
HER AY

Konser / Sinema / Tiyatro
Sahne / Festival / Vitrin

Kültür& Sanat Rehberi

34

Bahar
Çiçekleri

HABER
Çiçeklere İlkbahar Bakımı

Mükemmel Anne Yoktur!

Galaksiden Haberler

STİL
Elbise Zamanı

Taş Tonları
Bahar Heyecanı

YAŞAM
Ramazanda Sağlıklı Beslenme

Kültür Rotaları
İstanbul Film Festivali

No:34
NISAN
2019





¶ Uzun kış günlerini ardımızda bıraktığımız bugünlerde baharın renkli yüzü hem 
vitrinlerimize hem de etkinliklerimize yansıyor. Geçtiğimiz aylarda siz değerli 
ziyaretçilerimizle birçok etkinlikte bir araya geldik ve birlikte keyifli saatler geçirdik. 
Konserler serisi ile Türk müziğinin ünlü isimlerini alışveriş merkezimizde ağırlamaya 
devam ediyoruz. Feridun Düzağaç en güzel şarkılarını 4 Nisan Perşembe günü 
saat 17.00’da düzenlenen konserde, hayranları ve Marmara Park ziyaretçileri için 
seslendirdi. Konserler serimiz 25 Nisan Perşembe günü saat 17.00’da Türkiye’nin en 
değerli gruplarından Yeni Türkü ile devam edecek. Marmara Park AVM sahnesinin 
bir diğer konuğu da sevilen şarkıcı Kalben olacak. 7 Mayıs Salı günü gerçekleşecek 
konserde Kalben, birbirinden güzel şarkılarını Mar‑mara Park ziyaretçileri için 
seslendirecek. 

¶ Bahar aylarını bizim için güzelleştiren etkenlerden biri de bayramlarımız. 
Marmara Park Alışveriş Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek birbirinden eğlenceli 
etkinliklerle çocukları yalnız bırakmıyor. 19 Nisan’da sunuculuğunu Hakan KA’nın 
üstleneceği Evrim Akın ile Şans Duvarı yarışmasında çocukları birbirinden güzel 
sürpriz hediyeler bekliyor. Çocuklarımız için hazırladığımız yaratıcılığı eğlence ile 
buluşturan K’nex oyuncakları etkinliğimiz de 31 Mayıs‑8 Haziran tarihleri arasında 
düzenlenecek. El becerilerini destekleyici ve merak artırıcı K’nex atölyelerinde 
çocuklar, kendi yaptıkları robotlarla arenada yarışıp, K’nex figürlerini de stop 
motion alanında animasyon filme dönüştürerek eğlenceyi katlayacaklar. Çocukların 
sevgilisi Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu’nun katılımı ile düzenleyeceği Stop 
Motion Animasyon Atölyesi de 26 Nisan Cuma günü saat 14.00’da. Yaşaroğlu, 
çocuklarla bir araya gelerek onlara animasyonun inceliklerini öğretecek.

¶ Bir diğer etkinliğimiz de liseliler için! Dünyanın en büyük robot yarışmaları için 
tercih edilen platform olan Vex Iq Off‑Season Robotik Turnuvası Marmara Park 
AVM’de başlayacak. Lise düzeyinde 25’in üzerinde takımın katılacağı turnuva, 
13‑14 Nisan tarihlerinde Marmara Park AVM’de gerçekleşecek ve tüm İstanbullular 
tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek. 

¶ Mayıs ayının en güzel günü şüphesiz Anneler Günü. Anneleriniz için yine en güzel 
hediyeleri Marmara Park AVM’de bulabileceğiniz gibi dergimizin sayfalarında da 
hediye önerilerimiz yer alıyor. Anneler Günü etkinliklerimiz kapsamında 10 Mayıs’ta 
Çağla Şıkel ve Öykü Serter’i ağırlayacağız. Söyleşimize tüm ziyaretçilerimizi 
özellikle annelerimizi mutlaka bekliyoruz. Siz değerli ziyaretçilerimiz için 
düzenlediğimiz etkinler elbette bunlarla sınırlı değil. Marmara Park AVM’nin 
size özel düzenleyeceği etkinlikleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi 
unutmayın. 

¶ Bu sayımızı da beğenerek okuyacağınızı umuyoruz. Marmara Park’ın yeni 
etkinliklerinde ve yeni sayımızda buluşmak dileğiyle...

Ünlü İsimler
Marmara Park’ta Buluşuyor
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BAHAR VE YAZ AYLARININ ELBİSELERİ ŞİMDİDEN 
GARDIROPLARDA YERİNİ ALMAYA BAŞLADI. BU RAHAT VE 
İDDİALI TRENDİ UYGULARKEN TAMAMEN YENİ SEZONDAN 
SEÇTİĞİMİZ TASARIMLAR SİZE YOL GÖSTEREBİLİR. GOLD 
TAKILAR İSE STİLİN GÜÇLÜ TAMAMLAYICILARI ROLÜNDE.

ELBİSE ZAMANI

S T İ L / K A D I N

1
Çanta,
Tergan

2
Elbise,

LC Waikiki

3
Parfüm,

Gucci

4
Ceket,

NetWork

5
Elbise,

NetWork

6
Elbise,

NetWork

7
Kolye,
Atasay

8
Parfüm,

Bvlgari

9
Ayakkabı,

Hotiç

10
Gözlük,

Dolce&Gabbana

11
Ruj,

Christian Dior
 Boyner

İpekyol
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YAZIN FAVORİ TRENDLERİNDEN BİRİ TAŞ TONLARI. 
BAŞTAN AŞAĞIYA BU TONLARDA STİLE YÖNELİRKEN TEK 
RENK OLMAK İSTEMEZSENİZ AKSESUARLARLA FARK 
YARATABİLİRSİNİZ. ÖZELLİKLE YAZ DAVETLERİNDE İDDİALI 
BİR STİL OLDUĞUNU VURGULAYALIM. 

TAŞ TONLARI

S T İ L / E R K E K

1
Gömlek,

Kip

2 
Saat,

Hugo Boss

3
Gömlek,

Kip

4
Tişört,

LC Waikiki

5
Mont,

R amsey

6
Parfüm,
Burberry

7
Gözlük,

Persol

8
Pantolon,

NetWork

9
Parfüm,

Versace

10
Ceket,

NetWork

11
Ayakkabı,

Skechers

Beymen Club
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BAHAR 
HEYECANI

NetWork12 BAHARIN ENERJİSİYLE YENİLENMEK İÇİN 
STİLİNİZİ GÖZDEN GEÇİRMENİZ ŞART. 

İLKBAHAR/YAZ 2019 KOLEKSİYONLARI GEREK 
IŞILTISIYLA GEREK CANLI RENKLERİYLE SİZİ KIŞ 

MEVSİMİNİN REHAVETİNDEN KURTARACAK.
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 “Kendimiz 
Gibi” Bir Yaz
Beymen Club, hislerin, hissetmenin 
ve hissedilmenin önemli olduğu 2019 
İlkbahar/Yaz sezonunda, Olduğum Gibi, 
Romantikler, Sıkı Dostlar, Anı Yakalayanlar, 
Yan Gel Yat, Keyfini Çıkaranlar, Şehirden 
Kaçanlar ve 24 Saat Yaşayanlar gibi farklı 
kulüp konseptleriyle tasarımlarını 
buluşturuyor. Beymen Club Artistik 
Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin 
imzasını taşıyan Beymen Club 2019 
İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, ince ve rafine 
zevklerin, entellektüel birikimlerin etkisiyle 
sakin, samimi ve naif dokunuşlarıyla 
modaya zamansız bir yaklaşım katıyor.

No: 33 ŞUBAT 2019

Baharın Taze Havası 
Colin’s, kadın ve erkek ilkbahar-yaz sezonunun anahtar 

parçaları ile sokak stilinin adresi oluyor. 80’lerin 
gürültülü tarzını cesur marjinalliği ile birleştiren 

Colin’s İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, gençleri ve kendini 
genç hissedenleri bahar enerjisiyle buluşturuyor. 
Sokak stiline grunge esintileri ekleyen eğlenceli 

sloganlarıyla tişörtler, retro akımını kolej tarzıyla 
buluşturan bomber ceketleri ile jean kombinleri sokak 

stilini mükemmelleştiriyor.  

Konforda Çığır Açıyor
Dünyanın en nadir bulunan ve en kaliteli kumaşlarını, kusursuz 
terziliği ve nano-teknoloji ile birleştiren Damat, İlkbahar / Yaz 2019 
Koleksiyonu’nda yüzünü hafifliğe ve konfora çeviriyor. Birçok ürünün 
astarsız ve malzemesiz üretildiği koleksiyonda sınırlı sayıda üretilen 
ipek karışımı ceketler de bulunuyor. Yeni sezonda Damat erkeği yazın 
en şık ve en rahat halini aynı anda yansıtıyor.

No: 34 NİSAN 2019
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Geçmişe Yolculuğa 
Hazır mısınız?

LC Waikiki 2019 İlkbahar Kadın Koleksiyonu’nda 
70’li ve 80’li yılların moda akımlarının öncüsü şal 
ve batik desenlerinden esinleniyor. Retro ruhunun 
yansıtıldığı üç ayrı temanın hakim olduğu İlkbahar 

Kadın Koleksiyonu’nda 70’li ve 80’li yıllarda 
popüler olan kesim, desen ve renkleri bir araya 
getiriyor. Koleksiyonda, şal ve batik desenlerin 

yanı sıra safari ruhu da öne çıkıyor. 

Şehirde Yaz!
Deichmann İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nun parçaları, 
avangarttan spora en yeni modellerle yılın en güzel 

aylarında gündelik şıklığın sinyallerini veriyor. Geniş ve 
göze çarpan yüksek tabanlı ayakkabı trendi bu sezonda 

da hız kesmeden kombinlerin tamamlayıcısı oluyor. 
Sezonun öne çıkan trendleri arasında yer alan fiyonklu 
ve derin V-dekolteli zarif kısa topuklular, desenli burnu 
kapalı terlikler de Deichmann koleksiyonundaki yerini 

alıyor. Herkesin sevgilisi sneaker modelleri bu yaz ışıltılı 
taşlarla rahatlığa davet ediyor. 

Sınırlar 
Olmadan 

Giyin!
Güçlü sesi, alışılmışın dışına çıkan 

giyim tarzıyla ilgi gören Aleyna Tilki, 
kendi stilini ortaya çıkarmanın en 

cesur yolunu Loft ile sunuyor. Her 
yaşa hitap eden efsane jean markası, 

Aleyna Tilki ile 2019 İlkbahar / Yaz 
Koleksiyonu'nda cesur ruhlara vurgu 

yapıyor. “Bir jeanle daha öteye!” 
sloganıyla tüm sezon ürünlerinde 
esnek ve rahat bir kullanım sunan 

Loft, casual, skinny ve slim fit 
jeanleri ile yapabileceklerinizin 

sınırını ortadan kaldırıyor! 
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No: 33 ŞUBAT 2019

Yeni Sezonu 
Müjdeleyen Kareler
Mavi ve Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2019 İlkbahar-Yaz 
çekiminden ilk görüntüler yayınlandı! Birlikte 10. 
kampanyalarına imza atacak olan Mavi ve Kıvanç 
Tatlıtuğ, yine çok ses getirecek bir koleksiyonla 
ilkbahar-yaz sezonunu karşılamaya hazırlanıyor. 
Sezona dair ipuçları veren fotoğraflarda Mavi’nin 
mükemmel jean’leri yine başrolde.   

Sade Stil
Mango’da bu ilkbahar, ofis kıyafetleri kendilerini 

yeniliyor. Pastel tonlar ve casual giyimin yankıları, 
Lauren Hutton gibi ikonların doğal zarafetini 
hatırlatan sade bir stilde buluşuyor. Natürel 

tonlar ve minimalizm, sade giysilerle 90’ları geri 
çağırıyor. Fiyonk, düğme ve toka gibi detaylar, 

görünümüne orijinal ve modern bir hava katacak.   

Dört Mevsim Jean
Levi’s’ın nemi emebilen pamuk bazlı Thermadap 

teknolojisi sayesinde denim giyerken kendinizi 
çok daha rahat hissedeceksiniz. Pamuk ve 

polyester birleşiminin üstün nem absorbe etme 
kabiliyeti göz önüne alındığında, kumaşın nemi 

vücudunuzdan uzaklaştırarak sizi daha kuru 
tutması şaşırtıcı değil.  

No: 34 NİSAN 2019
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Havalı, Trendy ve 
Rahat 
Boyner’de çocukların hem rahatlığını hem 
şıklığını ön planda tutan, birbirinden renkli ve 
eğlenceli ürünler bir araya geliyor. Boyner’in 
lisanslı ürünlerinden Barbie’nin yeni 
koleksiyonunda tişörtleri, şortları, etekleri 
eğlenceli temalar süslüyor. Erkek çocukların 
en sevdiği markalardan Funky Rocks’ın yeni 
temaları arasında müzikle ilgili baskılar 
dikkat çekiyor. 0-3 yaş bebeklere hitap 
eden Mammaramma koleksiyonunda ise 
hem kız hem erkek bebekler için miniklerin 
hassas tenlerine göre seçilmiş kumaşları ile 
birbirinden sevimli seçenekler yer alıyor. 

Yaşam Çiçeği
Altınbaş, ilhamını evrenin yaradılışından alan, kusursuz 

ışıltı, varlık ve enerjinin sembolü “Yaşam Çiçeği” 
figüründen hayata geçirdiği yeni koleksiyonu ile 

“kusursuzlukları keşfe” çağırıyor. “Yaşam Çiçeği”, iç içe 
geçmiş eşit alana sahip on dokuz çember ve dışında 

bir büyük çemberden oluşan geometrik şekilde hayat 
buluyor. Altınbaş, “Yaşam Çiçeği” sembolünü üzerinde 
taşıyanlara; ’’Sen muhteşemsin ve bu kusursuz evrenin 

bir parçasısın’’ diyor. Koleksiyonda, kolye, yüzük ve 
bileklikten oluşan parçalar yer alıyor. 

Denim Trendlerini 
Belirliyor 
2019 İlkbahar-Yaz sezonu trendlerini denim 
tasarımlarıyla mağazalarına taşıyan Koton, kadın ve 
erkek kategorilerinde yeni renk ve kalıplarla dikkat 
çekiyor. "Denim on denim" trendinin ve siyah jean 
akımının güçlü etkilerinin görüldüğü sezonda griye 
yakın renkte siyah taşlanmış tasarımlara ve ilkbahar 
yaz döneminin ruhunu yansıtan beyaz denimlere yer 
veriliyor. Esnek ve dar kesimlerin ağırlıkta olduğu 
sezonun en hit görünümleri ise denim on denim 
kombinleriyle yakalanıyor. Kolej modasının sezondaki 
en güçlü temsilcisi olacak görünümler için Koton Jeans 
koleksiyonunda yer alan hafif taşlanmış dar kesim 
denim pantolonlar baskılı, renkli sweatshirt ya da 
kazaklarla kombinleniyor. 
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Pırlanta Şöleni

Atasay, 30 Nisan’a kadar seçili pırlanta ürünlerde 
% 50’ye varan kampanya ile her kadının pırlantalı 

mücevhere sahip olması için eşsiz bir fırsat sunuyor. 
Pırlanta tasarımlarıyla yenilenen marka kimliğini ortaya 

koyan Atasay, ışıltılı pırlanta şöleni kampanyasında 
yer alan yüzükler, kolyeler ve küpelerle kombinlerin en 

parıltılı tamamlayıcısı oluyor.

Cesaret Sezonu!
Renk ve desenlerin tüm enerjisi adL İlkbahar/Yaz 2019 

Koleksiyonu’nda bir araya geliyor. adL, klasiklerin en 
iyi yorumlanmış halini seven kadınlar için tasarlanan 

working chic, genç tasarımlar arayan kadınlar için 
tasarlanan C-Line ve doğadan ilham alan Nature Love 

olmak üzere üç temel temadan oluşturduğu koleksiyonu 
ile yeni mevsime uyum sağlıyor.

Bir Yaz Gecesi 
Rüyası

Feminen tasarımlarıyla ön plana çıkan başarılı 
moda tasarımcısı Özgür Masur ve Ipekyol işbirliği 

ikinci sezonunda devam ediyor. 24 parçadan oluşan 
Özgür Masur for Ipekyol Koleksiyonu mevsimi 

tüm ışıltısıyla karşılıyor. İnce detayları geçmişten 
gelen referans noktalarıyla buluşturan koleksiyon, 
canlı renk bloklarıyla harmanlanarak dansa davet 

çıkaracak güçte tasarımlar sunuyor. 70’lerin ve 
80’lerin ışıltılı dünyasını günümüze uyarlayan 

koleksiyon, romantik bir tavırla taçlanıyor.

No: 34 NİSAN 2019
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Her Moda FLO
Ayakkabılar kadınlar için şıklığın en önemli göstergesi… 

“Her moda FLO” mottosuyla en trend ürünleri 
kadınlarla buluşturan FLO, şık ve modern modellerin 

yer aldığı yeni koleksiyonuyla baharı müjdeliyor. 
Dünyada zarafetiyle göz dolduran Türk kadınları için 

her zaman en şık ve en iyiyi sunmayı hedefleyen FLO,  
marka yüzü Meryem Uzerli ile kadın ruhuna dokunan 
2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunu, ayakkabı tutkunu 

kadınların beğenisine sunuyor.

Sürdürülebilir Bir 
Gelecek İçin

2019 baharında, yeni H&M Conscious Koleksiyonu 
daha sürdürülebilir bir moda geleceği vizyonuyla satışa 

sunuluyor. Koleksiyon %100 organik pamuk, Tencel ya da 
geri dönüştürülmüş polyester gibi sürdürülebilir kökenli 

malzemelerle modern romantik tasarımları buluşturarak 
oluşturuldu. Kampanya içlerinde Naomie Harris ve Rosario 
Dawson’ un da bulunduğu 13 ilham verici kadını kapsıyor. 

Güneş 
Kadar 
Aydınlık
Roman 2019 İlkbahar-Yaz 
Koleksiyonu'ndaki zengin 
renk ve doku birliktelikleri, 
yaz takvimlerinde kendilerine 
sağlam birer yer edinmeye 
hazır. Her durumda orta yolu 
bulmayı bilen midi etekler, 
uyumsuzluğu uyumlu 
kılan pantolon-ceketler ve 
konforu cazip kılan elbiseler 
koleksiyonun anahtar 
parçalarını oluştururken; 
geniş hasır şapkalar, etnik 
nakışlar, yumuşacık ketenler 
ve taze çiçek desenleri, ısının 
yükseldiği günlere ferahlık 
katacak kadar iddialı.
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Marin Stile Yeni 
Bir Yorum
NetWork İlkbahar/Yaz 2019 Kadın Koleksiyonu 
engin denizlerin serinliğini New Marine 
temasıyla gardırobunuza taşıyor. Baharın gelişini 
müjdeleyen tasarımlar mavi, ekru, kahve, bej ve 
siyaha kırmızı dokunuşlarıyla keyifli bir yolculuğa 
yelken açıyor. Temanın olmazsa olmazı çizgilere 
yepyeni bir soluk getiren tasarımlar, mücevheri 
anımsatan büyük düğmelerle tamamlanıyor. 
Halat kemerlerin dikkat çektiği temada örme 
kumaştan tasarlanan ince askılı midi elbise 
sezon favorileri arasına giriyor. Nostaljik insan 
figürlü illüstratif desenler desenlerine yer 
verilen koleksiyonda gömlek elbiseler ve pileli 
etekler hakimiyetini sürdürüyor. 

Pırlantanın Büyülü 
Işıltısı

Pırlantanın küçük parçalarının bir araya gelerek veya bir 
pırlantanın etrafında bulunan montüre özel bir efekt verilerek 
büyük bir pırlanta görünümüne kavuştuğu efektli pırlantaların 
göz dolduran tasarımları Gülaylar’da… Gülaylar’ın The Love 

Diamond Koleksiyonu’nda yer alan efektli pırlanta mücevherler 
zarif tasarımları ile sizleri bekliyor.

No: 34 NİSAN 2019

Tarzınıza Renk Katın 
KİP, 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ile erkeklere hem iş hem de sosyal 
hayatlarında şık, rahat ve trendy bir görünüm vadediyor. Erkeğin 
stiline güç katan fit kesim ceketler, floral ve geometrik desenlerle 
dinamikleşen, keten, koton ve vual kumaşlarla ferah hissettiren 
gömlekler, ceket ve takım elbiselerle bile kombinlenebilecek kadar iddialı 
renkli polo yaka ya da basic t-shirtler, yıkama efektli denim ile koton 
pantolonlar, güncel kesim ve kumaşların birleştiği takım elbiseler ve çok 
daha fazlası KİP 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nda erkekleri bekliyor. 
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KOZMETIK MARKALARI 

GEÇIŞ MEVSIMI OLAN 
ILKBAHARA ÖZEL 

GÜZELLIK VE BAKIM 
ÜRÜNLERIYLE BIZI 
YENILENMEYE VE 
CANLANDIRMAYA 

DAVET EDIYOR.
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İlkbahara
Özel!

Bu Ürünler
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İşte, sezonun sabırsızlıkla beklenen cilt bakımı 
koleksiyonu! Peelingler, vücut ve saçlar için jeller, 
yağlar ve maskeler!
Hindistan Cevizi Özlü Saç Maskesi: Eğlenceli 
ambalajındaki bu maske, kış boyu nemsiz kalıp 
yıpranan saçların bir dakika içinde onarılmasına 
ve beslenmesine yardımcı oluyor. Guarana içerikli 
yağı ile gerçek bir rahatlama hissedeceksiniz. 
Creamy Scrub-Yüz Peelingi: Cildi donuklaştıran ve 
matlaştıran etkiler ile savaşmak için başta arın-
dırıcı kömür ve ışıltı veren greyfurt olmak üzere 
destekleyici içeriklerle güçlendirilmiş peelingler 
yardımınıza koşacak! 
Rubber Mask Goji – Goji Özlü Kauçuk Maske: 
Kömür, kivi ve hindistan cevizinden sonra sıra 
gojide! Suyla temas ettiğinde kauçuk bir macuna 
dönüşen, pudra formunda ve “kendin uygula” 
mantığındaki bu maske, cildinizin beslenmesine 
ve daha canlı görünmesine yardımcı oluyor. İçeri-
ğindeki goji cildin yeniden enerji ve ışıltı kazanma-
sına destek oluyor.

İlkbahara Özel
Bakım Koleksiyonu

Amerika’nın bir numaralı renkli kozmetik 
markası Wet n Wild’ın 2019 koleksiyonu 
Gratis’te Türk tüketicisi ile buluştu. Wet n 
Wild’ın 2019’a özel makyaj koleksiyonunda 
likit ruj, maskara, bronzlaştırıcı ve fondöten 
yer alıyor. Özellikle çekimlerde pürüzsüz 
bir görünüm sunmayı vaat eden Photo 
Focus serisinin yeni üyesi Stick Fondöten, 
kremsi dokusu ile cildin kurumasını önlü-
yor. Cilde doğal bir ışıltı ve aydınlık veren 
Color Icon Bronzer, A ve E vitaminleri 
içeren pigmentasyonu sayesinde her mev-
simde pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.
Megalast Liquid Catsuit High Shine 
Lipstick, yüksek etkili pigmentasyonu ile 
dudaklarda uzun süre parlak ve pürüzsüz 
bir görünüm elde edilmesini sağlıyor.

Bahara Yeni
Koleksiyon

No: 34 NİSAN 2019
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Flormar, meyve özleri eklenerek yenilenen 
“Skincare” serisi ile farklı cilt tiplerine ve 
ihtiyaçlara yönelik geniş bir ürün yelpazesi 
sunuyor. Meyvelerin enfes kokularından ve 
tazeleyici etkisinden ilham alan koleksiyon, 
ürün çeşitliliğiyle kullanıcılarına A’dan Z’ye 
çözümler sunuyor. Temizleyici ürünler, 
tonikler, nemlendiriciler, göz bakım ürünleri 
ve maskelerden oluşan koleksiyon cilt 
tipine uygun farklı seçenekleriyle cilt bakım 
rutinine eğlenceli bir dokunuş katıyor, 
günlük bakımı daha pratik bir hale getiriyor. 

Meyvelerin
Gücü Adına

Reebok Classic ailesinin en özel üyelerinden biri olan Aztrek ’93, 
çağın canlı ve genç enerjisinden ilham alırken 90’lı yılları yeniden 
yaşatmak üzere benzersiz bir sneaker olarak geri döndü. Ünlü 
model Gigi Hagid, rap kraliçesi Cardi B’nin yanı sıra Future ve 
ikinci kişiliği Hndrxx ile iş birliğinde lanse edilen Aztrek ’93, 90’lar 
ruhuyla geçmişten esintiler taşırken yenilenmiş tasarımıyla 
günümüz sneaker modasına öncülük etmeye geliyor. 

Aztrek ’93 geri döndü 
Yves Rocher'in yeni serisi Anti-age Global ile hâlâ tanışmadıysanız, mutlaka 
denemenizi tavsiye ediyoruz. Gençleştirici ve yenileyici yeni serinin içeriğinde 
yer alan cildi yenileme özelliğine sahip, tomurcukların kalbinde yer alan 
değerli bitkisel nektar; Yves Rocher’in uzman bitkisel kozmetik araştırmacıları 
tarafından seçildi. Bitkisel nektar ciltte 72 saat boyunca hücre yenilenmesini 
sağlıyor ve hücreler arasındaki sirkülasyonu destekliyor. 

 Yves Rocher Bitkisel Kozmetik
 Laboratuvarları’nın Yeni Gençleştirici ve
Yenileyici Serisi ile Tanışın
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Soğuk kış günleri etkisini yavaş yavaş 
kaybetmeye başlarken, doğanın 
yenilendiği, renklerin parladığı, içimizin 
ısındığı bahar aylarına giriyoruz. Boyner, 
güzelliğine ve bakımına önem veren, 
bahara taze bir başlangıç yapmak 
isteyenleri benzersiz bir bakım deneyimi 
yaşamak için kozmetik bölümüne davet 
ediyor. Kozmetikseverler, baharla birlikte 
ihtiyaç duydukları bakım ve yenilenme 
deneyimini Boyner’de yaşayabilecek ve 
uzmanlardan makyaj, bakım, güzellik 
önerileri de alabilecek. Clarins, Lancome, 
Clinique, Elizabeth Arden, Shiseido, 
Guerlain, La Colline, Estee Lauder gibi 
dünyaca ünlü cilt bakım markalarının 
en çok tercih edilen ürünleri, ayrıcalıklı 
fırsatlar ve sürpriz hediyeler ile Boyner 
mağazasında sizi bekliyor. 

Watsons, Kore güzellik markaları arasında yer 
alan Pink by Pure Beauty ailesine yeni bir ürün 
daha ekledi.  Cilt bakım serisinin yeni üyesi olan 
kil maskesi, gözeneklerinizi sıkılaştırmaya ve aynı 
zamanda fazla yağı emerek parlamayı önlemeye 
yardımcı oluyor. Mineral bakımından zengin pembe 
kil ve Jeju volkanik külleri barındıran maske, ışıltılı ve 
bakımlı ciltleri ile kendilerine hayran bırakan Koreli 
kadınların da güzellik sırrını açığa çıkarıyor. 

 Bahara Tazelenerek
Girme Zamanı

Yepyeni Bir Maske
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24 YAZA FIT GİRMEK İÇİN ŞİMDİ SPOR ZAMANI! MARKALAR SPORU 
HEM RENKLİ HEM DE KONFORLU HALE GETİRMEK İÇİN ADETA 
YARIŞIYOR. İŞTE MARMARA PARK AVM MARKALARINDAN SON 

KOLEKSİYONLAR! DAHA DA FAZLASI VİTRİNLERİMİZDE... 

Hazır
mıyız?
Yaza

mıyız?
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adidas Originals, tenis kortlarının eskimeyen tasarımı 
Sleek ile sezona eşlik edecek koleksiyonunu sunuyor. 

