-
sel blender ile, hem sağlıklı hem lezzetli karışım ve 
içecekleri dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde, çok pra-
tik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. iki farklı renk seçe-
neği ve 300 ml kapasiteli şişesiyle, paslanmaz çelik 
bıçakları sayesinde meyve ve sebzeleri ezip karıştır-
manıza imkân sağlıyor. 2.5 saat kablosuz olarak çalı-
şabilen ürün, ev dışında da büyük kolaylık sunuyor. 

Dünyanın en hızlı şarj cihazı
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En önemli gündem maddesi sürdürülebilirlik olan DeFacto, farkındalık 
yaratmayı amaçlayan proje ve koleksiyonlarla dikkat çekiyor. Yeni temala-
rı, bireylerin sürdürülebilir bir hayat biçimini benimsemesini destekliyor.

D
eFacto, DoğaKalpBen koleksiyonunda iklim 
değişikliğinin dünya ve Türkiye’deki etkilerine 
yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla tohum 
etiketleriyle tüketici farkındalığını ve sürdürü-

lebilirlik hareketine katılımını sağladı. Ürün etiketlerinin 
içine ladin, karaçam ve kır çiçeği tohumları ekledi ve şu 
ana kadar 500 bin müşterisiyle bu etiketleri buluşturdu. 
Kampanya kapsamında 3.2 milyon geri dönüştürülmüş 
ürünle 260 bin ton su tasarrufu yaptı, 11 bin 682 adet 
4 kişilik hanenin bir aylık temiz su ihtiyacını karşıladı. 

ÜRÜN BAŞINA YÜZDE 30 SU TASARRUFU
Çevre dostu kumaşlar ekolojik dengeyi korumanın 

yanı sıra atık oluşumunun da önüne geçiyor. Tüketi-
cinin bu beklentisini karşılamak için harekete geçen 
DeFacto, DoğaKalp Denim koleksiyonunu tüketiciyle 
buluşturdu. Koleksiyon, çevre üzerindeki baskının azal-
tılması hedefl enerek yetiştirilen pamuklardan üretilen 
‘Better Cotton’ iplikleriyle hazırlandı. Standart denim 
üretiminde ürün başına 103.3 litre su kullanılıyor. De-
Facto, sürdürülebilir üretim yöntemleriyle bu miktarı 
11 litreye düşürerek su tasarrufunu önemli ölçüde 

artırdı. Bu koleksiyonda enerji üretimi de ürün 
başına yaklaşık yüzde 30 tasarrufl a gerçek-

leştirildi. Pet şişeleri giysiye dönüştüren özel 
bir teknolojiyle hazırlanan Discovery Kolek-
siyonu ile doğayı zararlı atıklardan korumak 
hedefl endi. Yüzde 100 organik pamuk ku-
maşlardan üretilen bu koleksiyonda or-
ganik tarımın devamlılığını sağlamak için 
çevreye destek veren DeFacto, organik 

üretimin artmasına da katkı sağlıyor. Organik 
pamuk ve organik tarım kumaşlarının tüm üre-

tim aşamaları toprağa ve sulama kanallarına daha az 
kimyasal karışmasını sağlarken, insan vücudunun da 
kimyasal maddelerle temasının önüne geçiyor. 

ORGANİK BEBEK ÜRÜNLERİNE ÖZEL SERTİFİKA
DeFacto, doğal gübre ve pestisitler kullanılarak 

yetiştirilen organik pamuklardan hazırlanan Organik 
Hammadde Sertifi kalı Ürünleri’ni bebek ve çocuklar 
için hayata geçirdi. Ürünler, uluslararası geçerlilikte 
sertifi kaya sahip üreticilerle işbirliği yaparak ailelere 
organik ürün güvencesi sağladı.

