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Sicilya’ya
övgü
Dolce Gabbana Sicily Bag, yanınızda
olduğu her an sizi düşsel bir Sicilya’ya
yolculuğuna çıkaracak. Orta, küçük ve
mini versiyonlarının yanı sıra yeni deri
modeli Sicily Foulard ile aile daha
da genişlemiş. Renkler mavi,
pembe ve sarı.

Yeni
marin
yorum
Beymen Club, denizcilik mirasından
hareketle halat, flama ve deniz
yıldızlarıyla bezeli özel desenle
hazırladığı tasarımlarla bizi denizle
buluşmaya çağırıyor.bu tasarımı
çok sevdik.
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Coşkuya
katıl
Jimmy Choo yeni sezonu pozitif enerji ile
selamlayan, taze renkler, dokunsal yüzeyler
ve coşkunun ön plana çıktığı bir koleksiyonla
onurlandırıyor. Neşeye odaklanan parçalar,
özgür olmanın coşkusunu yansıtıyor.

Sınırları
kaldır
İlkbahar-Yaz 2022 Koleksiyonu’nun sezon
hikayesi Hotel NetWork, ilhamını yeniden
özgürleşme hissinden alıyor. Sınırların
olmadığı bir yolculuğa çıkaran
koleksiyonda renkler canlı ve dinamik.
Fıstık yeşiline biz bayıldık!
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Gelinin
en yakın
arkadaşı
Victoria’s Secret Bridal koleksiyonunda
hem düğün günü gelinliğe eşlik edecek
hem de balayında kullanacağınız sınırsız
seçenekler var. Gelin adaylarının en
yakın arkadaşı bu koleksiyondaki
her parça çok özel.

Gerçek bir
ikon
Gelecek için nostaljik, gerçek ikonlar her
zaman moderndir. Orijinal Ray-Ban
kahramanını günümüze taşıyan orijinal
polit model, geleceğin gözlerine
bakıyor. Aramıza hoş geldin New
Aviator!
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Bu ayın en sıcak haberleri,
ürünleri, yenilikleri...
Mevsim
boyunca
rahatlık
Kalitesi ve tasarım anlayışıyla
her beden ve her yaştaki kadına
uygun çeşitliliğe sahip olan
SuWen, yeni sezon ev giyim
ürünleriyle mevsim boyunca
rahatlığı ve şıklığı bir arada
yaşatıyor.

Cosmed artık
Sephora’da
Osmanlı’nın güzellik sırrı olan,
harem kadınlarının pürüzsüz bir
cilt elde etmek için kullandıkları
çiğdem çiçeği ile formüle
edilmiş olan dermokozmetik
markası Cosmed’in en beğenilen
ürünlerine artık tüm Sephora
mağazalarından ulaşılabilecek.
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Dünya gününe
özel kolye
Dünyanın, yaşamın ve sağlığın değerini bir kez daha
anladık. Ariş Pırlanta’nın 22 Nisan Dünya Günü’n özel,
gezgenimizin formundan ilham alarak hazırladığı
dünya figürlü altın kolyeler, şık görünümü kadar taşıdığı
anlamla da etkileyici ve sıra dışı.

Fırın temizliğinde
kolaylık

Trend

Teknoloji ve tasarımı buluşturan çevreci
ürünleriyle öne çıkan Silverline, S serisi
fırınlarla mutfaklarda fonksiyonelliği ön plana
çıkarıyor. S serisi fırınlara yeni eklenen Steam
Clean fonksiyonu ise fırın temizliğini en kolay
hale getirerek kullanıcıya zaman tasarrufu
sağlıyor.

Keyifli ütüler
Homend’in üstün teknoloji ile ürettiği
buhar kazanlı ütüsü Steamwork,
kırışıklıkları anında yok ediyor.
Steamwork, ısı ve buhar dengeleyen
teknolojisi ile ütü yapmayı keyifli bir
hale getiriyor.

Kablosuz konfor
Bahçelerde tatlı bir telaş başladı. Kärcher, tüm
ihtiyaçlarınıza pratik çözümler sunarak bahçede konfor
sunuyor. Kablosuz kullanım kolaylığı sunan ürünleriyle
bahar keyfini ikiye katlamanızı sağlıyor.
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Bahara selam
Doğanın her halini tasarımlarına yansıtan mücevher
tasarımcısı Ayşe Rodoslu, baharı müjdeleyen
çiçeklerden ilham alıyor. Ayşe Rodoslu, 14 ayar pembe
altın üzerine safir, zümrüt ve yakut çoklu ve tekli
papatyalar kullanarak tasarladığı kolye, küpe ve
yüzükleriyle doğanın uyanışını çiçeklerle yorumluyor.

Burçlara özel mücevher
Reis, enerjisini doğru noktaya uyumlamak isteyenler için özel
tasarım Birthstone serisini sunuyor. 12 aya özel değerli taşlarla
tasarlanan Birtstone koleksiyonundaki her parçanın enerjisi
farklı burçlara iyi geliyor.

Yaşam kalitenizi artırın
Vitafenix, piyasaya çıkardığı ürünleriyle yaşam kalitenizi
artırmayı hedefliyor. Gıda takviyeleri alanında uzmanlaşmış
güçlü bir ekiple faaliyetine başlayan Vitafenix’in, Angard,
Brokolin, Cognizant, Serenita vegan kapsül ve Magna P saşe
olmak üzere her biri özel içeriklere sahip 5 na ürünü bulunuyor.

Vücudunuzu ağır metallerden
arındırın
The Base markasının yeni ürünleri Zeolit ve Zeolit Home, sağlıklı bir yaşamın
kapılarını açıyor. Zeolit, vücudu ağır metallerden arındırırken Zeolit Home ise
gıdalarımız ve cildimizi zararlı bileşenlerden korumamızı sağlıyor.
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Dünyanın ilk
çift türbinli robot
süpürgesi
Eufy kategori markasıyla ev yaşamına, konforuna
ve güvenliğine yönelik teknolojiler geliştiren Anker,
dünyanın ilk çift türbinli robot süpürgesi olan yeni
ürünü RoboVac X8 Hybrid’i “Yılın En Çekici Salısı”
etkinliği ile tanıttı.

Uzmanından
multidestek
GSK Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü Gülden
Duykan’ın ev sahipliğinde, Ece Vahapoğlu’nun
moderatörlüğünde gerçekleştirilen özel buluşmada
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu “Sağlıklı Bir Yaşamda
Vitaminlerin Önemi”ne ilişkin önemli bilgiler
verdi. Centrum’un astronotlar tarafından uzayda
kullanılabilmek üzere NASA testlerinden geçen tek
multivitamin olduğu da belirtildi.
18 / Report Mag Türkiye / Nisan-Mayıs 2022

Ezberleri
bozuyor
İsveç’te geliştirilen
formülleriyle cildinize hak
ettiği terapiyle buluşturan
Dermalex, markanın
yüzü ünlü oyuncu Melisa
Sözen’in katıldığı özel bir
davetle tanıtıldı. Dermalex
ürünleri prebiyotik,
hyaluronik asit, pantenol
ve eksfoliant enzimi gibi
yüksek kaliteli bileşenler
içeriyor. Dermalex’i hassas
ciltler için Sensitive
Balance, normal ve karma
ciltler için Pure Balance
olmak üzere iki farkl serisi
bulunuyor. Dermalex;
Gratis mağazalarında ve
Trendyol’da satışa sunuldu.
Nisan-Mayıs 2022 / Report Mag Türkiye / 19

Trend

Trend

4 Elementin
enerjisi evlerde
İlhamını yaşamın kendisinden alan
Karaca Home, elementlerin enerjisi ve
renklerin ahengini kullanarak tasarladığı 4
Element Koleksiyonu ile yaşam alanlarına
kişisel dokunuşlar eklemeye hazırlanıyor.
Hava, Su, Toprak, Ateş elementlerinin
renklerinden oluşan koleksiyonda ev için
aradığınız her ürün var.

Koroplast’tan farkındalık projesi
“Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” mottosuyla tüketicilere seslenen
Koroplast, çevre bilincini aşılamak, geri dönüşümü ve önemini anlatarak bu
konuda alışkanlık oluşturmak ve farkındalık yaratmak için kurumsal sosyal
sorumluluk projesine imza attı. Koroplast, toplanan atıkları geri dönüştürerek
çocuklara özel Sara Şahinkanat’ın yazdığı “Kuşlara Fısıldayan Kız” hikaye
kitabını hayata geçirdi. Etkinlikte oyuncu Burcu Kara, çocuklara kitabın bir
bölümünü okudu.

Işıltıyı cildine yansıt

Ezber bozuyor
Nine West’in 2022 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu New
York podyumlarından İstanbul’a taşınıyor! Özgün,
cesur ve güçlü kadınların markası Nine West,
yeni sezonda canlı renkleri ve şıklık katan doku
zenginlikleri ile ruh halinizi yükseltirken stilinize son
noktayı koyuyor.

Nars Light Reflecting Foundation ile cildinizin ışığını keşfetme zamanı.
Makyaj ve cilt bakımının bu yenilikçi birleşimi, cilt kusurlarını anında ortadan
kaldırmaya, cilt görünümünü pürüzsüzleştirmeye, leke ve kızarıklığı gizlemeye
yardımcı oluyor. Üstelik 36 renk seçeneğiyle de her cilt tonuna uygun kartelaya
sahip.
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Beymen’den sıra dışı
bir evren
Beymen, 2022 baharında modasevereri keşfedilmemiş
deneyimlere, heyecan veren yepyeni bir evrene davet
ediyor. Bu evrenin adı: BeymenVerse. Bilimkurgu ve
animasyon filmlerinde kullanılan CGI teknolojisiyle
çekilen Beymen’in 2022 İlkbahar/Yaz kampanyası
BeymenVerse, güneşin pozitif enerjisi, doğanın yenileyici
gücü ve denizlerin sonsuzluğundan ilham alıyor.

İçten dışa değişim
Minikler Yataş ile büyüsün
Yataş Bedding, bebekler için çok özel bir koleksiyon hazırladı.
Miniklerin omurga gelişimini destekleyen, hassas ciltlerine uygun,
kaliteli malzemelerle hazırlanan Yataş Mini koleksiyonu, bebekleri
iin en iyisini isteyen anne ve babaları bekliyor. Yataş Mini’de yatağın
yanı sıra, yorgan, yastık ve renkli tekstil ürünleri var.
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Voonka Collagen, farklı dozlarda ve formlarda kolajen
içeren ürün grubu ile farklı yaşlardaki kullanıcılarının
farklı ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor.
Voonka, yüksek biyolojik uyumluluğa sahip bir
kolajen olan atelocollagen içerikli Biocosmetics serisi
ve seride yer alan altı yeni ürünü ile artık içten dışa
cilt değişimi de sunuyor. Seride makyaj temizleme
suyu, mineralli termal su, yaşlanma karşıtı bakım
kremi, göz çevresi bakım kremi, boyun maskesi ve
güneş kremi bulunuyor.
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“Sürdürülebilir
sofralar öne
çıkacak”
2022 yazında bizi oldukça canlı, rengarenk ve modern sofralar
bekliyor. Canlı sarılar, toprak kırmızısı ve mavinin her tonu
öne çıkan renkler. Daha fazlasını Fern&Co. markasının kurucusu
Yağmur Büyükemre Çetin anlatıyor.

F

Güzide Yülek

ern&Co.’yu kurmaya ne
zaman ve nasıl karar verdiniz?

Fern&Co.’yu sofra ve sanata
olan tutkuyla yaratılmış özel
tasarımlardan oluşan bir
sofra grubu ürünleri markası olarak
tanımlayabilirim. Markayı 2018’de, San
Francisco şehrinde bulunan Muir Woods
doğa anıtının muhteşem bitkilerinden
etkilenilerek yarattık. Fern&Co.’nun
serüveni; gökyüzüne uzanan doğanın
tabaklara taşınma hikayesi ile başladı,
her sezonda ayrı bir hikayeyi tema alarak

ilerliyor, markamızla sofralara zamansızlığı
taşıyoruz.
Fern&Co. olarak amacımız; çağdaş
sanatı yemek masalarına taşıyarak,
özgün tasarımlarımızla etkileyici sofralar
kurulmasını sağlamak, özellikle de
kalabalık sofralarda keyifli ve eğlenceli
zaman geçirilmesini hedefliyoruz.
Koleksiyonlarımıza ait desenlerin tümü
sanatçılardan oluşan ekibimiz tarafından
tasarlanmakta. Amacımızın; fırça darbelerini
tabaklar üzerinde görebileceğimiz tasarımlar
yaratmak olduğunu söyleyebilirim.
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Her yıl farklı
koleksiyonlarla sofralara
iştah açan, rahatlatan,
gözü okşayan
adeta sanat eseri
gibi tasarımlar
sunuyorsunuz. İlham
kaynaklarınız neler?
Koleksiyonlara, sanatçı
ve tasarımcı ekibimizle
karar verirken en
önemli ilham kaynağımız
doğa oluyor. Doğanın
güzelliği ve gücü bize
ışık oluyor diyebilirim.
Doğa, sınırsızlığı ile en
büyük ilham kaynağımız.
Kusursuzluğu ve armoniyi
içinde barından doğanın bu
düzenini tasarımlarımıza da
yansıttığımızı düşünüyorum.
Bir diğer ilham kaynağımız
ise sanat. Sanat, aslında
yaptığımız işin hep
merkezinde yer alıyor. Sanat
ve tasarımı birbirinden
ayırmanın olanaksız
olduğunu düşünüyorum.
Özellikle mimari Rönesans
döneminden başlayarak
modern sanata dek
süregiden dönem ve bu
dönemlere ait güçlü desenler
bir diğer ilham kaynağımız.
Önümüzdeki yılın sofra
trendlerinde neler var?
Marka olarak ne tür
tasarımlarla bu trendlere
hazırlık yapıyorsunuz?
Canlı sarı tonlar, toprak
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ısıtacak. Sürdürülebilir
sofralar daha da trend
olacak, bu trendlerin
hayatımızda ve soframızda
uzun yıllar kalacağını
düşünüyorum.