Pastel tonları ve tasarım çeşitliliğiyle Sleek sadeliği 
model detaylarında dikkati çekiyor. Sleek, sezona 

dört eşsiz modelle adım atıyor. Ayakkabının nostaljik 
tasarımı; fermuarlar, cırt cırtlılar, dantel kapamalar 

gibi bir dizi tasarımla modernize ediliyor. Her modelde; 
deliklerle kendini gösteren ve tasarıma farklılık katan 
3 bant, yumuşak bir deri üst ve Trefoil logo penceresi, 

dikişli detaylar ve kauçuk bir taban dikkati çekiyor. 
Dört modelin her biri, aynı temel siluete dayanmasına 

rağmen farklılıklarıyla koleksiyonu çeşitlendiriyor. 

Doğru spor sütyeni, muhteşem bir antrenman ile 
hareketsizliğin arasındaki farkı belirleyebilir. İyi bir sütyen 
tayttan da, ayakkabıdan da daha önemlidir. Zira spor 
sütyeni çok önemli bir amaca hizmet eder: Verdiği destekle, 
göğüslerin egzersiz sırasında meydana gelen hareketini, 
rahatsızlığı ve hatta doku hasarını (esneyen göğüs bağları, 
kas dokuları gibi tekrar sıkılaşmaz) en aza indirir. Son derece 
yumuşak bir naylon-spandeks karışımı iplikten üretilen Nike 
FE/NOM Flyknit Sütyen, dikişsiz bir yapı hissiyle birleştirilen 
iki adet tek katmanlı paneliyle vücuda tam oturuyor. Bu 
Flyknit süreci aynı zamanda tasarımcıların enkapsülasyonu 
(her göğüs için farklı bir kup kullanılması) kompresyonla 
(göğüslerin vücuda yakın tutulması) birleştirmesine ve 
böylece tel, dolgu, sabitleyici ve lastik gibi ek bileşenlere 
gerek kalmadan göğsü en iyi şekilde biçimlendirip 
desteklemesine ve rahat ettirmesine imkan verdi. Nike FE/
NOM Flyknit Sütyen, Nike’ın ürün gamındaki diğer tüm 
sütyenlerden %30 daha hafif.

Bir Mirasın Güncel Yorumu:
adidas Originals Sleek 

Spor Sütyeninde
Yeni Bir Dönem 

No: 34 NİSAN 2019
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Reebok Classic ailesinin en özel üyelerinden Aztrek ’93, çağın 
canlı ve genç enerjisinden ilham alırken 90’lı yılları yeniden 
yaşatmak üzere benzersiz bir sneaker olarak geri döndü. Ünlü 
model Gigi Hagid, rap kraliçesi Cardi B’nin yanı sıra Future ve 
Hndrxx ile iş birliğinde lanse edilen Aztrek ’93, 90’lar ruhuyla 
geçmişten esintiler taşırken yenilenmiş tasarımıyla günümüz 
sneaker modasına öncülük etmeye geliyor. 

New Balance’ın erkek ve kadın 997H modeli 90’lardan bu yana 
kendini bir kez daha geliştirdi.  EN-CAP özelliği ve GCEVA yapısı 
ile daha hafif bir kullanım için modernize edilmiş dış tabanı sağlıklı 
ve konforlu bir yürüyüş garantiliyor. Süet, file ve deri detayları 
içeren model hem spor aktivitelerinde hem de günlük kullanımda 
tarzınıza rahatlık katıyor.

Aztrek ’93 Geri Döndü 

Her  Güne Renkli Bir Dokunuş
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Skechers günün trendini yansıtan modelleriyle herkesi 
konforlu ve şık adımlarla buluşturmaya devam ediyor. 

Kadınlar için D’lites 2.0 – One Piece spor ayakkabı modeli, 
Skechers’ın özel üretimi olup tüm zamanların en çok satan 

mangası One Piece'in karakterlerinden ilham alınarak 
tasarlandı.  Meridian – No Worries modelinde düzgün 

ve hareketli deri yapısı, üst parmak ucunda ve yanlarda 
bulunan yumuşak spor süet kaplamaları ön plana çıkıyor. 

Şok emici orta tabanı, klasik görünüm için orta tabanda 
dokulu detaylarıyla şıklık ve konforu bir araya getiriyor. 

Yepyeni koleksiyonlarıyla erkekler için farklı alternatifler 
sunan marka, erkekler için de hayatı kolaylaştırmaya 

devam ediyor. Memory Foam iç taban konforuyla donatılan 
modeller her adımda mutluluk vadediyor.

Puma, yeni RS-X serisi ile büyükleri oyun dünyasına 
davet ediyor. 1980’lerin klasik Koşu Sistemi (RS) 
yelpazesi üzerine kurulu, yeni bir trend sunan Puma 
RS-X sneakerlar; RS-X Toys, RS-X Reinvention ve RS-X 
Transformers ürünleriyle öne çıkıyor. Her şeyin ekstrem 
ve abartılı bir şekilde yorumlandığı RS-X yelpazesi; chunky 
tasarımları, 2018 ve 2019’un en trend taban özellikleri, 
malzeme karışımları ve cesur renk paleti ile yeniliği 
kutluyor. Puma, RS-X serisinin tanıtımı kapsamında 
başlattığı #ToysForBigKids projesi ile Burak Yörük, Nil 
Burçak Keser, Didem Soydan, Umut Eker, Gökçen Arıkan, 
Adil Ayvaz, Biçem Sinik, Leo Lunatic ve İstanbul Trip rap 
grubu gibi ünlü isimlerle iş birliklerini de hayata geçiriyor.

Konforlu ve Şık Adımlar 

Büyükler için Oyun Zamanı!
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SPACE X DRAGON
Uzay Ejderhası Dünya'ya Döndü!
ABD’nin astronot taşıyacak ticari uzay 
kapsülü Space X Dragon deneme uçu-
şunu tamamlayarak 9 Mart’ta dünyaya 
döndü. SpaceX Dragon (Uzay Ejderhası) 
kapsülü, yerel saatte 08.45’te Flori-
da’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’ne 
450 kilometre mesafede, Atlas Okyanu-
su’na dört paraşüt yardımıyla indi. GO 
Searcher adlı bir tekne de kapsülü sudan 
çıkarıp uzay üssüne götürmek üzere 
yakın bir konumda bekliyordu.

Astronot taşımayı amaçlayan “Ticari 
Mürettebat Geliştirme Programı” kap-
samında üretilen Crew Dragon kapsülü 
insansız uçuş testi kapsamında 2 Mart’ta 
NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Üs-
sü’nden fırlatılmıştı. SpaceX üretimi Fal-
con 9 roketiyle fırlatılan Dragon kapsülü 
Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla 
kenetlendi. UUİ’deki astronotlar da an be 
an sosyal medyada Dragon’un kenetlen-
me görüntülerini paylaştı. 
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Bob Behnken (sold) ve Doug Hurley, SpaceX 
ekibiyle birlikte yoğun bir eğitim sürecinden 
geçiyorlar ve kapsülün işleyişini, bir şeyler 
ters giderse ne yapmak gerektiğini bütün 
ayrıntılarıyla öğreniyorlar.
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Crew Dragon kapsülü altın gün boyunca 
kenetlenmiş olarak geçirdiği Uluslararası 
Uzay İstasyonu’ndan ayrılarak atmosfere 
girdi. Kapsül, atmosfere girerken mey-
dana gelecek aşırı ısınmaya karşı bir ısı 
koruma kalkanıyla korundu.

ABD mekiklerden bu yana kendisi yö-
rüngeye astronot gönderebilmiş değil. 
Uluslararası Uzay İstasyonu’na şimdilik 
Rusya ve Soyuz uzay aracı mürettebat 
taşıyor. NASA neredeyse 8 yıllık bir ara-
dan sonra artık iki yeni ticari uzay taşıma 
sistemini hayata geçirmeyi umuyor. Bun-
ların ilkinin Temmuz 2019 gibi çok yakın 
bir tarihte gerçekleşebileceği söyleniyor.

SpaceX’in yanı sıra NASA, Boeing ile 
de Starliner adlı bir kapsül için işbirliği 
yapıyor. Bu kapsülün de Nisan 2019’da 
insansız bir deneme yapması bekleniyor.

NASA başarılı oldukları takdirde, her iki 
şirketin yaptığı kapsüllere “bilet alarak” 
astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyo-
nu’na gönderecek. Fakat şirketler uzay 
kapsüllerine parayla başka yolcu da ala-
bilecekler. Kuşkusuz burada akla ilk ge-
len başka ülkelerin astronot gönderme 
talepleri olabilir, ama bazı özel şirketler 
ve bireyler de uzaya bilet alabilecek.
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LMC Samanyolu’nun bir uydu gökadasıdır 
ve çoğunlukla Güney Yarımküresinden 

görülebilmektedir. Sadece 160.000 ışık yılı 
uzaklığı ile aslında kapı komşumuzdur. Eve yakın 

olmasının yanı sıra LMC’nin tekil sarmal kolu 
neredeyse tam karşıdan görülebildiği için N180 

B gibi bölgelerin kolaylıkla araştırılabilmesini 
sağlıyor. H II bölgeleri iyonlaşmış hidrojenden 
oluşan yıldızlar arası bulutlardır. Bu bölgeler 

yıldız doğumevleridir ve yeni oluşan büyük 
kütleli yıldızlar çevredeki gazın iyonlaşmasından 

sorumludurlar, bu da manzarayı göz alıcı hale 
getirmektedir.

YENI YILDIZ BALONCUKLARI

KOZMIK YARASA
Avcı takımyıldızının en karanlık köşelerinde gizlenen bu Kozmik Yarasa 
puslu kanatlarını iki bin ışık yılı boyunca yıldızlararası uzaya yayıyor. 
PIrıltısını ise merkezindeki genç yıldızlardan alıyor. Işık geçirmez toz 
bulutları ile örtülü olsa da, parlak ışınları halen bulutsuyu aydınlatabiliyor. 
Çıplak gözle fark edilebilmek için fazla sönük olan NGC 1788 yumuşak 
renklerini şimdiye kadarki en ayrıntılı hali ile bu görüntüde ESO’nun Çok 
Büyük Teleskop’una gösteriyor. 

Gezegenimsi bulutsu ESO 577-24’ten çıkan 
sönük, kısa ömürlü parıltı sadece 10.000 yıl, 
yani gökbilimsel tanımla göz açıp kapayıncaya 
kadar geçen bir süre devam etmektedir. 
ESO’nun Çok Büyük Teleskopu bu iyonlaşmış 
parıldayan gaz kabuğunu görüntüledi. Ölmekte 
olan yıldızın son nefesi şeklindeki sakin görünür 
kalıntılar görüntünün merkezindeki yer alıyor. 
Bu gezegenimsi bulutsu dış kabuklarını uzaya 
atarak, geride küçük, oldukça sıcak bir cüce 
yıldız bırakan dev bir ölü yıldızın kalıntılarıdır. 
Bu küçülen kalıntı giderek soğuyacak ve 
sönükleşerek, bir zamanlar dev bir kırmızı 
cüceden geriye kalan yaşamına önemsiz bir 
hayalet olarak devam edecek.

YILDIZIN SON NEFESI
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MARS 2020

YÜRÜYÜŞE ÇIKARKEN 
NE GIYSEK?

NASA’nın Mars Keşif Programı tarafından 17 Temmuz 2020’de başlatılması planlanan Mars 2020 misyonu 
için hazırlıklar son hızla devam ediyor. Her şey yolunda giderse Mars Keşif Robotunun Şubat 2021’de Mars’taki 
Jezero kraterine inmesi planlanıyor.  Mars’ta astrobiyolojik araştırmalar yapması planlanan robot, gezegenin 
geçmişindeki yaşam olasılığını ve jeolojik süreçlerini araştıracak. Halen isimlendirilmemiş Mars 2020 görevi, 

NASA tarafından 4 Aralık 2012’de San Francisco’daki Amerikan Jeofizik Birliği’nin sonbahar toplantısında 
ilan edildi. Keşif robotu Merak gezicisinden türetilmiş ve hali hazırda üretilmiş ve test edilmiş birçok bileşen 

kullanacak, ancak farklı bilimsel aletler ve bir de çekirdek matkap taşıyacak. 

NASA astronotu Anne McClain (solda) 
ve Kanada Uzay Ajansı astronotu David 
Saint-Jacques (sağda) Uluslararası Uzay 
İstasyonu’nda uzay yürüyüşüne çıkmadan 
önce kıyafetleriyle birlikte poz verdiler. 
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OTİZME MAVİ
IŞIK YAK!
DÜNYADA HER 20 DAKIKA DA BIR ÇOCUK OTIZM TANISI ALIYOR. 
TÜRKIYE’DE YAKLAŞIK 1 MILYON 387 BIN 580 OTIZMLI BIREY OLDUĞU 
TAHMIN EDILIYOR. PEKI, OTIZM NEDIR? BELIRTILERI, TEDAVI YOLLARI 
NELERDIR? 2 NISAN DÜNYA OTIZM FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA 
OTIZMLE ILGILI HER ŞEYI TOHUM OTIZM VAKFI GENEL MÜDÜRÜ BETÜL 
SELCEN ÖZER ILE KONUŞTUK.
Röportaj: ÖZLEM TÜRKDOĞAN

Otizm nedir? Nasıl fark edilir?
Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında 
fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin 
yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile yeterli 
sosyal ilişkiler kuramaması, dil - iletişim alanında belirgin 
gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine 
sahip olması ile tanımlanır. 

Otizmin nedeni nedir?
Otizmin nedeni günümüzde hâlâ bilinmemekte. Ancak genetik, 
çevresel ve ailesel etkenlerin etkili olduğu düşünülüyor.

Peki, otizmin belirtileri nelerdir?
Otizmin başlıca belirtileri;
Başkalarıyla göz teması kurmamak,

Ismi söylendiğinde bakmamak, 
Çocuğunuzun parmağıyla istediği şeyi gösterememesi,
Dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duymak,
Sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek gibi hareketlere 
sahip olmak,
Yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama,
Takıntılı davranışlar sergileme,
Konuşmada gerilik, 

Belirtilerden bir ya da birkaçı gözlemleniyorsa hemen bir çocuk 
ergen psikiyatristine başvurulmalı.

Otizm bir hastalık mı? Ve tedavisi var mı? 
Otizm hastalık değil, gelişimsel bir farklılıktır. Din, dil, ırk, sosyal 
statü ayırt etmeyen otizmin, günümüzde bilinen tek tedavisi, tek 
ilacı vardır o da; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim.



35
Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim 
alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri 
kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük 
ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların 
ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı 
kalmayabilmekte. Dolayısıyla bizim için burada en önemli nokta 
olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek 
ve haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını 
sağlamaktır. Özellikle 3 ile 5 yaş arasında bu yoğun eğitim çok 
kıymetli.

Dünyada ve Türkiye’de otizm oranları nasıl seyrediyor?
Dünyada otizmin görülme sıklığı 59’da 1’dir. Dolayısıyla, 
ülkemizde de her 69 çocuktan 1’inin otizmden etkilendiği 
düşünülüyor. Ayrıca, otizmin erkek çocuklarındaki yaygınlığı, 
kızlardan 5 kat fazla.

Otizmin görülme sıklığı, günümüzde çok büyük bir hızla 
artmakta. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan 
otizm tanısı, 2001 yılında 250; 2013 yılında ise 88 çocuktan 
birine denk gelirken, günümüzde doğan her 59 çocuktan 1’i 
otizmli olarak dünyaya geliyor. Dünyada her 20 dakika da bir 
çocuk otizm tanısı alıyor.

Ülkemizde, 0 - 19 yaş grubu arasında yaklaşık 434 bin 10 
otizmli çocuk ve gencimizin 30 bin 50’si okullaşabilmiş 
ve eğitime ulaşabilmiş. Nüfusa projeksiyon yaptığımızda 
ülkemizde yaklaşık 1 milyon 387 bin 580 otizmli birey olduğu 
ve bu durumdan etkilenen 5 milyon 550 bin 320 aile ferdi 
bulunduğu tahmin edilmekte.

Otizm tanısı alan ailelere tavsiyeniz nedir? 
Ailelere ilk önerimiz, çocuklarında gelişimsel bir farklılık 
gördükleri anda profesyonel yardım almaları, onu bir çocuk 
psikiyatristine götürmeleri. Otizmin belirtileri en erken 
yaşamın ilk 6. ayında fark edilebilir. Aileler başkalarıyla göz 
teması kurmamak, gözlerin bir yere takılıp kalması, ismi 
söylendiğinde bakmamak, sözleri tekrarlamak, parmağıyla 
ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara 
ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda 
yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar 
gibi belirtilerden bir ya da birkaçını çocuklarında gözlemliyorsa 
bu belirtileri görmezden gelmesinler, hemen bir çocuk 
psikiyatristine başvursunlar. Teşhis aldıktan sonraki süreçle ilgili 
en önemli önerimiz otizmin yaşam boyu devam eden bir süreç 
olduğunu daima hatırlamaları. Bir anda her şeyin düzeleceği 
düşüncesi çok gerçekçi değil. Otizmli çocuğu olan aileler yaşam 
boyu çocuklarını düzenli olarak psikiyatriste götürmeli. Fakat 
doktor sürecinden de maksimum şekilde faydalanmak yine 
ailelerin elinde. Çocuklarını sürekli gözlemleyip notlar tutmalı 
ve bu notları doktorla paylaşmalılar. Hatta gerekirse o doktorun 
da doğru kişi olup olmadığı sorgulanmalı. 

Kullanılan ilaçların olumlu ya da olumsuz etkilerinin de 
mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Ilacın beş kriterde ilerleme 
konusunda yardımcı olması gerekiyor: Hiperaktivite, uyku, iştah, 
dikkat ve takıntı. Eğer bu kriterlerde bir gelişme sağlanamıyorsa 
mutlaka doktora danışılarak ilaç değişikliğine gidilmeli. Çünkü 
çocuktaki öğrenme kapasitesini artıran başlıca etkenler bunlar. 
Ilaç prospektüsüne ya da yan etkilerine takılıp kalmak yerine 
ilacın bu beş kriterde ne kadar katkı sağladığı gözlemlenmeli. 

Otizmin tek tedavisinin sürekli, yoğun ve özel eğitim olduğu 
unutulmamalı. Alternatif yöntemlere başvurmak yerine 
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çocuklarımızı özel eğitimle iyileştirmenin yollarını aramak, umut 
ettiğimiz gelecekleri için en doğru karar olacaktır. 

2 Nisan’da dünyanın her tarafı maviye bürünüyor. “Light 
It Up Blue” yani “Mavi Işık Yak” hareketi nedir?
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizm farkındalığı 
yaratmak için ABD’de Autism Speaks tarafından başlatılan ve 
bütün dünyada ilgi gören “Mavi Işık Yak” kampanyası (Light It Up 
Blue) Türkiye’deki temsilcisi Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile 
2009 yılında Türkiye’de de başladı. Bu çalışmaların bir uzantısı 
olarak 2014’ten bugüne Istanbul’da Boğaziçi Köprüsü, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere, 
tüm Türkiye’de ikonik binalar mavi ışıklandırılmakta. 2 Nisan 
Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde pek çok bina otizmin rengi 
olan mavi ışıkla aydınlatılıyor; binlerce kişi mavi giyerek mesajını 
veriyor ve haber spikerleri, bireyler, şirketler çalışanlarıyla 
mavi kurdeleler takıyor. 2 Nisan günü #otizmemaviışıkyak 
etiketi ile her yıl Twitter’da trend topik olarak otizme dikkat 
çekiliyor. Herkesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 
otizmin farkındalık rengi olan mavi giymeye ya da mavi kurdele 
takmaya; fotoğraflarını çekip #otizmemaviışıkyak etiketiyle 
paylaşımlar yapmaya davet ediyoruz. Şimdiden, otizmin 
farkında, onların yanında olan herkese sonsuz teşekkürler.



S
E
Y
A
H
A
T

36
BAHARIN

ROTALARI
KÜLTÜR

BAHAR TATILLERINI 
DEĞERLENDIRMEK IÇIN JOLLY TOUR, 
KÜLTÜR TURLARINI ÖNERIYOR. TARIHI 
VE ANTIK KENTLERI GEZMEK IÇIN 
BAHAR EN IDEAL ZAMAN! 
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GAP TURU
Güneydoğu Anadolu Projesi nedeniyle GAP böl-
gesi olarak anılan bölge, kültür turlarının en po-
püler destinasyonlarını barındırıyor. Türkiye’nin 
doğusunu henüz keşfetmediyseniz bu GAP tur-
ları ile bölgenin büyük bir kısmını gezebilirsiniz. 
Turun ilk durağı Adana-Ceyhan-Payas-İskende-
run güzergâhından ulaşacağınız Antakya ola-
cak. Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden 
biri olan Hatay Arkeoloji Müzesi, St. Pierre Ki-
lisesi, Uzun Çarşı, Harbiye gibi tarihi merkezleri 
gezdikten sonra ertesi gün Adıyaman’da muh-
teşem Nemrut Dağı macerası başlıyor. Siverek 
ve Diyarbakır, On Gözlü Köprü, Hasankeyf ve 
Midyat da rotanızda. Mardin’de ise tarihi mer-
kezle birlikte Göbeklitepe, Şanlıurfa ve Harran 
da gezi rotanızda olacak. Birecik Kelaynak Kuş-
ları Koruma Merkezi ve  Halfeti’den sonra turun 
son durağı Gaziantep. Burada Zeugma Mozaik 
Müzesi ile birlikte birçok tarihi eseri de gezme 
fırsatı bulacaksınız. 
Bu kısa GAP Turu yazısında size sadece güzer-
gâhın belli başlı ziyaret noktalarını yazabildik. 
Tur boyunca sayısız tarihi yapı ve doğal alan 
görme fırsatı yakalayacaksınız. Bu rotanın bir 
diğer özelliği de adeta bir lezzet turu olması. 
Birçok noktada deneyimli rehberlerinizin öne-
receği mekânlarda eşsiz lezzetlerin de tadına 
bakacaksınız. 
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38 GÖBEKLİTEPE & 
HALFETİ TURU
2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle birlikte 
gezginlerin en gözde durağı Göbeklitepe oldu. Siz de 
havalar henüz tam ısınmamışken bir an önce Göbek-
litepe’yi görmek için acele edin. Bir gecelik bu turun 
ilk durağı Şanlıurfa. Tur yöresel kahvaltı ile Urfa Çar-
şısı’nda başlıyor. Sonrasında konik kubbeli yapılarıyla 
ünlü Harran ziyaret ediliyor ve burada mırra molası 
veriliyor. Han-El Barur Kervansarayı, Sabiiler’in ta-
rihteki en önemli şehri olan Soğmatar Antik Kenti 
ziyaret edildikten sonra Göbeklitepe’ye varılıyor. 
Günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen, bilinen 
yazılı tarihin doğrularını derinden sarsan Göbeklite-
pe’de kazılarda gün yüzüne çıkan kalıntıları rehber 
eşliğinde gezeceksiniz.  
Ertesi gün geziniz Şanlıurfa Müzesi ile başlıyor. Ba-
lıklıgöl, Ayn-el Zeliha Gölü, Halil-ül Rahman Camii, 
Rızvaniye Camii, Urfa Çarşısı, Gümrükhan ile devam 
eden rota sonrasında Birecik’e ulaşılıyor. Bu ilçede 
hem Fırat’ı hem de soyları tükenme tehlikesi altında 
olan kelaynak kuşlarının koruma altında tutulduğu 
Kelaynak Kuşları Koruma-Üretme Merkezi’ni göre-
ceksiniz. Sonrasında Fırat’ın sularına gömülen Hal-
feti’den tekne gezisiyle Rumkale’ye gidiliyor. Bu tur 
sayesinde sadece iki günde medeniyetin kalbine bir 
yolculuk yapmış olacaksınız. 
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39GAZİANTEP YÖRESEL 
TATLAR TURU
Bu tur hem gözünüze hem de midenize hitap ede-
cek. Gaziantep, muhteşem lezzetli mutfağıyla, 
birbirinden güzel “butik” tarihi ve turistik eserleri, 
fıstığı, baklavası, katmeri ve kebaplarıyla sizi baş-
tan çıkarmaya çoktan hazır! Turunuz Gaziantep’e 
varır varmaz yöresel kahvaltı ile başlıyor. Sonrasında 
Roma İmparatorluğu’nun doğudaki en önemli kenti 
Zeugma’dan çıkartılan zengin mozaik koleksiyonun-
da pek çok mitolojik hikâyenin izini sürdükten sonra 
öğle yemeğinde Antep mutfağının en leziz yemekle-
rini yiyerek gezinize devam edeceksiniz. Kale, Mutfak 
Kültürü Müzesi, Bakırcılar Çarşısı gezi rotanızda yer 
alıyor. Akşam yemeği için birbirinden farklı kebap çe-
şitleriyle hafızalarınızda yer edecek bir menü sizleri 
bekliyor. Yemekten sonra dilerseniz Antep’in akşamı-
nı görmek için Bey Mahallesi’nde (Ermeni Mahallesi) 
yürüyüş yapabilir ya da Bayazhan’da günün yorgun-
luğunu akşam kahvesi eşliğinde atabilirsiniz. 
Ertesi gün Birecik Barajı Gölü kıyısındaki Halfeti’ye 
doğru yolculuğunuz başlıyor. Kelaynak Kuşları Ko-
ruma Üretme Merkezi, tekne ile Rumkale, Savaşan 
köyünden sonra durağınız Zeugma Antik Kenti ola-
cak. Burada Çingene Kız Mozaiği ve diğer muhteşem 
mozaiklerin çıktığı antik kenti yerinde göreceksiniz. 
İstanbul’a dönmeden önce elbette baklava alışverişi 
yapmak için de zamanınız kalacak!



BUTİK MARDİN TURU
Mardin ve yöresini daha detaylı gezmek istiyorsanız 
bu tur tam size göre. Turunuz Diyarbakır’da tarihi 
Hasanpaşa Hanı’nda muhteşem bir kahvaltının ar-
dından kent gezisi ile başlıyor. Ulucami, Diyarbakırlı 
Şair Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evi, Mardin Kapı, Keçi 
Burcu, 10 Gözlü Köprü ziyaretlerinden sonra Bismil 
güzergâhından Batman’a gidiliyor. Burada Hasan-
keyf gezildikten sonra Tur Abdin bölgesinin kalbi 
olan Süryani cemaatinin en önemli yerleşmelerinden 
Midyat’ta kısa bir gezinti yapılıyor. Midyat'ta Sürya-
ni ustalarının yüzyılların birikimiyle ince ince işledi-
ği telkari sanatının en iyi örneklerinden alabilirsiniz. 
Deyrul Umur (Mor Gabriel) Manastırı gezisinin ar-
dından Mardin’e gidiliyor. Ertesi gün Savur’a hareket 
ediliyor. Kıllıt köyünde yer alan Mor Yuhanna Kilisesi, 
Dara Harabeleri gezileri yapıldıktan sonra Mardin’de-
ki geziniz başlıyor. Deyrul Zafaran Manastırı, Ulu 
Cami Mahallesi, Abbaralar, Şehidiye Cami, Ptt Evi 
(Şahtana evi), Mardin’in taştan dar sokaklarında ken-
dinizi adeta tarihe yolculuk yaparken bulacaksınız. 
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Turlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi Marmara Park AVM 
Zemin Kattaki Jolly Tours'dan alabilirsiniz.

0212 852 02 26-66



  

42_ mükemmel anne yoktur, iyi anne vardır!
46 _ en güzel hediyeler annelere 
48 _ sınav bir köpekbalığı mıdır?