11 litreye düşürerek su tasarrufunu önemli ölçüde 
artırdı. Bu koleksiyonda enerji üretimi de ürün 

başına yaklaşık yüzde 30 tasarrufl a gerçek-
leştirildi. Pet şişeleri giysiye dönüştüren özel 
bir teknolojiyle hazırlanan Discovery Kolek-
siyonu ile doğayı zararlı atıklardan korumak 
hedefl endi. Yüzde 100 organik pamuk ku-
maşlardan üretilen bu koleksiyonda or-
ganik tarımın devamlılığını sağlamak için 
çevreye destek veren DeFacto, organik 

üretimin artmasına da katkı sağlıyor. Organik 

maVi Bir Gelecek 
Ve YeŞil Yarınlar 
iÇin mücadele

M
armara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun 
çözümü için çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği 
Bakanlığı öncülüğünde kurulan, Marmara Denizi 
Koruma Eylem planı Koordinasyon Kurulu’nda 

yer alan TUrMEpA, Garanti BBvA desteğiyle müsilajın yayıl-
masını engellemek, temizlenmesini sağlamak ve genel 
kirliliğin önüne geçmek amacıyla çalışacak. 3 yıl sürecek 
projenin deniz temizliği ayağında iki adet deniz süpürgesi 
öncelikle istanbul Boğazı’nı temizleyecek, ancak bu süpür-
geler acil durumlarda müsilaj ve katı atık temizliği yapmak 
üzere başka denizlere de gidecek. 

ÜÇ YIL SÜRECEK FARKINDALIK EĞİTİMLERİ BAŞLADI
projenin ikinci ayağını ise farkındalık eğitimleri oluşturu-

yor. Garanti BBvA Genel Müdürü recep Baştuğ ve TUrMEpA 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun da eşlik 
ettiği ilk çevrimiçi dersin açılışına, Kocaeli’nin 4 ilçesinden 
362 öğrenci katıldı. Bölgeye özel hazırlanmış eğitim sunum-
ları, dijital oyunlar, kısa filmler ve farkındalık faaliyetleriyle 
özellikle öğrenciler, öğretmenler ve çarpan etkisiyle bölge 
halkının bilgilenmesi sağlanacak. çevrimiçi eğitimlerin yanı 
sıra Mavi nefes eğitim otobüsüyle de çocuklarla atölyeler 
düzenlenecek. Kocaeli’nin yanı sıra Marmara Bölgesi’nde 
istanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve çanakkale’de, 
60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedeflenen 
eğitimlerle 3 yıl süresince deniz temizliği konusunda bölge-
sel farkındalığın artırılması sağlanacak.

GELECEK KUŞAKLARA TEMİZ DENİZ BIRAKACAĞIZ
Baştuğ, “Doğa bu kez farklı bir şekilde alarm verdi ve 

deniz ekosisteminde yaşayan binlerce canlı türünü etkile-
yen müsilaj sorunu kendini çok güçlü bir şekilde gösterdi. 
Umarız ki bu projeyle, Marmara Denizi’ndeki ekosistemin 
iyileşmesine katkı sağlarken, gelecek kuşaklara daha temiz 
denizler bırakmaya da destek oluruz” dedi. TUrMEpA Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise, “projeyle mavi bir gele-
cek, yeşil yarınlar için hem denizden hem de karadan müca-
delemiz sürecek. Eğitimlerle üç yılda Marmara’yı çevreleyen 
7 ilimize uzanmayı hedefliyoruz. Bu projeyle birlikte ilk defa 
Mavi nefes Eğitim Otobüsümüz de yola çıkıyor. Bunun da 
mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

ürün de doğal 
eTikeTi de!

En önemli gündem maddesi sürdürülebilirlik olan DeFacto, farkındalık 
yaratmayı amaçlayan proje ve koleksiyonlarla dikkat çekiyor. Yeni temala-

ürün de doğal 

YENİ yıla girmemize çok az günler kala, siz de 
hediye seçiminizle sevdiklerinizi etkileyebilirsiniz. Ak-
sesuarlar, kıyafetler, elbiseler, ayakkabılar Özdilek’in 
yeni yıl kataloğunda ve vitrinlerde yerini çoktan aldı 
bile. Özdilek’te ve Özdilekteyim’de her şeyin en özeli 
sevdikleriniz için sizleri bekliyor. Mutfaktan yükse-
len kokular sofralarınızı taçlandırırken her bir lezzet, 
unutulmazlar arasında yerini alıyor. Yemek masanızı 
güzelleştirecek en güzel hediye seçenekleriyse 
Özdilek’te satışa sunuluyor. Ayrıca ailenize ve sevdik-
lerinize sunacağınız en özel lezzetler de Özdilek hi-
permarketlerinde ve yer alan Dürdane Ana Fırını’nda 
özenle hazırlanarak keyifl i sofralarınızda yer buluyor.  

