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Marmara Park’ta
Eğlence Bitmiyor!
¶ marmara Park alışver�ş merkez�m�zde yen� yıla y�ne neşe dolu akt�v�telerle
merhaba ded�k. sadece alışver�ş merkez�m�z� süslemekle kalmadık; 29, 30 ve 31
aralık 2018 tar�hler�nde düzenlenen aynalı canlı heykel göster�s� ve yılbaşı kortej�
�le z�yaretç�ler�m�ze eğlencel� anlar yaşattık. Pop müz�ğ�n�n romant�k �sm� Yaşar,
27 aralık’ta z�yaretç�ler�m�ze unutulmaz b�r konser verd�. ayrıca marmara Park
aVm’den 07-16 aralık tar�hler� arasında alışver�ş yapanlar muhteşem hed�yeler
kazanma fırsatını yakaladı.
¶ Geçt�ğ�m�z yıl olduğu g�b� bu yıl da s�zler �ç�n eğlencel�, �lg�nç ve sıra dışı etk�nl�kler
düzenlemeye devam ed�yoruz. astroloj� sevenler�n merakla tak�p ett�ğ� ünlü
astrolog hande kazanova, 23 Şubat’ta z�yaretç�ler�m�zle buluşacak. kazanova
z�yaretç�ler�m�zle key�ﬂ� b�r sohbet gerçekleşt�recek. ayrıca 14 Şubat-20 Şubat
tar�hler� arasında 200 tl ve üzer� alışver�ş yapanlar arasında gerçekleşt�r�lecek
çek�l�ş�n 3 kazananı da hande kazanova’dan doğum har�talarının yorumunu alacak.
söyleş�m�ze tüm z�yaretç�ler�m�z� bekl�yoruz.
¶ 8 mart Dünya kadınlar Günü'nde 15.00-16.00 saatler� arasında Pınar altuğ ve
öykü serter marmara Park'ın konukları olacak. bu özel söyleş�m�ze özell�kle kadın
z�yaretç�ler�m�z� bekl�yoruz.
¶ Yılın en romant�k günü yaklaşırken markalarımız da bugüne özel �nd�r�mler
ve kampanyalar hazırlıyorlar. sevd�kler�n� b�r armağan �le mutlu etmek �steyen
z�yaretç�ler�m�z mağazalarımızın v�tr�nler�nden �lham alab�lecekler� g�b� m’Park’ın
sayfalarına da göz atab�l�r. bu romant�k haftaya özel düzenleyeceğ�m�z yarışmamıza
s�zler� de bekl�yoruz. 13-16 Şubat tar�hler� arasında Fun screen ekranında ç�ftler
yarışacak. eğlencel� soruları yanıtlayan katılımcılarımız sürpr�z hed�yeler kazanacak.
¶ Yarıyıl tat�l�nde her yıl olduğu g�b� bu yılda çocuklarımıza özel etk�nl�kler
hazırladık. Dünya tavukları ve Yumurtaları serg�s� ve eğlence - eğ�t�m atölyeler� �le
çocuklarımız tat�l�n tadını doyasıya çıkardı. b�r d�ğer etk�nl�ğ�m�z lego Fest�val� de
9-17 mart tar�hler� arasında marmara Park aVm'de çocuklarla buluşacak. Fest�val
b�rb�r�nden eğlencel� akt�v�teler �le m�n�klere renkl� saatler yaşatacak.
¶ markalarımızın yen� koleks�yonlarını ve ürünler�n� marmara Park v�tr�nler�nden
tak�p edeb�leceğ�n�z g�b� derg�m�z�n moda ve st�l sayfalarına da göz atmanızda
fayda var. Derg�m�zde de etk�nl�kler�m�z g�b� yaşamın b�rçok noktasına dokunuyor.
Dekorasyon, teknoloj�, beslenme, çocuk sağlığı, otomob�l g�b� başlıklarımızı �lg�yle
okuyacağınızı üm�t ed�yoruz.
¶ bu sayımızı da beğenerek okuyacağınızı umuyoruz. marmara Park’ın yen�
etk�nl�kler�nde ve yen� sayımızda buluşmak d�leğ�yle...

BASKI

ihlas Gazetecilik a.Ş.
merkez mah. 29 ekim Cad.
ihlas Plaza no:11 a/41
Yenibosna / istanbul
tel: 212 454 30 00
© m'Park dergisi t.C. yasalarına uygun olarak
yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan yazı ile görseller
izinsiz kullanılamaz ve alıntı yapılamaz.
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Stil

8

S T İ L / KADIN

1

Elbise,
Oxxo

2

Pantolon,
Koton

3

Mont,
Beymen Club

4

Kolye,
Swarovski

5

Gözlük,
Italia Independent

6

Parfüm,
Chloe / Boyner

7

Ruj,
Tom Ford

8

Ceket,
Mavi

Koton

9

Ayakkabı,
Adidas

10

BOHEM STİL

BAHAR AYLARINA GÖZ KIRPTIĞIMIZ ŞU GÜNLERDE
ÖZGÜRLÜĞÜ VURGULAYAN BOHEM TARZ YÜKSELİŞTE.
DESENLERİ KARIŞTIRIP FARKLI AKSESUARLARLA KOMBİNİ
GELİŞTİREBİLİRSİNİZ. SPOR PARÇALAR İSE ELBİSELERİN
BOHEM HAVASINA DİNAMİZM KATACAK.

Çanta,
Divarese

11

Ceket,
Forever New

Je a
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S T İ L / ERKEK

1

Gömlek,
R amsey

2

Saat,
Maurice Lacroix

3

Gömlek,
Mavi

4

Kazak,
R amsey

5

Ayakkabı,
Levi's

6

Parfüm,
Bvlgari

7

Pantolon,
NetWork

8

Parfüm,
Tudors
NetWork

9

Sweatshirt,
Columbia

10

RAHATLIK ÖNEMLİ
İŞ HAYATINDA YA DA HAFTA SONU RAHATLIĞI ÖN PLANDA
TUTUYORSANIZ SEÇİMLERİMİZ SİZE YOL GÖSTEREBİLİR.
PAMUK DOKULU, RAHAT KESİMLERE SAHİP TASARIMLAR
EN ÇOK TERCİH EDİLENLER ARASINDA. BEBEK MAVİSİ,
KREM VE HAKİ TONLARI HER STİLLE UYUM SAĞLAYACAK.

Gözlük,
Adidas

11

Ayakkabı,
New Balance

8
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SEVGİLİLER
GÜNÜ ÖZEL

YILIN EN ROMANTİK GÜNÜ YAKLAŞIYOR. BU
ÖZEL GÜNE HAZIRLANMAK YA DA HEDİYE ALMAK
İÇİN MARMARA PARK AVM MARKALARININ
KOLEKSİYONLARINDAN İLHAM ALIN.

Rahatlık Tutkusu
addas Orgnals, Tokyo’nun yen nesl sokak
moda markası le hazırladığı ortak kapsül
koleksyonu “Have a Good Tme”ı 2019 İlkbahar/
Yaz sezonunda sunuyor. Have a Good Tme,
şmdnn ve geçmşn “rahat”a olan sevdasını
çeryor. Tokyo’dak cesur ve konk tasarım
yaklaşımı le Alman spor gym devnn 90’lı
yıllardak üretm arasında uyumlu br ortak
zemn buluyor. Sonuç olarak ortaya sportf
gyslerle tamamlanan grafk ağırlıklı br kapsül
koleksyon çıkıyor.

Kusursuz
Seçki
Ipekyol İlkbahar 2019 Koleksyonu,
modern, femnen ve mnmal
görünümleryle sezonu naf br şeklde
selamlıyor. Yen mevsme eşlk eden
slüetler, çnde barındırdığı zarf
detaylarıyla Ipekyol kadınına kusursuz
br seçk sunuyor. Zarf sırt detayıyla
öne çıkan trençkotlar, gündüzden
geceye değşen hava durumuna
uyum sağlıyor. Renk oyununa eşlk
eden trko elbseler, llüzyon etkl
desenleryle davetkar yönünü ortaya
koyuyor. Modern çzglere sahp
kıvırma, büzgü, düğüm efektl elbse
ve bluzlar, sezonun öne çıkan parçaları
arasında yern alıyor.

Fark Yaratın
So CHIC…, Sevgller Günü çn erkekler unutmadı ve
onlara özel br koleksyon hazırladı. Kolseksyonda
özel bleklklerden aksesuarlara, saatlerden tasarım
kol düğmelerne kadar pek çok seçenek bulacaksınız.

No: 33 ŞUBAT 2019
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“Kalbinin
Sesinden Git”
Aşk sezonunu kutlayan Swarovsk,
trendlere uyum sağlayan ve modern kadına
htap eden çok yönlü br takı koleksyonu
sunmakla brlkte Capr, Formentera,
Portofno ve Strombol adalarında
gerçekleşen br aşk seyahatnden lham
alıyor. Marka; aşkın gücüne ve ışıltısına,
yumuşak nude ve pembe renklern baştan
çıkarıcı paletne, sade çzglere ve aşkın
klask smgelernn yen yorumlarına hayat
veren kadınsı ve harka tarzlarla ışıltı katıyor.

Sen Özelsin
Coln’s, aşkın özgürlüğünü
sokağın nabzıyla buluşturan
temaların hakm olduğu
sonbahar-kış sezonu parçaları
le Sevgller Günü’nde “sen
özelsn” demenn en keyfl
haln sunuyor. Coln’s,
sevdklerne onları tanıdıklarını
göstermek steyenlere
koleksyonundak özgün
parçalarla yardımcı oluyor.

14

Kalbini Isıt
Sevgller Günü’nde çftler, aşklarını fade etmenn en
sıcak yolunu, Dechmann’ın yün şalları, pandufları,
ayakkabıları, çantaları ve atkılarında buluyor. Her zevke
uygun hedye alternatflernn yer aldığı koleksyon, hem
kadınların hem erkeklern kalbn ısıtacak tasarımlarla
14 Şubat’a hazır. Kadınların vazgeçlmez olan
ayakkabılar, kırmızı renk modelleryle erkeklern hedye
alma telaşına son veryor.

Büyüleyici
Trendler
Dünya ç gymnn ünlü markalarını tek çatı
altında br araya getren G Lngere, fonksyonel,
zarf ve şık tasarımlarıyla her kadının sahp
olmak steyeceğ modellerle dolu. Sevgller
Günü’nde de romantzmden ve son zamanların
büyüleyc trendlernden vazgeçmeyen kadınlar,
Avrupa’nın en ünlü markalarının en çok satan
modellern G Lngere çatısı altında bulacak.

Aşkınız Sonsuz
Olsun…
Trendy Hediyeler
KİP kış koleksyonunda yer alan ve özellkle Sevgller Günü çn şık
hedye alternatf olablecek tasarımlar KİP mağazasında yern aldı.
KİP erkeğnn casual görünümünü destekleyen renkl trkolar, balıkçı
yakalar, ceket formundak hırkalar, armürlü ve farklı dokulara sahp
pantolonlar, denmler, flaneller ve klaskten casual farklı tarzlara
htap eden gömlekler şık, trendy aynı zamanda ddalı br hedye
vermek steyenler çn deal seçmler.

Benzersiz
Tasarımlar
Forever New, yılın en romantk
ayını dantell elbseler,
ççekl tasarımlar ve göz
alıcı aksesuarlarla karşılıyor.
Sevgller Günü çn brbrnden
şık alternatfler sunan Forever
New, sevglsne şık br hedye
bulmakta zorlananlar ve bu
özel günde göz alıcı br şıklık
yakalamak steyenler çn
benzersz tasarımlar sunuyor.

No: 33 ŞUBAT 2019

Gülaylar özel olarak hazırladığı hedye koleksyonun
yanı sıra bu sene 14 Şubat’ta evllk teklf etmek
steyenler de unutmadı ve pırlantalı kalp yüzük
tasarladı. Klask tektaş yerne farklılık arayanlar çn
düşünülmüş bu özel tasarım pırlantalı kalp yüzük
le “evet” cevabı almayı garantleyeceksnz. 0,25 ct.
olan bu çok özel yüzük 2.999 TL’den satışa sunuluyor.
Üstelk Gülaylar mağazalarından yapacağınız
1000 TL ve üzer alışverşlerde hedye edlecek
olan “Pırlantalı Forever Kolye” le sevdğnze çfte
mutluluk yaşatacaksınız.
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Aşk Nakışı
Beymen Artstk Drektörü Murat Türkl
önderlğnde Beymen Club tasarım ekb
tarafından tasarlanan “Love” nakışlarının
öne çıktığı özel kapsül koleksyon, kırmızı,
syah renkler ve kışın vazgeçlmez ekose
desenyle kalpler ısıtıyor. Koleksyonda
aşk teması, bere ve atkılardan kazak ve
battanyelere tüm ürün gruplarına yayılıyor.

Değerli Armağan
Erkeklern gündüzden geceye modaya dar
tüm beklentlerne cevap veren koleksyonlar
sunan Ramsey’de Sevgller Günü çn şık ve
değerl hedye seçeneklern bulacaksınız.
Takım elbse, ceket, palto, gömlek, trko gb
ürünlern yanı sıra soğuk kış günlernde hem
sıcak tutacak hem de erkeklern şıklığını
tamamlayacak yün kaşkol, der ya da süet
eldvenlern yer aldığı zengn aksesuar
koleksyonu sevdklern ayrıcalıklı br hedye
le mutlu etmek steyenler beklyor.

16

Sıcacık Modeller
Hem kadınlar hem de erkekler çn
brbrnden şık ve rahat modeller sunan
FLO’da kadınlar, kombnlern kürk detaylı
sıcacık botlar ve kışın vazgeçlmez uzun
çzmelerle tamamlıyor. Erkekler se syah
ve kahvereng rengn öne çıktığı kalın
tabanlı, bağcık detaylı botlarla bu özel
günde şıklığını yansıtıyor.

Uyumlu Çiﬂer
Mav’nn Lugat365 ş brlğyle hayata geçrdğ “Aşk”
yazılı tşörtü Mav erkeğnn sevglsne hedye seçeneğ
olurken; “Fevkalade” yazılı sweatshrt Mav kızının
sevgls çn romantk br alternatf oluyor. Aşkın rengnn
koleksyona yansıyan ürünlernden kırmızı crop jean
ceket ve kalpler çarpıtan “Heartbeat” baskılı sweatshrt
de stl sahb aşıklar çn mükemmel…

“Onu” Şımartın
Şubat ayında ön plana çıkan kırmızı hedyelerde de tüm
enerjsn hssettryor. Erkekler çn brçok farklı hedye
alternatfnn arasından ön plana çıkan gömlek, sevgller
günü çn de lk terchler arasında yer alıyor. Tudors
gömlek koleksyonunda yer alan ekosel, düz, çzgl,
karel ve desenl gömlekler le her tarz erkek çn hedye
almak szn çn çok kolay olacak. Desenl kazaklar, renkl
hırkalar ve modern kesm yelekler hem hedyenz hem
de erkeklern stln tamamlayacak parçalardan olacak.

Minimal Stilin İzinde
NetWork Sonbahar/Kış 2018 kadın koleksyonunda sezonun en
renkl teması olan Back To Bascs, farklı dokuların aynı renk ve
tonlarla buluşmasından doğuyor. Basc kaşe kabanların kırmızı,
sarı, ekru fuşya ve lacvert gb renk alternatfleryle ton sür ton
kombnler yaratma mkanı sunan koleksyonda ayrıca ceket ve
pantolondan oluşan takımlar renk uyumunun altını çzyor. İpek
ve der gb materyallern yanı sıra, trko basc bluzlar da günlük
görünümünüzün mza ntelğndek tamamlayıcısı oluyor.
No: 33 ŞUBAT 2019
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Yaşayan
2019’UN RENGİ
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DÜNYA ÇAPINDAKİ RENK OTORİTESİ PANTONE,
2019 YILININ RENGİNİ CANLI MERCAN OLARAK
AÇIKLADI. “İYİMSERLİK VE MUTLULUK” OLARAK
TANIMLANAN MERCAN RENGİNDEKİ CANLILIK
VURGUSU, ÇEVRECİ YÖNÜNÜ DE İFADE EDİYOR.

ercan
No: 33 ŞUBAT 2019
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Tasarım endüstrisi için profesyonel renk
standartları ve dijital çözümler sunan Pantone, 2019’un rengini "Canlı Mercan” olarak
açıkladı. Rengin alt metninde “iyimserlik” ve
“mutluluk arayışının” olduğu belirtilirken,
mercandaki “canlı” vurgusunun ise çevreci
yönü ifade ettiği dile getiriliyor. Mercan
resiﬂerindeki bu rengin, iklim değişikliği ile
birlikte yok olma tehdidi altında olduğunun
da altını çiziyor. Yılın rengi ile ilgili yapılan
açıklamada, “Mercan, deniz altına yaşam
ve barınak kaynağı olduğu gibi, göz alıcı hali
ve sıcaklığı ile bizi kavrayıp, değişen dünyamızda canlılığı besliyor” denilerek dünyanın
dikkati mercan resiﬂerine çekiliyor.
Dijital dünyanın ve sosyal medyanın saldırısına günlük yaşamımızda giderek artan bir
şekilde maruz kaldığımız için umudumuzu
yitiriyoruz. Ve tüm bu olumsuzluğun ortasında bağlılık ve samimiyet sağlayan özgün
ve sürükleyici deneyimler arıyoruz. İşte
mercan rengi, doğuştan gelen iyimserlik
ve neşe dolu arayışlara duyulan ihtiyacı
sembolize ediyor ve bunları eğlenceli bir
şekilde ifade etme arzumuzu somutlaştırıyor. Mercan rengi aynı zamanda modern
yaşamın kaynaşmasını temsil ederken
doğal çevremizi de besleyici bir renk olarak
tanımlanıyor. Pantone Renk Enstitüsü İcra
Direktörü Leatrice Eiseman, “Tüketicilerin
insan etkileşimi ve sosyal bağlantıyı arzulamaları ile birlikte Pantone’nin mercan

renginin insancıllaştırıcı ve dinlendirici bir
etkisi de ortaya çıkıyor. Enerjik ve besleyici
bir rol oynayarak hayatı canlandıran bir
gölge olarak, PANTONE 16-1546 Living
Coral renklerin kolektif deneyimimizi nasıl
somutlaştırabileceğini ve bir anda küresel
kültürümüzde neler olduğunu yansıtabildiğini pekiştiriyor. Renk yaşamı deneyimleme
biçimimizi geliştiriyor ve etkiliyor” diyor.
16-1546 numarasıyla Pantone kataloğunda yerini alan mercan rengi, doğada
bulunan,tanıdık ve enerji verici yönleriyle de
dikkat çekiyor. Doğal olarak canlı ve ekosistemimizin merkezinde yer alan PANTONE
Living Coral, mercan resiﬂerinin farklı
renklerini de yansıtıyor. Bu yıl modadan
dekorasyona, aksesuarlardan kozmetik
ürünlerine kadar mercanla buluşmaya
hazır olun.

Pantone Lvng Coral, coşkulu doğasıyla,
dekoratf aksesuarlarda, masaüstünde veya
duvarda herhang br odanın ortamına çarpıcı
br renk katıyor.

21

Sosyal Medyada
Mercan rengi, dijital ortamlarda dikkat
çekicidir ve doğal yaşamın ilham verici
duygusunu barındırır. Canlılığı ve yüzdürme
gücü, sosyal medya ve dijital tasarımlara
pozitif enerji katacak.

16 - 1546

Living Coral

Moda ve Aksesuarlarda
Yılın rengi, hem erkeklerin hem de kadınların sokak ve davet stillerinde deneysel ve
eğlenceli tasarımlara ilham veriyor. Sıcak
renk tonu, basit renkli hikayelerde rahatlık
ve pozitif bir etki yaratıyor. Desenler, dokular ve hatta tek renkli görünümlerde çekici
ve cezbedici bir etki bırakıyor. Pantone
Living Coral, renk yelpazesinde çarpıcı bir
kontrast sağlamasıyla da dikkat çekiyor.
Kozmetikte
Tüm cilt tonlarını tamamlayan bir renk
tonu olan Pantone Living Coral, allık, göz ve
dudaktaki güzelliği doğal renklerle buluşturuyor. Kısıtlanmamış eğlenceli görünümler,
renklerin kaleydoskopunun merkezi olarak
paletler, dokular, parlaklıklar ve parlaklıklarla güzelliği denemeyi teşvik eden Living
Coral tarafından da vurgulanıyor.
Ürün Tasarımında
Living Coral, her yaş ve cinsiyetteki ürün
için doğal olarak uygundur. Pantone 161546 Living Coral gibi dokuya ve hoş renklere sahip olan malzemeler insancıllaştırma ve işitme özellikleri sergileyen ürünlere
olan arzumuza hitap ediyor.
İç Dekorasyonda
Dekorda cesur bir ifade olarak kullanıldığında Living Coral, pop-up kurulumlar ve
eğlenceli bir ruha bağlı etkileşimli alanlar
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gibi sürükleyici deneyimleri teşvik ediyor.
Dokunsallığa ve insan bağlantısına bağlı bir
renk olan Pantone Living Coral, tüylü kilim,
rahat battaniyeler ve yemyeşil döşemelerdeki evinizde sıcak, rahatlatıcı ve besleyici bir
his yaratıyor. Pantone Living Coral, coşkulu
doğasıyla, dekoratif aksesuarlarda, masaüstünde veya duvarda herhangi bir odanın
ortamına çarpıcı bir renk katıyor.
Ambalaj Tasarımında
Living Coral, ambalaj ve hediye tasarımları
için idealdir. Sıcak ve misafirperver, hayat
veren renk tonu bizi uzanmaya ve dokunmaya davet eder.
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UNUTMAYIN:

HEDİYELEŞMEK GÜZELDİR!
HEDİYENİN DEĞERİ ÖNEMLİ DEĞİLDİR, ÖNEMLİ OLAN HATIRLAMAKTIR.
HEDİYELEŞMEK İÇİN SEVGİLİLER GÜNÜ GÜZEL BİR FIRSAT SUNUYOR.

Atasay

Swarovski

Victoria's Secret
adL
Watsons

Forever New

Mavi

Guess
Saat&Saat

İpekyol
Sephora

Samsung Galaxy A9
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Ayakkabı Dünyası
Versace / Boyner

Michael Kors
Saat&Saat

LC Waikiki

The North Face
Boyner

İnci
Columbia

NetWork

Mango
Levi's
Yves Rocher

H&M

Beymen Club
Sephora
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ERKEKLER DE

HEDİYE SEVER!

BU ÖZEL GÜNDE SEVGİLİNİZE NE ALACAĞINIZI BİLEMİYORSANIZ ÖNERİLERİMİZ
SİZE YARDIMCI OLABİLİR.

