






Merhaba,
Üçüncü sayımızı yeniden sizinle buluşturduğumuz için keyifliyiz. Spor merkezimizle beraber anaokulu eği-
timinden yabancı dil kursuna kadar yaptığımız tüm yatırımlarda yaşam kalitesi ilkesini gözetiyoruz. Mistral 
Carrera’nın özel bir fitness merkezi olması için durmadan çalışırken, Kırmızı Otobüs Anokulları’yla okul önce-
si eğitimde yeni nesil bir anlayışı yerleştiriyoruz. British Town Dil Okullarımız ise Türkiye genelinde büyüyor. 
Bu nedenle yaptıklarımızı sizinle paylaşmayı, iletişim kurmayı özellikle önemsiyoruz. 

Mistral Carrera’da havuz alanımızı yeniledik. Üstü açılır-kapanır mekanizmayla kışa hazır hale getirilen ha-
vuzumuzun çevresi, adeta bir yaşam alanına dünüştü. Restoranımız, barımız, kahve alanımız ve yeni stüd-
yomuz da burada. 300 metrekarelik yeni stüdyomuzda artık hem havuz hem de deniz manzarası eşliğinde 
spor yapmak mümkün. Stüdyo alanı aynı zamanda etkinlik alanı olarak da kullanılıyor. Burada parti orga-
nizasyonları, konserler ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapacağız. Nitekim yaza veda partimizde Can 
Gox, bu alanda sahneye çıktı. 

Sosyal sorumluluk konusunu önemsiyoruz. “Kitvak’la Biz de Varız” projesiyle Mistral Carrera Fitness ve SPA 
Merkezi ile 41 şubeli British Town Dil Okulları’na kayıt yaptıranlar ya da kaydını yenileyenler isterlerse Kitvak’a 
bağışta bulunarak kurumlarımızdan indirimli hizmet alabiliyor. 

Sporu teşvik etmek, spor yapmaya özendirmek gibi bir misyonumuz olduğu gibi, Türkiye’nin başarılı sporcu-
larını desteklemeyi de ihmal etmiyoruz. Bu kapsamda 9 dünya ve 60’dan fazla Türkiye rekoru sahibi dünya 
serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Derya Can’a Salda Gölü’ndeki rekor denemesi için sponsor olduk. 
Nitekim başarılı sporcu, yaptığı dalışla yeni bir dünya rekoruna imza attı. 

Yenilik üretmek, İzmir’de farklılık yaratmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yanımızda olan tüm 
dostlarımıza selamımız olsun. Dergimiz de yine dopdolu bir içerikle karşınızda. 

Güzel bir sonbahar ve kış geçirmek dileğiyle....

Melih Kahramaner
Kurucu



Deniz Çaba

Sporu yaşam biçimi haline getirmek ve süreklilik sağlamak motivasyonu gerekli kılıyor. 
Mistral Carrera’nın düzenli spor yapan iki üyesiyle konuştuk. Yeliz Tecim, “Spor yaptı-
ğınızda zamanı geriye alıyorsunuz” diyor. Kutlu Kurt ise spor yaptığı için özgüveninin 
arttığından bahsediyor.

Motivasyon konusunda başarı hikayelerinin elbette önemi var. Ancak “Personel Trai-
ning”, yani “Kişiye Özel Antrenman” programlarını da unutmamak gerek. Peki, kişiye 
özel antrenör sizi nasıl motive eder? 

Mistral Carrera, hem spor hem sporcu dostu bir marka. Serbest Dalış Dünya Rekort-
meni ve Milli Sporcu Derya Can ile konuştuk.

Kaya tırmanışında ülkemizin ilk milli sporculardan biri olan İzmirli Zorbey Aktuyun, 3 
Duvar adıyla bilinen projesiyle çok konuşuldu. Aktuyun, kaya tırmanışı ve hedeflerin-
den söz etti. 

Mistral Carrera Spor Merkezi’nin havuz alanı yenilendi. Adeta yeni bir yaşam alanı 
ortaya çıktı. Neler var merak ediyorsanız sizin için fotoğrafladık.

Sporcuların en çok önem vermesi gereken konulardan biri de beslenme. Bu sayımızda 
“sporcu beslenmesine” yer verdik. 

İzmir iş dünyasının önemli isimlerinden biri olan, aynı zamanda Mistral Carerra üyesi 
Arkas Holding CEO’su Önder Türkkanı ile İzmir ve başarı üzerine söyleştik. 

Beş bin yıla yakın zamandır aralıksız alışveriş yapılan ve dünyanın en eski çarşılarından 
biri olan Kemeraltı Çarşısı’nda bir tur yapmak isterseniz, size bir rota sunuyoruz. Yurt 
dışına çıkmak isteyenlere ise Akdeniz’in gizemli ve eğlenceli adası Malta’yı anlatıyoruz. 

Yoga zayıflatır mı, yoga yaparken beslenmeye dikkat etmek gerekir mi, yoga yapanlar-
dan alınan geri dönüşler nelerdir? Merak edilenleri yazdık.  

Mistral Carrera Spor Merkezi ve British Town Dil Okulları, KİTVAK’a destek olmak için 
önemli bir projeye imza attı. Buna göre Mistral Carrera ile British Town Dil Okulları’na 
kayıt yaptıranlar isterlerse Kitvak’a bağışta bulunarak bu kurumlardan indirimli hizmet 
alabiliyor. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul ile konuştuk. 

Daha az selülit, daha sıkı bir cilt ve daha az kırışıklık mümkün mü? LPG Endermologie 
yazımızı okumalısınız.

Altaylı futbolcular Mistral Carrera’da Digime-3D vücut ve postür analizinden geçti. 
Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ile konuştuk. 

Doç. Dr. Çağlar Çallı ise “Spor ve Burun Solunumu” başlıklı yazısıyla dergimizde yer 
aldı.

Quentin Tarantino’nun “Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywo-
od’da)” adlı filminde oynayan Margot Robbie, “sinema portre” sayfamızın konuğu oldu. 
Otomobil sayfamızda ise Maserati Quattroporte var. 

Keyifli okumalar…
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Corpathlon
ana sponsoru oldu

Bayramlarını
kutladılar 

14-15 Eylül 2019 tarihlerinde Urla De-
mircili Koyu’nda düzenlenen ve Mistral 
Carrera’nın ana sponsorluğunu üstlendi-
ği Corpathlon-Spor ve Eğlence Festi-
vali’ne 500’e yakın kişi katıldı. Kurumlar 
arası spor festivali olarak düzenlenen ve 
iş dünyasını spor, müzik ve eğlenceyle 
buluşturan festivalde yüzmeden koşuya, 
zumbadan pilatese, yogadan plank 
yarışmasına kadar birçok etkinlik ve ya-
rışma yapıldı. Birinci Corpathlon oyunla-
rında Allianz Türkiye ilk iki sırayı alırken, 
Kristal Oil üçüncülüğü göğüsledi. 25-26 
Nisan 2020’de ise 2. Corpathlon etkinliği 
düzenlenecek.

İzmir’in en modern spor, spa ve fitness 
merkezi Mistral Carrera, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ço-
cuklara festival coşkusu yaşattı. 

5 bin metrekare alanda modern mimari-
ye sahip, son teknoloji ekipmanları, özel 
stüdyoları, açık/kapalı yüzme havuzu, 
kütüphanesi, SPA alanı, Kids Club bö-
lümü ile İzmir’de spor merkezi anlayı-
şına eşik atlatan Mistral Carrera bu 23 
Nisan’da da çocuklara unutamayacakları 
bir gün yaşattı.
Halat çekme, yumurta taşıma, Kids 
Zumba, surviver parkurunun yanın-
da lezzetli ikramlar ile unutulmaz bir 
bayram yaşayan çocuklar, animatörler 
eşliğinde gerçekleştirilen eğlenceli 
oyunlarla coşkulu bir gün geçirdi. 

“Çocuklar geleceğimiz”

Çocukları her zaman ön planda tutan 
bir spor merkezi olduklarını, bu sebeple 
tesis içinde Kids Club seçeneği ile 
aile boyu spor ve eğlenceyi üyelerine 
sunduklarını ifade eden Mistral Carrera 
Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahrama-
ner, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dün-
yaya örnek olarak çocuklara armağan 
ettiği bu bayramı çocukların doyasıya 
yaşaması için her yıl olduğu gibi bu sene 
de bir etkinlik organize ettik. Çocukların 
eğlencesine ortak olabildiysek, onların 
iyi bir gün geçirmesine vesile olabildiy-
sek ne mutlu bize” diye konuştu. 
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Yaz Okulu, dolu dolu geçti

Hip Hop dersleri 
başladı

Mistral Carrera, tatil dönemi için yaz okulu düzenledi. 7-14 yaş arası çocuklara hem tatilin tadını çıkarabileceği etkinlikler hem 
de eğitici etkinlikler sunan yaz okulunun ilk dönemi 18 Haziran’da başladı.

Dört dönemden oluşan Mistral Carrera Yaz Okulu çocuklara, beslenme danışmanın özel hazırladığı beslenme programının 
yanı sıra İngilizce, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, tırmanma duvarı, akıl oyunları, jimnastik, masa tenisi, kareoke, seramik 
gibi etkinliklerle farklı seçenek sundu. 17 Haziran-28 Haziran, 01-12 Temmuz, 15 Temmuz-26 Temmuz ve 29 Temmuz- 9 Ağus-
tos arasında yapılan Yaz Okulu, renkli görüntülere sahne oldu.

Mistral Carrera’da başlayan Hip Hop 
dersleri sayesinde katılımcılar hem eğle-
niyor hem spor yapıyorlar. 

1970’li yıllarda Amerika’da siyahiler ta-
rafından ortaya çıkarılan Hip Hop dansı, 
funk, jazz ve soul müziklerinden etkile-
nerek gelişti ve şekillendi. Azınlığın ken-
dini duyurma, isyanını ve başkaldırısını 
anlatma yolu olan Hip Hop, akrobatik 
boyutta figürleri ile zor ancak eğlenceli 
bir dans. 
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Gizem Karaca
Mistral Carrera’daydı
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Eve Düşen Yıldırım , Emir’in Yolu, Benim 
Hala Umudum Var, Güzel Köylü dizile-
rinde rol alan Gizem Karaca Magazin 
İzmir ekim sayısı için kapak güzeli oldu. 
Fotoğraf çekimleri Mistral Carrera’da 
gerçekleşti.

Magazin İzmir ekibi, çekimler için niye 
Mistral Carrera’yı tercih ettiklerini şöyle 
anlattı: “Mistral Carrera, İzmir’de çıtayı 
en üste çıkarmış, birçok farklı spor ola-
nağı sağlayan oldukça büyük bir tesis. 
Sevgili Gizem Karaca’yla gerçekleştird-
iğimiz çekim için başka bir yeri düşüne-
medik. Bizi oldukça güzel ağırlama-
larının yanı sıra, çekimin her karesini 
güzelleştirecek harika detaylara, ince 
düşünülmüş dekorlara sahip. Profesyo-
nel SPA ekibi, havuz, her çeşitte fitness 
aletleri, hamam ve birçok olanağı var.”
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Yaza veda partisinde 

Can Gox
sahne aldı
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İzmir’in gözde fitness ve SPA 
merkezlerinden biri olan Mistral 
Carrera, yaz mevsimine muhte-
şem bir partiyle veda etti. Mist-
ral Carrera’daki yüzme havuzu 
etrafında gerçekleştirilen etkin-
likte konuklar içecek ikramları ve 
sahne gösterileriyle eğlencenin 
tadına vardı. Dj Ercan Ateş’in 
müzik performansı ile başlayan 
eğlence, dansçıların sahneye çık-
masıyla doruğa ulaştı. Partinin 
en büyük sürprizi Türkiye’nin en 
güçlü ve özgün vokallerinden 
Can Gox’un sahne alması oldu. 
Sevilen parçalarını seslendirerek 
konuklara müzik ziyafeti çeken 
Can Gox, dinleyicilerden tam 
not aldı. Gece sonunda Kemik 
İliği Transplantasyon ve Onkolo-
ji Merkezi Kurma ve Geliştirme 
Vakfı (KİTVAK) adına bağış ya-
panlar hediye çekilişine kazanma 
hakkı kazandı.

Sonbahar 201912
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Mistral Carrera’da
yeni bir yaşam alanı doğdu
Mistral Carrera Spor Merkezi’nin havuz alanı 
yenilendi. Üstü açılır-kapanır mekanizmayla 
kışa hazır hale getirilen alanda artık Oran-
ge adını taşıyan özel bir restoran ve Purple 
adıyla hizmet veren bir bar da var. Starbucks 
ise kahve meraklılarının uğrak noktası olarak 
Mistral Carrera içinde yer alıyor.

Orange dünya mutfaklarından örneklerle 
beraber, sağlıklı mutfak, sporcu ve detoks 
menüleri de sunacak. Purple, havuz başında 
keyif yapabileceğiniz çok özel bir mekan ha-
line geldi. Bu bölümde artık maç yayınları da 
olacak. Alandaki 300 metrekarelik bir yer ise 
stüdyoya dönüştürüldü. Böylece hem havuz 
hem de deniz manzarası eşliğinde spor yap-
mak mümkün olabilecek. Stüdyo alanı aynı 
zamanda etkinlik alanı olarak da kullanılacak. 
Burada parti organizasyonları, konserler ve 
çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak.
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Göktuğ Kılıç
Mistral Carrera Business Development
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Personel Training ve
Motivasyon
Spora başlamak ya da sürdür-
mek konusunda en önemli anah-
tar kelimelerden biri motivasyon 
olsa gerek. İşte bu noktada artık 
“Personel Training”, yani “Kişiye 
Özel Antrenman” programları 
devreye giriyor. Böyle bir seçim 
yaptığınızda “Personel Trainer”, 
yani “Kişiye Özel Antrenör”, size 
özel egzersiz programı hazırlıyor 
ve antrenman süresince yanınız-
da kalarak o programı uygula-
manızı sağlıyor.

Personel Training (Kişiye Özel Antrenman) nedir?

Personel Training, profesyonel eğitmen tarafından 
kişiye özel egzersiz programları hazırlanarak, antren-
man süresince eğitmen ile birebir uygulanmasıdır.

Personal Trainer (Kişiye Özel Antrenör) ne yapar? 

Personal Trainer (Kişiye Özel Antrenör) kişilerin farklı 
ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için egzersiz planı 
hazırlarken, standart makina programlarından farklı 
olarak üyenin sağlık durumu, fizyolojik durumu, spor 
geçmişi, yaşam tarzı, alışkanlıkları ve psikolojik duru-
munu dikkate alarak ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda 
egzersiz programı hazırlar. Çalışmanın tüm detayları 
üyeye özeldir. Periyodik ölçümler, nabız ve tansiyon 
kontrolü ve ilave testler yaparak gelişim takip edilir. 
Hedeflenen sonuca ulaşmanın anahtarı, kişilerin ant-
renman programlarını düzenli, disiplinli ve ayrıntılara 
dikkat ederek uygulamalarıdır.  Personal Trainer, bü-
tün bunların aksamadan yapılmasını sağlayan ve ki-
şilerin beklentileri doğrultusunda hedeflenen sonuca 
ulaşmaları için yardımcı olan kişidir. Personal Training 
standartların çok üzerinde olan bir hizmet olduğu için 
dünyanın her yerinde ekstra ücret ödenerek satın alı-
nan paketler halinde sunulur.
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“Personal Training desteği, 
sporda disiplini sağlayarak

bireylerin antrenmanlarına en 
etkili dokunuşu sağlar.”

Motivasyon konusunda ne gibi etkileri vardır?

Personal Training’de en önemli husus motivasyondur. Üye moti-
vasyonu devamlılıkta çok büyük rol oynamakla beraber, başarının 
anahtarlarından biridir. Antrenmanda bireyin motivasyonu be-
lirleyicidir. Örneğin egzersiz süresince günlük hayatta yaşanılan 
problemler salona taşınmaz. Aksi takdirde egzersizden verim al-
mak zorlaşır. Kişi psikolojik ve fizyolojik anlamda kendini antren-
mana/egzersize en iyi şekilde dâhil etmelidir. İşte tam da burada 
Personal Trainer devreye girer ve motivasyonu yükseltir. Personal 
Training desteği, sporda disiplini sağlayarak bireylerin antren-
manlarına en etkili dokunuşu sağlar.

Fonksiyonel antrenman programları nedir?

Personal Training’in değişilmez motivasyon kay-
naklarından biri de günümüzde yaygınlaşmaya 
başlayan fonksiyonel antrenman programlarıdır. 
Dışarıdan oldukça kolay görünen ama bilinçsiz-
ce yapıldığı takdirde çok büyük riskler barındıran 
fonksiyonel antrenman, doğru yapıldığında ol-
dukça eğlenceli ve etkili bir antrenman çeşididir. 
Fonksiyonel antrenman doğru yapıldığı takdirde 
kişinin;

-günlük faaliyetleri kolaylaşır
-yaralanma ve düşme riski azalır
-dayanıklılık kazanır
-metabolizma hızı artar
-denge kaybı, esneklik, motor becerileri ve gücü 
gibi yaşlanmanın bazı olumsuz yönlerinden koru-
nur.

Fonksiyonel antrenmanlar tecrübeli ve iyi eğitim 
almış Personal Trainer ile yapılırsa hayatınızda her 
zaman olmasını isteyeceğiniz bir programa hoş-
geldiniz demektir…
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Mistral Carrera’nın sponsorluk desteği verdiği 9 dün-
ya ve 60’dan fazla Türkiye rekoru sahibi olan Serbest 
Dalış Dünya Rekortmeni ve Milli Sporcu Derya Can, 
Salda Gölü’nde yaptığı dalış ile yeni bir dünya reko-
runa imza attı. Serbest dalışta ülkemizde milli takıma 
en çok seçilmiş ve uluslararası madalya alan ilk ka-
dın sporcu olan ve “Her insanın yaşam hikâyemden 
çıkartacağı dersler var” diyen Derya Can ile keyifli bir 
söyleşi yaptık. 

“Hiçbir başarı
kolay elde edilmez”

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Derya Can:
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Salda Gölü’nde gerçekleştirdiği dalışla birlik-
te kariyerinin 10. rekorunu kıran ve geçen yıl 
kırdığı ve kendine ait 68 metrelik kadınlar de-
ğişken ağırlık paletsiz dünya dalış rekorunu 
bir kez daha kırarak 70 metreye çıkaran mil-
li sporcu Derya Can’ın hayat hikâyesi ilham 
verici türden. Çanakkale’de doğup büyüyen, 
18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğret-
menliği mezunu olan Can, 2009 yılından beri 
beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Spora 
sekiz yaşında atletizmle başlayan, lise yılla-
rında tekvando yapan, 2000 yılında olimpi-
yat kadrosuna seçilen ama dizindeki sakatlık 
sebebi ile tekvandoyu bırakan Can’ın serbest 
dalışa başlaması ise kendi sözleriyle şöyle ol-
muş: “Sualtı korkumu yenmek için ilk başta 
15 yaşında tüplü dalışa başladım, ardından 
dalış yaptığım dalış okulunun Serbest Dalış 
takımında yer alan kuzenimin teklifi ile ser-
best dalış yapmaya başladım. İlk serbest da-
lış deneyimim 21 Eylül 2002 tarihinde oldu.” 