TARZINIZI TAMAMLAYAN ÜRÜNLER BURADA
Her sabah kalktığınızda hissettiğiniz ferahlık Öz-

dilek Ev Tekstili’nin en şık nevresim takımı koleksi-
yonlarında sunuluyor. Peki yeni yıl heyecanını, özel 
havlularla taçlandırmaya ne dersiniz? Yılbaşında ko-

nuklarınızı yumuşak dokusuyla hayran bırakacak, 
tüm sene boyunca sizlere konfor sunacak, yüksek 
kalite havlular da sevdikleriniz için keyifl i bir hedi-
ye alternatifi  oluşturuyor. Tarzınızı tamamlayacak 
seçimler; ceketten eteğe, çantadan ayakkabıya 
bütünlüklü tercihler... Kalite ve uygun fi yat avanta-
jıyla yeni yıl alışverişlerinizde Özdilek şubeleri ve 
Özdilekteyim.com’da sizleri bekliyor. 

mutluluk veren hediyeler Özdilek’te

Şadan 
Kaptanoğlu

Recep 
Baştuğ
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S
til sahibi olabilmek biraz uğraş gerektiriyor. 

Ancak seçilen parçalar ne olursa olsun onları 
tamamlayacak olan parçalar şüphesiz ayak-
kabılarımız oluyor... İLVİ Ayakkabı Kurucu Or-

tağı İlvira Donskaya, yeni sezon trendlerini anlattı... 
“Yeni sezonda, bu kış da önde olan taşlı modeller 

devam edecek. Hacimli aksesuarlar, puf mo-
deller, tüylü terlik ve sandaletler artık sadece iç 

mekânlarda kullanılmıyor. Havlu modellerle tasar-
lanan ayakkabı ve aksesuarlar ön planda olacak.” 

ÇİZME VE BOTLAR VAZGEÇİLMEZ OLACAK  
“Örgü detaylı malzemelerle tasarlanan aksesuar 
detaylarla birlikte, zincir detaylar da yerini koruya-
rak gözleri üzerlerine çekmeye devam edecekler. 
Western tarzını yansıtan çizme ve botlar, her türlü 
görünümü tamamlamalarıyla vazgeçilmezler ara-

sında. Yıllar sonra kar botları yine moda sahnesine 
çıkıyor. Renklerde ise pastel renkler ön planda ola-
cak, özellikle butter, mango şerbeti, pembe tonları, 
zencefi lli bisküvi, saf mavi ve beyaz tonlar dikkatleri 

çekecek. Sandalet ve terliklerde öncelikler; kare 
burunlarda, orta ve kısa-küçük topuklarda olacak. 

Dikkat çekici ve şık tasarımların yanı sıra, konforlu 
yeni sezon yazlık ayakkabılar her dönem olduğu 

gibi yeni sezonda da başrollerde.”

devam edecek. Hacimli aksesuarlar, puf mo-
deller, tüylü terlik ve sandaletler artık sadece iç 

mekânlarda kullanılmıyor. Havlu modellerle tasar-
lanan ayakkabı ve aksesuarlar ön planda olacak.” 
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kar BoTları Yine
moda SahneSinde

İlvira Donskaya

K
aliteyi şıklıkla buluşturan Ab-
dullah Kiğılı Exclusive Cut, kış 
mevsiminin soğuğunda dış 
mekanda tarzını ve zevkini 

göstermek isteyen erkekler için şık 
tasarımların lüksle yorumlandığı kaş-
mir kabanı ön plana çıkarıyor. Özel 
yapısı sayesinde en soğuk havalarda 
dahi vücut ısısını koruyarak üşümeyi 
engelleyen kaşmir kumaşın kullanıldı-
ğı kaban, kaliteli iplik ve özel işçiliğiyle 
yıllara meydan okuyan bir kullanım 
fırsatı sağlıyor. İsteğe bağlı olarak çı-
karılabilen kürk detayı ile ihtişamlı bir 
görüntü de sunan kaban, kışı şıklıkla 
tamamlıyor.  