Atasay

Sevil
Tudors

Forever New

Columbia

Colins

Koton

Vestel Venus E4
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So Chic

KİP

Philips

Samsung

Ayakkabı Dünyası
Levi's

The North Face
Boyner
Asus / Teknosa

D&R

Kiğılı

Saat&Saat

H&M

FLO
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Güzellik
ve Bakım
Trendleri

'un

GÜZELLİK ALANINDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER, TÜKETİCİLERİN
CİLT BAKIMI ÜRÜNLERİNE YENİ BİR AÇIDAN BAKMASINI
SAĞLADI. ARTIK GİDEREK DAHA FAZLA SAYIDA MARKA,
MÜŞTERİLERİNİN EVDE UYGULAYABİLECEKLERİ, SPA VE
DERMATOLOJİ UYGULAMALARI AYARINDA AMA ÇOK DAHA
HESAPLI ÜRÜNLER SUNMAYA BAŞLADI. 2019 YILINDA
ÇİNLİ KADINLARIN BAKIM RUTİNLERİNDEN YENİLEBİLEN
KOLAJENLERE PEK ÇOK TREND GÖRECEĞİZ.

27
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ÇİN USULÜ BAKIM
Çnl kadınların bakım ve güzellk sırlarının, geçtğmz yıllarda dünyayı kasıp
kavuran Korel ve Japon kadınların güzellk sırlarından farkı, teknolojk olmaları.
Çnl markalar, pazara sundukları her
ürünün odağına teknolojy koyuyorlar.
Çn, dünyanın en hızlı büyüyen güzellk
pazarı. Sadece makyaj ürünler satışlarında yüzde 30’luk br büyüme kaydedld.
Anlayacağınız, Çnl kozmetk ve makyaj
markaları yen teknolojler ve yen ş
brlkleryle 2019’da dünyayı fethetmeye
hazırlanıyor.
MEVSİMSELLİK
Genelde “clt bakımı” ve “mevsmsellk”
sözcükler aynı cümle çnde kullanılmaz.
Ama bu durum, bu yıl değşecek. Yan
kış aylarında kızılötes ışınlar ve ısıtılmış
kağıt maskelerden yaz ayları çn sernletc yöntemlere, mevsme hattâ hava
durumuna göre clt bakımı uygulamak
trend olacak!
AKTİF GÜZELLİK
Artık br tek clt bakımıyla ş btmyor.
Sağlık ve wellness’ güzellk bakımının
ayrılmaz br parçası olarak kabul eden
aktf güzellk trend, 2018’de kendn
göstermeye başlamıştı. Pek çok marka
spor yapanlara yönelk ürünler pyasaya

çıkardı;Tarte’nn pyasaya sunduğu Athlesure Beauty Collecton ya da E.L.F’nn
çıkardığı Workout Ready. Ve 2019’da da
bu markaların sayısı artacak. Öyle görünüyor k, spor çantasından kozmetk ve
bakım ürünlern eksk etmeyeceğz!
EVDE BAKIM
Evde kullanılablecek bakım ürünler
geçen yıldan ber yükselşte. Profesyonel
bakımlardan cld dernlemesne temzleyen uygulamalara, markalar artık “ev
tp” ürünlere daha fazla ağırlık vermeye
başladı. Burada da şn odağında teknoloj
var. Tıpkı Uber’n ulaşım ve Arbnb’nn
konaklama endüstrsnde devrm yarattığı gb, güzellk teknolojs de güzellk
endüstrsn kökten değştrecek.
INSTAGRAMLIK AMBALAJLAR
Artık hepmz blyoruz: Instagram’da post
edlemeyen aslında hç yaşanmamıştır.
Tab güzellk ve bakım markaları da
bunun farkında. Bu nedenle de 2019’da
ambalajlar hç olmadığı kadar öneml
olacak. Glosser, Tlbury ve Foreo bu alanın öncülernden. Sınırlı sayıda pyasaya
sürülen ürünler, parlak renkler ve mevsmne göre tasarımlar… Çok daha fazlası
2019’da bz beklyor.
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KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ GÜZELLİK
Coca Cola şşelere sm yazıyor, Gucc
ve Burberry monogram le sükse yaptı…
2019’da se kşselleştrme trend güzellk
endüstrsne de sıçrıyor. Szn htyacınıza göre özel çerkler olan veya yapay
zekalı, sznle brlkte değşen ürünler...
Foreo’nun 2018’de sessz sedasız pyasaya sunduğu, ama güzellk teknolojsnde
devrm yaratacak ntelkte olan Luna
Fofo’nun en öneml özellklernden br
kşselleştrleblr olması.
SÜPER GIDALAR
Tab süper gıdalarsız olmaz! Bu yılın
“kazananları” da yenleblen kolajenler le
sıkılaştırıcı ve enflamasyonları, kızarıklıkları gderc etksayle blnen güvercn
ağacı. Pnterest’e göre güvercn ağacı
aramaları yüzde 305 oranında arttı. Aynı
şeklde Google Trends verlerne göre
de kolajen aramalarında adeta patlama
yaşandı. Çn se kolajene olan talebn en
yüksek olduğu üç ülkeden br.
Foreo Ensttüsü Ürün Müdürü Dala

Fernandez’e göre ‘Çn güzellk trend’,
Kore güzellk trendn gölgede bırakablr:
“Çn sadece güzellk teknoloj alanında
öncü değl. Mevsmsellk trendnn de
lderlernden, hatta brçok başka güzellk
trendnn de başını çekyor. 2019’da da bu
durum değşmeyecek. Dünyanın en hızlı
büyüyen pazarlarından br ve dünyada
Çn güzellk ürünlerne cdd br talep var.“
Dala Fernandez sözlern şöyle sürdürdü:
“Güzellk alanındak öneml gelşmeler,
tüketclern clt bakımı ürünlerne yen br
açıdan bakmasını sağladı. Artık gderek
daha fazla sayıda marka, müşterlernn
evde uygulayablecekler, spa ve dermatoloj uygulamaları ayarında ama çok
daha hesaplı ürünler sunmaya başladı.
Artık zaman değşt. Tüketcler bakımlarını evde yapmak styor ve markalar da
bu talebe yanıt vermek zorunda. Foreo
Ensttüsü’nde müşterlermzn htyaçlarına cevap vermek çn clt bakım ürünü
yelpazemz sürekl yenlyor ve novasyolarla gelştryoruz. 2019, “akıllı güzellğn” hakmyetn lan ettğ yıl olacak.

Tıpkı Uber’n ulaşım ve Arbnb’nn konaklama
endüstrsnde devrm yarattığı gb, güzellk
teknolojs de bu endüstrsy kökten değştrecek.
Akıllı güzellk ürünler bu yıl devrm yaratacak.

Güvercn Ağacı
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32_ galaksiden haberler
36_ dünyayı değiştiren kadınlar
40_ besliyor muyuz? yiyor muyuz?
44_ evin tek sahibi: kedi
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Speculoos Güney Rasathanes’ndek Europa teleskobundan bu lk ışıklı görüntü
Carna Bulutsusu’nun kalbn gösteryor.

İLK IŞIK
Speculoos projes lk gözlemlern
Şl’nn kuzeyndek Avrupa Güney
Gözlemev’nn Paranal yerleşkesnde
gerçekleştrd. Speculoos oldukça soğuk
yakın yıldızlar ve kahvereng cücelern
etrafında dolanan dünya boyutlarındak
gezegenler tespt etmeye çalışacak. Bu
gezegen arayışında Speculoos’un bu tür
1000 kadar yıldızı keşfetmes beklenyor
ve bunlar arasında en yakın, en parlak
ve en küçük yıldızların yer alması da
olası. “Speculoos bze komşu en küçük
ve en soğuk yıldızların etrafında dolanan
yersel gezegenler tespt etmede daha
önce görülmemş br yetenek sağlayacak,” dyor Speculoos proje yürütücüsü
Lège Ünverstes’nden Mchaël Gllon.
“Bu yakın dünyaların ayrıntılarını öğreneblmek çn eşsz br fırsat.”

33
MERKEZDEKİ
KARADELİK
SO’nun üstün hassasyete sahp Gravty aygıtı uzun süredr Samanyolu’nun
merkeznde gzlendğ öne sürülen süper
kütlel br karadelğn varlığına dar yen
kanıtları ortaya çıkardı. Yen gözlemler
olay ufku bölgesnn hemen dışında ışık
hızının % 30’u cvarında hızlarla hareket
eden grdap şeklndek gaz kümelern
gözler önüne serd. Ger dönüşü olmayan
noktaya yakın bölgede dolanan maddenn lk gözlem le br karadelğe bu yakınlıktak maddenn en ayrıntılı gözlemler
yapılmış oldu.

SOFIA GİZEMLERİ
ÇÖZÜYOR
Paralel jetler, galakslern kalbnde süper
kütlel br karadelğn gzlendğne dar en
güçlü kanıtlardan br. Bu karadelklern
br kısmı aktfken çevrelernden malzeme
topluyor ve jetler ultra yüksek hızlarda
fırlatıyor. Dğerler se sessz, hatta uykuda oluyor. Kızılötes Astronom Stratosferk Rasathanes SOFIA verler, manyetk
alanların, Cygnus A’nın merkezne yakın
tozları yakaladığını ve bu malzemeyle
merkezndek süper kütlel karadelğ
besledğn gösteryor. Görüntüde Cygnus
A’nın merkeznden fırlayan jetler ve tozu
tutan manyetk alanlar gösterlyor.
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MARSA
KAVUŞMAK
NASA’nın Mars robotu Curosty Kızıl
Gezegen’e 2012 yılında nmşt. 6 yıl sonra Mayıs 2018’de uzaya fırlatılan InSght,
26 Kasım’da, 485 mlyon klometrelk
yolculuğun sonunda Mars ekvatorunun
kuzeyndek Elysum Planta düzlüğüne
nd. Robot, 7 aylık yolculuğunu saatte
10.000 klometre hız yaparak tamamladı
ve Mars atmosferne grdkten 8 dakka
sonra, 160 mlyon km gerde kalan Dünya’ya snyaller yolladı. InSght, Pasadena’dak (Kalfornya) kontrol merkeznden
komuta edld. Komşu gezegene yapılan
yumuşak nş, uzay yolculuğunun en zor
grşmlernden br sayılıyor. Sonuçta bugüne dek gerçekleştrlen Mars msyonlarının sadece %40’ı başarılı oldu. Hala
etkn olan Curosty se 500 klometre
mesafede bunuyor.

GÖKKÜRENİN
KORSANI
Aktf yıldız oluşum bölges NGC
24672’nn bu göz alıcı görüntüsü Kurukafa Bulutsusu olarak adlandırılıyor.
Görüntüde yer alan toz, gaz ve parlak
genç yıldızların brbrlerne kütleçekmsel
olarak bağlanmış olup, meydana getrdkler sırıtan kafatası görüntüsü ESO’nun
Çok Büyük Teleskopu üzerndek FORS
aygıtı le yakalanmıştır. Kurukafa takma
adının nerden geldğn görmek oldukça
kolay. Bu genç ve parlak oluşum açıkça
uğursuz ç boş br yüzü andırıyor.

ÖNCÜL
SÜPERKÜME
Gökblmcler erken evrendek devasa br yapıyı gözler önüne serd.
Bu gökada öncül süperkümes (Hyperon) yen gerçekleştrlen
ölçümlerle ve arşv verlernn karmaşık nceleme süresnden sonra
ortaya çıkarıldı. Bu şmdye dek bu kadar uzak geçmşte (büyük
patlamadan yaklaşık 2 mlyar yıl sonra) ve uzaklıkta bulunan kütle
ve boyutları bakımından en büyük yapı. Araştırmacıların Hyperon
takma adını verdkler bu yapı evrenn oluşumunda bu kadar
erken br zamanda bulunan şmdye kadark en büyük boyutlu
ve kütlel yapı. Öncül-süperkümenn devasa kütlesnn br mlyar
Güneş kütlesnden fazla olduğu hesaplandı. Bu mktarda br kütle
günümüz evrenndek en büyük yapılarınkne benzer olup, böyle
büyük kütlel br nesney evrenn erken dönemlernde bulmak
gökblmcler çn şaşkınlık yarattı.

35

GAMA IŞINLARINI
AVLAMAK
Çerenkov Teleskop Dzges çok yüksek enerjye
sahp gama ışınlarını hem güney hem de kuzey
yarımkürede tespt etmek üzere tasarlanmış olan
yen nesl yer-konuşlu br aygıt. Gama ışınları
çok yüksek enerjlere sahp elektromanyetk
ışınımlar olup, evrendek en sıcak ve uç
nesneler tarafından (süper kütlel karadelkler,
süpernovalar ve hatta belk de Büyük
Patlama’dan gerde kalanlardan) salınırlar.
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Dünyayı Değiştiren

KADINLAR

HEPSİ BİRBİRİNDEN CESURDU. DÖNEMİN ŞARTLARINA KARŞI
MÜCADELE ETMİŞ; “ERKEKLERİN ALANI” ALGISINI KIRARAK BÜYÜK
BAŞARI ÖRNEKLERİ SERGİLEMİŞLERDİ. KİMİ BAŞBAKAN OLDU, KİMİ
SANATÇI, KİMİ ASTRONOT... 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜ’NDE SİYASET, BİLİM, SANAT GİBİ ALANDA MÜCADELE EDEREK
ADINI TARİHE YAZDIRAN KADINLARI HATIRLAYALIM...
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BENAZİR BUTTO
İSLAM COĞRAFYASININ
İLK KADIN BAŞBAKANI

Ölümünden 1636 yıl sonra Wllam Shakespeare “Antonus ve
Cleopatra” oyununda onu “fahşe” şeklnde tanımlamış; İnglz
Bernard Shaw “Caesar ve Cleopatra” adlı oyununda “namussuz
kadın” sıfatını uygun görmüştü.
Dante’ye göre “lüks ve şehvet
düşkünü”nden başka br şey değld. Bu egzotk zhnyet, ‘batının’
ona bakışında hep etkn oldu.
Oysa çok güzel değl ama akıllı,
stratejk düşüneblen ve ktdar
düşkünü br kadındı. Hollywood
O’nu “baştan çıkarıcı güzellğe
sahp” olarak betmlese de bunu
destekleyen br dell bulunamadı.
Aksne ktdarı dönemnde basılan
skkelerdek fgürlerde ortalama

makamına oğluyla brlkte
gder, yolda vakt geçrdkten
sonra bakıcıları bebeğ eve ger
götürdüğü söylenr.
Benazr Butto “İslam
coğrafyasının lk kadın başbakanı”
sıfatını aldı ama lk görevnde
darbeyle, dğernde se yolsuzluk
ddalarıyla görevden alındı.
Babası darbeyle, kardeş sukast
nedenyle öldürülmüş; br
gazetecnn “sukasta uğramaktan
korkuyor musunuz?” sorusuna
“korkuyorum” yanıtını vermşt.
Ama akıbet alesnden farklı
olmadı. Uğradığı knc sukast
sonucunda 2007’de hayata
gözlern yumdu.

güzellktek br kadın görülür.
Roma mparatorlarından Marcus
Antonus le evlenmş; Caesar le
uzun sürel lşks olmuştu. Ama
bu aşk k mparatorun ktdarının
sonunu getrmşt. Ömrünü Mısır’ına adamış; dünya mparatorluğu
kurmayı düşlemşt. Sukastlar,
tutku ve savaşlarla örülü sahnede
başrol O’nundu. O Cleopatra’ydı...
MÖ 69’da doğduğu İskenderye’de
MÖ 30’da nthar ett. Dönemn
tarhçlerne göre eln, Mısır kobra
yılanının bulunduğu br sepete
sokarak kasıtlı olarak kendn
zehrlemşt. Zra dönemn Mısır
nanışına göre kobra zehryle
ölmek, nsanı ölümsüz kılıyordu.

VALENTINA TERESKOVA
TEKSTİL İŞÇİLİĞİNDEN UZAYA ÇIKAN İLK KADIN OLMAYA GİDEN YOL
No: 33 ŞUBAT 2019

Pakstanlı br toprak ağası ve
daha sonra ülkenn devlet başkanı
ve başbakanı olacak Zülfkar
Al Butto’nun lk çocuğu olarak
1953’te dünyaya geld Benazr
Butto. Ayrıcalıklı ama zor br
hayata gözlern açtı. Amerka le
İngltere’de gördüğü hukuk eğtm
ve alesnden mras aldığı syaset
onu k kez Pakstan Başbakanı
yaptı. Cesurdu; erkeklern sahası
kabul edlen poltka sahnesnde
uzun yıllar rol aldı. Üstelk
başbakan olduğunda 35 yaşında
genç br kadın ve aynı zamanda
k küçük çocuğu olan br anneyd.
Hatta lk başbakanlığı dönemnde
henüz brkaç aylık olan oğlunu
daha çok görmek çn her sabah

CLEOPATRA

FEMME FATALE Mİ YOKSA
STRATEJİK AKIL MI?

Sovyetler Brlğ’nden gerye kalan
en parıltılı hkâyelerden br...
Uzaya çıkan lk kadın Valentna
Vladmrovna Tereşkova...
1937 yılında savaş yorgunu br
ülkede çftç br baba le şç br
annenn kızı olarak doğdu. Tekstl
fabrkasında şç olarak çalışırken
paraşütçülüğe merak saldı. Bu
merakı onu uzaya taşıyacaktı.
Rejmn, uzaya kadın göndermek
çn düzenledğ seçmelere katıldı
ve uzaya çıkan lk kadın oldu.
Uzaya br kez çıktı; üç günlük
süre çersnde 48 defa dünyanın
etrafında turladı. Br rekora daha
mza attı Tereşkova: Kendsnden
önce atmosfer dışına çıkan
tüm Amerkalı astronotların

toplamından daha çok uzayda
kaldı. Sovyetlern en yüksek nşanı
sayılan Lenn Nşanı, Sovyetler
Brlğ Ulusal Kahramanı Nşanı,
BM Barış Altın Madalyası, Smba
Uluslararası Kadın Hareketler
Madalyası ve Jolot-Cure Altın
Madalyası le yakası en kalabalık
kadınlardan br oldu. 1962’de
grdğ uzay hzmetnden 1997’de
ayrıldı. Döndüğünde lköğrenmn
mektupla dışardan btrd; Hava
Kuvvetler Akadems’nden
mühends olarak mezun oldu.
Tekstl şçlğnden uzaya gden
lk kadın olana kadar pek çok
mücadelenn üstesnden gelen
Tereşkova dünyadak en zor şn
annelk olduğunu söylüyordu.
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SABİHA GÖKÇEN
DÜNYANIN İLK KADIN
SAVAŞ UÇAĞI PİLOTU

MARIE CURIE
RADYOAKTİVİTE İLE
OYNAYAN KADIN

Elementlern gzl ve ölümcül dünyasını keşfett. Keşfler, blmn temellern oluşturarak nsanlığın hzmetne
sunuldu. Nobel alan lk kadın ve k farklı alanda (kmya &
fzk) ödül alan lk nsan oldu. O, Mare Cure d. Oldukça
tehlkel olan radyoaktvtey keşfett. Okumak çn gttğ
Sorbonne’da 1906’da Genel Fzk Profesörü oldu. Sorbonne’da öğretm görevls olan lk kadındı. Radyoaktvte
üzerne yaptığı çalışmaları onu Radyoloj blmnn kurucusu yaptı. Bugün sağlık kontrollernn temel noktalarından br de elnden çıktı: I. Dünya Savaşı’nda cephelerde
kullanılması çn röntgen chazlarıyla donatılmış ambulansları gelştrd. Radyasyona maruz kalması ölümüne
sebep oldu. Öyle çok radyasyon almıştı k defterler
radyasyon yaymaya devam edyor. Uzmanlar, Cure’nn
neredeyse tüm eşyalarının uzun yıllar radyasyon yaymaya devam edeceğn söylüyor. Blm merakı genlerden m
gelyor dedrten br başarı öyküsü daha yaşandı. Kızı Irene
Jolot-Cure 1935’te kmya dalında Nobel Ödülü kazandı.

Herkes onu Atatürk’ün kızı olarak
tanıdı. Oysa O, bununla yetnmed
ve dönemn şartlarına göre büyük
br cesaret örneğ sergleyerek
dünyanın lk kadın savaş uçağı plotu oldu. 1913'te Bursa’da doğan
Sabha Gökçen, annes ve babasının ölümünün ardından zor br
çocukluk geçrd. 1925 kadernn
değştğ yıl oldu. Bursa’yı zyaret
eden Mustafa Kemal Atatürk
tarafından evlat ednld. 1934’te
Soyadı Kanunu kapsamında
“Gökçen” soyadını aldı. Atatürk
tarafından verlen bu soyadı kadern belrleyecekt... Çankaya
İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız
Kolej’nde gördüğü eğtmlern
ardından 1935’te Türk Hava Kuru-

mu’nun Türk Kuşu Svl Havacılık
Okulu’na grd. Böylece göklern
kızı olma yolundak lk adımı attı.
Yüksek planörcülük eğtm almak
çn Rusya’ya gtt; 1936’da grdğ
Eskşehr Asker Hava Okulu’ndan
asker plot olarak çıktı. Sabha
Hanım’ın karnes pek çok başarıyla dolu... 1937’de Türk Hava Kurumu Murassa (İfthar) Madalyası’nın sahb oldu; 38’de tek başına
Balkan Turu yaptı; 1955’e kadar
Türkkuşu’nun Başöğretmenlğ
görevn yürüttü. İsmn dünya
havacılık tarhne yazdırdı. Amerkan Hava Kurmay Kolej’nn onur
konuğu olarak katıldığı br törende “Dünya Tarhne adını yazdıran
20 Havacıdan br” seçld.

FLORENCE NIGHTINGALE
HEMŞİRELİĞİN
DENİZ FENERİ
O, temellern attığı hemşrelğ dünyanın en saygın
mesleklernden brne dönüştürdü; modern hemşrelğn
temeln attı. 7 Şubat 1837’de günlüğüne “Tanrı benmle
konuştu ve ben hzmetne çağırdı” yazan Florence Nghtngale 31 yaşındayken alesnden hemşre olmak çn zn
aldı; k yıl sonra hayalne lk adımı atmıştı. 1853 yılında
başlayan Kırım Savaşı’na hemşre olarak katıldı. Verdğ
emeklerle tüm ulusun kahramanı oldu. Başarıları pek
çok ödülün sahb olmasını sağladı. Ömrü boyunca çalıştı;
görme yeteneğn kaybettğnde ble... Ömrünün sonuna
doğru yaptığı br açıklamada, Tanrı'nın çağrısını yaşamı
boyunca dört defa duyduğunu söyled. Öldüğü zaman
sadece Amerka’da adını taşıyan okul sayısı bnn üzerndeyd. Doğum günü her yıl Uluslararası Hemşreler Günü
olarak kutlanıyor. Brleşmş Mlletler, ölümünden tam br
asır sonrasına denk gelen 2010’u Dünya Hemşrelk Yılı
lan ett. Hastaları kontrol etmek çn sürekl yanında bulundurduğu el lambası le hemşrelğn denz feneryd...

