1

L

6. YI

YAŞAM&STİL

25 Aralık 2020 Cuma / AKŞAM’ın ücretsiz ekidir

2021

DEĞİŞİM VE
YENiLiK YILI
✓Bu senenin makyaj ve bakım trendleri ✓ Moda sektörüne yeni soluk ✓

Dekorasyonda hijyen dönemi
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aşırılıklar yılı yaşadık
şiMdi özgÜrleşiyoruz
2020 hepimizin hafızasında ‘felaketler yılı’ olarak kaldı. Temennimiz ise tüm olumsuzlukların 2021’de yerini umuda, iyiliğe ve sağlığa bırakması.. Peki yeni yılda Türkiye’yi ve
burçları bekleyen sürprizler neler? Deneysel Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı anlattı.

“2020

nasıl bir yıldı?”
diye herhangi
birine sorsak,
tatlı bir yorum bulmaya zorlanırız. Nice
acılar, sağlık problemleri, yangın ve afetler 2020 yılının aşırılıklar yılı olarak kayda
geçmesini sağladı. astrolojik açıdan da
böyle oldu. aşırılıklar yılı yaşadık. Normal
bir yıl sürecinde dört tutulma, iki ya da
üç Merkür Retro’su olurken, 2020 yılında

neredeyse tüm gezegenlerin Retro’suna
şahit olduk, 6 ayrı tutulma yaşadık, yaşıyoruz. Tüm bunlar ruhsal sağlığımızı
derinden etkiledi. 2021 yılı ekonomik anlamda 2020 yılında yaşadığımız zorlukları
aratacak fakat yeni iş sahalarının gelişmesine, daha çok birlik bilinciyle hareket
etmemize de olanaklı kapılar aralayacak.
Bütünü, halkları, eşitliği düşünen bir yıla
başlıyoruz. 2021, fırsatlar doğru değerlen-

dirilebilirse krizlerin avantaja dönüştürülme sürecinde ülke anlamında iyileşme
süreci yaşatacak.
Özgürlük dediğimizde eşit haklar daha
fazla ön plana taşınacak ve ekonomik
özgürlük kavramı ise ayrıcalıklı kullanım
hizmetleri yerine her kesimin hızlıca ulaşabileceği uygulanabilirlik esasına göre
ilerleyeceğimiz yeni düzenlemelerle 2021
yılında bizi daha fazla selamlayacak.

kenan Yasin
Bölükbaşı

kOÇ: Bu yıl hayatınıza gelecek özgürlükler yılı. Fakat 2020’nin size getirdiği
sorumlulukları aşmakla
ilgili zorlanacağınız bir 6 ay yaşayabilirsiniz. Bu yılın ilk yarısında sorumluluklarınızı nasıl düzenleyeceğinizi
öğrenmeye çalışacaksınız. 2021’nin
size tavsiyesi insanlarla iletişiminizi
artırmanız ve davetlere katılmanız.

YaY: 2021 yılı boyunca
özgürlüğü elinize almış
bir şekilde ilerleyeceksiniz. Eylemlerle dahil
olmak yerine ﬁkirlerle hayatınızı idame ettirmek hususunda 2021 yılı sizi
destekleyecek. İletişiminize, sözcüklerinize ve insanlarla konuşma tarzınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.
Özgürlüğü elinize alacaksınız.

BOğa: Bu yıl kariyer
değirmeninizin çarkını
oluşturmak için önemli
bir yıl olacak. Güvencelerinizi yaratmak için yeni bir sistem
yaratmalı, o sistemin yöneticisi olmalı, işinizin başına geçmelisiniz. 2020
yılında hangi konularda yetenek geliştirdiyseniz bu yetenekleri artık kariyer alanlarına dönüştürme zamanı.

Oğlak: Bu yıl artık bereket ve para kapılarını ön
plana çıkartabileceğiniz
önemli bir zaman olacak.
İlk başlarda özellikle yılın ilk çeyreğinde nisan ayındaki yeni aya kadar
kendi hayatınızda kıtlık bilincine sahip
olduğunuzu düşünebilirsiniz. lüks tüketim ve harcamaları ertelemeyi ve bu
alanlara dikkat etmeyi ihmal etmeyin.

İkİZlER: Bu yılki birçok
tutulma sizin burcunuzda gerçekleşecek. kaderinizi yeniden şekillendirmek ve değiştirmek adına olumlu
bir zamanda olacaksınız. Fakat bunu
yaparken başkalarıyla hak, hukuk ve
adalet süreçlerine dikkat ederek ilerlemeniz gerekli. kendi içsel muhakemenizi yapabileceğiniz bir yıl olacak.

aSlaN: Hak, hukuk konularında ön plana çıkacağınız bir yıl sizi bekliyor. Bu yıl aşk, evlilik, statü, taşınma gibi konular gündeminizde
olabilir. Bu yıl artık sorumluluklarınızı
paylaşarak, grup aktiviteleri içerisinde
güzel bir şekilde ilerletmeyi öğretecek.
Özgürlük alanları kazandığınızı ve tatillere çıkabildiğinizi keşfedeceksiniz.

TERaZİ: 2021 yılı sağlık,
huzur, bereket ve aşk konularında sizi fazlasıyla
destekleyecek. Bebek
bekleyenlere müjdeli haberler getirebilecek bir yılla karşılaşacaksınız.
Özellikle aşk ve ilişkiler konusunda
doğru seçimleri yaparak ilerlediğiniz
güzel bir yıl geçirmek yine sizin seçim ve tercihlerinizin elinde olacak.

kOVa: Bu yıl sizin yılınız.
İnsanlar tarafından önce
taşlanıp sonra alkışlanabilirsiniz. Destek bekleyerek kendi hayatınızı cehenneme
dönüştürmek yerine işi kendi üstünüze sırtlanıp kendi başınıza bir şeyleri
yapmak için çaba gösterdiğiniz an
hayatınızı cennete dönüştürebileceğiniz bir 2021 yılı sizi selamlıyor olacak.