52 _ ramazan sağlık beslenme için öneriler
58 _ çiçeklere ilkbahar bakımı

68_ ikinci el alırken nelere dikkat etmeli
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GÜNÜMÜZDE PEK ÇOK ANNE 
“MÜKEMMEL” OLMA İSTEĞİYLE 

ELİNDEN GELENİN FAZLASINI 
YAPMAYA ÇALIŞIYOR; “DAHA İYİ NE 

YAPABİLİRİM”İN KAYGISINI YAŞIYOR. 
ANCAK ANNENİN MÜKEMMEL OLMAYA 

ÇALIŞMASI GEREKMİYOR İYİ ANNE 
OLMASI YETERLİ. UZMAN AİLE VE 

İLİŞKİ DANIŞMANI FİLİZ TÜFEK M’PARK 
OKURLARI İÇİN YAZDI.
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MÜKEMMEL
ANNE YOKTUR,

İYİ ANNE VARDIR!
Anne olmak çoğu zaman “Dünyanın en 
tarifsiz duygusu” olarak tarif edilmeye 
çalışılır. Anne olmadan önce, anne 
olduktan sonra diye milat koyar çoğu 
kadın. Peki ne demek anne olmak? 
Dünyaya getirmeye bizim karar verdiğimiz 
bir mucizenin birincil (primer) ve ikincil 
(sekonder) ihtiyaçlarını karşılamak ve 
bu yaşamı deneyimlemesi için onun 
yolculuğunda ona kalpten sevgi ile 
kılavuzluk yapmaktır. Peki nedir çocuğun 
birincil ihtiyacı? Bunlara çocuğunuzun 
"duygusal ihtiyaçları" diyebiliriz.
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Güvende Olma İhtiyacı
Güvende hissetmek demektir. Bizler 
fiziksel veya duygusal bütünlüğümüzü 
bozacak her türlü tehdit karşısında 
gergin, panik, huzursuz ve endişeli 
oluruz. Çocuk kendisine ve ailesine zarar 
gelmeyeceğini bilmediğinde sürekli 
endişeli bir tutum içine girer. 
“Anne olmak çocuğu güvende olduğunu 
ona hissettirmektir.”
Anne, çocuk onu dinlemediğinde; “böyle 
yaparsan seni bırakırım”, “sen beni 
üzdün”, “sen beni öldüreceksin” gibi 
cümlelerle çocuklarını tehdit ettiğinde, 
o çocuk kendini güvende hissedemez. 
Güvende olmayan bir çocuk da sağlıklı 
büyüyemez.
Anne, çocuk onu dinlemediğinde, 
“patlat bir tane sussun” diyerek onu 
susturmamalı. Bunu yaptığında çocuk 
çatışmanın çözümünün şiddet olduğunu 
öğrenecek. İstenmediği yapılan bir çocuk 
okulda şiddet eğilimi gösterecektir. 
Anne olmak “güvenli sığınak” ve “güvenli 
dayanak” olmak demektir. Anne, 
özellikle ilk 3 yaş döneminde çocuğu 
uzun süreli yanından ayırmamalıdır. 
Terkedilme duygusu yaşamış bir çocuk 
kendini güvende hissedemez.  
Anne, çocuğun kendini güvende 
hissedeceği çevreyi ona sağlamakla 
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yükümlüdür. Bunun için önce kendisinin 
güvende olma koşullarını sağlaması 
gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim. 

Aidiyet İhtiyacı
Bağ kurma ihtiyacıdır. Bebek anne 
karnında korunur, beslenir. Peki duygusal 
beslenmesi yani bağ kurması nasıl olur?
Anne olmak çocukla güvenli bağ 
kurmaktır.  Annelik duygusu daha 
çocuğu görmeden önce başlar. İçimizde 
mucizevi şekilde büyüyen, kendine 
yer açmak için tüm sistemi değiştiren, 
esneten ve uyumlatan bir varoluşun 
yolculuğuna tanıklık ederiz an be an. 
Anne ile bebek arasındaki bağ, bebek 
anne karnındayken kurulur. Bebeğin 
anne karnında görme, duyma, hissetme, 
koku ve tat alma duyuları gelişir. Yani 
anne karnında iken bebeğiniz sizi 
duyar, neler yaşıyorsunuz hisseder, 
onunla ilgileniyor musunuz; anlar, 
onunla sevgi bağı kuruyor musunuz; 
bilir. Bebeğin öncelikli ihtiyacı “İstenen” 
bebek olduğunu duymak ve sevildiğini 
hissetmektir. Hamileliği sakin, bebeğiyle 
iletişime geçmiş, her gün ona dokunup 
konuşan, eşiyle birlikte onu seven 
kadınların çocukları doğum sonrasında 
daha uyumlu, huzurlu bebekler olurlar. 
Anne, çocuğun dünyaya geldiği ilk 15-
30 dakika içerisinde onu kucağına alıp 
emzirerek, bu dünyadaki bağını kurar. 

Çocuğun her ihtiyacını yaşına uygun 
karşıladığınızda sağlıklı bir çocuğunuz 
olur. Anneler çocuklarını emzirirlerken 
her gün 20-30 dakika çıplak bedenle 
kaldıklarında, o süreyi sadece bebeğini 
hissetmeyle değerlendirdiklerinde 
o çocukların güvenle ve sevgiyle 
büyüdükleri görülür. 
Anne, ne kadar sevgi verirse, çocuk da o 
sevgiyi aldığı kadar yansıtır. 
Anne olmak çocuğun sevilme ihtiyacını 
karşılamaktır.
Reddedilen, göz ardı edilen çocuk 
problem geliştirme riski altındaki 
çocuktur; sağlıklı gelişimi mümkün 
olmaz. Sevgi ve aidiyet çocukların 
zihinsel ve fiziksel gelişimi için gereklidir.

Değerli Hissetme ve Olumlu Benlik 
Algısı İhtiyacı
Her çocuk değerlidir, bunu bilmelidir. 
Çocuk ihtiyacı olan ilgiyi alamadığında 
kendini değersiz hisseder. Anne çocuk ile 
ilgilenmek yerine telefonla ilgileniyorsa 
çocuk kendini değersiz hissedecektir. 
Anne olmak çocuğa değerli olduğunu 
hissettirmektir. 
Çocuğa şartlı sevgi sunulduğunda 
problem çıkmaya başlar. Örneğin; beni 
dinlemezsen seni sevmem. Seni severim 
ama başarılı olursan daha çok severim. 
Babanı daha çok seviyorsan ben seni 
sevmiyorum o zaman. Bunlar bir annenin 

BİRİNCİL İHTİYAÇLAR
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çocuğuna verebileceği en büyük zarardır. 
Anne olmak; onu sadece o olduğu için 
koşulsuz sevebilmektir. 
Çocukların kendilerini değerli görme 
ihtiyaçları, sadece başarılarıyla memnun 
olunmasına değil, sırf kendisi olduğu için 
de değer verilmesiyle ilgili bir ihtiyaçtır. 
Ebeveynlerin, çocukların yaptıklarına 
ilgi göstermesi çocuğun bu duygusunu 
besler. Ebeveynler çocuğun olumlu 
yanları üzerinde daha çok durmalıdırlar, 
sürekli olumsuz yanlarını konuşmaktan 
kaçınmalıdırlar. Asla kıyaslama 
yapmamalıdırlar. Motivasyon verici hedef 
koyabilirler. 
Bir çocuk yeterince duygusal destek 
ve sevgi almadığında, ihtiyacı olan 
kucaklamalar kendisine verilmediği 
zaman, olumsuz davranışlar yoluyla 
ilgi ve dikkat çekmeye çalışır.

Denge ve Düzen İhtiyacı
Çocuklar yaşamlarında yapı, denge ve 
aynılık ihtiyacı duyarlar. 
Anne olmak çocuğa tutarlı davranmaktır.
Günlük hayatta tahmin edilebilir bir 
rutinin olması, göstermesi beklenen 
davranışlar için net kurallar ve sınırlar 
olması ihtiyaçlarını karşılar.
 
Kendini Yeterli Hissetme İhtiyacı
Kendi kendine karar verebilme ve 
gelişimine uygun seviyede kendi işlerini 
yapabilecek özgürlüğe sahip olabilme 
ihtiyacıdır. "Sen yapamazsın" demek 
çocuğa yapılan bir kötülüktür. "Sen dur 
ben yaparım" da aslında çocuğa "sen 
yapamazsın" demektir.
Anne olmak, ben yanında olsam da 
olmasam da sen yapabilirsin diye 
hissettirebilmektir. 
Çocuğun, günlük hayatta karşılaştığı 
zorluklarla başa çıkabileceğini 
bilmesi, kendini zorlukların üstesinden 
gelebilecek beceri ve kabiliyette 
hissetmesi önemli.
Becerilerini ortaya koyabilme ve 
yaşamdaki görevini yerine getirebilme 
ihtiyacıdır. 
Anne olmak çocuğunun kendisini 
gerçekleştirebilmesi için ona alan 
tanımaktır.
Her çocuğun yeteneklerini ve becerilerini 
keşfedebilme, ortaya koyabilme, 
böylece sahip olduğu potansiyeli 
değerlendirebilme ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyaç, yeni tecrübeleri deneyebilme 
cesareti de verir.

Arkadaşlık İhtiyacı
Yaşıtlarıyla ilişki kurma ve sürdürme 
ihtiyacıdır. Büyümede en önemli 
görevlerden biri de diğer çocuklarla 
iletişimi öğrenmektir. 

İKİNCİL İHTİYAÇLAR

Anne olmak, çocuğun sosyalleşmesini 
desteklemektir. 
Çocuklar için bu doğal bir beceridir. 
Ebeveyne düşen görev, çocuğun 
sosyalleşmesini, diğer çocuklarla birlikte 
olmasını sağlamaktır. Böylece arkadaşlık 
becerilerini geliştirebilir. Arkadaşları 
eve davet etmesi, arkadaşlarını ziyarete 
gidebilmesi için fırsatlar yaratmak 
gerekir.

Oyun Oynanma İhtiyacı
Her çocuğun annesiyle oyun oynamasına 
ihtiyaç vardır.  Anne olmak çocuğuyla 
oyun oynamaktır. 
Anne ile sosyalleşmek, oyun oynamak 
çocuğun anne ile olan bağını güçlendirir. 
Sosyal yaşamındaki ilişkilerinde 
kişilerarası iletişimi rahat olur.
Bu duygusal ihtiyaçları karşılanmamış 
olan çocuklar, yoksunluk ve örselenme 
üzerinden kendini koruyucu bir kişilik 
geliştirmeye başlarlar. Geliştirdikleri 
olumsuz davranış kalıpları, yaşam 
boyu kuracakları ilişkileri ve çocuğun 
işlevselliğini olumsuz yönde etkiler. Bir 
çocuğun davranışlarını anlamak için, 

bu davranışı hangi ihtiyaçla yaptığını 
anlamak bu yüzden çok önemlidir. 
Çocuğun ikincil (sekonder) ihtiyaçları da 
vardır. Çocuğun kıyafetlerinin alınması, 

eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, 
hijyeni, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması 
gibi. Anne yapmasa da yapacak 
birinin bulunduğu ihtiyaçları kapsar. 
Sekonder ihtiyaçlar bir şekilde karşılanır. 
Eksikliğinde çocuk etkilenmez ya da 
etkilense de primer ihtiyaçları gibi 
travmatik ve yaralayıcı olmaz. Çocuğun 
dış şekli ile çok ilgilenen ancak duygusal 
bağ kuramayan annelerin çocuklarının 
ruhları hasta olur. 
Unutmayalım ki: Mükemmel anne 
yoktur, yeterince iyi anne vardır!
Çocuğun primer ve sekonder 
ihtiyvaçlarını karşılayan anne “İyi 
Anne”dir, karşılamayan anne “Kötü 
Anne”dir. Çocuk için bu böyle kodlanır. 
Kötü annenin varlığında ruhu yaralı bir 
çocuk yetişir. 
Anne olmak, çocuğunun tüm ihtiyaçlarını 
bilmek ve yerine getirme sorumluluğunu 
almaktır. 
İçinizden ben “Kötü bir anne miyim” 
diye geçiyorsa aşağıdaki kitapları 
okumanızı öneririm. İhmal eden 
ebeveynin kendisinin de bir zamanlar 
çocuk olduğunu ve onun da içinde 
iyileşmesi gereken bir çocuk olduğunu 
da unutmayalım. Yetişkin yaralı 
çocukların da kendini iyileştirme ile ilgili 
içsel yolculuk yapma sorumlulukları 
olduğunu hatırlatalım. 
 “Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin 
Çocukları”, “Mış Gibi” Yetişkinler 
kitaplarını okumanızı öneririm.
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KARAR VERMEYENLER İÇİN ÖNERİLER HAZIRLADIK.

En Güzel Hediyeler 
Annelere

Beymen Club Love My Body

NetWork Saat&Saat

Levi's

Deichman

Samsonite

Burberry/Sephora
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Beymen Club

Mango

Estee Lauder / Boyner
Yves Rocher

adL

Mango

Skechers

Philips
/ MediaMarkt

FLO

Lancome / Boyner

Gülaylar

Swarovski

Fabrika / Boyner

Swatch
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ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ÜNİVERSİTE, LİSE GİRİŞİ GİBİ ZORLU 
SINAVLAR ÖĞRENCİLERİ BEKLİYOR. UZMAN AİLE DANIŞMANI 
FİLİZ TÜFEK, M’PARK OKURLARI İÇİN SINAV KAYGISI VE 
STRESİYLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİ YAZDI.

SINAV BİR
KÖPEK BALIĞI 
MIDIR? 
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Evet biliyorum, sanki savaşa hazırlanı-
yorsunuz... Ya kazanacak ya kaybede-
ceksiniz... “Oldu oldu... Olmadı eyvah!” 
seslerinizi duyuyorum. Daha çok felaket 
senaryolarını da duyuyorum, merak 
etmeyin. Ancak onları nasıl durdururuz 
ve yönetiriz kısmına odaklanmak için 
bunları dile getirmeye gerek yok.
Bu yazıyı derslerine gerçekten çalış-
mış, kendi ders çalışırken yapan ancak 
sınavda stresten unutan yapamayan 
öğrenciler için yazıyorum. Başka bir 
yazımda da sınav korkusundan dolayı hiç 
çalışamayıp, öteleyenlere ne yapmaları 
gerektiğini yazacağım…
Öncelikle bilmeliyiz ki neyi düşünürsek o 
aklımıza gelir. Anneniz ile geçirdiğiniz en 
mutlu günü düşündüğünüzde yüzünüzün 
şekli değişti bile!
Kaygıya neden olan düşünce şekli “ya …
sa stratejisidir” 
 Ya sınavı kazanamazsam
 Ya zamanım yetmezse
 Ya unutursam
 Ya hata yaparsam
 Ya başaramazsam
 Ya annem kızarsa 
 Ya olmazsa…

Bu cümleler zihninizde dolaşmaya baş-
ladığında koca bir İPTAL EDİYORUM diye 
söylemenizi istiyorum. 
İPTAL EDİYORUM dedikten sonra cümle-
yi tersine çevirin ve olumlusunu söyleyin.

P
S
İ
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İ

 Ya sınavı kazanamazsam İPTAL EDİYO-
RUM Ya sınavı kazanırsam? Bana hedi-
yesi nasıl olur? 
 Ya zamanım yetmezse İPTAL EDİYO-

RUM Ya zamanım yeterse? Bunun için 
daha hızlı olmamın pratik yolu nedir?
 Ya unutursam İPTAL EDİYORUM Ya 

unutmazsam? Tekrar etmek bilginin ka-
lıcı hafızaya aktarılmasını sağlıyor. Adımı 
unutmadığım gibi, onu da unutmam. 
Tekrar et, devam et, yap!
 Ya hata yaparsam İPTAL EDİYORUM Ya 

hata yaparsam? Harika, nerde yaptığına 
bak. Bul. Doğrusunu öğren. Hata bir 
öğreti olduğunda onu tekrar etmiyorsun .
 Ya başaramazsam İPTAL EDİYORUM 

Ya başarırsam? Hayal kur. Daha önce 
başardığın şeylere odaklan. İsteyip de 
neler başardın?
 Ya annem kızarsa İPTAL EDİYORUM 

Ya annem kızarsa? Annen daha önce de 
kızdı, sonra geçti. İnsanlar birbirlerine 
kızarlar, sonra geçer. Buna takılmana 
gerek yok. Sen iyi olduğunda anneler iyi 
olur.
 Ya olmazsa İPTAL EDİYORUM Ya olur-

sa? İşte bunun hayalinin peşinden koş ve 
asla vazgeçme. Zamanın azalması hari-
ka, bu süre de geçecek ve bitecek.

Nefes Egzersizi ile Sakinleşin
Öncelikle, yazımı okumaya başladığınız-
da zihninizde bu adımları uygulayabilme-

Sınav başarısı 
için yapılması 
gerekenlerin başında 
kaygı ve korkuların 
başarıyla yönetilmesi 
geliyor.
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niz ve değiştirebilmeniz için sakin ol-
maya ihtiyacınız var. Peki panik olmaya, 
endişelenmeye başladığınızda bedeninizi 
nasıl sakinleştireceksiniz? Biraz sonra 
anlatacağım nefes egzersizini her endi-
şelendiğinizde, bedeninizi stres altında 
hissettiğinizde uygulamanızı ve bu stresi 
yönetmeyi deneyimlemenizi istiyorum 
sizden..
Bizler bedenimizde iki ayrı bölgeye 
nefes alıyoruz. Biri göğsümüze, diğeri 
karnımıza. Bir elinizi karnınıza, bir elinizi 
göğsünüze koyduğunuzda izleyin, hangi 
eliniz kalkıyor? Sadece göğsünüze nefes 
alıyorsanız, endişeli ve iç sıkıntısı yaşa-
yan biri olmanız çok normal. Siz strese 
girince göğüs kaslarınız kasılıyor ve 
ciğerleriniz yeteri kadar genişleyemediği 
için sıkışmış, nefes alamıyormuş hisse-
diyorsunuz. Oysa sadece yanlış nefes 
alıyorsunuz. Kötü bir şey olacak paniğini 
yaşamanıza gerek yok. Sakin olabilirsiniz. 
Öncelikle nefesimizi düzenlemeliyiz ki, 
diğer anlatacaklarımı zihniniz ve bedeni-
niz sakinken devreye koyabiliyorsunuz. 
Unutmayın zihin ve beden bir bütündür 
ve beraber hareket eder. Nefes hem zihni 
hem bedeni sakinleştirir. 
Derin ve dingin nefes almanızı isteye-
ceğim sizden. Yaklaşık 15 dakika. Ne 
demek derin ve dingin nefes almak? Bir 
eliniz karnınızda bir eliniz göğsünüzde. 
Önce karnımızı nefesle şişirecek, sonra 
da göğsümüzü nefesimizle şişireceğiz. 
Bir süre sonra aynı anda şişecekler. 
Önemli olan nefesimizi itebildiğimiz 
kadar alta itmek ve karnımızı iyice şişi-
rip ciğerlerimizi de doldurmak… Nefesi 
verirken de yavaş ve nefesimiz bitene 
kadar nefesimizi vermek. 15 dakika için-
de sakinleştiğinizi göreceksiniz. Öncelikle 
derin ve dingin nefes almayı öğrenmeli, 
yaşamınızda da uygulamaya geçmeli-
siniz. O zaman çok panik olmadığınızı 
göreceksiniz. 
Diğer nefes çalışması da panik anında 
hızlıca sakinleşmek için. Karnınızı iyice 
içinize çekin ve kilitleyin. Göğsünüze çok 
hızlı nefes alıp verin. Aynı köpeklerin so-
luması gibi.. Yaklaşık 5 dakika. Hızlı hızlı 
tıkanır gibi. Sonrasında karnınızı salın ve 
derin ve dingin nefes almaya geçin. Anın-
da sakinleştiğinizi görüp hissedeceksiniz. 
Derin ve dingin nefes alma alıştırmasını 
yapmazsanız panik anında bu egzersizi 
yapamazsınız. O nedenle önce derin ve 
dingin nefes almayı öğrenmelisiniz.

Kaygı ile Korku Arasındaki Temel 
Fark; Korku Gerçektir, Kaygı Yalancı!
Korku da gerçek bir fiziksel bütünlüğün 
bozulması tehlikesi vardır. “Köpek balığı 
dişlerini açtı, yiyecek beni” dediğimizde 
gerçek bir korkudan bahsederiz. Tabi 

bunun için aynı ortamda gerçek bir kö-
pek balığına ihtiyacımız var. İşte o zaman 
beden adrenalin salgılar. Bedenimde 
tepkiler oluşur; kalp atışım hızlanır, ne-
fes alış veriş düzenim bozulur, terlerim. 
Beynim ya don, ya kaç, ya saldır komutu 
verir. 
Peki şimdi bakın bakalım sınav köpek 
balığına benziyor mu?
Sizi ısırır mı? Yer mi? Parçalar mı? Öldü-
rür mü?
Hayır! O zaman yaşadığınız bu tepkiler 
gerçek değil. Şimdi sakin olabilirsiniz.
Sizin gözünüzde sınav nasıl? Gözünüzü 
kapatın ve gelsin gözünüzün önüne.
Kimine bir hayvan figürü gelir, kimine 
karmaşa, kimine başka bir duygu. Res-
medin. O görüntü ne sınav ile ilgili. Şimdi 
o görüntüyü küçültün, iyice küçülsün, 
sizden uzaklaşsın. Sevdiğiniz renklerle 
süsleyin, onu komik hale getirin. Kulak 
koyun, tüy dikin, ayakkabı giydirin, burnu-
na top koyun. Görüntü her ne ise görüntü 
onu komik hale getirin. 
Şimdi bakın bakalım sınav nasıl görünü-
yor?
O korkularınızı yeni sınav resminize ba-
karak tekrar söyleyin. Gülmeye başlaya-
cakınız. Evet şimdi sakince ve eğlenerek 
sınava hazırlanmaya devam edebilirsiniz.
Unutmayın, biz sevdiğimiz şeylerden 

hiç korkmayız. Eğlendiğimiz için de hep 
kolay gelir bize. Mesela matematiği çok 
iyi olan biri matematik kolay ve eğlenceli 
geldiği için kolayca yaparken, başka bir 
öğrenci matematikten korkar. Halbuki 
matematik köpek balığı değil ve onu 
yemez. Kafasındaki matematik algısı de-
ğiştiğinde diğer öğrenci gibi o da mate-
matiği kolaylıkla ve eğlenerek anlayacak.  
O zaman sınav da gözümüze kolay ge-
lecek ve kolaylıkla, eğlenerek bu süreci 
geçireceğiz. Dersler için de bu çalışmayı 
yapabilirsiniz. Bu şekilde geçmiyorsa bir 
uzmandan destek almanızı öneririm.
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Sağlıklı bireyler için uzun bir süre 
sindirim organlarının ve karaci-
ğerin dinlenmesi vücudun kendi 
kendini toparlaması için çok fay-

dalıdır. Belli bir süre bedenin ihtiyacı olan 
kaloriden biraz daha azını tüketmenin pek 
çok faydası var ancak bunu ciddi bir de-
netim altında ve bir uzman gözetiminde 
yapmak gereklidir. Ramazanda az yemek 
yiyerek, besinleri çok çeşitlendirmeden 
tüketerek ve su tüketimini artırarak za-
yıflamak mümkün. Bu şekilde 11 ayda 
vücutta depo edilen zararlı maddeler 
temizlenmiş olur. Kilo vererek şişmanlığa 
bağlı oluşabilecek metabolik ve fiziksel 
hastalıkların tedavisini desteklerken bu 
hastalıklara hazırlanan zemini de bozmuş 
oluruz.

Sıvı Alımının Önemi
Ramazan ayı boyunca oruç tutan birey-
lerde gün boyu su içilememesi nedeniyle 
vücut suyunda azalma olur. Sıvı tüke-
timinin gün içinde birdenbire tamamen 

yemeklerinde yemekle beraber su tüke-
timi biraz daha kısıtlanmalı ancak iftar 
ile sahur arası iki litre (10 su bardağı) su 
içilmelidir. Su haricinde sıvı alımında aşırı 
çay, kahve ve asitli içeceklerin yerine taze 
sıkılmış meyve suyu ve komposto tercih 
edilebilir.

Oruçta Tuz ve Mineral Gereksinimleri
Yazın sıcak havaların etkisiyle su gerek-
sinimi çok artar. Sıcak hava nedeni ile 
vücutlarından sıvı kaybeden bireylerde 
bazı mineral kayıpları ortaya çıkabilir. Bu 
minerallerden en büyük kayıp sodyum 
da olur. Sıcaklarda yoğun çalışan, aşırı 
terleyen bireyler, kaybettikleri sodyumu 
iftarda tuzlu ayran içerek rahatlıkla karşı-
layabilirler. Sahurda tuzlu ayran içilmesi-
ni önermiyoruz. O zaman açlık süresinde 
susama hissini artıracağı gibi vücutta 
ödem oluşmasına da neden olabilir.

Sıcaklarda oruç tutarken terlemelere 
bağlı olarak vücutta fosfor kaybı da oluş-

kesilmesi özellikle ilk haftada etkisini 
göstermektedir. Daha sonra vücut gün 
içinde sıvı tüketilmemesine karşı ön-
lemlerini almaya başlar. Buna katkıda 
bulunmak ve vücudun sıvı dengesini 
koruyabilmek için; vücut suyu kaybının en 
fazla yaşandığı orucun ilk haftasında oruç 
açımından imsak vaktine kadar bol sıvı 
alımına çok dikkat edilmelidir. Ramazan 
ayı boyunca su ve bol sıvı tüketimi orucun 
daha rahat geçmesini sağlar. Su tüketimi 
bağırsakların daha iyi çalışmasını sağla-
dığı için ramazanda kabızlık problemini 
de engeller.

Fazla su tüketimi karaciğere binen yükü 
azaltıp böbreklerin çalışarak vücuttan 
toksin atılmasını sağlar ve metabolizma 
hızının daha fazla yavaşlamasını engeller. 
Vücudun yüzde 50 - 60’ı sudan mey-
dana gelir. Bu oranı koruyabilmek için 
ramazanda günlük sıvı ve su tüketimini 
kesinlikle ihmal etmemek ve  günde 10 
-12 bardak su içmek gerekmektedir. İftar 

DENGELİ VE SAĞLIK BESLENME HER ZAMAN ÖNEMLİ. ANCAK 
RAMAZANDA UZUN SÜREN AÇLIĞIN ARDINDAN BESLENME 

DÜZENİNE DAHA FAZLA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR. UZMAN 
DİYETİSYEN NESRİN ERİŞ, SAĞLIKLI BİR RAMAZAN AYI GEÇİRMEK 

İSTEYENLER İÇİN DOĞRU BESLENMENİN İPUÇLARINI YAZDI.

SAĞLIKLI BESLENME 
IÇIN ÖNERILER

RAMAZANDA



maktadır. Bu kaybı karşılamak için en iyi 
kaynak balıktır. Protein içeren, peynir, 
süt, yoğurt gibi besinlerde iyi birer fosfor 
kaynağıdır. Ramazanda vücuttaki mine-
ral kayıplarını dengelemek açısından da 
mutlaka protein tüketiminin belli miktar-
larda olması sağlanmalıdır.

İftar sofralarının vazgeçilmez yiyeceği 
hurma birçok vitamin ve mineral bakı-
mından zengindir. Sodyum, potasyum, 
magnezyum, kalsiyum, demir mine-
rallerini ve B vitaminlerini fazlasıyla 
içerir. Oruç açılırken hurma yenmesi  bu 
vitaminleri hemen vücutta yerine koyar 
ve oldukça sağlıklıdır. Hurma oruçtaki 
halsizliği de gidermede etkilidir. 

 Oruç tutarken iftardan sonra mide şiş-
kinlikleri ile hazımsızlıkları azaltmak ve 
yoğun mineral ihtiyacını karşılamak ama-
cı ile ramazan ayı boyunca her akşam bir 
şişe soda içilebilir.

Yoğurt iftar sofrasının vazgeçilmezi 
olmalıdır. Kalsiyum ve fosforun en iyi 
kaynağıdır.

Oruçta demir mineralinin emilimini ar-
tırmak ve vücutta yetersizliğini önlemek 
amacı ile sahurda ve iftarda çay kahve 
tüketimini azaltmak veya mümkünse 
hiç kullanmamak  gerekir. Çay ve kahve 
içindeki maddeler yiyeceklerdeki (yeşil 
yapraklı sebzeler, et vs) demirin vücuttan 
kullanılmadan atılmalarına neden ol-
maktadır. İftardan iki saat sonra çay veya 
kahve tüketiminin demir emilimi üzerine 
olumsuz etkisi olmaz.