KALİTE, LÜKS VE KONFOR BERABER
Kalite, lüks ve konforu bir araya 

getiren parçalar, hem şehirde hem 
de kış seyahatlerinde NetWork erke-
ğinin güçlü stilini tamamlıyor. Siyah, 
beyaz, bej, gri, lacivert ve kahveren-
giye ek olarak sarı, mavi gibi canlı 

tonların da kullanıldığı tasarımlar ara-
sında; yün paltolar, kürk detaylı napa 
kabanlar ve birçok farklı renk seçene-
ği ile puffer montlar yer alıyor. 

ANADOLU’NUN MİRASI
Bu yaz AVVA erkeği, kolay hareket 

etme imkânı sağlayan bol ve yuvar-
lak kesimli parçaları gardırobuna ekli-
yor. Slim fi t kalıpların yerini; oversize 
formlar alıyor. Koleksiyon Anadolu 
mirasında yer alan; şile bezi, buldan 
bezi, dastar bezi kumaşla-
rından ilham alıyor. Yaz 
koleksiyonununda yer 
alan parçaların en 
önemli özelliği doğal 
boyaların uygulandığı 
parçalar olması. Se-
zonu domine eden 
renkler arasında  ya-
nık turuncu, pembe, 
koyu sarı, ve yumuşak 
kahve tonları yer alıyor.

kıŞın VazGeÇilmezi 
kaŞmir kaBan
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YılBaŞı Yemeği 
haSTa eTmeSin!
‘Yılbaşında yemeyeceğim de ne zaman yiyeceğim’, ‘Yılda bir 
kez’... Bu cümleleri yılbaşı sofralarında sıkça söylüyoruz. Ancak 
yeni yılın coşkusuyla yanlış besinleri seçmek, ölçüyü kaçırmak 
sağlığımızı tehdit edebilir. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ve-
dat Göral, yılbaşında sağlıklı beslenme için önerilerini sıraladı...

Y
eni bir yıl, yeni bir umut ve güzel 
bir heyecandır. Yılbaşı gecesini 
de sevdiklerimizle geçirmek 
hepimize çok iyi gelir. Ancak 

koronavirüsün hâlâ hayatımızda olduğunu 
unutmayalım... Eğlenirken maske, mesafe 
ve hijyeni ihmal etmeyelim. Ortamın hava-
landırılmasına ve çok kalabalık olmamasına 
özen gösterelim. Aşı olmamış vatandaşların aşı-
larını olması, eksik dozların tamamlanması, hem 
onların hem de sevdiklerinin lehine olacaktır.

KIRMIZI ET YERİNE BEYAZ ET TERCİH EDİN
Beslenmeye gelince, özellikle yılbaşı gecesi, 

kırmızı et yerine hindi, kaz, ördek, tavuk veya 
balık tercih etmeliyiz. Hindi biraz sert olabilir ama 
pişirme tekniği iyi ise tavuğa göre tercih edilebilir. 
Hindinin yağ oranı düşüktür. Pişirme yöntemi 
olarak, yağ ilave edilmeden ve ızgara, haşlama, 
buğulama, fırında veya yağsız tavada pişirme gibi 
sağlıklı yöntemler kullanabilirsiniz. Yanında zey-
tinyağlılar ve salata tüketebiliriz. Pilav, makarna, 
börek gibi karbonhidratı yüksek besinlerden 
uzak durmalıyız. Buharda pişirilmiş veya haşlan-
mış sebzeleri, tuzsuz sunulmalı ve peynir 
soslarından uzak durmalısınız. Yağlı, 
acılı, aşırı baharat ve soslar-
dan da uzak durun. 
Sebze ağırlıklı 
masada, asitli ol-
mayan, şekersiz 

ve düşük kalorili içecekler tercih edin. Yılba-
şında aşırı alkol alınması, refl ü, pankreasta 
harabiyet ve karaciğere toksik etki gibi 
olaylara neden olabilir. Geceyi, mutsuz kı-
labilir. Yemekten sonra Türk kahvesi sindiri-
minizi kolaylaştırabilir. Refl ü, ülser, koroner 
kalp hastaları, yüksek tansiyonlular, yılbaşı 
gecesinde aşırı kalorili ve yağlı gıdalardan 

sakınmalı ve mutlaka dikkat etmelidir. Aşırı yağlı 
ve tuzlu beslenme, kalp rahatsızlığını ve tansiyon 
yüksekliğini tetikler. Gece acile gitmemek ve hoş 
olmayan tabloyla karşılaşmamak için tüm bunlara 
dikkat edin. 