2010 doğumlu Poyraz Mustafa isimli bir oğlu, 
2015 doğumlu Derin Helen isimli bir kızı olan 
Can, tek nefes ile paletsiz 100 metreden faz-
la dalabiliyor, nefesini 6 buçuk dakika tutup, 
havuzda yatay olarak tam 204 metre gide-
biliyor. Denenmemişleri denemek, inilmemiş 
derinlere inmek onun için bir tutku. Başarı 
hikâyesinin ardında ise azmi var. “Kızımı do-
ğurduktan 21 gün sonra koşu antrenmanları-
na başladım. Kızım 10 aylık iken Türkiye re-
koru kırdım, Dünya 3’üncüsü oldum. Oğlum 
doğurduktan tam 6 ay sonra Dünya Şampi-
yonası’nda finalde en iyi dereceleri yaptım” 
diyen Can, Türk kadınına ilham olduğu için 
onur duyduğunu söylüyor.

Öncelikle serbest dalışa başlama hikâye-
nizden söz eder misiniz? Daha öncesinde 
tüplü dalış, hatta başka sporlar var. Ancak 
serbest dalışta ilerliyorsunuz? Neden bu 
branş sizi daha çok çekti?

Spor hayatım 8 yaşımda atletizmle başladı. 
Tekvando, hentbol gibi sporlar da yaptım 
ama serbest dalış çok farklı bir spor. İnsanın 
tamamen içine döndüğü, farketmediği şey-
leri farkettiği ve en önemlisi de bir nefesin ne 
kadar değerli olduğunun farkına vardığı bir 
spor. Böylece dünyevi şeylerden maneviyata 
yöneliyorsunuz. Ve tek bir nefesle sınırlarını-
zı keşfediyorsunuz. Bu nedenle de 18 sene 
önce başladığım bu spordan kopmam im-
kânsız. Bu bir yaşam biçimi benim için.

Serbet dalışta Türk milli takımını temsil 
ediyorsunuz. 9 Dünya Rekoru, 60’tan fazla 
Türkiye rekoru, Dünya Şampiyonaları’nda 
ise birçok madalyanız var. Bu başarının ar-
dındaki hikâye nedir?

Çocukluğumdan beri ülkemi milli takım for-
masıyla temsil etmek en büyük hayalimdi ve 
bu hayalin peşinden koşup ülkemi onurlan-
dırdığım bu yolda şimdi 10 Dünya Rekorum 
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var. Hayallerimin peşinden gitmekten hiç 
vazgeçmedim. Bu nedenle ne kadar im-
kânsızlıklarla dolu bir spor hayatım olsa 
da başardım.

Serbest dalış alanında bu kadar başarılı 
olan ilk kadın sporcu sizsiniz. Bu alanda 
daha çok erkek sporcuları görüyoruz…

Türkiye’de erkekler zıpkınla balık avını 
çok seviyor. Bu nedenle erkek popülas-
yonu daha fazla ama kadın sporcular da 
var tabii ki. 

Kadınlara ilham olmak sizin için önemli 
mi?

Kesinlikle hayatımda en önem verdiğim 
şey örnek ve ilham olmak. Aslında sa-
dece kadınların değil, her insanın yaşam 
hikâyemden çıkartacağı dersler var. Ba-
zen bunları birebir denk geldiğimizde 

etrafımla paylaşıyorum, bazen röportaj-
larımda değiniyorum. Gerçekten spor 
hayatımda kolay bir yaşam sürmedim. 
Hiçbir zaman ajitasyonu seven birisi ol-
madım ama insanlara pes etmemesi ge-
rektiğini, başarının her zaman kolay yol-
dan gelmeyeceğini de anlatmak lazım. 
Mesela iki sene evvel paletim olmadığı 
için plastik paletle daldım, rakiplerim en 
iyi paletlerle daldı ama Dünya 3’üncüsü 
oldum. Sponsorum yoktu, ilk dünya reko-
rumda kredi çektim ve iki dünya rekoru 
kırdım. 

Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi kolay 
değil. İnsanlara 10 Dünya Rekoru dediği-
nizde, basit geliyor ama inanın ne acılar, 
ne gözyaşları var o rekorların içerisinde. 

“Benim için deniz, iki nefes arasındaki 
sonsuzluk demek” diyorsunuz. Suyun 
altında neler yaşıyorsunuz? Derinlik 
size ne hissettiriyor?
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Suya girmek ve dalmak yeniden doğ-
mak gibi benim için. Her sporda başarılı 
olmak zor ama serbest dalış dünyanın 
en zor sporları arasında sayılıyor. Çünkü 
en önemli özgürlüğünüz olan nefes alma 
özgürlüğünüz yok ve tek bir nefesle en 
iyisini sergilemek zorundasınız. Biraz 
fazlasını yapmak sizin bayılmanıza se-
bep olabilir. Sınırlarınızı bilmek en önemli 
kriter. Örneğin iyi bir performans sergile-
mek için diyaframınızın çok esnek olması 
gerek, zihninizi tamamen boşaltmanız 
gerek. Bu süreç çok zor ama zaman-
la beyninizi eğitiyorsunuz ve inanılmaz 
bir evrimle dalış gerçekleştiriyorsunuz. 
Denizdeki memelilerde olan memeli ref-
leksleri insanlarda da var. Soğuk suya 
yüzünüz değdiğinde ve derine daldıkça 
nabzınız yavaşlar. Benim 112 metre dalı-
şımdan kalbimin 8-10 attığı tahmin edi-
liyor. Bu, vücudumuzdaki oksijeni verimli 
kullanmak için bize verilmiş muhteşem 
bir refleks. Bu nedenle ben de her dalı-
şımda kendimi ve sınırlarımı keşfediyo-
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rum ve tekrar tekrar o tecrübeyi yaşamak için 
içimde müthiş bir aşk ortaya çıkıyor. 

Serbest dalışta başarılı olmanın anahtarları 
neler?

Yetenek, çok çalışmak, fiziksel özelliklerin uy-
gunluğu vs.
Serbest dalış yaş ilerledikçe daha çok başarı 
elde edebileceğiniz bir spor. Çünkü yaşlandık-
ça metebolizmamız yavaşlar ve oksijeni daha 
verimli kullanırız. Bu nedenle dünyada 50 yaşı-
nı aşmış başarılı sporcular görmeniz çok doğal. 
Yani aslında istemek yeterli. Herkes serbest dalış 
yapabilir. Fiziki uygunluk ve biraz da doğuştan 
gelen yetenek varsa uluslararası arenada başarılı 
olabilirsiniz.

Tek nefes ile paletsiz 100 metreden fazla dala-
biliyor, nefesinizi 6 buçuk dakika tutup, havuz-
da yatay olarak tam 204 metre gidebiliyorsu-
nuz. Nefesinizi 6.5 dakika tutabilecek seviyeye 
nasıl geldiniz? 

Çok çalıştım. Herkes uyurken ben daldım, koş-
tum ve antrenman yaptım. Ve en önemlisi çok 
istedim.

Doğayla iç içe olmak için kros ve dağ bisikleti 
etkinlikleri yapıyorsunuz. Bu sporlar da devam 
ediyor mu? 

İki çocuğum var ve eskisi gibi aslında antren-
man yapamıyorum. Ama fırsat buldukça kızımı 
bisikletin arkasına bağlıyorum, oğlum da kendi 
bisikletini alıyor ve sahilde bisiklet kullanıyoruz. 
Çok fazla antrenman gibi olmuyor ama en azın-
dan çocuklarımla birlikte sportif bir etkinlik yap-
mış oluyorum. Fakat evde koşu bandım var ve 
sürekli koşuyorum. Fırsat buldukça da doğada 
koşuyorum.

Antrenmanlarınızda beyniniz ile vücudunuz 
arasında nasıl bir savaş oluyor?

Beynim “yat uyu dinlen” diyor, vücudüm “çok 
yorgun olduğunu” söylüyor ama beynime hük-
meden biriyim, düşüncelerimi değiştiriyorum. 
Kendime anında ve acı çekmeden başaramaya-
cağımı hatırlatıyor ve harekete geçiyorum. Üst 
düzey spor yapanlar bilir; aslında iş, zorlanmaya 
başladıktan sonra başlar. Hepimiz aynı süreç-
lerde zorlanmaya başlarız ama üstüne gitmek 
herkesin harcı değildir. Ben bunu beynim ve vü-
cudumla verdiğim birçok savaşta kazanıyorum.

Serbest dalışta birçak dal var. Siz derin dalış 
yarışmalarına katılıyorsunuz, değil mi?

Evet, serbest dalışta birçok dal var. Havuz ve de-
niz yarışmaları yapılıyor. Derin dalış yarışmaları 
2015 senesinde başladı ve sabit ağırlık taktığınız 
dallarda bu yarışmalar devam ediyor. Kızak ile 
yapılan yani değişken ağırlık dallarında yarışma-
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“Mistral Carrera her şeyden önce amatör bir spora ve kadına 
destek verdi. Bundan sonra da işbirliğimiz devam edecek. Mistral 
Carrera tesislerinde birebir dalış eğitimleri planlıyoruz. Bence bu 

iki marka birleştiği için Mistral Carrera üyeleri çok şanslı.” 
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lar yapılmıyor, sadece Bireysel Dünya 
Rekoru denemeleri yapılıyor. Ben ha-
vuz yarışmalarında yıllarca yarışıp bir-
çok madalya kazandıktan sonra derin 
dalışa yöneldim. Şimdi sadece derin 
dalış dallarında hem yarışıyorum hem 
de bireysel dünya rekorları deniyorum. 
Ülkemizde bu sporun öncülerinden 
olduğum için benden daha eski olan 
sevgili Yasemin Dalkılıç’ı örnek alıyo-
rum. Şu an ise gençler ve benim izim-
de giden sporcuların çoğu beni örnek 
alıyor. Bu çok gurur verici. Topluma 
verdiğim mesajlardan verdiğim poz-
lara kadar beni örnek almaları işinizi 
doğru yaptığınızın göstergesi aslında.

Bir taraftan iki çocuk yetiştiriyorsu-
nuz? Çocuklarla beraber bu süreç zor 
olmadı mı?

Çocuklarım olmadan önce çok çalıştım 
ve şu an o çalışmalarımın ekmeğini 
yiyorum. Bir alt yapım var ve bu alt 
yapı ile kısa sürede toparlanıp yarışma 
potansiyeline ulaşıyorum. Tabii çocuk-
larım ve ailem her zaman ilk sırada. 
Onlardan arta kalan zamanda antren-
manlarımı planlıyorum. Kolay değil 
ama dediğim gibi hiçbir başarı kolay 
elde edilmez.

En son Salda Gölü’nde kırdığınız re-
kordan söz eder misiniz? 2 dakika 18 
saniyede 70 metreye dalarak, tatlı su 
serbest dalış dünya rekorunu geliş-
tirdiniz. Kariyerinizin 10’uncu dünya 
rekoru denemesiydi sanırım… 

Bu rekor çok zordu gerçekten. Çünkü 
tek nefesle bir dalış yaparken, vücu-
dunuzun tamamen gevşemiş ve dalışa 
odaklı olmanız gerekir. Bunu da maa-
lesef 5 derece soğuk suda yapmanız 
imkânsıza yakın. Geçen Kasım ayında 
68 metre dalıp rekoru kırmıştım. Yazın 
tekrar gidip sıcak suda daha derine 
dalmayı istiyorum diye karar almıştım 
ama yaz olmasına rağmen gördük ki 
su üstü sıcak olsa dahi 10 metreden 
sonra su, bir buz altı dalışı kadar zor-
lu ve soğuk. Ben Avusturya’da buz altı 
dalışı da yapmıştım. Orada su 1 dere-
ceydi ama dışarısı da soğuk olduğu 
için suya girince şok etkisi hissetme-
den vücudunuz soğuğa adapte olmuş 
şekilde dalış yapabiliyordunuz. 

Ancak Salda Gölü’nde dışarısı 30 dere-
ce su 20 derece, 10 metre indiğinizde 
ise 5 derece bir su. Yani size şok etkisi 
yaratıyor. Buna adapte olmak çok zor. 
Dünyanın en zor dalışları arasındaydı 
diyebilirim. Bunun yanında rekor de-
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nemesi sürecimde bazı sıkıntılar yaşadım, örneğin böbrek taşı 
sorunum nüksetti. Acılar içinde acillik olduğum zamanlar oldu. 
13 günlük kamp sürecimde sadece 4-5 dalış yaparak rekoru kı-
rabildim. Bir de gölde bir boğulma vakasına gittik; arama kur-
tarma çalışmasıyla vatandaşımızın cansız bedenini çıkarttık. 
Olay beni derinden yaraladı. Toparlanmam uzun sürdü. 

Mistral Carrera ile işbirliğiniz nasıl gelişti? Bundan sonraki 
süreçte ortak planlar var mı?

Sponsorluk işbirliği yapacağım markaları özenle seçiyorum. 
Mistral Carrera İzmir’de yaşamış biri olarak ve kendimi yarı İz-
mirli gördüğüm için benim açımdan çok düzgün bir seçenekti. 
Mistral Carrera’ya teklif götürdüğümüzde hemen geri dönüş 
aldık ve hiçbir isteğimiz geri çevrilmedi. Aslında burada Mistral 
Carrera’nın ne kadar doğru bir tercih olduğu bir kez daha öne 
çıkıyor. Çünkü birçok marka sponsorluk konusunda geri plan-
da kalırken, Mistral Carrera herşeyden önce amatör bir spora 

ve kadına destek verdi. 
Bu dönemde ve ileriki dönemlerde de güzel işler yapmak için 
çok istekliyim. Yaptığımız görüşmelerde Mistral Carrera tesis-
lerinde birebir dalış eğitimleri planlıyoruz. Bence bu iki marka 
birleştiği için Mistral Carrera üyeleri çok şanslı ve bu eğitimlere 
katılmak için öncelikli durumdalar. 

Pek çok sosyal sorumluluk projesinde de varsınız. Koruncuk 
Vakfı’ndan Turmepa Deniz-Temiz Gönüllüsü olmaya kadar 
pek çok yerde sizi görüyoruz. Toplumsal alanda olmak sizin 
için neden önemli?

Bence tek başına başarı bir anlam ifade etmiyor. Bunu farkın-
dalık yaratmak için kullanmak çok önemli. Örneğin Salda Gölü 
koruma alanı. Orada her dalış sonrasında sahil kenarındaki 
çöpleri topladık, etraftaki insanlara örnek olmak ve farkındalık 
yaratmak istedik. Bunları da sürekli sosyal medya hesaplarım-
dan paylaştım. Çevre, kadın ve çocuk konuları hassas noktala-
rım. Bu tarz birçok projeye destek verdim ve veriyorum. 

“Bireysel sporların desteklenmesi önemli”

Dünya rekortmeni ve milli sporcu olan Derya Can’a sponsor 
olmaktan gururlu olduklarını söyleyen Mistral Carrera Yönetim 
Kurulu Başkanı Melih Kahramaner,  “Salda Gölü’nde yaptı-
ğı dalışla yeni bir rekora imza atan Derya Can’ı tebrik ediyo-
rum. Ülkemizde bireysel sporların desteklenmesinin ne kadar 
önemli olduğunu milli sporcumuz bizlere bir kere daha göster-
di. Azimli bir çalışma sonucunda kendi rekorunu geliştiren milli 
sporcumuz Derya Can’ın bu başarısına katkı koyduğumuz için 
Mistral Carrera olarak gururluyuz” diyor.
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Beden, zihin ve ruhun uyumu

Yoga

Kelime anlamı “birlik-bütünlük-bir olmak” olan yoga, beden, zihin 
ve ruhu uyum içinde yaşatan özel bir teknik. Binlerce yıldır uygu-
lanan bu teknik, özellikle günümüz çağında daha da önem kazan-
mış durumda. Teknoloji ve hızlı kent yaşamı ruh ve zihin sağlığını, 
daha da önemlisi bunların bedenle uyumunu daha çok tehdit eder 
hale geldi. Sadece fiziksel bedene yönelik ilgiyi ortadan kaldıran 
yoga ise bu yüzden her zamankinden daha fazla popüler. 

Beden ve zihin gevşiyor

Nefes, bedensel duruşlar, meditasyon ve derin gevşeme ile bü-
tünsel bir sistem olan yoga aracılığıyla çalışmak sizi bedensel ola-

rak esnetip güçlendirdiği gibi zamanla zihinsel düğümleri çözerek 
dönüşüm gerçekleştiriyor ve ruhunuzla bağlantıyı geliştiriyor. 
Süreç içerisinde kişi bedeni ve zihni en uygun şekilde şekilde kul-
lanıp yöneterek ruhunun da keşfini yaşamaya başlıyor. Bu kadim 
uygulama, stresi de azalttığı ve bir nevi sağaltıcı özellikler taşıdığı 
için bağışıklık sistemi de güçleniyor. Dinginleşen zihin ile de far-
kındalık gelişiyor. Beden ve zihin gevşiyor. Kişi zamanla kendini 
dengeli, mutlu ve özüyle kucaklaşmış buluyor. Bir anlamda ener-
jisi yenilenerek ruhu özgürleşiyor. Zindelik ve hafiflik yerleşiyor. 
Yoga yapmak aynı zamanda oldukça zevkli. Değişik duruşlar yap-
mak oyun gibi kişiye keşif yaşatıyor.
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Yoganın zayıflamaya doğrudan bir etkisi var mı?

Yogayı zayıflamak için yapmak, yoganın kişiye sağlayacağı bü-
yük etkiyi, küçük bir forma sıkıştırmak gibi olur. Zayıflamaya 
faydası elbette vardır. Kilo almaya sebep olan hormonal bir etki 
varsa, yoga hormonal sistemi dengeye sokmakta tamamlayıcı 
etki taşıdığı için işe yarayacaktır. Kilo almanın sebebi kişinin zi-
hinsel tutumlarından kaynaklanıyorsa, yoga kişinin zihinsel di-
sipline yeteneğini aktif hale getirebilir ya da kilo almaya sebep 
daha duygusal durumlardan kaynaklanıyorsa, yoga duygu kont-
rolü geliştirici gücüyle burada da tamamlayıcı rol oynar.

Yogada gerçek verime ulaşabilmek için öğrencinin/katılımcı-
nın da yapması gereken şeyler var mı?

Katılımcının yogayı düzenli olarak yapması ve bir yaşam biçimi 
gibi hayatının içine alması yeterlidir. Keyifle yapılan her şey gibi 
kişinin severek katılımı, alacağı verimi en üst seviyeye çıkartır.

Mistral Carrera’da hangi gün ve saatlerde yoga eğitimi var? 
Yogada birebir ders söz konusu mu?

Mistral Carrera’da Salı ve Perşembe günleri saat 12.30’da, çalı-
şanların da mesai aralarında katılacağı derslerimiz var. Perşem-
be akşamı 21.00’de yine yoğun bir iş gününün ardından derse 
katılmak mümkün. Hafta sonu cumartesi 12.00’de ve diğer yoga 
öğretmenlerimizin de diğer günlerde dersleri mevcut. Genelde 
15 kişilik gruplar oluyor ama birebir özel derslerimiz de var.

Beden zihin ve ruhu bütünlemeye yarayan bu çalışmalardan 
sonra kendini tanıyan, daha yaratıcı, özgün kişilikleri ile

tanışıyorlar.

Yoga dersine katılanlardan ne gibi dönüşler alıyorsunuz?

