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¶ Marmara Park,  hazırladığı etk�nl�klerle küçük büyük tüm z�yaretç�ler�m�z�n hayatına 
dokunan deney�mler sunmaya devam ed�yor. Yılın belk� de en romant�k ayındayız. 
Sevg�l�ler Günü’nde sevd�kler�n� mutlu etmek �steyenler Marmara Park AVM’n�n 
zeng�n marka karmasında aradıkları her şey� b�r arada bulab�lecek. Derg�m�z�n bu 
sayısında s�ze yardımcı olab�leceğ�n� umduğumuz hed�ye öner�ler�n� de bulab�leceks�n�z. 
Bu yıl da her yıl olduğu g�b� Sevg�l�ler Günü haftasına özel etk�nl�kler�m�z olacak. 
Bunlardan b�r� Hande Ata�z� ve Hakan Ka’nın b�rl�kte sunacakları Aşk Çengel� yarışması. 
Yarışmada ç�ftler yarışacak ve hafıza oyunu oynayacaklar. Doğru kalpler� açarak en 
çok eşleşt�rmey� yapan ç�ftler hed�yey� kazanacak. Hem eğlencel� hem de bol sürpr�zl� 
Aşk Çengel� yarışmasında, bazen doğru eşlemey� bulmak kadar bazen de bulmamak 
da ç�ftler�n arasının �y� kalması �ç�n gerekl� olacak… 10 Şubat Cumartes� günü saat 
14.00’da tüm ç�ftler� Aşk Çengel� yarışması �ç�n Marmara Park’a bekl�yoruz…

¶ Sevg�l�ler Günü haftasında özel hazırladığımız b�r d�ğer etk�nl�ğ�m�z de Aşkın 
Haller� başlıklı şeker hamurundan heykel serg�s�. Bu serg� kapsamında tatlı sever 
z�yaretç�ler�m�z 12 ve 14 Şubat tar�hler�nde atölyelere katılıp sevd�kler�ne kend� 
eller�nle şeker hamurundan hed�ye de yapab�lecek.

¶ Marmara Park, 2018’de de z�yaretç�ler�ne müz�k dolu günler yaşatmaya devam 
edecek. Akust�k Konserler d�z�m�z�n �lk konuğu Yüksek Sadakat grubu olacak. 
Türk�ye’n�n bu en sev�len grubunun şarkılarına eşl�k etmek �ç�n tüm z�yaretç�ler�m�z� 
2 Şubat Cuma günü Marmara Park’a bekl�yoruz.

¶ Çanakkale Zafer�  11-25  Mart 2018 tar�hler� arasında Marmara Park'ta yen�den 
canlanacak. Marmara Park, “Den�zde ve Karada B�r Destandır Çanakkale” Serg�s� �le 
z�yaretç�ler�n� Çanakkale Boğazı’ndan Gel�bolu Yarımadası’ndak� s�perlere uzanan b�r 
tar�h yolculuğuna çıkarıyor. Serg�de 18 Mart’ta kazanılan den�z zafer�nden 25 N�san’da 
başlayan kara savaşlarına kadar b�rçok öykü anlatılıyor, b�r yılı aşkın süre boyunca 
den�zde ve karada devam eden çarpışmalara farklı yönler�yle ışık tutuluyor.  

¶ Marmara Park mart ayında sıcacık b�r etk�nl�ğe ev sah�pl�ğ� yapacak. Yünden 
Masallar başlığını taşıyan serg�m�z sokak sanatı Yarn Bomb�ng’�n (Yün Bombası) 
en güzel örnekler�n� 30 Mart - 04 N�san  tar�hler� arasında alışver�ş merkez�m�ze 
taşıyacak. Etk�nl�k süres�nce alışver�ş merkez�nde z�yaretç�ler� rengârenk yünlerle 
bezenm�ş ağaçlar karşılayacak. Her b�r� el emeğ� olarak tasarlanan mot�fl er�n 
b�rleşmes� ve renkler�n uyumlu b�rl�ktel�ğ�yle adeta görsel b�r sanata dönüşen bu 
serg�ye s�zler� mutlaka bekl�yoruz.

¶ Marmara Park, EuroSc�ence B�l�m Merkez�’ne a�t olan Foxy Fox Serg�s�’ne ev sah�pl�ğ� 
yapacak. Almanya’nın köklü merkezler�nden Flensburg ve Lüdensche�d şeh�rler�nde 
bulunan aynı �s�ml� müzelerde yer alan deneyler�n b�r bölümünü �çeren Foxy Fox 16 
Şubat-04 Mart tar�hler� arasında z�yaretç�ler�m�z� şaşırtıcı deneyler�n ve b�l�msel 
gerçekler�n dünyasında yolculuğa çıkaracak.  

¶ 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. 
2018’�n en heyecanlı yarışmalarına ev sah�pl�ğ� yapacak 23. Kış Ol�mp�yatları �le �lg�l� 
dosya konumuzu spor tutkunu okurlarımız �ç�n hazırladık. Derg�m�z 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...
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Pantone’nin yeni açıkladığı 2018’in rengi ultraviolet ile 
tanışın. Bu elegan rengi stilinize katarken göz makyajınızda 
da bu tonları tercih edebilirsiniz. Renkleri karıştırmanıza 
olanak sağlayan Divage far paleti favorimiz.   

Yılın rengi

S T İ L / K A D I N88 1
Elbise,
İpekyol

2
Bluz,

adL
3

Bandana,
Mavi

4
Yelek,

Beymen Club

5
Etek,

Beymen Club
6

Çanta,
Twist

7
Far,

Tom Ford

8
Bileklik,

İpekyol
9

Far Paleti,
Divage / Boyner

1 0
Ayakkabı,

DeFacto
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Kış mevsimi artık illa ki koyu renklere bürünmek 
değil. Erkek modasında gri, bordo gibi renkler de artık 
koleksiyonlarda yer buluyor. Kol düğmesi, saat gibi 
aksesuarlar ise stili bütünlüyor.

Gündüzden geceye

S T İ L / E R K E K

1
Ceket,

Kip

2
Ceket,

Beymen Club
3

Ceket,
Beymen Club

4
Saat,

Calvin Klein
5

Pantolon,
Network

6
Parfüm,

Givenchy Gentleman
7

Gömlek,
Efor

8
Ayakkabı,

Divarese

9
Ayakkabı,

İnci 
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Klasik
 ayakkabı ta
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2018’in 
Trendleri

12 SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE HEM STİLİNİZİ YENİLEYECEK 
HEM DE SİZİ ISITACAK YENİLİKLERİ DERLEDİK. 
KOZMETİK MARKALARININ YENİ VE İDDİALI 
ÜRÜNLERİYLE MAKYAJINIZA FARKLI TONLARDA 
DOKUNUŞLARA HAZIR OLUN.
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Kayağa 
hazırlık
Outdoor tutkunlarının vazgeç�lmez 
markası Columb�a, kayak sezonunun 
başlaması �le z�rveler� fethetmeye 
hazırlanıyor. En zorlu ve soğuk 
koşullarda b�le s�z� sıcak tutmak �ç�n 
tasarlanan Columb�a tasarımlarıyla 
dağların z�rveler�nde konforlu ve st�l 
sah�b� kayak deney�mler� s�z� bekl�yor.