KURUYEMİŞİ ÖLÇÜLÜ TÜKETİN
Aşırı yağ içerikli cipsler ve çikolatalar yerine, öl-

çülü ve az olmak şartıyla, kuruyemişler, taze-kuru 
meyveler tüketebilirsiniz. Kuru kavrulmuş fındık 
ve cips gibi tuzlu atıştırmalıkların, çikolatanın da 
yağ açısından yüksek olduğunu ve genellikle tuz 

bakımından da yüksek olduğunu unut-
mamak lazım. Ağır ve şerbetli 

tatlılar yerine, meyve ve süt 
tatlıları olmalı, yemekten 
1-2 saat sonra tüketilmelidir. 

Vücudu rahatlatmak 
için, bitkisel çaylardan 
melisa, rezene çayı 
içebilirsiniz. Herkese 

şimdiden mutlu yıllar 
diliyorum...

YELİZ COŞKUN

yeliz
.coskun@aksam.com.tr

Vedat Göral
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eVin her
kÖŞeSi Şık
Y

aşam alanlarını yenilemek isteyen veya sil baştan 
yeni bir dekorasyon oluşturmak isteyen ev sahipleri 
için farklı tarz salonlar, şık yemek odaları, konforlu 
yatak odaları en zorlayıcı konulardan biri. Evimizin 

daha şık, rahat ve işlevsel olmasını sağlayacak yeni tasarımlar 
bulmanın şimdi tam zamanı! 

Bellona, Montego koleksiyonuyla yaşam alanlarına şıklık ve 
rahatlık katmak için yeni tasarımları sizlerin beğenisine sunu-
yor. Evin tamamına seslenen ürün çeşitliliğiyle; dikkat çeken 
konsepti, renk kombinasyonu, özel tasarımı ve incelikli detay-
larıyla tüm farklılığını ortaya koyuyor. 

Özenle hazırlanan yemekler, koyu muhabbetler, giderilen 
özlemler, kutlamalar ve çok daha fazlası bu alanda paylaşılır, 
hafızalara kazınır. Montego Yemek Odası’nın modern, konforlu, 
kullanışlı ve bulunduğu mekanla bütünleşebilen karakterize 
modeli, iddialı ve şık ortamlar oluşturuyor. Özel olarak dizayn 
edilmiş ayak ve kulp yapısıyla ilgi çeken tasarımı, deri ve ku-
maş kullanımına sahip sandalyeleri ve desenli siyah mermer 
süslemesiyle de dikkat çekiyor.

İtalyan chester tarzıyla tasarlanmış, altın sarısı metal detayları 
ve eşsiz tasarımıyla Montego Koltuk Takımı, bulunduğu alana 
şıklığı ve asaleti getiriyor. Estetiğin ön planda olduğu, hem kon-
sept hem de stil bütünlüğünün bir arada bulunduğu takım, göz 
alıcı ve modern görünümüyle zamana meydan okuyor.

Montego Yatak Odası; ahşabın zarif dokusunu ve derinin muhteşem 
uyumunu evinize huzur ve şıklıkla bir arada getiriyor. Takım, zarafeti-
nin yanı sıra fonksiyonellikleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor. 
Geniş depolama alanları, LED aydınlatmalı askıları ve detaylı iç böl-
meleriyle fonksiyonelliği ve şıklığı bir üst seviyeye taşıyor.