YENGEÇ: 2020 yılı boyunca aşk, statü gibi konularla ilgili çok zorlandınız.
artık 2021 yılında daha
fazla feraha çıkacağınız güzel bir zaman olacak. Özellikle konular sizin
canınızı sıkıyorsa bile o konulara
sınır çekmeyi başarabileceksiniz. kurulu düzeninizin size getirdiği keyiﬂi
alanlarını bu yıl kullanabileceksiniz.

BaŞak: 2021 yılı sağlık
problemlerine dikkat etmeniz gereken önemli bir
yıl. Fikirleriniz düşünceleriniz insanları çok etkileyecek onun
için onlara karşı sarf ettiğiniz sözcüklere dikkat etmelisiniz. Evcil hayvan
sahibi olabilirsiniz. kendi sorumluluk
alanlarınızı yüceltmek için biraz fazla
çalışırken kendinizi bulabilirsiniz.

akREP: 2021 yılı aile,
yuva ve köklendiğiniz
alanlarda yeni değişimlere vesile olacak önemli
bir yıl olacak. Emlak ve gayrimenkul
yatırımları yapabilirsiniz. Fakat hayatınızın kontrolünü ele almak için yılın
ilk 6 ayı boyunca zorlanacaksınız. kasım ayındaki tutulma sizin hayatınızı
farklı alanlarda değiştirebilir.

Balık: Bu yıl ihanetler,
acılar, travmatik kayıplar
ve geri planda dönen işlerle yüz göz olabileceğiniz önemli bir yıl. Bu yıl kendinizi artık
arka planda oturarak izleyeceksiniz.
ağustos ayına kadar kendi hayatınızda çevrenizi değiştirebilirsiniz. Yılın
ikinci yarısından sonra ise yaptığınız
fedakarlıklar artık karşılık bulacak.
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ruj dağılMayacak
gözler parlayacak
Pandemi dolayısıyla
hayatımıza giren cerrahi maskeler makyaj
alışkanlıklarını da
değiştirdi. Flormar Pazarlama Direktörü ve
İcra Kurulu Üyesi Can
Dilek, sektördeki değişimi ve yeni makyaj
trendlerini anlattı.

P

anDeMiYle beraber
değişen makyaj ve
güzellik alışkanlıkları neler?
Pandemiyle beraber hayatımıza
giren maskeler sebebiyle doğal olarak
göz makyajı daha
fazla önem kazandı.
Dolayısıyla makyaj ve
kozmetik alışverişlerinde
daha yoğun maskara, eyeliner, göz kalemi, far gibi ürünler
ön plana çıktı. Bununla beraber kalıcı
performans sergileyen rujlar ve makyaj
sabitleyici ürünler gibi uzun süre kalıcılık sağlayan ürünler de değer kazandı.
Pandemiyle tüketiciler artık eskiye göre
kişisel bakımlarına daha fazla önem
vermeye başladılar. Antibakteriyel ürünler ve kolonyolar ön plana çıktı. Biz de
geliştirdiğimiz yeni hijyen serisiyle bu
ihtiyaca hızlı bir şekilde cevap verdik.
Ayrıca evde çok vakit geçirildiği için oje
ve tırnak bakım ürünlerine olan talep
de artmış oldu. Bu sıkıntılı günlerde
hayatı renklendirmenin en kolay yolu
ojeden geçiyor diyebiliriz.
GÜZELLİK VE BAKIM BİR ARADA

2021’in trend renkleri
neler olacak?
2021 bir yandan parlak ve dikkat çekici, bir yandan da oldukça
doğal tonların dengeli olarak hayatımızda olacağı bir yıl olacak. Yeni
yıl itibarıyla hâlâ maske kullanımı

Can Dilek

devam edeceği için özellikle
de göz makyajında iddalı
renkleri sıkça göreceğiz. Aydınlık etkisi
veren şampanya
ve inci renkleri de
hem göz makyajına, hem de ten
makyajına ışıltı
katmak için sıkça
kullanılacak. Dudaklar
2021’de pembe, nude
ve doğal tonlarda olacak.
Pembe yanaklarda da etkisini
gösterirken, tene göre doğal ve sağlıklı
görünümü tamamlayıcı şeftali tonlarını
da göreceğiz. Kış sezonu boyunca
göz makyajında neon ve ışıltılı renkler
kadar buzul etkisi yaratan mavi ve lila
renkleri de 2021’de karşımıza sıklıkla
çıkacak. Yüze ve vücuda ışıltı katan
makyaj ürünleri, teni parlak ve aydınlık
gösteren ürünler yeni dönemle beraber
hayatımızda önemli bir yer edinecek.
Makyaj ürünlerinin formülasyonları
artık bakım içerikli olarak karşımıza
çıkacak. Yani güzelleştirirken bir yandan da bakım yapan ürünler 2021’de
sıkça kendini gösterecek, tüketici de kullanım alışkanlıklarını bu yönde değiştirecek.
Bu etkiyi ağırlıklı olarak
dudaklarda hissedeceğiz. Tırnaklarda ise her
zaman olduğu gibi
renk, çeşitlilik ve
bakım ön plana
çıkacak.