En sevdiğim kısımlardan biri bu geri dönüşlerdir. Yoga, kişilerin 
hayatlarında birçok şeye müthiş etki edebiliyor. Kiminin vücut 
duruşları düzeliyor, düzelen beden duruşu ile hayat kaliteleri 
artış gösteriyor, daha özgüvenli, mutlu hissediyorlar. Ağrıları 
olanların ağrıları son buluyor. Kaygı yaşayanlar daha huzurlu bir 
ruha haline kavuşuyorlar. Kiminin kendinde daha önce farket-
mediği bir şekilde saklı kalmış yetenekleri, zihinsel blokajlarının 
çözünmesiyle ortaya çıkabiliyor ve bu keşif hayatında yeni bir 
yol olarak beliriyor. Kiminin beden esnekliği ve kuvvetli artış 
gösterdiği için hayata bakış açılarında da esnek ve güçlü yapısı 
belirginleşiyor. Yaşamı esenlikle doluyor. Kiminin meditasyon ve 
derin gevşeme çalışmalarından sonra duygusal birikimleri sa-
ğaltım yaşıyor. Bırakılan duygusal yüklerin yerine sevgi ve huzur 
yerleşiyor. Beden, zihin ve ruhu bütünlemeye yarayan bu çalış-
malardan sonra kendini tanıyan, daha yaratıcı, özgün kişilikleri 
ile tanışıyorlar. Sayısız örnek mevcut; yoga gerçekten müthiş bir 
deneyimdir.

Yoga ile ilgili merak edilenler
Peki, yoga zayıflatır mı, yoga yaparken beslenmeye dikkat 
etmek gerekir mi, yoga yapanlardan alınan geri dönüşler 
nelerdir? Mistral Carrera Yoga Eğitmeni Hande Pekinel 
sorularımızı yanıtladı. 

Yoga yaparken beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor mu?

Sadece yoga yaparken değil, her zaman beslenmemize dikkat etmemiz 
lazım. Beslenmenin bağışıklığı artırıcı etkisi ve verdiği enerji sağlıklı bir 
bedenin anahtarıdır. En büyük nimettir. 

Yoga fiziksel, zihinsel ve ruhsal yapıyı destekliyor. Hepsi aynı anda 
nasıl mümkün oluyor? 

Ben buna çift taraflı yol diyorum. Beden üzerinde çalışmanın zihin ve 
ruhsal yapıda olumlu sonuçlar üretmesi söz konusu olduğu gibi, bunun 
tersi de aynı etkiyi yaratıyor. Yani temiz bir zihin, mutlu ve huzurlu ruhsal 
yapı da bedeni sağlıklı kılıyor. Bu sebeple tümünü barındıran yoganın 
etkisi harika sonuçlar çıkarıyor. Sağlıklı bir beden, temiz, kaygısız, doğru 
düşünen bir zihin, daha mutlu, neşeli, yaşama sevinci dolu, yaratıcı, sevgi 
dolu bir ruh ile keyifli ve lezzet dolu bir yaşamın kapısı ikramları ile size 
açılıyor.   
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Önder Türkkanı:
“Mesleki bilginiz, deneyiminiz çok ileri seviyede olsa dahi,
insiyatif kullanamıyorsanız başarı istenilenin altında olacaktır.”

İzmir iş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Arkas Holding CEO’su 
Önder Türkkanı ile İzmir ve başarı üzerine konuştuk. Mistral Carrera 
üyesi olan Türkkanı spor hayatından da söz etti.
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İzmir’in iş ve ekonomi dünyasını yakından takip eden biri 
olarak şehrin ilerleme çizgisini ve gelişim potansiyelini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

İzmir insanları kucaklayan, başkalaştırmayan sosyo-kültürel 
yapısı, doğal güzelliği ile bir çekim merkezidir. Ekonomide bü-
yüklük olarak beklentinin altında kalsa dahi gelişme potansiyeli 
yüksektir. Alsancak ve Aliağa limanları ve coğrafi konumu da 
şehre ilave avantaj sağlıyor.

İzmir’in yeni iş ve konut alanı olan Bayraklı bölgesi ya da Yeni 
Kent Merkezi’nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Mistral Yapı da bu bölgede özel bir proje olarak öne çıkıyor...

Bayraklı’nın işyeri ve konut olarak birlikte gelişmesi, şehirli olma-
nın keyfinin çıkartılacağı yepyeni bir kent merkezi oluşturuyor. 
Tabii ki bazı altyapı eksikliklerinin giderilmesi şart. Mistral de bu 
kentli kimliğine vurgu yapan bir kompleks.

İzmir’in deniz turizmi ve ticaretinde geldiği noktayı nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

İzmir şehri, limanıyla tarihsel zenginliğine ulaştı. Liman, bir şehre 
uluslararası nitelik kazandıran en önemli unsurdur. Alsancak Li-
manı, tarama çalışmaları bitirildiğinde kapasitesini de artıracak. 
Bir süredir uğramayan yolcu gemileri şehrimize tekrar geldiğin-
de yine o canlı, cıvıltılı ortama kavuşuruz ümidindeyim.

Şehrin turizm vizyonunda Körfez büyük önem taşıyor. İz-
mir’de Körfez ne kadar etkin kullanılıyor size göre?

Körfezin temizlenmesi en önemli hedeflerden biri idi. Bir nok-
taya gelindi. Şimdi yelken ve kürek yarışlarıyla şehrin en güzel 
sahnesini devreye sokma zamanı. Bunun için semt kulüplerinin, 
Göztepe’nin, Karşıyaka’nın yelken takımlarıyla katkı yapması la-
zım. Nitekim Arkas Spor’un yelken yarışları ile körfezimiz çok 
önemli bir hareketlilik kazandı.

Bir İzmirli olarak İzmir’de bir şirketin CEO’su olarak görev 
yapmak önemli olmalı. 21 yıllık finans sektörü geçmişinizde 
İzmir’de değildiniz sanıyorum. Arkas öncesi dönemden ve 
tekrar İzmir’e dönme sürecinizden söz edebilir misiniz?

Arkas öncesinde uzun yıllar banka yöneticiliği yaptım. Burada 
da haftanın 2-3 gününü İstanbul’da geçirip diğer günler İzmir’de 
kaldım. Kısacası, evimi İzmir’den taşımadım. Bu konudaki karar-
lılığım anlayışla karşılandı ve bir anlamda istisna uygulandı.

Başarılı bir isim olarak sormak isterim. Başarının anahtarı ne-
dir size göre?

Finansçıların olayları matematiksel ifadelerle açıklama eğilimi 
vardır. Finans kökenli olmam nedeniyle sorunuzu bir formülle 
yanıtlamak isterim.
Başarı = Kullanılan insiyatif x mesleki donanım
Denklemi oluşturan iki unsur da geliştirilebilir özelliktedir ve bir-
birinin çarpanı konumundadır. Mesleki bilginiz, deneyiminiz çok 
ileri seviyede olsa dahi, insiyatif kullanamıyorsanız başarı isteni-
lenin altında olacaktır.
Günümüzde yöneticilerin kısa sürelerde çok sayıda karar alma-
ları lazım. Kuşkusuz bu kararların tamamının doğru olabilmesi 
gerçekçi değil. Temel unsurlarda ve çoğunlukla doğru karar ala-
biliyorsanız başarılı olarak değerlendirilebilirsiniz.

Yemekle de ilginiz var sanıyorum...

Yemek benim için farklı kültürlerin çözümler, reçeteler ürettiği 
önemli bir kültürel alandır. Yemek sadece beslenmek değildir. 
Kültürdür, yaşam zevkidir.

Spordan da biraz söz edebiliriz. Spor hayatınızda ne kadar 
yer kaplıyor? Ne zaman başladınız?

Sporda malesef arzu ettiğim seviyenin oldukça altında bir akti-
vitem var. Carrera’nın etkisiyle bu eksikliği gidermeye başladım. 
Haftada iki gün spora gidebiliyorum. Kardiyo ağırlıklı bir prog-
ramım var.
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Tarih rotası
Beş bin yıla yakın zamandır aralıksız alışveriş ya-
pılan ve dünyanın en eski çarşılarından biri olan 
Tarihi Kemeraltı Çarşısı; hanları, otelleri, camileri, kili-
seleri, havraları bir yana geleneksel zanaatların ve 
yerel lezzetlerin de izini sürebileceğiniz nadir me-
kanlardan biri. Yüzlerce yılın izi, hikâyesi ve dokusu 
çarşı boyunca okunurken, insan hikâyeleri de peşi 
sıra geliyor. Peki, bir Kemeraltı turu yapmak isteseniz 
olmazsa olmazlar nelerdir?
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Kızlarağası Hanı’ndan başlamalı

Kemeraltı’na Hisarönü’nden girmek, 
tarihi çarşıda dolaşmaya başlamak için 
en doğru noktalardan biri. Ortasın-
da iki adet şadırvan bulunan meydan; 
boncuk, çiçek stantları ve lokantalarla 
çevrili. İzmir’deki hanların en büyüğü ve 
en görkemlisi olan Kızlarağası Hanı ise 
mimari açıdan büyüleyici. Osmanlı dö-
neminde tüccarların, hizmetkarlarının 
ve yüklü develerinin kaldığı Kızlarağası 
Hanı, şimdi metropolün en özgün me-
kanlarından biri olarak ziyaretçi çekiyor. 
İçindeki dükkanlar ise halı, kilim, el sa-
natları ürünleri, kitap, deri kıyafetleri, 
hediyelik eşyalar, antika ürünler ve takı 
konusunda adeta bir çeyiz sandığı. Bu 
civarda olanlar mutlaka Tarihi Hisarö-
nü Şambalicisi’ne de uğramalı. 1939’da 
Bulgaristan’dan göçmen olarak gelen 
Adem Saatçi tarafından açılan dükkan, 
1942 yılından beri aynı yerde, aynı lez-
zeti sürdürüyor.

Abacıoğlu Han’da iki lezzet durağı

Kapısından içeri adım atıldığı anda do-
ğal mimarisi ve huzur veren yapısıyla 
etkileyen Tarihi Abacıoğlu Han da çar-
şının en popüler mekanları arasında. 
Anafartalar Caddesi’nin sağ tarafında, 
919 ve 920. sokaklar arasındaki ada üze-
rinde bulunan Abacıoğlu Han’ın geçmişi 
18. yüzyıla tarihleniyor. Ortada bir avlu-
su bulanan ve Philippe Rotthier Avrupa 
Mimarlık yarışmasında en iyi 30 mimari 
yapı arasına girerek ödüle layık görü-
len handa şu anda iki mekan çok ünlü... 
Bunlardan biri YOLO Art & Lounge. 
2015 yılında kapılarını açan YOLO, sa-
nat ve lezzetin iç içe olduğu son derece 
özel bir mekan. Hamburgerleriyle ünlü 
mekanın ikinci katı ise bir sanat galerisi. 
Diğer mekan da Ayşa Boşnak Börekçisi. 
Buradaki nefis Boşnak Mantısı’nı mutla-
ka denemelisiniz.

Mirkelamoğlu

Bu arada Kestanepazarı’da bulunan 
Meşhur Kemeraltı Turşucusu’nu unut-
mayın.
Mirkelamoğlu Hanı’nda ise eski doku-
nun izin sürüp, hanın hemen girişindeki 
45’lik plak evine uğrayabilirsiniz. Ya-
pıldığı dönemde kumaş, şerit ve iplik 
tüccarlarına ev sahipliği yapan han, bu-
gün de kentin Ege yemekleri çıkaran en 
meşhur lokantalarından biri olan Bizim 
Mutfak’a ev sahipliği yapıyor.
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Havra Sokağı

Şadırvanı, sokak müzisyenleri ve müdavimleriyle Ali Paşa 
Meydanı da tarihi çarşının özel dokusu olan yerlerinden 
biri. Büyük bir şadırvan etrafına kurulu meydan, tarihi çar-
şıya kimliğini veren yapıtaşlarından biri.
Adını, yakın çevresinde bulunan çok sayıda sinagogdan 
alan Havra Sokağı’na da uğramayı ihmal etmeyin. İzmir’in 
en eski sokaklarından birinde, balığından helvasına mey-
vesinden peynirine ucuz ve taze ürünler alın. 15. yüzyıldan 
beri “Yahudi Mahallesi” olarak bilinen bu yer, Yahudilerin 
İzmir’deki ilk yerleşim alanı. Nitekim Bikur Halim, Ez Ha-
yım, Bet İllel, Şalom, Talmut Tora, Sinyora İveret ve Algazi 
Sinagogları burada.

Agora

Havra Sokağı’nı ziyaret ettikten sonra Agora’ya da gitme-
lisiniz. Dünyanın kent merkezinde bulunan en büyük ago-
ralardan biri olan Smyrna (İzmir) Agorası, İzmir’in son 2 
bin 300 yıllık geçmişine tanıklık eden ve günümüzde ya-
şayan bir kentin içinde bulunması özelliği ve büyüklüğüyle 
dünyada eşine az rastlanan örnekler arasında yer alıyor. 
Smyrna kentinin yönetim ve adli işlerinin yürütüldüğü “Ba-
zilika”, yarı açık yapılar olarak tanımlanan “Batı Portiko”, 
çok amaçlı bir kamu yapısı olan “Mozaikli Yapı” ve dört 
yüz kişilik Bouleuterion adı verilen “Kent Meclisi” ile An-
tik Roma Hamamı’nın bulunduğu Smyrna (İzmir) Agorası, 
günümüzden 1800 yıl önce yapıldığı tahmin edilen grafiti 
koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.
Bu grafitilerde İzmir kentine ilişkin görüşler, sevgiliye yazıl-
mış sözler, gemi çizimleri bulunuyor.
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Zorbey Aktuyun:
“Açtığım zor rotaları
denemekten büyük
zevk alıyorum. “
Kaya tırmanışında ülkemizin ilk milli sporculardan biri olan ve İzmirli bir isim olarak kentin gu-
rur kaynağı Zorbey Aktuyun, bu konuda aynı zamanda bir bilgi üstadı. Türkiye şampiyonu olan, 
2008’de Macaristan’da düzenlenen Avrupa kupasında ikinciliği ve 2010’da İtalya’daki Uluslararası 
Melloblocco Kaya Tırmanış Yarışması’nda sekizinciliği bulunan Aktuyun, “Bafa Gölü Bouldering” 
adlı kitabında kaya tırmanışı olarak bilinen bouldering sporuna ilişkin bilgileri ve Türkiye’de bu ko-
nuda en büyük potansiyele sahip kaya cenneti Bafa Gölü’nü anlatıyor. Türkiye’nin en zorlu üç kaya 
duvarı olan Aladağlar Demirkazık Doğu Duvarı “3 Muz” 8a rotası, Aladağlar Kızılınbaşı “Red Moon 
and Star” 8a rotası ve Vay Vay “Nessuno” 8a+ rotasını çıkmayı başaran Zorbey Aktuyun, 3 Duvar 
adını verdiği bu projeyle de çok konuşuldu. Çünkü bu üçlemeyi yapan ilk ve tek Türk oldu. 15 ya-
şında kaya tırmanışına başlayan Aktuyun spor yapan, spora meraklı, sporu destekleyen bir aileden 
geliyor. Ancak Türkiye’de henüz emekleme aşamasında olan bu sporda nasıl yol alıyor, hedefleri 
nelerdir? Aktuyun ile keyifli bir söyleşi yaptık. 
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geziyor, buralarda rotalar açıyor ve hedeflediğim uzun duvar-
ları tırmanıyorum. İlkbahar ve sonbahar dönemleri, performans 
kaya tırmanış dönemleri. Yıllık hedeflerim olan rotaları çalışıp 
çıkmaya çalıştığım dönemler. Kışın ocak-şubat-mart aylarında 
kapalı salonda antrenman ve rota açma dönemim... Salon ant-
renmanı ise ağırlıktan fonksiyonel antrenmana ve yapay duvar-
da birçok spesifik kuvvet antrenmanına kadar uzanıyor…

Başka ülkelerde de kaya tırmanışlarına katılıyorsunuz. Bugü-
ne dek gittiğiniz yerler içinde sizi etkileyen noktalar hangi-
leriydi? 

Ortamı ve ruhuyla beni en çok etkileyen yerler Çin Getu Vadisi. 
Arjantin Piedra Parada ve Hindistan Hampi… Yeni hedefler de 
var. Fas ve bu aralar iyice ünlenen El Capitan /Amerika.

3 Duvar adını verdiğiniz projeden söz eder misiniz? 3 Duvar 
ile Demirkazık Doğu Duvarı, Aladağlar Kızılınbaşı ve Vay Vay 
Dağı rotalarını kastediyorsunuz. Bu üç duvarın kaya tırmanı-
şı açısından önemi ve özelliği nedir?

Bu 3 Duvar, Türkiye’de açılmış ve çıkılması en zor 3 uzun duvar 
rotası. İtalyanlar tarafından yıllar içinde Aladağlar ziyaretleri sı-
rasında açılmış bir hayli zor rotalar… Ben de bu üçünü yıllara bö-
lüp planlayarak denemeyi ve çıkmayı amaçladım ve başardım. 
Bu duvarların başlı başına ulaşımı, lojistiği çok zor. Boyları 400-
650 metre arasında değişirken zorluk seviyeleri de çok yüksek. 
Ayrıca açan adamların etik anlayışı çerçevesinde emniyet nok-
taları birbirinden bir hayli uzak. Bu da bu duvarları denemek 
isteyen insanlar için bir mental bariyer oluşturuyor. Tabii rotanın 
içindeyken de fiziksel bir bariyer oluşturuyor.

Projeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bu üçlemeyi yapan 
ilk ve tek Türk oldunuz değil mi?

Evet; üçlemeden ikisinin tek tekrarını yapan ilk ekibiz aynı za-
manda.

3 Duvar fikri nasıl doğdu peki?

Dünyanın en iyi tırmanıcılarından biri gelip, onca emek verip, 
çok zor duvarlar açmışken ve bu, Türkiye için, benim için bir ge-
lecek vaadediyorken bunu amaçlamamam düşünülemezdi. Bu 
zorlukta, bu kalitede, bu vizyonda tırmanabilmek için yıllarca 
yurt dışına gitmeye çalıştık. Adamlar gelip bizim ülkemizde rota 
açtılar. Denemeye giderken, bakkaldan TL ile alışveriş yapıyor-
sun. Daha ne isteyebilirim ki…

Burada yaşadığınız tecrübeleri, anıları toplayarak 3 Duvar 
adlı bir kitap yayımladınız. Bu kitabın içeriğinden söz eder 
misiniz?
3 Duvar kitabı, aslında bu 3 duvardan biraz fazlası. Benim uzun 
duvarlara nasıl başladığımdan yıl yıl bu duvarlara nasıl hazırla-
nıp, neler yaptığımı, geçirdiğim sakatlık dönemi sonrası tekrar 
son duvara nasıl döndüğümü de içeriyor.

Açtığınız rotaları kitaplaştırıyorsunuz. Öncelikle kaya tırma-
nışında rota açmayı nasıl tanımlamak gerek?

Evet, elimden geldiğince hepsini yazılı hale getirmeye çalışıyo-
rum. Sanal ortama inancım biraz az. Rota açmak; daha önceden 
hiçbir insan evladının tırmanmadığı kayalarda aslında basitçe 
yolunuzu bulup, sizi kurtaracak kadar emniyetle bir hat oluş-

Kaya tırmanışını bir adrenalin sporu olarak görebilir miyiz? 

Tabii ki… Bir ekstrem spor ve umarım hiçbir zaman ekstremli-
ğinden bir şey kaybetmez. Ancak her şeyde olduğu gibi iyi bir 
eğitim ve zamanla kazanılan tecrübeyle riskleri en aza indiğin-
de, Türkiye’deki trafikten daha güvenli hale gelebilen bir spor.