Sağlıklı Bir Ramazan İçin 
Bu Önerileri Dikkate Alın 
Ramazanda bir ay boyunca her gün aynı 
saatlerde yemek yemek, uzun süreli 

açlık, akşam yiyip, televizyon karşısında 
oturmak, sahurda yiyip yatmak, aktivi-
tenin azalması doğal olarak vücudun 
bir günde harcadığı enerji miktarını 
düşürür. Bu nedenle oruç tutarken nor-
malde yediklerimizden daha az tüketim 
yapsak bile kilo alma riski ile karşılaşı-
lır. Ramazanda kilo almamak için tü-
ketilen besinlere, miktar, besin türü ve 
seçimi olarak her zamandan daha fazla 
dikkat edilmesi gerekir.

 Ramazan ayı boyunca beslenme alış-
kanlığımız değiştiği için kilo almamız 
mümkün. Onun için iftar çorba gibi sin-
dirimi daha kolay, mideyi doldurabilecek, 
yoğun açlık hissini azaltabilecek bir ye-
mekle açılmalıdır. Çorbadan sonra biraz 
salata tüketip ana yemeğe ise yarım saat 
bekledikten sonra geçilmelidir. 

 Günde en az iki porsiyon meyve veya 
şekersiz hoşaf tüketilmelidir. Tatlı isteği 
yapay tatlandırıcılı tatlılarla, meyve ho-
şafları veya sütlü tatlı ile giderilebilir. 

 İftarda yemekle beraber içilen çay ve 
kahve özellikle besinlerle alınan demirin 
emilimini engelleyeceğinden yemekten 
iki saat sonra içilmelidir. 

 İftardan sonra mutlaka yürüyüş yapıl-
malıdır.

 Mutlaka sahura kalkmak gereklidir. 
Böylece aç kalınan süre azalır ve me-
tabolizmanın açlıktan dolayı daha fazla 
yavaşlaması engellenir. Ayrıca çok uzun 
süreli açlıklarda kan şekeri ve tansiyon 
düşer ve mide asit salgısı artar. Bu du-
rum her gün tekrarlandığında halsizlik, 
baş ağrısı oluşur.

 Kolesterolü yüksek olan bireylerin kır-
mızı et ve tereyağı tüketimini sınırlaması 
gereklidir. Haftada en az iki kez balık ve 
kuru baklagil tüketilmelidir.

 Yüksek kalorili olan fazla yağlı, şekerli, 
besinlerden özellikle kaçınmak gerekir.

 İftar sofrasında kuruyemiş, tatlı gibi 
abur cubur tabir edilen besinler tüketil-
mek istenirse, kuruyemiş olarak leblebi 
ve kabak çekirdeği, tatlı olarak da sütlü 
tatlı veya dondurma tercih edilebilir.

 Tuz tüketimine dikkat edilmelidir. Çok 
fazla tüketilirse vücutta ödem oluşacak, 
şişkinlik hissedilecek ve tansiyonu yük-
seltecektir. Çok az tuz tüketirseniz de 
sahur ve iftar arasında kalan açlık süre-
sinde tansiyon düşüklüğü yaşanabilir.

 Pişirme yöntemi olarak kızartma hari-
cinde ızgara, buğulama, buharda pişirme, 
sote, haşlama yöntemlerinin hepsi kul-
lanılabilir.

 Diyabetlilerin, düzenli olarak ilaç kul-
lanması gerekenlerin, gebe ve emziklile-
rin, çok yaşlıların, mide ve sindirim siste-
mi rahatsızlığı olanların, verem, böbrek 
ve kanser hastalarının oruç tutmamaları 
gerekmektedir. Uzun bir açlıktan sonra 
ağır yemek kalbe binen yükü artırır. Kalp 
krizi, tansiyon, beyin kanaması, felç gibi 
hastalıklar artabilir.

Ramazanda kilo almamak için 
tüketilen besinlere, miktar, besin türü 
ve seçimi olarak her zamandan daha 

fazla dikkat edilmesi gerekir.
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Ankara Tavası 

Hazırlanışı
Kuzu incikleri biraz tereyağı ve ikiye bölünmüş soğanla yüksek 
ateşte 5-7 dakika pişirin. Bu işleme “mühürleme” denir. Üzerini 
geçecek kadar sıcak su ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve 
yumuşayıncaya kadar pişirin. Başka bir tencerede yemeklik incecik 
doğradığınız soğanı, sarımsakları ve yeşil biberleri tereyağında 
5-6 dakika kavurun. Üzerine arpa şehriyeyi ekleyip 5-6 dakika 
daha kavurun. Yenibahar, tuz, kimyon, karabiberi katıp karıştırın. 
Kavurduğunuz malzemeleri kare bir borcama aktarın. Haşladığınız 
etin suyundan arpa şehriyenin üzerini tam kapatacak kadar 
aktarın. Üzerine incik etlerini yerleştirin. İncecik halkalar halinde 
dilimlenmiş domatesleri üzerine dizerek 180 dereceye ayarlayıp 
önceden ısıttığınız  fırında 30 dakika pişirip çıkarın. Şehriye suyunu 
çekip yumuşayınca yemek pişmiş demektir. Yemek servise hazırdır.

Malzemeler (6-8 Kişilik)
 1,5 kg kuzu incik veya kuzu 

kuşbaşı 
 100 gr tereyağı
 3 su bardağı arpa şehriye
 2 adet orta boy kuru soğan
 2-3 diş sarımsak

 2 adet orta boy domates
 3 adet yeşil sivribiber 
 1 çay kaşığı kimyon, 

yenibahar, tuz, karabiber
 Alabildiği kadar sıcak su

Çatal Aşı

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: EMINE TUNADAN

Ramazanda birbirinden lezzetli bu tariflerini hazırlamanız için ihtiyacanız olan her şey Marmara Park AVM’de.

RAMAZANA
ÖZEL MÖNÜLER

Hazırlanışı
Buğdayı bir gece ıslatın. Ertesi gün 2 su bardağı 
su ile haşlayın, suyunu çorbada kullanmak üzere 
saklayın. Yeşil mercimeği 2 su bardağı su ile 
haşlayın, suyunu çorbada kullanmak üzere saklayın. 
Tereyağında küp doğranmış soğanları pembeleştirin. 
Buğday ve yeşil mercimeği sularıyla beraber 
birleştirin. Kavrulmuş soğanları, çırpılmış yoğurdu, 
kalan suyu ve baharatları tencerenize koyun. 
Karıştırarak kaynatın, nane serperek servis yapın.

 1 çay bardağı yeşil 
mercimek

 1 adet kuru soğan
 1 çay bardağı buğday 

(buğday yerine 1,5 
çay bardağı erişte ile 
yapılabilir)

 1 su bardağı yoğurt
 2 çorba kaşığı tereyağı
 2 çorba kaşığı nane 
 Tuz, karabiber, 

kırmızıbiber
 5 su bardağı su

Malzemeler (6-8 Kişilik)

Mönü 1
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Yeşil Zeytin Salatası

Kete

Portakallı Yoğurt Tatlısı

Hazırlanışı
Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp ikiye kesin. Maydanoz ve taze soğanları kıyın. 
Ceviz, zeytin, maydanoz, taze soğanı salata kasesine alın. Nar ekşisi, zeytinyağı ve 
pul biberi ekleyip harmanlayın. Servis yapın.

Hazırlanışı
Su, nohut mayası ve unu karıştırın. Nemli bezle örtüp 12 saat bekletin. Hamur 
için diğer malzemeleri ekleyip yoğurun. 1 saat mayalandırın.  Tekrar yoğurup 
bekletme işlemini dört kez tekrarlayın. Hamurdan yumurta büyüklüğünde 
bezeler yuvarlayın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın. Üzerlerine eritilmiş 
tereyağı sürüp dikdörtgen olacak şekilde katlayıp üst üste dizin. Buzdolabında 
20 dakika bekletin. Hamurları merdaneyle açıp yağlayın ve dikdörtgen katlayın. 
Buzdolabında dinlendirin. İç harcı için un, tuz ve tereyağını bir tavada kavurun. 
Hamurları pasta tabağı büyüklüğünde açıp üzerlerine iç malzemeden ilave edin. 
Yuvarlak veya dikdörtgen şekilde kapatın. Katlanmış olan kısmı tepsiye gelecek 
şekilde dizip üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Çörek otu serpip önceden 
ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. 

Hazırlanışı
Yumurtaları büyük bir kasenin içine kırın. Süzme yoğurt, şeker ve tarçını ekleyip 
mikserle 5 dakika çırpın. Portakal kabuğu, irmik, karbonat ve limon suyunu yumurtalı 
karışıma ekleyip çırpmaya devam edin. İçi yağlanmış fırın kabına hamuru doldurup 
önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Hamuru fırına attığınız an şerbeti 
hazırlamaya başlayın. Şeker ve üzerini bir parmak geçecek kadar suyu tencereye alın.  
Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Şeker eriyip su kaynamaya başladıktan sonra 
5 dakika kaynatın. Şerbetin sıcak olarak kalmasını sağlayın. Fırından çıkardığınız pişmiş 
hamurun üzerine sıcak şerbeti gezdirerek dökün. Soğuyana kadar bekletin. Dilerseniz 
üzerini rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyip servis yapın. 

Malzemeler (6-8 Kişilik)
 200 gr yeşil zeytin
 1 demet maydanoz
  Yarım demet taze soğan
 2 yemek kaşığı nar ekşisi
 1 tatlı kaşığı pul biber
 1 avuç dolusu ufalanmış ceviz
 50 ml sızma zeytinyağı

Malzemeler (6-8 Kişilik)
 Hamur İçin
 450 ml ılık süt
 1 su bardağı zeytinyağı
 7 su bardağı un
 50 gr nohut mayası

 50 ml ılık su
 1 tatlı kaşığı tuz
 50 gr tereyağı

 İç Harcı İçin
 100-150 gr tereyağı 

 1 su bardağı un
 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri İçin
 1 adet yumurtanın sarısı
 Çörek otu

 Malzemeler
 4 adet yumurta
 300 gr süzme yoğurt
 250 gr toz şeker
 500 gr irmik
 2 adet portakalın kabuğu

 1 tatlı kaşığı tarçın
 1 çay kaşığı karbonat
 4-5 damla limon suyu

Şerbeti İçin
 750 gr toz şeker
 Su    1 adet portakalın kabuğu

Malzemeler (6-8 Kişilik)
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Etli Domates ve 
Biber Dolması

Hazırlanışı 
Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Kıyma, soğan, zeytinyağı, yıkanmış ve 
suyu süzülmüş pirinç, kıyılmış maydanoz, şeker tuz ve karabiberi bir 
kapta karıştırın. 6 domatesi yıkayıp kurulayın. Üstlerinden bir kapak 
şeklinde kesip içlerini tatlı kaşığı ile çıkarın. Bu parçaları küçük doğrayıp 
kıymalı harca ilave edin. Biberlerin sap kısımlarından çekirdeklerini 
çıkarıp içlerini temizleyin. Kıymalı harcı domateslerin ve biberlerin 
içlerine doldurun. Diğer iki domatesi biberlerin ağız kısmını kapatacak 
büyüklükte doğrayıp biberlerin üzerine yerleştirin. Sebze dolmalarını 
tencereye yan yana dizip yarılarına gelecek kadar domates salçası 
ile karıştırılmış ılık su ilave edin. Çok az zeytinyağı gezdirip su ısınana 
kadar hızlı ısındıktan sonra kısık ateşte 25-30 dakika pişirin. Yanında 
süzme yoğurtla birlikte servis yapın.

Malzemeler (6 Kişilik)
 8 adet orta boy sert domates
 12 küçük boy dolmalık biber
 450 gr koyun ve dana karışık 

kıyma
 1 adet orta boy soğan
 Yarım su bardağı sızma 

zeytinyağı
 3 yemek kaşığı kepekli pirinç
 1 demet maydanoz
 Yarım yemek kaşığı toz şeker

 Tuz, karabiber
 Yarım yemek kaşığı domates 

salçası

Buğdaylı Yoğurt Çorbası
Mönü II

Ramazanda birbirinden lezzetli bu tariflerini hazırlamanız için ihtiyacanız olan her şey Marmara Park AVM’de.

RAMAZANA
ÖZEL MÖNÜLER

 1 su bardağı aşurelik buğday
 4 su bardağı su
 200 gr süzme yoğurt
 1 adet yumurtanın sarısı
 Tuz
 3 yemek kaşığı zeytinyağı
 6-7 parça güneşte kurutulmuş acı biber
 1 tatlı kaşığı kuru nane

Malzemeler (6 Kişilik)

Hazırlanışı
Buğdayı yıkayıp süzün. Tencereye alıp suyu ilave edin. Kısık 
ateşte yumuşayana kadar pişirin. Süzme yoğurdu yumurta 
sarısı ile çırpın. Buğdayın pişme suyundan birkaç kaşık 
ekleyip ılınmasını sağlayın. Buğdayın üzerine ekleyip 3-4 
dakika pişirin. Tuzla tatlandırın. Zeytinyağını tavada ısıtıp 
biberleri ekleyin ve birkaç dakika kızartın. Naneyi ekleyip 
tavayı ocaktan alın. Biberli ve naneli yağı çorbanın üzerine 
gezdirin. Servis yapın.
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57Tulum Peynirli ve Buğdaylı 
Kırmızı Lahana Salatası

KurabiyeliMuhallebi

Hazırlanışı
Kırmızı lahanayı ince parçalar şeklinde kesip süzgecin içine alın. Üzerine 1 çay 
kaşığı tuz serpip elinizle hafifçe ezilene kadar ovalayın. Salatanın sosu için limon 
suyu, limon kabuğu ve balı bir kaseye alın. Zeytinyağını incecik akıtarak sosu 
hızlıca çırpın. Lahanayı büyük bir salata kasesine alın. Taze soğan, taze nane, 
roka ve dereotunu temizleyip ince doğrayın. Kuru kayısıları da küçük parçalar 
şeklinde doğrayın. Haşlanmış buğday, keten tohumu, susam, çekirdeksiz 
kuru üzüm, badem içi, kayısı ve yeşillikleri ekleyin. Sosu ilave edip salatayı 
harmanlayın. Üzerine ufalanmış tulum peyniri serpip servis yapın. 

Hazırlanışı
Sironun yufkalarını hazırlamak için unu bir kaba eleyin. Çok az tuz ekleyip 
harmanlayın. Azar azar ılık su ilave edip yoğurun. Hamuru yumurta büyüklüğünde 
bezelere ayırın. Hafifçe un serpilmiş tezgahta ince yufkalar açın. Yufkaların her iki 
tarafını saçta hafifçe pişirin. Soğumuş olan yufkaları teker teker sıkı rulo şeklinde 
sarın. İkişer santim kalınlığında kesin. Dik duracak şeklide hafifçe yağlanmış fırın 
tepsisine dizin. 50 gr tereyağını eritip sironların üzerine gezdirerek dökün. 180 
derecede ısıtılmış fırında hafifçe kızarana kadar pişirin. Bu arada sarımsakların 
kabuğunu soyup bir tutam tuz ilavesiyle havanda ezin. Yoğurda ekleyip iyice karıştırın. 
Fırından çıkardığınız sironları ılınması için bekletin. Et suyunu kaynar olacak şekilde 
ısıtın. Bir miktar tuz ekleyip et suyunu tatlandırın. Kaynar et suyunu sironları ıslatacak 
yeterlilikte dökün. Üzerine çırpılmış yoğurdu yayın. Kalan tereyağını eritip toz 
kırmızıbiberi ekleyin. Biberli yağı yoğurdun üzerine gezdirip servis yapın.

Hazırlanışı
Rendelenmiş portakal kabuğu ve şekeri hamur yoğurma kabına alın. Kaseyi içinde 
kaynayan su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Şeker eriyene kadar karıştırın. 
Şekerli karışımı, karışık kuru meyve parçalarını, küçük parçalar şeklinde doğradığınız 
tereyağını ve 1 yumurtayı mutfak robotunun haznesine alın. Hamur toparlanana kadar 
robotu çalıştırın. Hamurdan ufak parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın. 
Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 16-18 
dakika pişirin. Muhallebi için, sütün 1 bardak kadarını ayırıp kalanını ve şekeri tencereye 
alın. Orta ateşte ısıtmaya başlayın. Ayırdığınız sütü nişasta ve pirinç unu ile karıştırın. 
Yavaşça kaynayan süte ilave edip karışım koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. 
Bisküvileri dilediğiniz bir kalıbın içine yerleştirin. Üzerlerine muhallebiyi paylaştırın.

Malzemeler (6 Kişilik)
 1 orta boy kırmızılahananın yarısı
 1 su bardağı haşlanmış buğday
 3 adet taze soğan
 Yarım demet nane
 Yarım demet dereotu
 Yarım demet roka
 2-3 dal maydanoz
 5-6 kuru kayısı
 2 yemek kaşığı keten tohumu

 2 yemek kaşığı esmer susam
 4 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm
 Yarım su bardağı badem içi
 Tuz, Tulum peyniri

Sosu İçin
 Yarım su bardağı sızma zeytinyağı
 1 adet limonun suyu
 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
 1 yemek kaşığı bal

Siron
Malzemeler (6-8 Kişilik)

 4 su bardağı tam 
buğday unu

 1.5 su bardağı ılık su

 500 gr yoğurt
 2 diş sarımsak
 60 gr tereyağı

 Tuz
 1 litre et suyu

Malzemeler (6 Kişilik)
Muhallebi İçin

 1 litre süt
 3 yemek kaşığı buğday 

nişastası
 1 yemek kaşığı pirinç 

unu

 1 su bardağı toz şeker
 Toz tarçın

Meyveli Kurabiye İçin
 2 portakalın ince 

rendelenmiş kabuğu

 200 gr toz şeker
 150 gr tereyağı
 1/2 su bardağı 

kurutulmuş meyve
 2 adet yumurta
 2.5 su bardağı un

No: 34 NİSAN 2019



İLKBAHAR BAKIMI
Çiçeklere
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SICAK GÜNLERDE BALKON VE BAHÇE KEYFİNİ DOYASI-
YA YAŞAYABİLMEK İÇİN, BAHAR AYLARINDA GEREKEN 
ÖNLEMLERİ ALMANIZ GEREKİYOR. CEM BOTANİK’TEN 
AYŞE ŞİRİN, BAHAR BAKIMINA DAİR PÜF NOKTALARINI 

M'PARK OKURLARI İÇİN KALEME ALDI.



No: 34 NİSAN 2019

 Öncelikle balkonunuz için gerekenlerin 
olduğu küçük bir alışveriş listesi oluştura-
rak işe başlayabilirsiniz.

 Duvarlardan yerlere, oturma takımınız-
dan saksılara kadar balkonunuzu elden 
geçirirken, yeni objelerle mekanı neşelen-
dirmeyi ihmal etmeyin!

 Dekorasyon dergilerini karıştırmak, se-
zonun trendleri, hangi mağazalarda nasıl 
ürünleri bulabileceğiniz, ne tür konseptler 
yaratabileceğiniz konusunda size fikir ve-
recektir.
 

 Balkonunuzun metrekaresi önemlidir. 
Yaşam hızınız, dış mekanda ne kadar za-
man geçirdiğiniz, hobileriniz; evinizde tasa-
rım yaparken size rehberlik yapacak bilgi-
lerdir. Unutmayın, yaşam şekliniz, yaşam 
alanlarınızı şekillendirecektir. Bunları göz 
önünde bulundurun.

 Varsa balkon mobilyalarınızı elden ge-
çirmekte fayda var! Teak malzemeler özel 
bakım teknikleri ile yenilenebilir.Minderlerin 
yıkanması ya da kumaşların değişmesi, 
takımların temizlenip havalandırılması, 
oturuma hazır hale getirilmesi gerekir.

 Balkonunuza yerleştireceğiniz renkli 
minderler ve yastıklar, atmosferi daha 
sıcak hale getirecektir.

 Bitkilere gerekli bakımı yapmayı, saksı 
değişimlerini gerçekleştirirken, taze toprak 
kullanmayı ihmal etmeyin! 

 Şık, desenli, balkonunuza uygun saksıları 
piyasada bulabilirsiniz. Sezonluk fideler de 
gönlünüze göre bir ortam yaratır.

 Terecota saksılarınızı yenilemek adına 
renkli boyalar kullanabilirsiniz. Hatta diler-
seniz saksı yüzüne değişik desenler uygu-
larken, çocuklarınızla da eğlenceli anlar 
yaşayabilirsiniz.

 Balkonda kullanacağınız belli başlı ge-
reçleri küçük bir sepet içinde muhafaza 
ederseniz, hem her an elinizin altında durur 
hem de derli toplu bulunur.

 Mutfakta kullanmak üzere aromatik 
otları balkonda yetiştirebilirsiniz.

 Balkonda küçük bir organik tarım alanı 
oluşturarak, salatalarınız için her an taze 
malzemeye sahip olabilirsiniz.

 Eğer balkonunuz çok küçükse, o zaman 
duvarları bitkilendirerek alandan maksi-
mum faydayı sağlayabilirsiniz.Yemyeşil 
duvarlar, ormanda yaşıyormuşsunuz hissi 
verecektir. 

 Balkonun bir tarafında tasarımını yapa-
cağınız dikey bitkilendirmede alt konstrük-
siyon, sulama sistemi ve tabii ki seçeceğiniz 
bitkiler; hepsi birbirini tamamlayacaktır.

 Aydınlatmalarınızı elden geçirin! Yeni 
fenerler, şamdanlar, çeşit çeşit renkli 
mumlar balkonda romantik bir hava yara-
tacaktır.

 Karanlık çöktüğünde sıcak bir ışık, bal-
konda özel bir ortam oluşturur.  

 Bu sene balkona küçük bir su oyunu 
koymayı deneyin.

 Suyun sesi ve görüntüsü mekana ayrı bir 
huzur katacaktır.

 Rüzgar gülü, küçük heykeller, farklı 
objeler; mekanın büyüklüğüne göre türlü 
aksesuarlar kullanarak hayalinizdeki gibi 
bir balkon hazırlayabilirsiniz.

HAVALARIN ISINMASINA, 
İÇİMİZİ KIPIR KIPIR 
EDECEK GÜNEŞLİ 
GÜNLERE AZ KALDI. 
DOĞADAKİ MUHTEŞEM 
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM, 
BALKONLARIMIZA DA 
YANSIYOR…  TABİATTAKİ 
BU TAZELENMEYLE 
UYUMLU HALE GELMEK 
İÇİN, KOLLARI SIVAMA 
VE UFAK-BÜYÜK 
YENİLİKLER YAPMA 
ZAMANI. NE DE OLSA 
HEPİMİZİN HAYALİ, 
YAZ GELDİĞİ ZAMAN 
ŞİRİN, DEKORATİF 
AKSESUARLARIN 
OLDUĞU, RENGÂRENK 
BİTKİLERLE SÜSLENMİŞ 
BALKONUMUZDA 
MEVSİMİN KEYFİNİ 
ÇIKARMAK.

Balkon
için
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 Havuz ve su altında yaşayan bitkilerin 
(nilüfer, su sümbülü) yerleştirmelerini 
yapın. 

 Bu dönemde, çiçek açan bitkilerin 
dikimini yapabilirsiniz. Glayör, begonya 
ve yıldız çiçeğinin soğanları bu dönemde 
toprağa gömülür; aklınızda olsun. 

 Zararlılara karşı ve çiçekleri koruma-
ya yönelik ilaçlama uygulayın. Özel-
likle güllerde bu ay küllenme mantar 
hastalığı baş gösterebilir; tomurcukları 
ve yeni yaprakları saran bu mantar, 
yaprakları boru biçimine getirerek yap-
rakların solmalarına yol açar. 

 Bu dönemde mutlaka özellikle gül ve 
taflanlara fungisit uygulaması yapmak 
gerekir.

Bahçe
için
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Çim

Alan
Bakımı

 Havalar ısındıkça çimler daha hızlı büyü-
meye başlar. Artık düzenli olarak biçmeli 
ve gerektiğinde sıcaklığa göre daha sık 
sulamalısınız. 

 Toprağın havalanması ve suyu geçire-
bilmesi için, çim havalandırma tırmığıyla 
çimleri havalandırın. 

 Bu dönem çim gübresi vermenin tam 
zamanıdır. Mart ayında gübreleme yapma-
dıysanız, nisanda da yapabilirsiniz. Ot ilacı 
verecekseniz, ilaç ve gübre karışımı granül 
bir ürün kullanabilirsiniz. Bu işlem için 
havaların iyice ısınmasını beklemek gerekir, 
zira en güzel netice otların aktif döneminde 
alınır. İlaç yapmadan önce ve sonrasında 
çimleri dörder gün biçmemeniz gerektiğini 
unutmayın. 

 Kış mevsiminden zarar görmüş bölgeler-
de yenileme yapmak (çim onarımı) için en 
uygun zamandır.

 Kokulu bir bahçe için ilk adım, alanı doğ-
ru seçmektir. Bitkilerin kokularını daha iyi 
algılayabilmek için daha özel ve kapalı bir 
alana ihtiyaç vardır. Kokulu bitkilerin birara-
da toplanmaları kokunun yoğunlaşmasını 
sağlar. Kokuyu sadece bir bitki ile değil 
birkaç çeşit bitki ile sağladığınızda, çok 
daha çekici bir bahçe yaratabilirsiniz. 

 Leylak, bahar aylarında çiçeklenen en 
popüler kokulu bitkidir. Güzel kokulu güller 
de bahçenin en özel bitkileridir. Süsen, 
ilkbaharda hatta senede iki defa çiçekle-
nir. Üstelik arıları ve kelebekleri üzerine 
çeker… Yaz başı çiçeklenen lavanta, hoş 

kokusu ile bizi çocukluğumuza götürürken, 
aynı zamanda endişe duygusunu giderme 
konusunda da bir hayli hünerlidir. Eğer 
canlanmaya ve enerjiye ihtiyacınız varsa, 
küçük  bir kahvaltı masasının etrafına limon 
ağaçları, lavanta ve biberiye dikebilirsiniz. 
Sessizlik ve sakinlik ifade eden kokularla 
bezenmiş bir bahçe hayal ediyorsanız, zam-
bak, leylak  ve gül kullanabilirsiniz. 

 Duyularınızı heyecanlandırmak için ya-
semin, kekik, portakal ağacı bahçede güzel 
bir zemin hazırlar. Aromatik bir hava yaşa-
mak içinse lavanta, mine çiçeği, sardunya  
kokulu yaprakları ile havaya enfes bir koku 
katacaktır. 

Bahar bakımını tamamladıktan sonra sıra 
bahçeniz keyfli sohbetlere hazırdır.
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Özel Fırsatlar!
Birbirinden şık ve kullanışlı Bernardo ürünleri 

sofranızı ve mutfağınızı yenilemeye hazır! Rengi 
ve desenleriyle festival sofraları hazırlayabile-
ceğiniz Eva’dan kesme camın zarif desenlerini 

sofranıza yayacak Krista’ya, ışıltısıyla büyüleyen 
Aeris’ten sadeliğiyle dikkat çeken Porto’ya… 

Birçok şık ve kullanışlı ürüne indirimli fiyatlarla 
sahip olmanızı mümkün kılan fırsatlarla tanış-

mak için Marmara Park AVM Bernardo mağaza-
sına uğramayı unutmayın! 

 Muhabbeti Köpürtün
Tefal, en koyu muhabbetlere lezzet katmak, iş yerindeki 
molaları daha zevkli hale getirmek, tüm ailenin bir arada 
olduğu akşamları renklendirmek ve pazar kahvaltısını son 
bir dokunuş ile taçlandırmak isteyenlere yeni Tefal Köpük-

lüm’ü sunuyor.  Bol köpük vaadiyle kahve keyfinize keyif 
katacak Tefal Köpüklüm’ün közde pişirme özelliği sayesinde, 

közde ağır ağır pişirmenin verdiği ekstra lezzetin tadına 
varacaksınız. Tefal Köpüklüm, tek seferde 4 fincana kadar 
pişirme özelliği ile bir yandan zamandan tasarruf ederken, 

bir yandan da sohbetin tadını çıkarmanızı sağlayacak. Ergo-
nomik tasarımlı çift taraflı cezve ağzı ise rahat bir kullanım 
sunacak. Kırmızı, siyah, mürdüm ve beyaz renkli tasarımıyla 
göz alan Tefal Köpüklüm, hem lezzetiyle damağınıza, hem 

de şıklığı ile gözünüze hitap edecek. 