yılbaşı gecesi için ev Makyajı tÜyoları
l
’orÉal Paris Makyaj Tasarımcısı
Ali Rıza Özdemir’e ‘2021 Yılbaşı
gecesinde evde de göz alıcı görünmek isteyenler için nasıl bir makyaj
önerirsiniz?’ diye sorduk... İşte her
kadının merak ettiği o cevap...
“Ev kutlamalarında doğal
görünümlü makyajın büyüsünü
bozmamak için, her zaman soft
geçişler kullanmalısınız. Doğal
tonlarda makyaj yapıyorsanız, en
fazla bir noktaya dikkat çekmelisiniz. Doğal bir ten makyajıyla göz,
dudak, elmacık kemikleri gibi belli
bir bölgeyi ön plana çıkarmak en
doğrusu olacaktır. Makyajın kalıcı
olması için mutlaka cildin temiz-

lenmesi ve nemlendirilmesi gerekir.
Sağlıkla ışıldayan bir cilt ve kusursuz bir
ruj görünümü için yapacağınız peeling
ve uygulayacağınız nem cildinizin rahatlaması için de oldukça önemli. Bunun
için ışıltı canlandırıcı şeker peelingini
ve makyaj bazı olarak da kullanılan
nem terapisi aloe vera suyunu
öneriyorum. Parlak ve canlı
göz makyajlarının yine canlı
renklerdeki rujlarla kombinlendiği, kirpilerinizin daha
hacimli, gözlerinizin
daha büyük
göründüğü
maskaralarla
dikkatleri üze-

rinize çekebilirsiniz. Yılbaşı makyajının
klasiği kırmızı ruj da göz alıcı bir dudak
makyajı için bu gecenin vazgeçilmezi
olacak. Önemli olan ten renginize uygun
bir kırmızı ruj seçmek. Öte yandan makyajınız ve saçlarınız birbirinin aynasıdır.
Saçlarınızın ışıltısı ve makyajınızın
kusursuzluğu baş döndüren
güzelliğinizi ortaya çıkarmanızı
sağlayacaktır. L’Oréal Paris
Elseve Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Kremi’ni uygulayarak
mükemmel şekil alan, gece
boyunca kabarmayan,
yumuşak ve parlak
görünümlü saçlara
Ali Rıza Özdemir
kavuşabilirsiniz.
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Mobilyada konfor
ve hijyen dönemi

Koronavirüs tedbirleri mobilya tercihlerini de etkiledi. Sosyal mesafe kuralları ikili ya da üçlü kanepelerin tahtını sallarken tek kişilik mobilyalar yükselişe geçti. Artık kolay temizlenen ve yüksek ayaklı mobilyalar talep ediliyor.

Antibakteriyel kumaş tercihi
Y
eni düzende home-office çalışma süreçleri arttı. Bu durumda
mobilya tasarımının seyrinin
değiştiğini belirten Kelebek Mobilya
Tasarım Müdürü Gürkan Gülturan,
“Konforlu mobilyanın ve antibakteriyel
kumaşın önemi büyüdü” dedi.
Yeni yılda, ev dekorasyonunda
neler trend olacak?
Yeni yıl ile birlikte tabiatın bize sunduğu dokular evimize daha çok girecek. Keten dokular, pattern efektler,
koleksiyonlarda yerini bulup evinizi yalın
ama iddialı bir yer haline getirecek.
Tarçın ve siyahın tonları, renk olarak
daha belirgin hale gelecek. Silinebilir
özelliğiyle deri kullanımı artacak.
Dekoratif aksesuarlar daha yalın
halde sergilenip doğal malzemeler
tercih edilecek. Metalik lüks etkiler
ise göz yormayıp detaylarda yer edinecek. Alan genişliğini artıran aynalar
ise daha dikkat çekici duvar sergilemesine olanak sağlayacak.
Çalışma odası, en çok vakit geçirdiğimiz mutfak ve salonun dizaynla-

rında nelere dikkat edilmeli?
İnovatif detaylar barındıran tasarımlar
tercih edilmeli. Seçilen koleksiyon göz
yormayan sadelikte fakat ilham verici
şıklıkta olmalı. Pandemiyle ev içinde
geçirdiğimiz vakit arttı ve şirketler de bu
yeni sürece adapte olup yeni çalışma
sistemleri geliştiriyor. Dolayısıyla yeni
düzende home-office çalışma süreçleri
arttı. Bu durum da mobilya tasarımının seyrini etkiledi. Ev içinde çalışma

alanlarının yaratılması adına fonksiyonel
detaylar, USB girişli modüller koleksiyonlara daha sık adapte ediliyor. Evde
geçirilen sürenin artması ile birlikte
oturma gruplarında ergonomik konforun
önemi daha da anlaşıldı. Ayrıca koltuk
üzerinde geçirilen süre arttığı için kullanılan kumaşların tuşesi ve kalitesi daha
dikkat edilmesi gereken bir unsur haline
geldi. Antibakteriyel kumaş ve halılar ise
süreç gereği önemli hale geldi.

İlk tercih fonksiyonel olması
Tüketiciler aylar süren karantina sürecinin ardından, evlerde daha az yer kaplayan, daha ergonomik ve aynı zamanda
güvenli üretim belgesine sahip ürünlere
yöneldi. Kilim Mobilya Genel Müdürü
Cihat Şahin, salgının etkilerinin sürmesinin beklendiği 2021 yılında ve sonraki
birkaç yılda fonksiyonel ve minimal
ölçülü mobilyalara talebin artarak devam
edeceği değerlendirmesinde bulundu.
Tüketicilerin yüksek ayaklı, temizliği kolay,

daha minimal ölçülerdeki ürünlere ağırlık
verdiklerini belirten Cihat Şahin, “Biz Kilim
Mobilya olarak müşterilerimize fonksiyonel, tek kişilik ve çift kişilik, yatak rahatlığı
sunan hafif ürünler sunuyoruz. Çoklu
oturma gruplarında da azalan bir talep söz
konusu; etrafı yüksek bloklu ve oturan
kişiyi çevresinden izole eden tekli koltuklar yükselişte. Soft grup ürünlerde yüksek
ayaklı, temizliği kolay daha minimal ölçülerdeki ürün gamımızı artırdık” dedi.