EÜ Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’ndan mezun oldunuz. 
2007’de Milli Takım’a seçildiniz, daha sonra tırmanışa daha 
çok zaman ayırmak için takımdan ayrıldınız. Hala bireysel 
tırmanış mı yapıyorsunuz?

Milli takım, hayatımın sadece bir dönemiydi. Milli takımdan önce 
de tırmanıyordum. Şu anda olması gerekenden çok daha fazla 
tırmanıyorum. Her sporcu için milli takım bir amaçtır ama bü-
tün spor hayatınızı düşündüğünüzde sadece bir araçtır. Oradaki 
antrenman tecrübelerini biriktirip tüm spor hayatınıza yansıtır-
sınız.

Dünyanın en büyük kaya tırmanış alanlarından biri olan Ba-
fa’da uzun süre yaşadınız. Bafa, bu konuda nasıl bir potansi-
yele sahip?

Uzun yıllar Bafa’da hem bölgenin hem de kendi gelişimim için 
yoğun zaman geçirdim. Bafa tarihi, mevsimi, manzarası, ye-
mekleri ve ruhuyla dünyanın en spiritüel tırmanış bölgelerinden 
biri… Sonsuz sayıdaki kayalar size ne kadar küçük olduğunuzu 
hatırlatıyor. Oralarda sadece yürüyüp kayalar arasında kaybol-
mak bile tarihe, hatta mitolojiye bir gezinti… Ve ayrıca Bafa hala 
dünyanın en büyük potansiyele sahip tırmanış bölgelerinden 
biri.

Kaya tırmanışında ülkemizde yeterince sporcu yetişiyor mu? 

Yetişmeye çalışıyor diyelim. Patates, soğan yetiştirme konusun-
da nasıl sıkıntılar varsa, onların aynısı sporcu yetiştirmekte de 
var. Biraz sığ bir yorum gibi gözükebilir ancak kendi ürününü 
yetiştirip, pazarlayıp, satıp, bunu sürdürülebilir hale getirecek 
koşullara sahip olmayan bir ülkenin yetiştireceği sporcu bellidir. 
Ya o sporcu yurt dışında yetişir ya da oradan getirilir; yani kişisel 
çabalarla çok iyi tırmanıcılar çıkıyor ama bize kadar iyi… Daha 
iyi olmak için herşeyin dünya ortalamasına yaklaşması gerekir. 
Antrenman imkanları, antrenörler, bilgi ve aklınıza gelebilecek 
birçok detayla gerçekten dünya çapında bir ürün ya da sporcu 
yetiştirilir.

Türkiye ve dünyada hangi bölgelerde tırmanmayı tercih edi-
yorsunuz?

Türkiye’de şu an en sevdiğim yer tabii ki İzmir ve etrafı; çünkü 
çok emek verdim, birçok yer buldum, geliştirdim. Oralara git-
mekten, açtığım zor rotaları denemekten büyük zevk alıyorum. 
İzmir dışında şu an en çok zaman geçirmeyi sevdiğim bölgeler 
Datça, yazları Aladağlar, Alanya, Samsun Şahinkaya. Yurt dışın-
da Avusturya Zillertal, Hindistan Hampi, Fransa Fontainbleau.

Haftanın kaç gününün kaya tırmanışına ayırıyorsunuz?

Genellikle altı gününü. Çünkü tırmanışın birçok türünü yaptığım 
için hemen hemen her gün tırmanışla ilgili bir şeyler yapmam 
gerekiyor. Bu günlerin içinde yapay duvarda rota yapma ve ka-
yada rota açma günleri de var. Yıllık belli bir düzenim var; yazın 
üç ay Türkiye ve yurt dışında elimden geldiğince fazla bölge 
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turmak demektir. Ancak biz bunu artık daha 
sağlıklı emniyet noktaları ile yapıp, rotayı 
açan kişiden sonra tırmanacak her tırmanıcı-
ya olabildiğince emniyetli hale getirip insan-
lığa bırakıyoruz.

Kaya tırmanışı yapmak isteyen gençlere ne 
gibi tavsiyeleriniz olur?

Gitsinler denesinler! Artık özellikle büyük şe-
hirlerde kolaylıkla ulaşılabilecek birçok yapay 
duvar var. Sadece gitsinler ve denesinler. En 
azından içlerinde, akıllarında kalmaz. Salon 
gibi emniyetli bir ortamda denemek de ina-
nın çok keyifli olacaktır. Eğer gerçekten bağ-
lanıp severlerse, iyi bir kulüp ya da antrenör 
bulup bu işi layığıyla öğrenirlerse o zaman iş 
ciddileşir ve eğlenceli hale gelir…

Zorbey Aktuyun Kimdir?

22 Ocak 1985’te İzmir’de doğdu. 2011 yılında 
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sek Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölü-
mü’nü bitirdi.

15 yaşında tırmanışa başladığından bugüne 
başta İzmir, Manisa, Bafa ve Datça olmak 
üzere Alanya, Antalya, Erzurum, Yozgat, 
Samsun, Eskişehir, Gebze, Bursa, Adana, 
Malatya, Aladağlar gibi birçok bölgede tır-
manışlar yapıp, rotalar açtı. Uluslararası 
alanda aralarında Çin, Fransa, İspanya, İtalya, 
Hindistan, Almanya, Macaristan, Çek Cum-
huriyeti, Avusturya, Yunanistan, Arjantin ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin de bulunduğu 
birçok ülkede yarışmalara katılıp tırmanışlar 
yaptı.

17 yaşında bireysel olarak yarışmaya başladı 
ve 2007 yılında Türkiye Tırmanış Milli Takı-
mı’na seçildi. Türkiye Dağcılık Federasyo-
nu’nun düzenlemiş olduğu ve David Mora 
Garcia tarafından verilen kursu tamamlaya-
rak 2008 yılında Tırmanış Antrenörü oldu.
Bafa Gölü Bouldering, Manisa Sarıkaya Spor 
Tırmanış Rotaları ve 3 Duvar kitaplarını ha-
zırlayıp yazdı.

2010 yılında ise IFSC (Dünya Spor Tırmanış 
Federasyonu) rota yapıcısı Evgeny Kryvosh-
ytsev tarafından verilen kursu tamamlayarak 
Ulusal Rota Yapıcı lisansını almaya hak ka-
zandı. 2017 yılında Spor Tırmanış Milli Takım 
antrenörlüğü yaptı.

Şu anda kendi salonunda ve yarışmalarda 
rota yapıcılık yapıp, yeni bölgeler keşfetme-
ye, yeni rotalar açıp yeni tırmanışlar yapmaya 
ve yeni kitaplar hazırlamaya devam ediyor.
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Onlar için spor
hayatın ritmi

Kimileri için spor yapmak bir tutku, hatta hayatın ritmi. 
Onlar bedenlerine yaptığı yatırımın karşılığını aldıkça, 
ruhsal ve zihinsel olarak yaşam kalitelerinin arttığını gör-
dükçe adeta spor bağımlısına dönüşüyorlar. Peki, spor 
yapmak hayatlarında neyi, neleri değiştirmiş olabilir? 
Mistral Carrera üyeleriyle konuştuk. 
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“Spor yaptığınızda zamanı geriye alıyorsunuz”
Yeliz Tecim: 
1985 Amasya doğumlu olan ve Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği mezunu olan Yeliz Tecim, Mistral Car-
rera Spor Merkezi’ne üç yıldır üye. Bilinçli ve sürekli olarak 
ise bir yıldır merkeze devam ediyor. Mistral Carrera’da daha 
çok grup derslerine katılıyor; ayrıca SPA, hamam ve havu-
zu kullanıyor. “Çünkü” diyor Tecim: “Grup enerjisi beni daha 
çok mutlu ediyor ve motivasyonum artıyor. Mistral Carrera, 
benim ikinci evim diyebilirim. Her gün mutlaka gitmeye çalı-
şıyorum. Yoksa kendimi eksik hissediyorum.”

Spor yapmaya başladıktan sonra hayatında önemli değişik-
likler olduğunu söyleyen Tecim, “Ben spor salonuna 104.5 
kiloyla başladım ve yaklaşık 30 kilo verdim” diye sözlerine 
devam ediyor: “Zumba ve yoga hayatıma girdiğinden beri 
her şey çok değişti. Dinginleştim ve yemek yeme tarzımı 
değiştirdim. Zumba bence hayatın ritmi. Hem çok eğlenceli 
hem de inanılmaz bir şekilde vücudu ve zihni dinlendiriyor. 
Dersten ayrılırken çok mutlu oluyorsunuz. Çok olağan dışı 
durumlar haricinde dersi hiç kaçırmadım. Bence herkes bu 
derse katılmalı ve kendini serbest bırakmalı. Bakın görün ne 
kadar mutlu olacaksınız.”
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“Zamanı bedenime zenginlik olarak katıyorum”
Spor yapmanın disiplin işi olduğunu söyleyen Te-
cim, grup derslerinin olduğu saatler için “Tüm işle-
rim durur” diyor: “Çevrem, ailem öğrendi artık. Evin 
ışığı yanmıyorsa mutlaka spordadır diyorlar. Bu ha-
rika bir şey. Ders saatinde orada olmaya çalışmak, 
her şeyi bir kenara bırakıp, sadece yaptığınız şeyi 
düşünmek çok iyi geliyor insana. Çünkü hedefler 
büyük. Onlara ulaşmak çok önemli hale geliyor. Za-
manı bedenime zenginlik olarak katmak, sorumlu-
luk duygusunun daha da gelişmesi, kendine saygı 
gibi pek çok fayda bir arada. Bu duygular harika. 
Hele bir de sonucu gördüğünüzde.”

“İstediğiniz kıyafeti aldığınızda motive olmamak 
imkânsız” 
Spor yapmayı herkes istiyor. Ancak bu konuda is-
tikrar sağlamak çok önemli. Tecim, “Herkes istikrar 
istiyor fakat çok az insan bunu başarabiliyor” diyor: 
“Mutlaka bahaneler var. Dinliyorum ama bana çok 
geçerli sebepler gelmiyor. Dışarıda harcadıkları za-
man ve parayı bir düşünseler, ne kadar çok kayıpları 
var anlayacaklar. Ancak derin düşünmek istemiyor-
lar. Eğlenmek, gezmek, farklı yerlerde zaman ge-
çirmek istiyorlar. Farklı sorumluluklar, ihtiyaçlar var. 
Bunları da kabul ediyorum ama zumbada enerjinin 
zirvesini yaşamak, yogada sakinleşip huzur bulmak, 
pilateste ve diğer derslerde bedeninize, zihninize 
güç ve güzellik katmak, spor salonunda geçirdiği-
niz vakitte rutinden biraz olsun uzaklaşmak müthiş 
güzel şeyler. Harika duygularla gençleşiyorsunuz, 
zamanı geriye alıyorsunuz. Neden bundan kendimi-
zi mahrum bırakalım ki? Motivasyon durumuna ge-
lince, her gün uyanınca aynaya bakıyorum. Zaman 
geçtikçe geri gitmek, yani gençleştiğini görmek çok 
güzel bir duygu.”

“Pes etmeyin”
Sporu yaşam biçimi haline getirmek de önemli. Spor 
yapan insanlar bir süre sonra bunun alışkanlık haline 
geldiğini, spora gidilmeyen günler kendilerini kötü 
hisetttiklerini söylüyorlar. Tecim de o isimlerden 
biri. “Spor salonu denilince akla ilk gelen kapalı bir 
mekanda saatlerce efor sarf etmek. Ben de öyle sa-
nıyordum. O yüzden yıllarca erteledim. Bakış açım 
değiştikten sonra en güzel mekan sanki orasıymış 
gibi geliyor” diyen Tecim, sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“Biz Carrera’ya eşimle beraber üye olduk. İkimiz de 
çalışma temposu sonrası ev, işler, yemek, uyuma 
gibi bir rutinin içinde yaşıyorduk. Ama spora baş-
layınca bu tamamen değişti. Herkes mutlu olduğu 
alanda spor yapıyor, zamanı değerlendiriyor. O yüz-
den donanımlı bir salonu tercih etmek çok önemli. 
Bana sağlık, güzellik, huzur, bilinç, rahatlama olarak 
dönen tek şey spora verdiğim para. Spor, hayatınıza 
girdikten ve sağlıklı bir beslenme programı yaptık-
tan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Kilo ver-
mek isteyen arkadaşlarım, lütfen pes etmeyin. Ben 
8 ayda başardım, siz daha iyisini yapabilirsiniz.” 
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Kutlu Kurt, 
dört senedir spor yapıyor. Haftada 4-5 gününü spora 
ayırdığını söyleyen Kurt, spor yapmaya başladıktan son-
ra yaşam enerjisinin arttığını anlatıyor: “Artık işimde ve 
özel hayatımda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ken-
dimi daha çok seviyorum. Gün içerisinde işten arta kalan 
zamanımda bile enerjiğim, yorgunluk hissetmiyorum. 
Kendime daha çok zaman ayırmanın verdiği mutluluk da 
var tabii. Özgüvenım arttı diyebilirim.”

Kutlu Kurt: 
“Özgüvenim arttı”
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“Özgüvenim arttı”
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“Gün içindeki bütün olumsuzlukları unutuyorum”
Sporun hayatındaki önceliklerden biri olduğunu söyleyen 
Kurt, günlük programını yaparken sporu ihmal etmediği-
ni söylüyor. “İş yorgunluğum bile olsa, kendimi kötü bile 
hissetsem spora mutluka gidiyorum” diyor: “İç sesim yor-
gunsun, kendini iyi hissetmiyorsun dese bile spora devam 
ediyorum. Bu iç disiplin kendime olan güvenimi arttırdı. 
Bunun yanı sıra son bir senedir spor yaparken profesyo-
nel yardım da alıyorum. Korhan Kahveci’ye burdan çok 
teşekkür ediyorum. Motivasyonumun yüksek olmasında 
katkısı çoktur. Sporu doğru bir şeklide yapıp karşılığını da 
iyi alınca, spor alışkanlığım daha da kuvvetlendi. Carrera 
Mistral gibi bi yerde spor yapmak da çok keyifli. Bu ne-
denle spor saatlerim zorunluluk gibi gelmiyor bana. Spor 
yaparken eğleniyorum da. İş stresimi, gün içerindeki bü-
tün olumsuzlukları unutuyorum. Spor ortamının temizliği 
ve çalışanların güler yüzlü olması da beni motive eden 
etkenler arasında.” 

Bağımlılıkların en güzeli
Düzenli olarak yapıldığı takdirde bir süre sonra sporun 
alışkanlık, hatta bağımlılık halinde geldiğini söyleyen Kurt, 
“Gün içerisinde yapmazsanız yoksunluk çekiyorsunuz” 
diyor. “Ben de gün içerisinde bu gereksinimi artık hisse-
diyorum. Öyle ki cumartesi, pazar ara verdikten sonra 
pazartesi günleri büyük bir istekle spora geliyorum. Artık 
spor bağımlısı oldum. Yapmadığımda yoksunluk belirtileri 
oluyor. Kendimi kötü hissediyorum, suçlu hissediyorum. 
Spor sanırım benim için bağımlılıkların en güzeli; sonucu 
mükemmel çünkü.” 
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Mistral Carrera ve British Town Dil Okulları
“Kitvak’la Biz de Varız” diyor

Mistral Carrera Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahramaner: 
“Sporu teşvik etmeyi, sporcuları desteklemeyi, dil öğrenimiyle yeni 
ufuklar açmayı amaçlarken, sosyal sorumluluk projelerine de destek 
olmayı görev sayıyoruz.”

Proje ile ilgili KİTVAK Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ramazan Soncul ile protokol imzalayan 
Mistral Carrera Yönetim Kurulu Başkanı Me-
lih Kahramaner, bu işbirliğine çok önem ver-
diklerini söylüyor ve ekliyor: “Kitvak İzmir’e 
çok önemli eserler kazandıran bir vakıf. Kan-
ser hastanesi ve konukevlerinden Türkiye’nin 
her köşesinden gelen hasta ve yakınları 
yararlanıyor. Biz de grup olarak bünyemiz-
deki spor ve eğitim kurumlarımızla hayatın 
her alanında önemli işlere imza atmayı he-
defliyoruz. Sporu teşvik etmeyi, sporcuları 
desteklemeyi, dil öğrenimiyle yeni ufuklar 

KİTVAK’a (Kemik İliği Transplantasyon Ve Onkoloji Mer-
kezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) büyük bir destek daha 
Mistral Carrera Spor Merkezi ve British Town Dil Okulla-
rı’ndan geldi. “Kitvak’la Biz de Varız” projesiyle Mistral 
Carrera Fitness ve SPA Merkezi ile 41 şubeli British Town 
Dil Okulları’na kayıt yaptıranlar isterlerse Kitvak’a bağış-
ta bulunarak bu kurumlardan indirimli hizmet alabiliyor. 

KİTVA
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Mistral Carrera’ya yeni üye olacaklar ile halen üye durumunda bu-
lunanların üyelik yenilemeleri sırasında KİTVAK’a yapılacak 50 TL 
tutarındaki bağış karşılığında üyelik aidatlarından 200 TL indirim 
yapılacak. Ayrıca British Town okullarının şubelerinde öğretim 
gören kişilerin KİTVAK’a 25 TL bağış yapması halinde okul ücre-
tinden 150 TL indirim yapılacak. Üyeler ve öğrenciler bu bağışları 
KİTVAK web sitesi üzerinden sanal pos uygulamasıyla yatıracak, 
bağışlar doğrudan vakıf hesabına geçecek.

açmayı amaçlarken, sosyal sorumluluk pro-
jelerine de destek olmayı görev sayıyoruz. 
Çalışmalarını çok değerli bulduğumuz KİT-
VAK’a katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla 
bir proje geliştirdik. Spor merkezimizden 
yararlanan üyelerimiz, dil okullarından eği-
tim alan öğrencilerimiz kayıt yenileme ya 
da yeni kayıt yaptıranlara Kitvak’ı, eserlerini 
tanıtıp onları katkı yapmaya davet edeceğiz. 
Sembolik bağışları yaptıkları takdirde onlar 
da karşılığında aidat ve kurs ücretlerinde in-
dirim alacaklar. Ben üyelerimizin bu projeye 
gönülden destek olacaklarına inanıyorum.”
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KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul:
“Bu projeyle Kitvak ve hizmetleri daha tanınır, bilinir olacak.”
KİTVAK, tüm çalışmalarını öncelikli kanser hastası çocuklar, 
erişkinler ve diğer hasta grubu hasta ve hasta yakınları adına 
yapıyor. Bugüne kadar kaç çocuğun, kaç ailenin hayatına do-
kundunuz? 

Kitvak (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve 
Geliştirme Vakfı), lösemili çocuklara ve ailelerine maddi ve ma-
nevi destek sağlamak amacıyla 1991 yılında kurulan Kit-Der’den 
doğdu. Kit-Der’in büyük projeleri hayata geçirme çabası, vakıf-
laşmayı gerekli kıldı ve Prof. Dr. Suat Çağlayan önderliğinde iyilik 
için yarışan 53 kişi bir araya gelerek 1995 yılında Kitvak’ı kurdu. 
Ve Kitvak, üç büyük eseri topluma armağan etmiş bir vakıf olarak 
bugünlere geldi.  

İlk büyük eserimiz 18 Mayıs 2004 tarihinde Ege Üniversitesi Has-
tane kampüsünde hizmete açtığımız Kitvak-Tülay Aktaş Onkoloji 
Hastanesi’dir. 45 oda ve 55 yataklı hastane bugün aynı anda 6-7 
hastaya ilik nakli, günde 50-60 hastaya ayakta kemoterapi olmak 
üzere yılda 45 bin hastaya hizmet veriyor. 15 yıldan bu yana has-
tanemiz sadece Türkiye’nin dört bir köşesinden değil, yurt dışın-
dan gelen hastaların da hizmetinde.