Sofranın
en önemli
unsurlarından
biri de
konukların
kendilerini
değerli
hissettiren isim
kartları.
kırmızısı ve mavinin her
tonu bu yıl sofralarda öne
çıkan renk detaylarından
bazıları. 2022 yazında bizi
oldukça canlı, rengarenk ve
modern sofralar bekliyor.
Tabak grubuna eşlik edecek
renkli bardaklar ve keten
peçeteler de ön planda
olacak. Aynı zamanda bakır
ve altın tonlarındaki çatalbıçak detayları ise sofrayı

Bu yaz hem porselen hem
de melamin gruplarına
yeni koleksiyonlar
eklemeyi planlıyoruz. Yeni
temalarımızın büyük ilgi
çekeceğini düşünüyoruz, bu
konudaki detayları yakında
açıklayacağız. Aynı zamanda
çok özel bir iş birliğine de
hazırlanıyoruz. Kısacası
sürprizlerle dolu bir dönem
kullanıcılarımızı bekliyor
diyebilirim.
Eskiden daha klasik
tabaklar popülerken
günümüzde tropik
desenlerden okyanuslara,
portrelerden canlı
geometrik desenlere kadar
çok fazla seçenek var. En
çok ilgi gören konsept
hangisi?
Sezonluk koleksiyonlarımız
da olduğu için ilgi gören
koleksiyonlarımız mevsimsel
olarak değişmekte. Klasik
olarak ise; “Spirit Eye” ve
“Garden Collection” serimiz
en çok ilgi görenler arasında.
Sofra sanatının iştaha,
mood’umuza etkisi var
mı?
Mutlaka var. Özenle, menü
göz önünde bulundurarak

Röportaj

bulunuyor. Her yıl yaklaşık
2-3 tema çıkarmaya özen
gösteriyoruz. Her koleksiyon
için tasarım ekibimizle
birlikte büyük bir özveriyle
çalışıp etkileyici sofralar
kurdurmayı hedefliyoruz.

hazırlanmış bir sofra
kendimizi ve konuklarımızı
iştahlandırıp, sofrada daha
uzun ve keyifli zaman
geçirmelerini sağlıyor diye
düşünüyorum.
Melamin malzeme çok
eskiden kullanılırdı
ve siz yeni nesile de bu
malzemeyi hatırlattınız.
İlgi nasıl?
Pandemi ile birlikte artık
açık alanlar ve tekne tatilleri
daha fazla tercih edildiği için
melamin tabaklarımız da
çok ilgi görüyor. Rahatlıkla
kullanılabilen, kırılmayan
ve en önemlisi de renkleri
ve desenleri ile göze hitap
eden melamin tabakları
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biz de nesilden nesle
hatırlatmaktan mutluluk
duyuyoruz.
Fern&Co’nun ürün
yelpazesinde neler var?
Ürün yelpazemizde;
porselen, melamin, bardak,
tekstil, tepsi, piknik
sepetleri, aksesuarlar ve kids
koleksiyonları olmak üzere
çok farklı ürün çeşitleri

Kişiselleştirilmiş sofralar
hazırlamak için neler
önerirsiniz?
Bir sofrayı tasarlarken
öncelik mevsimlere göre
ana konsept oluşturmak
ve misafirlerimizi davet
etme sebebine göre sofrayı
şekillendirmek geliyor.
Desenleri, dokuları ve
renkleri karıştırmaktan
korkmadan sofralar
hazırlamalıyız. Aynı tonlarda
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Röportaj
ve benzer ürün gruplarıyla
sofra kurmak her zaman
en klasiği ancak farklı
olmak istiyorsak cesur
olmalıyız. Fern&Co.
ile sofralar hazırlarken
zaman zaman melamin
ve porselen ürünlerimizi
kombinliyorum. Aynı
zamanda sofrada antika
ve modern parçaları da
mikslemeyi çok seviyorum.

bir sofraysa mutlaka o
güne özel aksesuarlar ve
kişiselleştirilmiş öğelerin
de sofrada yer alması
dikkat edilmesi gerekenler
arasında yer alıyor.

Dekorasyonda; kesme çicek
yerine doğal kozalaklar,
pamukçuklar, ahşaplar ve
çam ağacı kış sofralarının
vazgeçilmezlerinden.
Sofranın en önemli
unsurlarından biri de
konukların kendilerini
değerli hissettiren isim
kartları. İsim ve menü
kartları hem benim hem de
konuklarımın hoşuna giden
en güzel detaylardan biri.
Sofrada yemek takımları ile
uyumlu olarak kullanılan
kumaş peçeteler de sofraya
daha “elegant” bir hava
katıyor.
Farklı ortamlar için
(örneğin teknede, evde
özel bir davette, iki
kişilik kutlamalarda
vb.) nasıl ürün seçimleri
yapılmalı, nelere dikkat
edilmeli?
Ortamın rengi ve günün
önemine göre bir konsept,
renk belirleyip o çizgide
ilerlemek büyük önem
taşıyor. Kutlama ya da özel
Nisan-Mayıs 2022 / Report Mag Türkiye / 31

Dekorasyon

Renklerin
senfonisi

Baharla birlikte yaşam alanları doğanın en canlı
tonlarıyla renkleniyor. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil
yatak odaları, rengarenk sofralar, enerjik oturma
alanları bizleri de dinamik, cıvıl cıvıl bir ruh haline
davet ediyor.
Yağmur Kalan

Dekorasyon

Yeşille
kucaklaşacağımız
bahçeler, balkonlarda
bu rengi en iyi
tamamlayan canlı
tonlarda dekorasyon
objeleri kullanın.
Kırmızının her tonu,
özellikle nar çiçeği
olanı yeşilin en sevdiği
renk.
Foto: Ames / Beymen

Baharın gelişini sofra
takımlarında kullanacağınız
çiçekli tabaklar ve canlı
çiçeklerle destekleyebilirsiniz.
Canlı çiçekleri vazo yerine masa
üzerine serpin ya da peçete
halkası olarak kullanın.
Foto: Bella Maison
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Dekorasyon
Ikea Dröna çiçek desenli kutu
59,99 TL

Canlı çiçekler hem iç mekanda
hem de dış mekanda mevsimi
hissetmenin en renkli yolu...
Dilediğiniz renkte çiçeklerden
yapacağınız arajman mekanınıza
bahar havasını en kısa yoldan
taşıyacaktır.
Foto: Zara Home

Doğtaş Piero Konsept puf
160 TL

La Doublej porselen vazo
4149 TL / Beymen
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Dekorasyon
Baccarat Jamie Hayon Koala

Zara Home, sarı gelincik desenli
yastık kılıfı

fiyat istek üzerine / BM Design Center

299,99 TL

Madam Coco Mining yemek takımı (24 prç)
899,99 TL

Fern& Co. Port of
Bodrum Collection
büyük tabak
69 TL

Paşabahçe Margarita seramik fırın kabı
139,50 TL

H&M 2’li metal peçete halkası
99,99 TL

Ames sandalye
fiyat istek üzerine / Beymen
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Dekorasyon

2022’nin
estetik trendleri
Gece kremi mi,
gece yağı mı?

Hailey Bieber’ın
parfüm yaratıcısıyla
çok özel
H&M tek kişilik nevresim takımı
529 TL
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Marifetli
vazelin
İmaj: Armani Beauty

Güzellik

Güzellik

Gece işçileri

Kendini gece onaran cilt için gece bakımı, gündüz
bakımından iki kat daha önemli. Gece kremi ve
gece yağları siz uyurken çalışan en ağır işçiler.
Aralarında ne fark var, hangisini kullanmalı?

F

İrem Hüyük

ern&Co.’yu kurmaya ne
zaman ve nasıl karar
verdiniz?
Yorucu, neşeli ya da endişeli
bir günün ardından makyajı
temizleyince gelen ferahlık gibisi var mı? O
temizlik ve ferahlık sonrası yapılan bir yüz
masajı, yüz yogası, gua sha taşıyla ya da cilt
roller’larıyla yapılan gece ritüeli cildin tüm
gün maruz kaldığı stresi uzaklaştırmak için
birebir.
Elbette sadece bunlarla mükemmel bir
cilde ulaşmak mümkün değil. Siz uyurken
sizin yerinize çalışan, adeta sihirli değnek
değmişçesine cildinizi onarıp zamanı
tersine çeviren bir şeylerin olması güzel
olmaz mı? Neyse ki kozmetik dünyası bizim
bu dileklerimizi yürekten duyuyor ve bizim
için çalışıyor.
Bütün günün ardındaki cilt rutinine
eklemeniz gereken en önemli adımı
açıklamaya geldi sıra. Uzmanlar, bazı
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nemlendiricilerin tüm gün makyaja maruz
kalan bir cilde yeterli gelmediğini daha
yoğun bir onarıma ihtiyacı olduğunu
söylüyorlar. İlk akla gelen cilt yağları değil
mi? Aslında kulağa hoş gelse, rafta da
çok güzel görünseler ve cildimize yararlı
olsalar da uzun süre gözeneklerimize nüfuz
edemiyorlar. Elbette ki cilt yağları gerekli
ama biraz daha fazlasına ihtiyacımız var:
Gece yağları ve gece kremleri...
Normal cilt yağıyla gece yağının arasında
ne fark diye düşünüyorsunuzdur. Çok
normal. Dahası gece ürünlerinin içinde
hangi vitaminler cilt için önemli, hangisi
bizim cildimiz için uygun bilmeliyiz ki
doğru ürün amacına ulaşsın, biz yaş alsak
da cildimiz doğal ışıltısını kaybetmesin.
Hangi̇ ci̇ lt ne almalı?
Kuru cilt, ekstra nemlenmeye ihtiyaç duyar.
Bu gece daha da önemli. Ancak yağ, cildin
üst yüzeyini iyi nemlendirir fakat derine

Foto: Caudalie
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Güzellik

Foto: Nuxe

Güzellik

Neutrogena Bright Boost Gece Kremi
119 TL

Yves Rocher Elixir Botanique Gece Kremi
459.90 TL

Shiseido Waso Yuzu-C Beauty
Sleeping Mask (50 ml)
450 TL

The Inkey List Retinol Göz Kremi
219 TL / Sephora

Drunk Elephand A Gloei Maretinol Yağı
1469 TL / Sephora
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inemez. Gece kremleri ise kuru ciltler
için derinlemesine nemlendirme sağlayan
ürünlerdir.
Cilt yıpranması fazlaysa, anti-aging
özellikli bir amaçla gece ürünü seçmek
istiyorsanız onarım için ek nemlendirme
sağlayan seramid içerikli bir krem
seçmelisiniz. Hücreleri yenilemek amaçlı
kullanacaksanız, ölü deriyi arındıracak,
soyulmasını sağlayacak bir bileşene
ihtiyacınız var. Bunlar genellikle retinol/

retinoidler, enzimler ve hücreyi yenileyici
içeriğe sahip olan kremler olmalı. Hassas
bir cildiniz varsa agresif soyuculardan
uzak durmalısınız.
Kırışıklıklar i̇ çi̇ n ne yapmalı?
Çözüm odaklı bir ürün arıyorsanız,
örneğin kırışıklıklarınızı açacak,
yeni oluşumları geciktirecek bir
ürün istiyorsanız retinoidler en
güçlü içeriklerdir. Hyaluronik asit ve
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Foto: Dermolisa

Güzellik

Revolution Skincare Onarıcı Gece Yağı
142,90 TL / Watsons

Nuxe Bio Organic Besleyici ve Canlandırıcı
Gece Yağı
400 TL

Dermolisa Retinol Gece Yağı
1055 TL

Caudalie Vinosource Hydra Yenileyici
Gece Bakım Yağı
255 TL
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glikozaminoglikanlar da uzun süreli
nemlendirme, cildin nemini tamamlaması
için vazgeçilmez içerikleriniz olmalı. Daha
canlı, ışıltılı ve sağlıklı bir cilt görünümü
için ferulik asitli C vitamini, akne tedavisi
için benzoil peroksit kullanmalısınız.
Yağ ve kremi̇ n farki ne?
Yağları çoğunlukla gündüz bakım
ritüelimizde kullanıyoruz. Peki gece
yağları farklı mı? Gece kremi ile gece yağı
arasındaki fark ne? İster istemez kafamızı
bu sorular kurcalıyor değil mi?

Yağlar, çoğunlukla gece kremi sonrası
uygulanırlar. Gece uygulanan yağlar,
gündüz kullanılanlara oranla daha fazla
retinol/retinoid ve seramid içerdiklerinden
daha yoğun olurlar. Bu içerikler ışığa
duyarlı olduklarından gündüz kullanmak
biraz risk teşkil eder. Gece yağ içeriğinde
olmaları da bu yüzden.
Ayrıca insan vücudu kendini gece
onarır. Buna cilt de dahil. Gece bakımı
ve gece işçileri dediğimiz gece yağları
ve gece kremleri bu nedenle gündüz
kullandıklarımızdan iki kat daha önemli.
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Pürüzsüz vücut mu
dediniz?
İmaj: Victoria’s Secret

Kadınların çoğunun canını sıkmaya yeterli olan
portakal kabuğu görünümüyle mücadelede artık yeni bir
yol arkadaşımız var: Spherofill Cel-Celluknife. Cihazı,
uzmanlarından dinledik.