Sonsuz sevgi
Swarovsk�, 2018 Sevg�l�ler Günü 
koleks�yonu �ç�n canlı ve cesur 
tasarımlar seç�yor böylece her 
b�r tarza her zaman h�tap ed�yor. 
Yen� L�felong a�les� sonsuz sevg�y� 
s�mgeleyen düğüm mot�f�ne moda 
dolu b�r bakış açısı kazandırıyor. 
Organ�k bükümler ve dönüşler, 
düğümün sonsuz akışını yen�den 
canlandırıyor beyaz berrak 
kr�staller �se pembe altın ve 
rodyum kaplama tasarımlara göz 
alıcı b�r şek�lde yerleşt�r�l�yor. Bunu 
cesur �k� renkl� kelepçede ve �k�l� 
yüzükte göreb�l�rs�n�z. 

Verona’da aşk
Romant�zm�n ana mot�f�n� oluşturduğu 

Int�m�ss�m�’n�n Sevg�l�ler Günü ser�s� 
�lkbahar sezonu düşünülerek yaratılmış. 
Romeo ve Jul�et’�n şehr�n� yan� Verona’da 
aşkı tema alan Int�m�ss�m�’n�n bu kapsül 
koleks�yonu Sevg�l�ler Günü �ç�n sof�st�ke 

ve şık kadınlara özel tasarlanmış. 
Dantel�n, şeffaf kumaşların, �nce nakışların 

oluşturduğu koleks�yon s�yah ve beyaz 
renkler�n�n zıtlığını yansıtıyor.

Sonsuz sevgi
Swarovsk�, 2018 Sevg�l�ler Günü 
Sonsuz sevgi
Swarovsk�, 2018 Sevg�l�ler Günü 
Sonsuz sevgi
koleks�yonu �ç�n canlı ve cesur 
tasarımlar seç�yor böylece her 
b�r tarza her zaman h�tap ed�yor. 
Yen� L�felong a�les� sonsuz sevg�y� 
s�mgeleyen düğüm mot�f�ne moda 
dolu b�r bakış açısı kazandırıyor. 
Organ�k bükümler ve dönüşler, 
düğümün sonsuz akışını yen�den 
canlandırıyor beyaz berrak 
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Zarif hediye
Yılın en romant�k günü yaklaşıyor! Ayakkabı 
Dünyası, aşıklar �ç�n en özel günlerden b�r� 

olan Sevg�l�ler Günü’nde, ayakkabı ve aksesuar 
alternat�fl er�yle sayısız hed�ye seçeneğ� sunuyor. 
Ayakkabı Dünyası’nın her zevke uygun ayakkabı, 

çanta, cüzdan ve aksesuar seçenekler� �le Sevg�l�ler 
Günü komb�n�n�z� tamamlayab�l�r ya da sevg�l�n�z 

�ç�n en özel hed�yey� bulab�l�rs�n�z.

Bebeklere özel 
LC Wa�k�k�, gen�ş ürün yelpazes�nde yer alan 
tüm ürünler�nde olduğu g�b� yen� doğan �ç�n 
tasarlanan koleks�yonda da ürün güvenl�ğ�n� 
ve �nsan sağlığını ön planda tutuyor. Anneler�n 
�ht�yaçları doğrultusunda yen� doğan bebek 
koleks�yonunda yüzde yüz organ�k pamuktan 
üret�len parçaları ekleyen LC Wa�k�k�, 0-18 ay 
aralığındak� bebekler �ç�n çeş�tl� tulum, hırka, 
çıtçıtlı body ve yen� doğan setler� hazırladı. Zarif hediye

Yılın en romant�k günü yaklaşıyor! Ayakkabı 
Zarif hediye

Yılın en romant�k günü yaklaşıyor! Ayakkabı 
Zarif hediye

ve �nsan sağlığını ön planda tutuyor. Anneler�n 

koleks�yonunda yüzde yüz organ�k pamuktan 
üret�len parçaları ekleyen LC Wa�k�k�, 0-18 ay 

Futbol severlere 
Ad�das Football, Skystalker ser�s� �ç�nde 
yer alan X, Copa ve Nemez�z krampon 
modeller�ne b�r yen�s�n� daha ekled�. 
Ser�n�n son krampon model�, �kon�k 
krampon Predator’ü efsaneleşt�ren 
unsurlara bağlı kalınarak Predator 18+ 
360 Control �sm�yle s�yah, kırmızı ve altın 
sarısı renklerde üret�ld�. 
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Kış tatili
Dünyaca ünlü akt�f spor markalarını bünyes�nde 

bulunduran Boyner, kayak yapmak �steyenler 
�ç�n �ht�yaç duyulan tüm kayak kıyafetler�n� ve 

aksesuarlarını b�r arada sunuyor. Boyner kayak 
ve snowboard �ç�n özel pantolon ve montlardan, 

eld�ven, bere ve gözlüklere uzanan zeng�n 
koleks�yonu �le teknoloj� ve kayak modasının en son 

trendler�n� b�r araya get�r�yor. trendler�n� b�r araya get�r�yor. 

Akıllı saat
Bu yıl Foss�l saatler�, k�ş�selleşt�r�leb�len, �lham ver�c�, klas�k ve akıllı saat 

modeller�yle karşımızda. St�l�ne önem verenler� markanın zar�f ve modern 
olduğu kadar akıllı olan saat koleks�yonu bekl�yor. İnovat�f teknoloj�s�yle 

hayatınızı kolaylaştırmanın yanı sıra şarja �ht�yaç duymayan bu özel ser�n�n 
dokunmat�k ekranı sayes�nde d�led�ğ�n�z kadranı seçeb�l�r, en çok kullandığınız 

özell�kler� ve apl�kasyonları kadranınız üzer�ne taşıyab�l�rs�n�z. Foss�l akıllı saat 
modeller� Marmara Park AVM Saat&Saat mağazasında s�zler� bekl�yor.

Sınırlı sayıda
Barb�e’n�n her yıl farklı b�r konseptte tasarlanan ve tüm dünyada 
sınırlı sayıda bulunan “Mutlu Yıllar Bebeğ�” bu yıl daha da göz 
kamaştırıcı. 2018’� s�ml� kırmızı elb�ses�yle karşılayan Barb�e’n�n 
özel ser�s�, Türk�ye’de de satışa sunuluyor. Mutlu Yıllar Bebeğ�, bu 
yıl yıldız şekl�ndek� dev aksesuarı �le ışıl ışıl parlıyor.

