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Zirvede
Avusturya Alpleri’nde Yasemin Özilhan ve 
sezonun stil sahibi soğuk hava parçalarının 

başrolde olduğu bir kış masalı

VIVAMAYR Altaussee teşekkürler



Ceket, pantolon, eldivenler ve 
çanta Moncler Grenoble

Gözlük Moncler Lunettes
Botlar Moncler



Ceket, pantolon, kayak içliği, kayak kaskı, eldivenler ve botlar Moncler Grenoble
Çanta 2 Moncler 1952 + Velextra





Ceket Moncler Grenoble
Gözlük Moncler Lunettes



Ceket, sweatshirt, pantolon 
ve eldivenler Moncler Grenoble
Botlar Moncler
Gözlük Moncler Lunettes



Ceket, pantolon, botlar Moncler Grenoble Kayak gözlüğü Moncler Lunettes
Eldiven ve fular 3 Moncler Grenoble Çanta 7 Moncler Fragment







Ceket ve pantolon Moncler Grenoble Kayak gözlüğü Moncler Lunettes
Eldiven ve fular 3 Moncler Grenoble Çanta 7 Moncler Fragment





Kayak içliği, pantolon ve botlar Moncler Grenoble
Panço, atkı (bele bağlı) ve şapka 3 Moncler Grenoble

Mekan: VIVAMAYR Altaussee





Ceket ve triko 3 Moncler Grenoble Pantolon ve botlar Moncler Grenoble
SOL SAYFADA: Kayak içliği, pantolon ve botlar Moncler Grenoble Panço, atkı (bele bağlı) ve şapka 3 Moncler Grenoble





Ceket, pantolon ve eldivenler 
3 Moncler Grenoble

Triko ve şapka Moncler Grenoble



Yağmurluk, triko, eldivenler ve çizmeler 3 Moncler Grenoble
Pantolon Moncler Grenoble







Triko ve pantolon Moncler Grenoble
SOL SAYFADA: Ceket, yelek, pantolon ve botlar Moncler Grenoble

Mekan: VIVAMAYR Altaussee Suites
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25. yaş özel sayımızda ikonik kapaklarımızdan birini 
yeniden yarattınız. Bu ay ise derginin ana kapağındasınız. 
Nasıl bir tecrübeydi sizin açınızdan?
Her şeyin hızla tüketildiği dünyada ikonik, klasik ve hatırlanan 
bir görüntünün yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak çok 
keyifliydi. Ayrıca moda ve stilde en sevdiğim dönemlerin 60’lar 
ve 70’ler olmasından dolayı daha da eğlenceli bir tecrübe oldu.
Kapak çekimimizi Avusturya’nın ünlü kayak bölgesinde 
yaptık. Kayakla aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz. 
Çekimlerden kaymaya fırsat bulabildiniz mi?
Şahane bir tecrübeydi diyebilirim. Ancak çekim demek yoğun 
ve detaylı bir çalışma günü demek. Hem program yoğun hem de 
günler kısa olduğu için pek zamanımız yoktu. Çekimlerin bir 
bölümünde Dachstein’e gittik ama kaymaya fırsatımız olmadı. 
Kaldığımız VIVAMAYR, sağlık turizminin eşsiz otellerinden biri. 
Dağların eteğinde bol oksijen ve minik porsiyonlu menüler eşli-
ğinde ekipçe tazelendik.

Moda çekimi kolay değil, sıcaklıklar eksilerde olunca iş 
iyice zorlaşıyor. Zorlandığınız kareler oldu mu? 
Aşırı sıcak da aşırı soğuk da çalışmak için uygun ortamlar olmu-
yor. Hava şartlarından dolayı soğukta çalışmakta zorlandığımız 
anlar oldu tabii. Ancak hem Moncler kayak kıyafetleri ile çekim 
yaptığımız için şanslıydım, hem de sıcak içecekler ve ısınma mola-
ları ile sorunsuz bir çekim oldu.
Kayak için en çok hangi merkezleri tercih ediyorsunuz? 
Kayak sistematik olarak ilerleyen ve geliştirilen bir spor. Bu 
yüzden, çocukların kayakla ilişkisi düzenli olsun diye rutin ola-
rak Erciyes’e gidiyoruz. Aynı hoca ile çalışarak geliştiriyorlar 
kendilerini. Kayseri’yi, eşimin memleketi olduğu, mutfağını ve 
şehri çok sevdiğimiz için de tercih ediyoruz. Kapadokya da 
yakın, oraya da geçiyoruz bazen.
Aslında sporun pek çok alanıyla ilgilisiniz ve basketbol 
da bunlardan biri. Ne sıklıkta maça gidiyorsunuz? 
Basketbol ile Anadolu Efes müsabakaları sayesinde yakınlaştım. 