39

RAHİBE TERESA
MODERN AZİZE

Kaderne terk edlen cüzzam
hastalarının umudu oldu; bnlerce kız çocuğunun okumasını
sağladı. Türkan Saylan hayatını
nsan sağlığına, cnsyet eştlğn
sağlamaya adadı. Ömrünün son
demlernde ble bunun mücadelesn verd. 1963’te İstanbul Tıp
Fakültes’n btrerek hayal olan
doktorluğa lk adımlarını attı.
1968’de SSK Nşantaşı Hastanes’nden aldığı Der ve Zührev
Hastalıklar Uzmanlığı hayatının
anlamı olacaktı. İlk doktorluk
yıllarında Bakırköy Ruh ve Snr
Hastalıkları Hastanes’n gezerken
cüzzamlı hastalara dokunulmaması dkkatn çekt. Br doktor
hastaya dokunmadan hastalığa

nasıl çare bulablrd k... Yıllarca
araştırdı, öğrend. 1976’da Cüzzamla Savaş Derneğ’n, 1980’de
İstanbul Ünverstes Lepra Araştırma ve Uygulama Merkez’n
kurdu. Hastaları yleştrmek çn
yaptığı seyahatlerde kız çocuklarının bastırılmasına şaht oldu. Kız
çocuklarının okuması çn de mücadeleye başladı. 1980’de Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneğ’n
kurarak bnlerce kardelenn okumasını sağladı. Uzun yıllar meme
kanser le savaşan Türkan Saylan
çalışmalarıyla sayısız ödülün sahb oldu; 2010’da adına blm ve
sanat ödülü verlmeye başlandı.
Ama adını asıl yaşatanlar eğtme
kazandırdığı kız çocukları oldu.

FÜREYA KORAL
ÇAMURA HAYAT VERDİ
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Hayatını ylğe, muhtaç kşlere
yardım etmeye adadı. Kend fadesyle “her doyurduğu açta Tanrı’yı
doyuruyor, her baktığı hastada
Tanrı’nın yaralarını sarıyor, başını
okşadığı her yetmde, Tanrı’ya dokunuyor”du. Rahbe Teresa sade
br hayat sürüp, olağanüstü yeteneğyle bnlerce nsana dokundu.
ABD Senatosu ve Temslcler
Mecls’nn düzenledğ br toplantıda “Sadece daha y yaşamak
çn br çocuğu öldürüyorlar. Lütfen, çocuğu öldürmeyn. Ben onu
styorum. Onu bana vern” ded.
1950’de Vatkan’ın znyle Hayırsever Msyonerler Cemaat’n
kurdu. 12 kşyle kurulan cemaate
dünyanın 450 noktasında 4 bn-

den fazla rahbe katıldı. Amerkan
Başkanlarından Reagan’ı, Etyopya’dak kıtlığa müdahale etmes
çn kna ett. Uçak yolculuklarında ble artan yyecekler toplayıp
htyacı olanlara verdğ söylenr.
1979’da Nobel Barış Ödülü’nün
sahb olurken de dünya halklarını düşünüyordu. Ödül tören
kapsamında zyafet verlmesn
stemeyerek 6 bn dolarlık fonun
Kalkütalı yoksullara bağışlanmasını talep ett. Bu aldığı tek barış
ödülü değld. 1971’de Papa 23.
John Barış Ödülü’ne layık görüldü. Mlyarlarca dolarlık ylk mparatorluğunun başında olmasına
rağmen, öldüğünde üstünde olan
elbse 1 dolar değerndeyd.

TÜRKAN SAYLAN
KARDELENLERİN ANNESİ

Hasta yatağında uğraş olsun
dye şekller verdğ çamur
tutkuya dönüşmüş ve bu tutkusu O’nu Türkye’nn lk kadın
seramk sanatçısı Füreya Koral
yapmıştı. Sanatın genlerne şledğ br aleden gelyordu: Alye
Berger, Cevat Şakr Kabaaağaçlı,
Fahrelnsa Zed, Şrn Devrm...
İy br eğtm aldı; Fransız okullarında okudu... Atatürk’ün yakın
çevresnden Kılıç Al le knc
evllğn yaptı. Ancak bu sırada
tüberküloza yakalandı. Oysa
hastalığı son değl, yen br hayatın başlangıcı olacaktı. İsvçre’de
sanatoryuma yattı. Teyzes Fahrelnsa Zed’n yolladığı seramk
aletler hayatını değştrd. Sera-

mğe öyle tutkuyla bağlanmıştı
k “ya ben ya seramk” dyen Kılıç
Al’ye tereddütsüz “seramk”
dedğ söylenr. 1947’de Lozan’da, ardından Pars’te seramk
çalışmalarını sürdürdü. 1951’de
Pars’te açtığı lk sergsnn ardından çalışmalarını İstanbul’da
sürdürdü. Ankara Ulus Çarşısı,
İstanbul Manfaturacılar Çarşısı,
Zraat Bankası, İstanbul Dvan
Otel gb pek çok yere panolar
hazırladı. Seramğ mmarde
kullanmak ve çny çağa uygun
bçmde yorumlamak öncülük
yaptığı konulardı. Çnclğn Türkye’dek sayılı smlernden ve İlk
Türk profesyonel kadın seramk
sanatçısı oldu.
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İLİŞKİDE BİRBİRİMİZİ

BESLİYOR MUYUZ?
YİYOR MUYUZ?
YILIN EN ROMANTİK GÜNÜ 14 ŞUBAT,
İLİŞKİLERİMİZDEKİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİMİZİ
GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT
YARATIYOR. AİLE DANIŞMANI FİLİZ TÜFEK
M’PARK OKURLARI İÇİN YAZDI.
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M’Park’ın yeni sayısında sizlere “beslenme” ve “yeme” arasındaki farktan
bahsedeceğim. İçinizden gelen o sesi
duyar gibiyim: “Biz yiyerek besleniyoruz…” İşte ben de tam olarak bunu
söylüyorum. Bakalım ilişkide beslenme
ile yeme arasındaki fark neymiş…
Sizlerin de bildiği gibi beslenme dediğimiz; bedenimizin ihtiyacı olan besinleri
“tam ve bütünlüklü” olarak vücudumuza alma davranışıdır.
Maslov’un meşhur piramidinde ilk
basamakta fizyolojik ihtiyaçlar yer
alır. Yeme, içme, barınma, uyuma ve
cinsellik. Bunlar bizim günlük düzenli
ve orantılı olarak almamız gereken
ihtiyaçlarımızdır, herhangi biri bozulduğunda ya da alınamadığında, ya da tek
taraflı beslenerek hayat döngüsü kurulduğunda (konuşmak ve çözmek yerine
yemek yemek, alkole ya da maddeye
başvurmak, sürekli uykuya kaçmak, sürekli tartışmadan ve bulunduğu ortamdan kaçma eylemi, cinselliği yaşamayı
reddederek partneri cezalandırmak)
yetersiz beslenmeye neden olur ve
“Sağlıksız Beslenme” ilişkiyi hasta eder.
Fiziksel beslenmede nasıl tek taraflı
beslenildiğinde kısa süre sonra kan
şekerinden dolayı saldırgan bir açlık
yaşanıyorsa, ilişkide de tek taraflı beslendiğimizde saldırgan durumlar ortaya
çıkar, tam da bu noktada beslenme
davranışı ikiye ayrılır.
1. Kendini yiyerek beslenme –
Kendini Tüketme
2. Partnerini yiyerek beslenme –
Partnerini Tüketme

Kendini Yiyerek
Beslenen İnsan

Partnerini Yiyerek
Beslenen İnsan

Kendini tüketir.

Partnerini tüketir.

Kendini cezalandırır.

Partnerini cezalandırır.

Kendini yargılar.

Partnerini yargılar.

Kendini yıkıcı , aşağılayıcı , moral bozan
şekilde eleştirir.

Partnerini yıkıcı, aşağılayıcı , moral bozucu şekilde eleştirir.

Kendini tatmin edemez, hep açtır. Kendini beğenmez, memnun olmaz.

Partnerinden asla doymaz. Tatmin
olmaz, beğenmez, memnun olmaz.

Saldırgan yemek yer (genellikle).

Yemek yemeği reddeder (genellikle)

Özgüveni yara almıştır. “Benim özgüvenim yok” der.
Kendiyle konuşurken: “Ben aptalım,
gerizekalıyım. Yapamam. Başaramam.
Beceremem. Hak etmiyorum..” der.

Özgüvenli gibi konuşur ancak şişme bir
özgüveni vardır.

Eksiklik duyguları nedeniyle açtırlar ve
yemekle doymaya çalışırlar. Aç olan
ruhudur.

Eksiklik duyguları nedeniyle egoları açtır.
Partnerini yiyerek ve tüketerek doymaya,
üstünlük hissetmeye çalışır.

Konu ile ilgili uzmandan yardım almalı.

Partneriyle konuşurken; “Sen aptalsın,
gerizekalısın. Yapamazsın. Beceremezsin. Hak etmiyorsun..” der.

Konu ile ilgili uzmandan yardım almalı.
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Partner seçerken mükemmel görüp,
yeterli beslenmediğimizde değiştirmeye çalışıyoruz. Bu kez de tablo “Kasapta brokoli aramaya” benziyor.. O kendinde olanı, paylaşmak istediği kadar
verecek. “Onda olmayanı onda aramayı
bırak”. Seçimlerini ve kendini kandırmalarının sorgulama vaktin gelmiştir.
Kabul güzeldir. Ondan değil, elini taşın
altına koyup, kendinden beslenmek.
Beslenme kendini yiyerek değil, güzelleştirerek yapılır.
Bedenimiz gibi ruhumuzun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Kadının erkeği
besleme ve erkeğin kadını beslemesi
için kullanılan bazı diller vardır.
Kadınlar için Erkeği
Sağlıklı Besleme
Erkekler için “yeterli” hissetmek çok
önemlidir. Partnerinizin size yettiğini
hissettirin. Başarılarını takdir edin.
Erkeğinizin performansını övün ve onu
onaylayın.
Erkeğinizin varlığına ve yaptıklarına ihtiyacınız olduğunu ona hissettirin. Erkekler
ihtiyaç karşılamaktan haz alırlar.
Eşinizin sizi mutlu ettiğini ona gösterin
ve söyleyin.
Ona her zaman kapıyı güler yüzle açın.
Eşinizin yalnız kalma ihtiyacına saygı
gösterin.
Onun varlığına saygı duyun
Ailesine saygı duyun, tartışmadan uzak
durun
İşi ile ilgili yorum yapmayın. Siz onun iş
arkadaşı değilsiniz.
Onu başka kişiler ile kıyaslamayın, yıkıcı
eleştirmeyin.
Onunla ilgili konularda üçüncü şahıslara
şikayetçi olmaktan vazgeçin. Başkalarının yanında ise kesinlikle kıyaslama
yapmayın. Erkeğinize saygı duyarak ona
onun eşi olduğunuzu hissettirin. Doğru
ve yapıcı iletişim kurmaya gayret edin.
İlişkinizde zorlanıyorsanız bir uzmandan
destek alabilirsiniz. Eşinizi yaralamak
sizde daha fazla travmalar yaratacaktır.
Uzak durun.
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Erkekler için Kadını
Sağlıklı Besleme
Eşinize aşk ile dokunun
Dinleyin ve anlamaya çalışın. Onaylamak
zorunda değilsiniz ama dinleyin. Kadınlar
dinlensinler diye konuşurlar. Duyulmak için
seslerini yükseltir ve şikayetçi konuşmalarını tekrarlarlar. Onu ilgi ile dinlediğinizde
aranızda böyle bir durum varsa, sona
erecektir.
Eşinizdeki ufak değişimlere dikkat edin, ona
bunu fark ettiğinizi söyleyin.
Partnerinize “Önemlimsin, kıymetlimsin,
değerlimsin” i hem sözel olarak söyleyin
hem de hissettirin. Sizin sevginizi hangi
davranışınızla anladığını sorun. Bazı kadınlar yardım edildiğinde, bazıları sarıldığında,
bazıları hediye ile sevgiyi tanımlar. Eşinizin
sevgi dilini öğrenin. “5 Sevgi Dili” kitabını
okumanızı öneririm.
Eşinizi romantizm ile besleyin.
Partneriniz yanınızda güvende olduğunu
bilmeli ve ilişkinin istikrarı, devamlılığı
konusunda kafasında soru işareti oluşturmamalıdır.
Eşinize her zaman nazik olun.
Partnerinizi kıyaslamayın, eleştirmeyin.
Ona daha iyi nasıl hissedeceğinizi anlatın.
Eşinizi aşağılamak sizi asla mutlu etmeyecektir. Doğru ve yapıcı iletişim kurmaya
gayret edin. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorsanız konu ile ilgili bir uzmandan yardım
almalısınız.

İlişkilerde cevabı aranan soru şudur:
“Birbirimizi besliyor muyuz? Yoksa birbirimizi yiyor muyuz?”. Eğer birbirinizi
yiyerek besleniyorsanız bir “dur” butonuna basma zamanı gelmiştir.
Şimdi beslenmenizi ve hayat kalitenizi
düzenlemek için adım atma sırası sizde.

Ked
EVİN TEK SAHİBİ HAKKINDA BİLMENİZ
GEREKEN HER ŞEY

Yazı: ERDEM KABADAYI

H

ep söylenr: “Sz br kedy
beslemek çn eve alamazsınız; o yaşayacağı yer
olarak szn evnz seçer!”
Bu tespt sonuna kadar
doğrudur ve bu satırların yazarı çok daha
fazlasına şaht olmuştur. Şöyle k, sokakta
yaşayan ama bahçede beslenmeye traz
etmeyen dş br ked, kend yavruları olmasına rağmen br yerlerde bulduğu çok
küçük br yavruyu bahçe katının camına
bırakır gder. Bu ked, o camın arkasındak
evde oturanlara o kadar güvenmektedr k
annes olmadan brkaç saatten fazla yaşayamayacak br yavruyu oraya bırakmayı
uygun bulmuştur. Buraya kadar okuduklarınızın heps gerçektr, emn olablrsnz!
O yavru kedye ne m oldu? Bberonlarla
büyütüldü ve kocaman hale getrld. Annes olmayan o dş ked yanılmamış ve ona
yaşayableceğ br ev seçmşt.
TARİHİ ORTAKLIK ANLAŞMASI
Kedler neredeyse 10 bn yıldır yaşamak çn nsanların evlern seçyor. Bazı
kaynaklar Çn’ ya da Mısır’ı adres göstersede son arkeolojk ve genetk araştırmalar kedlern lk olarak Ortadoğu’da
evclleştğn ortaya koydu. Oxford
Ünverstes Doğal Yaşamı Koruma Araştırmaları Bölümü’nden
Carlos Drscoll, kedlern lk
nerede ortaya çıktığını araştırmaya başladı. Güney Afrka,
Azerbaycan, Kazakstan, Moğolstan ve
Ortadoğu’dan bne yakın yaban ve ev
kedsnden DNA örnekler alan Drscoll,
Amerkan Kanser Ensttüsü Genetk
Çeştllk Laboratuvarı’yla ortak çalışarak
benzer DNA’lı kedler grupladı. Çalışma
sonucunda yaban kedlernn beş genetk
kümes olduğu anlaşıldı. Bunlardan dördünün yaşadıkları yerler sınırlıydı. Araya
braz Latnce grecek ama sabredn; Felx
Slvestrs Slvestrs Avrupa’da yaşarken
F. S. Bet Çn’ mesken tutmuştu. F. S.
Ornata Orta Asya’nın, F. S. Cafra Güney
Afrka’nın kedsyd. Pek F. S. Lybca?
Ondan alınan örnekler Amerka Brleşk
Devletler’nden İngltere’ye, Japonya’dan
Rusya’ya brçok ülkedek ev kedsnn
örnekleryle benzeşyordu. Evet bldnz,
bu tür Ortadoğu çıkışlıydı!
Drscoll’un önderlğndek araştırma şn
genetk kısmını çözümlerken Fransız Doğa
Tarh Müzes’nden Jean-Dens-Vgne önderlğndek br ekp Kıbrıs’ta 9500 yıllık br
ked mezarı buldu. Bu mezarın sadece 40
santmetre ötesnde özel eşyalarıyla süslü
br yetşkn nsan mezarı vardı. Kednn ve
nsanın bedenler aynı yöne bakar şeklde
gömülmüştü. Bu ked-nsan brlktelğnn
mladına yönelk en esk kanıt olarak ka-
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bul edld. Dahası kedlern Kıbrıs da dahl
olmak üzere hçbr Akdenz adasının doğal
türlernden olmaması nedenyle buraya
yakın kıyılardan kalkan gemlerle geldkler
tahmn edlyor. Aynı dönemde Ortadoğu
bölgesnde yaşayan “homo spens”lern
tarım devrmn gerçekleştrp yerleşk düzene geçtğ de göz önüne alınınca… Daha
fazla kanıtı ancak blmkurgu flmlernde
zaman yolculuğu yaparak bulablrsnz!

Ama br pucumuz daha var! Ked dendğnde akla gelen brkaç şeyden br de
onun zıttı sayılablecek başka br hayvandır.
Hayır, köpek değl! Fare, ev fares, yan
bldğnz Musmus Culus Domestcus!
Köken Hnt Yarımadası’na kadar uzanan
ev farelerne at en esk kalıntılar İsral’dek
yaban tohumu ambarlarında bulundu.
Onlar da 10 bn yıllık br geçmşe sahpt.
Ev fareler, dışarıda yaşayan yaban akrabalarıyla mücadele edecek fzksel güçten
ve korkutuculuktan yoksundur. Onlar çn
ç tohum dolu ambarların, yemekler pşen
evlern, tıka basa “kayıntı”yla dolu klerlern
olduğu nsan köyler dünyadak cennett.
Hnt Yarımadası’ndan br şeklde çıktılar,
Ortadoğu’ya geldler ve buraya çadırı kurdular. Hızla çoğalmaları karşısında çaresz
kalan nsanoğlu da bu kemrgenlerden
sonra köylern çevresnde volta atmaya
başlamış, arada da yakaladığını “ndren”

Felx Slvestrs Lybca le “kazan-kazan”
felsefesne yakışır ve bugüne kadar devam
eden br anlaşma mzaladı. İnsanoğlu kedlere “Evmde kal, fareler yakala, ben de
sana yyecek başka şeyler vereym” ded;
nsanlar, aldıkları yanıt “Mırrrr!”ı “Kabul”
olarak yorumladılar ve ortaklığa başladılar.
MIRILTI MAKİNELERİ ASLA TAM
ANLAMIYLA EVCİLLEŞMEZ
Kedler çok zorda kalmadıkça fare yemez
ama karınları tok da olsa kendlerne
göre ufak tefek olan ve hareketl her
canlıya ölümcül br lg gösterr. Belk
oyunculuklarından, belk mekanlarını koruma dürtüsünden, belk de br türlü tam
anlamıyla evclleşememelernden. Evet,
evnzde besledğnz, sık sık kucağınızda
uyuyan o mırıltı makneler asla br köpek
gb tam anlamıyla evclleşmez. Kednzn sokağa çıkmasına zn veryorsanız
onun mutlaka br şeyler avladığına emn
olablrsnz. Br şeklde sokağa dönmek
zorunda kalan ev kedlernn hayatına
köpekler ya da arabalar kast etmezse
kısa br sürede ortama uyum sağladıkları, çöpler karıştırdıkları gb avlandıkları
da blnyor. Kabul edn; bu bağımsız ruhu
asla zncrleyemezsnz!
Tab onu hoşnut edp evnzde kalma
süresn artırmanız mümkün. Bunun çn
ona kolaylıklar sağlamanız, hoşluklar
yapmanız gerekecek. Önce tarhte kedler hoşnut etmek çn neler yapıldığını
anlatalım, sonrasında mütevazı evnz
onlar çn nasıl br yaşam alanına çevrebleceğnze dar puçlarını paylaşalım. Kedlern nsanlarla lşklernn
zrve noktası kuşkusuz antk Mısır
dönemyd. Kedler, Mısır’da da şe tarım arazlern ve depoları farelerden uzak
tutmakla başlamıştı. Dğer kültürlerden
farklı olarak Mısır’da fazlasıyla sevldler,
hatta br süre sonra tapınılan br canlıya
dönüştüler. İnctlmeler ve öldürülmeler
yasalarla engellenmşt. Öyle k br evn
keds öldüğünde ale yas tutuyor; kedy
mumyalıyor, peklere sarılıp değerl madenlerden yapılmış kutularda saklıyorlardı.
Orta Çağ Avrupası’nda “kara ked” sendromu başlamış ve cadılarla lşklendrlen
bu hayvanlar katledlrken dğer kültürler
Mısırlılar kadar abartmasa da bu hayvanı
yüceltyordu. Örneğn Çn’de Konfüçyüs’ün
çok sevdğ keds vardı. İslam kültüründe,
Hz. Muhammed’n kedler sevdğ, kucağında ked varken vaaz verdğ; hatta elnn
zn kedlern sırtına bıraktığına nanılır.
Japonlar kutsal mekanlarını korumak
çn ked beslerken, arkeologlar bugünkü
Yozgat yakınlarındak Alşar’da Sümerler
zamanından kalma M. Ö. 1740’a tarhlenen ked başı şeklnde br kap buldular.
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BESLENME VE BAKIM
Sümerlern ked şeklnde yaptığı kap
evdek kednn mama kabı mıydı blnmez
ama bugün evnzde ked beslyorsanız
ona at brkaç kap bulundurmanız şart.
Hazır ve kuru mamalar çabuk bozulmamaları çn fazlasıyla tuzlu br şeklde
mal edlr. Bu da kedy fazlasıyla susatır.
Kedler, köpekler gb br kerede ne bulursa yyp btrmezler; gün çnde defalarca
brkaç lokma yemey, akabnde de su
çmey terch ederler. Bu yüzden metal ya
da plastk ama kolay hareket etmeyecek
kadar ağır mama ve su kabını yan yana
bulundurun. Üşenmeyn kaba sık sık yen
mama koyun; nasıl olsa gdp gelp yyor,
br günlük mamasını br kerede vereym
dersenz, bol bol çöp tenekenz görürsünüz! Kedler temz hayvandır, dışkılarının sağa sola ve özellkle kendlerne
bulaşmasından hazzetmezler. Tuvalet
htyacı çn son yıllarda çıkan, çok çabuk
topaklaşan ve antbakteryel ked kumlarını terch edn. Bu hem szn hem de
kednzn sağlığı, özellkle de evn temzlğ çn oldukça öneml. Kedler uyumak
çn bell yerler seçerler. Sz ona yatması
çn mnder almış olsanız ble en sevdğnz koltuğunuz, anneannenzden yadgar
battanye, yatağınızın ayak ucu (yastığınız
olmadığına dua etmelsnz!), paltonuz
onun tarafından yatağa dönüşeblr. Çok
mücadele etmeyn, kadernze razı olun,
yen br yatak keşfedene kadar dare edn!
Kedlern tüyler sık sık dökülür, ayrıca
temzlk sırasında bunları yutarlar. Bunun
br sorun halne dönüşmemes çn her
gün kednz taramaya bakın. Çok hoşuna
gdecektr ve havada uçuşan tüy sayısında cdd br azalma olacaktır. Sağa sola
yapışan tüyler de yapışkanlı fırçalarla
kolayca temzleyeblrsnz. Kednz bebekken eve aldıysanız kardeşn de alın
ya da ona arkadaşlık yapacak br kedy
de evde beslemeye bakın. Aslen tekl br
hayat terch etseler de brlkte büyüyen
kedler brbrlernden kopmazlar. Oyunlarını zlemek hem eğlenceldr hem de
her sanye lg bekleyen br canlıyla uğ-

raşmak zorunda kalmazsınız. İstersenz
bu durumun faydalarını k ve daha fazla
çocuk yapan anne babalara sorun!
Tüm bunları yaptınız ve mart ayı yaklaştığında kednzn açık camdan atlayıp
kaçmasına engel olamadınız mı? Merak
etmeyn, ger dönecektr. Neden kaçtığını
da anlatarak sz rahatlatmak da bzden
dev br hzmet olarak sze gelsn… Belk
çevremzde çok olduklarından, belk de
sesler çok çıktığından nsanların mart
ayını kedlern çftleşme ayı olarak lşklendrme durumu vardır ama aslında bu
doğadak brçok memel türü çn geçerl.
Sert geçen kışın ardından bahçelerde
ççeklern açması gb memellerde, hatta
dğer türlerde hormonsal değşmler
yaşanır. Hatta bunun blmsel br adı ble
var: Estrouscylcle, yan östrus döngüsü…
Braz daha açıklama şart değl m?
Bu döngünün dört aşaması vardır: Proestrus, estrus, metestrus, destrus. Proestrus
dönemnde dşlern yumurtaları büyümeye, östrojen hormonunun etksyle uterus
gelşmeye başlar. Yaklaşık üç hafta süren
dönemn ardından gelen estrus’ta dş
blmsel tabrle “çftleşmek çn stekl” hale
bürünür. Östrojen en üst düzeye çıkmıştır,
fzyolojk değşmler gözle görünür hale
gelr. Evnzdek o masum kızın skemlelern
arasından akordeon olacak şeklde geçmes bu “kızışmış” halnn sonucudur. Bu
durum çftleşme olana kadar sürer. Metestrus başladığında östrojen salgısı azalır,
progestrone hormonu salgılanmaya başlar.
En fazla beş günlük bu süreç yern destrus’a bırakır. Bu noktada döllenme gerçekleşmezse cnsel döngü durdurulur. Zaten
mart ayının da sonuna geldk! Gerç kedler

yıl çnde k, hatta üç kez yavrulayabldkler
çn o garp sesler sadece mart ayında
çıkartmazlar ama mart ayı mmlenmş br
kere! Yavruları sıcak günlerde büyütme
telaşı evrmsel kodlarla kedlern genetk
yapılarına şlenmş halde. Sonbahardan
kış sonuna kadar faal olmayıp, sonrasında
br anda, hep brlkte aynı dürtünün peşne
koşmaya başladıkları çn mart ayı kendn
fazlasıyla bell edyor. Bütün lkbahar ve yaz
boyunca benzer manzaraları sokaklarda,
parklarda, hatta çatılarda ble göreblrsnz!
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mevsimin