62
AutoDose

Teknolojisi 
Arçelik, AutoDose akıllı ölçüm tek-

nolojisine sahip bulaşık makinesi  ile 
kullanıcılarını ilklerle tanıştırmaya 

devam ediyor. Arçelik 6566 I AutoDo-
se bulaşık makinesi, seçilen progra-

ma göre bulaşıklar için ideal deterjan 
miktarını ayarlıyor. Tek dolumla bir 

aya varan kullanımla pratiklik ve 
tasarruf sağlayan ürün, Türkiye’de 

tek olma özelliği taşıyor. Arçelik 
AutoDose akıllı ölçüm teknolojisi, kısa 

programlarda bile deterjan kalıntısı 
bırakmıyor. HomeWhiz teknolojisi 

ile akıllı ev teknolojilerinde yeni bir 
dönem başlatan Arçelik’in yeni ürünü 

akıllı telefon, tablet ve akıllı televiz-
yonlar üzerinden kontrol edilebiliyor. 



Vakumlu Blender
Bosch Ev Aletleri, sağlıklı beslenmeyi kolaylaştıran ürünler 

yelpazesine yeni bir vakumlu blender ekledi. İçindekileri 
vakumlayarak karıştıran ürün hava ile teması en aza indiriyor ve 

daha pürüzsüz, renkleri daha doğal içecekler hazırlıyor. Vakumlu 
Blender ile hazırlanan smoothie’ler  24 saat saklama süresinden 

sonra bile 5 kat daha fazla C vitamini içeriyor. Üstelik hazırlama 
tarihlerini kaydedebileceğiniz çok kullanışlı saklama kaplarıyla 

yiyecekleriniz iki kata kadar daha uzun süre taze kalıyor. 

Çarpıcı Sadelik
“Çarpıcı Sadelik” mottosuyla yepyeni koleksiyonunu tanıtan 
English Home, bu sezon Uzakdoğu’nun binlerce yıllık köklü ve 
derin felsefesinin kaynağı olan “Sadelik”ten ilham alıyor. English 
Home, 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu açılış teması “Modest 
Vanity” koleksiyonu ile evinize sade ve kullanışlı olduğu kadar 
alımlı ve güçlü ürünler de sunuyor. Uyumun, dinginliğin ve 
doğaya saygının esas alındığı temada “kiraz çiçeği ve su” öğeleri 
koleksiyonda göze çarpıyor. Hem Uzakdoğu felsefesinde hem 
de bölgenin doğasında öne çıkan nilüfer çiçeği, su bitkileri ve 
kuş motifleri ürün desenlerine yön veriyor. Koleksiyonun tema 
renklerinde kiraz çiçeklerinin romantik pembe-beyaz tonları, su 
bitkilerinin yeşili ve Japon balığının kırmızı rengiyle buluşuyor.

Kıştan Sıkılanlar İçin
Kış aylarının koyu tonlarından sıkılanlara Home Sweet Home 

yeni koleksiyonuyla zengin alternatifler sunuyor. Home Sweet 
Home Beatriz Yatak Örtüsü; baharın romantik renkleri ve 

yumuşak dokusu ile baharın tazeliğini yatak odalarınıza getiriyor

63
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Banyolar Yenileniyor
Ev yaşamına dair birbirinden farklı ve 
kaliteli ürünler sunan Linens, banyo grubu 
ürünleri ile banyolara baharın enerjisini 
yansıtıyor.  Yaşam alanlarında olduğu gibi 
banyolarda da stil sahibi alanlar yaratmak 
isteyenler, geniş ürün yelpazesi sunan 
Linens banyo grubu koleksiyonunda birçok 
alternatif buluyor. Şık detayları bir araya 
getiren koleksiyondaki havlular, pamuk 
dokusuyla konforlu kullanım sağlıyor. 
Özenle işlenmiş dantel detaylarıyla 
yorumlanan yumuşacık setler, soft 
renkleriyle banyolara tazelik katıyor. 

Evde İlkbahar Esintisi
Baharın canlılığından esinlenerek uygulanacak dekorasyon fikirleriyle evlere yeni bir 
soluk getirmek mümkün. Madame Coco bahar mevsiminde renk tercihinden, dekoratif 
ürünlere ve alan genişliğine göre değişen alternatiflere kadar önerilerde bulunuyor. 
Baharın saflığını ve tazeliğini beyaz, bej, pudra, gri, indigo gibi soft tonlarla; dinamizmini 
ise kırmızı, mor ve turuncu renklerle yakalayabilirsiniz. Mekana genişlik katan aynalar, 
estetik tablolar, romantik mumluklar, saksı ve vazolar, çiçekler ayrıca renkli kilim ve 
halılar, dekoratif yastıklarla evin havası değişiyor. 



Alerji Riskini Azaltın
Yataş’ın Fresche kumaş teknolojisiyle geliştirdiği Fresh Sense Yatak ile alerjik 
bünyeye sahip kişiler de konforlu ve kaliteli bir uykuyla tanışıyor. Fresche tek-
nolojisi ile toz akarları, bakteriler, küf ve mantar gibi problemlere karşı çözüm 

sunan Fresh Sense yatak, çıkarılabilir ve çamaşır makinesinde yıkanabilir 
kumaşıyla istenildiği zaman kolayca temizlenebiliyor.

Zamanınız Size Kalsın
Philips, sağlıklı ve pratik içecek ve yiyecek hazırlamayı sevenlere, Philips 

HR2653/90 Viva Collection Promix El Blenderı beğenilerine sunuyor. 
Philips, kolayca sağlıklı ve besleyici tarifleri hazırlamanın yanı sıra, her 

an bu lezzeti doyasıya yaşamak isteyenler için  fonksiyonel bir ürün 
daha sunuyor. 500 ml’lik taşınabilir şişesi sayesinde sevdiğiniz tariflerin 

ister evde ister dışarıda tadını çıkarabilirsiniz. Blender, Promix teknolojisi 
sayesinde %30 daha hızlı parçalar, karıştırır ve 2 kat daha pürüzsüz 

sonuçlar elde ederken, özel sıçratmayan dış bıçak kasası ve yenilikçi 
üçgen şekli ile her seferinde maksimum sonuç almanızı sağlar

Yenilenin
Karaca, baharın gelişini üç farklı tema ile 
karşılıyor. Derin maviler ve altın detaylar 

Moroccan Coast teması ile baharda 
yeni kültürlerle etkileşimi sofra keyfi ile 
buluşturuyor. Japanese Red teması ile 
Sakura çiçekleri ve geleneksel motif-
lerin birleşimini, modern ve geometrik 
desenlerle harmanlarken, kırmızının 

gücünü gözler önüne seriyor. Honey Bee 
temasında ise modern ve sofistike tarzını 
doğal temalarla birleştiriyor. Koleksiyon 
bal peteğini andıran altıgen geometrik 
desenlerle doğal döngüyü simgeliyor.
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Acer TravelMate X514-51 

Acer, küçük ve orta boy işletmelere 
yönelik ince ve hafif TravelMate X514-
51 kurumsal dizüstü bilgisayar serisini 
duyurdu. Yeni seri, zorlu iş yükleri ve 
sıkça yapılan iş seyahatlerine dayanıklı 
ve şık bir cihaz arayan profesyoneller 
için tasarlandı.  TravelMate X5, sahip 
olduğu yüksek kaliteli magnezyum-
lityum ve magnezyum-alüminyum 
alaşımı kasasıyla zorlu seyahat 
şartlarına dayanabiliyor. Üretimde 
kullanılan malzemeler, aynı kalınlıktaki 
standart alüminyum alaşımlardan 2 
ila 4 kat daha güçlü olmalarının yanı 
sıra, daha geniş tablolar, sunumlar ve 
videolar üzerinde çalışmak mümkün. 

Apple Watch 4
Akıllı saat piyasasının yapı taşlarından 
olan Apple Watch 4, yeni modeliyle
tekrardan aramızda. Yeni tasarlanan 
modelde donanım özellikleri en üst 
düzeye çıkartıldı. Çift çekirdekli 64 
bit S4 işlemciye sahip olan Apple 
Watch 4 önceki modellerden iki kat 
daha hızlı çalışıyor. Erkan açısından, 
önceki modellerinden yüzde 30 daha 
büyük bir ekrana sahip yeni model 18 
saatlik pil ömrüyle de dikkat çekmeyi 
başarıyor. Modelde en dikkat çeken 
özellik yeni sağlık donanımları. Saat 
düştüğünüzü algılayabiliyor ve bir 
dakikadan uzun süredir hareketsiz 
kalıyorsanız, acil servisi çağırıyor. 

Canon  EOS  2000D
Fotoğraf tutkunları için Canon EOS 
200D, akıllı telefonların sensörlerinden 
tam 19 kat büyük boyuta sahip APS-C 
1.6x sayesinde amatör fotoğrafçılar 
için en ideal DSLR modellerinden biri 
oluyor. DIGIC 4 Plus işlemci sayesinde 
24.1 megapiksel fotoğraflardan 
saniyede 3 kare çekerek hızını gösteren 
EOS 2000D, 100-6.400 ISO değerine 
kadar da çıkılabiliyor. Ayrıca, ekstra 
bir seçenekle ISO değeri 12.800’e 
kadar artırılarak düşük ışığın olduğu 
ortamlarda yüksek görüntü kalitesi 
sunuyor. WiFi özelliği sayesinde 
fotoğrafların anında sosyal medya 
üzerinden paylaşabiliyorsunuz.

Teknosa
AVM’lerde 1 Numaralı Marka Seçildi
Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin 
(AYD) Akademetre işbirliğiyle düzenlediği “AVM’lerde 
Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar” 
araştırmasının sonuçlarına göre, “En iyi Teknoloji 
Perakendeciliği” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinde 
bu yıl da birincilik ödülüne layık görüldü. Araştırmada, 
AVM’lerin yer aldığı 14 farklı ilde 1067 tüketiciyle yüz 
yüze görüşmeler yapılarak, çekim gücü, itibar etkisi, 
ayrışma gücü gibi kriterler doğrultusunda tüketicilerin 
beğendiği markalar belirlendi. Teknosa adına ödülleri, 
mağazalarda çalışan satış danışmanları ve yöneticilerden 
oluşan bir ekiple birlikte Teknosa Genel Müdürü Bülent 
Gürcan aldı. Gürcan konuşmasında, “Teknosa’da en iyi 
deneyimi sunmak için büyük veriyi işimizin kalbine koyduk. 
Müşterilerimizin alışveriş yolculuklarının her aşamasını, 
araştırma evrelerini, ürün tercihlerini, satın alma 
alışkanlıklarını analiz ediyor, yenilikçi uygulamaları eğilim 
ve beklentilere göre hayata geçiriyoruz. Omni-channel 
(çoklu kanal) modelimizle kesintisiz hizmet sağlarken, yıl 
boyunca ağırladığımız 200 milyona yakın ziyaretçimize 
eğlenceli, avantajlı ve özel bir deneyim sunmaya 
odaklanıyoruz.” dedi.
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LG W9, E9 ve C9 OLED TV
LG’nin yeni model OLED ve NanoCell 
TV’leri, ikinci nesil Alpha 9 akıllı 
işlemci ve derin öğrenme algoritması 
ile güçlendirilmiş yapay zeka destekli 
görüntü ve ses kalitesine sahip olacak. 
LG’nin TV modellerinde bulunan ikinci 
nesil Alpha 9 akıllı işlemci, derin 
öğrenme algoritması ve geniş görsel 
bilgi veri tabanı erişimiyle görüntü 
ve ses kalitesini yükseltiyor. Alpha 
9 akıllı işlemci görüntü kaynağını 
tanıyarak görüntüyü optimize ederken, 
algoritmanın yardımıyla gerçeğe yakın 
netlikte görüntüler oluşturuyor. 360 
derece sürükleyici ses için de Dolby 
Atmos desteğini tüketicilerine sunuyor.

Samsung GALAXY S10 

Yeni Samsung Galaxy S10’un çıtayı 
yükselten ekranı, sektörün ekran 
teknolojileri konusundaki önde gelen 
otoritesi DisplayMate’ten rekor puan 
aldı. Galaxy S10 da DisplayMate’in 
kapsamlı testleri sırasında pek çok 
performans rekorunu kırdı ve sonuç 
olarak firmanın şimdiye kadarki en iyi 
“Mükemmel A +” derecesini kazanan 
son Galaxy cihazı oldu. Galaxy S10, 
Galaxy S9 ile karşılaştırıldığında 
belirgin bir şekilde daha iyi dış mekan 
görüşü, güç tüketimi, renk doğruluğu 
ve daha fazlasını sunuyor. Mavi ışığı 
% 42 oranında azaltan teknolojiyle 
kullanıcıların gözlerini de koruyor. 

Sony WH-1000XM3
Sony’nin yeni WH-1000XM3 gürültü 
önleyici kulaklıkları, önceki modellere 
göre çok farklı görünmüyor ama 
detaylarda önemli ayarlamalar 
yapıldığını görüyoruz. Sony Bluetooth 
kulaklık serisinde gürültü engelleme 
teknolojisini hayli geliştirmiş. Özellikle 
uçakla seyahat edenler için özel olarak 
geliştirilen WH-1000XM3, “HD gürültü 
önleyici QN1 işlemci” kullanıyor. Sony, 
daha iyi ses kalitesiyle beraber hands-
free arama işlevini de geliştirmiş 
durumda. Aynı zamanda kulaklıkta 
yeni bir mikrofon dizisi kullanılmış. 
Ses kalitesinin hiç olmadığı kadar iyi 
olduğunu özellikle belirtiyor.

Vestel
Good Design Ödülü
Vestel’in 12 ürünü tasarımları ve 
teknolojileri dünyanın en prestijli 
ödülü Good Design’a layık görüldü. 
Vestel, organizasyonun “Elektronik” 
kategorisinde 65560 Sınırsız TV, 
GlassON OLED Wallpaper Box TV, 
Nina TV, RC 43135 Uzaktan Kumanda 
Ailesi, RC 43140 Uzaktan Kumanda 
ve Venus Z20 Akıllı Telefonla ödül 
aldı. “Mutfak Eşyaları” kategorisinde 
ise Vakum teknolojili buzdolabı, Sihirli 
Dokunuş teknolojili bulaşık makinesi, 
A serisi bulaşık makinesi, T20 Pyrojet 
teknolojili çamaşır makinesi, Akıllı 
Jet (IntelliCare) teknolojili çamaşır 
makinesi ve Sıcak Hava Kalkanı (Hot 
Air Shield) teknolojili ankastre fırın, 
Good Design ödülüne layık görüldü. 
1950 yılından bu yana dağıtılan Ödül 
alan ürünler Chicago Athenaeum 
Mimari ve Tasarım Müzesi’nin Kalıcı 
Tasarım Koleksiyonuna dahil ediliyor.
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SON DÖNEMDE 0 KİLOMETRE OTOMOBİLLERİN ZAMLANMASI, 
GÖZLERİ İKİNCİ EL PİYASASINA DİKTİ. PEKİ AMA İKİNCİ EL 
OTOMOBİL ALIRKEN, SONRASINDA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAMAK 
İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
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İKİNCİ EL ALIRKEN 
NELERE DİKKAT 
ETMELİ?
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Önce İhtiyacı Belirleyin
İkinci el araç konusunda karar verme-
den önce, mutlaka ihtiyaçlarınızın ne 
olduğunu belirleyip karar aşamasına 
geçmelisiniz. İhtiyaçlara uygun ol-
mayan bir aracın peşinden koşmak, 
pişman olacağınız sonuçlar doğurabilir. 
Sadece bütçeye yönelik arama yapmak 
da doğru değildir; bu yüzden iyi bir 
denge bulmanız gerekir. Kısacası fiyat 
ve bu fiyat karşılığında bize getirecek-
lerini göz önünde bulundurmalıyız.
İkinci el satın alma sürecini, fiyat ara-
lığı, araç segmenti, modeli, kasa tipi, 
yakıt türü ve şanzıman tipini belirleye-
rek başlatmalıyız. Tabii bu kriterlere 
alacağınız aracın tercih edilme miktarı 
ve servis ağı gibi detaylar da, bazı 
kullanıcılar için önem taşır. Bazıları ise 
nadir bir otomobil tercih ederler, ama 
tahmin edebileceğiniz gibi onların ikinci 
elde yeniden satma döngüsü daha 
uzun sürebilir. 

Fiyat Konusunu Kapsamlı Bir 
Şekilde Araştırın
Aracınızı alırken, belki de uzun zaman-
dır yaptığınız birikimi değerlendiriyor 
olabilirsiniz. Bu yüzden bütçenizi ola-
bildiğince mantıklı şekilde kullanmanız 
gerek. Genel olarak en sık karşılaşılan 
sorun, ikinci el aracın fiyatının piyasa 
değerinin üzerinde olmasıdır. Bu yüz-
den, özellikle son dönemde internette 
online platformların sayısının artma-
sıyla, evden yapabileceğimiz araştır-
malar kolaylaşmıştır. İşte karar aşa-
masında, fiyatları aşırı olan modelleri 
eleyerek yola çıkmalıyız. Diğer yandan, 
fiyatları aşırı düşük olan seçeneklere 
ise, temkinli yaklaşmak gerekmektedir.
Bununla birlikte ikinci el otomobil alır-
ken, gözle görülenlerin dışında ekstra 
masraflar da olabilir. Bu yüzden satın 
aldığınız bütçenin üzerine 1500-2000 
TL üzerine ekleyin. Böylece beklenme-
yen masraflarla karşılaştığınızda, bun-
ları anında telafi edebilirsiniz. Çünkü 
ikini el araç alırken bu tür harcamalar, 
her zaman olasıdır.

İletişim Önemlidir
İkinci el araç satın alırken, dikkat ede-
ceğiniz birçok nokta var. Günümüzde 
internet birçok şeyi kolaylaştırsa 
da, otomobil dahil her ürünü alırken 
birçok bilgi kirliliğiyle karşılaşırsınız. 
Bu yüzden her yoruma, eleştiriye ve 
yazıya güvenmeyin. Bunları kendiniz 
filtrelemiyorsanız, bu konuda uzman 
kişilerden/arkadaşlarınızdan yardım 
alın. Ayrıca modellerinizi giderek azal-
tın ve sadece birkaç model arasında 
seçim yapın. 

O
T
O
M
O
B
İ
L

İkinci el araç satın alırken, 
araştırma yapmak, adım 
adım ilerlemek büyük önem 
taşır. Bunun için kilometre, 
kazalar, aracın donanımı, 
kullanım durumu gibi kriterler 
üzerinden karşılaştırma 
yapabilirsiniz. Aynı zamanda 
bu işte uzmanlaşmış online 
platformların hemen hemen 
hepsinde artık karşılaştırma 
özellikleri var. Sizde farklı 
model alternatiflerinin yanı 
sıra aynı model üzerinde de 
karşılaştırma yapın. Böylece 
doğru değeri bulma konusunda 
önemli bir fikirlere sahip 
olursunuz.

FİYAT
KARŞILAŞTIRMASI 
YAPIN
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Türkiye’de sıfır otomobil pazarı 
son yıllarda önemli bir daralma 
yaşadı. Geride bıraktığımız 2018 
yılında yaşadığımız döviz artışı, 
ithal ürüne bağlı olan otomotiv 
pazarını temelden etkiledi. Döviz 
dalgalanması, kredi faizlerinde de 
yükselişe sebep oldu ve 0 km oto-
mobil satışları, bu durumdan çok 
etkilendi. 2016 yılında hafif ticari 
ve binek otomobil pazarı 983 bin 
720 olarak gerçekleşirken, 2017 
yılında bu rakam 956 bin 194’e ge-
riledi. 2018 yılında ise 620 bin 937 
oldu. 2019 yılında ise uzmanlar ve 
marka yöneticileri pazarın 450-
500 bin civarında olacağını tahmin 
ediyorlar.  Tüm bu dalgalanma, 
tüketicilerin ikinci el otomobile 
yönelmesine ve bu sektörün hare-
ketlenmesini sağlıyor. Uzmanlar, 
2019’da ikinci el patlaması yaşa-
nabileceğini ifade ediyorlar.

İKİNCİ EL 
PİYASASINDA
DURUM NEDİR?Hayatta her alanda olduğu gibi iletişim 

otomobil satın alırken de önemlidir. 
Bunun için ister kurumsal ikinci el satış 
alanlarını, ister sahibinden satılık araç-
ları tercih edin, mutlaka doğru bir ile-
tişim içerisinde bulunun. İlgilendiğiniz 
araç için telefon etmekten, merak et-
tiklerini sormaktan çekinmeyin. Burada 
tatmin edici cevaplar almak, sizin araç 
tercihinizi direkt olarak etkileyecektir.

Gözle Görmeden Karar Vermeyin
Araç için fotoğraflarını inceledikten, 
iletişim kurduktan sonra otomobili 
gözle görmek mutlak yapılması gere-
ken bir şeydir. İşte bu kritik ilk görüşte, 
aracı uzmanlara göstermek büyük 
risklerin önüne geçecektir. Buluşmayı 
ekspertiz servisinde veya güvendiğiniz 
bir ustanın dükkanında yapabilirsiniz. 
Bu şekilde aracı hem canlı olarak göre-
bilir hem de almaya karar verdiğinizde 
artılarını/eksilerini bir uzman gözün-
den değerlendirme şansı bulursunuz. 
Özellikle size daha masraflı olabilecek 
mekanik sorunları, kazalardan kaynaklı 
sıkıntıları tespit etme imkanı elde 
edersiniz. Bu sebeple almayı düşündü-
ğünüz araca, ücretinden kaçınmadan 
ekspertiz yaptırın. Aracı ilk olarak siz 
de dıştan kontrol edin. Paslı yerlerin 
olup olmaması önemlidir. Diğer yandan 
tampon gibi plastik bölgelerdeki lokal 
boyalar ciddi sorun teşkil etmez. Ama 
aracın tavanı gibi boyalar, aracın ciddi 
bir kaza geçirdiğinin bir ipucu olabilir. 

Aracı gözle görmeden evvel, Trafik 
Sigortaları Bilgi Merkezi TRAMER’in 
hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. 
Bunun için hedefinizdeki aracın plaka 
bilgisine ihtiyacınız var. Böylece aracın 
kaza ve muayene geçmişi hakkında bil-
gilere sadece SMS yoluyla ulaşabilirsi-
niz. Ayrıca aracın şasi numarasıyla da 
sorgulama yaparak daha fazla detaya 
ulaşabilirsiniz. Daha önce çalıştığınız 
ya da tanıdığınız bir sigorta acentesi 
varsa, almak istediğiniz otomobil hak-
kında, kayıtlara onun vasıtasıyla da 
ulaşabilirsiniz.

Test Sürüşü Olmazsa Olmaz!
Satın almak istediğiniz otomobil, ikinci 
el bile olsa mutlaka kullanmalısınız. 
Bunun için uygun bir alanda, satıcının 
yanınızda olması koşuluyla test sürü-
şüne çıkın. Araç kullanırken size garip 
gelen noktaları araç sahibine ve aracı 
gösterdiğiniz kişiye danışın. Test sürü-
şü, aynı zamanda daha önce kullanma-
dıysanız o model hakkında size gerçek-
ten uygun olup olmadığı konusunda da 
fikir verecektir.

Pazarlık hayatımızın her noktasında var 
olmuş bir kavramdır. Bu yüzden oto-
mobil satın alırken pazarlık yapmaktan 
asla çekinmeyin. Kendinize makul bir 
pazarlık payı belirleyin ve bunun üze-
rinden pazarlık yapmaya çalışın. Zaten 
satıcı da, fiyatını belli bir pazarlık ile 
birlikte listeye koymaktadır.

 Servis bakımlı olması
 Ciddi kazasının olmaması
 Düşük kilometreye sahip olması
 İyi bir otomatik şanzımana sahip 

olması
 Yüksek donanım özellikleri 

barındırması
 Motor gücü gibi öne çıkan teknik 

özellikler
 Orijinal özelliklerinin korunması

2. EL ARACIN 
FİYATINI NE 
ETKİLER?

No: 34 NİSAN 2019



72

A
S
T
R
O
L
O
J
İ

ASTROLOJİ
Eda Arduzlar’dan
Nisan-Mayıs 2019 Burç Yorumları

KOÇ
| 21 Mart- 20 Nisan
Bu yılın başından beri 
Satürn’ün etkisiyle 

kariyer ile ilgili zorlanmalar yaşıyor 
olabilirsiniz. Ama bu zorlanmalar size 
gerçekten olmak istediğiniz yerde olup, 
olmadığınızı soruyor. Yeni iş kurmak 
ya da istediğiniz yerde çalışmak için 
yeni yollar bulmalısınız. Mart ayı 
biraz sert geçmiş olsa da bu ay, imaj 
değişimi ve dikkatleri üzerinize çekmek 
açısından çok iyi bir zaman. Ayrıca 
sağlık konularında da kendinizi iyi 
hissedeceksiniz. Önümüzdeki aylarda 
hayatınızın aşkını bulma olasılığınız 
yüksek. 21 Nisan tarihi itibariyle olumlu 
etkilenmeler hissedebilirsiniz. Çocuk 
sahibi olmayı düşünenlerdenseniz 
şanslı zamanlardasınız. Sıkıntı yaşayan 
yuvalar varsa yine yuvaların kurtuluşu 
açısından olumlu açılar var. Evinizde 
huzuru yakalamak ve mutluluğu 
hissedebilmeniz için bu güzel zamanları 
mutlaka değerlendirmelisiniz.

BOĞA
| 21 Nisan- 21 Mayıs
Uranüs’ ün geçen ay boğa 
burcuna geçişi ile uzun 

zamandır içinde bulunduğunuz maddi 
konularda büyük değişimler yaşayabilir 
ve bu sıkıntılardan kurtuluş için gerekli 
adımları atabilirsiniz. Çözüm yolları 
görünmeye başlamış olmalı. Bu ay sizi 
depresyona sokan ve uzun zamandır 
uğraştıran sorunları çözme zamanı… 
Kendi ideallerinizi tekrar gözden 
geçirmeli, değişime direnmemelisiniz. 
Geçtiğimiz ay kariyer açısından şanslı 
bir dönem olmasına rağmen şansınızın 
Retro’yla çakışması sizin bekleme 
sürecinizi etkilemiş görünüyor. Ama 
pes etmek yok! Satürn sizi yurtdışı, 
eğitim konuları ya da hukuki alanda 
biraz zorlayabilir. Bu konularda ki süreç 
ağır gelebilir ama sorumluluk almalı 
ve gerçek çabayı göstermelisiniz. Yeni 
bir ilişkiye başlayabilir ya da kafanızda 
evlilik fikirleri oluşabilir. Evlilik odaklı 
ilişki adına yeni gelişmeler olabilir.

İKİZLER
| 22 Mayıs- 22 Haziran
Genel anlamda ikizler 
burcunun ilişkiler evinde 

Jüpiter desteği hâkim olduğundan ciddi 
ilişkiniz varsa evlilik planları yapmaya 
başlayabilirsiniz. Bu ay aynı zamanda 
ortaklık kurmak ya da ortaklık yapısını 
değiştirmek için uygun enerjilere sahip. 
Ama maddi açıdan biraz tutumlu 
olma zamanı. Harcamalarınızı kısmalı 
ve büyük borçlardan kaçınmalısınız. 
Bu ay kariyer açısından çok avantajlı 
fırsatlar bulunuyor. İş değiştirmeyi 
düşünüyorsanız bu fırsatları 
değerlendirmelisiniz. Yine bu dönem 
çocuklarınız varsa eğitim anlamında 
şanslı olacaklar, onlar için iyi bir okul 
seçebilir ya da akademik başarılarını 
destekleme fırsatı bulabilirsiniz. 20 
Nisan- 21 Mayıs tarihleri arasında maddi 
konularda çok dikkatli olmalısınız. 
Bütçeyi aşmadan düşünerek alışveriş 
yapmalı, bu dönemi birikimlerinize 
dokunmadan geçirmelisiniz.