Hastane projesinin ardından bu kez gündeme hasta ve hasta ya-
kınları konukevi projesi geldi. Bu proje de hepimizin tanık olduğu 
gecelerini hastane bahçelerinde, koridorlarında geçirmek zorun-
da kalan hasta yakınları tablolarından ortaya çıktı. İhtiyaç anın-
da hastalarına hemen ulaşabilmek için kışın yağmurda, soğukta, 
yazın sıcakta, ağaç altlarında, araba içlerinde, koridorlarda yatan 
hasta yakınlarının barınma sorunlarını çözmek istedik. Nitekim 
07 Ekim 2011’de Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları 
Konukevimizi, 18 Aralık 2017’de de Dokuz Eylül Üniversitesi Kit-
vak- Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevimi-
zi hizmete açtık. 2004-2017 yılları arasında bugünkü değeri 50 
milyon lira olan üç eseri hayırseverlerimizin destekleriyle İzmir’e 
kazandırdık. 

Kitvak olarak bu eserlerin yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenli-
yoruz. Kurulduğumuz günden bu yana özel gün ve bayramlarda 
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hasta çocuklarımızla bir araya geliyor, onlara ve ailelerine moral 
verecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 

Kemik İliği Transplantasyonu konusunda ülkemizde son durum 
nedir? Bu bağlamda vakfınıza destek olmak hangi açılardan 
önemli?

Doktorlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre; Türkiye’de her yıl 0-14 
yaş grubunda 4 binin üzerinde çocuğa kanser tanısı konuluyor. 
Bu hastaların birçoğuna da kemik iliği (kök hücre) nakli gerekiyor. 
Ülkemizdeki 28 KİT merkezi var, bunların 9’u çocuklar için. Bu 9 
merkezden biri de bizim hastanemiz. Üstelik Ege Üniversitesi Pe-
diatrik-Çocuk KİT Ünitesi, Avrupa Transplant Birliği’nden (EBMT) 
uluslararası akreditasyon almış, gerek kardeş gerekse de ülkemiz 
ve tüm dünyadaki kemik iliği ya da kordon kanı bankalarından bu-
lunan akraba dışı kök hücre ile KİT yapan önemli bir ulusal merkez 
konumunda. Bu ünitede her yıl yaklaşık 40 çocuk hastaya KİT ger-
çekleştiriliyor. Bugüne kadar 621 kemik iliği kök hücre nakli uygu-
landığını, 10 kadarının da yabancı hasta olduğunu biliyoruz. Has-
tanemizin sadece İzmir değil, ülke genelinde önemli bir ihtiyaca 
yanıt verdiğine inanıyoruz. 

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Konukevleri, Kit-
vak sayesinde açıldı. Bu konuda nasıl geri dönüşler aldınız?

Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevimiz 
2.700 metrekare alana sahip, 40 oda ve 102 yatak kapasiteli. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hastane kampüsünde yer alan Kitvak-Abdulrez-
zak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevimiz 4400 metrekare 
alan üzerinde, 41 oda 82 yataklı. Çocuklarımız için oyun odaları, ka-
feteryaların yer aldığı konukevlerimiz önemli bir ihtiyacı karşıladı. 
Hasta yakınları için sıcak bir çorba içip dinlenebilecekleri bir yuva 
oldu. Hastanemiz gibi konukevlerimizin de yönetimi üniversiteler-
de. Vakıf olarak ellerimiz sürekli konukevlerimizin üzerinde. Nite-
kim, konukevi ücretlerinin devlet konukevlerinin taban fiyatı baz 
alınarak belirlenmesine karşın, bu ücretleri ödeyemeyen hasta ve 
hasta yakınlarının konaklamaları vakfımız tarafından karşılanıyor. 
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Bunu sağlamak için de  “Askıda Oda” projemizi hayata 
geçirdik. Maddi durumu olmayan hasta ve hasta yakın-
larının konaklamaları doktorlarımızın uygunluk onayıyla 
bu fondan karşılanıyor. 

EÜ’deki konukevimizde bugüne kadar 125 bin, açılalı 
henüz iki yıl olmayan DEÜ’deki konukevimizde 30 bin 
geceleme yapıldı. Askıda Oda projemiz kapsamında 9 
bin 160 geceleme yapıldı, bundan 213 hasta ve hasta 
yakını yararlanmış. Bu konaklamalar karşılığında Vakfı-
mız “Askıda Oda” hesabımızdan üniversitelere yaklaşık 
166 bin lira ödeme yaptı. Burada hatırlatmak istediğim 
bir durum daha var. Kitvak’ın tüm gelir kaynakları hayır-
sever kişi ve kurumların yaptığı bağışlardır. Tüm eser-
ler, proje ve etkinlikler bu desteklerle hayata geçiriliyor. 
Askıda Oda projemize de yine hayırseverler destek 
veriyor. Arzu edenler Askıda Oda hesabımıza bağışta 
bulunarak maddi durumu olmayan hasta ve hasta ya-
kınlarının konaklama ücretlerine katkıda bulunabilir.

Peki, Kitvak ve Mistral Carrera arasındaki işbirliği na-
sıl başladı? 

Bu işbirliği Kitvak’ın kamuoyunda sağladığı güvenin en 
güzel örneklerinden biri olacak. Sayın Melih Kahrama-
ner’in sahibi olduğu Mistral Carrera Spor Merkezi’ndeki 
üyelerine, 41 şubeli British Town Dil Okulları’ndaki öğ-
rencilerine hem vakfımızı tanıtmak hem de katkı sağ-
lamak için geliştirdikleri “Kitvak’la Biz de Varız” projesi 
bizleri çok heyecanlandırdı. Gerçekten yıllardan beri 
pek çok hayırsever kişi ve kurumdan ayni ve nakdi des-
tekler alıyoruz. Hepsine Vakfımız adına bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Sayın Kahramaner ve ekibinin ge-
liştirdiği, protokolünü imzaladığımız bu projeyle Kitvak 
ve hizmetleri daha tanınır, bilinir olacak. Bu projenin ba-
şarılı olacağına ve devamında yeni projeler getireceğine 
yürekten inanıyoruz. Bu destekleri için Sayın Kahrama-
ner ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. 

İzmir’de bu konuda farkındalık yeterli düzeyde mi? 
KİTVAK’a bağış yapmanın ya da destek olmanın ne-
den önemli olduğuna dair bir şey söylemek ister mi-
siniz? 

Tanınma, farkındalık yaratma konusunda ciddi yol al-
dığımızı sanıyorum. Sağ olsunlar basın mensuplarımız 
vakfımızın sesini duyurmasına ciddi destek veriyor. Çok 
yere sesimizi duyurduğumuza inanıyoruz, ama zaman 
zaman vakfımızı tanımaması imkânsız diyebileceği-
miz kişi ve kuruluşa hala ulaşmamış olduğumuzu fark 
ediyoruz. Onun için durmaksızın çalışmak zorundayız. 
Kitvak’ı gençlere tanıtmak, ileride bu bayrağı teslim 
alacak yeni nesil üzerinde farkındalık yaratmak için lise 
öğrencilerinden oluşan Genç Kitvak oluşumumuz var. 
Yani proje üretmenin yanında bir taraftan da tanıtım ve 
farkındalık yaratma çabalarımız sürüyor. 
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Bir İzmir markası olan
British Town, Türkiye’de
devleşiyor
Bemar Kariyer Okulları’nın ardın-
dan yabancı dil eğitimi için 2010 yı-
lında kurulan British Town Dil Okul-
ları, İzmir’de doğmuş ve Türkiye’ye 
yayılmış dev bir marka olarak ken-
tin de gururu oldu. İzmir’de 8, Tür-
kiye’de 41 şubesi bulunan British 
Town Dil Okulları, tüm Türkiye’de 
bayi ağını da genişletiyor. Yakın bir 
zamanda İzmir Egekent, Kemalpa-
şa ve Salihli ile Diyarbakır’da dört 
şube daha hizmete girdi. Afyon ve 
Isparta şubeleri ise yeniden yapı-
lanıyor. Bunun yanında Adana ve 
Mersin bayilikleri açılacak. İstan-
bul Bahçeşehir’e şubelik veriliyor. 
İzmir’de Serinkuyu’da açılan yeni 
şube ise genel merkez tarafından 
yönetilecek.  

“Öğrenen Özerkliği” ve “Kendini 
Değerlendirme” gibi esaslar üzeri-
ne temellenen Avrupa Dil Portfol-
yosu ile eğitim sistemini düzenle-
yen, seviye ve öğrenme ölçütünü 
öğrencinin değerlendirmesine bı-
rakan, “öğrenemediğini beyan etti-
ğin kuru, ücretsiz tekrar al” diyen, 
eğitimini tamamladıktan altı ay 
sonra son aldığı kuru unuttuğunu 
söyleyen öğrencisine o kuru yeni-
den veren British Town, “Sen Yeter 
ki Öğren” mottosuyla hareket edi-
yor. Her öğrencinin farklı öğrenme 
yetileri olduğunu dikkate alarak 
eğitim programını yapılandıran dil 
okulu, hem öğrencisini motive edi-
yor hem de özgüven aşılıyor.

TESOL

British Town, kendi bünyesinde 
bulunan tüm öğretmenleri TESOL 
sertifikasyon programına dahil 
ederek öğretmen eğitiminde de 
marka kimliğini güçlendiriyor. As-
lında bu eğitim, herkese açık. Tür-
kiye’de veya dünyanın her yerinde 
İngilizce öğretmeye başlamak için 
etkili bir fırsat sunan TESOL prog-
ramı sayesinde eğitmenler, kendi-
ne güvenen ve yaratıcı bir İngilizce 
öğretmeni olarak alandaki gücünü 
de artırıyor.

Merkez ve şubeler arasında tam 
işbirliği

British Town Dil Okulları’nın franc-
hising sistemi dışında Anadolu’nun 
farklı kentlerinde yönettiği kendine 
ait Bemar ve British Town şubeleri 
de var. Şubelerine tabeladan ziya-
de bir sistem veren British Town, 
öğrenciye nasıl ulaşılacağından 
nasıl eğitim verileceğine, hangi 
eğitim materyallerinin kullanılaca-
ğından yapılacak kampanyalara, 
eğitim danışmanının söyleyeceği 
cümleden sahada broşür dağıtan 
personelin ne giyeceğine ve ne 
söyleyeceğine kadar tam bir sis-
tem aktarıyor. Şube tasarımlarıyla 
ilgili de birebir çalışan British Town, 
kampanyalarda da şubeleriyle cid-
di bir iş ortaklığı dönemi yaşıyor. 
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Reklam ve tanıtımdan finansal strateji danışmanlığına… 

Türkiye’nin neresinde olursa olsun şubesinin kurumsal yapısını 
güçlendirmek için hassasiyet gösteren marka, şube açmak üzere 
kurucu belirlerken de son derece titiz davranıyor. Örneğin şube 
açılması planlanan noktada kurucu adaylar uygun bulunmuyor-
sa British Town bizzat devreye giriyor ve kendi temsilciliğini ken-
di açıyor. 
Birçok uluslararası markayla işbirliği halinde olan markanın şu-
belere verdiği destek ise çok büyük. Fizibiliteden mimari uygula-
ma ve bina dizaynına, bilgi sistemlerinin kurulmasından personel 
alımı ve eğitimine, reklam ve tanıtımdan finansal strateji danış-
manlığına, operasyonel danışmanlıktan entellektüel sermaye yö-
netimine, hatta pazarlama ve satış yönetimine kadar şubesinin 
yanında olan British Town, yakın bir zamanda artan temsilcilik 
sayısıyla ulaştığı kitleyi de genişletecek. 

Sınırsız destek

British Town Dil Okulları’nın Türkiye’nin farklı noktalarında büyü-
mesinde şube açan kurucuların başarı hikâyeleri de etkili. Kimi 
broşür dağıtarak işe başlayıp şube açmaya kadar yükselmiş, kimi 
eğitim danışmanı olarak sürece dâhil olup sonunda kurucu ol-
muş. Bu süreçte elbette genel merkezin verdiği büyük destek 
var…  Bursa Görükle ve FSM British Town Dil Okulları Kurucusu 
Deniz Yalçın, 2012 yılında British Town Dil Okulları’nın Kocaeli 
şubesinde çalışmaya başladığını, o süreçte broşür de dağıttı-
ğını ama bu sayede daha 19 yaşında büyük bir ailenin parçası 
olduğunu söylüyor. Zamanla saha koordinatörlüğünden eğitim 
danışmanlığına, oradan muhasebe müdürlüğüne ve sonra da 

şube müdürlüğüne kadar ilerleyen Yalçın, kendi şubesini ise 2016 
yılında British Town Dil Okulları Kurucusu Melih Kahramaner’in 
desteğiyle açtığını anlatıyor. Ardından ikinci şube, sonra da Bur-
sa FSM Bulvarı’nda üçüncü şube geliyor. Yalçın, “Hem bizzat 
şube açarak hem de franchising sistemiyle büyüyen markanın 
en büyük özelliği, genel merkez tarafından şubelere verilen sı-
nırsız destek” diyor.  

“Genel merkez, yatırımcısını koruyor”

2011’de eğitim danışmanı olarak başladığı British Town’da kade-
meli olarak önce müdürlük ve sonra da hayalini kurduğu kendi 
şubesini açma hedefine ulaşan Ümit Atik ise 2015 yılında Ma-
nisa Şehzadeler’de açtığı ilk şubenin ardından 2018’de Turgut-
lu’da ikinci şubesini açmış. “Bugünlerde ortağım Yeliz Oğuz ile 
birlikte üçüncü şube için planlamalarımızı yapmaktayız” diyen 
Atik, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Çünkü bu konuda genel mer-
kezin önemli bir desteği var. Hem şube kurma aşamasında hem 
de sonrasında doğru kurgulanmış altyapı ve satış pazarlama ör-
nekleriyle destek veriyor. Bu da yeni girişimcilere büyük kolaylık 
sağlıyor.”

British Town Sakarya ve Karabük şubeleriyle beraber Kırmızı 
Otobüs markasının Sakarya Temsilcisi olarak da görev yapan 
Ferdi Nizamoğlu ise “British Town, kurucusunu, yatırımcısını ko-
ruyan bir model ile hareket ediyor. Şube açılışında tüm adımla-
rın takibini gerçekleştiriyor ve alınan personellerin eğitimleriyle 
bizzat ilgileniyor. Öte yandan gelişen dünya düzeninde güncel 
otantik materyaller ile öğrencilerin akademik başarılarını destek-
leyen teknolojik alt yapıyı da kullanıyor” diyor.
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Beslenme, aktif kişiler ve sporcuların egzersiz için yaptığı
hazırlığın önemli bir parçasıdır. İyi beslenen bir sporcunun
performansı yüksek, antrenmanın etkinliği üst düzeydedir.
Ayrıca hastalık ve sakatlanma oranı da düşüktür.

Sporcu Beslenmesi

Sporcularda beslenme yönetimi oldukça 
karmaşık bir konudur. Sporcu beslenmesinde 
en önemli hedefler; sporcunun genel sağlı-
ğını korumak ve performansını artırmaktır. 
Sporcular için temel olarak vücut ağırlığının 
denetimi, performansın korunması ve geliş-
tirilmesi, vücut glikojen depolarının korun-
ması ve artırılması, kas protein yıkımının 
önlenmesi amacıyla beslenme programları 
düzenlenir.

Ilgın Kaplan 
Diyetisyen
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“Egzersiz öncesi beslen-
menin birincil hedefi,
glikojen depolarını en üst 
seviyeye çıkarmak ve
egzersiz sırasında kan 
glikoz seviyesini düzenli 
olarak devam ettirmektir.”

Enerji ve besin ögelerinin planlanması

Program düzenlenirken, beslenmenin 
sporcunun vücut ağırlığını, vücut bileşimi-
ni, egzersiz performansını ve toparlanma 
süresini etkilediği dikkate alınmalıdır. Bu 
yüzden özellikle sporcu performansının ve 
toparlanma dönemi etkinliğinin geliştirilmesi, 
net protein dengesinin sağlanması, egzersiz 
zamanına göre enerji ve besin ögelerinin 
planlanması oldukça önemlidir.
Egzersiz öncesi beslenmenin birincil hedefi, 
glikojen depolarını en üst seviyeye çıkarmak 
ve egzersiz sırasında kan glikoz seviyesini 
düzenli olarak devam ettirmektir.
Glikojen depoları üst seviyede tutularak 
elzem aminoasit, karbonhidrat takviyesi ile 
birlikte egzersiz öncesi kullanıldığında kas 
protein sentezi, egzersiz sonrasına göre 
daha etkili olur. Egzersiz sırasında sindirimde 
güçlük çekmemek için egzersiz öncesi öğü-
nün kolay sindirilebilir olması gerekir.

Sporcular için karbonhidratlar neden 
önemlidir?

Yiyeceklerle alınan karbonhidratlar, karaci-
ğer ve kaslarda glikojen olarak depolanır. 
Egzersiz süresince kaslarda depolanan 
glikojen kullanılır. Kaslar genellikle 60-90 
dakika süren egzersizler için yeterli glikojeni 
depolar. Sporcular, yüksek karbonhidratlı 
beslenme ile glikojen depolarını yaklaşık 1.5 
-2 kat kadar artırabilir. Sporcuların glikojen 
depoları ne kadar fazlaysa performansları o 
kadar yüksek oluyor. Sporcularda glikojen 
depolarının azalması, kronik yorgunluğa 
veya sürantrene olmalarına neden olabilir.

Fazla protein alımı kas kütlesini artırır mı?

Özellikle egzersize yeni başlayan kişilerin, 
protein alımlarını ilk 3-4 hafta artırması, kas 
fibrillerinin gelişimini artıracağı için önerilir.
Sporcularda aşırı protein veya amino asit 
kullanımının ekstra kas gelişimine neden 
olmadığı da yapılan çalışmalarda ortaya çıktı; 
kas kütlesindeki bu artış antrenmanın etkisi 
ile olur.
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Fazla protein alınırsa ne olur?

Yapılan çalışmalar, fazla protein veya 
amino asit kullanımının, proteinlerin atım 
ürünü olan ürenin vücuttan uzaklaştırıl-
ması için idrar çıkışını artırdığını, böylece 
vücuttan daha fazla sıvı kaybedildiğini 
gösteriyor. Ayrıca fazla protein alımı kara-
ciğer ve böbreklerin daha fazla yorulması-
na ve vücuttan kalsiyum atımına da neden 
oluyor. 

Gereksinimden fazla alınan protein, 
vücutta daha fazla kas gelişimine neden 
olmamakla birlikte vücutta yağ olarak 
adipoz dokuda depolanıyor. Bu yüzden 
yüksek proteinli diyetlerin yararlılığının ve 
oluşabilecek tehlikelerin göz ardı edil-
memesi gerekir. Yüksek miktarda protein 
alımının tehlikeleri hakkında az miktarda 
kanıt olmasına rağmen kemik mineral 
kaybı, gut hastalığı ve böbreklerde hasara 
neden olduğu biliniyor.