ROMANTİK

SEVGİLİLER GÜNÜ YA DA HAFTA SONU FIRSATLARLARINI
DEĞERLENDİRMEK İSTİYORSANIZ JOLLY TOUR’UN
ÖNERİLERİNE GÖZ ATMADAN PLAN YAPMAYIN.

rotaları

VaN GÖLÜ &
İshaKPaŞa saRayI tURU

UrartUlarla tanıŞma

Van turunuz meşhur Van kahvaltısıyla başlıyor. İlk
durağınız Urartu krallarından II. Sardur’nn yaptırdığı Çavuştepe Kales. Van-Hakkâr karayolunun üzernde bulunan bu etkleyc kale adını aldığı Çavuştepe Ovası’na tepeden bakıyor. Manzara nefes kesc.
İknc durağınız Van Gölü’nden yarım saatlk tekne
yolculuğuyla ulaşılan Akdamar Adası ve Klses.
Adanın kavuşamayan âşıklarının hüzünlü hkâyesn
dnledkten ve Kral Gagk’n muhteşem klsesnn
tarhn öğrendkten sonra Van Gölü kıyısında yemek yyeblrsnz. Üçüncü durağınız olan Van Kales
çersnde Urartular’a at brçok yapının yanı sıra çözümlemeler yapılmış anıtsal Urartu yazıtlarını da
görme mkanı bulacaksınız. Daha sonra Van denldğnde akla lk gelen şey olan eşsz güzellktek Van
Kedlern yakından göreceğnz Ked Ev zyaret edlyor. Van kedler koruma altında olduğundan Van
dışına çıkartılması yasak. Bu nedenden dolayı özel
alanlarda yaşatılıyorlar. Gümüş ve halı atölyeler
zyaretlernde yöreye özgü ürünler alarak geznz
unutulmaz kılablrsnz.
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KaPaDOKya

GÜZel atlar ÜlKesi

Pers dlnde “Güzel atlar ülkes” anlamına gelen
Kapadokya, yılın her mevsm romantktr ama en
güzel manzaralarını kar altında sunar. Geznzn lk
durağı Ihlara Vads, çne oyulmuş klseler, Melendz Çayı’nın büyüleyc görüntüsü le nanılmaz
güzellkte br atmosfere sahp. Vadde tam 380 basamak ndkten sonra Ağaçaltı, Yılanlı gb klseler
zyaret edeblrsnz. Güzergâhınız üzernde, volkank br araz çersnde bulunan Narlı Göl’ü (Krater
Göl) görüyor sonrasında düşman baskınlarından
kaçan bnlerce kşnn, aylarca yaşayableceğ
şeklde düzenlenmş br mühendslk harkası olan
Dernkuyu-Kaymaklı Yeraltı Şehr’n gezyorsunuz.
Daha sonra perbacalarının en güzel örneklernn
bulunduğu, aynı zamanda bütün Kapadokya Bölges’nn panoramk manzarasının zlenebldğ Üç
Güzeller Mevk’nde fotoğraf molası le tura devam
edlyor. Tur bölgenn doğal kaynaklarından olan
Onyx taşının şlendğ Onyx Taş atölyes zyaret le
tamamlanıyor. Dleyen zyaretçler gün doğumunu
balon turu le brlkte karşılayablr. Göreme Açıkhava Müzes zyaret le devam eden tur Paşabağ
Vads’ndek rota le devam edyor. Hayal Vads
olarak da adlandırılan Dervent Vads, Güvercnlk
Vads ve Avanos gezler le tur tamamlanıyor.
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Şatolar tUrU
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Sevgller Günü’nde kısa br tur olsun ama hesaplı olsun dyorsanız otobüsle Translvanya turu tam
sze göre. Akşam otobüsle yola çıkıp sabah Romanya’nın Translvanya bölgesnde oluyorsunuz. Müthş
doğal ve tarh güzellkler çnde barındıran turda
lk olarak Avrupa’nın en güzel şatolarından Peleş
Sarayı zyaret edlyor. Sonrasında Bran şehrnde
Osmanlı tarhnde Kazıklı Voyvoda olarak blnen III.
Vlad’ın Kont Drakula flmlerne konu olmuş ve vampr efsanesnn doğduğu gzeml Drakula Şatosunu
zyaret edyorsunuz. Burada meşhur sl peynrn
(Kaşkaval) tadına bakablrsnz. Sonrak durak tarh
güzellkler ve kafeler le ünlü Braşov şehr. Ortaçağ Alman Rokoko üslubunda nşa edlmş tarh yapıların yer aldığı bu güzel şehrde Kara Klse, Şehr
surları, korunmuş dar sokakları başlıca göreceğnz
yerler arasında. Konaklama Translvanya bölgesnn
doğası en y şeklde korunmuş Snaa şehrnde yapılıyor. Ertes gün Bükreş gezlyor ve İstanbul’a doğru
dönüş yolculuğu başlıyor.
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Turlarla lgl ayrıntılı
blgy Marmara Park
AVM Zemn Kattak
Jolly Tours'dan
alablrsnz.
0212 852 02 26-66
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BÜYÜYOR
GELİŞİYOR

Her anne babanın arzusu, sağlıklı bir bebek
dünyaya getirmektir. Sonrasında ise dilekleri,
sağlıklı bir çocuk ve genç olması üzerinedir…
Peki, onun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve
gelişmesinde nelere dikkat etmeli?

B

ebeğiniz sağlıklı büyüsün, gelişsin
diye hayal kuran anne babalar
dikkat! Onun kocaman bir delikanlı ya da genç kız olmasında
anne babaların bilinçli olması
çok önemli. Zira genellikle anne
babalar bebeğin yiyeceklerine ve boyunun uzamasına konsantre oluyorlar. Oysa büyüme ve
gelişmenin çok başka kriterleri var ve çocuk doktorları kadar sizin dikkatiniz de bu süreci daha
sağlıklı geçirmesine yol açıyor. Çocuğu erişkin
bireyden ayıran en önemli özelliğin sürekli büyüyen ve gelişen bir süreç yaşaması olduğuna
vurgu yapan Acıbadem Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi, doğru beslenme, bilişsel destekler, gerekli
aşı uygulamaları, duygusal tatminler, iyi bir motor beceri, sağlıklı yetişkin döneminin olmazsa
olmazları olduğunu vurguluyor.
Büyüme, hücre sayı ve büyüklüğünün artmasına bağlı olarak, vücut hacim ve kütlesinin
artışıdır. Boy uzamasında en önemli etken,
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genlerdir. Boy büyümesine etki eden faktörlere kaliteli beslenme ve sporu da ekleyebiliriz. Bu üçü de tam olmasına rağmen araya
giren önemli kronik bir hastalık boyun hedeflenen boy olmamasına neden olabilir. Gelişme
ise hücre ve dokuların yapı ve içeriğinin değişimi ile motor, zihinsel, sosyal ve duygusal
alanlardaki olgunlaşmadır. Ama büyüme ve
gelişme yaş dönemlerine göre değişir.
Çocukluk çağı olarak kabul edilen 0-18 yaş
döneminde çocuklar her türlü gelişmeye açıktır. Bu gelişimler; fiziksel, ahlaki, bilişsel, bireysel olarak cinsel, dil, duygusal, psikomotor
ve sosyal gelişmeleri kapsar. Hepsi birbirini
tamamlayabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, büyüme yalnız başına sağlık göstergesi
değildir. Sağlıklı büyüme için her döneme o
döneme özgü tetkik, aşılar ve takviyelerin yapılması gerekiyor. Anne babaların aklından
çıkarmaması gereken cümle şudur: Büyüme
farklı, gelişme farklı, sağlıklı olmak farklıdır.
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RUTİN İZLEMELERİ NOT EDİN
Çocukların sağlığından emin olmak için
rutin izlemlere sadık kalınması, çocuk
doktoruna gidilmesinin ertelenmemesi
çok önemli. Çocukların izlem aralıkları ise genel olarak şöyle sıralanıyor:
Doğumda muayene, her şey normal
gidiyorsa taburcu olurken muayene,
taburculuktan 48-72 saat sonra, 7-14
arasında, 1. ay, 2. ay. 3. ay, 4. ay, 5. ay,
6. ay, 7. ay, 8. ay, 10. ay, 12. ay, 13-15.
ay arası, 18. ay, 21. ay, 2 yaş. İki yaştan
sonra 5 yaşa kadar 6 ayda bir. Beş yaştan 10 yaşa kadar yılda bir. 10-16 yaş
arası 1-2 yılda bir.
İHMAL ETMEYİN
Çocuklar sağlıklıyken bile izlenmeli.
Böylece sağlığıyla ilgili tam fikir edinilebiliyor. Eksik ya da yanlış giden yönler
konusunda erken dönemde müdahale
imkanı doğuyor. Ancak sağlığında bir
sorun görünmeyen çocukların anne babalarının bazen, nasıl olsa sağlıklı diye
çocuklarını rutin doktor muayenelerine
götürmediklerini belirten Dr. Cüneydi,
“Özellikle aşı dönemi biten çocukların
anne babalarında zaman zaman gözlemlediğimiz bir davranış bu. Oysa bu
durumda skolyoz (omurga eğrilikleri),
anemiler, vitamin yetersizlikleri, erken
ergenlik nedeniyle boy kısalıkları, çeşitli kalp hastalıklarının atlanması, sessiz
gidebilen idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle gelişen böbrek hastalıkları gibi
durumlara maruz kalınabilir” diyor.
Büyümenin daha hızlı olduğu dönemlerde vücudun ihtiyaçlarının değişebil-

diğine dikkat çeken Dr. Şeyma Ceyla
Cüneydi, her dönemin kendine özgü
izlem parametreleri ve sıklığı olduğunu
vurguluyor. Büyüme en hızlı olduğu 0-1
yaş arası olduğu dönemde gerçekleşiyor. İkinci hızlanma dönemi ise ergenlik.
PEKİ, ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE
HANGİ BÜYÜME GELİŞİMİNİ
İZLEMEK İÇİN HANGİ
DÖNEMLERDE, HANGİ TETKİK VE
İNCELEMELER YAPILIYOR?
0-1 AY YENİDOĞAN
Bir bebeğin prematüre veya zamanında
doğmuş olması bile (yani 2-3 haftalık
erken doğma) izlem sıklığını ve yapılan
tetkikleri değiştirebiliyor. Aileden genetik geçişle gelen hastalıklara göre de
izlem ve tetkikler bu önceliklere göre
yapılabiliyor.
Hang� tetk�k ve �ncelemeler yapılıyor?
Yeni doğmuş bir bebeğin görme, duyma, kalça çıkıklığı, yeni doğan tarama
testleri, boy, kilo, baş çevresi, genel
vücut ve nörolojik muayene gibi taramalardan geçmesi gerekiyor. Kan grubu, yeni doğan hepatit aşısı, K vitamini
genelde dünya genelinde yapılan uygulamalardır. Doğum sonrası gelişebilen
durumlarda da (sarılık) ek kan tetkikleri
ve araştırmaları devreye giriyor.
1 AY- 12 AY SÜT ÇOCUĞU
0-1 yaş döneminde bir çocuğun en
önemli iki kriteri, kilo alması ve baş
çevresinin büyümesi. Boy, son planda
kalıyor. Baş çevresi beyinin gelişmesi-

HANGİ DÖNEM NASIL
ADLANDIRILIYOR?
0-1 ay:
Yeni doğan
1 ay- 12 ay:
Süt çocuğu
1-4 yaş:
Oyun çocuğu
4-6 yaş:
Okul öncesi dönem
6-18 yaş:
Okul ve ergenlik dönemi
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nin, kilo alması da beslendiğinin belirtisi olarak kabul ediliyor.
Her annenin, bebeğine en az 6 ay anne
sütü emzirmesi için teşvik edilmesi gerekiyor. Anne; bebek bakımı, emzirme, ek
beslenmeye hazırlanmalı. Bebeklerin her
ay değişen motor, zihinsel ve gelişimsel
özelliklerini annenin bilmesi, olabilecek
gecikmeleri önceden önlemek anlamına
geliyor. Çocuk izleminde en önemli noktalardan biri annenin çocuk doktoruyla
sağlıklı iletişim kurabilmesi, böylece
çocuktaki tüm değişiklikler konusunda
bilgi transferi oluyor.
Hang� tetk�k ve �ncelemeler yapılıyor?
Özel bir durum olmasa dahi 6-12 ay
arası genel bir kan tetkiki yapılması
gerekiyor. Bundan sonraki kan tetkikleri
her şey yolunda olsa bile en geç 3 yılda
bir tekrar edilmeli. Bu tetkiklerin içeriği
çocuğun büyüme ve gelişimi ile şekilleniyor. Her çocukta özellikle D vitamini,
demir düzeylerine bakılmalıdır. Aşılar
hakkında ailenin bilgilendirilmesi, nedenleri ve sonuçları hakkında gerekli
açıklamaların yapılması gerekiyor.
1-4 YAŞ OYUN ÇOCUĞU
Çocuk gelişiminde önemli bir dönem.
Konuşma, hareketlenme, cinselliği
bilme, bireyselliğe geçiş gibi önemli
gelişmeleri kapsıyor. Ayrıca bu dönemde diş gelişimi tamamlanıyor.
Çocukta; çizgi çizme, giyinme, düğme
ilikleme gibi ince motor; bisiklete binme, takla atma, koşma gibi kaba motor
hareketleri hızla gelişiyor. Bu dönem
sosyalleşmenin de başladığı bir dönem
olarak kabul ediliyor. 3 yaş cinselliğin
farkındalığı başlıyor. Bütün bu gelişmeler çocuktan çocuğa farklılık gösterebiliyor. 3 yaşından sonra neden sonuç
ilişkisi, soyut-somut arasındaki farklar
anlaşılıyor.
Hang� tetk�k ve �ncelemeler yapılıyor?
Büyüme gelişme değerlendirilmesi
için mutlaka çeşitli parametreleri içeren kan sayımı, karaciğer enzimleri,
böbrek fonksiyonları, alkalen fosfataz,
kanda vitamin seviyeleri, çölyak testleri gibi kan tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca bu yaş grubunda, idrar,
dışkı incelemeleri, batın ultrasonu,
hormonlar, kemik yaşı, kalp ultrasonu,
şüphe varsa büyüme geriliği yapan çeşitli genetik hastalıkları ekarte etmek
için tetkiklerin yapılması gerekiyor.

No: 33 ŞUBAT 2019

4-6 YAŞ OKUL ÖNCESİ DÖNEM
Bu yaş döneminde mantık gelişmeye
başlıyor. Dil, algısal, bilişsel gelişme
ve sosyalleşme belirgin olarak artıyor.
Grup oyunlarını tercih ediyorlar. Bu
dönemdeki eğilimler fark edilip çocuklar yeteneklerine göre yönlendirilmesi
gerekiyor. Çocukların bu dönemde zihinsel, bedensel ve sosyal açıdan okul
dönemine hazırlanması önemli.
Hang� tetk�k ve �ncelemeler yapılıyor?
Bu dönemde daha önce normal giden
büyümede gerileme varsa 1-4 yaş arası
belirtilen tetkikler yapılmalıdır. Doğuştan gelen hastalıkların hafif seyretmesi
bazen tanıyı geciktirebiliyor. Belirli bir
hastalığa potansiyel yatkınlığı olan
çocukların hastalığının ortaya çıkması
beslenme şekilleri veya geçirdikleri
hastalıklarla tetiklenebiliyor.
6-18 YAŞ OKUL VE ERGENLİK
DÖNEMİ
Okul çağı çocuklarının nörolojik, zihinsel ve duygusal izleminde anne babalar
kadar öğretmenlerin değerlendirmelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle
ergenlik döneminde çocukların duygusal gelişmeleri dikkatle izlenmesi,
ortaya çıkan sıkıntılı durumlara karşı
önlemler alınması önemli.
Çocukların diş sağlığı konusunda da
gerekli yönlendirmeler vurgulanmalıdır.
Çocuk ağır spor yapıyorsa ekstra kardiyolojik muayene de yaptırılması önerilir. Çocukluk çağı aşılarının 14 yaşa
kadar devam ettiği ve 10-16 yaş grubunun da sağlıklı olmalarına rağmen en
geç 2 yılda bir doktor tarafından görülmesi gerekiyor.
Yetişkin olmaya çalışılan ergenlik döneminde hormonal değişik sadece seks
hormonlarında değil, diğer hormonlarda da dalgalanmalar yapabiliyor. Bu
bilginin çocuğa aktarılması kendindeki
değişiklikleri anlaması açısından çok
önemli.
Hang� tetk�k ve �ncelemeler yapılıyor?
1-4 yaş arasındaki tetkikler, bu dönem
için de uygun. Ancak ergenliği de içeren
bir dönem olduğu için hormonal durumlar, büyümeyi etkileyen sporlar (halter
gibi) daha önemli. Büyüme kıkırdaklarını
erken kapatabilecek kemik travmaları
ve erken ergenlik açısından çocukların,
mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor.
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KURU BAKLAGİLLER BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİCİ
ETKİLERİYLE ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA AYRI BİR ÖNEM
KAZANIYOR. TÜM FAYDALARI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA
KURU BAKLAGİLLERİN HAFTADA EN AZ İKİ KEZ
TÜKETİLMELERİ ÇOK ÖNEMLİ.
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Mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya, bezelye, börülce, bakla… Kuru
baklagiller sadece damak zevkimize
hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda
sağlığımıza da büyük katkılar sağlıyorlar. Etten sonra en etkili bitkisel protein
kaynaklarından biri olmaları ve lifli
yapılarının yanı sıra içerdikleri demir,
çinko, magnezyum mineralleri, B12 ile
E vitamini, tiamin, riboflavin, niasin,
folik asit sayesinde vücudumuzu hastalıklara karşı zırh gibi koruyan kuru baklagiller bağışıklık sistemini güçlendirici
etkileriyle özellikle kış aylarında ayrı bir
önem kazanıyorlar.Tüm faydaları göz
önüne alındığında kuru baklagillerin
haftada en az iki kez tüketilmeleri çok
önemli. Acıbadem Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili kuru
baklagillerin C vitamininden zengin bol
maydanozlu, biberli, marullu, domatesli ve limonlu salatayla tüketilmesini
öneriyor, “Çünkü C vitamini sayesinde
kuru baklagillerin demir emilimi daha
da artıyor” diyor.
Bağışıklık sistemini
güçlendiriyor
Özellikle kışın hastalıklara karşı direnç
gösterebilmek için bağışıklık sisteminin
desteklenmesi çok önemli. Kuru baklagiller içerdikleri demir, magnezyum ile
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potasyum mineralleri ve antioksidan
özellikteki E vitamini sayesinde vücut
direncini güçlendiriyor
Kalbi koruyor
Kolesterol ile doymuş yağ içermemeleri ve çözünebilir diyet lifi içerikleri sayesinde kalp hastalıklarının en önemli risk
faktörlerinden olan kötü kolesterolün
(LDL) düşürülmesine yardımcı oluyor.
Kan şekerinin dengelenmesini
sağlıyor
Kuru baklagiller glisemik indeksi (kan şekerini yükseltme değeri) düşük besinler
oldukları için sindirim sistemi tarafından
daha yavaş yıkılıyor. Çünkü içeriklerindeki
lif mideyi geç terk ediyor ve bağırsakların
glikoz emilim hızını düşürüyor. Bu sayede
de kan şekeri hızla yükselmiyor.