No: 27 ŞUBAT 2018
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Gözlere özel
Tom Ford, sadece gözler �ç�n 

yarattığı �lk koleks�yonuyla 
karşınızda: The Eyes of Tom Ford! 

Çanta boy göz farları, maskara, 
Kohl göz kalemler� ve Clear Eye 

Gloss �çeren koleks�yon, b�r kadının 
caz�bes�n� ortaya çıkarmak �ç�n 

Tom Ford’un �kon�kleşen güzell�k 
anlayışıyla tasarlandı. Tom Ford, 
bu koleks�yon �le b�r kadının ruh 

hal�ne, bulunduğu ortama ve k�ş�sel 
tarzına göre kullanab�leceğ� farklı 

görünümler oluşturması �ç�n gen�ş 
b�r yelpaze sunuyor. 

Saat farkı
Versace saatler� Kış 2018 sezonunda 

poz�t�f mesajlarla tasarlanan özel saat 
ser�s�n� sunuyor: V-C�rcle - Man�festo 

ser�s�. Büyük harfl erle yazılan sözcükler�n 
anlamı güçlü ve açık b�r şek�lde kayışların 
üzer�nde paylaşılıyor. Böylece alışılageld�k 
saat tasarım dünyasına mesajlarla g�ren 
bu yen� ser� yalnızca saat ser�s� değ�l, aynı 
zamanda kuvvetl� enerj� taşıyan özel b�r 
aksesuar ser�s� olduğunu gözler önüne 
ser�yor. Bu modellere alternat�f olarak, 

aynı saat modeller�n� man�festosuz hasır 
çel�k b�lez�kle de b�rleşt�rerek retro b�r 

görünüm elde edeb�l�rs�n�z.

Gri modası
Loft’un Sonbahar/Kış 2017-18 
koleks�yonunda gr� tasarımlar öne çıkıyor. 
Rahatlığı ve vücudu saran kes�mler�yle 
d�kkat çeken tasarımları keşfetmek �ç�n 
Marmara Park Loft mağazasına uğramayı 
unutmayın.

trend raporu.indd   5 26/01/18   15:58



17
Göz makyajı

Watsons, en sev�len makyaj markalarını 
müşter�ler�ne sunmaya devam ed�yor. Makyaj 

alışkanlıklarınıza yepyen� b�r yön verecek, 
son dönem�n en çok tak�p ed�len makyaj 
markalarından olan Makeup Revolut�on 

göz, dudak ve yüz makyajı ürünler�yle ş�md� 
Türk�ye’de, sadece Watsons mağazasında. Tek 

palette 32 farklı karıştırab�l�r, mat ve parlak 
renkler �çeren far palet� �ht�yaçlarınızı fazlasıyla 

karşılayacak.

Rahatlık önemli
Köklü geçm�ş�n�n �zler�n� 2017-18 Sonbahar/Kış 
Koleks�yonu’na yansıtan Tergan, yen� sezonda görücüye 
çıkardığı modeller�yle kadının zamansız tarzına atıfta 
bulunuyor. Şehr�n koşuşturmacasında ön plana 
çıkan tasarımlar, kadınların gündel�k hayattak� 
komb�nler�n�n en özel tamamlayıcısı oluyor. 
Sezonun kült parçaları arasında d�kkat çeken, 
rugan modeller kadınların “alınacaklar” 
l�stes�ndek� �lk sırasına g�r�yor. Ayakkabı 
tutkunlarının radarına takılan dolgu topuklar, 
babetler hem kalıpları hem de modern 
görünümler� sayes�nde favor�lerden. 

Sıcacık kış
Kış aylarının olmazsa olmazı botlar, bu sezon da yüksel�ş�n� 

sürdürüyor. Elle’�n de kış koleks�yonunun vazgeç�lmez� botlar, 
farklı detay ve formlarıyla her tarza h�tap ed�yor. Hafta 

sonu kaçamakları �ç�n kürk ve bağcık detaylı modeller, of�s 
modasının vazgeç�lmez� renkl� topuklu streç botlar, günden 

geceye uzanan dolgu topuklu süetler, metal�k renkler�n 
�dd�asını st�l�n�ze yansıtan botlar ve çok daha fazlası Elle’�n kış 

koleks�yonunda sunuluyor.

Sezonun kült parçaları arasında d�kkat çeken, 
rugan modeller kadınların “alınacaklar” 
l�stes�ndek� �lk sırasına g�r�yor. Ayakkabı 
tutkunlarının radarına takılan dolgu topuklar, 
babetler hem kalıpları hem de modern 
görünümler� sayes�nde favor�lerden. 
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No: 26 ARALIK 2017

YILIN EN ROMANTİK GECESİNE BİZİM REHBERLİĞİMİZDE 
HAZIRLANMAYA NE DERSİNİZ? MARKALARIN 14 ŞUBAT’A ÖZEL 
KOLEKSİYONLARINI MERCEK ALTINA ALDIK. KOZMETİKTEN 
AYAKKABIYA, İÇ ÇAMAŞIRINDAN DAVET ELBİSESİNE, GECENİN 
TÜM DETAYLARINI DÜŞÜNDÜK. İŞTE BİZİM SEÇİMLERİMİZ…

Der�mod’un gen�ş kadın ve erkek 
koleks�yonlarından seçeceğ�n�z 
b�rb�r�nden şık ve tarz der� ceketler 
ve ayakkabılar �le sevd�ğ�n�ze 
unutulmaz b�r Sevg�l�ler Günü 
hed�yes� alab�l�rs�n�z. Em�n�z 
k� sevg�l�n�ze hed�ye bakarken 
kend�n�ze de b�r şeyler almak 
�ç�n can atıyorsunuz. Markanın 
Sevg�l�ler Günü kampanyası tam 
s�ze göre! Mevcut �nd�r�mlere ek 
�k�nc� ürüne özel �nd�r�m fırsatları 
�le hem s�z� hem de sevg�l�n�z� 
mutlu edecek en moda, en şık, 
en trend hed�yeler Der�mod 
mağazasında. Sevg�l�ler Günü’nde 
ne g�yeceğ�m d�ye düşünüyorsanız; 
�şleme detayları, baskı ve 
aksesuarlarla hareketlenen der� 
ceketlere eşl�k eden çarpıcı d�z 
üstü ç�zmeler �le cesur ve göz 
alıcı tarzınızı konuşturab�l�rs�n�z. 
Farklı konseptlere uygun Der�mod 
modeller� �le Sevg�l�ler Günü’ne en 
şık şek�lde hazırlanab�l�rs�n�z. 

Bu yıl #AşkaGel d�yerek 
aşka davet eden Pent�, 

mesajlarınızı paylaşmak 
�ç�n s�ze kapılarını açıyor. 