Büstiyer ve tulum 
3 Moncler Grenoble
Mekan: VIVAMAYR Altaussee SPA
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Formamın gereğini yerine getiren sadık bir taraftarı olduğumu söy-
leyeyim. Oyuna konsantre oldukça, gerilimi ve heyecanı son derece 
yüksek, saniyeler içinde her şeyin değişebildiği, sürprizleri yoğun, 
tekniği yüksek, satranç gibi beyinlerin savaştığı tarifsiz bir karşılaş-
manın parçası oluveriyorsunuz. Sağlam bir kalp gerektiriyor.
Fitness rutininiz nedir?
Sporu çok seviyorum ve yapamadığım zaman gerçekten kendimi 
sağlıksız ve miskin halde buluyorum. Şu anda haftada beş gün cross-
fit yapıyorum. 
En iyi giyinen kadınlar arasındasınız. Stilinizi nasıl tanım-
larsınız?
Çok teşekkür ederim. Spor-şık olarak tanımlayabiliriz.
Stiletto mu, sneaker mı?
Sneaker!
Sezon trendleri arasında favorileriniz hangileri? 
Bol pantolon diyebilirim. Bu ara en çok giydiğim parçalardan. Özel-
likle çizmelerle kombinlemeyi seviyorum. Eşofman gibi rahat, aynı  
zamanda şık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki herkes beğenmeye-
bilir ancak doğru kombinlendiğinde bence şık.
Gardırobunuzda “yangından ilk kurtarılacak” parça hangisi? 
Yangında kıyafet kurtarmayı ancak Donatella Versace düşünebilir! 
Ben ailemin ve canımın derdine düşerim. Ama manevi yönden 
bebeklik bornozumu hâlâ saklıyorum. Hatta kızlarım da giydiler.
Herkesin bir alışveriş karakteri vardır; kimi yalnızca online 
alır, kimi denemeden alamaz, kimi çok tereddüt eder, kimi 
hızlı seçer… Sizinki nasıl?
Benim alışveriş ihtiyaçlarım ve isteklerim çok nettir. Bedenimi de 
çok iyi tanıyorum. O yüzden alışverişimin neredeyse tamamını inter-
net üzerinden yapıyorum. Ayrıca aracı internet siteleri var, yurtdı-
şından bile ürün alabiliyorsunuz rahatlıkla. Bir süredir bu sistemi de 
kullanıyorum.
Nasıl bir bakım rutininiz var?
Çok kuru bir cildim var. Dolayısıyla kremin yoğun, yağlı ve uzun 
süre dayanıklı olması benim için çok önemli. Shiseido kullanıyorum. 
Göz ve yüz kremlerini çok seviyorum. Uygulama olarak Osman 
Şenel’e gidiyorum. Düzenli olarak BBL Forever Young gibi uygu-
lamalar yapıyor. Cilt deforme olmadan düzenli bakım yaptırırsak 
ileriye yatırım yapmış oluruz diye düşünüyorum. 
Makyaj çantanızdan eksik etmediğiniz beş parça? 
Nars Intriguing dudak kalemim, Shiseido dudak balmım, yanaklarım 
için Bobbi Brown balm, Nars Orgasm Liquid Highlighter ve törpü.
Bir Amerikan çocuk giyim markasını Türkiye’ye getirmiş-
tiniz. Moda alanında başka projeleriniz olacak mı?
Carter’s’ı getiren ben değilim, eşimin ablası İpek Özilhan Özkan. 
Emine Anne (eşimin annesi) çocuklarımız için Amerika’ya her git-
tiğinde alırdı, o vesile ile markayla tanışmıştım. Modanın içinde 
olmaktan keyif alıyorum. Markalarla işbirliği yaptım, yapmaya devam 
edebilirim. 
İlkokula giden iki kızınız var. Gardırobunuzla ilgilenmeye 
başladılar mı? Gizlice ayakkabılarınızı yürütüp, evde onlarla 
dolaşıyorlar mı mesela? 
Tabii ki başladılar!  Emine çok erken yaşlarda merak sarmıştı. Ela ise 
bu sene gardırobuma göz atmaya başladı. Modaya daha az meraklı 
gibi geliyor. Topuklu ayakkabı sesleri duyunca odaya bakıyorum ve, 
“Annecimmm! Nasıl olmuşuz?” deyip gülüyorlar. Ben de aynılarını 
yapardım her kız çocuğu gibi. İkisi de her konuda zevkli ve bu çok 
hoşuma gidiyor. Sadece giyim kuşamdan bahsetmiyorum; bir sanat 
eseri gördüklerinde, bir film izlediklerinde, eve alınan bir objede 
fikirlerini dinliyoruz.   

“Topuklu ayakkabı 
seslerİ duyunca 
odaya bakıyorum ve, 
‘annecİmmm! nasıl 
olmuşuz?’ deyİp 
gülüyorlar. ben de 
aynılarını 
yapardım her kız 
çocuğu gİbİ”
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