Protein sentezini artırmak için;

Antrenman sonrası anabolik fazda (ilk 
15-30 dk), protein ile birlikte karbonhid-
ratın da tüketilmesi gerekiyor. Sporcunun 
tüketeceği karbonhidratın çeşidi kadar, 
glisemik indeksi de ayrıca önem taşıyor. 
Egzersiz sonrası tüketilen yüksek glisemik 
indeksli bir besin, anabolik süreçte (ilk 15-
30 dk), insülin salınımını artırması, protein 
sentezinin regülasyonunda rol oynaması, 
kas, güç ve dayanıklılığın artırılması açı-
sından oldukça önem taşır. Bundan dolayı 
egzersiz sonrası, vücudun boşalan glikojen 
depolarını doldurmak için karbonhidrattan 
zengin (glisemik indeksi yüksek) besinler; 
sporcu içecekleri (karbonhidrat ve amino-
asit içeren vb) ve barları, taze ve kurutul-
muş meyvelerin tüketimi önerilir.

Vitaminler ve minarel destekleri gerekli 
midir?

Yeterli ve dengeli beslenen, besin çeşitliliği 
yönünden zengin öğünler tüketen sporcu-
ların ayrıca vitamin-mineral kullanmasına 
gerek yoktur. Ancak kamp ve turnuvalar-
da yoğun antrenman ve maç programı 
içerisinde, enerji sisteminde görevli olan 
bazı B grubu vitaminlerinin, immün sistemi 
destekleyici bazı vitaminlerin kas gevşe-
tici özelliği ile uzman kişiler denetiminde 
tüketilmesi önerilebilir.
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Sıvı: Vazgeçilmez gereksinim

Su ve diğer içecekler, vücut su dengesinin koru-
masında oldukça önemli. Günlük su gereksinimi 
tamamen bireyseldir. Sporcu vücut ağırlığının yüzde 
2 veya daha fazlasını kaybettiği zaman performans 
yeteneği olumsuz yönde etkilenir. 

Sporcunun vücut ağırlığı, hava sıcaklığı, uyguladığı 
diyet (örneğin alkol tüketimi su ihtiyacını arttırır), 
fiziksel aktivitesi gibi birçok faktör su gereksiniminde 
rol oynar.

Susama hissini beklemeden su tüketmek gerekiyor. 
Eğer sadece susadığınızda su içiyorsanız, dehid-
rasyon, yani vücuttan su kaybı başladığında önlem 
alıyorsunuz demektir. Çünkü susama hissi, vücuttaki 
suyun yüzde 1’i kaybedildiğinde oluşan bir sinyaldir.

Sıvı tüketmek neden önemli?

Sıvı tüketiminin egzersiz sırasındaki en önemli rolü, 
vücut sıcaklığının kontrolünü sağlaması. Çalışan 
kaslar, ısı üretir ve bunun vücuttan uzaklaştırılması 
gerekir. Deriden terin buharlaşması ile bu ısı vücuttan 
uzaklaştırılır. Fazla terlemeye bağlı olarak vücuttan 
su kaybı olunca dehidrasyon oluşur. Bununla birlikte 
performansta düşüş görülür, toparlanma gecikebilir

1 su bardağı süt + 3-4 yemek kaşığı yulaf + 1 küçük boy muz + 2 adet ceviz veya 6 adet çiğ badem
1 kutu activia + 5 adet çilek + 6 adet çiğ badem
1 orta boy elma + 2 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi ( elmaların üzerine sürebilirsiniz)
2 dilim tam buğday ekmeği arasına peynirli, marullu, domatesli sandviç veya tost + 1 su bardağı ayran
Peynirli sebzeli krep + ayran veya süt
3-4 adet kepekli bisküvi + yoğurt
1 porsiyon meyve + yoğurt
2-3 adet kepekli galeta + 1 su bardağı ayran
1 dilim tam buğday ekmeği üzerine yarım avokado + 2 yemek kaşığı lor peyniri

Izgara et veya köfte + 1 porsiyon haşlanmış tam tahıllı makarna + salata 
Kinoalı köfte + kepekli makarna + yoğurt
Izgara tavuk göğüs + 1 porsiyon bulgur pilavı + 1 su bardağı ayran
Izgara somon + fırın patates + bol salata
Tonbalıklı sandviç + haşlama sebze

Kırmızı pancarın, yüksek nitrat içeriğine bağlı 
olarak egzersizin etkinliğini artırdığını gösteren 
birkaç iyi çalışma vardır. Ayrıca egzersiz sonrası 
kas ağrılarını azaltmaya da yardımcı olur. Farklı 
şekillerde tüketilebilir. (Çorba, yemek, salata, 
turşu, pancar suyu…)

“Eğer sadece susadığınızda su içiyorsanız, dehidrasyon, yani
vücuttan su kaybı başladığında önlem alıyorsunuz demektir.
Çünkü susama hissi, vücuttaki suyun yüzde 1’i kaybedildiğinde 
oluşan bir sinyaldir.”

Diyetisyen 
tavsiyesi…

Antrenman öncesi alternatif menüler

Antrenman sonrası ana öğün olarak ne tüketebiliriz?
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Akdeniz’in gizemli ve 
eğlenceli adası 

Fotoğraf: Ferzan Yapkuöz Gürgür

Malta
Akdeniz adaları arasında hem tarihiyle hem de güzel-
liğiyle ayrı bir yere sahip olan Malta, Avrupa ve Afrika 
arasındaki konumuyla uzun yıllar boyunca çok önem-
li bir liman ülkesi olmuş. Güneşli havası ve canlı gece 
hayatıyla pek çok turisti kendine çeken adaya ilk ayak 
bastığınızda, çok ilgi çeken ya da hayranlık uyandıran 
ayrıntılara rastlamasanız da zamanla sizi içinize çeken 
bir havası var. Bu hava sizi kısa zamanda öyle bir etkisi 
altına alıyor ki, daha sonra adadan hiç ayrılmak istemi-
yorsunuz.  
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Malta Şövalyeleri

Tarih boyunca pek çok kez işgal edilen 
ülkenin en ünlü dönemi Malta Şövalyeleri 
olarak bilinen St. John Şövalyeleri’nin Mal-
ta’yı yönettiği dönem. Osmanlılar tarafın-
dan Rodos’tan kovulan şövalyelerin kur-
duğu bu ülke, dini ve askeri bir yapılanma 
olarak surlardan katedrallere kadar sayısız 
mimari güzelliği barındırıyor. Osmanlı ku-
şatmasına karşı duran Maltalılar, ilerleyen 
zamanlarda Napolyon’un adayı ele ge-
çirmesine engel olamıyor. Fenikelilerden 
İspanyollara ve İngilizlere kadar pek çok 
kültürün iz bıraktığı bu ada, gizemli hava-
sını hala korumakla birlikte Akdeniz’in en 
eğlenceli ve keyifli tatil yerlerinden bir ta-
nesi olmayı başarmış.  

St. John Katedrali

Malta’da St. John Şövalyeleri’nin bıraktıkla-
rı en muhteşem eser olan St. John Kated-
rali, özellikle Katedral Müzesi’ndeki değerli 
tarihi eserler ve Caravaggio’nın muhteşem 
işleriyle keyifle gezebileceğiniz yerlerden 
biri. 7000 yıllık tarihe sahip bu ülkede gö-
rülecek o kadar çok şey var ki... Tarihi Mdina 

bölgesi, Büyük Usta’nın Sarayı, Ggantija Tapınak-
ları, Ta’Pinu Bazilikası, St. Elmo Kalesi, Engizitör 
Sarayı, San Anton Sarayı Malta’da dikkatinizi ilk 
çekecek yerler arasında bulunuyor. Uzun bir ta-
rihe sahip olan Malta’da elbette sayısız müze de 
bulunuyor: Ulusal Arkeoloji Müzesi, Ulusal Güzel 
Sanatlar Müzesi, Savaş Müzesi ve Doğal Tarih 
Müzesi müthiş koleksiyonlarıyla sizi bekliyor.     

Tarihi zenginliği ile Valetta

Başkent Valetta’da gezilecek yerlerin başında 
Büyük Ustalar Sarayı (Grandmaster’s Palace) ge-
liyor. Hali hazırda Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak 
da kullanılan bu yapı, görülmesi gereken başlıca 
yerlerden biri. Yine aynı yol üzerinde olan Aziz 
John Katedrali’ne de gitmelisiniz. Bu yapı dışarı-
dan bakıldığında sade ve gösterişsiz bir bina gibi 
görünse de, katedralin içine girdiğinizde ihtişa-
mıyla adeta sizi büyülüyor. Valetta’da ziyaret edi-
lecek yerlerden biri de Üst Kışla Bahçeleri. Burası, 
Malta Adası’nı yüksekten görebileceğiz en iyi yer. 
Ayrıca Valetta’nın merkezinde birçok tarihi yapıyı 
görebilir, yol boyunca açık dükkanlardan alışve-
riş yapabilir ya da denize açılan ara sokaklarında 
kaybolabilirsiniz.

Unesco Dünya Mirası Mdina

Malta’nın bir başka tarih beşiği Sessiz Şehir 
olarak anılan ve dar bir kapıdan yaya olarak 
girilen, hiçbir motorlu taşıtın giremeyeceği 
dar sokaklara sahip, tipik bir orta çağ şehri 
olan Mdina. 18. yüzyılın başında tüm şehir 
yenilenmiş olmasına rağmen, Ortaçağ’a 
ait karakteristik özelliklerini kaybetmemiş. 
Unesco Dünya Mirasları arasına giren Mdi-
na’nın dar sokaklarında dolaşırken ken-
dinizi orta çağda hissedebilirsiniz. Mdina 
yakınında yer alan cam yapım atölyelerini 
de ziyaret edip, burada cam bibloların ya-
pılışını görebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

Dizi setlerine ev sahipliği yapan Gozo 
Adası

Üç adadan oluşan Malta’nın en önemli ada-
larından biri, Gozo Adası. Malta Adası’n-
dan feribotla 20 dakika süren bir yolculuk 
sonrası Gozo’ya varıyorsunuz. Birçok dizi 
ve film setine ev sahipliği yapan Gozo’da 
Game of Thrones dizisinin de pek çok sah-
nesi çekildi. Adada bulunan en önemli yer-
lerden biri doğal anıt olan Azur Penceresi. 
Aynı zamanda müthiş bir dalış noktası olan 
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Azur Penceresi ve çevresi, birçok usta dalgıca da ev 
sahipliği yapıyor. Adada mutlaka yapmanız gereken 
şeylerden biri de 5-6 kişilik teknelerle Azur Pence-
resi’nin etrafında küçük bir gezintiye çıkmak. Parlak 
turuncu rengindeki mercanları dalış yapmadan da 
görebiliyorsunuz. Adanın hemen hemen bütün yapı-
ları kireç taşından yapılmış. Gozo da aynı şekilde inşa 
edilmiş. Victoria Rabat ise bunun en iyi örneklerin-
den biri. Dar sokakları, taş evleri ve kaleleri ile tipik bir 
Malta kasabası. 

Temel Reis

Dinlerine çok düşkün olan Maltalıların neredeyse 
tamamı Katolik ve adada 365 tane kilise bulunuyor. 
Söylenene göre, yılın her günü için bir kilise yapıl-
mış. Bu kiliselerden en önemlilerinden biri de Gozo 
Adası’nda buluyor: Santa Maria Kilisesi. Kubbesi, Av-
rupa’nın desteksiz duran en büyük dördüncü kubbe-
siymiş. 
Gozo Adası’ndan dönüşte Temel Reis filminin çekil-
diği platoya da uğramalıyısınız. Muhteşem bir koyun 
kenarına kurulan plato, film bittikten sonra çok iyi şe-
kilde korunmuş ve yıllardır turistlik amaçlı kullanılıyor. 

Küçük balıkçı kasabası Marsaxlokk

Hemen hemen herkesin balıkçılık yaptığı küçük ama 
şirin bir kasaba Marsaxlokk. İrili ufaklı renkli balıkçı 
tekneleriyle meşhur olan bu kasaba, 3 bin 200 nü-
fusa sahip. Burada çok ucuz ve lezzetli deniz ürünleri 
bulabilir, renkli teknelerin fotoğraflarını çekebilirsiniz. 
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Malta’da ne yemeli?

Malta mutfağı, Akdeniz’in kuzeyinden, yani Avru-
pa’dan ve güneyindeki Kuzey Afrika mutfağından 
etkilenmiş. Her iki tarafın da seçme yemeklerinin 
harmanlanmasıyla kendine özgü lezzetler üretmiş. 
Adanın en favori yemeği, tavşan yahnisi Fenkata. 
Sebze çorbası Soppa tal-armla, enginar dolması, 
patlıcan yemeği Kapunata ve sarımsaklı kalamar ye-
meği masanızı şenlendirecek yemeklerden yalnızca 
birkaçı. Ayrıca İtalyan mutfağında da oldukça iyiler. 
Hurma dolgulu Maqrut, ballı Ftira tar-Randan ve ek-
mek tatlısı ise yemeklerinizi tamamlayacak tatlılar 
arasında yer alıyor. Keçiboynuzu şerbeti, kestaneli ve 
mandalinalı Imbuljuta ve çeşitli aromalı kahveleri de 
deneyebilirsiniz. 

Gece hayatı çok canlı

Malta’nın adalarında oldukça canlı bir gece hayatı ve 
sayısız eğlence seçeneği sizleri bekliyor. Caz festival-
lerinden opera performanslarına, sanat festivallerin-
den birbirinden ünlü DJ’lerin inanılmaz konserlerine 
kadar her türde kültür etkinliği ve eğlenceyi bulabi-
lirsiniz. Sakin barların ve restoranların yanı sıra St. Ju-
lians yakınlarındaki barlar sokağı sabaha kadar süren 
partilere katılma şansı veriyor. Silema kıyılarında ise 
kafelerde ve barlarda keyifli bir akşam geçirebilirsi-
niz. Merkez Valletta ise akşamlarını oldukça sakin.
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Dünyanın ilk sportif lüks sedanı:

100 yılı aşkın bir süredir otomobil dünyasında olan Maserati, dünya çapında bir hayran kitlesine sahip. 1963 yılında 
Pietro Frua tarafından tasarlanan ve markanın ilk dört kapılı otomobili olan Quattroporte ise İtalyan lüks spor sedan 
otomobillerin en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor. İtalyanca’da “Dört Kapı” anlamına gelen Quattroporte, aynı 
zamanda dünyanın ilk sportif lüks sedanı. Yeni Maserati Quattroporte’nin S Q4 adı verilen versiyonunda ise 410 HP güç 
üreten, 550 Nm tork değeriyle baş döndüren ve Ferrari tarafından üretilen motor görev yapıyor.

Maserati’nin ilk dört kapılı otomobili olan Quattroporte, ilk olarak 1963’te Turin Motor Show da izleyicilerin karşısına çıktı 
ve adeta çığır açtı. Dünyadaki dört kişilik en hızlı otomobil olarak büyük övgü alan Quattroporte, bir yarış motoruna sahip 
tek sedan otomobildi. 1963 yılında Quattroporte’nin lansmanı yapıldığında otomotiv dünyası hayrete düşmüştü. Yarış 
için tasarlanmış V8 motoruyla Quattroporte, aynı zamanda zamanının en hızlı sedanı unvanını kazanmıştı. Quattroporte, 
bugün de Maserati’nin amiral gemisi olarak anılıyor. Sıra dışı çizgisi ve görkemli görünümüyle kendine özel bir müdavim 
kitlesine sahip.

Maserati 
Quattroporte
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İkinci İtalyan Başkanı da Maserati Quattroporte kullanıyordu

Maserati Quattroporte, farklı jenerasyonlarıyla günümüze kadar geldi. 1974’te ikinci, 1979’da ise üçüncü jenerasyonu piyasaya 
sürülen Quattroporte, 1980’li yıllarda birçok filmde şıklığın ve zarafetin sembolü olarak yer aldı. David Cronenberg tarafından 
1982 yılı yapımı The Fly ve 1983 yılı yapımı The Dead Zone adlı filmlerde kullanılan Quattroporte, Sylvester Stallone’un 1982 
yılı yapımı Rocky III filminde de boksör Rocky Balboa’nın otomobili olarak hafızalara kazındı. 1994’teki dördüncü jenera-
syonun ardından, 2003 yılında ünlü tasarımcı Pininfarina tarafından beşinci jenerasyon tanıtıldı. Bu sayede Maserati yıllar 
sonra ilk defa 2007 yılında kar açıklamaya başladı. İkinci İtalyan Başkanı, Carlo Azeglio Ciampi de resmi devlet otomobil 
olarak Maserati Quattroporte’yi seçtiğinde, ünü bir kat daha fazla artmış oldu. 400 HP’lik V8 motorun yaydığı İtalyan tınısı bir 
yana, Maserati’nin muhteşem radyatör ızgarasını 5 metrelik gövdeye ustaca işleyen Pininfarina sayesinde beşinci jenerasyon 
çok konuşuldu. 
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Motori, Ferrari fabrikasında üretildi

2013’te ise marka tutkunları Yeni Maserati Quattroporte ile tanıştılar. Bu jenerasyona da 
Maserati mühendisleri tarafından tasarlanan ve Maranello’da bulunan Ferrari fabrikasında 
üretilen son teknoloji ürünü 8 silindirli 3,8 litrelik motor damga vurdu. Maserati patentli bu 
yeni benzinli motor, daha küçük hacimli olmasına rağmen, önceki nesilde kullanılan 4,7 
litrelik motordan yüzde 18 daha fazla güç üretirken, yüzde 39 daha fazla tork değerine 
ulaşıyordu. Quattroporte, 2016 yılında yenilenerek yeniden satışa sunuldu. Makyajlı 2019 
Maserati Quattroporte ise daha fazla sürüş destek sistemleri, dört farklı motor seçeneği, 
8.4 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve çift katmanlı akustik camları başta olmak 
üzere birçok ek özellikle geldi. 

Performansın zirvesi S Q4

Maserati Quattroporte, yaklaşık 56 yıllık tarihinde arkadan itişli aktarmanın en güzel 
örneklerini sundu. Quattroporte S Q4 ile de sportif sedanın 4x4 bir versiyonunu marka tut-
kunlarıyla buluşturmuş oldu. Maserati Quattroporte S Q4, performansın zirvesi sloganıy-
la lanse edildi. Maserati’nin yenilikçi Q4 dört çeker sürüş sistemi sayesinde, Quattroporte 
S Q4, en zorlu yol koşullarında ve hava şartlarında rahatlıkla en yüksek seviyede perfor-
mans sergileyebiliyor. S Q4 versiyonunda 410 HP güç üreten, 550 Nm tork değeriyle baş 
döndüren ve Ferrari tarafından üretilen motor görev yapıyor. 286 km/s son sürate sahip ve 
0-100 km/s hıza 4.9 saniyede ulaşan S Q4, dört tekerlekten çekiş teknolojisiyle farklılaşıyor. 
Bu motor ve çekiş kombinasyonuyla yetinmeyenler ise yine Ferrari üretimi olan V8 Biturbo 
özellikli, 530 HP gücünde motor seçeneğini simgeleyen Quattroporte GTS versiyonunu 
tercih edebiliyorlar. 710 Nm torka sahip Quattroporte GTS, 310 km/s’lik son hız değeri ve 
0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4,7 saniyede çıkan performansıyla dikkat çekiyor.