Duygularınızı küçük 
mesajlar eşl�ğ�nde 

#AşkaGel hashtag’� 
�le paylaşın, Pent� 

mağazalarının v�tr�nler�nde 
ve sosyal medya 

hesaplarında herkesle 
paylaşsın. Pent�, Sevg�l�ler 

Günü’nü yalnız geç�recek 
olanları ve bu güne muz�p 

b�r d�lle cevap vermek 
�steyenler� de unutmuyor. 

Uykuyla aşk yaşayacakları, 
kız kıza p�jama part�s� 

yapacakları Pent�’de 
aradıklarını kolayca 

bulmak �ç�n mağazaya 
davet ed�yor.

YILIN ÇİFTİ OLMAYA HAZIRLANIN

AŞKINIZI ANLATIN 

Der�mod’un gen�ş kadın ve erkek 

b�rb�r�nden şık ve tarz der� ceketler 

Sevg�l�ler Günü kampanyası tam 

�k�nc� ürüne özel �nd�r�m fırsatları 

YILIN ÇİFTİ OLMAYA HAZIRLANIN

AŞKINIZI ANLATIN AŞKINIZI ANLATIN AŞKINIZI ANLATIN 
şık şek�lde hazırlanab�l�rs�n�z. 
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ROMANTİK STİL
Avustralyalı g�y�m markası Forever New, soft ve fem�nen 
görünümü harmanladığı koleks�yonuyla Sevg�l�ler Günü’nde 
romant�k b�r st�l sunuyor. Mav� ve toz pembe tonlarının hak�m 
olduğu ç�çekl� dokular, ekru tonlarda dantell� elb�seler, tüv�t 
ceketler, V�ctor�an bluzlar, lüks tr�kolar ve ışıltılı takılar, bu 
özel günde göz kamaştırıcı b�r s�luet yaratıyor. Dünyada 
modaya yön veren Par�s, Londra, M�lano ve New York’tan 
�lham alarak, tasarımlarını fem�nen güzell�kle b�rleşt�ren 
Avustralyalı g�y�m markası Forever New, yen� koleks�yonuyla 
Sevg�l�ler Günü’nde kusursuz görünüşün sırrını ver�yor. Her 
koleks�yonunda farklı b�r h�kaye �le karşımıza çıkan Forever 
New, bu kez soft ve fem�nen detaylardan es�nlenerek 
Sevg�l�ler Günü’ne özel romant�k b�r st�l yaratıyor. Ç�çekl� 
baskılar, danteller ve metal�k ışıltılar, mav�n�n tüm tonları ve 
uçuk pembeden oluşan zeng�n renk palet�yle baş döndürücü 
b�r güzell�k sunuyor. Moda tutkunları bu özel güne uzun 
kollu m�n� elb�seler�, tüv�t ceketler�, V�ctor�an bluzları, klas�k 
paltoları ve lüks tr�kolarıyla hazırlanıyor. Jakarlı dokular 
ve özel yünlü kumaşlar da, g�ys�ler�n sof�st�ke görünümünü 
artırıyor. Sevg�l�ler Günü �ç�n son dokunuş �se, Forever New’un 
zamansız takı ve aksesuarları �le gerçekleş�yor. Taşlı m�n�mal 
küpeler, zar�f clutch’lar ve z�nc�rl� çantalar göz alıcı davet 
st�l�n� tamamlıyor. 
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AŞKIN RENGİ: KIRMIZI
Mango’nun yen� koleks�yonunda 

overs�zed paltolar, ç�çek 
desenl� maskülen kes�mler ve 

karel�ler sezonun trendler�n� 
oluşturuyor. Baştan aşağıya 

tüm kıyafetlerde ve ayakkabıda 
kırmızı hak�m. Üstel�k 

Mango Comm�tted moda 
koleks�yonunun yaratılması, 

f�rmanın çeş�tl� alanlarda 
sürdürüleb�l�rl�k konusundak� 
bağlılığını devam ett�rd�ğ� b�r 

d�z� g�r�ş�m kapsamında b�r adım 
öne çıkmasını tems�l ed�yor. 

Marka, gündel�k faal�yetler�n�, 
�ş�n�n her alanında çevre dostu 

ve sürdürüleb�l�r kalkınma 
kr�terler�n� ben�mseyerek, yer�ne 

get�rmen�n öneml� olduğunun 
farkında. Bu nedenle, b�rkaç 

yıldır, ş�md� Harekete Geç 
projes�ne dah�l olan çeş�tl� 

g�r�ş�mler üzer�nde çalışıyor. 
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GÜZELLİĞİN İZİNDE
Sephora Collect�on ve Sephora’ya 
özel markalar, bu Sevg�l�ler Günü’nde 
aşıkların gönlünü fethed�yor. Göz 
alıcı makyaj koleks�yonları ve bu özel 
güne c�ld�n�z� hazırlayacak ürünler 
Sevg�l�ler Günü kutlamasını adeta 
b�r keyfe dönüşüyor. İsteyenler�n 
Sevg�l�ler Günü’ne hazırlanırken 
kullanacağı �steyenler�n �se 
sevg�l�ler�n�n kalb�n� ele geç�rmek 
�ç�n hed�ye edeb�leceğ� b�rb�r�nden 
etk�ley�c� ürünler, Sephora 
mağazasında kozmet�k tutkunları 
�le buluşuyor. Etk�ley�c� bakışlar, 
göz alıcı b�r c�lt �ç�n ten makyajı ve 
bakım ürünler�n�n b�r araya geld�ğ� 
koleks�yon sayes�nde Sephora 
Sevg�l�ler Günü’nde en �y� hed�ye ve 
deney�m noktası hal�ne gel�yor.
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ÖZEL MARKALARLA HAZIRLIK
Boyner, kırmızının, aşkın, tutkunun 
günü olarak b�l�nen, tüm dünyada 

heyecanla kutlanan Sevg�l�ler Günü’ne, 
dünyaca ünlü markalar �le Boyner 

özel markalarının koleks�yonlarından 
özel seçk�ler ve her st�le uygun şık 

tasarımlarla eşl�k ed�yor. Bu Sevg�l�ler 
Günü’nü unutulmaz kılmak �steyenlere 

aşkı ve sevg�y� �fade etmen�n en 
romant�k yollarını sunuyor. Kırmızı, 

s�yah, gold ve ışıl ışıl renklerdek� 
anahtar parçalar, göster�şl� fem�nen 

�pek bluz ve elb�seler, der� etek, 
ceket, pantolonlar, kaban ve paltolar 

kadınların kalb�n� fethedecek en �y� 
Sevg�l�ler Günü hed�yes� olarak öne 

çıkarken, bu özel gecede unutulmaz 
b�r st�lle �z bırakmak �steyenler�n de 

terc�h� oluyor. Boyner özel markaları 
Fabr�ka, House of Camell�a, Black 

Pepper, L�mon Company, T-Box kış 
koleks�yonları gündüzden geceye 

taşınan, zar�f ve �dd�alı tasarımlarıyla 
kadınlara baş döndürücü şıklık 

vaded�yor. İç�m�z� ısıtan, soğuk kış 
günler�ne enerj� ve neşe katan 

Nordbron atkı, bere ve boyunluklar 
da en romant�k hed�ye alternat�fl er� 

arasında yer�n� alıyor.