Fonksiyonel
ürüne talep arttı
Hijyenin ve hijyenik malzemelerin öneminin arttığı bu dönemde,
hijyen teknolojilerinin ve dijitalleşmenin etkisini hissettiren, insan
ve doğa arasındaki ilişkiyi güçlendiren doğal dokular ön plana çıktı.
DesignFloor tasarım ekibi, birbirinden çarpıcı zemin çözümleriyle
2021 trendlerini sıraladı:
Hijyenin sürdürülebilirliği hayatımızın odağı haline gelmişken
yaşam alanlarımızdaki zeminlerin
temizliğine destek olan özel kilit
sistemleri ve hijyen teknolojileriyle
üretilen parkeler 2021 yılında öne
çıkıyor. Cilaya ihtiyaç duymaksızın
kalıcı bir ışıltıya sahip olan parlak
parkeler, modern, vintage ve klasik
yüzey tasarımlarıyla büyük bir ilgi
görüyor. Balıksırtı parkeler kademeli
desenlerine rağmen çok şık ve
homojen bir görünüm yaratarak
özellikle geniş ve eşyanın az olduğu
açık mekanlarda ferahlığın gücünü
artırıyor. Bu geleneksel parkeler,
ışığı en üst düzeye çıkarmak için
tasarlanan, soluk renkli duvarlar,
süslemelerden arındırılmış açık
alanlar ve beyaz tonlarla karakterize
edilen İskandinav tarz tutkunları için
ideal olarak kabul ediliyor.

İstanbul
SERGİ
Modern’in
yeni fotoğraf
sergisi, sıradan
anlara sıra
dışı duygular
yükleyen
Şakir
25 KASIM 2020 - 31 MART 2021
Eczacıbaşı’nın
İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ
300’ü aşkın
Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi
No: 99, 34430, Beyoğlu, İstanbul
fotoğrafına
www.istanbulmodern.org
yer veriyor.

ŞAKİR ECZACIBAŞI

SEÇİLMİŞ
ANLAR
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‘vır us’
dolaba
giriyor

“Dünyada bir ilk olan ve toprağa
gömüldükten 3 ay sonra yok olmaya
başlayan, yenilebilir bitkiye dönüşen
kumaş üzerine çalıştık ve şimdi
koleksiyonlarımızda kullanıyoruz.”

Teknolojinin tüm özelliklerine sahip, doğaya duyarlı, konforlu ve yenilikçi ürünler
tasarlayan Ezra ve Tuba Çetin kardeşler, ‘VIR US’ adını verdikleri koleksiyonlarını
anlattı: ‘Antivirüs ürünler teknolojilerle birleşerek gelişecek.’

T

ürkiYe’De giyilebilir teknolojinin
öncüsü olan Ezra ve Tuba Çetin kardeşler, geleceğin modasını ve salgın
bittikten sonra moda dünyasının nasıl bir
konumda olacağını anlattı.
“Normalleşme süreci başladığında,
tüm dünya ilk iş mağazalara saldırdı. Bu
öncelikle, uzun zaman dört duvar arasında kaldığımız içindi. Artık dokunmadan
alışveriş yapma dönemi başlıyor. Bu sene
insanların ruh hali koleksiyonlara hakim.
Daha soft ve toprak tonları etkili. Esasında
satışlara baktığınızda renkli koleksiyonlar
var ama talep yok. Bizim koleksiyonumuzda siyah beyaz, gri gümüş, toprak tonları
bakır detaylar var. Ama kumaşlar antivirüs
ve antibakteriyel. Daha spor, daha günlük
çizgiler hakim. Biz yeni koleksiyona ‘VIR
US’ dedik. Virüsten ‘vir’i atın, ‘us’, yani
biz kalırız. Zaten önemli olan da biziz.
Önceliğimiz sağlığı korumak. Artık konfor,

virüse dayanıklı, teknolojiyle desteklenen
tasarımlar gözde olacak.”

KOVİD TÜKETİCİ ODAĞINI DEĞİŞTİRDİ
“Anti-viral teknolojisi ve giyilebilir teknoloji
kullandığınız bu koleksiyonda; mont, sweatshirt, yağmurluk, maske, tişört, pantolon
ve uzun kollu gömlekler var. Koronavirüs
tüketici odaklarını güvenlik ve hijyene kaydırdıkça, antiviral ve antimikrobiyal teknolojiler
malzeme inovasyonu endüstrisinde en
önemli öncelik oldu. UV koruması, kablosuz
bağlantı, bluetooth kulaklık, yüzde 70 anti-virüs, UV temizleme ve koku önleyici, termal
düzenleyici, yüzde 99 anti bakteriyel, nefes
alabilir, termal ve nem yönetimi performansı, hızlı kuruma ve koku önleyici özellikler,
EOC’de organik boyalar kullanıyoruz. 5.5 Ph
seviyesi anti-alerjiktir, yüzde 100 pamuktan
üretiliyor. Bu ürünün paketleri disposiable
yani doğada çözünür üründen tasarlandı.”

çocuk sağlığı için organik kuMaş
P

anDeMi dönemiyle birlikte değişen
tüketici satın alma alışkanlıklarıyla
çocuk modasında da dayanıklı, rahat
ve sürdürülebilir ürünlere yönelim artıyor.
DeFacto Bebek Ürünleri Birim Direktörü
İrem Alkaş, tasarımlarda çocukların
aktif tarzına uygun, doğal kumaşlarla renk ve desenlerin başrol
oynadığını belirterek, yeni trendleri şu sözlerle anlattı: “Çocuk
koleksiyonlarında doğallık ve
tasarım bir arada. Tasarımların
yüzde 95’i tamamen pamuk
olmakla birlikte; yüzde 5’i de
pamuklu ürünlerden oluşuyor.
Organik kumaşlardan
hazırlanan tişört, sweatshirt, kazak, pantolon,
eşofman takımları ve
tulumlar; çocukların
sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarken
aynı zamanda her saat
ve ortama uyan, şık ve
rahat tasarımlarıyla dikkat
İrem Alkaş
çekiyor. Ürünlerde çocuk-

ların eğlenceli dünyasına enerji katan
renk ve desenlerin hakimiyeti yaşanıyor.
Çocukların favorisi pembe, mavi, beyaz,
kırmızı gibi renklerin yanında, turuncu, sarı
gibi iddialı tonlar da tasarımlarda kullanılıyor. Çiçek, güneş gibi ilhamını doğadan
alan desenlerin yanı sıra geometrik baskılar ve yazı detayları da tasarımlarda
öne çıkıyor.