F

Güzide Yülek

arklı türleriyle kadınların
büyük bir yüzdesini etkileyen
selülit, cilt yüzeyinde çukurlutümsekli portakal kabuğu
benzeri görünüme neden olan
lokalize bir estetik cilt problemi. Neyse
ki Spherofill Cell – Celluknife adlı cihaz
bu keyifsiz sorunu çözümlemek için
yanımızda. Cihazın nasıl çalıştığı, portakal
kabuğu görümünü azaltmaya nasıl yardımcı
olduğunu Medikal Estetik Hekimi Dr
Özgür Koldaş ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanı Dr Kamer Koldaş anlattı.
‘’Çukurlar ve gamzeler’’ üzerinde etki
önemli
Günümüzde selülit tedavisinde kullanılan
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pek çok yöntem bulunuyor. Bunların çoğu
cilt tonunu iyileştirmek, fazla yağı azaltmak
ve / veya mikro dolaşımı iyileştirmek için
başarı sağlayabiliyor ancak tekrarlayan
subkütanöz fibrozisin neden olduğu
‘’çukurlar/gamzeler’’ üzerinde yetersiz
kalıyorlar.
Tek seansta uzun vadeli tedavi şansı
Türkiye’de yakın geçmişte kullanılmaya
başlanan Spherofill Cell isimli cihaz, uzun
vadeli selülit tedavisi için kullanılıyor.
Tedavi, tek seans yapılıyor, portakal kabuğu
görünümünün yaygınlığına bağlı olarak
yaklaşık bir saatten daha az bir sürede
tamamlanabiliyor. Spherofill tedavisi
selülit görünümünü azaltmaya yardımcı
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Güzellik
Dr Kamer Koldaş

Güzellik
olmak için kullanılan ve ameliyat
gerektirmeyen bir prosedür.
Genel anestezi gerektirmiyor
Minimal invaziv bir işlem olan bu tedavi
yöntemi genel anestezi gerektirmiyor.
Spherofill teknolojisi, cildin hemen
altındaki bağ bantlarını tedavi etmek
için iğne boyutunda radyo frekans
desteği olan bir yöntem kullanıyor.
Etkinliği oldukça yüksek olan bu
yöntemde tüm bunlara ek olarak işlem
biterken cilt altına bırakılan proteolitik
solüsyonun içerdiği enzimler tedavi
edilen cilt altının tekrar yapışıp selülit
görüntüsü oluşmaması için destek
veriyor.
İki yıldan uzun süre güzel bir
görünüm sağlayabiliyor
Tedavi sonrası birkaç gün içinde olumlu
sonuçlar görülebiliyor ve iki yıldan uzun
süre boyunca da pürüzsüz bir cildin
keyfi korunabiliyor. Spherofill Cell –
Celluknife, fibrotik selülit (III ve IV.
evreler) tedavisi için tasarlanmış yeni bir
yöntem. Ayakta tedavi ortamında, yüz
güldüren sonuçlar sunuyor.

Dr Özgür Koldaş

Spherofill Cell – Celluknife, hem
derin
hem de yüzeysel alandaki
fibrozisli bölgeyi hassas bir şekilde
hedefleyebiliyor. Bu alanları
uygulandığında düzeltip, özellikle daha
ileri düzeyde oluşan derin çukurlara
ulaşıyor. Diğer taraftan da portakal
kabuğu etkisini uzun süreli minimize
ediyor.
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Röportaj

Benoit Verdier

“Sıra dışı bir
manifestomuz var”
Niş parfüm markası Ex Nihilo’nun kurucularından Benoit
Verdier, yeni parfümleri Iris Porcelana’nın tanıtımı için
İstanbul’daydı. İlk ürünleri olan, Hailey Bieber’ın da çok
sevdiği parfüm Fleur Narcotique’in de yaratıcılarından Verdier
ile bu çok özel markanın kokuları arasında ‘mis’ gibi bir
röportaj yaptık.

E

Güzide Yülek

x Nihilo, ‘Yoktan var etmek’
verdiğimizi ve markamızı yaratma şeklimizde
anlamına geliyor. Tıpkı markanın sınırsız olduğumuzu söylemenin bir yoluydu.
yaratıcıları Benoit Verdier,
Sylvie
İrem
HüyükKlasik kuralları çiğnemekten korkmuyoruz.
Loday ve Oliver Royèr’nin her bir Parfümör olmayışımız şaşırtıcı bir şekilde
kokuyu yaratmakta gösterdikleri kutunun dışında düşünmemize ve koku
titizlik gibi. Çoğu tasarımcı mimariden,
deneyimi hakkında yeni ve yıkıcı fikirler
sanattan, teknolojiden elbette ki ilham
geliştirmemize yardımcı oldu.
alıyorlar ama onları en çok besleyen eski
dergiler ve nadir bulunan kitaplar...
Markanızı, yaklaşık 9 yıl önce
arkadaşlarınız Sylvie Loday ve Olivier
Royèr ile birlikte kurdunuz. Nasıl
“Ex Nihilo” ismi nereden geliyor? Bu isme
nasıl karar verdiniz?
tanıştınız, Ex Nihilo fikri nasıl oluştu
Ex Nihilo, Latince “yoktan var etmek”
ve kısa sürede böyle bir başarıyı nasıl
yakaladınız?
anlamına geliyor. Bu bizim için alışılmışın
dışında fikirlerle pazarı ele geçirmeye karar
Önce Olivier ile tanıştım. Yaklaşık 15 yıl
50 / Report Mag Türkiye / ARALIK 2021

Röportaj
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önce aynı okulda (Paris
Siyaset Bilimleri Enstitüsü/
Sciences Po) okuyorduk.
Birkaç yıl sonra, bir yemekte
Sylvie ile tanıştık. Sylvie
dört yıl Paris’te Givaudan
için çalışmış ve ben de
7 yıl koku ve güzellik
endüstrisinde çalışmıştım.
Bu sayede konsepti, markayı
ve deneyimi yaratmamıza
yardımcı olan becerilere,
bağlantılara ve vizyona sahip
olduk. Parfüme olan tutkum
ve çocukluğumdan beri
kokulara karşı olan merakım
nedeniyle güçlerimizi
birleştirmemiz benim için
çok mantıklıydı.
Başta belirli bir planımız
olmamakla birlikte
hayallerimizde Paris’in
en hareketli mahallesinde
bir butiğimizin olması ve
markamızı dünyanın en iyi
ve en seçkin mağazalarında
satışa sunmak vardı. Ex
Nihilo’yu kurduktan sonra
iki yıldan kısa bir sürede
bu hayalimiz gerçekleşti.
Burada en başından beri
kokularımıza aşık olan
çok güçlü bir takipçi
topluluğumuz olduğunu
söylemeden geçemeyeceğim.
Onlar sayesinde çok
büyüdük.
Bir koku yaratırken
ilhamınızı nereden
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alıyorsunuz? Sosyal
medya gibi güncel
kaynaklar mı yoksa
eski kaynaklar mı sizi
daha çok etkiliyor?
Çok özel parfümörlerle;
sanat, mimari ve
tasarım alanlarından
çok fazla kişiyle iş birliği
yapıyoruz. Tasarımdan,
yeni teknoloji ve
malzemelerden çok
etkileniyoruz. Tabii
ki, Fransız parfümeri
geleneğine de saygı
duyuyoruz ama aynı
zamanda yenilik
getirmek için onu
değiştirmek istiyoruz.
Moda, mimari, tasarım
ve fotoğrafçılık gibi
sanat camiasındaki
birçok alandan ilham
alarak yeni Fransız
Avangardı’nın farklı bir
versiyonunu sunuyoruz.
Son zamanlarda, herkes
Pinterest veya Instagram
gibi birbiriyle benzer
kaynaklara yöneldiği
için çevrimiçi ya da
sosyal medya aracılığıyla
bulabildiklerimizden çok
fazla ilham almamaya
çalışıyoruz. Bunun
yerine eski dergileri ve
gizli kalmış kitapları
kullanmayı ve en
önemlisi çalıştığımız
parfümörler ile

Kalıplaşmış
kurallardan
ve akademik
kodlardan
kurtulduğumuz
bir parfümeri
anlayışını büyük
bir tutkuyla
sahipleniyoruz.
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yaptığımız sohbetleri tercih
ediyoruz.
Ex Nihilo’nun en çok tercih
edilen kokusu hangisi?
Arkadaşımız Quentin Bisch
ile birlikte yaptığımız ilk
eserimiz: Fleur Narcotique.
Maceramızın başından beri
en çok satan ve en ikonik
kokumuz oldu. Bu parfüm
sayesinde böyle bir kült
topluluk kazandık.
Parfümü ilk kokladığımda
gerçekten çarpıcı ve oldukça
bağımlılık yapan bir
deneyimdi. Bu kokuyu çok
seviyorum. Ayrıca Hailey
Bieber’ın da en sevdiği
parfüm!
Çalıştığınız parfümörler
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ile nasıl biraraya geldiniz?
Onları Ex Nihilo’da
etkileyen neydi?
Givaudan geçmişi
sayesinde bağlantıları Sylvie
kurdu, daha sonra da biz
parfümörler ile irtibata
geçtik. Ex Nihilo’da sıra
dışı bir manifestomuz
var. En başından beri
kalıplaşmış kurallardan
ve akademik kodlardan
kurtulduğumuz bir
parfümeri anlayışını büyük
bir tutkuyla sahipleniyoruz.
Parfümörlerimiz en çok
bundan etkilendiler.
Geçtiğimiz günlerde
İstanbul’da yeni kokunuz
Iris Porcelana’nın
lansmanını

gerçekleştirdiniz.
Iris Porcelana’dan ve
Türkiye’nin sizin için ne
ifade ettiğinden bahseder
misiniz?
Iris Porcelana, lüks
parfümerinin en sofistike ve
en seçkin hammaddesi Iris
Pallida’ya çağdaş bir övgü
niteliğinde. Ex Nihilo için
ilk kreasyonuna imza atan
usta parfümör Dalia Izem,
Fransız porseleninin modern
zanaatından ilham alarak
Iris Porcelana’yı aynı incelik
ve bilgi birikimiyle, sabırla
tasarladı.
Koku, menekşe yaprağının
hafif otsu aromasıyla
açılıyor. Sofistike Iris notası,
yumuşak bir misk bulutunun
arasında hissediliyor. Asaleti
simgeleyen sandal ağacının
sıcaklığı ve kremsiliği ise
Iris’in klasik pudralı imzasını
yüceltiyor.
Türkiye’de, özellikle
İstanbul’da bulunmayı her
zaman çok istemiştim.
Gerçek bir ilham kaynağı,
çünkü büyük bir kültürel
geçmişe sahip ve şehrin
kokuları muhteşem. Ex
Nihilo’nun kuruluşundan bu
yana Türk müşterilerimizden
büyük bir destek alıyoruz. Bu
yüzden Türk müşterilerimize
ulaşmak için yaratıcılıktan
ve sunduğumuz benzersiz
koku deneyiminden
taviz vermeden daha çok
çalışacağız!

Güzellik

Güzellik

Bahar favorileri
Detoks sırası saçlarda

Sephora Collection ile modunuza göre kendinizi ifade etmeniz için
formülüze edilen makyaj ürünleri sayesinde makyaj stillerine farklılık
getirmek çok kolay. İlkbaharın trend renkleri arasında dikkatleri çeken sıcak
sarılar, özgür lilalar ve sorbe pembeler var.

Vücut için detoks ne ise saç için de o. We are Paradoxx’un Detox
Clarifying şampuanı, %99’u doğal, arındırıcı ve canlandırıcı özelliğe
sahip. Saçın rengini, nem dokusunu bozmadan temizliyor, kökleri
güçlendirip parlatıyor.

Cildin
mücevheri
Yeni ‘Mucize İksir’ ile tanışın
La Mer The Treatment Lotion, anında enerji ve yatıştırıcı rahatlama sağlayan,
cildi derinlemesine iyileştirip neme doyuran yüksek performanslı bir serum.
Fermente dev deniz yosunları ile hücre yenileyen serum, genç bir cildin
işlevlerini geri kazandırmaya yardımcı oluyor.
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Cildi, en iyi ışık yansıması için cildi
nemlendirmek, pürüzsüzleştirmek,
sıkılaştırmak ve dolgunlaştırmak
amacıyla ustalıkla geliştirilmiş
yepyeni bir cilt bakımı serisiyle
tanışın: Nars Light Reflecting
Skincare Collection.
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Koleksiyonun
yeni üyesi
Ex Nihilo; Gold Immortals, Veneum
Kiss, Fleur Norcotique gibi en
ikonik kreasyonlarını içeren Initiale
Koleksiyonu’na Iris Porselana’yı ekledi.
Parfüm, Fransız porseleninin modern
zanaatından ilham alınarak tasarlanmış.
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Efsane
yenilendi
Clarin’s ikonik Lip Comfort Oil, tüm
kadınların ihtiyacını karşılayacak şekilde
yenilendi. İçeriğinin yüzde 98’i ile gerçek
bir dudak bakımı sunan Comfort Oil, gün
boyu nemlendirme ve bakım sunuyor.
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Vazelin

kullanmak
için

40

neden

Tam 140 yıldır hayatımızda olan vazelin, günlük yaşamda
öylesine çok alanda kullanılıyor ki... Biz güzellik ile ilgili
40 kullanım alanını sizinle paylaşalım istedik.
Mesela güneş yanığında, kaş jeli olarak oje taşmasını
önlemek için gibi.. Fazlası yazımızda...

Foto: Juriel Majeed / Unsplash

İrem Hüyük

1-TEPEDEN TIRNAĞA
NEMLENDİRİN
Duştan sonra kuruyan, pul pul dökülen
cilde tepeden tırnağa uygulayın. Cildiniz
uzun süre nemli kalacaktır.
2-ÇATLAMIŞ TOPUKLARI ONARIN
Özellikle yazın açık ayakkabı ve terlikler
topukların çatlamasına neden olur. Mevsim
ne olursa olsun çatlamış topukları nemli

tutmak önemli. Önce vazelini sürün
üzerine çorap giyin. Hatta bunu gece
yatarken yaparsanız sabah pamuk gibi
topukla uyanırsınız.
3-MAKYAJINIZI TEMİZLEYİN
Makyaj temizleme rutininde balm ürünler
artık hatırı sayılır bir yer tutuyor. İşte çok
uzağa gitmeyin hemen vazelinle bunu
yapın. Göz makyajı için göz kapaklarına
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6-SAÇLARI KORUMA ALTINA ALIN
Özellikle yazın güneşlenirken havuzdaki
klor, güneş ve ısı saçları ekstra hırpalayıp
güçsüzleştirir, kurutur. Ekstra nem ve

Foto: Ludawlin Bosman / Unsplash

4-AYDINLATICI YERİNE SÜRÜN
İyi bir aydınlatıcı fiyatı hayli pahalı. Evde
vazelininiz varsa pahalı bir aydınlatıcıya
hiç ihtiyacınız yok desek. Evet. Nemli,
ışığı harika şekilde yansıtan bir ürün için
vazelinden daha iyisini bulamazsınız.
Biraz yanaklarınızın üst bölümüne elinizle
az miktarda vazelini sürüp dağıtın. Aaaa
‘hangi marka aydınlatıcı kullanıyorsunuz?’
Dikkat! Yağlı cildi olanlar uygulamasınlar.