ZİYAFET DOLU YEMEKLER

ZAMANSIZ MODERNLİK

HAYATINIZA KEYİF KATACAK DETAYLAR
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meVSimin 
renklerini
kolumuza 
Takacağız

B
aharın tazeleyici havasıyla çanta tasarımlarında ön 
plana çıkan canlı renkler, ışıltılı detaylar ve feminen 
tavır, yazın ince kanvas ve hasır dokularla bir araya 
gelir. Trendlere yön veren dünyaca ünlü markaların 

2022 İlkbahar/Yaz sezonuna yakından baktığımızda, neredey-
se tüm çanta koleksiyonlarında mevsimin tazeleyici etkilerini 
görmek mümkün. İncelikle tasarlanan detaylar, zincir saplar 
ve baskılar metalik yüzeylerde, ince deri, kanvas ve hasır 
dokularda hayat buluyor. Sarı, turuncu, açık yeşil gibi ‘citrus’ 

tonları birçok tasarımcının renk paletinin ortak paydasında. 
Bunlara ek olarak, geçtiğimiz sezonlardan uzanan ve zaman-
sızlığıyla nam salan baget, mini ve kova çantalar 2022 İlkba-
har/Yaz koleksiyonlarında sıkça karşımıza çıkıyor. Bu tasarım 
stili özellikle Bottega Veneta, Valentino, Saint Laurent, Balen-
ciaga ve Celine’de baskın.

GÖSTERİŞLİ TASARIMLAR ÖN PLANDA
Günlük stile dahil olan taşlı ‘Sindirella’ ayakkabılarından 

ilhamla tasarlanan çantalar, sanat eseri niteliğindeki tavırlarıy-
la yeni sezonun arzu nesneleri arasında yer alıyor. Gösterişli 
ayakkabı tasarımlarındaki başarılarını yeni çanta koleksiyon-
larıyla pekiştiren ve son yıllarda en çok talep gören markalar 
arasına giren Amina Muaddi ve Mach & Mach, ışıltı trendinin 
dozunu zirvede yaşamak isteyenlerin tercih edebilecekleri 
ürünler sunuyor. 2022 İlkbahar/Yaz sezonunda kusursuz 
işçilikle hazırlanan tasarımlar modaseverleri iddiası yüksek, 
cesur, özgüvenli ve dikkat çekici bir sezona davet ediyor.

Kış sezonundan bahara geçerken koyu renkli ve kalın tasarımlarda; renkler 
canlanıyor, dokular hafi fl iyor. Bu yıl elimizden düşmeyecek çanta trendleri-
ni Beymen Ayakkabı Çanta Satın Alma Müdürü Melissa Assa anlattı...

Çağlayan Architects’ten Proje 
Koordinatörü Ayşegül Çakır, 
pandemi sürecinde evlerde en 
çok yapılan uygulanan deko-
rasyon değişikliklerini anlattı.

P
andemiyle birlikte evde geçirdiğimiz zamanın 
artması dolayısıyla yaşam alanlarımız birçok ama-
ca hizmet verir duruma geldi. Evden çalışanlar 
için ofi s, spor yapmayı sevenler için spor salonu 

vb. gibi örneklendirmeler yapabiliriz. Bunun sonucunda 
geçirdiğimiz vakit arttıkça yaşam alanımıza bakış açımız 
değişmeye başladı. Kaçınılmaz olarak mekanları daha 
fonksiyonel olarak değerlendirip, nasıl değişimler yapıp 
daha işlevsel hale getirebiliriz gibi soruları sorarak etrafı-
mızı gözlemlemeye başladık. Beklenmedik şekilde ortaya 
çıkan bu salgın hastalığın etkisiyle her alanda ilk madde 
temizlik ve hijyen konusu oldu. Evlerimizde kullandığımız 
her malzemeyi bu açıdan ele almaya başladık. 

BİTKİLERE VERDİĞİMİZ DEĞER ARTTI
Temizliği daha kolay olan, leke tutmayan malze-

melere yönelim başladı. Yine yıllarca biriktirdiğimiz 
eşyalarımıza artık sadece birer eşya olarak bakmayıp, 
onların temizliğine ayıracağımız vakitleri göz önünde bu-
lundurarak, mekanlarda sadeleşmeye gitmeye başladık. 
Bu sadeleşmeyle birlikte düzen ve organizasyon daha 
önemli hale geldi. Metrekarelerimizi genişletemesek 
bile mekanlarda bulacağımız uygun çözümler ve orga-
nizasyonlarla yaşam alanlarımızda kendimize daha fazla 
alan yaratmaya çalıştık. Fonksiyonellikle beraber psikolo-
jik olarak da bu zor günlerde kendimizi daha iyi hissetti-
rebilecek yenilikler yaptık. Bitkilerin evlerimizdeki değeri 