YENGEÇ
| 23 Haziran- 22 Temmuz
Bu yıl genel anlamda 
yengeçlerin ilişkiler 

alanında sınavları söz konusu olacak. 
Eğer kurtarmaya değer gördüğünüz 
bir ilişkiniz varsa sizin de mutlaka 
çaba göstermeniz gerekiyor. Özellikle 
gerçekçi ve mantıklı adımlar atmak size 
iyi gelecektir. Hayatınız da kimse yoksa 
ve siz umutsuz düşünceler içindeyseniz 
ciddi birinin karşınıza çıkmasıyla tüm 
dengeler değişebilir. 22 Nisan- 15 Mayıs 
tarihleri arasında işiniz ve kariyeriniz 
ile ilgili destekler alabilirsiniz. Bu 
fırsatı mutlaka değerlendirmelisiniz. 
Hayatınızda size fayda sağlamayan her 
şeyden kurtulmalısınız. Yüklerinizden 
kurtulun ve özgürleşin. Sosyal 
çevrenizde de büyük değişimler ve 
yepyeni insanlarla tanışma fırsatları 
da karşınıza çıkacak. Özellikle bu 
dönem değişimin ayak seslerini 
duymaya başlayacak ve farkındalığınızı 
artıracaksınız. 

ASLAN
| 23 Temmuz- 22 Ağustos
Geçtiğimiz yıl oldukça 
zorlanan aslanlara bu yıl 

aşk alanında destekler geliyor ve nisan 
ayında şanslı döneminiz başlıyor. Eğer 
çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız 
pozitif etkiler alacaksınız. İş ortamında 
ki sorunlu kişilerle çatışmalar 
yaşanabilir. Ama bu çatışmalar “kötü 
komşu ev sahibi yapar” misali sizi 
daha üst noktalara da taşıyabilir. Fakat 
çatışmaların kavgaya dönmemesi şartı 
ile… Özellikle mayıs ayı iş değiştirmek 
ya da terfi için şanslı zamanlar. Kariyer 
açısından şansınızı değerlendirdikten 
sonra özellikle yaz döneminde yeni bir 
aşkın kapınızı çalacağını bildiğimizden 
şimdiden etrafınızda olan kişilerin 
farkına varmalısınız. Yenilikleri kabul 
etmeli ve fırsatları kaçırmamalısınız. 
Yeni bir aşk,yeni bir iş ve huzur dolu 
zamanlar çok yakınınızda.Taşınmayı 
düşünüyorsanız Belki  de daha konforlu 
bir ev aramaya başlamalısınız.

BAŞAK
| 23 Ağustos- 22 Eylül
Bu ay başaklar, aşk 
adına önemli bir sürece 

adım atıyorlar. Kendinizi bu anlamda 
belirsizlikler içinde hissediyorsanız, 
şu sıralar yeni tanıştığınız kişilerden 
alacağınız olumlu etkiler sayesinde 
yeni bir yöne doğru ilerleyebilecek 
enerjiyi bulacaksınız. Bu arada artık 
sizi ilerletmediğini düşündüğünüz 
umutsuz bir ilişki içindeyseniz bitişin 
daha hayrınıza olacağını bilmelisiniz. 14 
Mayıs sonrasında hukuki işlemler, yeni 
bir dil eğitimi ya da inançları sorgulamak 
adına düzenlenen seyahatlere katılmak 
için ideal zamanlar. Fırsatınız olursa 
mutlaka bu seyahatleri gerçekleştirin. 
Kariyer açısından bu yaz şanslı dönemler 
sizi bekliyor. İş ve aşk arasındaki dengeyi 
kurabilirseniz mutluluk yanınızda 
olacaktır. Ama yanınızda size iyi 
gelmeyen kişiler varsa mutlaka uzak 
tutun. Süre gelen bir rahatsızlığınız varsa 
bu dönem üstesinden gelebileceksiniz.



TERAZİ
| 23 Eylül- 22 Ekim
Teraziler için nisan ayı 
aile, yaşadığınız ev ya da 

ebeveynleriniz adına önemli kararlar 
alıp harekete geçme zamanı. Ailevi 
sorunlarınız var ise bu sorunları teker 
teker ele alıp çözümleyeceğiniz bir 
zaman dilimindesiniz. Kardeşleriniz 
ya da akrabalarla daha fazla iletişim 
kurabilir ve var olan sorunları çözmek 
adına olumlu sonuçlar alabilirsiniz. 
Geçtiğimiz ay yaşanan Merkür 
Retro’sunun etkisiyle eski aşklar 
yeniden gündeme gelmiş olabilir. 
Bu konuda aldığınız kararların 
doğruluğunu test edeceğiniz 21 Nisan 
sonrası ilişkiniz netlik kazanacaktır. 20 
Mayıs civarında miras, nafaka ya da 
eşin parasal durumlarından yana şanslı 
olabilir ve maddi destek alabilirsiniz. 
Çalışma hayatınızda yükselmek adına 
yeni bir fırsat yavaş adımlarla geliyor.
Önümüzdeki aylarda daha net adımlar 
atmanız mümkün görünmekte.

AKREP
| 23 Ekim- 21 Kasım
Nisan ayının ilk günlerinden 
itibaren kendinizi aşk adına 

şanslı hissedeceksiniz. Bu dönem yeni 
ve doğru kişiyle tanışabilir ve kalbiniz 
daha hızlı atabilir. Yuva kurmak adına 
15 Mayıs ve sonrasında birçok fırsat 
sizi bekliyor. Jüpiter ve Venüs’ün 
destekleri sayesinde maddi açıdan da 
olumlu bir döneme geçiş yapacaksınız. 
Maaşınıza zam ya da yeni yatırım 
destekleri gelebilir. Bir süredir kendi 
potansiyelinizi ortaya koyamadığınızı 
düşünseniz de sosyal statünüzün bir 
üst seviyeye ilerlediğini göreceksiniz. 
Bu sayede daha büyük işler, fikirler ve 
hedeflere yönelebileceksiniz. 30 Nisan 
ve sonrasında kardeş, akraba ve yakın 
çevrenizle ilişkilerinizi sorgulayabilir, 
hayatınızda sizi aşağı çeken kim 
varsa araya mesafe koyabilirsiniz. 
Hatta mesafeleri belirlemeniz belkide 
yüklerinizin sizden çekilip hafiflemenize 
yardımcı olabilir.

YAY
| 22 Kasım- 21 Aralık
Biliyorsunuz ki bu yıl şans 
ve bereket gezegeni Jüpiter, 

sizin burcunuzda. Uzun zamandır zorlu 
bir süreç yaşadınız ve bu yıl güçlenerek 
yeni ufuklara yelken açacaksınız. Ama 
aşırı iyimserlik de rehavete kapılmanıza 
neden olabilir. Jüpiter’in yine iyicil etkileri 
ile maddi anlamda geliriniz artabilir 
ama unutmayın ki geldiği gibi gidebilir 
de… O yüzden bu zamanlarda birikim 
yaparak ilerlemeli ve önünüze çıkan 
yatırım fırsatlarını değerlendirmelisiniz. 
6 Mart’ta Uranüs’ün de boğa burcuna 
geçmesi ile parasal düzeniniz değişmeye 
başlamış olmalı. Atacağınız sağlam 
adımlar sayesinde yeni düzene daha 
çabuk adapte olarak hedeflerinize 
ulaşabilirsiniz. 19 Nisan-12 Mayıs 
aralığında aşk adına en şanslı döneminizi 
yaşayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak 
isteyen kişiler için çok uygun zamanlar… 
20 Mayıs civarında kendinizi çok sağlıklı 
hissedebilirsiniz.

OĞLAK
| 22 Aralık- 21 Ocak
Bu yıl tutulmaların 
sizin burcunuzda 

olacağını düşünürsek köklü değişim 
ve dönüşümler yaşamaya başlamış 
olmalısınız. Siz zaten sorumluluk 
ve ciddiyet insanı olduğunuzdan 
sorumluluklarınızı alarak başarılı bir 
şekilde hedeflerinize ilerleyebileceksiniz. 
Nisan ayının başı itibari ile doğru 
ve yanlışlarınızı sorgulayabilirsiniz. 
Geçen ay Merkür Retro’sunun etkisi 
ile beklenmedik masraflar ya da 
nakit akışındaki dalgalanmalardan 
etkilenmiş olmalısınız. Ancak nisan 
sonu ve 11 Mayıs’a kadar olan süreçte 
krizi fırsata çevirebilir ve mülk edinme 
adına olumlu etkiler bulabilirsiniz. Bu 
dönem aile sorunlarınıza da çözüm 
bulabileceksiniz. Unutmayın Jüpiter sizin 
12. evinizde! İhtiyacınız olan tüm desteği 
görebileceksiniz. Yalnız bu aralar sağlık 
kontrollerinizi de aksatmamalı, ufak 
tefek sıkıntıları dikkate almalısınız.

KOVA
| 22 Ocak- 19 Şubat
Geçtiğimiz yıl zorlu 
bir süreçten geçtiniz. 

Artık dinlenme ve sıkıntıları geride 
bırakmak zamanı. Psikolojinizi 
zorlayan durumlardan uzaklaşmalı 
ve sadeleşmeye özen göstermelisiniz. 
Dostlarınızla sosyalleşerek yeni 
çevrelere girmeli ve kendinizi ortaya 
koymalısınız. Bu ay sağlık açısından 
önemli verilere tesadüf eseri ulaşabilir 
ve önceden hissettiğiniz rahatsızlıklara 
şifa bulabilirsiniz. Bu şifa sizin hayat 
kalitenizi artırabilir. 3 Nisan itibariyle 
finansal konularda güçlenebilir, 20 Mayıs 
gibi de yeni bir araç veya arsa, ev gibi bir 
mülk alma konusunda karar verebilir 
ve gerekli girişimleri başlatabilirsiniz. 
Önümüzdeki günlerde eski aşkın 
gündeme gelmesi kafanızı karıştırsa da 
yeni bir ilişkiye  kalbinizi açabilirsiniz. 
Sosyal çevreniz size bu fırsatı sunacak  
ve sizde olan özgüven enerjinizi daha üst 
düzeye taşıyacaktır.

BALIK
| 20 Şubat- 20 Mart
Geçtiğimiz ay burcunuzda 
yaşanan Merkür retrosu 

sözlerinizin kimi zaman yanlış 
anlaşılmasına neden olduğundan iyi ve 
kötü gün dostlarınızı net olarak ayırmanızı 
sağladı. Arkadaşlarınız konusunda sınava 
tabi tutulduğunuz bir dönemdesiniz. 
Her konuda size destek olan dostlarınız 
yanınızda kalırken diğerleri hayatınızdan 
çıkabilir. 20 Nisan-11 Mayıs arası maddi 
açıdan en şanslı olduğunuz dönem. 
Birikim ve yatırım yapmak adına oldukça 
şanslısınız. Bu yıl genel olarak değişim 
ve dönüşüm yılı olacağından hep bir B 
planınız olmalı ve değişen koşullara uyum 
sağlamalısınız. İşte o zaman harika bir 
enerji sizinle olacak. Ayaklarınızı sağlam 
basın. Kaderciliği bırakıp hedeflediğiniz 
noktaya sağlam adımlarla ilerlemeli 
ve değişimin harika etkilerini kendinize 
çekmelisiniz. İlerisi için planladığınız 
yatırımları bugünlerde gözden 
geçirmenizde fayda var.
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FİLM FESTİVALİ
İLE iSTANBUL 

İKSV’NİN İSTANBUL’A ARMAĞAN ETTİĞİ 
FESTİVALLERİN 2019 MARATONU FİLM 
ŞÖLENİYLE BAŞLIYOR. FESTİVAL 5-16 NİSAN 
TARİHLERİ ARASINDA YİNE DÜNYANIN 
DÖRT BİR YANINDAN YAPIMI İZLEYİCİYLE 
BULUŞTURACAK! ULUSLARARASI VE ULUSAL 
TOPLAM 5 YARIŞMASININ YANI SIRA DOPDOLU 
BÖLÜMLERİYLE FARKLI TÜRLERDEKİ VE 
TEMALARDAKİ FİLMLERİ BİR ARAYA GETİREN 
ZENGİN FESTİVAL PROGRAMINDA ÖZELLİKLE 
BERLİN FİLM FESTİVALİ’NİN ÖDÜLLÜ YAPIMLARI 
VE ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA ANILACAK 
STANLEY KUBRICK’İN TÜM FİLMLERİNİN YER 
ALDIĞI BAŞYAPIT FABRİKASI: KUBRICK BÖLÜMÜ 
DİKKAT ÇEKİYOR. BU FİLMLERDEN 10 TANESİNİ 
BİR KÖŞEYE AYIRDIK.
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7 numaralı uzay gemisinde bir bebekle 
birlikte yalnız yaşıyor Monte. Gemi, 
bir kara deliğe doğru yol alıyor; uzay-
zamanın büküldüğü bir noktaya. 
Robert Pattinson, Juliette Binoche, 
Mia Goth’lu oyuncu kadrosuyla High 
Life, Toronto’da promiyerini yaptı. 
Çektiği bu ilk bilimkurguda Denis, 
tüm oyuncularına çekimlerin yapıldığı 
Köln’deki Avrupa Uzay Ajansı’nda 

HIGH LIFE
Claire Denis

astronot eğitimi aldırdı. Tabii ki yine 
Denis’nin tüm filmlerinde olduğu gibi 
Tindersticks’ın has elemanı Stuart A. 
Staples, müzikleri ve ses tasarımını 
üstleniyor. Claire Denis’nin sözleriyle 
High Life, “yalnızca arzulardan ve 
vücut sıvılarından bahsediyor. (...) 
Umutsuzluk ve insanın hassasiyeti 
hakkında bir film bu; her şeye karşın 
sevgi hakkında...”

Dönem filmlerini ve kostümlü 
dramalar seviyorsanız, kaçırmamanız 
gereken film bu. İngiliz tiyatro ve 
sinemasının en üretken ve en yetkin 
isimlerinden Kenneth Branagh, yeniden 
Shakespeare dünyasına dönüyor ve 
ünlü yazarın kendi hayat hikâyesinden 
bir kesiti sinemaya aktarıyor. Hepsi 
Gerçek, 1613’te olağanüstü bir şöhrete 
kavuşmuş, çağının en büyük yazarı 

olarak kabul edilmiş olan William 
Shakespeare’in, tiyatrosunun yanıp 
kül olmasının ardından memleketi 
Stratford-upon-Avon’a, ihmal ettiği 
ailesinin yanına dönüşünü ve kaybettiği 
oğlunun acısını yaşamasını anlatıyor. 
Filmde efsane yazarı Kenneth Branagh 
canlandırıyor ve filmin oyuncu kadrosu 
alıştığımız üzere Ian McKellen’dan Judi 
Dench’e ünlülerle dolu.

İki farklı neslin en yetenekli 
oyuncularından Isabelle Huppert 
ve Chloë Grace Moretz’i aynı filmde 
görecek olmak, bu filmi listenize 
eklemek için yeterli. İrlandalı usta Neil 
Jordan 2012’den bu yana beklenen 
filminde Isabelle Huppert yeniden 
piyanist rolünde. Saf ve iyi niyetli 
Frances, metroda bulduğu çantayı 
sahibi, filme adını veren piyanist 

GRETA
Neil Jordan

Greta’ya hiç vakit geçirmeden iade 
eder. Biri eşini biri annesini henüz 
kaybetmiş olan iki kadın, kısa 
sürede yakınlaşır. Ancak kısa sürede 
Frances’in göründüğünden çok daha 
öte takıntılara sahip tehlikeli bir kadın 
olduğu ortaya çıkacaktır. Toronto’da 
prömiyerini yapan Greta, yönetmen 
Neil Jordan’a has sıradışı öğelerin yer 
aldığı, sağlam bir psikolojik gerilim.

Günümüz Fransız sinemasının en 
üretken ve oyunbaz yönetmenlerinden 
François Ozon’un Şubat ayında Berlin 
Film Festivali’nde ana yarışmada 
dünya prömiyerini yapan son filmi, 
Katolik ruhbanlarının pedofili 
vakalarına kurbanların açısından 
bakan şefkatli ve güçlü bir dram. 
Yüzleşme, günümüzde, üç yetişkin 
adamı izliyor: Alexandre, François ve 

RÂCE À DIEU / BY THE GRACE OF GOD / YÜZLEŞME
François Ozon

Gilles. Çocukluklarında kendilerini 
taciz eden rahibin hâlâ çocuklarla 
çalıştığını ve kiliseden uyarı bile 
almadığını öğrenen bu üç yaralı ruh 
kendi anılarının da yüzeye çıkmasıyla 
“suskunluğun yükü”nden kurtulmaya 
karar veriyorlar. Gerçek bir vakadan 
esinlenen ve Yüzleşme, travma ve 
cesaret konularını titizlikle ve büyük 
bir hassasiyetle ele alıyor.

ALL IS TRUE / HEPSİ GERÇEK
Kenneth Branagh
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SYNONYMES 
EŞANLAMLILAR
Nadav Lapid

IN FABRIC / LANETLİ KUMAŞ
Peter Strickland

2001’de Yeni Başlayanlar İçin İtalyanca filmiyle 
Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı kazanan 
Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig, bu kez 
prömiyerini Berlin’in açılış filmi olarak yapan son 
yapıtında, göz kamaştırıcı bir oyuncu kadrosunu 
bir araya getiriyor. New York’ta geçen film, 
umut, a etmek ve sevgi hakkında, sevgi ve huzur 
arayışındaki bir grup çaresiz insanı izleyen çağdaş 
bir masal anlatıyor. Tesadü er, birbirini tanımayan 
insanların yaptığı iyilikler ve a etmenin insanı 
değiştiren kudreti sayesinde eski bir mahkûm, bir 
lokanta sahibi, evsiz bir aile, bir acil hemşiresi ve 
öfke krizleri geçiren bir adamın hayatları birbiriyle 
kesişiyor. Lone Scherfig, her zaman olduğu gibi yine 
metropol meselelerini duygusal bir çerçevede zarif 
bir mizahla ele alıyor.

THE KINDNESS OF 
STRANGERS
YABANCILARIN NEZAKETİ
Lone Scherfig

77
Artık gelenekselleşen bir 
programlama hareketi olarak, Berlin 
Film Festivali’nin büyük ödülü Altın 
Ayı’yı kazanan filmi de İstanbul Film 
Festivali’nde izleyeceğiz. İsrail’den 
Paris’e göç eden ve kimliğini tamamen 
reddeden bir adamı merkezine alan 
Eşanlamlılar’ın, yönetmeni Nadav 
Lapid’in hayatından izler taşıyor. Filmin 
başkarakteri Yoav, hiç hazzetmediği 
ülkesi İsrail’den, sonuna kadar 
benimsemeye karar verdiği Paris’e 
taşınır. Kökenlerini silmek, Fransız 
olmak, Père Lachaise mezarlığına 
gömülmek ister ama özü, bedenindedir, 
çifte kimliği onu hiç bırakmaz. 
Yönetmen Lapid, kazandığı Altın Ayı’yı 

Burgundy Dükü ve Berberian Sound Studio 
filmlerinin eksantrik İngiliz yönetmeni Peter 
Strickland, görselliğiyle ve atmosferiyle İtalyan 
ustalar Dario Argento ve Mario Bava’ya saygı 
duruşu niteliği taşıyan yeni filminde koyu kırmızı 
bir elbisenin lanetini takip ediyor. Birbirinden 
tuhaf çalışanlarla bezeli, cehennemvari D&S 
mağazasının kış indiriminde satılan bu göz alıcı 
gece elbisesi, Lanetli Kumaş’ın başkahramanı. 
Renk cümbüşüyle bezenmiş stilize setleriyle 
mest eden; giallo, doğaüstü, moda, gerilim 
filmlerine göz kırpan bu son filmiyle Strickland 
bir kez daha özgünlüğünü kanıtlıyor.

filmin kurgusunda da çalışan, “en yakın 
sanatsal ortağım” dediği, hayatını 
yakın zamanda kaybeden annesi Ara 
Lapid’e ithaf etti. Nadav Lapid’i 2018’de 
Filmekimi’nde izlediğimiz Anaokulu 
Öğretmeni filminin özgün versiyonunun 
yönetmeni olarak tanıyoruz.
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YING / SHADOW
Nadav Lapid

GRÄNS / BORDER / SINIR
Ali Abbasi

Bu yıl Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan 
Kız Kardeşler, Tepenin Ardı ve Abluka filmlerinin 
yönetmeni Emin Alper‘in merakla beklenen yeni 
filmi. Farklı yaşlardaki üç kız kardeş, Reyhan, 
Nurhan ve Havva, küçük yaşta kasabaya besleme 
olarak gönderilmiştir. Ne var ki, yanlarına verildikleri 
ailelerde tutunamazlar ve birbiri ardına baba 
ocağına geri gönderilirler. Dağ köyündeki evlerinde, 
birbirlerinden güç alarak ayakta kalmaya çalışan 
üç kız kardeş, bir yandan da tekrar kasabaya 
gidebilmek için gizli bir rekabet içine girerler. Ulusal 
Yarışma bölümünde yarışan 9 filmden biri olan Kız 
Kardeşler’e yarışmada Nebula, Aden, Kardeşler, 
Güvercin Hırsızları, Görülmüştür, İçerdekiler, Saf ve 
Yuva‘nın eşlik ettiğini hatırlatalım.

KIZ KARDEŞLER
Emin Alper

Uzakdoğu sinemasının ülkemizde 
büyük bir hayran kitlesi olan 
yönetmeni Zhang Yimou, yine göz 
alıcı bir Uzakdoğu savaş filmiyle 
geliyor. Filmlerinde wuxia Uzakdoğu 
savaş sanatı türünün en parlak 
örneklerini veren Zhang Yimou, 3. 
Yüzyılda geçen gözalıcı yeni filmiyle 
beyazperdeye dönüyor. Shadow’un 
hikâyesinin merkezinde, Üç Krallık 
döneminde, halkın taleplerine rağmen 
sürgüne yollanan bir kral yer alıyor. 
Kralın kurnaz başkumandanı, tahtı 
kurtarmanın tek yolunun bir “gölge 
kumandan” yetiştirmek olduğuna
karar veriyor. Dünya prömiyerini 
Venedik Film Festivali’nde yapan 

Uluslararası Yarışma filmlerinden Gräns / Border, 
fantastik bir Nordik kara film. Sinema ve tiyatro 
uyarlamalarıyla çok konuşulan Låt den rätte 
komma in / Let the Right One In’in yazarı John 
Ajvide Lindqvist’in bir öyküsünden uyarlanan 
bu film, İsveç’te sınır polisi olarak görev yapan 
Tina’nın tanıştığı gizemli bir yabancı sayesinde 
kendisi ve doğası hakkındaki gerçekleri öğrenme ve 
insanlarla olan ilişkilerini baştan düşünme sürecini 
konu alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Akademi 
Ödüller’inde En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı Oscar 
ödülü için yarışan filmin yönetmeni Cannes Film 
Festivali‘nde Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi 
Film ödülü kazanan Ali Abbasi, senaristlerinden 
biri de geçtiğimiz festivalde izlediğimiz Holiday 
filminin yönetmeni Isabelle Eklöf.

Shadow, Çin geleneksel mürekkep 
sanatından esinleniyor ve yine her 
karesi tablo gibi kurgulanmış, kurduğu 
dünyadan atmosferine ve aksiyonuna 
her yönüyle nefes kesici bir tarihi 
kahramanlık hikâyesi anlatıyor.

78
F
E
S
T
İ
V
A
L



KÜLTÜR
SANAT

R E H B E R İ

#34
N İ S A N & M A Y I S



80
K
O
N
S
E
R

ARİ BAROKAS
3 Nisan / 22.00
Kadıköy Sahne

BARABAR
4 Nisan / 20.00
IF Performance Hall Beşiktaş

İDSO Konser
5 Nisan / 20.00
CRR Konser Salonu

Mabel Matiz
5 Nisan / 21.00
TİM Show Center

%100 Akustik: Mehmet Erdem
5 Nisan / 21.00
IF Performance Hall Beşiktaş

CAN GOX
5 Nisan / 22.00
Beyrut Performans

BİRSEN TEZER
6 Nisan / 22.00
KadıköySahne

FERİDUN DÜZAĞAÇ
6 Nisan / 22.00
Beyrut Performans

SIEMENS EV ALETLERİ İLE 
KAHVALTI VE CAZ
7 Nisan / 10.30
Sait Halim Paşa Yalısı

ENDER BALKIR 
7 Nisan / 20.00
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

RICARDO MOYANO
8 Nisan / 19.30
Aynalı Geçit

MURDER KING
9 Nisan / 22.30
Dorock XL Beşiktaş

KURTALAN EKSPRES
10 Nisan / 22.00
Beyrut Performans

JÜLİDE ÖZÇELİK
11 Nisan / 20.00
CRR Konser Salonu

MODERN ÇAĞIN EŞİĞİNDE
11 Nisan / 20.00
Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium

90’LAR TÜRKÇE POP PARTY
11 Nisan / 22.00
Sanat Performance Sahnesi

ÜÇ ŞEF, ÜÇ ÇALGI
13 Nisan / 11.00
Pera Palace Hotel

ISTANBUL ARABESQUE 
PROJECT
1 Mayıs / 22.00
Dorock XL Kadıköy

SENA ŞENER
3 Mayıs / 20.00
IF Performance Hall Beşiktaş

TEOMAN
3 Mayıs / 21.00
DasDas

KIKAGAKU MOYO
3 Mayıs / 22.00
Salon İKSV

MERCAN DEDE – SECRET 
TRIBE FEAT. JEHAN BARBUR
4 Mayıs / 21.00
Borusan Müzik Evi

MERAL AKÇAY
6 Mayıs / 20.30
Salon İKSV

JONATHAN BREE
10 Mayıs / 22.00
Salon İKSV

CANDAN ERÇETİN
12 Mayıs / 16.00
Bostancı Gösteri Merkezi

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ
17 Mayıs / 20.00
IF Performance Hall Beşiktaş

TURKCELL PLATINUM 
ISTANBUL NIGHT FLIGHT
25 Mayıs – 29 Ekim
Aya İrini Müzesi

BU KONSERİ
KAÇIRMAYIN
ARA MALIKIAN
Hayat verdiği kemanıyla müzikseverleri başka dün-
yalara götüren Ara Malikian, “Royal Garage” adıyla 
çıktığı dünya turnesini İstanbul’a taşıyor. Volkswagen 
Arena 13 Nisan’da dünyanın en ünlü kemancılarından 
Ara Malikian’ı ağırlıyor. “Tüm dünyada modern grup-
lar garajlarda prova yapmaya başlayıp, müzik tarihini 
değiştirecek bir stil yarattılar. Ben de bu akımın dı-
şında kalmak istemedim. Garajlarla ilişkim 1976’da 
on yaşındayken başladı” diyen Malikian, stilini New 
Age’den beslenen klasik müzik olarak tanımlıyor. 
Lübnan’da doğan sanatçı, ilk konserini 12 yaşında 
verdi. Saygın müzik akademisi Hochschule für Musik 
und Theater Hannover’da müzik kariyerine adım atan 
Ara Malikian, Carnegie Hall ve Barbican Centre gibi 
ünlü sahnelerde konserler verdi.
Tarih: 13 Nisan / 21.00
Mekân: Volkswagen Arena



81

SHAZAM 6. GÜÇ
Vizyon Tarihi: 5 Nisan
Yönetmen: David F. Sandberg
Oyuncular: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Gra-
zer, Djimon Hounsou

HABABAM SINIFI YENİDEN
Vizyon Tarihi: 5 Nisan
Yönetmen: Doğa Can Anafarta
Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi 
Celil Cengiz, Yusuf Çim

DUMBO
Vizyon Tarihi: 5 Nisan
Yönetmen: Tim Burton
Oyuncular: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, 
Alan Arkin

ÇINAR
Vizyon Tarihi: 12 Nisan
Yönetmen: Mustafa Karadeniz
Oyuncular: Yunus Emre Çelik, Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Mert 
Aygün, Halil Demir, Zemine Tanyeri

AYIN FİLMİ
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: 

AVENGERS: ENDGAME
Yönetmen Director: Joe Russo, Anthony Russo

Oyuncular Stars: Frank Grillo, Robert Downey 
Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris 

Evans, Elizabeth Olsen, Chris Hemsworth, Chris 
Pratt

“Avengers Inifinity War”da Thanos’un Sonsuz-
luk Eldiveni’ni ele geçirmesi nedeniyle pek 

çok süper kahraman küle dönüşmüş; dünya 
umutsuz hale gelmişti. Yeni filmde kalan 

kahramanların mücadelesi anlatılıyor. Dünya-
da kalan Black Widow, Kaptan Amerika, Thor 
ve Hulk yas tutarken, Iron ve Nebula kontrol 
edemedikleri bir uzay gemisinin içinde uzay 

boşluğuna doğru sürüklenir. Süper kahra-
manlar için işler yolunda gitmezken Ant-Man 
umut ışığı olur. Ekip, Thanos’un kurduğu den-

geyi değiştirmek için büyük bir mücadeleye 
başlar. Bu mücadele oyunun sonu olacak mı?