çıkarken, bu özel gecede unutulmaz 
b�r st�lle �z bırakmak �steyenler�n de 

terc�h� oluyor. Boyner özel markaları 
Fabr�ka, House of Camell�a, Black 

Pepper, L�mon Company, T-Box kış 
koleks�yonları gündüzden geceye 

taşınan, zar�f ve �dd�alı tasarımlarıyla 

vaded�yor. İç�m�z� ısıtan, soğuk kış 

Nordbron atkı, bere ve boyunluklar 
da en romant�k hed�ye alternat�fl er� 

arasında yer�n� alıyor.
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YILIN EN ROMANTİK ZAMANLARI YAKLAŞIYO R.
 14 ŞUBAT’A HAZIR MISINIZ? SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYENİZİ 

HÂLÂ SEÇMEDİYSENİZ ÖNERİLERİMİZE GÖZ ATIN. SEÇMEDİYSENİZ ÖNERİLERİMİZE GÖZ ATIN.
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IŞILTILI 
TEN 

MÜMKÜN 
GÜZELLİKTE TRENDLER KEŞFEDİLDİ. YÜZÜN BELLİ NOKTALARINI ÖNE 

ÇIKARAN KONTURLAMA TEKNİĞİ VE ELMACIK KEMİKLERİNE IŞILTI KATAN 
STROBING PODYUMLARIN FAVORİLERİNDEN. CİLDİNİZE EN UYGUN OLAN 

FONDÖTENİ SEÇMEK İSE MAKYAJIN EN ÖNEMLİ ŞARTLARI ARASINDA.

Gölge ve ışık oyunları kullanarak 
yüzünüzü boyutlandırabilirsiniz. 
Kontur ile yüzünüzü inceltebilir, yüz 
şeklinizi ideal yüz şekli olan ovale 
benzetebilir, burnunuzu küçültebilir, 
burnunuzdaki kemeri yok edebilir, 
düşük ve uzun burnu normale 
çevirebilir ya da elmacık kemiklerini 
belirginleştirebilirsiniz. Kısacası 
yüzünüzde küçük dokunuşlarla göz 
kamaştırıcı etkiler yaratabilirsiniz! 
Yüz kontur tekniği uygulaması için 
bu makyajı gece mi, gündüz mü 
kullanacağınız noktası oldukça 
önemli. Gece yapılan makyajda 
yüzünüzde daha koyu renkler 
kullanabilirsiniz, aynı zamanda 
gece ışığını da hesaba katmalısınız. 
Gündüz yapılan makyajda da 
teninize çok koyu olan renklerden 
kaçmalısınız. Gündüz makyajınızın 
daha doğal durması ve aydınlık 
saatlerde kontürleme yapıldığını 
gizlemesi gerekiyor.

Strob�ng tekn�ğ�
Kontur tekn�ğ�nden sonra yüz makyajındak� 
en yen� ve popüler trend kuşkusuz strob�ng. 

Yöntem, yüzün �sten�len bölgeler�n� öne çıkararak 
aydınlık, ışıltılı ve bel�rg�n yüz hatları sunuyor. 

L’Oréal Par�s Makyaj Tasarımcısı Al� Rıza 
Özdem�r: “Son günler�n yen� ve yükselen trend� 

strob�ng, kadınların büyüley�c� b�r görünüme 
sah�p olmalarını sağlıyor. Strob�ng tekn�ğ�; yüzün 
bazı bölgeler�n� öne çıkararak bu bölgelere taze, 

aydınlık b�r görünüm kazandırıyor. Uygulama 
ışık yansıdığında en çok öne çıkan bölgeler olan 

elmacık kem�kler�n�n üstüne, alına, kaş kem�ğ� 
altına ve burun üstüne yapılıyor. Kadınlara ışıltılı 

b�r görünüm kazandıran strob�ng uygulaması 
�ç�n ben�m terc�h�m l�k�t teknoloj�ye sah�p L’Oréal 

Par�s True Match H�ghl�ght. Sıcak b�r görünüm 
elde etmek �sted�ğ�mde Golden Glow reng�n�, 

daha soğuk ve cool b�r görünüm �ç�nse Icy Glow 
reng�n� terc�h ed�yorum” d�yor. Ürün, ağırlık 

yapmayan su bazlı jel formülü sayes�nde tene 
yumuşak b�r h�s ver�yor. Gel�şt�r�lm�ş p�gmentler�, 

�k� farklı renk seçeneğ�yle her c�lde uyum 
sağlayab�l�yor ve �çer�ğ�ndek� m�kron�ze �nc�ler 

sayes�nde c�lde l�k�t b�r ışık g�b� yayılıyor’’ d�yor.
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SEZONUN İDDİALI FONDÖTENLERİ

Rahat kullanım
Estée Lauder’ın kült fondötenler�nden 
b�r� olan Double Wear Max�mum Cover 
SPF 15 fondöten�n�n yen� renkler� ve 
yen� Double Wear Correct�ng Duo Renk 
Eş�tley�c� Kapatıcılarla tanışmaya hazır 
mısınız? Bu �k�l� özgüven�n�z� arttıracak 
kusursuz b�r paravan oluştururken, 
c�ld�n�z�n reng�n� eş�tler, kapatır ve 
mükemmel b�r şek�lde ışıldamanıza 
yardımcı olur. Yüzde 30 oranında 
p�gment �çeren Double Wear Max�mum 
Cover, tüm c�lt kusurlarını kamufl e 
etmek �ç�n yaratıldı. C�ld� yatıştıran 
l�k�t fondöten SPF 15 özell�ğ� �le 
c�ld� güneş�n zararlı etk�ler�ne karşı 
korumaya yardımcı oluyor. Yüksek 
performanslı p�gmentler yardımı �le 
amel�yat ve akne �zler� g�b� tüm c�lt 
kusurlarını kapatıyor. Yüz ve c�ld�n�ze 
uygulanab�l�r. Yumuşak ve kad�fems� 
b�t�ş� �le 12 saat boyunca rahat b�r 
kullanım sağlar. Makyajın tüm gün taze 
görünmes� �ç�n c�lttek� yağ kontrolünü 
sağlar. Ter ve neme karşı d�rençl�, suya 
dayanıklıdır. Papatyada bulunan Aloe 
ve Alpha B�sabolol yağlarını �çeren özel 
nemlend�r�c� kompleks� sayes�nde c�ld� 
yatıştırarak rahatlatıcı b�r etk�ye sah�p.