KAHRAMANLARIN
BÜYÜLÜ DÜNYASI
“Minik hanımefendi ve beyefendilerin hayranı olduğu sayısız
sevimli kahraman, DeFacto’nun
lisanslı ürünleriyle çocukların
beğenisiyle buluşuyor. Çocukların
en sevdiği Kral Şakir, NBA,
L.O.L, Mickey ve Minnie Mouse,
Snoopy, Stranger Things, Frozen
ve Barbie karakterlerinin yer aldığı;
tişörtten şorta, pantolondan sweatshirte, aksesuardan takımlara yüzlerce ürün; cıvıl cıvıl renkleriyle dikkat
çekerken aynı zamanda hareket
özgürlüğü sağlıyor.”
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stres azaltan
takıM elbise devri

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgın süreci; moda dünyasında köklü değişimleri beraberinde getirdi. RAMSEY Baştasarımcısı Selhan Tezerken, tüketicilerin sadeleşerek, doğaya saygılı ürünlere yöneldiğini belirtti.

Y

eni normalde erkek modasında; öncelikle konforun, fonksiyonelliğin, doğallığın, sadeleşmenin, sağlığın değişimin ilk başlıkları olduğunu söyleyebiliriz.
Özellikle erkeklerin hayatına giren ev-oﬁs
kavramı, evde geçirilen sürenin artmasıyla
birlikte şıklığı koruyarak rahat hissettiren,
çok amaçlı, gündüzden geceye taşınabilen
tasarımlar; 2021’de de koleksiyonlarda güçlü bir yere sahip olacak. Bu değişimin yansımaları ise daha yumuşak ve doğal dokular,
esnekliği yüksek kumaşlar, kırışmazlık, antibakteriyel, ter kokusunu hapsetme özelliği
sağlayan apreler, sweatshirtler, denimler,
beş cep kargo pantolonlar, koton gibi doğal
dokulu gömlekler, ceket formundaki hırkalar, eşofman takımları, sportif aksesuarlar
olarak günlük hayatta yerini buluyor.

sosyal yaşama uyarlanabilen takımları göreceğiz. Bizim gibi inovatif yaklaşımlara
SPORTİF ŞIKLIK İLK TERCİH
sahip markaların tüketiciye değer katacağına inanıyoruz. Salgın sürecinin
Beklentiler sadeleşse de erkektüketicide tetiklediği stresi azaltmaya
ler sportif tasarımlarda bile mutlaka
yönelik, negatif iyon teknolojisiyle
şıklığa ve iyi görünme hissiyatına
kullanıcısının stresini azaltan, yorönem veriyor. Bu süreçte formal
gunluk hissini alan, zihinsel ve ﬁtarzın simgesi takım elbiseler
ziksel rahatlık veren ZeroStress
de güncellendi. 2021’de de
takım elbisemiz gibi inovatif
kesim ve tasarımıyla erkekürünler de 2021 erkek modalere dinamizm sağlayan,
sının dikkat çekici tasarımları
konforlu, rahat hissettiren
Selhan Tezerken
olacak. Kovid-19 süreciyle dohem iş yaşamına hem de

ğaya ve doğal kaynaklara olan farkındalığın
artması; doğaya saygılı, sürdürülebilir moda
ürünlerine yönelik ilgiyi yükseltti ve bu ilgi
2021’de de artarak sürecek. İş yaşamındaki
değişimler, toplantıların ve iletişimlerin dijitalleşmesinin 2021’in renk ve desen dünyasını da etkilediğini söylemek mümkün.
Dijital ortamlarda fark edilir lacivert, bordo,
kahve, mor, safran gibi güçlü renklerin, neonların yanı sıra ferahlık hissi veren, iyi hissettiren, doğayı çağrıştıran mavi, kum beji, taş
rengi, su yeşili gibi pastel tonlar 2021 erkek
koleksiyonlarında yerini alacak.

konfor tutkusu ön planda
P
aNDEMİNİN sezon trendlerini etkile- 2020’de hayatımıza giren yeni normal
diğini belirten aVVa Yönetim kurulu düzen, bu ihtiyacı daha da ön plana çıkardı. Hatta hepimizi daha rafine bir hayata
Üyesi Dilan atik Batmaz, önümüzyönlendirdiğini birebir deneyimledik.”
deki süreçte erkek giyiminin daha sportif temalara doğru yöneleceğini söyledi.
RENK GRUPLARI İKİYE AYRILDI
Batmaz, değişen erkek giyim trendlerini
“İlkbahar/Yaz tasarımlarımız ağırlıklı
şu sözlerle anlattı:
olarak hızla değişen dünyada karmaşa“konfor tutkusunu hissettiren parçaların ön planda olacağını rahatlıkla söyle- dan uzak, sadeliğin, rahatlığın ve trendyebilirim. Doğanın birbirinden farklı tonu- lerin ön planda olduğu bir kolekisyon.
‘Uyum’ temasına odaklanarak tasarımnu göreceğimiz renkli bir sezon bizleri
bekliyor. ayrıca bol bol grafik, larımızı geliştirdik. koleksiyonumuz
blok desenler ve özgün baskı- günlük yaşamın her anına ve her atmosfere uyum sağlayacak, rahatı ve şıklığı
ların yer alacağı tasarımlarda
bu yılın hitleri arasına girecek. birleştiren anahtar parçalardan oluşuyor. koleksiyonumuzu, İlkbahar/
Tasarım tutkumuYaz ve Sıcak Yaz olmak üzere
zu yansıttığımız
iki farklı gruba entegre ediaVVa koleksiyoruz. İlkbahar/ Yaz kolekyonumuzda her
siyonumuzda lacivert,
zaman rahatlığı
antrasit, bej ve indigo renkilk plana alarak,
lerin
yanı sıra ekoseler, çizsezonun trendlegili desenleri ile 3D baskılar
rine yön veriyoruz.
Dilan Atik Batmaz

dikkat çekiyor. Sıcak yaz grubumuzda
ise biraz daha soft- pastel renkler, açık
pembe, gümüş gri, mavi, bej, beyaz ve
marin esintilerinin olduğu bir yelpaze
söz konusu… Pike kumaştan tasarladığımız polo yaka tişörtler, hafif ve rahat
kalıplara sahip gömlekler, pileli relaks
pantolonlar da sıcak yaz grubumuzda
ön plana çıkıyor.”
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Yeni nesil konforlu stil

alTInYIlDIZ Classics’in kış kombinlerinin olmazsa
olmazı kalın örgü kazakları her stile kolayca uyum sağlıyor. Altınyıldız Classics’in soft ve elegan kadife pantolonları, dokusuyla kışın soğunu ısıtmaya hazır. Triko ceketlerden sweatshirtler ve kareli gömleklere kadar trend
parçalarla günün ritmine rahatlıkla ayak uydurabilirsiniz.