5-KREM MAKYAJ ÜRÜNLERİ YAPIN
Toz göz farı, toz allık kullanmaktan
sıkıldıysanız ve krem olanlarından
istiyorsanız işte size fırsat. Toz farı bir
kabın içine koyup ezin, üzerine biraz
vazelin ekleyip karıştırın. Buyrun size
krem far. Aynısını allığa ve diğer ürünlere
de uygulayabilirsiniz.
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Foto: www.thoughtcatalog.com / Unsplash

biraz vazelin sürün ve pamukla temizleyin.
İşte bitti. Yüzünüz için de aynısını yapın.
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daha parlak bir görünüm için öncesinde
saç uçlarına biraz vazelin sürün. Artık onu
hiç bir düşman yıkamaz.
7-ASİ SAÇ VE KAŞLARI YATIŞTIRIN
Kendi özgürlüğünü ilan etmiş ve çizgi
dışına çıkmış kaşlar, elektriklenip sağa
soğa diken gibi uçuşan saçlar için tek
dostunuz vazelin. Alın parmak uçlarınıza
bir tutam vazelini ve uçuşan saçlara sürün
bakın nasıl yatışıyor. Bir kulak çubuğu
ucuna alacağınız az miktar vazelinle
kaşlarınıza şekil verip tüm gün sabit
kalmasını da sağlayabilirsiniz.
8-KİRPİKLERİNİZİ PARLATIN
Bazen maskara sürmek istemeyebiliyoruz.
İşte o zamanlarda etkili bir bakış için
vazelinden yardım alın. Az miktarda
kirpiklerinize sürüp kirpik tarağıyla
tarayın. Parlak kirpikleriniz olsun.
9-SAÇ BOYASI VE OJE
BULAŞMASIN
Evde saç boyayanların ve oje sürenlerin
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en büyük sıkıntılarındandır. Yüzün saç
çizgisi boyunca saç boyası cilde işler ve
kötü bir görüntü oluşturur. Aynı şey tırnak
etrafındaki oje renginin cilde işlemesi için
de geçerli. İşte bu işlemleri uygulamadan
önce saç çizgisine ve tırnak çevresine
vazelin uygulayın. Farkı göreceksiniz.
10-PARFÜMÜNÜZÜN ÖMRÜ
UZASIN
Gün boyu parfümün kalıcı olması için
kulak arkası ve bileklerinize önce vazelin
sürüp, bu noktalara da parfüm sıkın.
Akşam hala parfümünüzün kaldığını
göreceksiniz.
11-BRONZLAŞTIRICIYI EŞİT
DAĞITIN
Bronzlaştırıcı sürerken bazı bölgelerde
istenmeyen görünümler oluşur. Çizgi
çizgi görünüm istemeden meydana çıkar.
Bu görünüm kuruluktan kaynaklanır.
Dizler, dirsek ve ayak bileği bu bölgelerdir.
Buralara önce vazelin sürün, sonra
bronzlaştırıcı uygulayın.

12-KENDİ SCRUB’INIZI YAPIN
Evde kendi scrub’ınızı yapmanız için 1
yemek kaşığı vazelini, 1 yemek kaşığı
deniz tuzu ve 1 yemek kaşığı toz şeker ile
karıştırın.
Macun kıvamına gelen scrub’ı
dudaklarınıza ve vücudunuza
kullanabilirsiniz. Daha pürüzsüz ve parlak
bir cildiniz ve dudaklarınız olacak.
13-ŞAMPUANI GÖZLERİNİZDEN
UZAK TUTUN
Kuru şampuanınızı bir gün daha kalıcı
olması için yüzünüzün saç çizgisi etrafına
biraz vazelin sürün. Böylelikle kuru
şampuan gözlerinizin ve yüzünüzün
çevresine yapışmayacaktır.
14. SAKIZI SAÇTAN ÇIKARIN
Çocukken en sık başımıza gelen şeydi
sakızın saçlarımıza yapışıp topak gibi
kalması.
O sakızı saçtan çıkarmak için anneler epey
güç harcardır. Olmayınca da saç kesilip
atılırdı. Oysa sakızın çevresine biraz
vazelin sürün ve sonra temizleyin. Hepsi
çıkacaktır.
15-RUJ DİŞLERE BULAŞMASIN
Özellikle kırmızı ruj sürenlerin sık
karşılaştıkları şeydir dişlere bulaşması.
Ruju uygulamadan önce üst ön dişlere az
miktarda vazelin sürün ki görünmek bir
bariyer oluşsun ve ruj bulaşmasın.
16-TATLI BİR DUDAK PARLATICISI
Kendi renkli dudak parlatıcınızı
oluşturmak için biraz vazelin ile sevdiğiniz
bir rujun üzerinden bir bıçak yardımıyla
keseceğiniz incecik bir tabakayı karıştırın
ve kapaklı bir küçük kaba koyun. İhtiyaç
duydukça sürün.

17-KAŞINTI VE KEPEĞİ AZALTIN
Banyo yapmadan önce saç derinize az
miktarda vazelinle masaj yaparak kaşıntı
ve kepeği azaltın. Fazla sürmeyin çünkü
arındırmakta zorlanırsınız.
18-BIYIK VE SAKAL DOSTU
Sadece kadınlar için değil erkekler için
de vazelin, bakımın bir parçası. Bıyık ve
sakalı olanlar, tıpkı bizim elektriklenen
saç ve kaşlarımıza uyguladığımız gibi
bir parça vazelini bıyık ve sakallarına
uygulayarak daha düzgün bir görünüm
elde edebilirler.
19-GÖZ ALTINI NEMLENDİRİN
Göz altlarınız çok çabuk kuruyorsa bir
kez de gece yatmadan önce göz altlarınıza
vazelin uygulamayı deneyin. Sabahları
daha taze bir görünümle uyanacaksınız.
20-GÜNEŞ YANIĞINI ONARIN
Yaz güneşinde bir an önce bronzlaşmak
ya da istemeden güneşe maruz kalıp
kavrulmak hepimizin başına gelmiştir.
Ya da jiletle istenmeyen tüylerden
kurtulduktan sonra ciltteki tahriş
yüzünden o yanma hissini hangimiz
unutabilir? Yapmanız gereken vazelin
kavanozunu buzdolabına koyun ve
sonra soğuk soğuk güneş yanığına ya da
jiletlediğiniz bölgeye sürün. Tahrişi çabuk
onaracaktır.

Foto: www.thoughtcatalog.com / Unsplash
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21-KULAK TIKACI NİYETİNE
Yüzerken en korktuğumuz şey
kulaklarımıza su kaçmasıdır. Hatta
bazılarımız banyoda da bunu sıkça yaşar.
Bunu önlemenin yolu, iki küçük parça
pamuğa vazelin sürün ve tıpkı kulak
tıkaçları gibi kulağınıza yerleştirin.
Pamuk, kulak içine kaçacak kadar küçük
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olmasın. Tıpkı kulak tıpaları kadar olsun.
Sonrasında banyonun ya da yüzmenin
tadını çıkarın.
22-PİŞİK KREMİ GİBİ KULLANIN
Bebeği olan annelere pratik bir uygulama.
Eğer pişik kreminiz bittiyse ve evinizde
vazelin varsa işiniz kolay. Bebeğin altını
temizleyin, cildini kurulayın ve pişik olan
yerlere sürün.
23-KÜÇÜK KESİKLERİ İYİLEŞTİRİN
Küçük kesikler ve yanıklar için
enfeksiyonu önlemek amacıyla, uygulama
alanını temizleyip dezenfekte edin
sonrasında vazelin sürün.
24-SIRT VE BEL MERHEMİ
NİYETİNE
Isıtıcı etkiye sahip olan ve sırt, bel
ağrılarını geçiren kremlerden evinizde
kalmamışsa vazelini benmari usulü ısıtın
ve uygulayın.
25-DÖVMELERİNİZE SÜRÜN
Nasıl ki küçük yara ve kesiklere vazelin
sürüp iyileşmesine katkıda bulunuluyorsa
aynı şey dövmeler için de geçerli. Yeni
dövmelerinizi nemli tutup iyileşme
sürecini hızlandırmak için vazelin
kullanın.
26-SİVRİSİNEK KOVUCU YERİNE
Yazın en yakındığımız konu sivrisinek
ısırıkları ya da arı ve böcek sokması.
Ayrıca zehirli sarmaşıklar gibi farklı
bitkilerin zehirlemesi de var. Bunlardan
birine maruz kaldığınızda hemen
kaşınan bölgeye vazelin sürün. Özellikle
buzdolabından çıkarılmış soğuk vazelin
daha da etkili.
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27-NEZLEDE BURUN DELİKLERİNE
SÜRÜN
Soğuk algınlığı, nezle gibi durumlarda
burun akıntısıyla baş etmek hepimizi
yorar. Özellikle sık sık silmek burnu
tahriş edip kızartır. Burun içi de mukoza
nedeniyle kızarır ve tahriş olur. Az
miktarda vazelini burun deliklerine
sürerseniz tüm bu yakınmalar ortadan
kalkar.
28-BACAK ARASI KIZARMASINA
KARŞI
Özellikle etli bacaklar ya da fazla
kilolu olanlar iç bacaklarının birbirine
sürtmesinden dolayı tahriş ve kızarıklıkla,
su toplamasıyla uğraşmak zorunda
kalırlar. Kısa bir tayt giymek çözüm
olabilir ancak tayt giyilemeyecek durumda
imdadınıza vazelin yetişiyor. Bu bölgeye
vazelin sürerek koruyucu tabaka oluşturun
ve bacak içleri birbirlerine sürttüğünde
tahrişe neden olmasın. Bu uygulamayı
spor salonunda kardiyo antrenmanında da
yapabilirsiniz.
29-EVCİL HAYVAN DOSTU
Köpeklerinizi yürüyüşe çıkardıktan sonra
eve getirdiğinizde patilerinin sertleşmiş
ve kızarmış olduğunu görürseniz hemen
vazelinle onarın. Çünkü fazla tahriş
onların canını yakar. Vazelin patilerini
yumuşatır, acılarını azaltır. Tek dikkat
etmeniz patilerini yalamamaları.

Foto: www.thoughtcatalog.com / Unsplash
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30-KEDİ TÜYÜNÜ VAZELİNLE
ÇIKARTIN
Kediler kendilerini sık sık temizlerler.
Ancak beraberinde bolca da tüy ve kıl
yutabilirler. Bu tüyler bir süre sonra bir
tüy yumağı halinde midesinde birikerek
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oluşan ince çizikleri gidermenin yolu
biraz vazelinle ovmaktan ve üzerine cila
atmaktan geçiyor. Cila öncesi 24 saat
beklemeyi unutmayın.

hissettirir ve omuzlarda iz bırakır,
kaşıntıya neden olur. Bunu hafifletmek
için omzunuzda askının geldiği yere biraz
vazelin sürün.

36-MANGAL YAKIN
Ateş yakmak için vazelinden yardım
alacağınız aklınıza gelir miydi? Bir parça
pamuğu top haline getirin, vazelinleyin.
Sonra ateşe verin.

39-LEKELERİ TEMİZLEYİN
Aynada, güneş gözlüğünüzde hatta
kemerinizdeki tokada oluşan lekeleri
temizlemek için de vazelinden daha iyi bir
çıkarıcı bulamazsınız.

37-DERİ EŞYALARI PARLATIN
Deri ceket, deri koltuk, deri çanta ya
da aklınıza deri olarak gelen herhangi
bir ürünü parlatmanın yolu vazelinden
geçiyor.

40-EN İYİ NEMLENDİRİCİ
Tırnak kenarları, vücudun yanı sıra yüz
için de en iyi nemlendiricilerden vazelin,
Tik Tok’ta da slugging trendinin sebebi.
Aşırı kuru ciltli olanların gece yüzünü
vazelin ile nemlendirerek uyuması ve
sabahları nemlenmiş ve pürüzsüz bir
görünüm almasına slugging trendi
deniyor.

38-SUTYEN ASKILARINI
RAHATLATIN
Bazı sutyen askıları nedense rahatsız

kabızlığa neden olabilir. İşte yapacağınız
en pratik yöntem, yarım yemek kaşığı
vazelini mamasına katmak.
31-OJE KAPAĞI AÇILMIYORSA
En sık karşılaştığımız olaylardan biri ojeyi
sürdükten sonra tekrar kapattığımızda
o kapağın sıkışıp tekrar açılmakta
zorlanması. Bunu önlemenin bir yolu da
vazelin kullanmak. Şişenin boyun kısmına
biraz vazelin sürün ve öyle kapatın.
Bir daha asla sıkışmayacak. Aynısını
kavanozlarınız için de uygulayabilirsiniz.
32-KÜPE VE YÜZÜKLERİ ÇIKARIN
Sabah taktığınız yüzükler, gün içinde
ödem nedeniyle akşam parmağınızdan
çıkmayabilir. Ya da kulağınızdaki küpeyi
çıkarırken acıyor olabilir. Bir parça vazelin
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sürmeyi ve sonrasında çıkarmayı deneyin.
33-KARINCALARI UZAKLAŞTIRIN
Bahçesi olanların en çok yakındığı
karıncalar ve sümüklü böcekler için
bir parça vazelin ile tuzu karıştırıp kapı
eşiklerinin bir köşesine bırakın. Evin içine,
ya da bahçenizde istemediğiniz alanlara
koyduğunuzda bir daha gelmeyeceklerdir.
Özellikle saksıların etrafına koymanızı
öneririz.
34-DAMLAMIŞ MUMLARI ÇIKARIN
Şamdanlarda ya da halıya damlamış
mumu çıkarmak için bir parça vazelinle
bölgeyi ovun, sonra nemli bir bezle silin.
35-AHŞAPTAKİ ÇİZİKLERİ GİDERİN
Masa, sehpa, kapı vb ahşap yüzeylerde

Foto: Element5 Digital / Unsplash
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Portakalı

soydum

Plaj sezonu öncesi telaşımız başladı. Özellikle bacak,
basen, kol içlerinde görmekten hiç hoşlanmadığımız
portakal kabuğu görünümünden kurtulmak için
çok marifetli yardımcılarımız var.