Kabızlık yakınmasını azaltıyor
Dışkı bağırsakta ne kadar uzun süre
kalırsa o kadar sertleşiyor ve kuruyor.
Lifli besinler bağırsak boyunca sindirilmeden vücuttan dışarı atıldıkları için
dışkıyı hacimli ve yumuşak tutuyor.
Örneğin 1 kase haşlanmış kuru fasulye
17 gram diyet lifi içeriyor. Bu yüksek
lif içeriği sayesinde sindirim sistemini
hareketlendirerek kabızlık şikayetlerinin azalmasında etkili oluyor.
Rektum kanseri riskini
düşürüyor
Posadan zengin olan kuru baklagillerin
tüketilmeleri kalın bağırsak florasını
olumlu yönde değiştiriyor. Böylece
bağırsaklar içinde zararlı bakteriler çoğalmıyor, bunun sonucunda da rektum
kanseri riski düşüyor.

Kuru baklagillerin haftada en az iki kez
tüketilmeleri çok önemli. Baklagillerin C
vitamininden zengin bol maydanozlu, biberli,
marullu, domatesli ve limonlu salatayla
tüketilmesini öneriliyor.
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Uzun süre tok tutuyor
Kuru baklagillerdeki çözünen lifler
besinlerde sert bir doku yerine yulaf
kepeğinde olduğu gibi yapışkan veya
visköz olacak şekilde eriyor. Midede
uzun süre kalıyor ve oluşturdukları
jel yapısıyla ince bağırsaklarda besin
emiliminin yavaş olmasını sağlıyor. Bu
özellikleriyle de sonraki öğünde daha
az yemek yemeyi teşvik ediyor. Fazla
kalori de içermemeleri sayesinde kilo
kontrolünde ideal bir besin grubu olarak nitelendiriliyor. Termojenik etkisi
(vücut ısısını yükseltme etkisi ) yüksek
olan acı pul biber, zerdeçal ve karabiberle karıştırılarak tüketildiklerinde
yağ yakımını da hızlandırıyorlar. Kuru
baklagillerin daha hızlı kilo verdirmeleri
için tam taneli tahıllarla (haşlanmış
buğday, bulgur, tahıllı ekmek gibi )
birlikte yenmesi önem taşıyor. Böylece
kuru baklagillerin hem protein kalitesi,
hem de metabolizma hızını yükseltme
etkisi artıyor.
Hafızayı güçlendiriyor
İyi bir B vitamini kaynağı olan kuru
baklagiller içerdikleri B12’nin yanı sıra
tiamin, riboflavin, niasin ve folik asit
sayesinde sinir sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. Bunun sonucunda zihinsel performans, öğrenme
ile hafıza gücü ve konsantrasyon artışı
oluyor. Kuru baklagiller aynı zamanda
ağrıya karşı duyarlılık ve uyku düzeni
üzerinde de etkili oluyor.
İyi bir demir deposu
Demir kanda oksijeni taşıyan kırmızı
kan hücrelerinde bulunan hemoglobin
üretimi için kullanıyor. Eğer vücudunuzda yeterli demir minerali yoksa
daha az kırmızı kan hücresi üretiliyor,
hemoglobinin de azalmasıyla birlikte
organlar ve dokular için yaşamsal önemi bulunan oksijen de azalıyor. Bunun
sonucunda da demir eksikliği anemisi
oluşuyor. Kuru baklagiller demir içerikleri yüksek bir besin grubu olmaları
sayesinde demir eksikliğinin gelişme
riskini düşürüyorlar.

Doğrama
Malzemeler (6-8 Kişilik)
500 gr parça koyun eti
1 baş sarımsak
1 adet büyük boy soğan
500 gr domates
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı acı biber salçası
Tuz

2 adet sivri biber
2 adet salçalık kırmızıbiber
1, 5 su bardağı haşlanmış nohut
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pul kırmızıbiber
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

hazırlanışı
Kabuğu soyulmuş ve küçük parçalar şeklinde kesilmiş
domatesleri, nohudu, biber salçasını, eti, doğranmış
soğanı 2 bardak suyla tencerede karıştırıp kısık ateşte
pişirin. İri parçalar şeklinde doğranmış patlıcan, diş sarımsak ve doğranmış biberleri ekleyip pişirmeye devam
edin. Pişmeye yakın limon suyunu ilave edip 5 dakika
daha pişirin. Zeytinyağını tavada ısıtıp nane ve pul biberi
ekleyin. Pişen yemeğin üzerine gezdirip yanında bulgur
pilavıyla birlikte sıcak servis yapın.

Bademli
Ayran Aşı
Malzemeler (6 Kişilik)
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı haşlanmış aşurelik
buğday
400 gr süzme yoğurt
Tuz
Su
Yarım demet maydanoz
150 gr tuzlu badem

hazırlanışı
Haşlanmış nohut, haşlanmış aşurelik buğday, süzme
yoğurt ve tuzu tencerede karıştırın. Koyu kıvamlı bir
karışım elde edene kadar su ilave edin. Kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın. Üzerine iri kırılmış tuzlu badem
serpip soğuk servis yapın.
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Stilinize

Versin

HAVALARIN SOĞUMASI EVDE DAHA FAZLA VAKİT
GEÇİRECEĞİMİZİN DE HABERCİSİ. O ZAMAN
YAŞAM ALANLARIMIZI YENİLEMENİN TAM
ZAMANI. İŞTE MAG’IN HAZIRLADIĞI BURÇLARA
GÖRE DEKORASYON ÖNERİLERİ!
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Pratik

Koçlar

Dağınıklıktan ve yorucu detaylardan
hoşlanmayan koçların dekorasyon stilini
özetleyecek kelime: işlevsel. Hareket
kabiliyetlerini kısıtlayacak büyük mobilyalardansa kompakt seçenekleri tercih
ederler. Farklı objeler arasında uyum
yaratmaya efor harcamaktansa pratik
dekorasyon çözümlerine yönelirler. Bir
koç burcunun evinde gereksiz hiçbir
aksesuar bulamazsınız. Bu yüzden bir
koç burcuna ev hediyesi almanız gerektiğinde evinde eksik olan bir mutfak gereci
için sizi yönlendirmesini rica edin veya
fonksiyonel objelerden şaşmayın.

Yemeğe

Düşkün

Boğalar

Bir boğa burcunu mutfağından tanıyabilirsiniz! Boğanın yemeğe düşkünlüğü
ve hünerli elleri, özenle dekore edilmiş
bir mutfakla birleştiğinde boğalar harikalar yaratabilir. Evin geri kalanında
fonksiyonel ve sade seçimler yapan
boğaların, söz konusu mutfak olduğunda hiçbir masraftan kaçınmayacağına
emin olabilirsiniz. Pişirme setleri, mutfak gereçleri ve zevkli servis setleri
onları en mutlu eden hediyeler olabilir.

Değişken
İkizler

İkizlerin ruh hali gibi dekorasyon zevki
de sürekli değişir, hayatta sürekli yenilik
arayışında olan ikizler evde tekdüzeliğe
katlanamaz. Kolayca yerini değiştirebileceği hafif ve pratik mobilyalar, renk skalasını
kolayca değiştirmesine yardımcı olacak
yastık ve örtüler, canlı ve dinamik bir ortam
yaratacak canlı aksesuarlar ikizler evinde
göze çarpar. İkizler burcu arkadaşınıza ev
hediyesi alırken yeni fikirler için ilham verebilecek özgün parçalardan kaçınmayın.
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Evcimen

Yengençler

Yengeçler için yaşam alanları özeldir; rahat, sade ve
şık evlerde mutlu olurlar. Turkuaz ve okyanus renkleri
başta olmak üzere mavi skalası yengeç burçlarına
huzur verir. Dekorasyon trendleri, gösterişli dekorlar
yengeçlerin dekorasyon anlayışının tam zıttıdır. Bir
yengeç için evde en önemli şey, ailesi ev dostları için
huzurlu, samimi ve davetkar bir ortam oluşturmaktır.
Evde vakit geçirmekten ve misafir ağırlamaktan hoşlanan bir Yengeç burcunun misafiri olduğunuzda, film
gecelerinde dostlarıyla keyfini çıkarabileceği aksesuarlar veya uzun pazar kahvaltılarına eşlik edecek bir
pikap hediye etmeniz onu çok mutlu edecektir.

Lüks

Tutkunu

Aslanlar

Gösterişe düşkün olan aslan burçları dekorasyonda altın rengi detaylara yer vermeyi sever. İlgi odağı olmaya
bayılan aslanların evinde göz alıcı dekoratif parçalara,
misafirlerini etkileyebileceği tasarım ürünü mobilyalara rastlamak mümkündür. Çarpıcı aksesuarlar, büyük
ve renkli tablolar tam aslanlara göre! Aslanlara ev
hediyesi seçerken iddialı objelerden korkmayın.

Seçici

Başaklar

Zodyak’ın titiz, düzenli ve mükemmeliyetçi burcu başak,
evinde yer alacak dekorasyon öğeleri konusunda da
oldukça seçicidir. Minimalist ve sade mobilyaları, doğa
renklerini ve hasır ve ahşap dokuları seven başaklar,
evlerinin dekorasyonunu sıradanlıktan uzaklaştıracak
çiçekler ve geniş yapraklı yeşil bitkilerle salonlarını
renklendirebilirler. Doğadan ilham alan dekorasyon
objeleriyle başakların kalbini çalabilirsiniz.
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Sanatçı

Teraziler

Güzelliğin ve estetiğin gezegeni olan
Venüs’ün etkisinde olan terazi burçları,
evinde uyuma ve dengeye önem verir.
12 burç arasında sanata en düşkün
olan terazi burcu, rafine bir zevkin
ürünü olan sanat eserlerine evinde yer
vermekten gurur duyar. Terazilerin evlerine hediye alırken işlevsel parçaları
ve küçük ev aletlerini seçin, geri kalan
her şey onların seçkin zevkinin yanında
sınıfta kalmanıza neden olabilir.

Karmaşık

Akrepler

Akreplerin dekorasyon zevkini çözümlemek zordur. Siyah-beyaz minimal seçimlerden hoşlanabilecekleri gibi, kırmızı
büyük bir koltuk veya iddialı bir heykeli de evlerinin odak
noktasına konumlandırabilirler. Bordo, antrasit, koyu mor
gibi sofistike tonlara evlerinde rastlamak mümkündür. Akrep
evlerinde etnik objeler, egzotik materyaller sizi şaşırtabilir.
Akreplerin cesur seçimleri sıradan bir yaşam alanını mistik bir
ortama çevirebilir. Akreplere ev hediyesi alırken keyifle yakabilecekleri mumlara, çarpıcı aksesuarlara göz atın.

Cesur

Yaylar

Her konuda cesareti temsil eden yaylar, dekorasyonda da orijinal
fikirleri severler. Beyaz duvarlar, sade mobilyalar asla bir yay
burcuna göre değil; cesur duvar kağıtları, turuncu aksesuarlar,
modern sanat eserleri yayların bohem ruhunu okşayarak kendilerini iyi hissettirir. Yayların ev hediyeleri için mesajlı yastıkları,
modern posterleri ve ilginç objeleri tercih edebilirsiniz.
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Klasik

Oğlaklar

Oğlak burçları hayatın her alanında olduğu gibi dekorasyonda da klasiklerden vazgeçmez. Klasik mobilyalar, zamansız aksesuarlar ve eskitilmiş objelerle
klasik seçimlerini dekorasyona da yansıtan oğlaklar,
sıkıcılığın tuzağına düşmemek için evlerinde hobi alanları yaratabilirler. Bir toprak grubu burcu olan oğlak,
mutluluğu doğada bulacaktır. Doğal dokular, organik
kumaşlardan yapılmış minderler, ham ahşaplar bir
oğlak burcuna kendini iyi hissettirir. Oğlak evlerine hediye alırken klasiklerden şaşmayın, mermer gibi doğal
taşların onları mutlu ettiğini unutmayın.

Modern

Kovalar

Dekorasyonda modern çizgiler ve yalınlıktan hoşlanan kovalar için evlerinin odak noktasında elektronik
cihazları yer alır. Metalik detaylar, grafik parçalarla
kendini iyi hisseden Kovalar, evlerini ofis sıradanlığından uzaklaştırmak için fütüristtik ve sıra dışı tablolara
yer verebilirler. Bir kovanın evinde son teknoloji bir ses
sistemine rastlamanız oldukça olası.

Rahatına

Düşkün

Balıklar

Balık burcu evinde dinlenmek ve düşlere dalmak için konfora
ihtiyaç duyar. Duvarlarını beyaz, bej, lila, gök mavisi gibi huzur
veren renklerde boyayan balıklar, köşeli mobilyalar, keskin hatlar ve endüstriyel detaylardan uzak durmalı. Konforlu puflar,
saten dokulu yastıklar ve cam objeler balıkların duygusal kişiliğini mutlu eder. Bir balık burcuna ev hediyesi alacaksanız aile
fotoğraflarını sergileyebileceği çerçeveler tercih edebilirsiniz.
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Çabucak Çorba
Grundig, Professional Line serisi ürünlerinden Soup Maker, kullanılan
hibrid teknolojisi sayesinde tek bir ürünle hem sıcacık çorbalar hem
de buzlu içecekler hazırlayabiliyor. Pişirme özellikli bir hazneli blender
olan Grundig Soup Maker, sizin için çorba malzemelerini istediğiniz
kıvamda doğruyor, pişiriyor ve 40 dakika boyunca sıcak tutabiliyor.
Sıcak karışımların yanı sıra standart bir blender gibi soğuk karışımlar
hazırlamak için de kullanılabilen ürünün, termostatik cam haznesi
içerisinde 1.7 litre soğuk, 1.4 litre sıcak karışım hazırlanabiliyor.

Aşkınıza Yakışır Hediye
Seçenekleri
Emsan, Sevgililer Günü’nde aşkınızı ifade etmeniz için şık ve
kullanışlı hediye alternatiﬂeri sunuyor. Sevgilinizle paylaştığınız aşk dolu sohbetlere eşlik edecek Emsan’ın “Sonsuz
Aşk” kahve fincanları; yılın en romantik gününde sevgilisine
unutamayacağı bir hediye vermek isteyenlerin tercihi oluyor.
Sevgiliye hazırlanacak hayallerdeki sofraları ürünleri ile
mümkün kılan Emsan; “Smile Krep Tavası” ile de sabahları
eşsiz bir kahvaltıyla güne mutlu başlamak isteyen çiftlerin
yüzünde kocaman gülümseme bırakıyor.

Sağlıklı Beslenerek
Kalbinizi Zinde Tutun
Philips, evde besleyici ve lezzetli yemekler hazırlamayı kolaylaştırarak dengeli beslenmeye yardımcı olurken, çocukların seveceği yiyecekleri sağlıklı bir şekilde hazırlamanıza
yardımcı oluyor. Çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan hızlı ve kolayca lezzetli yiyecekler hazırlamanıza yardımcı olan Philips Airfryer XXL, yiyeceklerin sahip oldukları
fazla yağı da çıkartarak süzmenize olanak sağlıyor. Philips
Airfryer XXL, patentli Twin Turbostar teknolojisi ile dışı çıtır
çıtır, içi ise yumuşak yiyecekler hazırlamanıza yardımcı olurken, sadece hava kullanıldığı için normal fritöze kıyasla daha
sağlıklı besinler hazırlamanıza yardımcı oluyor.
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Minnie ve Mickey’in Sonsuz Aşkı
LCW Home, “Sevgililer Günü”nü kırmızı rengin ön planda olduğu
beyaz ve siyah renklerle kombinlenen hediye alternatiﬂerinin yer
aldığı çok özel bir koleksiyon ile kutluyor. Disney’in sevimli çifti Minnie
ve Mickey’den ilhamla tasarlanan nevresim takımı ve yastık kılıﬂarı,
koleksiyonun en eğlenceli parçaları arasında yer alıyor. Minnie ve
Mickey karakterlerinin yer aldığı ev bornozu, banyo terliği, kurulama
bezi ve hediyeler için hazırlanan şık bez çantaların da yer aldığı
koleksiyondan farklı ve alternatif hediyeler sevgilileri bekliyor.

“Selfie” Çeken Buzdolabı
Bosch’un, Home Connect buzdolapları daha da geliştirildi
ve buzdolabının içinin fotoğrafını çekerek cep telefonu ve
tablete gönderme uygulaması eklendi. Bosch’un KGN56HI30N
kameralı buzdolabının kapağı her açılıp kapandığında soğutucu
bölmesinde yer alan iki kameradan biri otomatik olarak soğutucu
bölmesinin, diğeri ise kapı raﬂarında gıdaların ve içeceklerin
olduğu bölümün resmini çekerek kullanıcının cep telefonunda
veya tabletindeki Home Connect uygulamasına gönderiyor.
Kullanıcı, ev dışındayken örneğin market alışverişindeyken,
Home Connect uygulamasına bakıp buzdolabının içindeki gıda
ve içeceklerdeki eksiklikleri son fotoğraf üzerinden görerek
alışverişini eksiklere göre yapabiliyor.
No: 33 ŞUBAT 2019

Özel ve Şık Takımlar
Karaca, Sevgililer Günü’nde çiftlerin unutulmaz güzellikteki
anlarına eşsiz ayrıntılar katmaya devam ediyor. Tasarımlarıyla
sofraların vazgeçilmezi olan Karaca, dünyada bir ilki
gerçekleştirerek, gerçek incilerden ürettiği Kelebek Vadisi’ni
temsil eden Fine Pearl Mariposa yemek takımı ile romantik
akşamlarınızda lezzetli masalar hazırlama sürecinizi
kolaylaştırıyor. Karaca’nın farklı renk ve zarif tasarıma sahip
kahve fincanları, Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize hediye
edebileceğiniz alternatif ürünlerin başında yer alıyor.
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Home Sweet Home’un ince detaylarla şekillenen yatak odaları sizi
konforun yanı sıra masalsı bir uyku yolculuğuna davet ediyor. Etnik
tarzı modern detaylarla buluşturan yatak odası takımları ile evinizde nostaljinin sıcak ve huzurlu havasını estireceksiniz. Mobilyalarla
birlikte hayaller gibi toz pembe bir yatak örtüsüyle masalsı yatak
odaları yaratmanız için çok sayıda seçenek de sizi Marmara Park
AVM Home Sweet Home mağazasında bekliyor.

Evlerde Yenilik Zamanı
Linens, perde koleksiyonuyla birbirinden canlı renkleri
ve modern desenleri evlere taşıyor. Yaşam alanlarını
farklılaştıran çizgileriyle dikkat çeken Linens perdeler, evin
tüm odalarına zarif bir dokunuş yapıyor. Linens’in jakar perde
koleksiyonunda öne çıkan toprak renkleri, mor ve bordo
tondaki perdeler; dijital baskılar, birbirinden farklı desenler ve
dokularıyla evlerdeki değişime öncülük ediyor.

Kış Masalı
English Home 2019 Kış Koleksiyonu Let it Snow ile yaşam
alanlarında yeni tarzlar yaratma ve kombinler yaparak ev
ortamını farklı stillerde yorumlama özgürlüğü sunuyor. Koleksiyonun zengin ürün seçenekleri sadece küçük dokunuşlarla
yepyeni bir ev atmosferine kavuşmayı mümkün kılıyor. Klasik
İngiliz dekorasyon stilinin günümüz trendleriyle harmanlandığı
koleksiyonda zamansız parçaların yanı sıra, sezona özgü huzur
ve ferahlık veren renkler, sıcaklık ve doğallık sağlayan özel
dokular dikkat çekiyor.
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Bebeklere Özel: Juno
Yataş, Juno bebek yatağı ile bebekleri doğduğu günden itibaren Yataş uykusuyla tanıştırıyor. Juno bebek yatağı, sağladığı hafif eğimli, yarı-fetal pozisyon ile bebekleri yatıştırmaya da destek oluyor. Juno, ilk aylarda sıkça karşılaşılan bebeği rahatsız edebilecek uyum zorluklarının yaşamasını minimuma indirirken, dengeli gelişmeyi sağlıyor.
Bebeği ideal ve doğru pozisyonda tutan karın bandıyla Juno, hareket özgürlüğünü
engellemeden bebeği rahatlatıp sakinleştiriyor. Ayrıca bu bant, bebeğin beklenmeyen
ilk hareketlerini engelleyerek zarar görmesini önleme amacıyla kullanılabiliyor.

Güçlü Buhar Devrimi
Ütülemede yeni bir devir açan TEFAL,
son teknoloji ile ürettiği mikro kireç filtreli Ultimate Pure, %100 filtrelenmiş saf
ve güçlü buharı ile lekesiz bir ütüleme
sunuyor. Mükemmel ütü performansına
sahip yeni Tefal Ultimate Pure olağanüstü buhar gücü ile özel tasarım kireç
filtreleme sistemini bir araya getirerek
saf ütüleme sunuyor. Devrim yaratan,
yepyeni ve özel teknolojiye sahip Mikro
Kireç filtre sistemli Tefal Ultimate Pure,
ütü yaparken kireç parçacıklarını ve
lekelerini önlemeye yardımcı oluyor.