Ariş’ten rengarenk kampanya
aRİŞ pırlanta, mücevherseverlere unutamayacakları fırsatlar
sunuyor. Yakuttan zümrüte,
safirden ametiste kadar tüm
renkli taşlı takılar yüzde 40
indirimli fiyatlarla meraklılarıyla buluşacak.

ŞIK, GÜZEL VE
RENKLİ YENİ
YIL HEDİYELERİ

YELkuİnZ@aCkOsaŞmK.coUmN.tr

.cos
yeliz

Yeni yılın en heyecan verici yanlarından biri de hediye alışverişidir. Hediye almak kadar vermeyi de sevenler için hem eğlenceli hem de işlevsel hediye seçeneklerini sizler için hazırladık...

Özdilekteyim artık cebinizde

ÖZDİlEk Holding’in perakende ve mağazacılık sektöründeki birikimiyle hayata geçirdiği
çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com
artık mobil uygulamada. ıOS ve android
üzerinden kolaylıkla erişim sağlayabileceği-

niz Özdilekteyim.com’un mağaza bölümünde 20 bin çeşit ürünle Türkiye’nin her yerine;
markette ise 15 bin çeşit ürün alternatifiyle
antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, kocaeli ve
Yalova illerinde hizmet veriliyor.

Performansı enerjiye dönüştüren koku Zamana meydan

YILDIZINIZ IŞILDASIN
Bee Goddess, yeni yılı Star Light Koleksiyonu ile karşılıyor. Koleksiyondaki ruhun ve aydınlığı sembolü yıldız;
öz cevherin ışığını ilhamını ve bilgeliğini temsil ediyor.
Mitolojide aşk, güzellik ve şifa tanrıçası İştar ve Afrodit’in
sembollerinden, ruhun ebedi gençliğini ve sonsuz güzelliğini betimleyen yıldızlara bu koleksiyonla ulaşabilir, yeni
yıla tılsımlı yıldızlarla göz kamaştırarak girebilirsiniz.

YaeMina Beauty
markasının
Endorphins parfüm
koleksiyonu, 4 farklı
kokusuyla gün boyu
teninizde bıraktığı
eşsiz notalarıyla, enerji dolu dünyanın kapılarını aralıyor. Parfüm
notalarında kullanılan
lavanta, portakal,
yasemin, misket
limonu, mandalina,pembe biber, vanilya
ve sandal ağacı gibi
en beğenilen çekici,
unisex ve iddialı içerikleriyle yepyeni lüks
deneyimini, ulaşılabilir
fiyatlarla buluşturuyor.

okuyan tasarım

SaaT&Saat farkıyla sunulan
Boss’un yeni modeli güçlü bir
duruşa ve çarpıcı bir şıklığa
sahip. Gri rengi
saatin hasır
bileziği, rose
gold detaylarla zenginleşen gri bir
kadranla
tamamlanıyor.
Erkek saat
modellerini internet
adresinden
bulabilirsiniz.
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Sağlıklı içecekler hep yanınızda
Sağlıklı detoks içeceklerinden, leziz meyve kokteylerine, smoothie’lerden
buzlu kahvelere kadar
birçok farklı lezzet hazırlayabileceğiniz Arzum
Shake’N Take Joy, yeni
yılda da her an yanınızda. Özel paslanmaz çelik
bıçaklarıyla buz kırabilme
imkanı sunuyor.

Yeni yılda hediye Vakko’dur
Vakko, yeni yıla
özel hediye seçenekleriyle ışıltılı bir
dünyanın kapılarını aralıyor. Vakko
Monogram çanta
ve cüzdanlar her
stilin tamamlayıcısı seçenekler
arasında
bulunuyor.

Kırmızısı bol
eğlencesi çok Yeni yıla şık
Penti Young, yeni yıl gecesini eğlenceli
bir ev partisine çevirmeye hazır. 3-15 yaş
grubuna özel tasarımlar sunan koleksiyon,
pijama setlerinden ev giyime, çoraplardan
ev ayakkabılarına kız-erkek çocuklarının
seveceği tasarımları sunuyor.

bir başlangıç
Nine West, yıla şık bir başlangıç
yapmak isteyenlerin gözdesi olacak.
Topuklu ayakkabı ve çizmelerin dikkat
çektiği koleksiyonda birbirinden zarif
çanta modelleri de göz dolduruyor.

Kampanyanı seç
beğendiğini al

FLO, yalnızca mağazalarına özel iki farklı kampanya
birden başlattı. 31 Aralık’a kadar devam edecek ve tüm
ürünlerde geçerli olacak kampanyalar ile isteyen ikinci
ürüne yüzde 50 indirim fırsatından yararlanacak, isteyen
3 al 2 öde avantajı ile alışveriş keyfini ikiye katlayacak.

Kışın en
sevilen kokusu
Avon’un çok sevilen parfümü, yasemin ağırlıklı mandalina
ve amber içerikli Little Black
Dress Glam Night bu kış ayrı
bir hayran kitlesi oluşturacak.
Gardenya yaprakları, beyaz misk
ve aselbent içerikli Little Black
Dress Sunset Soiree ise yine
ailenin bir diğer yeni üyesi.