arttı, daha fazla alanı onlara ayırdık. Araştırmalarca kanıt-
lanmış olan, stres ve endişeyi azaltması, hava kalitesini 
düzeltmesi gibi etkileri bu süreçte beklentilerimizi büyük 
ölçüde karşıladı. Sade ve ferah mekanlar yaratarak, ken-
dimizi daha güvende ve huzurda hissettik. 

DUVARLARDA SAKİNLEŞTİRİCİ RENKLER SEÇİLDİ
2022 yılında geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız bu zorlu 

sürecin etkisini görmememiz mümkün değil. Salgın has-
talıkların, iklim krizinin artık daha fazla dikkat çekmesiyle 
ekolojik, sürdürülebilir malzemeler ve tasarımlar trend ol-
maya devam edecek. Beyaz, krem, fi ldişi gibi sakinleştiri-
ci etkiye sahip renkler birbiriyle kombinlenerek ferah alan-
lar yaratılabilecek. Bu alanlar çevre dostu rattan, bambu 
gibi malzemeler kullanarak desteklenebilir.  Doğanın öne-

mini daha fazla anladığımız bu dönemde naturel tonlarda 
yaptığımız ufak dokunuşlar önem kazanacak. İskandinav 
kültürüne ait “hygge” yaşam felsefesini 2022 yılında daha 
fazla içselleştirmeye başlayacağız, evlerimizde ve hayatı-
mızda bunun yansımalarını deneyimliyor olacağız.

eVde durdukÇa dekoraSYon SadeleŞTi

Ayşegül Çakır
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M
odaya göre şekillenen aksesuarlar, şüphesiz 
kombinlerimizin en tamamlayıcı parçaları oluyor. 
Aksesuar denilince de akla ilk kolye, yüzük, 
küpe ve bileklik geliyor. 2021’de en çok hangi 

modelleri tercih ettiğimiz Atasay Mücevherat CEO’su Ata-
say Kamer, yeni yılda trend olacak takıları anlattı.

2021’de neler taktık, hangi ürünler ön plana çıktı?
Bu yıl post-pandemi dönemiyle birlikte yeniden şekille-

nen trendler hayatımızdaydı. Kat kat zengin minimal çoklu 
tasarımlar, çoklu, tamamlayıcı ve bangle bilezikler, dev halkla 
küpeler, chunky zincir kolyeler, oyunsu, heykelsi, üç boyutlu 
ve soyut formlar, yaprak formlu bitkisel yaklaşımlar, devlik his-
sinin hafi fl etilmiş formları ile içinde hikayesi olan moda ruhu 
yüksek tasarımlar ön plana çıktı. Özellikle evlilik teklifl erinin 
yıldızı haline gelen baget yüzükler modern tarzlarıyla en çok 
tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Son dönemde öne 
çıkan küpe tasarımları bu sezon vazgeçilmezlerimiz haline 
geldi. ‘Kulak partisi’ olarak ifade ettiğimiz, bir kulakta çoklu 
küpe kullanımı da öne çıktı. Bu yıl farklı ve yeni renk kodlarıyla 
tanıştık. Tek renk etkisi yerine ikili renk gamlarını daha çok 
tercih ettik. Bordo-bej, yeşil-pembe, bebek mavisi-kahverengi 
kombinasyonları en çok gördüğümüz ikililer oldu. Tek renk 

etkisine baktığımızda ise açık sarı, okaliptüs ve petrol yeşili, 
ay taşı, lavanta, lacivert gibi renkler, değerli madenler ile birle-
şerek trend tasarımlar haline geldi. 