Tridente

Quattroporte de diğer Maserati otomobilleri gibi ikonik Tridente logosuyla karakteristik 
görkemini ortaya koyuyor. Bilindiği gibi Maserati Tridente logosu, hem Bolonya’yı hem 
markayı sembolize ederken, şehrin Neptün Çeşmesi’nden ilham alıyor. Tridente, aslında bir 
efsanenin sembolü. Maserati tarihindeki tüm yarış otomobillerinde kullanılan bu sembol, 
markanın ayrılmaz bir parçası olmuş durumda. Bu sembolün nasıl ortaya çıktığına gelince, 
1920’lerde Maserati diğer markalardan ayrışmasını sağlayacak bir sembole ihtiyaç duy-
du. Maserati Kardeşler arasındaki tek sanatçı olan Mario’ya markanın logosunun tasarımını 
yapma görevi verildi. Mario, Maggiore Meydanı’dakideniz tanrısı Neptün’ün mızrağından 
ilham alarak tasarımı yaptı. Kırmızı ve mavi renkler, o dönemde Officine Maserati’nin bu-
lunduğu Bolonya şehrinin sancağının renkleriydi. 
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Dr. House Cafe
Fark yaratan konsept

Dr. House Cafe farklı bir konseptle doktor, sağlık 
personeli ve ilaç mümessillerine hizmet vermek 
için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesi bahçesinde açıldı. Eğitim ve spor alanların-
daki başarılı yatırımlarının ardından yeni bir atılım 
yaparak özel bir kafe açan Mistral Carrera Yönetim 
Kurulu Başkanı Melih Kahramaner, özel konsept ile 
diğer hastanelerde de şube açmak üzere çalışma-
ların devam ettiğini söylüyor.

Yemek ve kahve birarada 

Sulu yemekten kahveye kadar geniş yelpazede 
hizmet veren Dr. House Cafe, toplantı salonu ve 
kütüphanesiyle müşterilerine farklı deneyimler 
sunmaya hazırlanıyor. Yüz elli kişilik bir kapasiteye 
sahip olduklarını ve on kişilik bir ekiple hizmet 
verdiklerini belirten Dr. House Cafe işletmecisi 
Senem Baygın ise “Doktor ve ilaç mümessillerine 
daha rahat ve konforlu bir şekilde hizmet verebil-
mek adına konseptimizi tamamladık. İşletmemiz 
içinde Starbucks’a da yer vererek müşterilerimizin 
yemeğin yanında kahvelerini de içebileceklerini 
bir mekan tasarladık. Yirmi kişilik toplantı salonu-
muz ve kütüphanemizle misafirlerimizi bekliyo-
ruz” diyor.

M
EKA

N

60 Sonbahar 2019





Spor ve Burun
Solunumu
Düzenli spor yapmak hareketsiz gündelik yaşantımızda bir nebze olsun 
hareket katarak genel vücut sağlığımıza katkıda bulunur. Düzenli sporun 
faydalarını hepimiz biliyoruz.  Ancak spor yaparken fizyolojik olan burun 
solunumu daha da önemli hale geliyor. Burun tıkanıklığı yaşayan insan-
ların spor sırasında performansları düşüyor ve daha çabuk yoruluyorlar.

Gündelik yaşantımızdaki ve spor sırasındaki performansımızı, burun-
dan sağlıklı bir şekilde nefes alıp vermek çok etkiliyor. Burun içindeki 
burun eti büyümeleri, orta perde eğrilikleri burundan rahat soluk alıp 
vermeyi etkileyen en önemli patolojik durumlar olarak değerlendirilebi-
lir. Bu patolojik durumların tedavisinde cerrahi tedavi ise en önde gelen 
yöntemdir. Gelişen ameliyat teknikleri ve ekipmanları sayesinde burun 
operasyonları geçmişteki gibi endişe edilen, çekinilen operasyonlar ol-
maktan da çıktı.

Doç. Dr. Çağlar Çallı 
Kulak Burun Boğaz Uzmanı

Geçmişte burun operasyonları sonrası gazlı bez tamponlar kullanılırken, günümüzde silikondan 
yapılmış tamponlar tercih ediliyor. Silikon tamponlar yumuşak materyalden üretiliyor. Yumu-
şak oluşu burun içinde rahatsızlık hissini azaltıyor. Ayrıca yumuşak oluşu tamponun çıkartılırken 
vereceği rahatsızlığı en aza indiriyor. Silikon tamponların üzerinde bulunan kanallar, ameliyat 
sonrası hastalara burundan nefes alabilme imkanı da sağlıyor.  
 
Buradan tüm sporseverlere tavsiyem; burundan nefes almakta zorluk yakınmalarınız varsa 
mutlaka en yakın zamanda bir Kulak Burun Boğaz hekimine muayene olup, problemin nereden 
kaynaklandığını öğrenmeleri ve ona göre çözüm yolları aramalarıdır. Sağlıcakla ve sporla kalın.
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LPG Endermologie 
Daha az selülit, daha sıkı bir cilt ve daha az kırışıklık

Vücudunuzu şekillendirin

Mistral Carrera Spor Merkezi’ndeki İra SPA & Wellness, LPG Endermologie ile daha ince ve sıkı bir 
vücut ile aydınlık ve daha az kırışık bir cilt vaadediyor. İstediğiniz her bölgede incelme ve sıkılaşma 
sağlayan ve anti-aging uygulamalarıyla öne çıkan LPG Endermologie yeniden şekillendiriyor, yağ 
yakıyor, düzgünleştiriyor ve sıkılaştırıyor. 

30 yıldan daha uzun süredir binlerce kadın tarafından kullanılıp beğenilen ve FDA (Amerikan Gıda 
ve İlaç Dairesi) tarafından onaylı olan Endermologie®, istediğiniz her bölgede dolaşım hareketini 
artırmak, inatçı yak yakımını aktive etmek, selülitli bölgeleri düzgünleştirmek ve cildi uzun süre 
kalıcı şekillendirmek için dokuları nazikçe harekete geçiren doğal ve keyifli bir teknik. Bu teknikle, 
6 uygulama sonra selülit görünümünde azalma, 12 uygulama sonra ise daha sıkı bir cilt ve inatçı 
yağların azaldığını net bir biçimde görebiliyorsunuz. Yüz bakımında da kullanılan Endermologie® 
ile aynı zamanda iki kat daha aydınlık cilt tonu, daha az kırışıklık ve daha sıkı bir cilde sahip olabi-
lirsiniz.  

LPG Endermologie ile vücudunuzu şekillendirebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam tarzına rağmen yağ 
hücreleri (apidositler), bazen ortadan kaldırdıklarından çok daha fazlasını depolar. Yağ ve su birik-
tiğinde, hücre duvarları (septa) cilt yüzeyini çekmeye başlar ve selülit görünümü ortaya çıkar. Kötü 
görünen ve hatta bazen acı veren bu bölgeler, fiziksel egzersizlere ve diyetlere dayanıklıdır. Dahası 
zamanla kolajen, elastin, hyaluronik asidin gençlik hücreleri (fibroblastlar) tarafından üretimi düşer 
ve cildin sarkmasına neden olur. 
LPG Endermologie ile ise hızlı incelebilir, selülitlerinizde gözle görülür azalma sağlayabilirsiniz. 
LPG uygulaması genellikle ağrısız bir uygulama olmasının yanı sıra kişide stres azaltıcı ve rahat-
latıcı etkilere de sahiptir. Ayrıca bölgesel incelmede kullanılan popüler cihazlardan biridir. LPG, 
incelme hücrelerini  (yağ depolarını) uyarır ve egzersiz ve beslenmeye en dirençli olan yağın doğal 
yolla yakılmasına sebep olur. 

SPA
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Endermologie Seansları
Nasıl Uygulanır?
Size özel değerlendirmenin ardından, LPG uzmanı bakım progra-
mınızı açıklar. Kişisel Endermowear suitinizi giydikten sonra uzman, 
hedeflerinize uygun olarak ayarlanmış bakım başlığını vücudunuza 
uygular (yağ yakımı, düzgünleştirme, sıkılaştırma ve yeniden şekil-
lendirme)
Endermologie uygulaması acı vermez. Yoğun ve etkili olmasına 
rağmen tedavinin hiçbir zararı yoktur. Aksine keyifli ve dinlendirici 
bir deneyimdir. Tabii LPG uzmanınızdan ayarlarınızı vücut hissinize 
göre uyarlamasını isteyebilirsiniz.

SPA

Cildin gerçek mimarları olan fibroblastlar, dermisin temel yapı blok-
larını oluşturmak ve cilde yoğunluk, yumuşaklık ve parlaklık kazan-
dırmaktan sorumludur. Korunum ve sıkılık için Kolajen, esneklik için 
Elastin, hacim ve nemlilik için Hyaluronik Asit gereklidir. Henüz 25 
yaşında cilt aktivitesi yavaşlar ve yaşlılığın ilk belirtileri ortaya çıkar. 
LPG Endermologie ise yoğun bir fiziksel uyanış sağlamak için cildi 
doğal bir biçimde uyarır. Uyarılan fibroblastlar, gerçek bir cilt baş-
kalaşımı üretmek için içeriden çalışır. Cilt görünümü daha aydınlık 
hale gelir, cilt dolgunlaşır, kırışıklıklar azalır ve yüz konturu yeniden 
tasarlanır. 

Cilt uygulamasında bu kez LPG uzmanı, kişisel LPG Endermologie 
bakım kitinizi bakım başlığına ekler. Uzman, hedeflerinize göre 
ayarlanmış olan bakım başlığını yüzünüzde kullanır. Etkili bir sonuç 
almak için haftada birkaç seans içeren aylık hızlı bir başlangıç kuru 
önerilir. Bu yoğun bakımdan sonra, en iyi sonuca ulaşmak için aylık 
tek seans yeterli olacaktır. Bu uygulama erkekler için de son derece 
faydalı olduğu için önerilir. 

Cildinizdeki fitness demek

Cilt için önemli cihazlardan biri de Pullhydra. Dört farklı teknolo-
jiyle cilt sağlığı ve cilt bakımı konusunda da başarısını her geçen 
gün kanıtlıyor. Cildin temizlenerek ölü hücrelerden arındırılması ve 
besleyici serumlarla canlandırılması işlemi olarak tanımlanabilecek 
hydrafacial uygulamasını denemelisiniz. 

Hydra: Cihazda gelişmiş vakum teknolojisiyle dört farklı cilt bakım 
solüsyonu bulunuyor. Bu farklı solüsyonlar sayesinde her cilt tipin-
de derinlemesine temizlik, peeling ve siyah nokta temizliği yapılı-
yor. 

Oxygeno: Cilt yüzeyine cildin iyileşme mekanizmasını harekete ge-
çirerek uygun jeller, micro baloncuk yöntemiyle uygulanıyor ve cilt 
altına yedirilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda cildin derinlemesine 
temizlenmesi sağlanıyor. 

Quapollar: Quapollar başlık, radyo frekans dalgalarını kullanarak 
ciltteki kolajen üretimini tetikliyor, mevcut kolajen liflerini sıkıştıra-
rak cildin daha sıkı ve daha genç bir görünüm kazanmasını sağlıyor. 

Ucosmo: Ucosmo başlığı, ultrasonik titreşimler yardımıyla cildin 
geçirgenliğini artırıyor. Cilt tipine uygun serum, Ucosmo başlığına 
yerleştiriliyor ve ultrasonik titreşimler ile cilt altına iletiliyor. Böylece 
cildin nem seviyesi artırılıyor. 

Pullhydra
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Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:

Mistral Carrera’daki
çalışmaların pozitif yansımaları,
saha sonuçlarımızda da görülüyor
Mistral Carrera, spor konusunda son gelişme ve teknolojileri takip ettiği için İzmir’de artık bu 
konuda bir üs konumunda. Bolu deplasmanı öncesinde Altay‘ı ağırlaması, teknik heyetin oyun-
cuların bireysel antrenmanları için Mistral Carrera’yı tercih etmesi de bu yüzden. Altaylı futbol-
cular burada Türkiye’de yeni uygulanmaya başlanan Digime-3D vücut ve postür analizinden 
geçti. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve Sportif Direktör Özden Töraydın nezaretinde yapılan 
analiz sonrası oyuncuların; omuz, bel, kalça ve diz eklemlerinde duruş bozuklukları olup olma-
dığı kontrol edildi. Futbolcular analizin ardından spinning ve streching uygulamaları ile tempolu 
ve keyifli bir antrenman yaptı. Peki, Digime 3D Vücut ve Postür Analizi sistemiyle ne gibi veriler 
elde ediliyor? Altay ile Mistral Carrera arasındaki ortaklık sürecek mi? Altay Teknik Direktörü Sait 
Karafırtınalar ile konuştuk. 
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Altaylı futbolcular Mistral Carrera’da Türkiye’de yeni uygulan-
maya başlanan Digime-3D vücut ve postür analizinden geçti. 
Bu analizin futbolcular açısından faydaları nelerdir?

Futbol oyunu, sınırlı alan içinde belli kurallar dahilinde bir takımın 
diğer takıma üstünlük sağlaması amaçlanan basit bir oyun olarak 
görülür. Ancak rakibe üstünlük sağlamak kısmı düşünüldüğünde 
fizyolojik, psikolojik, teknik, taktik gibi saymakla bitiremeyeceği-
miz pek çok faktör devreye girer. Ben ve teknik ekibim takımımı-
za fayda sağlamak adına sürekli gelişimi takip eder, edindiğimiz 
güncel bilgileri takımımıza uyguladığımız sezon planına dahil 
ederiz. Mistral Carrera da bünyesine dahil ettiği Digime 3D Vücut 
ve Postür Analizi sistemini, takımımız üzerinde uygulama fikrine 
destek verdi. Bize sunduğu raporlar sayesinde futbolcularımızın 
eklem açılarındaki en ufak sapmalar konusunda bizi bilgilendirdi. 
Bu raporlara göre, farklı açılardan yapılan ölçümlerde sporcula-
rımızın baş, omuz, dirsek, kalça, diz ve ayaklarından belirlenmiş 
noktalar arasındaki simetri sapmalarını gördük. Bunları bireysel 
kuvvet programı hazırlarken dikkate alacağız. Amacımız sporcu-
larımızın sezon boyu, hatta profesyonel kariyerleri boyunca daha 
az sakatlık yaşamalarına yardımcı olabilmek. Neticede sağlıklı ol-
dukları sürece futbol sahasında yer alabilecekler. 

Futbolcular aynı zamanda bireysel antrenmanlarını da burada 
yaptılar. Mistral Carrera’da antrenman çalışmaları devam ede-
cek mi?

Sezon boyunca futbolcularımızın uyguladığı antrenman prog-
ramları, teknik ekibimiz tarafından hazırlanıyor. Bu plan doğrultu-
sunda tüm takım halinde olduğu gibi, mevkisel farklılıklara göre 
gruplar halinde, bireysel farklılıklara göre de bireysel antrenman 
programları uyguluyoruz. Atletik Performans Antrenörümüz bu 
bireysel çalışmaların plan, uygulama ve takibi konusunda sağlık 
ekibimizle işbirliği içinde çalışıyor. Bu çalışmaların büyük bölümü 
tesisimizde gerçekleşiyor. Eksiklerimizi tamamlaması adına da 
yönetimimiz büyük çaba harcıyor. Umarım bu konuda da kısa bir 
zaman içinde iyileştirme çalışmalarımız hız kazanacak. Özellikle 
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sezon öncesi futbolcularımızın bireysel antrenmanları-
nı yaptığı ve takvimimizin müsait olduğu dönemlerde 
Mistral Carrera çatısı altında antrenman yapmak bizi 
çok mutlu ediyor. Çünkü burada bizler için herşey dü-
şünülmüş. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu vesileyle 
öncelikle Sayın Melih Kahramaner olmak üzere her türlü 
desteği için Carrera ailesinin konularında uzman ekibi-
ne verdiği destek için teşekkür ediyorum.

Altyapı oyuncuları için de Digime-3D analizi yaptır-
mayı düşünüyor musunuz?

Özellikle postür analizinin fiziksel gelişimi devam eden 
çocuk ve genç futbolcu adaylarımız için önemli olduğu-
nu düşünüyoruz. Altyapımızdaki yaklaşık 200 futbolcu 
adayının da uygun bir takvim dahilinde bu testi uygula-
ması biz antrenörleri çok mutlu edecektir. 

Futbolcuların Mistral Carrera’da antrenman yapması, 
bir motivasyon etkinliği olarak da değerlendirebilir 
mi?

Rutinin dışında gerçekleşen ve sporcularımızı fayda-
sına inandırdığınız tüm farklı çalışmalar motavisyon 
kaynağıdır. Mistral Carrera’da bugüne kadar gerçek-
leştirdiğimiz tüm çalışmaların pozitif yansımaları, gözle 
görüldüğü gibi saha sonuçlarımızda da görülüyor. Özel-
likle belirtmek istiyorum. Mistral Carrera’da dayanıklılık 
amaçladığımız bir antrenman için yüksek sesli müzik 
eşliğinde gerçekleşen bir Spinning seansı uygulamıştık; 
o günkü takımımızın enerjisi hafta sonu sahaya yansı-
mıştı. 

Uzun yıllar siyah-beyazlı kulübün altyapısında ant-
renörlük yapan babanız Cemal Karafırtınalar’ı da 
düşünürsek çocukluğunuzdan beri Altay kültüründe 
yetiştiğinizi söyleyebiliriz. “Altay’ı Süper Lig’e dön-
dürmek en büyük hayalim” diyorsunuz. Sezon nasıl 
geçiyor? 

Geçen sezonun ikinci yarısında göreve başladığımız 
kulübümüzde yeni sezonun yedinci haftasını geride 
bıraktık. Takımımızı büyük oranda bir arada tutmayı 
başardık. Bu yüzden yeni kurulan takımların yaşadığı sı-
kıntıları yaşamadığımız bir sezon başı yaşıyoruz diyebi-
lirim. Her bir ferdiyle uyumlu bir takımımız, istediği belli 
olan bir teknik ekip ve bu doğrultuda bize destek veren 
değerli başkanımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif 
Direktörümüz Sayın Özden Töraydın, ayrıca 
değerli Yönetim Kurulumuz var. Büyük Altay’ımızı se-
zon sonu hedefine ulaştırmak için çalışıyoruz. Bahsetti-
ğiniz gibi takımımızı Süper Lig’e çıkaran yapının içinde 
olmak bizi mutlu edecektir.  

Futbol endüstrisi bağlamında düşünürseniz, İzmir bu 
endüstriden yeterince pay alıyor mu? 

Öncelikle bu endüstrinin en tepesi olarak Avrupa Ku-
palarını ve bu amaca ulaşmak için de şehrimizi Süper 
Lig’de temsil eden takım sayımızı artırmamız gerekir. 
Tesislerimizin güncellenmesi, özellikle yapımı devam 
eden stadyumlarımızın bir an önce tamamlanması ve 
tüm bu organizasyonları destekleyecek sponsorluk me-
kanizmasının işlemesi ve olmazsa olmaz taraftar deste-
ğinin de takımlarımızın yanında olması gerekir. 
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Hayali bir Tarantino filminde oynamaktı

Margot
Robbie
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Quentin Tarantino’nun “Once Upon a Time In 
Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da)” adlı 
filminde oynayan Margot Robbie, bu rolü ünlü 
yönetmene yazdığı mektup sayesinde almış-
tı…

Tam adıyla Margot Elise Robbie, Hollywood’da 
son yıllarda yıldızı hayli parlayan kadın oyun-
cuların başında geliyor. Kısa sürede çok başa-
rılı yapımlarda ünlü oyuncu ve yönetmenlerle 
çalışma fırsatı yakalayan Robbie için gelecek 
yıllar hayli parlak geçeceğe benziyor. Güzelliği 
kadar oyunculuk yeteneğiyle de dikkat çeken 
Robbie, 2 Temmuz 1990’da Avustralya’nın Qu-
eensland şehrinin Dalby kasabasında doğdu. 
Doğumundan hemen sonra ailesinin taşınması 
gerekti ve Robbie hemen hemen tüm çocuklu-
ğunu Gold Coast’ta geçirdi. Fizyoterapist Sarie 
Kessler ile bir zamanlar çiftlik sahibi olan Doug 
Robbie’nin üçüncü çocuğu olarak dünyaya ge-
len Robbie’nin daha sonra da Cameron adında 
bir erkek kardeşi dünyaya geldi. Anne ve ba-
basının evliliği yürümeyince babasından ayrı 
yaşamaya başlayan Robbie’nin gelecekte ya-
pacağı meslek de küçük yaşlarda şekillenmeye 
başlamıştı. Seçkin bir Hıristiyan okulu olan So-
merset Koleji’nden drama üzerine dersler alan 
Robbie, bu hayalinin peşinden gençliği boyun-
ca gitti. 17 yaşında Melbourne’a oyuncu olmak 
için giden Margot Robbie, kısa süre sonra bu 
isteğini gerçekleştirmek adına önemli adımlar 
attı.