Foto: Caudalie

İrem Hüyük

Nuxe toparlayıcı ve
sıkılaştırıcı bakım kremi
375 TL
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Kai Beauty Selülitli
Citler İçin Bakım Yağı
160 TL

Caudalie
Vinosculpt
İnceltici
ve Selülit
Karşıtı Vücut
Peelingi
325 TL

Caudalie
Vinosculpt İnceltici
ve Selülit Karşıtı
Etkili Vücut Yağı
325 TL
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Organic
Pharmacy Detox
Selülit Yağı
983 TL

Güzellik
Güzellik

Krauterhof Anti Cellulite
Gel 134 TL

Nivea Q10 Sıkılaştırıcı
Selülit Jel Krem
248,95 TL

Lierac Body Slim Cryoactive
Konsantre ve Masaj Başlığı
399 TL
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2020’nin

estetik

trendleri
Yorgunluk etkilerini azaltan, cilt
kalitesini arttıracak işlemler büyük ilgi
görecek. Doğal görünümlü, canlı ve parlak
bir cilt görünümü vaat eden işlemler
trend olacak. Her yıl olduğu gibi daha fit
ve sağlıklı bir görünümüne ulaşmak için
cerrahi olmayan estetik yöntemleri ön
plana çıkacak.
Uzm. Dr. Şafak Göktaş / Medikal Estetik Hekimi
İrem Hüyük

P

andemi sebebiyle 2021 yılı,
dönem dönem eve kapanmanın
yanı sıra evden çalışma
sisteminin hakim olması
sebebiyle medikal estetik
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uygulamalarının zirve yaptığı bir yıl oldu.
Evden çalışma sisteminin büyük çoğunlukta
devam edecek olması da yeni yılda medikal
estetiği yine ön plana çıkartıyor. Z kuşağında
medikal estetiğe olan ilgi büyümeye

devam ederken, yüz hatlarını daha da
belirginleştirecek ancak doğal görünümünü
de bozmayacak işlemler tercihte ön sıralarda
yer alıyor. Trend olan işlemler, kadınların
fazlasıyla şikayetçi olduğu cilt bozulmalarını
düzeltmeye ve daha fit bir görünüme
odaklanıyor.
2022, medikal estetik uygulamaları için
parlak bir yıl olacağa benziyor. Medikal
Estetik Hekimi Uzm. Dr. Şafak Göktaş’a
2022 yılında en çok tercih edilecek işlemleri
sorduk.

Lipoliz
Vücudun belli bölgelerine yerleşen inatçı
yağ kütlelerini ortadan kaldırmak için
lipoliz oldukça pratik ve etkili bir yöntem.
Ameliyatsız ve günlük hayatı engellemeyen
bir işlem olması, tercih edilme oranını
arttırıyor. Uzun süren kapanma süreçlerinde
yerleşen hareketsizlik ve sağlıksız beslenme
alışkanlıkları, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da
lipolizi sık tercih edilecek işlemlerin başında
tutacağa benziyor. Fit bir görünüm bu
bağlamda büyük önem taşıyor.

Diş Sıkma Botoksu (Masseter)
Dudak Dolgusu
Pandemi süreci, anksiyete ve kaygı
Dudak dolgusu, popülaritesini kaybetmeyen
oranlarının büyük ölçüde arttığı zor bir
medikal estetik işlemlerinin başında
süreçti ve etkileri hala devam ediyor. Bu
geliyor. Ancak 2022’de hacimli dudaklar her
süreçte, diş sıkma şikayetleri %81 oranında
zamankinden daha çok tercih edilecek gibi.
artmış durumda. Ancak çenenin iki yanında
Yeni neslin güzellik algısı, dolgun dudak
bulunan masseter kasına botoks işlemi
etrafında şekilleniyor. Özellikle genç kadınlar
uygulanması ile bu sorun ortadan kalkıyor.
için dudakların hacimli bir görünümde
Serdar
Yıldızönem taşıyor. Genç nesildeki belirgin
Her ne kadar normalleşmeler başlamış olsa
olması
da, yeniden yaşanacak bir kapanma veya başa dudak dolgusu isteği, yaş ilerledikçe yerini
saracak bir pandemi süreci ihtimali de var.
daha doğal görünümlü bir görüntüye
Bu da Masset Botox uygulamasını 2022’de
bırakıyor.
de en çok tercih edilecek işlemler listesine
yerleştiriyor.
Selülit
Uzun süren pandemi süreci ve dönemsel
7 Nokta Lifting
kapanmalar, insanları daha çok tatil yapmaya
Stres, yorgunluk ve kaygı, cilde
itiyor. Ancak ideal görünüme kavuşmak,
düşünüldüğünden daha çok zarar verebilir.
doğal yollarla oldukça zor. Kadınların
Kadınlar, en çok yüzlerindeki yorgun ve
en çok rahatsızlık duyduğu kozmetik
mutsuz görünümden rahatsız oluyor. Bunun
problemlerden biri de vücutlarında meydana
sebebi özellikle yüzün alt ve orta kısımlarının gelen portakal kabuğu görünümü. Özellikle
kendini zamanla aşağı çekmesi. Bu sebeple
yaz ayları yaklaşırken daha fit ve pürüzsüz
de yüzü daha yukarı çeken uygulamalar
bir vücut isteği kadınları bu görüntüden
2022’de popüler olacağa benziyor. 7 nokta
kurtulma konusunda harekete geçiriyor.
lifting işlemi, moral bozukluğu ve kendine
Bu sebeple, 2022’de yaz ayları yaklaşırken,
bakmama sebebiyle yüzde oluşan sarkmaya
selülit tedavisinin oldukça sık tercih edilecek
gözle görülür bir çözüm sunuyor.
işlemlerden biri olacağını tahmin ediyoruz.

Nisan-Mayıs 2022 / Report Mag Türkiye / 75

Röportaj

Bashak İlhan
“Kadınların ticarette
oluşu büyük bir değer”
Road Global & Road Akademi Kurucusu_Bashak İlhan,
girişimcilere Amerika pazarında e-ticaret hakkında hem
danışmanlık hem de eğitim veriyor. İlhan, yeni dünya
düzeninde dijital ürünlerin, metaverse aracılığıyla e-ticaret
sektörüyle buluşmasına çok az kaldığını söylüyor.
Yağmur Kalan

Yağmur Kalan

Röportaj

T

ürkiye’nin ilk
kadın yatırım
platformu Arya
Kadın Yatırım’ın
yönetim
kurulu üyelerinden olan,
Amerika’da Road Flobal &
Road Akademi’yi kurarak
e-ticarette Amerika’da
başarılı olmak isteyenlere
yol gösteren Bashak İlhan,
“Kadınların farklı birçok
konuya aynı anda hakim
olabilmesi iş hayatında
büyük bir değer. Aynı
zamanda iletişim yetenekleri
de oldukça kuvvetli. Bu
sayede hem çok kademeli
işleri yönetirken aynı
anda yeni tanışıklıklara,
networking’e zaman
ayırabiliyorlar.Erkekler
ise odaklanmada ve
istatiksel kararlarda ve ekip
oluşturmada çok iyiler”
diyor.
Road Global markasının
kurucususunuz. Nedir
Road Global? Ne kadar
zamandır var?
Road Global, Amerika’da
pazar araştırması,
branding, dijital pazarlama,
depolama ve operasyon
servisleri veren bir e-ticaret
ajansı. Road Akademi
ise tüm bu adımları nasıl
gerçekleştirdiğimizi
girişimcilerimizle
paylaştığımız bir online
okul.
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Amerika’da e-ticaret
eğitimimiz içinde birçok
başlık var. Amerika’da
şirket kurmanın esasları,
doğru ürün ve pazar yeri
seçimi, teşvikler, operasyon,
gümrük ve daha birçok
konu hakkında bilgiler
paylaşıyoruz.
Bununla da kalmıyor,
bu eğitimlerden sonra
danışmanlık hizmeti almak
isteyenlere paket programlar
da sunuyoruz. Girişimciler
ve şirketler için saatlik
danışmanlık paketlerimiz
bulunuyor.
Nereden aklınıza geldi bu
alanda bir ajans kurmak?
Ben üç tanesi Amerika’da
olmak üzere toplam dört
şirket kurdum ve başarılı
bir şekilde sattım. Kendi
girişimlerim için yaptığım
tüm adımları servis olarak
verdiğim bir ajans kurmak
istedim. Amerika’da
hata yapmak çok fazla
para kaybetmek demek.
Amacımız, deneyimlerimiz
ve uzmanlığımız ile
girişimcileri ve firmaları
hatalardan korumak, başarılı
satışlara hızla yaklaştırmak.
Kimlere, hangi alanlara
hizmet veriyorsunuz?
Farklı sektörlerde birçok
şirkete danışmanlık
veriyoruz. Eğer sadece
fikriniz varsa Road

Akademi’den Amerika’da
neyi, nasıl satabilirim gibi
konularda eğitim ya da
danışmanlıklar alabilirsiniz.
Bunun yanı sıra ürün
sahibi ve ihracat yapan
bir firmaysanız Amerika
hakkında daha geniş bilgiye
ulaşmak, pazarlama planı ve
büyüme stratejileri yaratmak
için Road Global ajansımızın
kapısını çalabilirsiniz. Bunun
yanı sıra depolarımızı
kullanabilir ve tüm bu
konularda danışmanlık
isteyebilirsiniz.
E-ticaret artık olmazsa
olmazımız. Herkes
e-ticarette yurt dışına
açılabilir ve büyük bir
marka olabilir mi?
İmkansız değil ancak
stratejiyi doğru belirlemek
gerekiyor. Girişimciler
Amerika’da talep gören
sektör ve ürünlere mutlaka
göz atmalılar. Derslerimde
de işaret ettiğim bir P.S.S.P
formülü var. Açılımı
Problem, Statistic, Solution
ve Product…
Bu soruları dürüst şekilde
cevaplayan girişimcilerin
kafasındaki soru işaretleri de
oldukça azalacaktır.
Problem; Ürününüz ile
Amerika’da hangi sorunu
çözüyorsunuz ya da hangi
alanı geliştiriyorsunuz?
Statistic; Bu sorun ne
kadar çok kişinin sorunu
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ya da geliştirdiğiniz ürün
ne kadar çok kişinin
hayatını kolaylaştıracak ve
güzelleştirecek?
Solution; Bu sorunu nasıl ve
ne yaparak çözüyorsunuz?
Yani ürününüzü diğer
ürünlerden ayıran ana fark
nedir?
Product; Yukarıdaki
adımları gerçekleştiren
ürününüz ne, fiyatı ne,
tasarımı nasıl, internete
uygun bir ürün mü?
E-ticaretin olmazsa
olmazı nedir?
Doğru ürün seçimi, trendleri
ve gündemi takip etmek,
pazar araştırması yapmak,
doğru fiyat tespiti, reklam ve
tanıtım.

Dünyada kadın
girişimcilerin gidişatı
nasıl? Türkiye bunun
neresinde?
Ben Türkiye’nin ilk kadın
yatırım platformu Arya
Kadın Yatırım’ın yönetim
kurulu üyelerindenim
ve yıllardır Nijerya dahil
dünyanın birçok yerindeki
kadın platformlarında
görev alıyorum. Kadın
girişimciliğinin, ülkeler
içindeki yerinin ve
desteklerinin artarak devam
ettiğini görüyor ve buna
çok seviniyorum. Kadınerkek girişimci ayrımı
kalmayana kadar başarı ile
bu büyümenin süreceğine
eminim. Türkiye’yi Arya
özelinde çok başarılı

buluyorum. Silikon Vadisi’ne
gelmiş birçok proje ve kadın
girişimci var ve her yıl
yenileri ekleniyor.
E-ticaret pazarında şu
an büyük potansiyeli
olan alanlar hangileri?
Kadınlara hangi alanlara
girmesini önerirsiniz?
Bu alandaki yükseliş
pandemiyle birlikte
zirveye ulaştı. Bunun farklı
alanlarda devam edeceğini
düşünüyorum. Pazar yerleri
ve yeni B2B modellerde
gelişmeler de sürecek. Ürünü
tanımlama gereksiniminden
doğan birçok yeni sektörle
tanışacağız.
İkinci el pazarındaki talep
artışı da ilgimizi çekiyor.

büyük bir değer. Aynı
zamanda iletişim yetenekleri
de oldukça kuvvetli. Bu
sayede hem çok kademeli
işleri yönetirken aynı
anda yeni tanışıklıklara,
networking’e zaman
ayırabiliyorlar.
Erkekler ise odaklanmada
ve istatiksel kararlarda ve
ekip oluşturmada çok iyiler.
Doğru kişileri seçip işi daha
kolay delege ettiklerini
görüyorum. Bir de ticari
kararlarda daha cesurlar.