Yansıtıcı p�gmentler
Phys�c�ans Formula’nın Nude Wear 
Aydınlatıcı Fondöten ser�s� ve Nude 
Wear Aydınlatıcı St�ck kapatıcısı 
�le 2018’e aydınlık b�r başlangıç 
yapmaya hazır olun. 4 farklı renk 
tonu �le tüket�c�s� �le buluşan haf�f 
formüle sah�p Nude Wear Aydınlatıcı 
Fondötenler, �çer�ğ�nde bulunan ışık 
yansıtıcı p�gmentler� sayes�nde c�ld� 
aydınlık, parlak ve ışıltılı b�r görünüme 
kavuşturuyor, doğal b�r sonuç �le 
yüksek kapama sağlıyor. Nude Wear 
Aydınlatıcı St�ck �se c�lt yüzey�nde 
bulunan kusurları ve ton farklılıklarını 
anında ortadan kaldırmaya yardımcı 
olarak, c�ltte aydınlık b�r b�t�ş sunuyor. 
Hem gündüz hem gece makyajınızda 
favor�ler�n�z arasında yer�n� almaya 
hazırlanan bu muhteşem ser� �le 
zamansız nude güzell�ğ�n keyf�n� 
çıkarın.

Işıltılı renk
Sh�se�do’nun akıllı fondöten� Synchro 
Sk�n Glow Lum�n�z�ng Flu�d Foundat�on 
�le yen�den tanışmanızın tam sırası. 
Güzell�ğ�ne düşkün kadınların 
makyaj yaparken hayaller�nden b�r� 
olan “Yüzümde fondöten olsun ama 
yokmuş g�b� dursun, c�ld�m nefes 
alsın” düşünces� Sh�se�do �le gerçek 
oluyor. Sh�se�do’nun akıllı fondöten� 
Synchro Sk�n Glow Lum�n�z�ng Flu�d 
Foundat�on, özel teknoloj�s� sayes�nde 
daha �lk dokunuşta c�ld�n�ze uyum 
sağlayarak tüm gün süren ışıltı ve 
nem sağlıyor. Synchro Sk�n Glow, özel 
b�r �ler�-algılamalı formülü sayes�nde 
gün boyunca c�ld�n�zde gerçekleşen 
yağlanma ve kuruluğu dengede tutarak, 
mükemmel kapatıcılık ve 8 saat kalıcı 
nemlend�rme özell�ğ� sunuyor. Taze 
ve ışıltılı b�r görünüm sunan ve 6 
farklı tonu bulunan Syncro Sk�n Glow 
makyajınızın vazgeç�lmez�, c�ld�n�z�n en 
�y� dostu olacak.
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nemlend�rme özell�ğ� sunuyor. Taze 
ve ışıltılı b�r görünüm sunan ve 6 
farklı tonu bulunan Syncro Sk�n Glow 
makyajınızın vazgeç�lmez�, c�ld�n�z�n en 
�y� dostu olacak.
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Nemlend�rme etk�s�
Max Factor Healthy Sk�n Harmony 
M�racle Fondöten; 24 saat 
nemlend�rme, SPF20 güneş koruması 
ve parlama kontrolü sunan akıllı 
formülü sayes�nde kadınlara tüm gün 
nefes alan b�r c�lt sunuyor. Healthy Sk�n 
Harmony M�racle Fondöten, kusursuz 
tazel�kte b�r görünüm sağlamak üzere 
günlük stres etk�ler� �le mücadele 
ederken yarı mat b�r c�lt yaratıyor. 
Healthy Sk�n Harmony, uykusuzluk, 
zamanında yet�şmes� beklenen �şler 
g�b� günlük stresler�n makyaja olan 
etk�ler�yle baş ederek göz alıcı b�r 
görünüm sağlıyor. Türk kadınının 
c�lt tonlarına uyum sağlayan 6 reng� 
bulunan Healthy Sk�n Harmony en açık 
c�lt tonlarından en koyu c�lt tonlarına 
kadar kusursuz b�r c�lt görünümü 
sağlıyor.  Karıştırılab�l�r yapıda, orta-
yüksek kapatıcılık sev�yes�nde l�k�t 
fondoten olan Healthy Sk�n Harmony 
doğal, yarı-mat, kalıcı ve güzel b�r 
görünüm vaded�yor. 

Uzun dayanma süres�
Grat�s’te bulab�leceğ�n�z Wet n W�ld 
Photo Focus �le her ışığın altında her 
zaman mükemmel görüneceks�n�z. 
En çok kullanılan akıllı telefonlarda 
7 farklı ışık seçeneğ� �le deneme 
çek�mler� yapılarak f�ltre gerekt�rmed�ğ� 
etk�s� kanıtlanan wet n w�ld Photo 
Focus ten grubu ürünler�, yüzde 
yansımasız ve kad�fe görünümü 
sunuyor. Özell�kle dayanma süres�n�n 
uzunluğu �le de d�kkat çeken Photo 
Focus ten grubu ürünler� �çer�s�nde 
4 farklı ton fondöten, 3 farklı ton 
kapatıcı, 3 farklı ton sıkıştırılmış 
pudra yer alıyor. “Her ışığın altında 
her zaman mükemmel” mottosu �le 
gel�şt�r�len ser�n�n test grubunda yer 
alan tüket�c�ler�n kullanım sonuçları 
�se yüzde 100 memnun�yet ger� dönüşü 
�çer�yor.

Gerçek uyum
Güçlü, kend�ne güvenen ve hayattak� 
#GerçekUyum’u yakalayan kadınların 
h�kayes�, L’Oreal True Match Fondöten 
�le can buluyor. True Match Fondöten 
10 farklı tonu sayes�nde tüm ten 
renkler�yle gerçek uyumu yakalıyor. 
İş�nde, özel hayatında ve günlük 
koşturmacalar arasında güçlü kalmayı 
başaran kadınların terc�h� True Match 
Fondöten, alışılagelen tüm algıları 
yıkıyor ve fondöten dünyasındak� yer�n� 
güçlü b�r h�kaye �le örüyor. L’Oréal 
Par�s True Match Fondöten, her c�lt 
tonuna gerçek uyum sağlamak üzere 
tasarlanan p�gmentler� sayes�nde c�lde 
doğal ve kusursuz b�r görünüm ver�yor. 
Gl�ser�n, E v�tam�n� ve B5 v�tam�n� 
�çeren formülüyle c�ld� nemlend�ren 
True Match, 24 saat nemlend�r�c� etk�s� 
�le daha pürüzsüz ve yumuşak b�r ten 
h�ss� sağlıyor.
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2018 AY’IN YILI OLACAK
2018’de Ay ile Dünya arasında trafik 
epeyce yoğun olacak. Ay’ın yüzeyine 
son ayak basan kişi 1972’de NASA 
astronotu Eugene Cernan’dı. O günden 
bugüne Ay’a insanlı uçuş yapılmadı. 
2018 yılında Ay’a insanlı bir uçuş 
gerçekleştirilmeyecek ama Ay ile ilgili 
pek çok proje mevcut. 
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) 
başrolde olduğu uzay araştırmalarında 
bu yarışa artık Japonya, Hindistan ve 
Çin’in de dahil olduğunu görüyoruz. 