BEBEKLERİN CİLDİ
ONA EMANET

UZAY Kimya’nın 2015’te ürettiği U Green Clean Baby
markalı deterjanlar, Türkiye’deki ilk ve tek Ecogarantie
Sertifikası’nı aldı. Paraben, parfüm, fosfat gibi zararlı
kimyasallar içermeyen ürünlerde, sentetik esans yerine
organik sertifikalı doğal yağlar kullanılıyor. Leke çıkarıcı,
bebek maması, süt ve meyve suyu gibi lekeleri meydan
okuyan ürünler, dermatolojik olarak AB’de test edildi,
cilde zarar vermediği onaylandı. Ürün ayrıca Vegan,
Ecolabel ve Helal Sertifikalarına da sahip.

Havalar soğuk
tarzınız sımsıcak

Yıldız etkisi
yaratan
adımlar
Elle Shoes’un kış koleksiyonunun gözdesi upuzun çizmeler size
rahat ve iddialı adımlar vaat ederken, kürkün ihtişamı kış soğuğuna
adeta kafa tutuyor. Adımlarınızla her an yıldız etkisi yaratacak pırıltılar
ise postal topuklarından bot bağcıklarına, loafer tokalarından kumaş
detaylarına Elle Shoes ayakkabı koleksiyonunda boy gösteriyor.

Faik Sönmez, yeni yıla göz alıcı bir koleksiyonla ‘merhaba’
diyor. Her sezonun favorisi tüvit ceketler, çarpıcı desenler
ve renklerden oluşan jakarlı ceketler ve saten trendini yansıtan ceketler, etekler, elbiseler ve pantolonlar sizi bekliyor...
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bÜyÜk ve
gösterişli
takılarla
sÜsleneceğiz
2021

’De takılarımız yine
büyük ve gösterişli
olacak. Kendimizi
göstermekten çekinmediğimiz ve farklılaşma arayışında olduğumuz bu dönemde
büyük zincirler, büyük küpeler, büyük
yüzükler bu yıl da bizlerle olacaklar. Halka
küpeler en eski çağlardan beri bizimle,
bundan sonra da hayatımızda olmaya
devam edecek. Sadece 2021 yaz sezonunda biraz daha kalınlaşıyor ve büyüyor.
Halka küpeyi ear cufflarla kombinlemek
çok hoş oluyor. Kalın zincirler etkileyici bir
duruş yaratmak için sevdiğimiz tasarımlar
olarak bu sezon da öne çıkıyor. Taktığınız
kalın kısa zincir kolyenizin yakışmayacağı
kıyafet ve tarz yoktur, en basit kıyafetinizi
başka bir boyuta taşımanıza yardımcı olur.
Uyumsuzluk içinde yarattığı uyumla gönlümüzü fetheden kat kat zincirlerimiz yeni
sezonda daha da katlanıyor. Beraber takıl-

saça bitkisel yağ
cilde kolajen desteği
BİTkİSEl kaynaklı doğal yağlar, doymamış yağ asitleri ve biyoaktif maddeler
açısından zengindir ve vücudun birçok
sistemi için yapı taşı oluşturur. Özellikle
cilt sağlığı için doymamış sağlıklı yağlar
tüketmek oldukça etkilidir. Doğru bitki
türünün kullanıldığı, uluslararası kalite
standartlarında üretilmiş ürünler tercih
edilmeli. Vücudumuz ne kadar sağlıklı
olursa saçlarımız da o kadar sağlıklı olacaktır. kalitesinden emin olduğunuz bitkisel yağlarla saçlı deriye haftada birkaç
kez masaj yapmak, saçlı derinin beslenmesini ve saç sağlığını destekleyecektir.

DÜZENLİ KULLANIMDA OLUMLU ETKİ
kolajen cildin ve bağ dokularının
ana bileşenidir. Tüm vücudumuz için
olmazsa olmaz yapısal bir proteindir.
Çevresel hasarlarla ve yaşla birlikte
ciltteki kolajen miktarı azalır, daha
kuru, esnek olmayan, matlık ve kırışıklıkların oluşmaya başladığı bir sürece
girer cilt. Bu nedenle eksilen Tip 1 kollajeni yerine koymak önemlidir. kolajen

dığı zaman kişiyi özel
kılan ve yaşattığı duygu ile
farklı hissettiren kat kat zincirler dünyada da modasını sürdürüyor.

İNCİLER ZİNCİRLERLE KOMBİNLENECEK
Anneannelerimizin incilerini çoktan
sandıklardan çıkartmıştık. Şimdi sıra o
incileri, zincirlerle birlikte kullanmaya geldi.
İncinin geleneksel algısı, günümüzde yerini
ışıldayan ve aydınlatan aksesuar algısına
bırakıyor. Bu sene inci çok modern ve
nasıl kullanılırsa kullanılsın her kadını mutlu
edecek bir parça olarak yerini güçlendiriyor. 2021’de kendimizi yenileyerek, ufak
dokunuşlarla taktıklarımızı kendimize göre
özelleştirerek mutlu olmaya devam edeceğiz. Stilinizi takıyla tamamlarken tavsiyem;
eskiyle yeniyi karıştırmaktan korkmayın, bir
kombin yarattığınızda kendinize dışardan
bir göz yerine kalbinizle bakın.

kristalli küpeler
vazgeçilmez

So CHıC’in Tasarım Müdürü Neslihan
Tınaz da, 2021’in takı modasını
değerlendirdi: “Uzun zincir kolyeler,
popülerliğini korumaya devam ediyor. Güneş, ay, hayvanlar, harf ve
burç figürleri kolyelerin ucuna takılarak klasik havadan sıyrılıyor ve
günlük stile şık bir görünüm kazandırıyor. Taşlı ve kristal küpeler özel
davetlerin vazgeçilmezi olacak. Gold
rengi takılar, pastel tonlu kombinlerle
mükemmelliği vurguluyor.”

evde cilt bakımı
rutini değişiyor

yerli
Markaya
ilgi artıyor
kaynağı olarak, balık kaynaklı kolajenler daha fazla Tip 1 kolajen içerdiğinden, cilt desteği olarak balık kaynaklı
kolajenlerin kullanılması tavsiye edilir.
kolajen hidrolize edilerek peptitler parçalanır ve bu şekilde emilerek dokuya
ulaşır. Bu nedenle bu peptidler ne kadar
küçük olursa o kadar etkili olur. Yapılan
çalışmalar, düzenli kolajen kullanımının
yalnızca ciltte değil, vücudun birçok
bölgesinde olumlu etkileri olduğunu
göstermektedir.