Özellikle lüks alanında
faaliyet gösteren markaların
sürdürülebilir moda
kapsamında online ve offline
olarak ikinci el pazarlardaki
etkinliklerini artıracaklarını
tahmin ediyorum.
E-ticaret dünyasında
başarılı olmanın
ipuçlarını verir misiniz?
Öncelikle ürünü doğru
seçmek büyük önem taşıyor.
Yerel ve tek bir amaca
hitap eden ürünler yerine
Amerikalıların daha çok
tanıdığı, talep gösterme
ihtimallerinin olduğu
ürünlerle pazara atılmak
daha sağlıklı olacaktır.
Bunun yanı sıra dijital
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kanallar aracılığıyla
eğilimleri ve gündemi takip
etmek de büyük önem
taşıyor. Hedefi on ikiden
vurmak için özellikle sosyal
medyayı takip etmek çok
önemli. Doğru ürünü
seçtikten sonra sağlam
bir pazarlama ile sürekli
tanıtım yapmak Amerika’da
başarının sırrı. Tanıtım
yapmadan e-ticarette bir
şey satabileceğinizi asla
düşünmeyin.
Kadın ve erkek arasında
ticarette öngörü ve başarı
farkı var mı?
Kadınların farklı birçok
konuya aynı anda hakim
olabilmesi iş hayatında

Yeni dünya düzeni denen
ortamda ticaret e-ticarete
bir anda hızlı bir geçiş
yaptı. Önümüzdeki
süreçte bizi neler bekliyor?
E-ticaret neye evrilecek ya
da dönüşeceği başka bir şey
var mı?
Günlük online
alışverişlerimizde daha
çok üyelik sistemi ve
otomatik sipariş açılımlarını
öngörüyoruz. Bankalardaki
otomatik ödeme rahatlığını
günlük olarak ayarlanan
market alışverişlerinde
bekliyoruz.
Yeni ürün grubu olan
dijital ürünlerin, metaverse
aracılığıyla e-ticaret
sektörüyle buluşmasına da
az kaldı. Buradaki gelişmeler
somut ürün satan bizler için
ilham verici. Mutlaka bir
birleşim olacağını tahmin
ediyoruz.
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Esra Baykal

“Kadın olarak
doğmak başlı başına
bir zorluk”
Anne-Çocuk Markaları Stratejisti Esra Baykal, “Çocuk, çevre ve
kadın Türkiye’nin öncelikli 3 sorunudur. Neden sorun çünkü
itibarlı bir Türkiye imajı yaratmak için öncelikle onların
sorunlarını çözmeniz lazım” diyor. Kadına ve çocuğa dair
daha fazla söyleyecekleri de var. Özellikle bu iki grupla iletişim
halinde olan markalara...

T

Güzide Yülek
İrem Hüyük

ürkiye’nin ilk anne-çocuk
markaları stratejisti Esra
Baykal. Müthiş bir kadın. Alt
yapısı öylesine dolu ki.. Farklı
projeleriyle ödüller almış.
Sosyal sorumluluk en hassas noktası. İşte
bu noktadan yola çıkarak farklı alanlar
geliştirmiş. Ondan ve yaptıklarından
etkilenmemek mümkün değil. Gelin
Esra Baykal’ı ve yaptıklarını kendisinden
dinleyelim.
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Esra Baykal kimdir, biraz yakından
tanıyalım.
Avrupa’nın Rönesans’la yoğrulmuş kültür
birikimini, Amerika’nın iş dünyası dinamikleri
ile harmanlayan, Türkiye’nin yerel değerlerini
de iş yapma biçimine katmış bir stratejistim.
İçinde bulunduğum birçok proje dünyada
pek çok ödüle layık görüldü. İngiltere’nin
en prestijli kurumsal sosyal sorumluluk
ödüllerinden Green Apple büyük ödülünü,
CSR Europe’da Birincilik ödülünü, Peer
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“Anneyi, yani kaynağı, zengin ve
temiz tutarsanız, her alanda bireyin
farkındalığı da yüksek olur.”

Awards’da yine büyük ödülü,
Effie Altın ödülünü aldım.
2012 yılında o zamana
kadar hiç denenmemiş
bir düşünceyle farklı
profesyonel yetkinliğe sahip
yapıları bir araya getirerek
Game Kudra İletişim
Topluluğu’nu kurdum.
2017 yılında Türkiye’nin 2.
markalı dersi olan “Game
Kudra İletişim Oyunları”
programını, Altınbaş
Üniversitesi, Pazarlama
ve Marka Yüksek Lisans
Programı’na kattım.
Endüstri Radyo’da her Salı,
86 / Report Mag Türkiye / Nisan-Mayıs 2022

“Zamana Kafa Tutanlar”
adında bir program
hazırlayıp, sunuyorum.
Reklam Yaratıcıları
Derneği’nde yönetim
kurulu üyesiyim, bildiğim
kadarıyla 30 yıllık geçmişi
olan derneğimizde bu göreve
layık görülen ilk stratejistim.
Marka Konseyi’nde de yer
alıyorum. Ayrıca bu sene
düzenlenecek Tedx Reset
konuşmalarının konu ve
konuşmacı belirleyen Beyin
Takımı’nın da üyesiyim.
Şu anda farklı kurumlara
stratejik planlama, iletişim

stratejileri, araştırma
metodolojileri, kurumsal
sosyal sorumluluk modelleri,
dijital pazarlama stratejileri
ve tüketici iç görüleri
konularında eğitim,
moderasyon ve danışmanlık
hizmetleri vermeye devam
ediyorum.
Anne ve çocuk markaları
üzerine stratejist olmak
fikri nasıl doğdu?
Dünyada pek çok ekonomiyi
döndüren 2 kitle, anneler
ve çocuklardır. FMCG’den
tutun da tekstile, oyuncaktan

kırtasiyeye daha pek çok
sektörün satın almacılarına
odaklanmak ve onların
gerçek ihtiyaçlarını analiz
ederek, markalara tek seferde
doğru adımı atmalarını
sağlayacak bir danışmanlık
sunmak istedim.
Bunun ana nedeni şu,
bireyin yetiştiren, ona
farkındalık aşılayan, yaşamın
dönüşüp zenginleşmesini
sağlayan ana kaynak:
Anne. Annenin seçimi,
entelektüel ve ekonomik
düzeyi, geleceğin bireyinin
oluşmasında en önemli
faktör. Anneyi, yani kaynağı,
zengin ve temiz tutarsanız,
bugün konuştuğumuz
sürdürülebilir bir dünya
yaratma kavramından
tutun da bilinçli seçimlere,
çeşitlilik ve kapsayıcılık
konularına kadar her alanda
bireyin farkındalığı da
yüksek olur.
Yola nasıl çıktınız?
İşe, Türkiye’deki anne
profillerini araştırmaya
başlayarak yola çıktım.
Farklı sektörlerde anneler
ve çocuklara hitap eden
birçok marka var. Reklam
sektöründe geçirdiğim

yıllarda içinde bulunduğum
çalışmalarda tüm anneler
için tek bir bütün olarak
ele alınan iletişimlerin her
zaman etkin olmayabildiğini
fark ettim. Farklı profildeki
anneler, jenerik bir mesajda
kendini bulamayabiliyordu.
Zira çalışan bir annenin
ihtiyacı ile çalışmayan bir
annenin ihtiyacı aynı değil
veya evli bir anne ile bekâr
bir annenin ihtiyaçları her
zaman örtüşmeyebiliyor.
Bir örnekle açıklamak
isterim; 100 bekâr ile
yaptığım araştırmada,
annelerin çekirdek aile
özelinde çekilen reklamları
izlemediklerini, kanalı
değiştirdiklerini ve
markadan uzaklaştıklarını
gözlemledim. Yurtdışında
da benzer bir durum var,
Avrupa’da yapılan bekâr
ebeveyn araştırmaları da
çekirdek aile reklamlarında
verilen mesajların %49
oranında bekâr ebeveynlere
geçmediği gösteriyor. Bekâr
ebeveyn grupları Türkiye’de
%5 olsa da, Avrupa’da çok
daha yüksek bir oranda.
Bu da markanız için
harcadığınız televizyon
bütçesinin çöpe gitmesi

demek oluyor.
Bu yüzden kendi
tasarladığım bir modelle
araştırmalar ve görüşmeler
yaptım, sadece Türkiye ile
sınırlı kalmadım ve farklı
ülkelerden örneklerle,
vakalarla, araştırmalarla
karşılaştırarak bu konuda
uzmanlaştım ve şu anda
öncelikle anneleri ve
aynı zamanda çocukları
hedefleyen markalar
başta olmak üzere birçok
kategoride markalara
danışmanlık yapıyorum.
Bu konuda bir de kitap
yazdınız değil mi?
Tecrübelerimi ve bilgilerimi
2019 yılında Türkiye’deki
farklı anne profillerini
keşfeden ve bu annelere
ulaşmak isteyen farklı sektör
markalarına bir başucu
kitabı niteliğinde olan
“Anneleri Anlayan Marka
Olmak” kitabıma aktardım.
İstedim ki, bilgi paylaşılsın
ve her sektör kendi alanına
uygun olarak kitabımdaki
projelerden faydalanarak,
annelere yönelik doğru
adımlar atsınlar. Kitabımda
KSS projelerinden platform
içeriklerine, etkinliklerden
işbirliklerine kadar pek çok
örneği firmalar bulabilir
ve işbirliği yaptıkları
ajansları ile hemen hayata
geçirebilirler. Burada önemli
olan benle yapmaları değil,
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“Anneler,
kendilerini güçlü
hissetmek için
bir erkeğe ihtiyaç
duymadıklarını
hissettikleri gün
ataerkil düzen
biter.”
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anneler için, gelecek bireyler
için adım atmaları.
Çocuklara yönelik de kitap
yazmayı düşündünüz mü?
Annelerin yanı sıra çocuk
markalarına da danışmanlık
veren bir stratejist olarak
tabi ki çocuklarla ilgili
benzer bir kitap hazırlığım
ve araştırmalarım da bir
yandan sürüyor. 3-13 yaş
arası çocukların alışveriş
eğilimleri, markaların
etik sınırlar çevresinde
onlara nasıl ulaşabileceği,
ne gibi KSS çalışmaları
yapabilecekleri, tekstilden,
oyuncağa, bankacılık
sektörüne kadar ne gibi
açılımlar sunabileceklerine
kitabımda yer vereceğim.
Bu alanda Türkiye’nin tek
stratejistisiniz. Bu hem
avantaj hem de dezavantaj
olmalı. Sizden dinleyelim.
En büyük dezavantaj anne
ve çocuk denildiğinde beni
psikolog sanmaları ϑ Ben
bir psikolog değilim, ben
işi markalara itibar ve satış
kazandırmak olan ama bunu
anlamlı ve değerli bir marka
olarak yapmak isteyen
kurumlara hizmet sunan
bir stratejistim. Aradaki
farkı anlamayan kişilere
aslında pazarlama ve iletişim
danışmanlığımda elimdeki
hedef kitlenin ne kadar
değerli olduğunu anlatmakta
zorlanıyorum.

Anne diye bir hedef kitle
olduğunu kavrayamıyor
bazen kurumlar, kadın
hakları, eşitlik konuştuğumu
düşünüyorlar ama ben
aslında ana ekonomiyi
çeviren iki kitleye ulaşma
yollarının anahtarını onlara
sunuyorum.
Avantajı da tek olmam,
elimde verinin çok olması,
araştırma şirketine sahip
olmam ve hesap verebilen
projeler üretebiliyor olmam.
Bugüne kadar
danışmanlık verdiğiniz
ve yol haritası çizdiğiniz
anne-bebek markalarında
en zorlandığınız marka
ya da alan hangisiydi?
Neden?
Başlangıcı çok başarılı olan
bir bebek markasına hizmet
vermiştim. İç görüler netti,
markanın yol haritası çok
güzel hazırlanmıştı, pazarda
fark yaratacak çıkış noktası
da bulunmuştu ancak iş
fenomen işbirliklerine
geldiğinde markaların,
pek çok markanın, göz
ardı ettiği yerde tıkandık.
Takipçi sayısı çok diye bir
fenomenle anlaşmamalısınız.
Sizin markanızın fiyat
skalası, hedef kitlesi kim, bu
kitlelere kim güven veriyor,
inandırıcı geliyor bu kişileri
bulmalısınız. Belki mikro
fenomen olacak ama etkisi
daha uzun vadeli ve sadakat

sağlayıcı olacak. Marka
ünlü bir isimle çalışmak
istedi ama fiyatları orta ve
alt ses grubuna uygun bir
üründü, çok ünlü bir isimle
yaptıkları işbirliği markaya
da fenomene de olan güveni
zedeledi. Israrlarıma rağmen
seçimlerini bu yönde
kullandılar. Açıkçası zarar da
gördüler. Ben de işbirliğimizi
bitirdim.
Sanırım en çok mecraların
da kendi ruhları ve
dinamikleri olduğunu
göz ardı eden markalarla
zorlanıyoruz. Sadece ben
değil, pek çok stratejist
dostum aynı dertten
muzdarip…
Danışmanlık verirken
Türkiye’nin dört bir
yanında anneler
ve çocuklarla ilgili
de araştırmalar
yapıyorsunuz? Bize genel
bir tablo çizseniz her iki
tarafta neler var?
Bir yanda anneliklerini
etiketlerden arındırarak
yaşamak, güçlenmek ve
ekonomiye girmek isteyen
kadınlar var, bir yanda
gelecekleri için kaygılı,
seçimlerini ne yönde
yapacaklarını bilmeyen,
bunun için ebeveyninden
destek görmek isteyen
çocuklar var.
Yani aslında sorunda başa
dönüyoruz, ekonomik
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katabilecekleri imkânlar,
fikirler sunmaya gayret
gösteriyorum.
Sizce her kadın ya da
erkek çocuk sahibi olmalı
mı?
Bu kişisel bir karar, hayata
bırakmak istediğiniz izle
ve anlamla ilgili… Ben bir
değer bırakmak istedim
geleceğe… Herkesin kendi
seçimi… Hiçbir bireyin
bu hakkı ve seçimi bence
sorgulanamaz. Sorgulanması
gereken konu, bu seçim
yapıldıktan sonra sosyal
çevresi, ailesi, markalar,
kurumlar ve kamu bu bireye
ne kadar destek veriyor bunu
konuşmak gerekiyor. Birey
desteği aldığında verimli bir
ebeveynlik yolculuğu yaşar.

ve entelektüel anlamda
güçlenmemiş bir anne,
çocuğuna nasıl yön verebilir?
Çocuk bu anneye ne oranda
saygı duyar?
Her iki tarafın kurtuluşu da
eğitim ve destekten geçiyor.
Araştırma sonuçlarında
sizi en çok şaşırtan bilgiler
neler oldu?
Pandemi döneminde
9000 kadınla yaptığımız
araştırmada, markalardan
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ne bekliyorsunuz diye
sormuştuk, ben indirim,
kampanya beklerler
derken, kişisel gelişim ve
psikolojik destek istiyoruz
diyen kadınların oranı
%60 çıkmıştı. İşte o anda,
kadınlar hazır, markalar
nerede diye düşünmüştüm.
Artık projelerimi bu yönde
yazıyorum, kadınları her
iki alanda da güçlendirecek
projeler yazıp, markalarıma
kadınların hayatlarına değer