Kışa Özel Fırsatlar!
Birbirinden şık ve kullanışlı Bernardo ürünleri şimdi %50’ye varan indirim ve
sürpriz hediye fırsatlarıyla sofranızı ve mutfağınızı yenilemeye hazır! Birçok şık
ve kullanışlı ürüne indirimli fiyatlarla sahip olmanızı mümkün kılan fırsatlarla
tanışmak ve kampanya detaylarını öğrenmek için Marmara Park AVM
Bernardo mağazasına uğramayı unutmayın!
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LÜKS MARKALARLA

ELEKTRİKLİ
GELECEK
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER HIZLI BİÇİMDE HAYATIMIZA
GİRMEYE HAZIRLANIYORLAR. ÜSTELİK “ELEKTRİKLİ
OTOMOBİLLERİN SIKICI VE YAVAŞ OLMASI GEREKTİĞİ”
ANLAYIŞI DA ARTIK GERİLERDE KALIYOR. PREMIUM
ÜRETİCİLER ARTIK GÖZÜNÜ ELEKTRİKLİ GELECEĞE DİKTİ.
Yazı: FATİH YURDATAPAN
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Çevre kirliliği konusunda artan hassasiyet ve özellikle bunların sorumlusunun
otomotiv/taşımacılık dünyasının gösterilmesiyle önemli bir değişimin eşiğinde bulunmaktayız. Hatta önde gelen
otomotiv yazarlarının büyük bir kısmı,
otomotiv tarihinin en büyük değişimini
yaşamak üzere olduğumuz konusunda hemfikir. Belki de birçoğumuz için
bunlar uzak bir geleceğe ait öngörüler
düşünceler olabilir ama ülkemizin cep
telefonu gibi önemli değişimlere nasıl
adapte olduğunu hatırlayın! Elektrikli
araçların yaygınlaşmasıyla bu yöndeki
adaptasyon da hiç zaman almayacak.
Gelişmeler o zamanın gelmekte olduğunu söylüyor.
Elektrikli otomobillerin önündeki en
büyük engel hiç kuşkusuz menzil kaygısı. Araca bindiğinizde hızla azalan bir
menzil ve yolda kalma korkusu, elektrikli araçların yayılmasına en büyük
engel. Aynı zamanda şarj sürelerinin
de uzun olması, uzun yolculukların
yapılmasını neredeyse imkansız hale
getiriyor. Ancak merak etmeyin, motorsporlarında yarışmak başta olmak
üzere üreticiler hızla modellerini geliştirmek için çalışıyorlar. Bunun da önümüzde kısa-orta vadede çözüleceğini
düşünüyorlar.
GEÇİŞ DÖNEMİNDE SORUMLULUK
HİBRİTLERİN
Elektrikli araçları son dönemde daha
sık duymaya başlamış olsak da, aslında

elektrikliler çok eskilere dayanıyor.
Elektriklilerin bir dönem çıkıp kaybolmasıyla ilgili bazı kaynaklar petrol
şirketlerini sorumlu tutsa da, o zamanki teknolojileri sebebiyle yaygınlaşamamışlardı. 1835’lerde ortaya çıkan ilk
elektrikli otomobiller 50 yıl kadar kendi
hükümdarlıklarını sürdüler. Tarihte
saatte 100 kilometre hız bariyerini ilk
aşan da bir elektrikli araçtı. Günümüzde bu savaşı içten yanmalı, yani bildiğimiz dizeller ve benzinliler kazanmış
görünse de, son gülen elektrikliler
olacak gibi. Teknolojik gelişmeler, bataryaların daha temiz, kompakt ve hafif
hale gelmesi onların önüne açtı. Ayrıca
motorların şarj süresi de gittikçe kısalıyor. Bu evrim hızla devam etmekte ve
bu yüzden otomotiv markaları onları
geleceğin çözümü olarak görüyorlar.
Üstelik bu değişimlerin öncülüğünü
lüks markalar yapıyor.
Hibrit yani melez otomobiller de, son
dönemde daha sık kendisini duyurmaya
başladı. Hibrit otomobiller, içten yanmalı motoru elektrikli motorlarla bir

UZMANLAR, OTOMOTİV TARİHİNİN EN
BÜYÜK DEĞİŞİMİNİ YAŞAMAK ÜZERE
OLDUĞUMUZ KONUSUNDA HEMFİKİR.
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araya getiriyorlar. Böylece elektrikli
motorun da, benzinli veya dizel motorun da avantajlarını kullanabiliyorlar.
Ancak bu geçiş dönemini temsil eden
hibritlerin, bir süre sonra yerlerini
elektriklilere bırakmaları bekleniyor.
Hibrit otomobiller, konvansiyonel araçlar gibi yakıt dolumuna sahip olduğu
için menzil kaygısını da ortadan kaldırıyorlar. Bu otomobiller de yüzde 100
elektrikli araçların gelişmesine önemli
katkılar sağlıyorlar.
BÜYÜK AVANTAJLAR
Elektrikli motorların gaz pedalına dokunulduktan sonra sahip olduğu tüm
torku hemen verebilmesi, onların en
büyük avantajlarından biri olarak öne
çıkıyor. Bu yüzden hızlanma söz konusu
olduğunda elektrikli motorların üstüne
yok diyebiliriz. Tesla’nın P100D modelinin 100 km/s hıza 2.3 saniye çıkması
gerçekten sıra dışı bir başarı. Elektrikli
araçların avantajlarının başında elbette
çevreci olması geliyor. Egzozu olmayan
bu araçlar, ilerlerken sıfır emisyona
sahip oluyorlar. Bu da temiz bir gelecek
için önemli bir adım olarak görünüyor.
Elektriğin çevreci şekilde üretilmesi ise,
bir sonraki kritik adım olacak. Elektrikli
araçların kullanım maliyetlerinin daha
düşük olması, evde şarj edilebilmesi ve
tamamen sessiz olması da öne çıkan
diğer önemli özellikleri. Aynı zamanda
batarya paketlerinin tabana yerleştiril-
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mesi de, hem yerden tasarruf sağlıyor
hem de aracın alçak ağırlık merkezi
sayesinde daha dinamik sürüşün kapılarını açıyor.
Elektrikli otomobillerin çehresini ve
belki de değiştiren markalar, premium
üreticiler olacak gibi görünüyor. Sanılan
aksine onların hızlı, çekici ve lüks olmasını sağlayan bu özel üreticiler, büyük
bir rekabet içerisine girmiş durumdalar.
Hem markalarının geleceğini şekillendiriyorlar hem de elektrikli otomobillerin nasıl olması gerektiği konusunda
lider pozisyonda yer alıyorlar. Peki öne
çıkan elektrikli üreticiler arasında hangi
marka ve modeller var. Elbette Tesla
en çok duyulanı ama bu oyunda başkaları da var.
ROL MODEL: TESLA
Markaların referans aldığı marka için
hâlâ Tesla’yı göstermek mümkün. Markanın mevcut olarak Model S, Model X
ve Model 3 olmak üzere 3 modeli var.
Model S sedan, ülkemizde de taksi olarak yollarda gördüğümüz araç olarak,
en dikkat çeken modelleri. Hem donanım hem de yazılım güncellemeleriyle
elektrikli otomobil pazarında zirvede
yer alıyor. Yeniliklerle birlikte menzili
ve performansı artırıldı. Giriş seviyesi
Model S 75D modeli, tek şarjla yaklaşık
500 km menzile sahip. Daha üst versiyon olan 100D ise 630 km’ye kadar
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yol yapabiliyor. Model S, başarılı yerleşimiyle geniş bir yaşam alanına sahip.
Pratiklik özellikleriyle öne çıkan Model
S’in, bagajın alanında da çocuklar için
koltuk bile var. Model X ise, elektrikli
SUV olarak büyük bir beğeni topladı.
Heyecan verici bir marka olan Jaguar,
elektrikli otomobil pazarına önemli bir
modelle adım attı. Üstelik bunu bir SUV
modeliyle gerçekleştirdi. I-Pace ismi
verilen bu model, spor otomobilleri
kıskandıracak kadar yüksek performansa da sahip. 100 km/s hıza 4.5 saniyede
çıkabilen I-Pace, aynı zamanda SUV
araçların sunduğu off-road kapasitesiyle fark yaratıyor. Bu segmentteki en
heyecan verici modellerden biri olan
I-Pace 400 bg güce sahip. Ayrıca 480
km kadar menzile sunuyor. Jaguar
I-Pace kabini de son derece lüks özelliklere sahip. Çift ekranlı multimedya
sistemi de, kullanıcılar tarafından çok
sevildi.
ALMAN ETKİSİ
Elektrikli dünyasına cesur bir giriş yapan BMW, i model serisi oluşturarak
elektrikli araçlarını burada topladı.
BMW i8 modeliyle, elektrikli spor otomobili yapan marka, son olarak i3s
modelini tanıttı. Elektrikli hatcback modelinin daha fazla güce sahip ve daha
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agresif versiyonu olan i3s, 185 bg güç
üretiyor ve 280 km’lik menzil sunuyor.
Menzil konusunda kaygısı olanlar, bu
aracı hibrit olarak da satın alabilirler.
BMW aynı zamanda elektrikli modellerini daha da genişletme konusunda
hızla çalışmalar yapıyor. Bunlar arasında SUV’lardahil daha farklı modeller
olacak. X3’ün elektriklisi olarak düşünülebilecek iX3 bunlardan yalnızca biri.
Audi, ilk seri üretim elektrikli aracı
E-tron’u kısa bir süre önce tanıttı. Teknoloji açısından en gelişmiş araçlardan
biri olarak dikkat çekiyor. SUV tarzı
E-tron, aynı zamanda geniş bir kabin
alanına da sahip. Teknolojik özellikleri
arasında yüksekliğini ayarlayan havalı
süspansiyon sistemi bulunuyor. Yüksek
hızda alçalan araç, sürüklenme etkisini
azaltarak bataryanın menzilini artırıyor.
Aynı zamanda engebeli alanlarda aracı
yükseltmek de mümkün. Audi E-tron
tek şarjla 400 km kadar yol alabiliyor.
Bir diğer Alman premium üretici Mercedes, 2019’un ortalarında elektrikli
otomobilini yollara çıkarmış olacak.
Markanın EQ modelinin ilk temsilcisi olan
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EQC, farklı tasarımıyla öne çıkıyor. Yenilikçi bakış açısını markanın kendi tarzıyla
buluşturan EQC, toplamda 300 kW’lık
kombine güce sahip iki elektrik motoruyla satışa sunulacak. Kabininde de Mercedes’in büyük ekranı ve konfor özellikleri
var, ama aynı zamanda elektrikli modele
özgü özel bir tema da düzenlenmiş. 400
km civarında menzil sunacağı tahmin
ediliyor. Ayrıca modele özgü bir hızlı şarj
teknolojisi de yer alacak.
Spor otomobil efsanesi Porsche, ilk
elektrikli otomobiline Taycan adını
verdi. Yüzde 100 elektrikli bu dört kapılı araç, Mision E konseptinin üretim
versiyonu olarak dikkat çekiyor. Sportif
bir oturma pozisyonuna sahip olan
Taycan, eğlenceli sürüşü ön plana çıkarıyor. Yaklaşık 500 km menzile sahip
Taycan’da, hızlı şarj ile 9 dakikada 290
km’lik menzil elde edilebilecek. Ama bu
şarj sisteminin ilk etapta sunulmayacağı söyleniyor. Taycan’ın yılda 20-25 bin
gibi önemli satış adetlerine ulaşacağı
tahmin ediliyor. 0-100 km/s hızlanması
3.5 saniye olacak Taycan, sıfırdan 200
km/s hıza ise 12 saniyede erişecek.
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’DAN

CES 2019

SIRA DIŞI ÜRÜNLER
TEKNOLOJİ DÜNYASININ EN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİNDEN
BİRİ SAYILAN TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ FUARI CES 2019,
BU YIL DA LAS VEGAS’A YİNE YÜZBİNLERCE ZİYARETÇİ
ÇEKMEYİ BAŞARDI. GÜNDEMLE DOĞRU ORANTILI OLARAK
YAPAY ZEKANIN VE ROBOTLARIN DAMGA VURDUĞU
FUARDA PEK ÇOK İLGİNÇ ÜRÜN TANITILDI.
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HYUNdaI eLeVa /
arama Kurtarma

Hyundai CES 2019’da tamamen yeni
bir araç konsepti sundu. Dört ayaklı
Hyundai “Elevate” araç hareketliliği
ile ilgili algımızı yeniden tanımladı.
Görüntüsü akıllı bir alışveriş arabasını
andırsada Elevate afet bölgelerinde
hayat kurtaracak bir robotik arama
kurtarma arabası. Modern elektrikli
otomobillerde bulunan ve gelişmiş
robotik teknolojisiyle harmanlayan
araç dört adet mafsallı dört robotik
ayağı eklenmesi sayesinde 1500 metrelik bir duvarlara tırmanabilir, delik
açabilir ve enkaz yığınlarına basabilir.
Bu sırada bir ambulans görevi group
içindeki hastayı tamamen düz tutabilir.
Buradaki fikir, Elevate’nin ilk müdahale
yapanlar tarafından tıpkı geleneksel bir
elektrikli otomobil gibi felaket bir yere
yönlendirilebileceği, ancak daha sonra
arazi geçilemez hale geldiği zaman, her
yönden hareket etmek için son derece
hünerli bacaklarını kullanabileceğidir.

FraNSIZ FaSTeeSH /
10 SaniyEDE DiŞ tEmizliĞi

Diş fırçalamayı sevmeyenler için CES
2019’da Y-Brush’ı tanıtan Fransız FasTeesH
şirketi dişlerinizi düzgün bir şekilde temizlemek için sadece 10 saniyeye ihtiyacınız
olduğunu söylüyor. Y-Brush normal bir diş
fırçasının küçük kafasını dişten dişe hareket
ettirmek yerine, bir seferde ağzınızın yarısını
temizler. Y-Brush normal bir diş fırçası gibi
görünmüyor. Y-Brush 45 derecelik açılarda konumlandırılmış naylon kıllarla kaplı.
Yetişkinler için olanlardan çocuklara yönelik
daha küçük olanlara kadar dört farklı boyutu var. Sizin için en uygun olanı bulmanızı
sağlayan üç farklı titreşim ayarı var. Kullanmak için diş macunu ekleyin, Y Fırçasını
ağzınıza yerleştirin ve motoru açın. Fırçalar
titreştikçe 5 saniye boyunca çiğneme hareketi yaparsınız, ardından çıkardıktan sonra
Y-fırçasını çevirin ve tekrarlayın.
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HUPNOS /

Horlamaya Son
Hupnos uyku maskesi, horlayan partnerinizi susturarak uyku problemlerinize
kesin çözüm sunuyor. Maske, horlamaya başlayıp başlamadığınızı belirlemek için
uyurken sizi dinleyen bir uygulamayla çalışıyor. Ürün horlamayı algıladığında, uyku
pozisyonunuzu belirlemek için yerleşik bir ivmeölçer kullanır ve daha az horlama
yapan bir pozisyona geçmenizi sağlamak için titrer. Bu da sorunu çözmezse, solunum yollarınızı açmak ve horlamayı durdurmak için nefes verdiğinizde Ekspirasyon
Pozitif Havayolu basıncını arttırır. Maske gözlerinize baskı yapmayan saten dolgulu
astarla oldukça rahat hissettiriyor.

LG /

OLED Şelaleleri Hayrete Düşürdü
LG Electronics’in (LG) kıvrılabilir ekranlardan oluşturduğu hayranlık
benzersiz tasarımı CES 2019 ziyaretçilerini şaşkınlık içinde bıraktı. 260
adet LG OLED digital signage ekranının düz ve kavisli biçimlerde bir
araya gelmesinden oluşan “LG OLED Şelaleleri”, doğal güzellikleri on
binlerce CES ziyaretçisine hiç görmedikleri kadar etkileyici bir şekilde
sundu. LG’nin stand alanı, ziyaretçileri 76 içbükey, 72 dışbükey ve 112 düz
55 inçlik LG OLED ekranlardan oluşan LG OLED Şelaleleri gösterisiyle
karşıladı. LG OLED Şelaleleri, CES 2018’deki LG OLED Kanyonu ve CES
2017’deki LG OLED Tüneli’nden sonra yine CES’in mutlaka görülmesi
gereken gösterilerinden biri oldu.

LOOP /

Çınlayan Kulaklara Son
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, üç gençten
biri konserlerde, etkinliklerde ya da kulüplerde yüksek sesli müzik nedeniyle
işitme hasarı riski taşıyor. Sık sık düzenlenen farkındalık kampanyalarına rağmen,
yalnızca% 15’i kulak tıkacı takıyor. Mevcut
kulak tıkaçları müziği bozduğu gibi rahatsızlık da veriyor. CES 2019’da tanıtılan
Loop ise hem tasarımı, konforu hem de
ortamdaki müziği net olarak iletmesi ve
kulak çınlamasına yol açmamasıyla fark
yarattı. Akustik bir kanal ile doğal ses için
filtreyi beş sıcak renkte bir araya getiren
Loop, kullanıcıların kötü görünmeden
işitme kaybını önlemesini sağlıyor.
Loop’un birinci önceliği ses kalitesini
arttırmaktı. Çoğu kulak tıkacı kulağı tıkadığı için kötü geliyor. Loop ile ses dalgaları
küçük bir açıklıktan giriyor ve içi boş bir
akustik kanaldan geçerek müzik ve konuşları net olarak iletiyor. İçindeki akustik
filtre, sesi 20 desibel azaltıyor.
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MITO /

Su Altı Tutkunları İçin
Su altı çalışmaları yapan profesyoneller yıllardır uzaktan kumandalı
taşıtlarla projelerini yürütmeye
çalışıyordu. Drone teknolojisinin gelişmesiyle su altı çalışmalarında da
büyük aşama kaydedildi. Navatics’in
son geliştirdiği su altı drone’u Mito
CES 2019’da büyük ilgi gören araçlar arasındaydı. Dev bir su tankında
maharetleri sergileyen Mito, uzaktan
kumanda edilerek 40 metreye kadar
inebilen ve sabit kameralı bir su altı
drone’u. 500 metreye kadar akıllı bir
telefonla yönetilebilen Mito, dalışa
hazırlanmak, teknenin gövdesini kontrol etmek, su altı çekimleri yapmak,
hassas sensörleri ile ölçüm yapmak
gibi birçok işi bir arada yapabiliyor.
Dört adet pervane ile çalışan 3kg’dan
biraz daha hafif olan Mito, saniyede
30 kare 4K kameralı film ve fotoğraf
çekiyor. Ayrıca canlı video akışı çıkışını
Full HD 1080p’de izleyebiliyorsunuz.
Telefon bağlantısı ile yaklaşık 500
m kadar çalışan bir alıcı-verici ile
iletişim kurabilirsiniz. Karanlık alanlarda gerekirse iki fener lambası ile
çalışabilir. Bataryası dört saate kadar
dayanabiliyor.

NordicTrack VR
Bike /
Gökyüzüne Sürün,
Formda Kalın

CES 2019’da, sanal gerçeklik teknolojisinde epeyce ilginç ürünler tanıtıldı. Bunlardan biri de sıradan bir fitness bisikleti
gibi duran NordicTrack VR Bike yani Sanal Gerçeklik Bisikletiydi. Görüntüsü oldukça mütevazı, sıradan olan bu bisiklet
özellikle yerinden kalkmadan saatlerce
oyun oynayanlar için tasarlandı. Siz pedal
çevirirken taktığınız VR başlık sayesinde
aynı zamanda fantastik dünyaları keşfediyorsunuz. Bisiklet için özel oyunlar
tasarlanmış. Bisikletin gidonu adeta bir
oyun konsolu görevi görüyor. Siz oyunda
yükselip alçalırken, bisiklet de yukarı ve
aşağı hareket diyor. Oyun süresince fan,
hızınıza bağlı olarak soğuk havayı üflüyor.
Motivasyon, genellikle sabit ekipman
kullanarak egzersiz yapan insanlar için
bir sorundur ve sanal gerçeklik bu soruna
etkili bir çözüm sunmuşa benziyor.
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OPTÉ PrecISION /

GElECEĞin maKyaJı FırÇaSız olaCaK

Opté Precision Cilt Bakımı Sistemi gibi teknolojiyi yaygınlaşırsa gelecekte cilt bakımı
ve makyaj fırçasız olabilir. Bu elde taşınır cihaz, makyaj ürünleri veya cilt bakımı serumu uygulamak için hassas bir noktalara sahip termal mürekkep püskürtmeli bir
yazıcı gibi davranıyor. Opté Precision Wand, yüzünüzü küçük bir kamerayla saniyede
200 kare boyutunda tarıyor ve güneş lekeleri, çil gibi oluşumları algılıyor. Cildinizin
kontrastını artırmak için mavi LED tarama lambaları kullanıyorr, böylece kamera insan
gözünden daha fazla pigmentasyonu görebiliyor. Daha sonra, her noktayı veya lekeyi
tam olarak kapatmak için, içinde 1000 pikolitre damlacık (bir litrenin milyarda biri)
bırakan 120 termal mürekkep püskürtmeli nozul aracılığıyla kesin miktarda makyaj
veya serumu cildinize uyguluyor. Opté Precision Wand, mineral pigment (makyaj),
nemlendirici veya spot aydınlatıcı cilt bakımı serumu uygulayabilir.

NUMarINe /
türK tEKnESi
CES 2019’Da

Türkiye’nin lider motoryat üreticisi Numarine ile son dönemlerin adından sıkça
söz ettiren Hong Kong merkezli teknoloji
firması Furrion, bir ilki gerçekleştirdi.
Furrion’un en son teknolojik ekipmanları
ile donatılan Numarine motoryatını CES
2019’da sergilenmek üzere Nevada çölü
ortasına taşıdılar. Numarine Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Malaz; “Furrion
gibi ileri teknoloji araştırmaları ve yatırımları yapan bir markanın bizi tercih
etmesi, teknelerimizde kullanmakta olduğumuz teknoloji ile kendi teknolojilerini birleştirmek istemeleri bizi çok onurlandırdı.” dedi. Numarine, Adonis, lüksü
fütüristik inovasyonlar ve yapay zeka ile
birleştiren lüks bir akıllı yat. Numarine,
görsel ve işitsel elektroniklerden mutfak
aletlerine, kameralı gözlem ve görüntülemeye kadar Furrion teknolojilerinin
en iyilerini barındırıyor. Yapay zekaya
eklenmesiyle birlikte Angel, internet
bağlantısı olmadan da tüketiciye daima
mevcut olan bir asistanlık sunuyor.
No: 33 ŞUBAT 2019

82
T
E
K
N
O
L
O
J
İ

Sony
ZG9 8K HDR Full Array LED TV
Daha büyük TV’ler gderek
daha popüler hale gelrken,
Sony de, yen ZG9 98 nç ve
85 nç TV’ler sunarak, süper
büyük ekran deneymn en üst
düzeye çıkarmayı hedeflyor.
Sony, tüketcye yönelk lk 8K
HDR televzyonu le ekstra
çözünürlüğü hayata geçryor.
8K, k kat daha fazla sayıda
yatay ve dkey çzg le, 4K’nın
dört katı pksel (ya da, Full
HD’nn 16 katı çözünürlük)
sağlıyor. 8K neredeyse sıfır
pksel farklılaşması le daha
büyük ekranlı TV’lern yakından
da harka görüntü sunması
anlamına gelyor. Ancak

öneml olan tek şey çözünürlük
değl. Ekran boyutlarının
büyümesyle brlkte şlemcnn
premum görüntü kaltes
sunulmasında oynadığı
rol artıyor. Güçlü Pcture
Processor X1 Ultmate, tescll
br algortma yardımıyla,
8K’nın 33 mlyon pkseln
kontrol etmek üzere optmze
edld. Aynı şlemc, daha da
hassas ve detaylı görüntü
yükseltme çn yen ve özel 8K
ver tabanından yardım alarak,
yen gelştrlen 8K X-Realty
PRO’nun her türlü çerğ
gerçek 8K görüntü kaltesne
yaklaştırmasına mkan veryor.

ACER
Chromebook Spin 512
Acer öğrenclere ve eğtm
kuruluşlarına yönelk Acer
Chromebook Spn 512 le kağıt kalem
kullanmaya benzer br deneym
sunuyor. Spn 512’nn 360 derece
döneblen menteşeler sayesnde,
öğrencler Antmkrobyal Cornng
Gorlla Glass2,3 ekranı kapaklı,
tablet, ekran ve çadır modlarında
kullanablyor. Elektromanyetk
rezonanslı Wacom ekran kalem doğal
br şeklde not tutma ve çzm yapma
mkanı sunuyor. Brlkte gelen bu
kalem chazdak özel yuvada rahatlıkla
saklayablyorsunuz.