RENK KOMBİNASYONLARI GÖRECEĞİZ
2022’de takı trendi nasıl şekillenecek, neler takacağız?
Moda Konsept Danışmanımız ve Intercolor Uluslararası 

Renk Konseyi’nin Türkiye temsilcilerinden biri olan Özlem Süer 
ile 17 yıldır süren işbirliğimiz var. Kendisinin konsept danışman-
lığında, ödüllü tasarım ekibimiz ile birlikte yol gösteren öncü 
çalışmaları hayata geçiriyoruz. Mücevher modasının yükselen 
yıldızı sarı pırlanta, son dönemde oldukça popüler olan değerli 
taşların başında geliyor. Biz de sarı pırlantanın göz kamaştıran 
ışığını yansıtacak ‘Fancy Yellow Diamond’  koleksiyonuyla 
yükselen bu trendi yakalayarak mücevher tutkunlarıyla bu-
luşturduk. Bu yıl da mağazalarımızda aynı koleksiyonumuzu 
sunmaya devam edeceğiz. Açık sarı, mor, yeşil ve pembe 
kombinasyonu, bordo bej skalasıyla daha çok karşılaşacağız. 
Bebek mavisi ve kahverenginin uyumu, tek renklerde ekrudan 
açık sarıya uzanan skalanın tonları mücevherlerle daha çok 
buluşacak. Mono renk olarak daha sofi stike morlar, lacivert ve 
bebek mavisine uzanan skalayı da hayatımıza dâhil edeceğiz.

Yeni Trend Sarı pırlanTa

Atasay Mücev-
herat CEO’su Atasay 

Kamer, 2021 yılında evlilik 
teklifl erinde en çok baget 
yüzüklerin tercih edildiğini 
belirterek, “Yeni yılda mü-
cevher modasının yükse-

len yıldızı sarı pırlanta 
olacak” dedi.

Ten kokuSu eVlere TaŞınıYor
K

oku her kültürde ve pazarda çok farklı trend-
ler üzerine ilerliyor. Örneğin bizim de yer aldı-
ğımız Asya pazarında kullanıcılar kendilerin-
den öne çıkacak bir kokuyu tercih etmiyorlar, 

tenleriyle bütünleşecek, çok keskin olmayan kokular 
öne çıkıyor. Orta Doğu pazarı’nda ise daha çarpıcı 
ve keskin notalara sahip parfümler tercih ediliyor ve 
trendler bu yönde devam ediyor. Sağlığa, ruha iyi gele-
cek, zihni sakinleştiren ve rahatlatan, doğadan ilham alarak 
geliştirilen ürünlerin değerli olduğunu belirten Atelier rebul 
Kurucu Ortağı nüket Filiba, 2022 koku trendlerini anlattı...

“Geçtiğimiz 1.5 sene o kadar çok evlerimizde kaldık ki, 
doğanın, yeşilin kokusunu, hissettirdiklerini özledik. Biz 
de doğadaki unutamadığınız anılardan ilham aldık ve mis 
kokulu bahçelerin, benzersiz ve yemyeşil doğanın büyüle-
yici kokularını yüzde 100 el yapımı ‘stoneware’ seramikler 
eşliğinde My Beautiful Garden Koleksiyonu’nda bir araya 

getirdik. Önümüzdeki dönemde bu trendlerin daha 
da yükselerek devam edeceğini düşünüyoruz. ve 
elbette sürdürülebilir, kaliteli içerikler, ‘curelty free’ 
temiz formüller... Son dönemlerde özellikle bireyle-
rin de daha çok bilinçlenerek dikkatle önemsediği 
güvenli içerik, koku sektöründeki farkındalığı da 
artırdı. Dünyanın farklı yerlerinden seçtiğimiz kalite-
li doğal içeriklerimizle tüketicilerimizin yanındayız. 

127 yıllık koku uzmanlığımızla, kolonyalarımızın içeriğin-
deki kaliteli 80° etil alkol oranı ile güvenli hijyen sağlıyoruz. 
Kokuda yeni trend ise bütünsel koku deneyimi. Tüketiciler 
tenlerinde taşıdıkları notaları tüm ritüellerinde farklı alan-
larda da kullanmak istiyorlar; artık salonlarında, banyola-
rında da benzer kokuları duymak istiyorlar. Aynı notalar, 
farkı formüllerle parfüm, el ve vücut kremi, oda parfümü 
ve mumlarda karşımıza çıkabiliyor. Yaşam enerjisini pay-
laştığımız bu notalar her dönem farklılaşabiliyor.”
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