Bekar anne mi yoksa evli
anne mi olmak daha zor?
Her biri kendi içinde zor.
Bence kadın olarak doğmak
başlı başına zorlu bir
yolculuk. Etikette doğup,
etiketlere rağmen kendinizi
keşfetmek ve yolculuğunu
planlamak istiyorsunuz ama
önünüzde çok fazla taş var.
Taşları ayıklarken evlenip,
çocuk sahibi oluyorsunuz.
Çalışan anneyseniz çiftte
sorumluluk, ev kadını
anneyseniz evin bedava
emekçisisiniz, bekâr
anneyseniz toplumsal baskı,
ekonomik kaygı ve psikolojik

şiddetle yaşıyorsunuz.
Belki de çözüm etiketleri
bırakmak ve her birimizin
değerine saygı duyup, bu
değerlerden bir sinerji
üretip, hepimizin huzurla
yaşayacağı bir toplum için
çalışmak…
Türkiye’de anne olunca
kadın olmak unutuluyor.
Bu neden kaynaklanıyor?
Aşma yolları neler?
“Annelik kutsaldır,
cennet annelerin ayakları
altındadır” atasözlerini bir
kenara koyalım bence…
Kadın, genetik olarak
doğurabilen bir varlıktır.
Doğurma yetisi nedeniyle
kutsallaştırılmamalıdır.
Çünkü “kutsal” demek
dokunulmaz, sorgulanmaz
demektir. Bir kadını
“kutsal” yaparsanız cinsel
hayatından, kadınlığına
kadar her bir yetisini elinden
alırsınız. Bu da kadında çok
fazla boşluğa ve yetersizlik
hissine neden olur.
Kaldı ki annelerimiz “kutsal”
ise neden en büyük şiddeti
onlar görüyor.
Hem fiziksel hem de
psikolojik olarak…
İnandığımız veya öğretilen
anlamsız ifadeleri bir
yana koyalım, karşımızda
hayatını anlamlı şekilde
ilerletmek isteyen bir birey
var. Ne bekliyor, ne istiyor,
neyin hayalini kuruyor, bu

yolculukta kimin desteğine
ihtiyaç duyuyor, bu sorulara
yanıt vermek lazım. Hem
aile içinde hem toplumsal
kademede hem iletişimde
hem kamuda…
Karşımızdakine bir
birey olarak bakmaya
başladığımızda o zaman
aslında bu sorunları aşmaya
başlayacağız. Ev işi görev
paylaşımı artacak, empati
artacak, çalışma şartları
iyileşecek. Baktığımız insanı
görmeye başlayacağız.
Çocuklar ve anneler
Türkiye’nin sorunlar
haritasında nerede?
Çocuk, çevre ve kadın
Türkiye’nin öncelikli 3
sorunudur. Neden sorun
çünkü itibarlı bir Türkiye
imajı yaratmak için
öncelikle onların sorunlarını
çözmeniz lazım. Ekonomiyi
geliştirmek, yaşam şartlarını
düzenlemek, hayatı yaratıcı
ve yaşanılabilir kılmak için
bu 3 konuda acil önlemler
almak zorundayız. Aksi
halde ekonomik anlamda da
çevre sorunları konusunda
yaşamakta olduğumuz kısır
döngüden çıkmak mümkün
değil.
Ataerkil düzeni yeni nesil
anneler yıkabilecek mi?
Yani “benim oğlum yapar”,
“paşa oğlum” söylemleri
ne zaman bitecek?

Anneler, kendilerini güçlü
hissetmek için bir erkeğe
ihtiyaç duymadıklarını
hissettikleri gün biter. Bunun
için de ilköğretim çağından
itibaren kız çocuklarının
eğitimlerine önem vermek
gerekiyor. Birey olarak
entelektüel ve ekonomik
olarak kendisini güçlü
hisseden kadın, geleceğinin
garantisi olarak eşini de
oğlunu da kızını da görmez.
O zaman kendisine yandaş
aramak için yüceltmek
zorunda kalmaz.
Markalara ilk üç
öğüdünüz nedir?
Kaynağı (yani anneleri)
besleyin, güçlendirin,
kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmalarınızda anneleri
merkeze koyun, siz de
güçlenin!
Annelere, hayat ile ilgili
vereceğiniz üç öğüt nedir?
Açıkçası her annenin
hikâyesi bence farklıdır.
Kendi annelik yolculuğumu
baz alarak şunu
söyleyebilirim, siz iyiyseniz,
siz kendinizi güçlü ve değerli
hissederseniz, oyunun
kuralları değişir. Oyunun
kurallarını değiştirmek için
dijital dünyanın gücünü
kullanın, kendinizi geliştirin,
ekonomiye katılın, o
zaman çevrenizdekiler de
değişecektir.
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Erkeklerde

cinsel isteksizlik

Çiftler arasında sık görülen sorunlardan
biri olan cinsel isteksizlik, sadece
kadınlara özel bir durum değil! Dahası
erkekler de her zaman ve sürekli cinsel
istek duymuyorlar. Konuyla ilgili
aklınıza takılacak tüm soruların cevabını
Prof. Dr. Halim Hattat verdi.
Prof. Dr. Halim Hattat
Tülin Açıkbaş

P

rof. Dr. Halim Hattat, kaliteli bir
seks hayatı için “Cinsel iletişimi
bir seferlik değil, ömürlük
kurmalısınız” diyor. Hattat
ile kadın ve erkeklerde cinsel
isteksizliği, bu durumun fiziksel ve psikolojik
yönlerini, tanı ve tedavi yollarını konuştuk.
Çiftlere tavsiyelerden bulunan Prof. Hattat,
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bu konuda sorun yaşayanlara yol haritası da
çizdi.
Cinsel isteksizliğin genelde kadınlarda
görüldüğü söylenir. Bu doğru mu? Yoksa
erkekler de aynı sorundan şikayetçi mi?
Erkeklerin cinsel isteksizlik yaşamaması
bir şehir efsanesi. Erkekler her zaman ve

sürekli cinsel istek duymazlar. Hormonlar,
arzularken, eşiniz daha kısa, net, orgazma
hastalıklar, ilaçlar, duygular, düşünceler,
ulaştıracak bir cinsel rutini hedefleyebiliyor.
ilişkiye dair nedenler, sigara-alkol kullanımı
Bu durumda cinsel uyumu arttırmak için
ve stres gibi birçok faktör cinsel isteği
cinsel iletişim kapılarını aralamalısınız.
azaltabiliyor. Bir erkeğin cinsel isteksizlik
Önce kendi arzu ve isteklerinizi düşünmeli,
yaşaması her zaman eşinden soğuduğu
bunları netleştirmeli ardından bunları
anlamı da taşımıyor. Ancak her erkek hayatın eşinizle paylaşmalısınız. Onun da arzu
getirdiği sorunlardan dolayı veya geçici
ve isteklerine açık olmalısınız. Böylece
sebeplerle dönem dönem cinsel isteksizlik
ikinizi de memnun eden bir ortak seks
yaşayabiliyor. Bu durum ısrarlı bir şekilde
rutininde buluşabilirsiniz. Unutmayın,
devam ediyorsa isteksizliğe neyin yol
seks motivasyonları tüm hayat olaylarında,
açtığını anlaması için doktora başvurulması
hastalıklarda, streste, ilişki süresinde ve
gerekiyor.
yaşla değişim gösterebiliyor. Bu nedenle
Kadın ve erkekte hem östrojen hem de
cinsel iletişimi bir seferlik değil, ömürlük
testosteron hormonu bulunuyor. Kadında
kurmalısınız.
östrojen baskılı testosteron; erkekte de
testosteron baskılı östrojen olduğunu
30’LU YAŞLARDA DÜŞÜYOR
söyleyebiliriz. Östrojen kadında da cilt, ses
gibi kadınsı görüntüyü ifade eden özellikleri
Cinsel isteksizliğin özellikle görüldüğü bir
sunuyor. Testosteron da erkeklere maskülen
yaş dönemi var mı?
özellikleri veriyor. Ancak testosteron erkekte Testosteron, erkek özelliklerinin gelişimi
Serdarve
Yıldız
de kadında da cinsel isteği etkiliyor. Özellikle
fonksiyonu için gerekli. Testosteron
serbest testosteron miktarı kadın ve erkekte
etkisini daha anne karnında göstermeye
isteği kontrol ediyor.
başlıyor. Ergenlikte cinsiyet özelliklerinin
oluşumunu, erişkinlikte ise cinsel isteği ve
cinsel performansı etkiliyor. Bu hormonun
Libido nedir, cinsel isteksizlikle nasıl bir
ilişkisi vardır?
genel sağlığınız üzerinde de önemli etkilerde
Libido, cinsel dürtü olarak
bulunuyor. Kemik yoğunluğunu, kas gücünü,
adlandırabileceğimiz, erotik yakınlaşma,
kan yapısını etkiliyor. Zihinsel performans,
tensel arzu, cinselliğe başlama ve devam
hafıza, duygusal durum ve motivasyonu
iyileştiriyor. Üreme fonksiyonlarını da
etme gücü veren motivasyondur. Seks
motivasyonları eşler arasında farklılık
destekliyor. Cinsel bölgeyi ilgilendiren
gösterdiğinde cinsel uyumu yakalamak
travmalar, kabakulak gibi enfeksiyonlar,
zorlaşabiliyor. Siz eşinizle duygusal bir
kanda demir fazlalığı, böbrek-karaciğer
bağ kurmak isterken, eşinizin sekse sadece
sorunları, şeker hastalığı, tiroit problemleri
testosteron üretimini düşürebiliyor.
bir fiziksel rahatlama gözüyle bakıyorsa,
cinsellik öncesinde, sırasında ve sonrasında
Testosteron üretimini destekleyen beyin
arzuladığınız, zevk aldığınız davranışlar
bölgelerinde oluşan problemler veya
bazı ilaçlar da testosteron üretimini
farklılık gösterebilir. Siz seks öncesi biraz
sohbet, keyifli ve uzun bir ön sevişme,
azaltabiliyor. Ayrıca kilo fazlalığı, hareketsiz
rahatlatıcı ve yavaş bir cinsel beraberlik
bir yaşam ve aşırı stres de testosteronu
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başlayabiliyor.
Kadınlarda cinsel istek özellikle sadece
hormonlara ve fizyolojik faktörlere bağlı
değil. Duygusal durumunuz, yorgunluk
seviyeniz, eşinizle olan ilişki kaliteniz, stresli
- öfkeli bir ruh hali, vakitsizlik, eşinizle
birbirinize yeterince vakit ayıramamak,
iş-aile sorunları ve daha pek çok faktör
cinsel isteği azaltabiliyor. Bu nedenle cinsel
isteksizliğin altında yatan nedenleri dikkatle
incelemek ve çifte özel bir tedavi planı
oluşturmak gerekiyor.

baskılıyor.
Testosteronun yaşla birlikte de azaldığını
da bilmelisiniz. 30’lu yaşlardan itibaren
başlayan bu düşüş 40-50’lı yaşlarda kendini
belli edebiliyor. Testosteronunun ne hızda
düşeceği erkekten erkeğe değişse de 65
yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde
30’unda testosteron seviyeleri normalin
altında bulunuyor. Son yıllarda giderek
artan sayıda genç erkekte cinsel isteksizliği
görüyoruz.
Sigara-aşırı alkol, beslenme yanlışları,
hareketsizlik, kilo fazlalığı, yoğun stres
gibi nedenlerde genç erkeklerde de hem
hormonsal düşüş hem de cinsel isteksizlik
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Cinsel isteksizliğin altında hangi
fizyolojik ve psikolojik nedenler yatar? Bu
nedenler kadın ve erkeklerde farklı mıdır?
Cinsel mutluluğa ve yüksek bir libido
seviyesine sahip olmak zannedildiği kadar
basit değil. Genel sağlık durumunuzu,
ilaçlarınızı, beslenme şeklinizi, hareket
seviyenizi, vücut enerjinizi, uykunuzu
hesaba katmalısınız. Seks hormonlarınızı,
cinsel bölgedeki damar ve sinirleri, kas
yapısını, cilt dokusunu, bağışıklık sistemini
unutmamalısınız. Eşinizle olan ilişki
kalitenize, duygusal yakınlığınıza, iletişim
yeteneğinize dikkat etmelisiniz. Hayatın
omuzlarınıza yüklediği stresleri, endişeleri,
sorumluluklarınızı gözünüzün önüne
getirmelisiniz. Trafikte kaç saat
geçiriyorsunuz? Cinselliğe ne kadar vakit
ayırıyorsunuz?
Bazen süre hesabı yapmalısınız. Büyürken
aldığınız tüm cinsel mesajları, cinselliği nasıl
öğrendiğinizi, arkadaşlarınızdan
duyduğunuz şehir efsanelerini, inançlarınızı
ve varsa cinsel travmaları hatırlamalısınız.
Eşinizin cinsel sorunlarını, size cinsel
yaklaşımını, ön sevişme kalitenizi de
denkleme yerleştirmelisiniz.