Vizyon Tarihi: 26 Nisan
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M’Park yayına hazırlandığı sırada Marmara Park AVM Cinemaximum Mayıs 2019 film listesi henüz belli değildi. Bu nedenle 
güncel programı www.marmarapark.com/yasam-tarzi/cinemaximum adresinden takip edebilirsiniz.
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MAKBUL TARİHİN
TUTSAKLARI
23 Ocak - 28 Nisan
SALT Beyoğlu

CEZERİ’NİN OLAĞANÜSTÜ 
MAKİNELERİ
15 Şubat -  15 Haziran
Uniq Expo

MODERN ZAMANLARIN 
GÖÇEBE RESSAMI
7 Mart – 9 Haziran
Salt Galata

BOOMON: BOĞAZİÇİ
9 Mart – 25 Ağustos
Borusan Contemporary

UVERTÜR: BORUSAN ÇAĞDAŞ 
SANAT KOLEKSİYONU’NDAN 
SEÇKİ
9 Mart – 25 Ağustos
Borusan Contemporary

SÖYLENİR VE YARIM KALIR 
BÜTÜN AŞIKLAR YERYÜZÜNDE
9 Mart – 8 Mart 2020
Borusan Contemporary

BRUNO BARBEY
MY MOROCCO 
14 Mart – 25 Mayıs
Leica Gallery İstanbul

LIZST, DOĞU’DAN
 İZDÜŞÜMLER
14 Mart – 10 Mayıs
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi

MEHMET UYGUN
YERYÜZÜ ZEVKLERİ BAHÇESİ
21 Mart – 27 Nisan
Bozlu Art Project Mongeri Binası

ARALIKTAN BAKMAK:
MEŞRUTİYET CADDESİ’NDEN 
BİR KESİT
21 Mart – 21 Eylül
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

NİLGÜN SABAR: SELFIE
4 Nisan – 6 Mayıs 
Sanatgezgini, Kuruçeşme

NADİDE AKDENİZ
ZAMANSIZ İMGELER
4 Nisan – 4 Mayıs
Labirent Sanat

MÜREKKEPTEN: ÇİN GÜNCEL 
SANATINDAN YORUMLAMALAR
11 Nisan – 28 Temmuz
Pera Müzesi

BİRAZ CENNET, 
BİRAZ CEHENNEM
13 Nisan – 4 Mayıs
Galeri Diani

PAYLAŞILAN KUTSAL 
MEKÂNLAR
19 Nisan - 14 Temmuz
Depo / Tütün Deposu
 
BENİ TERK ETME  / MEHMET 
ALİ UYSAL
23 Nisan – 11 Mayıs
Pi Artworks

KARMA SERGİ
SPECIAL POLITIC
30 Nisan – 10 Haziran
Galeri Bu

KİTAP SANATLARI VE HAT KO-
LEKSİYONU
10 Mayıs – 31 Aralık
SSM Sakıp Sabancı Müzesi

BU SERGİYİ
KAÇIRMAYIN
ARA GÜLER
APHRODISIAS
Fotoğraf sanatının ustası Ara Güler ve Doğuş Grubu 
işbirliği ile kurulan Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi 
“Aphrodisias” kapılarını sanatseverlere açtı. Usta 
sanatçının arşivinde önemli bir yer tutan ve ilk kez 
sergilenen Aphrodisias seçkisinde, 2017’de UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne giren Geyre Köyü ve Aphrodisi-
as Arkeolojik Alanı’na ait ve aralarında orijinal karanlık 
oda baskılarının da bulunduğu fotoğraflar, uluslararası 
yayın ve ajanslarla yazışmalar ile gezi notları bulu-
nuyor. Ara Güler’in Aphrodisias Çığlığı isimli kitabının 
hazırlık sürecini anlatan notlar ve kitap maketi de 
sergilenen eserler arasında. 
Tarih: 4 Mart – 25 Eylül
Mekân: Ara Güler Müzesi
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1984 – BÜYÜK GÖZALTI
5 Nisan / 20.30
artısahne Mecidiyeköy

ESTRALANYA
5 Nisan / 20.30
Tatavla Sahnesi

KUL
6 Nisan / 20.30
Toy İstanbul

ASLINDA ÖZGÜRSÜN
8 Nisan / 20.30
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

AŞK DERSLERİ – FÜSUN 
DEMİREL
10 Nisan / 20.30
Barış Manço Kültür Merkezi

PERSONA
10 Nisan / 20.30
ENKA Oditoryumu

PİRAYE
10 Nisan / 20.30
Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

MANİK ATAK
11 Nisan / 21.00
Beşiktaş Kültür Merkezi

HUNİLİLER
13 Nisan / 20.30
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

MÜJDAT GEZEN – EYVALLAH
13 Nisan / 20.30
Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

HELİKON
14 Nisan / 21.00
İstanbul Oyuncak Müzesi

MERHABA
15 Nisan / 20.30
ENKA Oditoryumu

KRAL
16 Nisan / 20.30
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

BİR ZAMANLAR GAZİNODA
16 Nisan / 20.30
artısahne Mecidiyeköy

SHERLOCK HOME-LESS 
ÇÖPÜN ANATOMİSİ
16 – 26 Nisan
Tiaytro Ak’la Kara

ANNEME ARTIK DUR LAZIM
17 Nisan / 20.30
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

DÖNÜŞÜM
18 Nisan / 20.30
Altkat Sanat

CİMRİ
19 Nisan / 20.30
Çevre Tiyatrosu

BİR DELİNİN HATIRA 
DEFTERİ
19 Nisan / 20.30
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

İKİNİN BİRİ
20 Nisan / 20.30
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

ANNEM, OĞLUM VE BEN
21 Nisan / 18.30
Tiyatro Pera

DALİ’NİN KADINLARI
22 Nisan / 20.30
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi

ANNE FRANK’IN HATIRA 
DEFTERİ
25 Nisan / 20.30
Altkat Sanat

ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ
3 Mayıs / 20.30
Sahne 3

AÇI KENAR AÇI
8 Mayıs / 20.30
Sahne 3

ZENGİN MUTFAĞI
23 Mayıs / 20.30
DasDas

TİYATRO
ZEBERCET

Edebiyatın usta ismi Yusuf Atılgan’ın 1973 yılında yayımladığı 
Anayurt Oteli, edebiyat ve sinema dünyasının ardından tiyatro 

sahnesinde de iz bırakacak. Kült eseri, oyun yazarı Firuze 
Engin “Zebercet” ismiyle tek kişilik oyun olarak tiyatroya 

uyarladı. Oyunda, varlığını kendisinin bile sorguladığı taşra 
adamı Zebercet, iç ve dış dünyasını seyircilere açıyor. Kerem 

Ayan’ın yönettiği Halil Babür’ün oynadığı Zebercet 8 Nisan’da 
ENKA Oditoryumu’nda.

Tarih: 8 Nisan / 20.30
Mekân: ENKA Oditoryumu
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KİMMİŞ O?
1 Nisan / 20.30
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

MUTFAK ALTYAPI
1 Nisan / 20.30
BKM Mutfak

SABANCI GÖSTERİ MERKEZİ 
ETKİNLİKLERİ
2 – 30 Nisan
Sabancı Gösteri Merkezi

KOMİK GAZİNO
4 Nisan / 20.30
Caddebostan Kültür Merkezi

DANSIN RİTMİ
4 Nisan / 20.30
Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi

ANLATAMADAM 2019
5 Nisan / 21.00
Sahne Beşiktaş

ÇOK DA FİFİ HATUNLAR
5 Nisan / 20.30
Caddebostan Kültür Merkezi

HOCAPAŞA MEVLEVİLERİ – 
SEMA AYİNİ
5 Nisan / 19.00
Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi

YILMAZ ERDOĞAN VE 
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 
BUNLAR 2
6 Nisan / 20.30
Beşiktaş Kültür Merkezi

CUMHUR SARI İLE TARİHİN 
DİBİ
6 Nisan / 18.00
BKM Mutfak

HANGİMİZ SEN, HANGİMİZ 
BEN?
6 Nisan / 20.30
Sanataşehir

MESUT SÜRE İLE İLİŞKİ TESTİ
 7 Nisan / 17.00 – 20.00
Grand Pera

NOTRE DAME’İN KAMBURU 
MÜZİKALİ
7 Nisan / 19.00
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

FIRAT TANIŞ İLE GELİN TANIŞ 
OLALIM
7 Nisan / 16.00
artısahne Mecidiyeköy 

MİRAY
11 Nisan / 20.00
BKM Mutfak

BAR PSİKOLOĞU
12 Nisan / 19.00
BKM Mutfak

OKAN ÇABALAR
12 Nisan / 20.30
Caddebostan Kültür Merkezi

SEMA TÖRENİ – WHIRLING 
DERVISHES CEREMONY
14 Nisan / 17.00
Galata Mevlevihanesi

DOĞU DEMİRKOL
15 Nisan / 21.00
Beşiktaş Kültür Merkezi

SUNAY AKIN İLE GÖRÇEK
15 Nisan / 20.30
KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

CEM İŞÇİLER & CİHAN TALAY
18 Nisan / 20.30
Barış Manço Kültür Merkezi

ONUR GÖKÇEK & EMRE 
TAŞTEKİN
19 Nisan / 20.30
Caddebostan Kültür Merkezi

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
24 Nisan / 20.30
Beşiktaş Kültür Merkezi

KAFKAS KARTALLARI
28 Nisan / 19.30
Bostancı Gösteri Merkezi

KAAN SEKBAN SAÇMALAR
30 Nisan / 20.30
Caddebostan Kültür Merkezi

ANADOLU ATEŞİ – İSTANBUL 
DREAMS
5 Mayıs / 20.00
Bostancı Gösteri Merkezi

84
BU ETKİNLİĞİ
KAÇIRMAYIN
NİLGÜN BELGÜN’LE AŞK VE KOMEDİ
Hayat enerjisi, neşesi ve kahkahasıyla herkesin 
kendisine hayran bırakan oyuncu Nilgün Belgün, 
müzikli danslı gösterisiyle sevenleriyle bulu-
şuyor. Kendi hayat hikâyesinden ve anılarından 
yola çıkarak sahnelediği “Nilgün Belgün’le 
Aşk ve Komedi” 3 Mart’ta Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde. Belgün’ün “İçimdeki Kadın Aşk ve 
Komedi” isimli kitabından sahneye uyarlanan 
gösteride, sanatçının kimi zaman hüzünlü kimi 
zaman komik hikâyesine tanık olacaksınız. 
Serkan Budak’ın yönettiği gösteride Nilgün 
Belgün’e Melih Altın ve Cihat Can danslarıyla 
eşlik ediyor.
Tarih: 12 Nisan / 20.30
Mekân: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi
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EN ÇOK SATAN ALBÜM
• Aşık / Ebru Gündeş
• 10’a Özel / Feridun Düzağaç
• Maya / Mabel Matiz
• Ürkerek Söylerim / Jehan Barbur
• Serenad / Serenad Bağcan
• Gece ve Müzik / Çeşitli Sanatçılar
• Bendeniz Best Of Vol.1 / Bendeniz
• Geçmişe Susmasını Söyle / Nuri Harun Ateş
• An / Edis
• NR1 Hits 2019 / Çeşitli Sanatçılar

EN ÇOK SATAN KİTAP
• Hayat Cesurlara Torpil Geçer / Bircan Yıldırım
• Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı
• Gör Beni – İki Devrin Hikâyesi /
     Akilah Azra Kohen
• Zafer Sızlanarak Kazanılmaz / Haluk Tatar
• Camdaki Kız / Gülseren Budayıcıoğlu
• Metastaz / Barış Pehlivan – Barış Terkoğlu
• Ölüler Diyarı / Jean-Christophe Grange
• Kalbin Temizse Hikâyen Mutlu Biter /
     Hakan Mengüç
• Olağanüstü Bir Gece – Stefan Zweig
• Ikigai – Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı/          
    Hector Garcia

EN ÇOK SATAN DVD
• Örümcek Adam 2
• X-MEN Geçmiş Günler Gelecek
• Örümcek Adam 1
• Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
• Harry Potter ve Ölüm Yadigarları
• Thelma
• Harry Potter ve Melez Prens
• Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
• Aşk ve Savaş
• Küçük Deniz Kızı

AYIN DVD’Sİ
OCEAN’S 8

Yönetmen: Gary Ross
Oyuncular: Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, 

Sarah Pulson, Rihanna, Damian Lewis, Mindy Kaling

Ocean’s serisinin sekinci filme evlerimizin yeni konuğu. Seride George Clo-
oney’nin canlandırdığı Danny Ocean’ın kız kardeşi Debby Ocean, beş yıllık 

hapsin ardından serbest kalmıştır. Ancak tek bir amacı vardır: Yeniden soygun 
yapmak. Üstelik bu defa Met Galası’nı hedef alır. Ekibini toplar ve hedeflerine 

doğru kollarını sıvarlar: Galata katılan Daphne Kluger’in boynundaki değerli 
gerdanlığı çalmak... Serinin diğer filmleri gibi Ocean’s 8’de adeta yıldızlar geçi-

dine ev sahipliği yapıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Gary Ross oturuyor.

Bütün Öyküler – Olağanüstü 
Yolculuklar

JULES VERNE
Dünyanın Merkezine Yolculuk, Aya Yolculuk, De-
nizler Altında 20000 Fersah gibi eserleriyle her-
kesin hayallerini süsleyen Jules Verne’nin bütün 
öyküleri Alfa Yayıncılık’tan çıktı. “Bütün Öyküler 

– Olağanüstü Yolculuklar” isimli kitapta Verne’nin 
fantastik ve masalsı on altı öykü bir arada. Kitapta 
kimi zaman Amerikan İç Savaşı sırasında ablukayı 
zorlayan bir ticaret gemisince maceralara atılacak 
kimi zaman balon seyahati yapmak isteyen dramı-
nın tanığı olacak kimi zaman da Meksika donanma-

sının ilk gemilerine bineceksiniz.

Ürkerek Söylerim
JEHAN BARBUR

Sesi, müzisyenliği ve yazarlığı ile 
gönüllerde taht kuran Jehan Bar-

bur bu defa türkülerle ele geçiriyor 
sevenlerini. Sanatçı, Ada Müzik’ten 

çıkardığı yedinci solo albümü “Ürke-
rek Söylerim” de türküleri yorumlu-
yor. Keklik İdim Vurdular, Gesi Bağ-
ları, Şu Karşıki Dağda Kar Var dahil 

10 türkü seslendiren yorumcuya 
pek çok önemli isim eşlik ediyor.

Serenad
SERENAD BAĞCAN

Fazıl Say ile yaptığı çalışmalarla 
adını duyuran Serenad Bağcan’ın 
ilk solo albümü raflardaki yerini 

aldı. Serenad Bağcan, yedi şarkıdan 
oluşan albümünü “babama ve gen-
lerime vefa albümü” olarak nitelen-
diriyor. Bağcan’ın amcası, babası ve 
Fazıl Say’ın da katkıda bulunduğu 
albüm, Selda Bağcan’a ait Majör 

Müzik etiketiyle yayımlandı. 
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88_ breezy
90_ blue diamond

94_ k’nex ile eğlenceli bayram
94_ çağla şıkel ile anneler günü

94_ yakın gelecek marmara park avm’de
95_ varol yaşaroğlu ile stop motıon

95_ kalben rüzgârı esecek
96_ yeni türkü marmara park’a geliyor

96_ evrim akın marmara park’ta çocuklarla buluşuyor
97_ dünyanın en büyük robotik etkinliği

98_ çanakkale zaferini kutladık



BREEZY
MARMARA PARK AVM’DE MART AYINDA ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞAN 
BREEZY ÖZELLİKLE GENÇLERİN SEVDİĞİ BİR MARKA. BREEZY TASARIM 
DİREKTÖRÜ FATOŞ TARAKÇI İLE MARKANIN ÖYKÜSÜNÜ KONUŞTUK.

Fotoğraflar  ÇAĞDAŞ UYANIK
Röportaj ÖZLEM TÜRKDOĞAN
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BREEZY



Breezy ne zaman, nasıl kuruldu? Markanızın 
öyküsünü anlatabilir misiniz?
Firma kurucumuz  Serkan Aslan kendi tasarladığı ve 
butik adetlerde imal ettiği ürünlerin çok talep görmesi 
üzerine  2010 yılında Breezy markasını kurdu.

Breezy, tüketici nezdinde nasıl bir imaja sahip?
Standardın dışında daha cesur ve dünya trendine uygun 
ürünler arayan tüketicimiz, uygun fiyat ve doğru kaliteyle 
bu ürünlere sahip olmaktan memnun.

Spor kıyafetlerde  kumaş kalitesi de çok önemli. 
Breezy ürünlerinde  kullanılan kumaşları seçerken 
nelere dikkat ediliyor?
Her yaş ve her tarzda tüketiciye sahip olsak da rahat 
giyinmek isteyen ve sokak stiline sahip insanları özellikle 
de gençleri giydiriyoruz. Bu nedenle tasarımların yanı 
sıra ürünlerin rahat ve konforlu hissettirmesi bizim için 
ön planda yer alıyor. İnsanların içinde kendini rahat 
hissedeceği, bedeni hapsetmeyen kumaşları tercih 
ediyoruz.

İlkbahar ve yaz sezonu Breezy ürünlerinde  
sizce neler öne çıkacak? Nasıl kampanyalar 
yapıyorsunuz?
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlar artık 
özel hayatlarının yanı sıra iş hayatlarında da  şık oldukları 
kadar rahat giyinmek istiyorlar. Bu nedenle ürünlerimizi 
tasarlarken bu ihtiyaçlardan yola çıkarak rahat kesim 
kumaş pantolonlar üzerine kombinleyecekleri oversize 
tişörtler, denim görünümlü örme kumaşlar, rahat kesim 
şık rengârenk gömlekler üretiyoruz

Breezy koleksiyonlarında özellikle sloganlı ürünler 
çok seviliyor. Bu sloganları nasıl belirliyorsunuz?
Evet, sloganlı ürünleri çok seviyoruz. Sloganlı ürün 
giymek, içinden geçenleri dışarıya haykırmak gibi. 
Sloganlarımızı seçerken global fikirlerden yola çıkıyoruz. 
Bazen umut vaat eden bazen de  isyan eden bir 
duruşumuz var. Sloganlarımızı özellikle genç tüketiciler 
çok beğenerek giyiyor.

Müşteri profiliniz nasıl bir yelpazeye sahip? Breezy 
erkeği kimdir?
Breezy her ne kadar genç erkek giyim markası gibi 
algılansa da çok geniş bir yaş yelpazesine hitap eden 
ürünler yapıyoruz. Breezy erkeği hangi yaşta olursa 
olsun modern, cesur, zamanı yakalamış ürünler seçip, 
giydiği kombinlerle bulunduğu her ortamda farkını ortaya 
koyabilir.

Marmara Parkı nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce 
Marmara Park nasıl bir alışveriş merkezi?
Çok farklı kriterli olan, farklı yaşlarda ve tarzda çok 
sayıda insanı bir araya toplayan enerjisi oldukça yüksek 
bir alışveriş merkezi.

Marmara Park AVM, Breezy için ne gibi avantajlar 
sağlıyor?
Marmara Park AVM ağırladığı geniş insan yelpazesiyle, 
ürünlerimizi bir araya getirmesi açısından bizim için 
önemli bir nokta. Burada bulunmaktan mutluyuz.

/  8 9
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BLUE DIAMOND
MARMARA PARK AVM’DE ŞUBESİ BULUNAN BLUE DIAMOND, 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PIRLANTA İHRACATÇISI. BLUE DIAMOND 
İŞLETME SAHİBİ NEVRA ZEYDAN’A PIRLANTA DÜNYASI İLE İLGİLİ 
MERAK ETTİKLERİMİZİ SORDUK.  

Fotoğraflar  ÇAĞDAŞ UYANIK
Röportaj ERDEM KABADAYI

I N F O  •  S A Ğ L I K9 0  / 

NEVRA ZEYDAN "BLUE DIAMOND, KENDİ ÜRETİM EKİBİ 
SAYESİNDE KOLEKSİYONLARINI İLK ELDEN OLUŞTURUYOR. 

BÖYLELİKLE MÜŞTERİLERİNE UYGUN FİYATLARLA
 ÜRÜNLERİNİ SUNUYOR." 



Blue Diamond, 2004 yılında kuruldu. Marka 
o günlerden bugünlere nasıl geldi? Markanın 
macerasını kısaca özetler misiniz?
Blue Diamond, 2004 yılından bu yana sektörde yer 
alıyor. Perakendeye 2014 yılında adım attı. Çok kısa bir 
sürede Türkiye’nin dört bir yanında 110 mağazaya ulaştı. 
Bunun en büyük nedeni elbette müşterilerine sunduğu 
avantajlar ve güven. 

Blue Diamond’un çok ciddi bir stoku ve üretim gücü 
bulunuyor. Kendi üretim ekibi sayesinde Blue Diamond 
koleksiyonlarını ilk elden oluşturuyor. Böylelikle 
müşterilerine uygun fiyatlarla ürünlerini sunuyor. Her 
bütçeye ve zevke hitap eden geniş ürün yelpazesini 
pırlanta konusunda uzman ekibi ile mağazalarında 
müşterilerinle buluşturuyor. 

Blue Diamond, 2004 yılında Türkiye’nin ilk Pırlanta 
Laboratuvarı’nı ve Pırlanta Akademisi’ni kurdu. 
Bize biraz bu eğitim merkezinizden bahsedebilir 
misiniz? Kimler eğitim veriyor ve alıyor?
Blue Diamond, Türkiye’de pırlanta ve renkli taşları 
inceleyip Uluslararası Pırlanta Konseyi standartlarına 
göre sertifikalandıran bir laboratuvara sahip. Uluslararası 
sertifikalı pırlanta eksperlerinin görev yaptığı 
laboratuvarda en son teknoloji ekipmanları ile pırlantanın 
tüm özelliklerine ait doğru ve güvenilir bilgi sunuluyor. 
 
Blue Diamond, pırlanta ve renkli taşlar konusundaki 
uzmanlığını sektör mensupları ile paylaşmak adına 
Pırlanta Akademisi'ni kurmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi 
işbirliği ile gerçekleştirilen kurslar, GIA (Gemological 
Institute of America) eğitimli uzman ekip tarafından 
veriliyor. Yurtiçi ve yurt dışında verilen eğitimler 
sayesinde bugüne kadar 3000’in üzerinde sektör çalışanı 
uzmanlaştırılmıştır.

Blue Diamond ürün gamını anlatır mısınız? Hangi 
ürünlerinizle ön plana çıkıyorsunuz?
Klasik tektaşlar, beş taşlar, tamturlar, elmaslar, gelin 
ve düğün alışverişlerinin vazgeçilmezi pırlanta setler 
koleksiyonumuzun en çok tercih edilen modelleri 
arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra zarif kolye 
uçları, ince bileklikler, pırlanta ve safir, zümrüt ve 
yakut gibi renkli taşların birlikte kullanıldığı modeller 
mağazalarımızda mücevherseverleri bekliyor. 

Pırlanta takı ve mücevheratta yoğun satış 
dönemleri var mı? Bu dönemlerde satışlar, diğer 
dönemlere göre nasıl bir artış gösteriyor?
Yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi ortak kutlanan 
özel günler tüm sektörlerde olduğu gibi bizde de daha 
yoğun geçen dönemler.

Pırlantaya olan ilgi gençler açısından nasıl? 
Gençlere özel tasarım yapıyor musunuz?
Öncelikle artık evlilik tekliflerinin vazgeçilmezi tektaş. 
Günümüzde evlilik tekliflerinde tektaş hediye etme 
geleneği çok yaygın. Kızlar artık tektaşsız evlenmiyor. 
Dolayısıyla pırlantaya ilgi genç yaşlarda başlıyor. 

Önceden sadece gösterişli takılarla karşımıza çıkan 
pırlanta artık zarif kolye uçları, bileklikler, küpelerle 
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Blue Diamond ekibi Marmara Park AVM mağazasında tecrübeli ve 
uzman ekibi ile misafirlerini her zaman güler yüzle karşılıyor. 
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günlük hayatın içine girdi. Gençler arasında kullanımı çok arttı. 
Bunun yanı sıra mezuniyet hediyesi, doğum günü armağanı olarak 
artık pırlantalı bir takı hediye etme alışkanlığı yerleşmeye başladı. 

Bir pırlanta satın aldığımızda en çok merak ettiğimiz konu 
gerçek olup olmadığıdır. Bu ürün doğal taş mıdır yoksa 
sentetik veya imitasyon mudur? Pırlanta alırken nelere 
dikkat etmeliyiz?
Pırlantanın değeri ve fiyatı 4C (renk, kesim, büyüklük, berraklık) 
olarak adlandırılan özelliklerine göre belirlenir. Tabii ki bu 
özelliklere göre pırlantayı değerlendirmek bir uzmanlık işidir. Bu 
nedenle pırlantanın bir markadan alınmasını öneririm. Çünkü 
marka güvendir, ürünün garantisini verebilir. Mücevherinizi tüm 
özelliklerini gösteren sertifikası ile beraber alırsınız size detaylı 
bir şekilde yardımcı olabilirler ve birçok seçeneği bir arada 
sunabilirler; çünkü işleri pırlantadır.

Pırlanta ürünlerde garanti önemli. Siz de bu süreç nasıl 
işliyor?
Tüm mücevherlerimiz müşterilerimize sertifikası ile birlikte 
verilmektedir. Sertifikanın üzerinde mücevhere ait tüm bilgiler 
yani ürün kodu, pırlanta ve renkli taşların karatı, gramı yer alıyor. 
Ürünlerimiz bu sertifika ile Blue Diamond garanti ve güvencesi 
altındadır. Müşterilerimiz bu sertifika ile tüm Blue Diamond 
mağazalarında bakım, değişim, gibi istedikleri tüm işlemleri 
gerçekleştirebilmektedir. 

Blue Diamond işletme sahibi Nevra Zeydan'a (sağda) göre takı 
alırken o ürünün sertifikası ve garanti belgesinin olmasına 
mutlaka dikkat etmek gerekiyor. 
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Evlilik teklifinde bulunacak kişiler nasıl bir 
yüzük almalı? Siz daha iyi gözlemleme fırsatı 
bulmuşsunuzdur, hangi ürünleriniz kadınları daha 
çok mutlu ediyor? 
Pırlanta tektaş simgelediği değerler nedeniyle çok 
anlamlıdır. Işıltısı ve özel olması ile büyüleyicidir. 
Aşkı ifade eder. Bu nedenle tektaş evlilik teklifi için 
vazgeçilmez olmuştur. Pırlanta tektaş yüzük seçerken ilk 
belirlenmesi gereken nokta, istediğiniz pırlanta büyüklüğü 
ve bütçe olmalı. Tektaşın büyüklüğü onu takacak kişinin 
kullanım şekline, alışkanlıklarına ve fiziksel özelliklerine 
göre belirlenebilir. Bütçe olarak da tüm dünyada 
benimsenmiş olan yaklaşıma göre aylık gelirin en az 2 
katı bir bütçe baz alınabilir.   

Özel günler için farklı ürünler tasarlıyor musunuz? 
Anneler Günü yaklaşıyor bugüne özel tasarımlarınız 
olacak mı?
Anneler Günü için özel bir modelimiz olacak. Özel 
günler dışında Blue Diamond olarak her ay yeni bir 
model hazırlayıp 399 TL’lik gibi çok avantajlı bir fiyatla 
müşterilerimize sunuyoruz. 