Samsung Galaxy Watch
Galaxy Watch, Samsung’un
Galaxy ekosstemnn en gelşmş
özellklern, uzun pl ömrü,sağlıkla
lgl fonksyonlar ve kşselleştrlmş
tasarımla brleştryor. Galaxy Watch,
stres ve uyku zleme fonksyonlarının
yanı sıra, gümüş, gece syahı ve
pembe altın renk seçenekler; arayüz
ve kayışlarda da kşselleştrleblr
tasarım ve renkler le harka br
hedye oluyor. Galaxy Watch’ta br
yenlk olarak stres yönetm takb
bulunuyor. Chaz, yaşanan br yüksek
stres düzeyn otomatk olarak tespt
ettğnde, kullanıcının rahatlaması çn
nefes egzerszler öneryor.

Zyxel
LTE7480 LTE-A Pro
Ağ çözümler alanında sektör
lderlernden br olan Zyxel, CES’de
yen nesl genş bant teknolojs
ürünlern sergled. Zyxel’n odağında
bu yıl, 802.11ax destekl yen ürün
ales bulunuyor. Ax standardının
sağladığı yüksek W-F hızlarını
EasyMesh teknolojs le entegre
eden Zyxel, ev ve küçük ofslerde kör
noktaları ortadan kaldırarak yaşam
alanlarının her noktasına yüksek hızda,
kesntsz W-F bağlantısı sunuyor.
Akıllı Ev bağlantısına yen br boyut
katacak ürünler ultra güvenlk avantajı
da vaat edyor.
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BÜLENT ORTAÇGİL & BİRSEN TEZER
“SEVGİLİLER GÜNÜ ÖZEL”

Şehr müzğnn öneml smlernden Bülent Ortaçgl
ve uzun yıllar aynı sahney paylaştığı Brsen Tezer, 14
Şubat Sevgller Günü’nde Dorock XL Beşktaş sahnesnde. Bülent Ortaçgl sözler ve müzğyle müzkseverlern kalbne dokunurken; Brsen Tezer kadfe
ses ve yorumuyla unutulmaz br Sevgller Günü
yaşamanızı sağlayacak. Bülent Ortaçgl son albümü
“Sen” 2010 yılında çıkarmış; 2017’de de “Senfonk
Ortaçgl” sml konser dvd’s yayınlamıştı. 2009 yılında lk albümü “Chan”ı dnleyclerne sunan Brsen
Tezer 2013’te “İknc Chan”ı abümüyle sevenleryle
buluşmuştu. Sık sık br araya gelen kl dnleyclerne
eşsz br müzk zyafet sunuyor.

Tarh: 14 Şubat / 22.30
Mekân: Dorock XL Beşktaş

BÜLENT ERSOY

2 Şubat / 22.00
Sanat Performance Sahnes

DUMAN

7 Şubat / 22.30
Dorock XL Kadıköy

CAN GOX

8 Şubat / 22.00
Beyrut Performans

ZUHAL OLCAY

9 Şubat / 20.30
Sanat Performance Sahnes

BUCHBINDER ILE BRAHMS
KONÇERTOLARI – I
13 Şubat / 20.00
Lütf Kırdar Anadolu Audtorum

SUNAY AKIN & İLHAN ŞEŞEN –
AŞK ŞARKILARI VE ÖYKÜLER
13 Şubat / 21.00
Bostancı Göster Merkez

MABEL MATİZ
14 Şubat / 21.00
Volkswagen Arena

KAAN TANGÖZE
15 Şubat / 22.00
KadıköySahne

DENİZ TEKİN

15 Şubat / 22.00
Sanat Performance Sahnes

LES CHEMINS D’AMOUR – AŞKA
YOLCULUK

İLHAN ŞEŞEN – VEDAT SAKMAN
– AKUSTİK HİKAYELER

KEREM GÖRSEV TRIO

SILA

BORUSAN QUARTET VE VİYANA
KLASİKLER

FAZIL SAY & GENÇ
YETENEKLER

BİFO İLE BİR DÜNYA
PRÖMİYERİ

FERİDUN DÜZAĞAÇ

16 Şubat / 11.00
Pera Palace Hotel

16 Şubat / 20.30
KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnes

19 Şubat / 20.30
ENKA Odtoryumu

28 Şubat / 20.00
Lütf Kırdar Anadolu Audtorum

YENİ TÜRKÜ

28 Şubat / 20.30
Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez

MELEK MOSSO

1 Mart / 20.00
IF Performance Hall Beşktaş

REDD

1 Mart / 22.00
Beyrut Performans

BARIŞ İÇİN MÜZİK
ORKESTRASI – NEŞELİ
PAZARLAR
3 Mart / 11.30
ENKA Odtoryumu

7 Mart / 20.30
Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez
9 Mart / 21.00
Volkswagen Arena

15 Mart / 21.00
Türker İnanoğlu Maslak Show Center
16 Mart / 22.00
Sanat Performance Sahnes

İNCESAZ

21 Mart / 19.00
İKÜ Akıngüç Odtoryumu ve Sanat Merkez

ÇİĞDEM ERKEN –
SAHNELERDEN AŞK
ŞARKILARI
27 Mart / 20.30
ENKA Odtoryumu

NİL KARAİBRAHİMGİL
29 Mart / 22.30
Dorock XL Beşktaş
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AYIN FİLMİ
LEGO FİLMİ 2

Vzyon Tarh: 8 Şubat
Yönetmen: Mke Mtchell
Oyuncular: Channng Tatum, Elzabeth Banks, Chrs Pratt

SİR-AYET

Vzyon Tarh: 1 Şubat
Yönetmen: Onur Aldoğan
Oyuncular: Demet Oran, Aydan Akboğa, Gzem Terz, Al Burak Küçük

CAPTAIN MARVEL

Vzyon Tarh: 7 Mart
Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck
Oyuncular: Bre Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn

MUCİZE 2 AŞK

Vzyon Tarh: 1 Mart
Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular: Mert Turak, Fkret Kuşkan, Bran Damla Yılmaz

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3:
GİZLİ DÜNYA
Yönetmen: Dean DeBlos
Seslendrenler: Gerard Butler, Cate Blanchett,
Djmon Hounsou, Jonah Hll, Jay Baruchel

Vkngler le ejderhaların dostluğu sernn
üçüncü flm le devam edyor. Ejderha Dşsz,
artık tükendğn sandığı soyuna mensup dş
br ejderha görür. Ancak dş ejderha Işığın Öfkes’nn ortaya çıkışı, çok tehlkel br zamana
denk gelr. Gzl br dünyaya doğru yolculuğa
çıkan Hcks ve Dşsz, kend türlern korumak
çn öneml kararlar vermek zorunda kalacaklar. İlk k flmle gşe rekorları kıran sernn
son flmnn yönetmen ve senarst koltuğunda
Dean DeBlos oturuyor.

Vzyon Tarh: 25 Ocak

TÜRKISH’I DONDURMA

Vzyon Tarh: 14 Mart
Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendl, Al Atay

M’Park yayına hazırlandığı sırada Marmara Park AVM Cnemaxmum Şubat ve Mart 2019 flm lsteler henüz bell değld.
Bu nedenle güncel programı www.marmarapark.com/yasam-tarz/cnemaxmum adresnden takp edeblrsnz.
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BRYONY DUNNE VE ROGER ANIS
ONLAR BENİM DOSTLARIM

İrlandalı sanatçı Bryony Dunne ve Mısırlı foto muhabr
Roger Ans “Onlar Benm Dostlarım” sml sergsnde
Kahre’dek Gza Hayvanat Bahçesn ncelyor.
Bryony Dunne, hayvanat bahçesnn var olmasını
sağlayan yolları, Süveyş Kanalı üzernden esk İnglz
kolonsne gelen flora ve fauna üzernden araştırıyor.
Roger Ans de hayvanat bahçesndek hayvanlar ve
bakıcıları arasındak yakınlığa ve karşılıklı tutsaklık
halne odaklanıyor. İk sanatçının fotoğraf ve vdeo
şlernn bulunduğu serg bahçenn tarhsel, kültürel ve
ekolojk karmaşıklığını ncelyor; nsan yapımı kordorların Mısır ve çevresndek sosyal, kültürel ve poltk
etksn sorguluyor.

Tarh: 10 Ocak – 3 Mart
Mekân: Depo / Tütün Deposu

KARMA SERGİ
AKIŞKAN BEDENLER
15 Eylül – 17 Şubat

Borusan Contemporary

KARMA SERGİ
ÜVERCİNKA
15 Eylül – 17 Şubat

Borusan Contemporary

KARMA SERGİ
GALATASARAY LİSESİ’NİN 150
YILI
19 Eylül – 23 Şubat

İstanbul Araştırma Ensttüsü

KARMA SERGİ
RUS AVANGARDI. SANAT VE
TASARIMLA GELECEĞİ DÜŞLEMEK
18 Ekm 2018 – 1 Nsan

SSM Sakıp Sabancı Müzes

CAN GÖKNİL
RETROSPEKTİF SERGİ
13 Kasım – 23 Mart

Bozlu Art Project Monger Bnası

ALİ TAPTIK
5 KURUMUŞ ÇİÇEK, 7 ÇETREFİLLİ OLAY VE 9 SAMİMİ YABANCI

SABO
PARACETAMOL

Leca Gallery

MANOLYA ÇELİKLER
İYİYİM AMA DEĞİLİM

6 Aralık – 16 Şubat

KARMA SERGİ
İNŞA EDİLEN ANLAM
12 Aralık – 12 Şubat

Endless Art Hotel

JORINDE VOIGT
IMMERSIVE INTEGRAL
21 Aralık – 10 Şubat

Drmart Dolapdere

NURCAN ASİLTÜRK
ÖZ’E YOLCULUK
9 Ocak – 23 Şubat

Kadıköy Beledyes Kozyatağı Kültür Merkez

GİZEM KARAKAŞ
MASUM DEĞİLİZ
10 Ocak – 3 Mart

Depo / Tütün Deposu

ARŞİV SERGİSİ
YILMAZ ZENGER

ETHEM ONUR PARLAR – ŞİNASİ
GÖKTÜRKLER
GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Studo-X İstanbul

Labrent Sanat

KARMA SERGİ
1932’DEN 1973’E GAZİ RESİM –İŞ,
İDEALİST MEKTEP, ÜRETKEN
ATÖLYE

KARMA SERGİ
THE ART SPACE GERMANY

20 Kasım – 15 Şubat

28 Kasım – 17 Şubat

Salt Galata

10 Ocak – 16 Şubat

10 Ocak – 9 Şubat

Mll Reasürans Sanat Galers

10 Ocak – 23 Şubat

Versus Art Project

12 Ocak – 9 Şubat

PG Art Gallery

KARMA SERGİ
BİR CÜMLE KURMAK
12 Ocak – 28 Şubat

Art On İstanbul

MARIA KILIÇLIOĞLU
DÜŞLERE HAYAT VEREN HEYKELLER
14 Ocak – 23 Şubat

Kbele Sanat Galers

CANSU KAHRAMAN
TUTULAMAYAN

18 Ocak - 16 Şubat

Akademller Sanat Merkez

KARMA SERGİ
İÇİME SAKLADIĞIM BOŞLUK
19 Ocak – 17 Şubat

Galer Bu

THEO ESHETU
YÜZLER VE YERLER
23 Ocak – 9 Mart

Akbank Sanat

MURAT MOROVA
1 Şubat – 16 Mart

Galer Nev İstanbul
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KİBARLIK BUDALASI
Zaman 17. yüzyıl, mekân Fransa. Cahl ama çok zengn br
adam Mösyö Jourdan’n tek br amacı var: Aslzade olmak...
Mösyö Jourdan, hayaln gerçekleştrmek çn her şey göze
alır. Amacı uğruna gülünç duruma da düşer; alay konusu da
olur. Ama soylu sınıfına grmek, başkasına aşık olan kızını br
soyluyla evlendrmek ve Markz’e aşkını lan edeblmek çn
yılmadan çalışır. Usta tyatrocu Haldun Dormen, Molere’n
ölümsüz eser Kbarlık Budalası’nı dokuz yıldır seyrclerle
buluşturmaya devam edyor. Dormen’e tyatronun devler
Göksel Kortay ve Hakan Altıner eşlk edyor.

Tarh: 21 Şubat / 19.00
Mekân: İKÜ Akıngüç Odtoryumu ve Sanat Merkez

MÜJDAT GEZEN – EYVALLAH

İSTANBUL’UN KADINLARI

Müjdat Gezen Tyatrosu

Tatavla Sahnes

ANNEM, OĞLUM VE BEN

DALİ’NİN KADINLARI

Tyatro Pera / Blackoutssl

KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnes

TAMAMLA BİZİ EY AŞK

PROFESYONEL

Kadıköy Halk Eğtm Merkez

ENKA Odtoryumu

İCAT ÇIKARMAYIN

ANADOLU EFES
KATKILARIYLA: ZENGİN
MUTFAĞI

2 Şubat / 15.30

2, 3 Şubat / 20.30, 18.30

3 Şubat / 18.00

3 Şubat / 20.30

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkez Müşfk
Kenter Sahnes

ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ
6 Şubat / 20.30

Sahne 3

TEFTİŞÖR

6 Şubat / 20.30

Çevre Tyatrosu

BİR İNSANI SEVMEKLE
BAŞLAR HER ŞEY
6 Şubat / 20.30

Tatavla Sahnes

OTOGARGARA
7 Şubat / 19.00

İKÜ Akıngüç Odtoryumu ve Sanat Merkez

SEFİLLER

9 Şubat / 20.30

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez
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11 Şubat / 20.30

12 Şubat / 20.30

12 Şubat / 20.30

14 Şubat / 20.30

CLOSER – SEVGİ NEDEN
YETMEZ?
1 Mart / 20.30

artısahne Mecdyeköy

TAK TAK TAKINTI
2 Mart / 20.30

Caddebostan Kültür Merkez

LEVENT ÜZÜMCÜ – ANLATILAN
SENİN HİKAYENDİR
5 Mart / 20.30

Caddebostan Kültür Merkez

1984 – BÜYÜK GÖZALTI
5 Mart / 20.30

DasDas

ENKA Odtoryumu

YAN ROL

ÖMÜRSÜN DOKTOR

İknckat – Stüdyo

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez

KÜLLERİN ARASINDAN

BİR YAZ GECESİ RÜYASI

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkez Müşfk
Kenter Sahnes

artısahne Mecdyeköy

16 Şubat / 19.00

18 Şubat / 20.30

SHIRLEY

25 Şubat / 20.30

7 Mart / 20.30

10 Mart / 15.00

NEREYE GİTTİ BÜTÜN
ÇİÇEKLER
13 Mart / 20.30

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkez Müşfk
Kenter Sahnes

Kadıköy Halk Eğtm Merkez

KUVAYİ MİLLİYE DESTANI –
NÂZIM HİKMET

14 Mart / 20.30

26 Şubat / 20.30

Tatavla Sahnes

SÜPER İYİ GÜNLER
KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnes

BENİMLE DELİRİR MİSİN?
14 Mart / 20.30

Duru Tyatro
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BU ETKİNLİĞİ
KAÇIRMAYIN
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

Günlük hayatın sıradan konularını farklı br
bakış açısı le tye alan Güldür Güldür Show
Halç Kongre Merkez’nde. Show programı Poll
Producton organzasyonuyla gerçekleşecek
“Halkın Yıldızları” etknlkler kapsamında seyrcsyle buluşacak. Medyadan aleye, aşktan
futbola kadar pek çok konuya mzah açıdan
yaklaşan Güldür Güldür Show ekranların sevlen programlarının başında gelyor.

Tarh: 1 Şubat / 20.30
Mekân: Halç Kongre Merkez

ÇOK DA FİFİ HATUNLAR

HUNİLİLER

KAFKAS KARTALLARI

ANLATANADAM 2019

ÇİNGENELER ZAMANI
MÜZİKALİ

SKEÇ KAFASI

BKM MUTFAK AÇIK
MİKFORON

KURT COBAIN ANMA GECESİ
– NIRVANA TRIBUTE NIGHT
& SINGLES FİLMİ ÖZEL
GÖSTERİMİ

1 Şubat / 20.30
Caddebostan Kültür Merkez
1 Şubat / 21.00
Sahne Beşktaş

7 KOCALI HÜRMÜZ

Tarh: 2, 17 Şubat / 20.30
Mekân: Türker İnanoğlu Maslak Show Center

DANSIN RİTMİ

2 Şubat / 20.30
Hodjapasha Göster ve Etknlk Merkez

ŞARKILAR SENİ SÖYLER
3 Şubat / 15.00
Türker İnanoğlu Maslak Show Center

KAAN SEKBAN SAÇMALAR
3 Şubat / 17.00
DasDas

TAŞ DEVRİ MACERALARI
3 Şubat / 15.00
Kadıköy Halk Eğtm Merkez

KOMİK GAZİNO

6, 13, 20, 27 Şubat, 21.00
Madame Margot

ATA DEMİRER GAZİNOSU
7 Şubat / 21.00
Beşktaş Kültür Merkez

7 Şubat / 20.30
Kadıköy Halk Eğtm Merkez

8 Şubat / 20.30
Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez

8 Şubat / 20.30
Caddebostan Kültür Merkez

FIRAT TANIŞ İLE GELİN TANIŞ
OLALIM
11 Şubat / 20.30
Kadıköy Halk Eğtm Merkez

DOĞU DEMİRKOL
11 Şubat / 21.00
Beşktaş Kültür Merkez

OKAN ÇABALAR
13 Şubat / 20.30
KKM Konferans Salonu

MESUT SÜRE TEK KİŞİLİK
GÖSTERİ
13 Şubat / 20.30
Duru Tyatro Büyük Salon

20 Şubat / 20.30
Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez
22 Şubat / 20.00
Grand Pera - Alternatf Sahne

23 Şubat / 20.00
Grand Pera Emek Sahnes

ANADOLU ATEŞİ – İSTANBUL
DREAMS
8 Mart /21.00
Bostancı Göster Merkez

SUNAY AKIN İLE GÖRÇEK
11 Mart / 20.30
Caddebostan Kültür Merkez

ATA DEMİRER GAZİNOSY
16 Mart / 21.00
Bostancı Göster Merkez

METİN UCA – BUNU MU
DEMEK İSTEDİM?

24 Mart – 18.30
Duru Tyatro
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İNANILMAZ AİLE 2
Yönetmen: Brad Brd
Seslendrenler: Samuel L. Jackson, Holly Hunter, John Ratzenberger, Crag T. Nelson,
Sarah Vowell
Tüm zamanların en sevlen ales ger döndü: İnanılmaz Ale! İlk flmdek
olayların ardından süper kahramanlar halkın güvenn kaybetmş; süper kahramanların yasal olmaması büyük sıkıntılara yol açmıştır. Ancak br umut vardır:
Anne Helen yan Lastk Kız! Helen, süper kahramanların önemn kanıtlamak
üzere dünyayı kurtarmakla meşgulken, evn ve çocukların sorumluluğunu Bob
üstlenr. Alenn bebek Jack-Jack’n süper güçlernden habersz olması şler
daha da zorlaştırır. Ancak yen ve zorlu br düşmanın dünyayı tehdt etmeye
başlaması tüm süper kahramanları br araya getrr. 2018’de vzyona gren flm
keyfl br 113 dakka vaat edyor.

Fa�l Play

BARIŞ DEMİREL

2011’de Göstembl Project adı altında performanslara başlayan Barış
Demrel’n knc albümü “Fal Play”
dnleycleryle buluştu. Ln Record
etketyle çıkan albümde sekz şarkı
bulunuyor. Caz, hphop, progresf
müzk ve geleneksel seslerden lham
alan Barış Demrel albümünde trompet odaklı rock müzk cra edyor.

Ben Leyla Gencer - La Dıva Turca

EVİN İLYASOĞLU

Zek� Müren Şarkıları

LİMAK FİLARMONİ
ORKESTRASI

Tam 25 yıl boyunca operanın mabed sayılan La
Scala’nın prma donna’sı oldu. Ölünceye kadar
da eğtmc olarak opera dünyasına hzmet ett.
Evn İlyasoğlu’nun yazdığı “Ben Leyla Gencer –
La Dva Turca” ktabı “Dvaların Dvası”nın hayatını anlatıyor. Ktap, sanatçının kendn var etme
mücadelesnde yaşadığı coşkularını, hayal kırıklıklarını, sevnçlern kend ağzından hkâyeleştrrken, okuru operanın coşkulu yıllarına götürüp
müzk dünyasında br yolculuğa çıkarıyor.

Çok sesl müzğ genş ktlelere yayma
hedefyle yola çıkan Lmak Flarmon
Orkestrası yolculuğuna “Zek Müren
Şarkıları” le devam edyor. Albümde
Ağlama Değmez Hayat, Duydum
K Unutmuşsun, Gökyüzünde Yalnız
Gezen Yıldızlar gb Zek Müren’n
unutulmaz 15 şarkısı yer alıyor.

EN ÇOK SATAN DVD

EN ÇOK SATAN KİTAP

EN ÇOK SATAN ALBÜM

• Parçalanmış
• Ahlat Ağacı
• Ölümsüz
• Game of Thrones Season 1
• Harry Potter ve Felsefe Taşı Seri 1
• Game of Thrones Season 6
• Game of Thrones Season 7
• Game of Thrones Season 2
• Harry Potter ve Felsefe Taşı Seri 2
• Harry Potter ve Sırlar Odası Seri 2

• Mustafa Kemal / Yılmaz Özdil
• Hayat Cesurlara Torpil Geçer / Bircan Yıldırım
• İtiraf / İskender Pala
• Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter /
Hakan Mengüç
• Vazgeçebilmek / Guy Finley
• Benden Ne Olur / Aslı T. Kızmaz
• Diplomatik Vahşet- Cemal Kaşıkçı Cinayetinin
Karanlık Sırları / Ferhat Ünlü
• Ikigai Uygulama Rehberi / Francesc Miralles
• Şeker Portakalı / Jose Mauro De Vasconcelos
• Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı /
Hector Garcia
• Fahrenheit 451 / Ray Bradbury

• Limak Filarmoni Orkestrası /
Zeki Müren Şarkıları
• Fazla Aşk / Yonca Lodi
• Unutulmayan Şarkılar Vol 2
Ahmet Selçuk İlkan
• Goruk / Remzi Uzgidim
• Seni Senin Gibiler Sevsin / Ceylan Ertem
• Demo / Sezen Aksu
• Bendeniz Best Of Vol 1. / Bendeniz
• Aykut Gürel Presents / Gökçe Bahadır
• Ve Nazan Öncel Şarkıları / Çeşitli Sanatçılar
• Üç / Rubato
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92_ goose
96_ lego festivali’ni kaçırmayın!
96_ kadınlar günü ö zel söyleşisi
97_ yıldızlar ne söylüyor?
97_ sevgililer günü’nde yarışın, kazanın!
97_ banu kazanç marmara park avm’de
98_ yarıyıl tatilinde yine çok eğlendik!
98_ renkli yılbaşı
98_ bu yumurtalar kimin?
99_ yaşar’dan muhteşem bir konser
99_ harcadıkç a kazandıran kampanya
99 _rengarenk kortej
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GOOSE

İLK ÜRETİMLERİNE 1997 YILINDA KIZ ÇOCUKLARININ “HAYAL
ETTİKLERİ GİBİ” GİYİNEBİLMELERİNE YARDIMCI OLMAK VİZYONUYLA,
KIYAFETLER TASARLAMAK VE ÜRETMEK ÜZERİNE KURULAN GOOSE
MARMARA PARK AVM MAĞAZA SAHİBİ ASLI AŞÇI, M’PARK DERGİSİNİN
SORULARINI YANITLADI.