performans anksiyetesi dediğimiz başarısızlık
Cinselliğin düşmanlarını madde madde
korkusu ile sertleşme sorunu gibi pek
sıralarsak:
çok cinsel fonksiyon problemi de ortaya
1. Günlük stres ve yorgunluk, iş-aile-ev
çıkabiliyor .
hayatındaki sıkıntılar
2. Altta yatan hastalıklar (şeker hastalığı,
Her iki cins için de cinsel isteksizlik tanısı
yüksek tansiyon, kolesterol sorunu, MS,
nasıl konur?
depresyon, prostat hastalıkları gibi) ve
Cinselliği biyo-psiko-sosyal perspektiften
geçirilen ameliyatlar
inceliyoruz.
3. Kullanılan ilaçlar (örneğin bazı
• Uzun süreli ilişkilerde iş- aile-okul
antidepresanlar)
sorumlulukları, finansal problemler,
4. İlişkideki duygusal problemler
vakitsizlik, cinsellikte yenilik arayışına
5. Yanlış cinsel bilgiler ve şehir efsaneleri
girmemek, belirli bir monotonluğu takip
6. Yaşam tarzı yanlışları (kötü beslenme,
etmek, cinselliği “oldu, bitti” anlayışıyla kabul
hareketsiz bir yaşam, kilo fazlalığı, sigaraetmek, cinsellikte kalite aramamak gibi pek
alkol kullanımı gibi)
çok sorun cinselliği etkileyebiliyor.
7. Cinsel sorunlar (kadınlarda vajinismus,
orgazm sorunu, isteksizlik ; erkeklerde erken • Yaptığımız çalışmalar ilişki süresinin
uzaması, çiftin arasındaki çatışmalar, stres,
boşalma, sertleşme sorunu, cinsel isteksizlik
depresif ruh hali gibi psikolojik belirtilerin
gibi)
cinsel ilişki sıklığını azalttığını, isteksizlik,
8. Partnerin cinsel sorunları
sertleşme problemi gibi cinsel sorunlarla ilgili
9. Cinsellikle ilgili arzu, düşünce ve hisler ile
Serdar
Yıldız gösteriyor.
olduğunu
cinsel sorunları partnerle paylaşmamak
• Tabii organik faktörleri de unutmamak
10. Rutin, heyecandan ve duygusal
lazım. Hormonsal değişimlerin, hastalıkların,
yakınlıktan yoksun bir cinsel yaşam
kullanılan ilaçların, beslenme-egzersiz gibi
yaşam tarzı alışkanlıklarının da cinsel
‘FAST FOOD’ SEKS TATMİNSİZLİK
sorunlara alt yapı oluşturacağını unutmamak
YAPAR
gerek. Bu durumda cinsel fonksiyonlarda
Erkek cinsel isteksizlik nedenlerinden biri bir problem oluştuğunda, örneğin kadınlarda
cinsel isteksizlik, uyarılma sorunu, orgazm
de ‘fast food’ seks. Nedir ‘fast food’ seks?
problemi, cinsel ağrı sorunu veya erkeklerde
Fast food seks, gayret ve emek verilen uzun
sertleşme sorunu, boşalma problemleri
süreli ilişkiler yerine; derinliği olmayan,
gibi, çift cinsel anlamda birbirinden uzak
çoğunlukla gecelik duygusal paylaşım yerine
durmaya başlıyor. Mesela sertleşme sorunu
fiziksel tatmin odaklı ilişki şekli. Fast food
seks; cinsel arzuyu kontrol eden hormonların nedeniyle başarısızlık korkusu ve performans
endişesi olan erkek eşinden kaçtığında, eşleri
yanında, kişinin sosyo-kültürel durumu,
‘Beni artık beğenmiyor’ veya ‘Beni aldatıyor’
duygusal ve düşüncesel yapısı, karakterine
diye düşünüyorlar. Bu durumda ilişki mutlu
de bağlı. Şunu belirtmem gerekiyor, uzun
bir şekilde devam etse de cinsellik yok
vadede duygusal bir boşluk ve tatminsizlik
sayılıyor.
yaratabiliyor. Sekse karşı soğukluk ve
Yapılan çalışmalar, cinsel sorunların yüzde
cinsel güç kaybı oluşabiliyor. Aynı şekilde
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70’inden fazlasının organik nedenlerle
olduğunu gösteriyor. Ancak organik
sorunları psikolojiden ayrı düşünmemek
gerek. Cinsel sorun organik olarak başlasa
bile mutlaka hastayı ve partnerini psikolojik
olarak etkiliyor. Belirli bir monotonluğa ve
rutine girerek özen göstermeyi unutmak da
en önemli nedenler arasında.
Cinsel isteksizliğin çözümü var mı?
Her iki bireyde de organik sorunlar başta
olmak üzere; kişisel ya da cinsel uyum sorunu
olduğu düşünülmeli ve sorunu çözmek
için mutlaka bir cinsel tıp ekibinden destek
alınmalı.
Unutulmaması gereken bir faktör de iyi ve
yakın bir cinsel hayatın bir seçim olduğu ve
evliliğin aşamaları süresince bu yakınlığın
devamı için çaba gösterilmesi, zaman
ayrılması, cinselliğin iki taraf için de zevk
haline dönüştürecek keşifler yapılması
gerektiği. Önemli olan evlilikte çiftler
ortaya çıkan problemi eşlerden birinden
kaynaklanan bir sorun gibi görmemesi, çiftin
ortak sorunu olarak görmesi.
Mutlu çiftler ‘benim sorunum’, ‘senin
sorunun’ değil ‘bizim sorunumuz’ diyebilen,
ileride çıkabilecek sorunları çözebileceğine
inanan çiftler. Unutmamak gerekiyor ki
birlikte seksten konuşabilen, fantezilerini
paylaşabilen çiftlerde cinselliğin ölmesi pek
kolay görülmüyor.
BİYO-PSİKO-SOSYAL İNCELEME
Cinsel isteksizliğin tedavisinde hangi
adımlar izlenir? Uzun ve yorucu bir süreç
midir?
Özellikle cinsel fonksiyon ve isteği kontrol
eden hormon, testosteron hormonu.
Libidoda hormonların etkisi çok. Ancak artık
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cinselliği biyo-psiko-sosyal perspektiften
inceliyoruz. Yani biyolojik, psikolojik
ve sosyal faktörlerin tümüne bakıyoruz.
Cinselliği fiziksel dürtülerden çok fiziksel,
psikolojik, duygusal, sosyal tüm etkilerden
etkiliyor. Bu faktörlerin tümünü incelemeden
kaliteli bir cinsellik çok da mümkün değil.
Cinsel isteksizlik şikayeti ile gelen bir hastada
hormon eksikliği tespit etmişsek bunu
dışardan takviye etmek mümkün. Kadında da
erkekte de hormon takviyeleri yapılabiliyor.
Hormon takviyelerinin bu konuda deneyimli
bir uzman tarafından dikkatle yapılması ve
düzenli aralıklarla kan seviyelerinin kontrol
edilmesi gerekiyor. Hormon takviyelerinde
biz aylık olarak kontrolleri öneriyoruz.
Özellikle erkeklerde hormon seviyelerinin
yanında iki ayda bir PSA yani prostat spesifik
antijen miktarına bakıyoruz. Hormon
tedavileri bu aylık kontrollere göre devam
ediyor ve hormon eksikliği giderildiğinde
tedavi tamamlanmış oluyor. Ancak
cinsel sorunlar devam ediyorsa diğer risk
faktörlerine bakılıyor.
Ancak unutulmaması gereken şu ki,
isteksizliği yaratan diğer alanların, kişiye
ve ilişkiye ait diğer sorunların dikkatle
incelenmesi gerekiyor. Çoğu zaman
hormon eksikliğine bağlı cinsel isteksizlik
yaşayanlarda diğer faktörleri de görüyoruz.
Hayat tarzı da hormonlar kadar önemli. Kilo
fazlalığı, beslenme bozukluğu, hareketsizlik
de hormon dengelerini bozabiliyor. Sağlıklı
bir beslenme planı , kilo yönetimi, düzenli
egzersiz, sigara kullanmamak, uyku ve stres
yönetimi de çok önemli.
Cinsel anti-aging nedir?
Günümüzde gençlik yıllarınızdaki cinsel güç
ve performansa sahip olmanızı sağlayacak,
performansınızdan endişe duymayacağınız,

cinsel bölgeyi canlandıracak, gençleştirecek,
aging uygulamaları sağlık risklerine, yaşam
fit hale getirecek tedavi seçenekleri
şekline, cinsel performansa ve var olan cinsel
bulunuyor. Bu tedaviler sayesinde sertleşme
şikayetlere göre şekillendiriliyor.
kalitesi, cinsel istek, boşalma süresi, cinsel
Genç yaşlarda olmanıza rağmen yanlış
bölge dokusu ve şeklinde gençleşme
hayat tarzı alışkanlıklar, kötü beslenme,
yaşayabilirsiniz.
hareketsizlik, aşırı kilo, stres gibi faktörlerle
Cinsel bölgeyi çevreleyen cilt, cilt altı
hormonsal düşüş veya cinsel performans
Serdar
Yıldız yaşanabiliyor. Bu durumda takvim
dokuları, sinir ve damar sistemleri normal
sıkıntısı
yaşlanma süreci, stres ve çeşitli hastalıklar
yaşı genç olsa da cinsel fonksiyonlar
ile yıpranıp zedeleniyor. Sigara, alkol,
yaşlanma sürecine giriyor. Dolayısıyla genç
hareketsizlik, kilo ve stres hormonları da
yaşlardan itibaren gerektiğinde cinsel gücü
cinsel bölge sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu
ateşleyecek kürlerden faydalanabilirsiniz.
durum özellikle 40 yaş üzerinde sertleşme
Cinsel anti-aging özellikle 40-45 yaşından
sorunu, erken veya geç boşalma, cinsel
itibaren erkeklere cinsel performansı
isteksizlik, cinsel bölge eğrilikleri, cinsel
‘güncelleme’ imkanı sunuyor.
bölgede plakların oluşması, cinsel bölge ve
çevresinde ağrı, cinsel bölgede cilt yaşlanması Cinsel isteksizliğin tedavisini bitkisel
gibi sorunlar yaratıyor.
kürlerde veya kulaktan dolma bilgilerde
Her şeyden önce de medikal bir sorun olmasa arayanlar da var. Çareyi tıp dışındaki
da performans endişesi ile kaliteli bir cinsellik alanlarda aramak tehlikeli midir?
yaşayamayabiliyorsunuz. Cinsel anti-aging’te Cinsel bir sorununuz olduğunda bunu
cinsel bölge yapılarını canlandırmak ve cinsel partnerinizle paylaşmaktan kesinlikle
performansta gençleşme yaşamak
kaçınmayın. Bu iletişim problemi giderek
hedefleniyor. Artık performansınızdan endişe büyüyüp kaliteli bir ilişkiyi olumsuz yönde
duymayacağınız keyifli, kaliteli ve uzun yıllar etkileyebilir. Cinsel sorunların çiftleri
tadını çıkarabileceğiniz bir cinsel yaşam için
birbirinden uzaklaştırdığı biliniyor. Cinsel
neler yapabileceğiniz öğretiliyor. Cinsel anti- problemler bazen ilişki sorunlarının ana
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Sağlık
nedeni bazen de sonucu oluyor. Sebep ne
olursa olsun eşinizle konuşun, paylaşın,
anlatın. Cinsel sorununuzun sizi soğutmasına
izin vermeyin. Gerektiğinde profesyonel
yardım alın.
Özellikle kadınlar partnerlerini, eşlerini
ikna edip doktora yönlendirirlerse erkeklere
uyguladığımız tedavi daha başarılı sonuçlar
veriyor. Cinsel IQ çok önemli. Eğer kişiler
doğru ve bilimsel cinsel bilgiye sahipse,
kendilerinin ve partnerlerinin cinsel istek
ve ihtiyaçlarını anlayabiliyorlarsa o zaman
cinsellik daha kaliteli oluyor. Cinsel sorun
yaşandığında adaptasyon da daha kolay
oluyor. Önemli olan samimi davranmak ve
anlayışlı olmak. Önemli olan partnerinizle
birlikte sizde mutluluk ve tatmin yaratan bir
cinsellik yaşamanızdır.
Bu nedenle kendinize fiziksel ve psikolojik
olarak yıpratıcı hedefler koymayın. Ancak
ısrarlı şekilde devam eden cinsel sorunlarınızı
mutlaka doktorunuza danışın. Tüm cinsel
problemlerin çözümü ve tedavisi vardır.
Cinsel problemler sadece psikolojik
nedenlerle oluşmaz. Şeker hastalığı, yüksek
tansiyon, kalp-damar hastalıkları, yüksek
kolesterol, kanser, hormonsal dengesizlikler
ve depresyon gibi sağlık sorunları ile
tedavide kullanılan ilaçlar erkeklerde
sertleşme problemi, kadınlarda orgazm ve
uyarılma sorunları başta olmak üzere çeşitli
cinsel sorunlara yol açabiliyor. Sigara-alkol
kullanımı, kilo fazlalığı, kötü beslenme
ve hareketsiz bir yaşam da önemli risk
faktörleridir. Bu nedenle sağlık sorunlarınız
varsa cinsel fonksiyonlarınızı kontrol ettirin.
Cinsel sorunların çözümü için bilimsel
destek alın. Sertleşme probleminde kullanılan
ilaçlar, doğru kullanımda işe yarar ve her
hastada kullanılmaz. Bunları kullanıp
sonuç alamayan kişilerde ‘Bu ilaçlar bile
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işe yaramıyorsa benim cinsel sorunumun
çözümü yok’ inancı doğar. Bu da performans
endişesinden cinsellikten kaçınmaya kadar
giden pek çok psikolojik probleme yol
açar. Bu nedenle cinsel sorun yaşıyorsanız,
doktorunuza başvurup doğru nedeni
bulduktan sonra onun önerileri ile tedavi
uygulayın.
5 ALTIN ÖNERİ İLE YOL HARİTANIZ
1. Günlük rutin içinde cinselliğe vakit
ayırın. Cinselliği fiziksel bir görev olarak
görmeyin, iki tarafı da mutlu edecek
kaliteli bir zamana döndürün.
2. Cinselliğin sensuality denilen
duygusal yakınlık kısmına önem vermeyi
unutmayın. 5 ülkede yaklaşık 1100
çift üzerinde yapılan bir çalışma ilişki
kalitesi ve mutluluk için sadece cinsel
birlikteliğin değil öpmek, sarılmak ve
okşamanın gerekli olduğunu gösterdi.
3. Cinsellik konusunda iletişime açık
olun. Bazen sadece cinsel sorunları
dile getirmek bile çiftin cinselliğini
tekrar ateşleyebilir. Kendi cinsel istek
ve arzularını belirtmek, karşı tarafın
da cinsel isteklerini öğrenmek çok
önemlidir. Biz buna cinsel zeka da
diyoruz.
4. Süre ve sayıları değil, kalite ve ortak
mutluluğu hedefleyin. Sonuçta cinsellik
bir yarış değildir, mutlaka sürprizlere yer
vardır.
5. Cinsel problemlerde vakit
kaybetmeden bir uzmana başvurun.
Belki fark edilmeyen organik bir sorun
sonucunda birbirinizden uzaklaşmış
olabilirsiniz.

Serdar Yıldız