“2020’de
içimizde biriken
enerji, 2021’de sanatla
ve yeniliklerle bizi sarmalayacak” diyen MON REVE
Kurucusu ve Tasarımcısı Betina Demişulam, yeni yılda
takıların gösterişli olacağını söylüyor.

Pandemi gösterdi ki kadınlar evlerinde de profesyonel bakıma ulaşabiliyor. Bu durum rutin haline
gelecek. Kullanıcılar global markaların içeriklerinden ise yerli markalara yönelmeye başladı.

YENİ bir yıla girerken modadan teknolojiye her şey değişirken, cilt bakımının da
değişmemesi düşünülemez. Özellikle
2020 pandemisinin ruhani etkileri, güzellik salonlarının kapanması derken kadınlar
kendilerini motive eden cilt bakımlarını
evlerinde profesyonel ürünlerle gerçekleştirmeye başladı. Yeni seneyle birlikte
kadınlar artık eskisi gibi bakım rutinlerine
devam etmeyecek. Peki, ne gibi yenilikler
ve değişimler görülecek? Sinoz Kozmetik
CEO’su Yasin Çörekci anlattı...
“Cilt bakımında doğallığa ve sadeliğe ilgi

artacak. Önceki yıllara nazaran artık yoğun
kimyasallar yerini doğal sabunlara, serumlara ve kolajen gibi takviyelere bırakacak.
Ağır içeriklerden tüm cilt tiplerinin kullanacağı yeni bir akıma doğru değişim olacak.
2-3 ürün ile tüm beden bakım rutinlerini
gerçekleştirmeye yönelecek. Bu kendini
saç vücut şampuanları, beden bakım sabunları ve özel krem serum karışımlarıyla
göstermeye başladı. İlerleyen süreçlerde
daha minimalleşme akımı modanın ardından güzellik sektöründe de az öz akımını
benimseyenlerin tercihi olacak.”
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ev işleri artık pratik
ve çok teknolojik
ENDenE@RgmEaiRl.cEoNm

Çalışanlar için yoğun iş temposunda
ev temizliğine vakit
ayırmak her zaman
problem olmuştur.
Teknoloji o kadar
gelişti ki artık robotlar biz evde yokken
bile evi temizleyebiliyorlar. Bu sevimli
ve etkili dostlarımızı
isterseniz yakından
tanıyalım.

Mutfakta
şov
yap-Maya

rer
ende

cam silmek
artık kolay

CaM silmek için sadece temizlik
sevdalısı olmak gerekmez aynı
zamanda birer cesur yürek olmanız
gerekir. Zira camın iç tarafı kadar
dış tarafının da temiz olması gerekir. Üstelik filmografik bir tarafı vardır cam silmenin. Tabii cam silerken
ağır yaralanmalar da çok fazladır.

robot süpürgeler
ile zamanın
keyfini çıkarın

virüslerden
kurtulun
HİJYENİN her geçen gün önem
kazandığı günümüzde yaşam alanlarımızda temiz hava sirkülasyonu
sağlamanın önemi de giderek artıyor. Bu ihtiyaca yönelik tercih edilen Dijitsu HT200 Hava Temizleme
Cihazı, ortamdaki havayı yüzde
99,97 oranında temizleyerek alerjen,
gaz, bakteri ve virüsleri yok ederek
hijyen sağlıyor.

akıllı
robot süpürgeler ile evinizin her an
evinDe mayalı gıda hazırlamak veya mayalatemiz kalması artık çok kolay.
ma için ideal koşulları sağlamak isteyen herDüzenli ve pratik temizlik anlayışıkes için tasarlanan; Maya Teknoloji’li Vestel
nı
tüketicileriyle buluşturan Tekzen,
Buzdolabı ile ilk siz tanışın! Vestel Maya
zamandan ve enerjiden tasarruf
Buzdolabı; yoğurttan hamura, kefirden turederek hayatı kolaylaştıracak çok
şuya kadar 7 farklı gıdanın mayalanması için
fonksiyonlu robot süpürgelerin
ideal fermantasyon ve depolama koşullarını
sağlıyor. Mayalama işlemi için uygun sıcaklığı
doğru seçimi ile ilgili öneve süreyi kendi belirliyor, sonrasında gıdalarınız
rilerde bulunuyor.
için en ideal saklama koşullarına otomatik ayarlıyor.

akıllı ampul ile
odanız daha renkli
akIllI ev konseptinde geldiğimiz noktada
ortamı ısıttık – serinlettik, yiyeceklerimizi sakladık – pişirdik, yıkanan çamaşırlarımızı uzaktan
kontrol ettik. Tüm bu teknolojiler hayatınıza
keyif katarken bir de ortama renk katacak bir
ışıklandırma sistemi fena mı olur? Philips’in
Hue serisi akıllı ampulleri ortamdaki ışığın
kontrolünü tamamen size bırakıyor. Akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilen
bu yeni nesil ampuller sayesinde ortam ışığının parlaklığını ve rengini ayarlayabiliyorsunuz.

yemek yapma
derdine son
TEk bir kompakt cihazda 12 mutfak aleti bir arada! Yemek yapma
alışkanlıklarınızı sonsuza kadar
değiştirecek premium bir mutfak
aleti. Thermomix® sağlıklı ve kolay
yemek pişirme sağlar ve her seferinde mükemmel sonuçlar verir.