71Sonbahar 2019



SİN
EM

A
 PO

RTRE

72 Sonbahar 2019



İlk profesyonel oyunculuk deneyimi

Oyunculuk kariyerinin temelini küçük yaşlarda atan Rob-
bie, ilk deneyimlerini ise 2000’li yılların başlarında Avus-
turalya yapımı kimi bağımsız filmlerde rol alarak yaşadı. 
Hiçbir ajans bağlantısı olmayan Robbie, ilk profesyonel 
oyunculuğunu da 2008’de vizyona giren Vigilante adlı 
filmde gösterdi. Robbie bundan bir yıl sonra Aash Aa-
ron’un yönettiği Avustralya yapımı I.C.U adlı gerilim fil-
minde başroldeydi. 2008’den 2011’e kadar üç yıl süren 
Neighbours adlı dizide de oynayan Robbie, burada gös-
terdiği oyunculuk becerisiyle iki kez Logie Ödülü’ne aday 
gösterildi. Güzel oyuncu ödül konusunda eli boş dönse de 
performansı gelecek için ışık veriyordu. 

About Time

Tüm dikkatini oyuncu olmaya veren genç yıldızın yolu, 
elbette bir süre sonra ABD’ye düşecekti. Bir süre New 
York’ta yaşayan güzel oyuncu, burada dizilerde oyuncu-
luk yapmaya yöneldi. İlk olarak Charlie’nin Melekleri’nin 
dizi uyarlamasında deneme çekimlerine katıldı. Ancak 
ABC kanalında 2011-2012 arasında yayınlanan, Christiana 
Ricci’nin başrolü oynadığı Pan Am adlı diziye konuk oyun-
cu olarak katılması işleri biraz değiştirdi. Çünkü Robbie, 
Laura Cameron karakterindeki başarısıyla dizide kalıcı ol-
mayı başardı. Robbie, burada dikkat çekici bir performans 
sergilese de dizi reyting başarısı gösteremediği için yayın-
dan kaldırıldı. Bir yıl sonra ise Richard Curtis’in yönetmen-
liğini yaptığı romantik komedi filmi “About Time (Zaman-
da Aşk)” filmiyle sinemaya bir döndü pir döndü. Oyuncu, 
burada gösterdiği performansla bir yıl sonra başlayacak 
önlenemez yükselişe bir adım daha atmış oldu. Gösterime 
girdikten sonra büyük gişe başarısı gösteren Martin Scor-
sese’nin yönettiği “The Wolf of Wall Street (Para Avcısı)” 
adlı filmde önemli bir rol kapmayı başaran Robbie, bu 
rol sayesinde pek çok ödülün sahibi oldu. Kariyeri büyük 
hızla ilerleyen yıldızın aşk hayatı da 2014’te değişti. “Suite 
Française (Aşk Uğruna)” filminin setinde tanıştığı İngiliz 
yapımcı ve yönetmen Tom Ackerley ile bir ilişkiye başla-
yan oyuncu, Ackerley ile Aralık 2016’da dünya evine girdi.

Harley Quinn rolü

İzleyici tarafından aranan bir yüz haline gelen Margot 
Robbie, 2015 yılında emeğinin meyvelerini toplamaya 
başladı. Bu yıl içinde Aşk Uğruna filmiyle beraber “Z for 
Zachariah” ve “Büyük Açık” adlı üç filmde birden boy 
gösteren oyuncu, kariyerindeki diğer yükselişi ise bir yıl 
sonra gösterecekti. 2016 yılında gösterime giren “Suicide 
Squad: Gerçek Kötüler” filminde, çizgi roman dünyasının 
ikonik karakterlerinden biri olan Harley Quinn karakte-
rini canlandıran Robbie, Quinn’e öyle bir hayat verdi ki, 
o rol hafızalara kazındı. Robbie, bu filmden bir yıl sonra 
Time Dergisi’nin “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesin-
de yer aldı. Dahası gerek karakterin gerek karakteri oy-
nayan Robbie’nin yarattığı etkinin farkında olan Warner 
Brothers Şirketi, Margot Robbie’nin Harley Quinn rolüne 
özel bir film yapacağını açıkladı. Filmin yapımcılığını da 
Robbie’nin sahibi olduğu LuckyChap adlı şirket üstlendi. 
Margot Robbie’nin yeniden Harley Quinn rolünde olduğu 
Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One 
Harley Quinn) filmi, 2020 yılında gösterime girecek. 
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“İskoçya Kralçesi Mary” 

Robbie’nin bir sonraki filmde canlandırdığı 
karakter ise efsaneleşmiş Amerikalı figür 
patencisi Tonya Maxene Harding oldu. “Ben 
Tonya” adlı filmde ortaya koyduğu perfor-
mansla tüm eleştirmenlerden tam not alan 
güzel oyuncu, efsane patencinin övgülerine 
de mazhar oldu. Robbie, bu rolle 2018’de En 
İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü’ne ve 75. 
Altın Küre’de Müzikal veya Komedi Dalında 
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne aday göste-
rildi. Robbie, aynı yıl Simon Curtis’in Elveda 
Cristoper Robin adlı İngiltere yapımı filmin-
de Daphne Milne karakterini canlandırdı. 
Terminal filminde ise başroldeydi. 2018’de 
Slaughterhouse Rulez adlı filmde oynayan 
Robbie, aynı yıl “İskoçya Kralçesi Mary” adlı 
filmde başrolü Saoirse Ronan ile paylaştı. 
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Burada İngiltere’de mevkisini korumak için 
çaba gösteren I. Elizabeth’i canlandıran 
Robbie, performansıyla 2019 BAFTA En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne, 2019 Be-
yaz Perde Sanatçıları Derneği En İyi Yardım-
cı Kadın Oyuncu Ödülü’ne, 2019 Avustralya 
Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi 
En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü’ne, Satellite 
Awards’da ise En İyi Yardımcı Kadın Oyun-
cu Ödülü’ne aday gösterildi.

“Bir Zamanlar Hollywood’da” 

Bu yıl ise Robbie, ilk olarak Dreamland filmi 
ile seyircinin karşısına çıktı. Miles Joris-Pey-
rafitte’nin yönettiği Amerikan yapımı film 
28 Nisan’da Tribeca Film Festivali’nde dün-
ya prömiyerini yaptı. Oyuncu, festival eleş-
tirmenlerinden tam not aldı. Ancak 2019’un 

belki de tüm dünyada en çok beklenen 
filmi, yaşarken efsaneleşmeyi başarmış yö-
netmenlerden Quentin Tarantino’nun “Bir 
Zamanlar Hollywood’da” adlı filmi oldu. 
Hollywood’da hit bir dizide oynamış bir te-
levizyon aktörünün film sektörüne girmeye 
çalışmasıyla başından geçen hikayelerin 
konu alındığı filmde, başrolleri Leonardo Di 
Caprio ile Brad Pit oynarken, Robbie tam 
altı yıl sonra Di Caprio’ya tekrar eşlik etme 
fırsatı buldu. Film kimi çevreler tarafından 
eleştirilse de çoğu izleyici ve eleştirmenden 
övgü de aldı. Robbie’nin hali hazırda yapım 
aşamasında olan Bombshell, Birds of Prey, 
Peter Rabbit 2, The Suicide Squad, Ruin, 
Barbie, Marian ve Gotham City Sirens adlı 
filmleri de bulunuyor.
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Hayali bir Tarantino filmiydi

Kısa sürede sadece Hollywood’un 
değil, dünyanın en çok aranan yüz-
lerinden biri olan Margot Robbie, 
aynı zamanda role adaptasyonuyla 
tanınıyor. Bir yönetmenin gerçek-
çi oynamasını istemesi üzerine bir 
arkadaşına yumruk atması, rolü-
ne bağlılığına iyi bir örnek olabilir. 
Robbie, bunun dışında filmlerinde 
makyajla değiştirilmesinden, hatta 
çirkinleştirilmesinden hoşlandığını 
belirtmişti. Robbie, oyuncu olmak 
adına 17 yaşında Melbourne’a giden 
gençlik heyecanını da hala koruyor. 
Örneğin Bir Zamanlar Hollywo-
od’da filminde yer almak için Quen-
tin Tarantino’ya bir mektup yazdığı 
ve ona hayalinin bir Tarantino fil-
minde oynamak olduğunu anlattığı 
biliniyor.
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Batman’in azılı düşmanı Joker, dünyayı etkisi altına 
alan yeni bir filme konu oldu. Todd Philips’in yönettiği, 
üstün bir oyunculuk performansı sergileyen Joaquin 
Phoenix’in oynadığı film, Arthur Fleck adlı akıl sağlığı 
sorunları olan başarısız bir komedyenin hikâyesini anla-
tıyor. Yaşadığı hayal kırıklıkları nedeniyle suç dünyasına 
yönelen Fleck, bir süre sonra kendisini Gotham Şeh-
ri’nde suç ve kaosun içinde buluyor. Ve zamanla kendi 
kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünüyor.
Venedik’te Altın Aslan ödülünü alan Joker karakterinin 
hikayesi, 1939 yılında yayımlanan Detective Comics’te 
ortaya çıkan Batman karakterine dayanıyor. Batman 
karakterinden 6 ay sonra da Joker doğuyor. Batman’a 
azılı bir düşman olarak gelen karakterin yaratılma-
sında, iskambil destesindeki Joker kartının büyük bir 
etkisi var. Elbette Joker, bugüne dek birçok kez beyaz 
perdeye uyarlandı. Cesar Romero, Jack Nicholson, 
Heath Ledger, Jared Leto gibi önemli oyuncular Joker 
karakterini canlandırdı. Sinema tarihinin beşinci Joker 
filminde ise Joaquin Phoenix’i görüyoruz.
Joker hikayesinden çok, Joker olma hikayesinin öne 
çıktığı film için Joaquin Phoenix 23 kilo vermiş. En 
önemlisi de oyuncu birçok sahneyi doğaçlama oyna-
mış. Bu davranışı nedeniyle çekimler sırasında Robert 
de Niro’nun sinirlendiği de konuşulanlar arasında.

Cem Yılmaz’ın yeni projesi “Karakomik 
Filmler”, Kaçamak ve 2 Arada adındaki 
iki farklı filmden oluşuyor. İlk yarı bir 
film, ikinci yarı başka bir film izlemek 
Türkiye’de değil, dünyada bir ilk olarak 
lanse ediliyor. “2 Arada”da feribotta 
büfede çalışan Metin’in (Cem Yılmaz) işini 
kaybetme korkusuyla kontrolden çıkışı 
anlatılıyor. Zafer Algöz ve Özkan Uğur’un 
aralarında olduğu, Yılmaz’ın yakın çalışma 
arkadaşlarının rol aldığı “Kaçamak” ise bir 
SPA’ya giden bir erkek grubunun uzaylı-
larla imtihanı üzerine. Cem Yılmaz, adeta 
izleyiciye alışılmadık bir seyir deneyimi 
sunuyor. Yılmaz, filmin ortaya çıkış hika-
yesini ise şöyle anlatıyor: “Kenara attığım 
öyküler, bir düzene sokulup bir şemsiye 
altında değerlenir mi diye düşündüm. İlk 
dört öyküyü toparlayınca bir tema ve bir 
tür benzeşliği oldu. Bazıları komikçe, ba-
zıları kara. Ben de bu yüzden ‘Karakomik’ 
ismini uygun gördüm.”

Joker

Karakomik
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Skandal (Bombshell), dünyayı sarsan 
ve büyük olay yaratan Fox News’in ku-

rucusu ve CEO’su olan Roger Ailes’in 
taciz skandalının perde arkasında 

yaşananları, skandaldan doğrudan 
etkilenen üç kadın Megyn Kelly (The-

ron), Gretchen Carlson (Kidman) ve 
Kayla Pospisil’in (Robbie) gözünden 

aktarıyor. 2016’da televizyon yorumcu-
su Gretchen Carlson, ardından Megyn 

Kelly ve daha birçok kadın, Roger 
Ailes’in tacizine maruz kaldığını açıkla-
mıştı. Filmde, taciz olayının su yüzüne 

çıkmasıyla yaşananlar ve tacizde 
bulunan medya patronunun öyküsü 

gözler önüne seriliyor.

Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı 
“Malefiz: Kötülüğün Gücü”, Malefiz ve Auro-

ra’nın arasındaki karmaşık ilişkiyi ve Moors 
topraklarına gelen yeni tehditlerle karşı-

laşmalarını konu ediniyor. Malefiz filminin 
ikinci serisi olan filmde Angelina Jolie’yi yine 
Malefiz rolünde görüyoruz. Prenses rolünde 

ise Elle Fanning var. Bu devam filminde bir 
de sürpriz bir isim bulunuyor. En son Darren 

Aronofksy’nin unutulmaz filmlerinden 
“Mother!”da karşımıza çıkan usta oyuncu 

Michelle Pfeiffer Kraliçe Ingrith karakterine 
hayat veriyor. Prens Phillip rolünde ise Harris 

Dickinson’ı göreceğiz.

Skandal

Malefiz: Kötülüğün Gücü
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Kadının Adı Yok

Ay Işığı Sokağı

Duygu Asena
Doğan Kitap

Stefan Zweig
İş Bankası Kültür Yayınları
Çevirmen: Regaip Minareci

Türk yazınının efsane yazarlarından Duygu Asena’nın ilk olarak 
1987’de basılan ve tekrar tekrar basımı yapılan kitabı ‘Kadının Adı 
Yok’ bugüne hala ışık tutuyor. Duru bir anlatımla ilmek ilmek ördüğü 
olayların içinde Asena, bir kadının hikayesini döküyor yazıya. Olay 
örgüsüne küçük bir kız çocuğunun hayata karşı geliştirdiği merakı 
anlatarak başlayan Asena, sayfalar çoğaldıkça bu kız çocuğunu da 
büyüterek bir bakıma herkesin yaşadığı hikayeyi anlatıyor. Ase-
na’nın karakteri büyüdükçe dertleri, tasaları, hatta hayatını etkileyen 
kavramlar da değişiyor. Bir kadının var olduğu günden sonra yaşadığı 
tüm meydan okuyuşları, kendi ayakları üzerinde durma çabasını us-
talıkla işliyor yazar. Asena’nın Türk edebiyatına armağanlarından biri 
olan ‘Kadının Adı Yok’ 50’nin üzerinde baskı yapma başarısı gösterdi. 
Atıf Yılmaz tarafından beyaz perdeye de aktarılan roman hala çok 
satanların başında yer alıyor.

Dünyaca ünlü yazar Stefan Zweig’in öykülerinin yer aldığı Ay Işığı 
Sokağı, okuyucunun karakterlerin yaşadığı tüm ruhsal değişimleri 
derinden hissedebileceği bir ustalıkla örülmüş. Ay Işığı Sokağı, Lepo-
rella, Nişan, Avare ve Leman Gölü Kıyısında Olay isimli birbirlerinden 
bağımsız beş öykünün yer aldığı Ay Işığı Sokağı’nda tüm olayların 
kesiştiği bir orta yol da bulunuyor. Usta yazar Fransa’da duyduğu bir 
aryanın peşi sıra giden bir gezgini, patronuna şartsız bağlı bir hizmet-
çinin içine düştüğü karanlığı, İspanya’da savaşta yaralanan bir albayın 
hayatta kalma mücadelesini, bir gölde bulunan ancak vatanında 
olmak isteyen bir Rus savaş esirini ve bir lise öğrencisinin otoriteyle 
olan mücadelesini anlatıyor. Öykülerin her biri aslında kendi içinde bir 
bunalımı aktarıyor.
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Askıda Kalan Mutluluklar

Titreşimini Yükselt
Hayatın Değişsin

Burak Toprak
Klaros Yayınları

Ayşe Tolga
Destek Yayınları

Genç yazar Burak Toprak, askıda kalan mutlulukları, hayal kırıklıklarını 
ve mutlu olmaya ramak kala elimizden kayıp giden o iç huzurun ar-
dından bakakalan insanların öykülerini kaleme almış. Meslek Lisesi’ni 
bitirip erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kalan Burak Toprak, 
“Birbirinden farklı birçok işte çalıştıktan sonra BEMAR Kariyer Okul-
ları’na teknik servis elemanı olarak işe başladım; yazma serüvenime 
yelken açmama sebep olan da okurken önümde beliren dünyalar 
oldu” diyor On yedi yaşında “Umut Ölmeden Önce” ismini verdiği bir 
kitap hazırladığını ve basımını yapacak yayınevinin iflas etmesiyle 
-ön sipariş paralarını alıp kaçmasıyla- yazarlık hayallerinin o dönem 
yıkıldığını söyleyen Toprak, o günlerde içine düştüğü durumu şu 
şekilde anlatıyor; “Askıda Kalan Mutluluklar kitabım, geçmişte yaşadı-
ğım bu hayal kırıklığından doğmuştur.” O zaman basılamayan Umut 
Ölmeden Önce isimli kitabını bugün Google Play’de ücretsiz olarak 
okuyucuları ile paylaşan Burak Toprak, Askıda Kalan Mutluluklar 
ismini verdiği öykü kitabı ile yazarlık dünyasına adım atarak mutlulu-
ğunu askıdan alıyor bir bakıma… Sistem Destek Mühendisi olarak iş 
yaşamına devam eden Burak Toprak’ın 11 öyküden oluşan bu ilk kitabı 
Klaros Yayınları’ndan basıldı.

“Canlı cansız her şeyin enerjisi var. Dolayısıyla her şey titreşimden 
ibaret... İnsan da, düşünce de, sevgi de, besin de, eşya da...”
Elbette dünya da bir enerji alanına sahip. Üstelik dünyanın enerji 
alanı büyük bir değişim sürecinden geçiyor. O halde kimler dünyanın 
değişen titreşimiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam inşa edebile-
cek, kimler sonsuz ve yıkıcı bir kaosla mücadele içinde sağlıksız ve 
mutsuz bir yaşama mahkûm kalacak? Binlerce yıllık kadim kaynakla-
rın da işaret ettiği gibi, değişime ayak uydurabilenler sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam deneyimleyebilecekler.
Bir dönem oyunculuk da yapan Klinik Aromaterapist Ayşe Tolga, 
insanları pozitif bir enerjiyle titreşimi yükseltmeye çağırıyor. Yeni-
len yiyecekten düşünülen şeye, içilen sudan çevremizdeki eşyalara 
kadar her şeyin bir titreşim barındırdığını aktaran Tolga, buna ayak 
uydurmanın insana açacağı kapıları okura aktarıyor. Bir yol haritası 
niteliğinde olan kitap, okura tek tek tüm ayrıntıları sunuyor.
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