Marmara Park AVM, sizin mağazanız için ne gibi 
avantajlar sağlıyor? 
Lokasyon yönünden kritik ve merkezi noktada olması, 
çocuk oyun alanlarının ve çok sayıda marka mağazaların 
varlığı Marmara Park AVM’nin tercih edilmesinde önemli 
rol oynadı. Bu nedenle mağazamızda her kesimden birçok 
ziyaretçiye hizmet verme şansını buluyoruz.
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Marmara Park, Anneler Günü etkinlikleri 
kapsamında 10 Mayıs’ta Öykü Serter’in 

moderatörlüğünde Çağla Şıkel ile bir söyleşi 
düzenleyecek. Zemin katta bulunan etkinlik 
alanında yapılacak söyleşide konuklarımız 

ziyaretçilerden gelen soruları da cevaplayacak. 
Söyleşimize tüm ziyaretçilerimizi özellikle 

annelerimizi mutlaka bekliyoruz.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE 
ANNELER GÜNÜ

Yaratıcılığı eğlence ile buluşturan K’nex oyuncakları 
31 Mayıs – 8 Haziran tarihler arasında Marmara Park 
AVM’de çocuklara bayram yaşatacak. El becerilerini 

destekleyici ve merak artırıcı K’nex atölyelerinde çocuklar 
kendi yaptıkları robotlarla arenada yarışıp, K’nex figürlerini 

de stop motion alanında animasyon filme dönüştürerek 
eğlenceyi katlayacaklar. Zemin kat etkinlik alanında 13.00- 

20.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğimize 6-14 
yaş arasındaki tüm çocukları bekliyoruz.

Düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan 
Marmara Park Alışveriş Merkezi, 18-26 Mayıs tarihleri arasında 
teknoloji meraklılarını bir araya getirecek SmarTech ile yeni bir etkinliğe 
daha imza atacak. Marmara Park AVM ziyaretçileri Pen+, Volterman, 
Oddball, robot hayvanlar gibi son teknolojiye sahip birçok ürünü 
deneyimleme fırsatı yakalayacak. SmarTech etkinliğiyle Marmara Park 
AVM ziyaretçileri yakın geleceğin teknolojileri ile buluşacak. Etkinlikte, 
ziyaretçilerimiz hayatımızda fazlası ile yer edinecek birbirinden ilginç 
teknolojik cihazlar hakkında bilgi edinirken bu teknolojileri deneyimleme 
fırsatını da yakalayacak.

K’NEX İLE 
EĞLENCELİ BAYRAM

YAKIN GELECEK 
MARMARA PARK AVM’DE
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Gerçekleştirdiği etkinliklerle bahara keyif katmaya devam 
eden Marmara Park, sevilen şarkıcı Kalben’i müzikseverlerle 

buluşturacak. 7 Mayıs Salı günü gerçekleşecek konserde 
Kalben; Sadece, Saçlar, Haydi Söyle, Sonsuza Kadar,  

Al Beni gibi birbirinden güzel şarkılarını Marmara Park 
ziyaretçileri için seslendirecek. 2014 yılında yalnızca 

gitarın eşlik ettiği “Sadece” şarkısının videosu, Türkiye 
Sofar Sounds videoları içerisinde tıklanma rekorları kıran 

Kalben, ilk albümünü 2016 yılında çıkardı. Kısa sürede 
geniş bir hayran kitlesi kazanan Kalben, 2017’de Yılın En İyi 

Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı Ödülü’ne layık görüldü. Genç 
şarkıcının ikinci albümü Sonsuza Kadar ise 2018 yılında 

müzikseverlerle buluştu.

Marmara Park Alışveriş Merkezi, ev sahipliği yaptığı 
birbirinden keyifli etkinliklerine nisan ayında, çocukların 
sevgilisi Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu’nun katılımı 
ile düzenleyeceği Stop Motion Animasyon Atölyesi ile 
bir yenisini daha ekleyecek. 26 Nisan Cuma günü saat 
14.00’da düzenlenecek etkinlikte Yaşaroğlu, çocuklarla bir 
araya gelerek onlara animasyonun inceliklerini öğretecek. 
Çocuklara yaratıcılıkları kullanma fırsatı sunan etkinlik 
sonunda ise çocuklar tarafından hazırlanan animasyonlar, 
telefon ya da tablet üzerinden izlenecek ve kolaylıkla sosyal 
medyada paylaşılabilecek bir formata dönüştürülecek. Stop 
Motion Animasyon Atölyesi’nin ardından Varol Yaşaroğlu, 
saat 16.00’da Kral Şakir kitap serisinin imza gününde 
çocuklarla bir kez daha buluşacak.

KALBEN RÜZGÂRI 
ESECEK

VAROL YAŞAROĞLU 
İLE STOP MOTION
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Marmara Park Alışveriş Merkezi, Türk 
müziğinin ünlü isimlerini ziyaretçileriyle 

buluşturduğu konser serilerine, Yeni 
Türkü konseriyle devam ediyor. 25 

Nisan Perşembe günü saat 17.00’de 
gerçekleşecek konserde, Türkiye’nin 
en değerli gruplarından Yeni Türkü; 
Fırtına, Olmasa Mektubun, Sezenler 

Olmuş, Telli Turna gibi birbirinden güzel 
şarkılarını hayranları ve Marmara Park 

ziyaretçileri için seslendirecek.

1977 yılında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar 
ve Selim Atakan tarafından kurulan Yeni 

Türkü, 40 yılı aşkın müzik hayatında 
hayranlarının dilinden düşmeyen 
unutulmaz parçalara imza attı. 

Özellikle, sözleri Murathan Mungan’a 
ait şarkılarıyla hatırlanan grubun, Şimdi 
ve Sonra isimli son albümü 2013 yılında 

müzikseverlerle buluştu.

Marmara Park Alışveriş Merkezi, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 
düzenlenecek birbirinden eğlenceli 

etkinliklerle çocukları yalnız bırakmıyor. 
19 Nisan’da gerçekleşecek Şans Duvarı 

yarışmasında çocuklar, Çocuktan Al 
Haberi programının sunucusu ve Güldür 
Güldür Show’un kadrosuna yeni katılan, 
sevilen oyuncu Evrim Akın ile buluşuyor. 
Sunuculuğunu Hakan KA’nın üstleneceği 

Şans Duvarı yarışmasında çocukları 
birbirinden güzel sürpriz hediyeler bekliyor. 

Marmara Park Alışveriş Merkezi, 19 
Nisan’da 16.00-17.00 saatleri arasında Şans 

Duvarı yarışmasına katılmak isteyen tüm 
çocukları bekliyor.

YENİ TÜRKÜ 
MARMARA PARK’A 

GELİYOR 

EVRİM AKIN 
MARMARA PARK’TA 

ÇOCUKLARLA 
BULUŞUYOR
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Dünyanın en büyük robot yarışmaları için tercih edilen platform olan 
VEX IQ OFF-SEASON Robotik Turnuvası Marmara Park AVM’de başlıyor. 
Lise düzeyinde 25’in üzerinde takımın katılacağı turnuva 13-14 Nisan 
tarihlerinde Marmara Park AVM’de gerçekleşecek ve tüm İstanbullular 
tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek. Kar amacı gütmeyen Ro-
botics Education & Competition (REC) Vakfı, her yıl ülke genelinde üç 
farklı kategoride robotik etkinlikleri düzenliyor. Vakıf, VEX IQ Yarışması’nı 
ilkokul ve ortaokul öğrencileri için, VEX Robotics Yarışması’nı ortaokul 
ve lise öğrencileri için, VEX U Yarışması’nı ise üniversite öğrencileri için 
düzenliyor. 13-14 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek turnuvaya, 
lise düzeyindeki 25’in üzerinde öğrencilerden oluşan takımlar katılacak 
ve birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Marmara Park AVM’de 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak 
takip edilebilecek turnuvada öğrencilerin oluşturacağı takımlar, özel ola-
rak hazırlanan yarışma sahalarında oyun kuralları çerçevesinde en fazla 
puanı toplamaya çalışacaklar. Turnuvanın sonunda rakiplerine üstünlük 
sağlayarak finale kalmayı başaracak yarışmacılar ise sürpriz ödüllerin 
sahibi olacak.

Marmara Park Alışveriş Merkezi, 4 Nisan’da Feridun Düzağaç 
konseriyle ziyaretçilerine müzik dolu keyifli anlar yaşattı.  

Dört yıl aradan sonra 10’a Özel albümüyle müzikseverlerin 
karşısına çıkan Feridun Düzağaç en güzel şarkılarını 4 

Nisan Perşembe günü saat 17.00’de düzenlenen konserde, 
hayranları ve Marmara Park ziyaretçileri için seslendirdi. 

Müzik hayatına 1988 yılında dört arkadaşıyla birlikte kurduğu 
“Tını” grubuyla başlayan şarkıcı, besteci ve söz yazarı 

Feridun Düzağaç, 90’lı yıllardan itibaren özellikle duygu 
dolu şarkılarıyla dikkat çekti. 2009 yılında ise Beni Bırakma 

şarkısının klibiyle Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde “Yılın 
Klibi” ödülüne layık görüldü. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK 
ROBOTİK ETKİNLİĞİ 

EN GÜZEL 
ŞARKILARINI 

MARMARA PARK 
ZİYARETÇİLERİ İÇİN 

SÖYLEDİ

No: 34 NİSAN 2019
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Marmara Park Alışveriş Merkezi, ev sahipliği yaptığı 
birbirinden farklı ve keyifli etkinliklere 18 Mart Çanak-
kale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel düzenlediği 
canlı heykel gösterisi ile bir yenisini daha ekledi.  18 
Mart Pazartesi günü 14.00, 15.00 ve 16.00 saatlerinde 
gerçekleşen gösteride, Marmara Park’ı ziyaret edenler 
alışveriş merkezinin sürpriz noktalarında canlı heykeller 
tarafından karşılandı. Marmara Park, bir sokak sanatı 
olan canlı heykellerle alışveriş merkezine taşıyarak 
ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Lego Festivali Marmara Park’ta çocuklarla buluştu. 
9-17 Mart tarihleri boyunca dünyanın önde gelen 

oyuncak markalarından Lego, birbirinden eğlenceli 
aktiviteler ile miniklere renkli saatler yaşattı.

Dev Lego heykeller, Lego workshopları ve daha fazlası 
festival boyunca minik misafirlerle bir araya gelirken, 

hem eğlenceli hem eğitici bir dünyanın kapıları çocuk-
lar için araladı. Lego City alanında çocuklar, şehrin 

binaları ve araçlarını çeşitli boyutlarda parçalar kul-
lanarak tasarlayıp sergilerken, Lego Friends alanında 
Lego parçaları ile kendilerine ev, bahçe veya Friends 
kızları için sahne tasarlama fırsatı buldu. Lego Nin-
jago Spinjitzu oyuncakları ile Lego Ninjago alanında 

çocuklar için heyecan doruğa çıktı. Dev fil heykelinin 
yer aldığı Lego Duplo alanında çocuklar eğlenirken, 

öğrenmenin tadını çıkardılar.

ÇANAKKALE 
ZAFERİNİ 
KUTLADIK

LEGO FESTİVALİ 
MARMARA PARK’TA!

CENNET VATANIN
KUTSAL ŞEHİTLERİ

18 Mart Çanakkale Şehitleri  Anma Günü’ne özel
Canlı  Heykel Gösterisi  i le şanlı  geçmişimizi

yeniden canlandırıyoruz.

18 Mar t
14.00
15.00
16.00
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Marmara Park, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Armağan 
Çağlayan ve Uğurkan Erez organizasyonu ile kadınların 
sevdiği iki ismi ağırladı. 8 Mart Cuma günü 15.00-16.00 
saatleri arasında zemin katta bulunan etkinlik alanında Pınar 
Altuğ ve Öykü Serter ziyaretçilerimizle buluştu. Kadınların 
hayata kattıklarını, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları 
paylaşan Pınar Altuğ ve Öykü Serter kendi hayatlarından 
hikâyeler anlatırken, ziyaretçilerden gelen soruları da 
cevapladı.

Yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinlikleri ve 
kampanyaları ile ziyaretçilerinin yanında olan 

Marmara Park, ünlü ve başarılı astrolog Hande 
Kazanova ile astroloji meraklılarını buluşturdu. 
23 Şubat Cumartesi günü yapılan özel astroloji 

söyleşisinde 2019’ta bizleri neleri beklediği 
konuşuldu. Ziyaretçilerin kendi burçları 

hakkında da soru sordukları etkinlikte Hande 
Kazanova yeni yıldaki burçları yorumladı. 

14-20 Şubat tarihleri arasında 200 TL ve üzeri 
alışveriş yapanlar arasında gerçekleştirilen 

çekilişin 3 kazananı Hande Kazanova’dan doğum 
haritası yorumunu aldı. 

PINAR ALTUĞ VE
ÖYKÜ SERTER İLE 
KADINLAR GÜNÜ’NDE 
BULUŞTUK!

HANDE KAZANOVA 
YILDIZLARIN 

SIRLARINI PAYLAŞTI



Marmara Park AVM, Sevgililer Günü’nde çiftleri eğlendirirken, 
sürpriz hediyelerle onları mutlu etti. 13-16 Şubat tarihleri ara-
sında AVM içerisine kurulan Fun Screen ekranları ile ziyaretçi-
lerini şaşırtan Marmara Park, eğlenceli soruları ile gülümse-
tirken, sürpriz hediyeleri ile ziyaretçilerinin Sevgililer Günü’nü 
kutladı. Ekranda bir fotoğraf karesi gibi hareketsiz bir şekilde 
duran oyuncunun hareketlenmesi ile ziyaretçileri şaşırtan Fun 
Screen ekranları, interaktif bir şekilde iletişim kurdu. Ekranlar 
aracılığıyla yöneltilen sorulara yüksek sesle doğru cevap ve-
renler birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu. 

SEVGİLİLER YARIŞTI
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 “Oturduğunuz Yerde Kilo Verin” adlı kitabında, çalışanlara 
ve günlük yaşamında yeterince hareket edemeyenlere bes-

lenme tüyoları veren diyetisyen Banu Kazanç, 8 Şubat’ta 
Marmara Park AVM ziyaretçileriyle buluştu. Kazanç söyle-
şide “Kilo veren insanın özgüveni artar, kendini iyi hisseder 
ve bu da iş performansını olumlu yönde etkiler. Hareketsiz 

bir iş hayatına sahip olanlar için kilo verme süreci zorlaş-
maya başlar. Zira yoğun iş temposu, beslenme alışkanlık-
larını olumsuz yönde etkiler. Bu durumu tersine çevirmek 

mümkün. Çalışanların beslenmesindeki püf nokta iştah 
kontrolü ve kan şekerinin aşırı düşmesini önlemektir. Bu-

nun için öğün atlamamak ve öğünlerde tüketilecek besin-
leri dengeli yaymak büyük önem taşıyor” dedi.

BANU KAZANÇ’TAN 
KİLO VERMENİN 

SIRLARINI DİNLEDİK



   Adidas 0212 852 33 49

   ADL 0212 853 55 50

  Aker 0212 854 21 93

   Altınbaş 0212 852 57 63

  AMF Bowling ve Eğlence Merkezi 0541 825 61 25

  Aliss 

   Altınyıldız 0212 852 28 73

   Arby's 0212 852 58 64

   Arçelik 0212 853 05 50

   Arifoğlu 0212 853 99 11

   Armağan Oyuncak 0212 852 84 26

   Atasay 0212 873 01 00

   Atasun Optik 0212 852 59 73

  Atelier Silver 0212 853 02 88

  Athletic Zone 0212 852 22 71

  Avva 0549 824 85 49

  Ayakkabı Dünyası 0212 824 02 68

   B&G 0212 853 71 89                                                                      

   Bambi Ayakkabı 0212 853 77 65

   Batik 0212 852 47 55   

  Baydöner 0212 852 56 83                                      

   Bernardo 0212 853 17 74

   Bershka 0212 853 31 38

   Beta 0530 232 51 23

   Beymen Club 0212 852 45 30

  Breezy  0212 854 01 54   

   Bolçi 0212 852 69 02                

   Bosch 0212 852 91 69

   Boyner 0212 854 31 04 - 0212 852 48 21

  Burger House 0212 257 67 87

   Burger King 0212 854 23 88

  Butik Şiir 0212 590 25 26 

   Calzedonia - Intimissimi 0212 854 13 06 - 0212 852 11 67

   Cella 0212 853 93 83

  Cepax 0507 012 52 75

   Ceyo 0212 853 82 25

   Choc'nette 0533 036 87 50

   Cinemaximum 0850 878 30 45

  CK 0532 054 74 71

  Coffee Cup 0212 852 90 00

   Columbia 0212 853 18 54

   Colin's 0212 853 38 11

   Collezione 0554 538 11 52

   Corn in Cup 0212 603 60 30

   Çift Geyik Karaca 0212 852 65 80

   D&R 0212 853 06 12

  D’S Damat 0212 852 14 14

   Dagi 0212 854 12 90

   Damat 0212 853 01 50

   De Facto 0212 853 32 08

   Deichmann 0212 854 37 70

  Deniz Kabuğu 0212 852 78 31

   Deriden 0212 852 15 35

   Derimod 0212 853 18 51

  Desa 0212 852 93 89

  Divarese 0212 854 36 56

   Diyar Lahmacun 0212 852 71 91

  Döner Stop 0212 853 63 65

   Dry Center 0212 853 44 39

   Eda Gümüş 0212 852 65 00

   Efor 0212 853 68 65

  Elle 0212 854 29 09

   Emo Optik 0212 852 08 78

   Emsan 0533 918 59 68

   English Home 0212 987 39 39

   Fenerium 0212 853 13 80

   FLO 0212 853 66 05

   Flormar 0530 767 30 05

   Forever New 0212 852 80 15

  Freeway 0212 853 53 57

  G-Lingerie 0212 853 10 72

  Gallery Crystal 0212 854 00 42

   Golden Rose 0533 476 40 41

   Goose 0212 853 15 74

   Gratis 0212 705 27 71

   Green Salads 0212 852 10 32

   Greyder 0212 853 68 94

   Groomsman Lostra 0212 852 55 74

   GS Store 0212 676 19 05

   Gülaylar Altın 0212 852 95 51

   Güven Saatçim 0212 623 25 25

   H&M 0212 854 33 89

   Hacı Şerif 0212 444 19 38 

   Haribo 0530 314 73 93

  Harmoni 0212 852 00 19

  Hasırlı 0212 885 12 12

   HD Döner 0212 852 34 45

   HD İskender 0212 852 86 81

   Home Sweet Home 0212 854 13 38

   Hotiç 0212 853 84 45

  Hummel 0212 852 22 72 

   Ice Dream 

  IGS 0850 420 04 47-(239)

   Intersport 0212 853 41 14

   İnci 0212 853 61 95

   İpekyol  0212 854 20 73

  Jack & Jones 0549 727 36 17

   Jolly Tur 0212 852 02 26-66

  Kahve Sarayı 0212 853 21 55 - 54 - 51

   Karaca Züccaciye 0530 159 60 85

   Karanfil Çiçekçilik 0537 797 25 94

   Kartal Yuvası 0212 854 33 63

   Kemal Tanca 0212 853 59 77

   Kiğılı 0212 853 41 30

MARMARA PARK MAĞAZA LİSTESİ
    MAĞAZA ADI MAĞAZA TELEFONU     MAĞAZA ADI MAĞAZA TELEFONU
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   Kip 0212 853 75 41

   Korkmaz 0212 854 09 90

   Koton 0212 854 22 08

   Köfteci Ramiz 0212 854 05 97

  Kum House 0541 825 61 25

   LC Waikiki 0212 853 87 89

   Levi's 0212 853 39 07

   Linens 0212 853 01 14

   Little Big 0212 854 23 49

   Loft Jeans   0212 852 06 38

  Lokum Atölyesi 0212 852 45 59-55

  Love My Body 0212 853 22 85

  Lufian 0212 854 23 46

   Lunch Box 0212 853 35 10

  MACFit 0212 258 07 99

  Madame Coco 0507 079 71 59

   Mamino 0212 852 24 10

  Mango 0212 852 72 56

  Matmazel 0212 852 68 23

   Mavi 0212 703 31 24

   Max Moda 0212 854 22 70

   MC Donald's 0212 852 99 03

   Media Markt 0212 999 52 71-72-74

  Merhaba  Pasta 0212 853 20 23

  Moda Park Terzi 0212 853 84 44

  Miniso 0212 853 58 66

   Mr.Kumpir 0212 853 06 52

   Mrk.Tantuni 0212 852 40 55

   Nedim Döviz 0212 854 31 31

   Neta Car Wax 0212 852 07 67

   Network 0212 854 36 69

   New Balance 0212 853 46 28

   Nike 0212 852 90 75

   Opmar 0212 852 54 41

   Ortopedia 0212 852 99 96

   Oxxo 0212 853 95 20

   Oysho 0212 854 20 26

   Özsüt 0212 853 54 71

   Panço 0212 853 54 03

   Penti 0212 852 86 92

   Pet Mekan 0212 854 27 31

   Pideko 0212 853 69 82

   Pidem 0212 853 28 81

   Pierre Cardin 0212 852 09 22

   Polo Garage 0212 853 52 71

   Popeyes 0530 977 62 25

   Porio 0212 876 74 74    

  Pronail Jojo May 0212 853 36 23

  Pull&Bear 0212 853 17 12

   Puma 0212 999 96 84

   Ramsey 0212 853 21 48

  Reebok 0212 852 89 19

   Roman 0212 854 18 93

   Rossmann 0212 854 33 77

   Saat&Saat 0212 852 11 36

  Saatçim 0212 623 19 19

   Salon Diva Uğur Kuaför 0212 853 25 58

  Samsonite 0212 853 79 60

   Samsung 0212 853 74 71

   Sarar 0212 854 04 01

   Saray Muhallebicisi 0212 999 28 58

   Sbarro 0530 977 32 39

   Sephora 0212 853 07 33

   Sette 0530 153 23 62

   Sevil 0212 854 05 59

   Siemens 0212 872 71 69

  Skechers 0212 852 52 86

   So Chic 0212 852 74 17

  Sport in Street 0212 852 92 48

   Stradivarius 0212 852 24 22

  Super Step 0212 853 23 50

   Süvari 0553 373 81 13

  Swarovski 0212 853 03 09

  Swatch 0212 853 58 23

  Taç Porselen 0212 852 00 70

   Tavuk Dünyası 0212 852 35 47

   Tefal 0212 780 26 27

   Teknosa 0212 852 12 30

   Tergan 0212 854 18 29

   The Company 0212 465 70 37

  Tırmanma Duvarı 0543 541 28 09

   Tiffany Tomato 0505 195 34 82

   Tobacco Shop  0212 854 29 11

   Troy 0212 853 00 96

  Tudors 0850 432 75 25

   Turkcell 0212 854 03 39

  Türk Telekom 0212 854 24 33

   Twist 0212 853 02 41

   US Polo 0212 854 18 07

   Vestel 0212 852 69 77

   Victoria's Secret 0212 852  54 89

   Vodafone 0212 852 10 97

   Waffle Stop 0212 852 53 10

   Watsons 0212 853 93 80 

   Yataş 0212 853 64 51-52

  Yiğit Kuyumculuk 0212 854 29 00

   Yves Rocher 0212 852 98 59

   Zara 0212 852 05 06

   Zen Pırlanta 0212 852 16 65

  Ziyafe (Kayseri Mutfağı) 0212 852 00 73



ZEMiNKAT

AMF Bowling 2
Arçelik 32
Arifoğlu K1
Armağan Oyuncak 30
B&G Store 29
Bernardo 19
Cepax K20
Choc’nette K13
CK Boğaziçi K22
Corn in Cup K3
Dry Center 11
Emsan 3
English Home 37
Gallery Crystal 21
Goose 17
Gratis 6
Gülaylar Altın 15
Hacı Şerif K4
Haribo K2
Home Sweet Home 12

Jolly Tur 25
Karanfil Çiçekçilik K11 
Korkmaz 4
KRC 27
LCW 40
Linens 38
Lokum Atölyesi 36
Mac Fit  1
Madame Coco 20
Mamino 39
Media Markt 23
Miniso 16
Neta Car Wax - P2 Otopark Katı
Opmar Optik 31
Panço 28
Porio 35
Rossmann 24
Salon Diva Uğur Kuaför 10
Siemens 7
Tefal 33

Taç 8
Teknosa 9
Turkcell 26
Türk Telekom 34
Vestel 22
Vicco 13
Vodafone 18
Yataş Bedding 5

ATM ler
Akbank
Denizbank
Garanti Bankası
Halkbank
İş Bankası
TEB
Vakıfbank
Yapı Kredi
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Climbing Wall - Tırmanma Duvarı
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1.KAT

Aker 74
Altınbaş 87
Altınyıldız 52
Atasay 58
Atasun Optik 88
Avva 53
Ayakkabı Dünyası 69
Bambi 68
Bauhaus 41
Beymen Club 63
Blue Diamond 91
Boyner 70
Butik Şiir K15
Carrefour SA 42
Cella K6
Çift Geyik Karaca 57
Damat 60
D’s Damat 66
Defacto 43
Deichmann 48

Deniz Kabuğu 76
Divarese 62
Flormar 59
G-Lingerie 79
Golden Rose K7
Groomsman Lostra 45
IGS 55
İpekyol 64
Kemal Tanca 56
Kiğılı 83
Kip 89
Koton 92
LCW 94
Lufian 84
Matmazel 86
Max Moda 73
Moda Park Terzi 46
Network 61
Pasta Sanatı Merhaba K5
Penti 82

Pierre Cardin 51
Polo Garage 65
Pronail Jojo May 47
Ramsey 67
Sarar 54
Sephora 81
So Chic 78
Super Step 80
Süvari 71
Tergan 90
The Company 72
Tudors 85
Watsons 44
Yiğit Kuyumculuk 93
Yves Rocher 49
Zara 77
Zen Pırlanta 50

Roket 1. Kat:
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Noktası

WC

Engelli WC
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ADL 108
Atelier Silver K16 
Batik 115
Bauhaus 95
Bershka 122
Beta 134
Bolçi K9
Boyner 127
Calzedonia & Intimissimi 111
Defacto 100
Deriden 98
Derimod 106
Desa 141
Eda Gümüş 121
Eda Gümüş K19
Emel Diamond 102
Greyder 99
GS Store 120
Güven Saat 131
H&M 128

Harmoni Büfe C410
Hasırlı Konya Mutfağı C408
Hotiç 136
İnci 139
Jack and Jones 133
Kahve Sarayı C407
Koton 142
LCW 144
Lunch Box 146
Love My Body 107
Mango 109
Nedim Döviz 117
New Balance 140
Ortopedia 119
Oxxo 114
Oysho 130
Pull&Bear 123
Roman 145
Saat&Saat 103
Saatçim K10

Samsonite 135
Saray Muhallebicisi 97
Sette 101
Sevil 105
Skechers 110
Sport in Street 124
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Swarovski 112
Swatch 143
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Acemoğlu Baklavaları K8
Adidas 163
Aliss 161
Arby’s 152
Athletic Zone 175
Baydöner 156
Bosch 174
Breezy 173
Burger House 194
Burger King 150
Ceyo 170
Cinemaximum 147
Coffee Cup 165
Colin’s 164
Collezione 185
Columbia 172
D&R 171
Dagi 186
Diyar Lahmacun 148

Döner Stop 159
Elle 182
Emo Optik 169
Fenerium 191
Flo 179
Green Salads 195
H&M 180
HD Döner 198
HD İskender 192
Hummel 176
Ice Dream K12
Intersport 178
Kartal Yuvası 177
Köfteci Ramiz 154
Kum House K21
Levi’s 189
Little Big 188
Loft Jeans 162
Mavi 160

Mc Donald’s 197
Mr. Kumpir 149
Mrk. Tantuni 158
Nike 190
Özsüt 196
Petmekan 167
Pideko 199
Pidem 193
Popeyes 151
Puma 183
Reebok 166
Samsung 181
Sbarro 153
Tavuk Dünyası 157
Tiffany & Tomato 187
Tobacco Shop 168
Waffle Stop K14
Ziyafe Kayseri Mutfağı 155
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