Hindistan 2018’de Ay’a Gidiyor
Hindistan’ın Chandrayaan-1 uzay 
aracı, Ay yüzeyinin jeolojik ve kimyasal 
haritasını çıkarmak üzere 2008’de 
yörüngeye fırlatılmıştı. Ancak uydunun 
iki yıl olarak planlanan misyonu, yıldız 
sensörlerinde ve termal kalkanında 
yaşanan arızaların ardından 10. ayında 
noktalanmış ve Dünya ile irtibatı 28 

Ağustos 2009’da tamamen kesilmişti. 
Hindistan Uzay Ajansı, Ay’a ikinci kez 
2018’de Chandrayaan-2 uzay aracını 
göndermeyi planlıyor. Ay yüzeyinde 
gönderilecek altı tekerlekli keşif aracı 
ay yüzeyinden örnekler toplayacak. 

Çin’in Yeni Misyonları 
Çin de uzay yarışındaki iddialı yarışına 
2018’de devam edecek. Chang’e 4 
ve Chang’e 5 misyonları Ay’da keşif 
çalışmaları yapmaya hazırlanıyor. 
Chang’e 5 uzay aracının yumuşak iniş 
yapacağı Ay’ın yüzeyinden örnekler alıp 
dünyaya geri dönmesi planlanıyor. İnişin 
Ay’daki volkanik dağ Mons Rümker 
civarına yapılması düşünülüyor. 

Ay’a İnsanlı Uçuş 
Japonya’nın NASA’ya karşılık 
gelen uzay ajansı, kısaltılmış adıyla 
JAXA, 2030 yılına kadar Ay’a insan 

göndermeye yönelik planlarını 
geçtiğimiz yıl açıklamıştı Henüz devlet 
tarafından onaylanmamış olan taslak 
plan doğrultusunda öngörülen misyon 
başarılı olabilirse, bir Japon astronot 
ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 
ötesine geçmiş olacak.

Ay’a yapılacak tüm bu planlı uçuşların 
yanı sıra Amerika’nın da Ay’a yeniden 
insan göndereceği söylentileri de 
uzay bilimciler arasında yaygın olarak 
dolaşıyor. ABD bugüne kadar Ay’a 
dokuz insanlı görev gönderdi (Apollo 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). ABD’nin, 
Ay’a gönderdiği araçlarda toplamda 
24 astronot vardı ve bunların 12 tanesi 
Ay’a ayak basarak yürüdü. Apollo  13, 
Ay’a inmesi gerekirken arıza nedeniyle 
inemedi, dolayısıyla içerisinde insanlar 
olmasına rağmen yörüngede turlayıp 
geri getirildi.

Galaksi Haber.indd   2 26/01/18   15:59



35

No: 27 ŞUBAT 2018

Galaksi Haber.indd   3 26/01/18   15:59



36
g
a
l
a
k
s
İ

d
e
n

Uzayda Fİlm 
zamanı!

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli 
54. misyon ekibi 4 Ocak’ta "Star Wars: 

Son Jedi" filmini dünyalılarla aynı anda 
izledi. Olağanüstü çalışma koşullarında 
görev yapan ekip üyeleri çalışmalarına 

bir film molası verdi ve tercihleri 
elbette Star Wars: Son Jedi filmi oldu. 

Gökbilimciler NGC 3201 kümesinde garip davranışlar sergileyen bir yıldız 
keşfetti. Yıldızın Güneş’ten dört kat daha büyük kütleye sahip görünmeyen bir 
karadeliğin etrafında dolandığı ortaya çıktı. Bulunan karadelik iki bakımdan ilk 
olma özelliği taşıyor; birincisi bir küresel kümede bulunan yıldızsal kütleye sahip 
pasif bir karadelik olması, diğeri de kütleçekim etkisiyle doğrudan bulunabilmesi. 
Karadelikler ve küresel kümeler arasındaki ilişki önemli olmakla birlikte 
gizemlidir. Büyük kütleleri ve yaşları nedeniyle bu kümelerin çok sayıda yıldızsal-
kütlede karadelik oluşturdukları düşünülmektedir. ESO’nun MUSE aygıtının eşsiz 
yeteneği sayesinde gökbilimciler aynı anda binlerce yıldızın hareketini ölçebiliyor. 
Yeni bulgu ile araştırma ekibi ilk kez bir küresel küme içinde pasif halde bulunan 
bir karadelik tespiti yapabildi. Kütlesi ise güçlü çekim etkisine kapılan yıldızın 
hareketleri ile tahmin edilebildi. 

Gİzlİ
KaRadElİK
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GÜnEŞİmİzİn KadERİ HElıX mİ?

yEnİ nESİl GEzEGEn aVCıSı 

yıldız dOĞUmEVİnİn REnKlİ GÖRÜnTÜSÜ

Bizim de Güneşimiz bir gün böyle görünecek mi? Helix 
Nebulası, gezegenimsi bulutsuların en bilindik örneklerinden 

biri. Bu bulutsular, ölmekte olan Güneş benzeri, düşük kütleli 
bir yıldızın artık tüm yakıtını tükettiğinde serbest kalıp uzaya 

saçılmaya başlayan dış katmanlarından oluşur. Ölü yıldızların 
oluşturduğu gezegenimsi bulutsular ile yıldızların içinde 

doğduğu devasa bulutsular çoğunlukla birbiriyle karıştırılsa da, 
hem yapıları, hem de kaderleri çok farklıdır. Bir yıldız, ömrünün 

sonuna yaklaştığında çekirdeğindeki aşırı boyutlara ulaşan 
nükleer füzyon sonucu hidrostatik dengesini yitirir ve şişmeye 
başlayarak kırmızı dev evresine girer. Bu evrede yıldız o kadar 

fazla şişer ki, sonunda yıldızın çekirdeğinin çevresinde bulunan 
katmanlarının tamamı uzay boşluğuna savrulmaya başlar. 

Yıldızın çekirdeğinden trilyonlarca kilometre uzaklara savrulan 
bu maddeler, gördüğümüz gezegenimsi bulutsuları meydana 

getirir. Helix’in bu görüntüsü Hawaii’deki büyük teleskopla alındı.

ESO’nun Şili’deki Çok Büyük Teleskopu üzerine kurulan 
ESPRESSO ev sahibi yıldızların yaydığı ışıkta meydana gelen 
küçük değişimleri oldukça hassas bir şekilde izleyerek 
sahip oldukları ötegezegenleri bulmaya çalışacak. Bu 
dikey hız yöntemi etkili bir yöntem çünkü yıldızın etrafında 
dolanan gezegenin kütleçekim etkisi yıldız üzerinde hafif bir 
“tedirginliğe” neden oluyor. Gezegen ne kadar küçükse bu etki 
de daha az görülüyor, bu nedenle kayalık ve muhtemel yaşam 
barındıran ötegezegenlerin tespit edilebilmesi için çok yüksek 
hassasiyetlerde çalışabilen aygıtlara ihtiyaç duyuluyor. Bu 
yöntem sayesinde en hafif gezegenlerin bile bulabilecek.