Fotoğraflar Çağdaş Uyanık
Röportaj ÖZLEM TÜRKDOĞAN

MARMARA PARK AVM GOOSE MAĞAZA SAHİBİ ASLI AŞÇI “GOOSE
MARKALI ÜRÜNLERİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ÇOCUK TENİNE
DOKUNAN KISMININ 1. KALİTE %100 PAMUK OLMASIDIR.
FELSEFEMİZ ÖNCE ÇOCUK SAĞLIĞI, SONRA ŞIKLIĞI”.
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Öncelikle bize Goose’un kuruluş öyküsünü
anlatabilir misiniz?
Goose markası 1998 yılında kurucumuz Sayın Mahinur
Sarı’nın kız çocuğunu beklerken yarattığı bir markadır.
Firma içerisinde kalan küçük metrajlı kumaşların
kullanılması ile başlayan macera bugün 20 yaşını
kutlamakta ve tüm dünya çocuklarına ulaşmış, tercih
edilen bir durumdadır.
Türkiye genelinde kaç satış noktasında
misafirlerinizle buluşuyorsunuz?
Türkiye’de 30 satış noktasındayız. En popüler il
Antalya, yaz ayları oldukça yoğun geçiyor. Ayrıca
İstanbul’da Marmara Park AVM dışında Ortaköy,
Nişantaşı, Kozyatağı ve Bağdat Caddesi’nde de
mağazalarımız var .
Aileler Goose’da hangi ürün grupları ve yaşlarını
bulabiliyor?
Koleksiyon dinamikleri 1-10 yaş üzerine kurulu, kendi
içerisinde stil ve karakter olarak ayrışabiliyor. Bu da
şu anlama geliyor; Bazı ürünler 3-4 yaştan 9-10 yaşa
hitap ederken bazı ürünlerimiz de sadece 1-2 yaş
grubuna özel tasarlanıyor. Çocuklar çoğunlukla sekiz
yaşına kadar ailesinin tercihleri ile giyiniyor ancak 10
yaşından sonra kendi tercihlerini yapmaya başlıyor.
Koleksiyonda 11-12 yaşa uygun en az beş model
bulundurmaya çalışıyoruz. Genel olarak Goose “özel
günlere” modeller üretiyor gibi görünse de günlük
kaliteli şık-spor kombinleri ile de fark yaratıyoruz. Ürün
çeşitliliği konusunda şık-spor dahil olmak üzere her
türlü talebi karşılamaktayız .
Çocuk giyiminde en önemli şey malzemenin
güvenilir olması, zararlı kimyasalları
barındırmaması. Goose markalı ürünlerin bu
konuda iddiası nedir?
Koleksiyon tasarımı kumaş ve desen seçimiyle başlıyor,
ister istemez trend malzemelerde sentetik, pamuk dışında
malzemelere rastlıyoruz ve kullanıyoruz. Çalıştığımız
firmaların tamamı AZO testine tabi, ISO belgeli üreticiler.
Goose markalı ürünlerin en önemli özelliği çocuk tenine
dokunan kısmının 1. kalite %100 pamuk olmasıdır.
Felsefemiz “önce çocuk sağlığı, sonra şıklığı”.
Tasarımcılarınız çocuk kıyafetlerini tasarlarken
öncelikleri ne oluyor?
Koleksiyona baktığınızda kumaş özellikleri
göreceksiniz. Ne yazık ki Türkiye’de “çocuk kumaşçısı”
adı altında bir tedarikçi mevcut değil. Desenler
yaratılıp, kumaş kaliteleri seçilip işe başlanıyor.
Firmaya özgü desenler ile farklılaşma aranıyor.
Goose’da rastladığınız desenler firmamıza özeldir.
Tasarımcılar, abartıyı sevmiyor. Günlük şıklık arayışı ile
aynı zamanda çocukları kısıtlamayan rahat ve konforlu
ürünler öncelikler.
Çocuk modası diye bir kavramdan söz edebilir
miyiz? Yeni sezon tasarımlarınız yetişkin
trendlerinden etkileniyor mu?
Evet, bu kavram son beş yıldır çok popüler, tüm dünya
markaları artık koleksiyonlarında mutlaka çocuk
koleksiyonu da bulunduruyor. Dior, Gucci, Chloe, Fendi,
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Goose’da rastladığınız desenler sadece Goose'a özel üretiliyor.
Koleksiyonlarda günlük şıklık arayışı ile aynı zamanda çocukları
kısıtlamayan rahat ve konforlu ürünler öncelikli.

Oscar De La Renta, Dolce Gabana gibi birçok ünlü markanın
çocuk koleksiyonları var. Dünya genelinde fuarlar ve
defileler sonrası internet veya magazin basında çocuk
modası da artık sosyal medyada yoğun olarak yer alıyor.
Tabi ki yaratıcılık ruhun beslenmesi ile ilgilidir. Kumaşlar
trendleri, trendler tasarımları etkiliyor. İster istemez
yetişkinleri de takip etmek zorundayız.
Ürün profilin de “çocuk gibi çocuk” politikasından
ödün vermiyorsunuz. Goose’un tarzını nasıl
tanımlıyorsunuz?
Çocukların yedi yaşından sonra sosyal zekası hızla
gelişiyor. Tercihlerini yapabilen, ne istediğini bilen zor
bir döneme giriyorlar. Bu nedenle kıyafetlerle ne büyük
olmalı ne çocuk görünmeliler. İşte bu nokta da sadece
kumaş özellikli modeller devreye giriyor. Çocuk ya
sevecek ya da sevmeyecek. Goose “çocuk gibi çocuk”
sloganında aslında “nasıl olsa büyüyeceksin, biraz
daha çocuk kal” mesajını veriyor.
Müşteri profiliniz nasıl bir yelpazeye sahip?
Kimler mağazanızdan alışveriş yapıyor?
Romantik, çocukluğunda kırmızı pabuç, dantelli
elbise giymiş anneler baş rollerde. Ardından yabancı
müşterilerimiz geliyor. Bu müşterilerimiz ürünlerimizi
Avrupa standartlarında bulduklarını söyleyip oldukça
yoğun ilgi gösteriyor. Kalite ile ters fiyat orantısı da
tercih edilme nedenlerimizin başında geliyor.
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Kış biterken ilkbahar başlıyor. Mevsim
değişiklikleri Goose için ne ifade ediyor? Geride
kalan mevsimin ürünleriyle, yeni dönemin
ürünleri tüketiciye nasıl sunuluyor?
Yeni bir heyecan başlıyor, yeni bir vitrin, yeni trendler,
oldukça yoğun bir dönem… Mağazada ürünlerin
konumlandırılması, bir taraftan da indirimin devam
etmesiyle epeyce hareketli bir dönem demek bizim için.
Yeni bir mevsim başlarken müşterilerin ilgisi ne
düzeyde oluyor?
Ürünü beğenen hemen sahiplenmek istiyor. Beğenilen
ürünler indirime kalmadan tükeniyor. Kalan ürünler
indirimde avantaja dönüşüyor. Aileler çocuklarına
güzel tasarımlar ve kaliteli ürünler giydirmek
istedikleri için Goose indirim ile tüm çocuklara ulaşıyor.
Marmara Park AVM, Goose için ne gibi avantajlar
sağlıyor?
Marmara Park Alışveriş Merkezi gerek ulaşım ağlarının
buluşma noktasında olması gerekse Beylikdüzü
ve Esenyurt gibi hızla gelişen bölgede yer alması
nedeniyle Goose için en önemli satış noktalarından biri.
Diğer taraftan Goose markası AVM için de bir cazibe
noktası niteliğinde. Markamız çok fazla lokasyonda
olmadığı için müdavimi olan müşterilerimiz arayarak
markanın bulunduğu yere geliyor. Mağazamızın
tasarım özellikleri, kişiye özel hizmet ilkemiz ve kaliteli
ürünlerimiz ile sadece “Goose Markası” için Marmara
Park’a Katar, Kuveyt, Dubai, Cidde gibi yerlerden gelen
turist müşterilerimiz bile var. Bunun yanında lokal
olarak Florya’dan Çorlu’ya kadar bölgede geniş bir
müşteri kitlesi yarattığımızı söyleyebiliriz.
No: 33 ŞUBAT 2019
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LEGO FESTİVALİ’Nİ
KAÇIRMAYIN!
LEGO Festivali 9-17 Mart tarihleri arasında Marmara Park AVM'de
çocuklarla buluşacak. Dünyanın önde gelen oyuncak markalarından LEGO,
birbirinden eğlenceli aktiviteler ile miniklere renkli saatler yaşatacak.
Dev LEGO heykeller, LEGO workshopları ve daha fazlası festival boyunca
minik misafirlerle bir araya gelirken, hem eğlenceli hem eğitici bir
dünyanın kapıları çocuklar için aralanacak. 12.00-19.00 saatleri arasında
gerçekleşecek olan LEGO Festivali’ne tüm minik ziyaretçilerimizi bekliyoruz.

KADINLAR GÜNÜ
ÖZEL SÖYLEŞİSİ
Marmara Park AVM, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde "Çocuklar Duymasın" dizisi ile kadınların
hayatına dokunan Pınar Altuğ ve birçok programda
sunuculuk yapan Öykü Serter ile ziyaretçilerini
buluşturuyor. 8 Mart Cuma günü 15.00-16.00
saatleri arasında zemin katta gerçekleştirilecek
etkinlikte kadınların hayata kattıklarını, başarılarını
ve karşılaştıkları zorlukları paylaşacak olan Pınar
Altuğ ve Öykü Serter kendi hayatlarından hikayeler
anlatırken, sizlerden gelen soruları da cevaplayacak.
Bu özel etkinliğimize tüm kadınlar davetlidir.
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SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE
YARIŞIN, KAZANIN!
Marmara Park AVM yılın en romantik gününde çiftlere
eğlenceli ve bol hediyeli bir yarışma hazırladı.
13-16 Şubat tarihleri arasında Marmara Park AVM’de
kurulacak Fun Screen ekranında çiftler yarışacak.
Eğlenceli soruları yanıtlayan katılımcılarımız sürpriz
hediyeler kazanacak. Bu eğlenceli etkinliğimize tüm
ziyaretçilerimiz davetlidir.

Sevgililer Günü’nde
Çiftlere Çifte Eğlence, Bol Bol Hediye!
13-16 Şubat tarihlerinde Marmara Park’ta 13.00 - 19.00 saatleri arasında çiftler Fun Screen
Ekranı’nda yarışıyor, soruları yanıtlıyor ve sürpriz hediyeler kazanıyor.

YILDIZLAR NE
SÖYLÜYOR?
Astroloji sevenlerin merakla takip ettiği ünlü astrolog
Hande Kazanova, Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde
23 Şubat’ta ziyaretçilerimizle buluşacak. Hande
Kazanova astroloji hakkında merak edilen konularda
ziyaretçilerimizle saat 13.00-15.00 arasında keyifli bir
sohbet gerçekleştirecek. 14 Şubat-20 Şubat tarihleri
arasında 200 TL ve üzeri alışveriş yapanlar arasında
gerçekleştirilecek çekilişin 3 kazananı da Hande
Kazanova’dan doğum haritalarının yorumunu alacak.
Söyleşimize tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.

BANU KAZANÇ
MARMARA PARK AVM’DE
Ünlülerin diyetisyeni Banu Kazanç, 8 Şubat’ta Marmara Park
AVM’de ziyaretçilerimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.
Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam ve diyet konusunda
ziyaretçilerimizi bilgilendirecek olan Kazanç, söyleşinin ardından
merak edilen soruları da yanıtlayacak. Bu etkinliğimizi kaçırmayın!
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YARIYIL TATİLİNDE
YİNE ÇOK EĞLENDİK!
Marmara Park’ta çocuklar için tasarım yaparken
mühendislik becerilerini geliştirebilecekleri harika bir
etkinlik gerçekleştirdik. 20-26 Ocak 2019 tarihleri arasında
yapılan Eğlence ve Eğitim Atölyesi ile yaş gruplarına göre
ayrılan çocuklarımız kendilerine verilen özel kitlerdeki
modelleri eğitmenler eşliğinde yönergeleri takip ederek
kurdular. Çocuklar hem eğlenip hem de tasarım becerilerini
geliştirdiler.

BU YUMURTALAR
KİMİN?
RENKLİ YILBAŞI
Marmara Park AVM, 2018’in son günlerinde yine eğlenceli
olduğu kadar ilginç bir etkinliğe imza attı. 29, 30 ve 31 Aralık
tarihleri arasında Marmara Park AVM’de düzenlenen aynalı
canlı heykel gösterisi ve yılbaşı korteji ile ziyaretçilerimiz 2018’e
eğlenerek veda ettiler.

Marmara Park AVM yarıyıl etkinlikleri kapsamında
ziyaretçilerini çok özel bir sergiyle buluşturdu. Dünya
Tavukları ve Yumurtaları Sergisi 27 Ocak-3 Şubat
tarihleri arasında AVM zemin katındaki etkinlik alanında
ziyaretçilerimizin ilgisine sunuldu. Koleksiyon farklılığı
ve içeriği açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan
sergi ziyaretçilerimizin büyük beğenisini topladı. Dünya
Tavukları ve Yumurtaları Sergisi'nde, 33 ülkeye ait 105
tavuk ırkının yumurtaları sergilenirken, aynı zamanda
çok özel hayvanların ilginç şekillere sahip gerçek
yumurtaları da ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.
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YAŞAR’DAN
MUHTEŞEM BİR
KONSER
Pop müziğinin romantik ismi
Yaşar, 27 Aralık Perşembe günü
saat 17.00’da Marmara Park AVM
ziyaretçilerine unutulmaz bir konser
verdi. “Divane”, “Masal”, “Kuşlar”,
“Cezayir Menekşesi” ve “Gel Benimle”
gibi şarkılarıyla dimağlarda yeri
doldurulamaz bir iz bırakan Yaşar’a,
konser alanını hınca hınç dolduran
müzikseverler coşkuyla eşlik etti.

HARCADIKÇA
KAZANDIRAN
KAMPANYA
Marmara Park AVM’den 07-16 Aralık tarihleri arasında alışveriş
yapanlar muhteşem hediyeler kazandı. Bir haftanın sonunda en
yüksek puan kazanan 20 ziyaretçimiz mağazalardan hediye çekleri
kazanırken, birinci iPhone 8, ikinci iPhone 7, üçüncü ise iPad kazandı.

RENGARENK KORTEJ
Perakende sektörü çalışanlarının motivasyonunu arttırmaya
yönelik olarak 2011 yılında Hindistan'da kutlanmaya başlanan
"12 Aralık Mağazacılık Günü"nde Marmara Park AVM çalışanları
eğlenceli sürprizler ile karşılaştılar. Renkli kostümleri ile
müzisyenler müzik yaparken, performans sanatçıları tüm
çalışanları müziğin ritmi ile dans ettirdi.
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Marmara Park MAĞAZA LİSTESİ
		
		

Mağaza Adı

Mağaza Telefonu

Adidas

0212 852 33 49

ADL

0212 853 55 50

Aker

0212 854 21 93

Altınbaş
AMF Bowling ve Eğlence Merkezi

Mağaza Adı
		

Mağaza Telefonu

Divarese

0212 854 36 56

Diyar Lahmacun

0212 852 71 91

Döner Stop

0212 853 63 65

0212 852 57 63

Dry Center

0212 853 44 39

0541 825 61 25

Eda Gümüş

0212 852 65 00

Efor

0212 853 68 65

Elle

0212 854 29 09

		

		 Aliss
Altınyıldız

0212 852 28 73

Arby's

0212 852 58 64

Emo Optik

0212 852 08 78

Arçelik

0212 853 05 50

Emsan

0533 918 59 68

Arifoğlu

0212 853 99 11

English Home

0212 987 39 39

Armağan Oyuncak

0212 852 84 26

Fenerium

0212 853 13 80

Atasay

0212 873 01 00

FLO

0212 853 66 05

Atasun Optik

0212 852 59 73

Flormar

0530 767 30 05

		

Atelier Silver

0212 853 02 88

Forever New

0212 852 80 15

		

Athletic Zone

0212 852 22 71

		

Freeway

0212 853 53 57

		

Ayakkabı Dünyası

0212 824 02 68

		

G-Lingerie

0212 853 10 72

B&G

0212 853 71 89

		

Gallery Crystal

0212 854 00 42

Bambi Ayakkabı

0212 853 77 65

Golden Rose

0533 476 40 41

Batik

0212 852 47 55

Goose

0212 853 15 74

Baydöner

0212 852 56 83

Gratis

0212 705 27 71

Bernardo

0212 853 17 74

Green Salads

0212 852 10 32

Bershka

0212 853 31 38

Greyder

0212 853 68 94

Beta

0530 232 51 23

Groomsman Lostra

0212 852 55 74

Beymen Club

0212 852 45 30

GS Store

0212 676 19 05

Bolçi

0212 852 69 02

Gülaylar Altın

0212 852 95 51

Bosch

0212 852 91 69

Güven Saatçim

0212 623 25 25

Boyner

0212 854 31 04 - 0212 852 48 21

H&M

0212 854 33 89

Burger House

0212 257 67 87

Hacı Şerif

0212 444 19 38

Burger King

0212 854 23 88

Haribo

0530 314 73 93

Butik Şiir

0212 590 25 26

		

Harmoni

0212 852 00 19

Calzedonia - Intimissimi

0212 854 13 06 - 0212 852 11 67

		

Hasırlı

0212 885 12 12

Cella

0212 853 93 83

HD Döner

0212 852 34 45

Cepax

0507 012 52 75

HD İskender

0212 852 86 81

Ceyo

0212 853 82 25

Home Sweet Home

0212 854 13 38

Choc'nette

0533 036 87 50

Hotiç

0212 853 84 45

Cinemaximum

0850 878 30 45

Hummel

0212 852 22 72

Coffee Cup

0212 852 90 00

Columbia

0212 853 18 54

		

IGS

0850 420 04 47-(239)

Colin's

0212 853 38 11

		

Inglot

0212 853 12 66

Collezione

0554 538 11 52

Intersport

0212 853 41 14

Corn in Cup

0212 603 60 30

İnci

0212 853 61 95

0212 852 65 80

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

		

		
		

		

		

	Çift Geyik Karaca
		

		

		

		

		

Ice Dream

D&R

0212 853 06 12

D’S Damat

0212 852 14 14

Dagi

0212 854 12 90

Damat

0212 853 01 50

Karaca Züccaciye

0530 159 60 85

De Facto

0212 853 32 08

Karanfil Çiçekçilik

0537 797 25 94

Deichmann

0212 854 37 70

Kartal Yuvası

0212 854 33 63

Deniz Kabuğu

0212 852 78 31

Kemal Tanca

0212 853 59 77

Deriden

0212 852 15 35

Kiğılı

0212 853 41 30

Derimod

0212 853 18 51

Kip

0212 853 75 41

Desa

0212 852 93 89

Korkmaz

0212 854 09 90
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Marmara Park MAĞAZA LİSTESİ
		

Mağaza Adı

Mağaza Telefonu

Koton

0212 854 22 08

Köfteci Ramiz

0212 854 05 97

Mağaza Adı
		

Kum House

Mağaza Telefonu

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

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

Samsung

0212 853 74 71

		

Lokum Atölyesi

0212 852 45 59-55

Sarar

0212 854 04 01

		

Love My Body

0212 853 22 85

Saray Muhallebicisi

0212 999 28 58

		

Lufian

0212 854 23 46

Sbarro

0530 977 32 39

Lunch Box

0212 853 35 10

Sephora

0212 853 07 33

		

Luzdemia

0212 852 19 17

Sette

0530 153 23 62

		

MACFit

0212 258 07 99

Sevil

0212 854 05 59

		

Madame Coco

0507 079 71 59

Siemens

0212 872 71 69

Mamino

0212 852 24 10

		

Simit Sarayı

0212 853 36 61

		

Mango

0212 852 72 56

		

Skechers

0212 852 52 86

		

Matmazel

0212 852 68 23

So Chic

0212 852 74 17

Mavi

0212 703 31 24

Sport in Street

0212 852 92 48

Max Moda

0212 854 22 70

Stradivarius

0212 852 24 22

MC Donald's

0212 852 99 03

Super Step

0212 853 23 50

Media Markt

0212 999 52 71-72-74

Süvari

0553 373 81 13

		

Merhaba Pasta

0212 853 20 23

		

Swarovski

0212 853 03 09

		

Moda Park Terzi

0212 853 84 44

		

Swatch

0212 853 58 23

		

Miniso

0212 853 58 66

		

Taç Porselen

0212 852 00 70

Mr.Kumpir

0212 853 06 52

Tavuk Dünyası

0212 852 35 47

Mrk.Tantuni

0212 852 40 55

Tefal

0212 780 26 27

Nedim Döviz

0212 854 31 31

Teknosa

0212 852 12 30

Neta Car Wax

0212 852 07 67

Tergan

0212 854 18 29

Network

0212 854 36 69

The Company

0212 465 70 37

New Balance

0212 853 46 28

Tırmanma Duvarı

0543 541 28 09

Nike

0212 852 90 75

Tiffany Tomato

0505 195 34 82

Oleg Cassini

0212 852 68 82

Tobacco Shop

0212 854 29 11

Opmar

0212 852 54 41

Troy

0212 853 00 96

Ortopedia

0212 852 99 96

Tudors

0850 432 75 25

Oxxo

0212 853 95 20

Turkcell

0212 854 03 39

Oysho

0212 854 20 26

		

Türk Telekom

0212 854 24 33

	Özsüt

0212 853 54 71

		

Twigy

0212 852 20 69

Panço

0212 853 54 03

Twist

0212 853 02 41

Penti

0212 852 86 92

US Polo

0212 854 18 07

Pet Mekan

0212 854 27 31

Vestel

0212 852 69 77

Pideko

0212 853 69 82

Victoria's Secret

0212 852 54 89

Pidem

0212 853 28 81

Vodafone

0212 852 10 97

Pierre Cardin

0212 852 09 22

Waffle Stop

0212 852 53 10

Polo Garage

0212 853 52 71

Watsons

0212 853 93 80

Popeyes

0530 977 62 25

Yataş

0212 853 64 51-52

Porio

0212 876 74 74

Yiğit Kuyumculuk

0212 854 29 00

		

Pronail Jojo May

0212 853 36 23

Yves Rocher

0212 852 98 59

		

Pull&Bear

0212 853 17 12

Zara

0212 852 05 06

Puma

0212 999 96 84

Zen Pırlanta

0212 852 16 65

Ramsey

0212 853 21 48

Ziyafe (Kayseri Mutfağı)

0212 852 00 73
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