ESO’nun VLT Tarama Teleskopu üzerindeki OmegaCAM 
kamerası Sharpless 29 adı verilen bu ışıl ışıl yıldız doğumevinin 
yeni bir görüntüsünü aldı. Bu dev görüntüde, bulutsu içerisindeki 
sıcak genç yıldızlardan çıkan ışığı yansıtan, soğuran ve yeniden-
saçan kozmik toz ve gaz bulutları gibi birçok gökbilimsel 
olgu görülebiliyor. Gökyüzünün fotoğraflanan bu bölgesi H II 
alanlarının Sharpless kataloğu olarak listeleniyor: burada yıldız 
oluşumu ile hüküm süren yıldızlararası iyonlaşmış gaz bulutları 
yer alıyor. Sh 2-29 olarak da bilinen Sharpless 29, daha büyük 
komşusu Deniz Kulağı Bulutsusu yakınlarında, Yay takımyıldızı 
doğrultusunda yaklaşık 5500 ışık-yılı uzaklıkta bulunuyor. 
Görüntünün merkezinde görülen bulutsu NGC 6559 gibi oldukça 
aktif bir yıldız oluşum bölgesini de içeren çok sayıda gökbilimsel 
harikalara ev sahipliği yapıyor. Sharpless 29, gökbilimcilere 
üzerinde çalışmak üzere açık büfe fiziksel özellikler sunuyor. 
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ANTİK YUNAN’DA DÜZENLENEN OLİMPİYATLARA 
DAVET EDİLMEDİLER AMA BUNDA KÖTÜ NİYET YOKTU. 
UNUTKANLIK DA SÖZ KONUSU DEĞİLDİ, ZİRA KAYAK, 
KIZAK, PATEN EGE UYGARLIĞI İÇİN UZAK KAVRAMLARDI. 
ÖNCE MODERN OLİMPİYATLARIN BİR KÖŞESİNE 
SIĞINDILAR, ARDINDAN KENDİ OYUNLARINI DÜZENLEMEYE 
BAŞLADILAR. KARIN VE BUZUN YARIŞMACILARI, 9-25 
ŞUBAT TARİHLERİNDEKİ 23’ÜNCÜ KIŞ OLİMPİYATLARI İÇİN 
GÜNEY KORE’DE, PYEONGCHANG’DA BULUŞUYOR.
Yazı: Erdem Kabadayı
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2018 Kış Olimpiyatları 
için Güney Kore'nin 
belirlediği maskot, 
ülke tarihinde ve 
kültüründe “koruyucu” 
olarak kabul edilen 
beyaz kaplan; adı da 
SOOHORANG.
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HEM YAZ, HEM KIŞ OLİMPİYAT
Sıradan b�r k�ş�ye ol�mp�yat 
efsaneler�nden aklına �lk gelenler� 
sayması �stend�ğ�nde büyük b�r 
�ht�malle l�stes�nde Buton yer 
almayacak, Ulr�ch Salchow, Madge 
Syers, Edd�e Eagan, Björn Daehl�e de. 
Carl Lew�s, Serge� Bubka, Ian Thorpe, 
Mark Sp�tz, Usa�n Bolt, M�chael 
Phelps ve d�ğerler� kar ve buzun 
sporcularına b�r kez daha haksızlık 
yapılmasına alet ed�lecekler. Oysa 
bu �s�mler�n hemen heps� ol�mp�yat 
tar�h�nde yer alıyor, hatta Edd�e Eagan 
hem yaz hem de kış ol�mp�yatlarında 
altın madalya kazanmış yegâne k�ş� 
olma özell�ğ�n� taşıyor. Bu �s�mler�n 
hatırlanmamasının altında, ol�mp�yat 
dend�ğ�nde o büyük çoğunluğun aklına 
sadece “Yaz Oyunları”nın gelmes� 
yatıyor. Albertv�lle 1992’ye kadar kış 
ve yaz oyunları aynı sene yapılıyordu 
k� bu uygulama 19. Ol�mp�yat 
organ�zasyonuyla, L�llehammer 1994’le 
son buldu. Artık Uluslararası Ol�mp�yat 
Kom�tes� (IOC) �k� yılda b�r ol�mp�yatı 
düzenlemek durumundaydı. Buna 
rağmen b�rçokları �ç�n ol�mp�yat hâlâ 
dört yılda b�r gerçekleşen b�r etk�nl�k. 
Oysa “Yaz Oyunları” ve “Kış Oyunları” 
dört yılda b�r düzenlen�yor; ol�mp�yatlar 
�k� yılda b�r. Öyle k� IOC her �k� etk�nl�k 
�ç�n de aynı meşaley� kullanıyor. Tek 
sorun yaz oyunlarının baskın yapıda 
olup, ol�mp�yat �majını k�tleler�n 
z�hn�nde tek başına doldurması. Bunun 
da b�rçok neden� var elbet. 

Ant�k dönemde Yunanların yaşadıkları 
coğrafyaya hâk�m olan �kl�m spor 
meraklılarını koşmaya, atlamaya, 
güreşmeye yönlend�rm�şt�. Maraton, 
güreş, boks, atlama, d�sk atma, kısa 
mesafe koşu ant�k ol�mp�yatların 
ana dallarıydı. Ol�mp�zm ruhunu 
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canlandırmak �steyen Baron P�erre 
de Coubert’�n modern ol�mp�yatları 
oluştururken bu sporlara yöneld�. D�ğer 
taraftan kış oyunları varlığını �lk olarak 
yaz ol�mp�yatları �ç�nde göstereb�ld�. 
Bu, belk� de üstünlüğü baştan kabul 
etmek anlamına gel�yordu. 1908 
Londra Ol�mp�yatları’nda �cra ed�len 
sporlar arasında buz paten� de vardı, 
ona 1920 Antwerp Ol�mp�yatları’nda 
buz hokey� eklend�. Bağımsızlık 
ancak IOC tarafından 1924 yılında 
Fransa Chamon�x’de düzenlenen b�r 
haftalık “Uluslararası Kış Sporları 
Haftası” �le geld�. İlk kış oyunlarında 
kuzey d�s�pl�n�, �n�ş, buz paten�, buz 
hokey� ve kızak dallarında yarışmalar 
vardı. Pyeongchang 2018’deyse kar 
sporları Alp d�s�pl�n�, kuzey d�s�pl�n�, 
serbest st�l kayak, kayakla atlama, 
b�atlon, bobkızak, curl�ng, skeleton, 
snowboard buz hokey�, luge kızak ve 
buz paten�nden g�b� dallarda yüzlerce 
sporcuları ağırlıyor. 

DAĞLARDAKİ ŞÖLEN
Ol�mp�yatı düzenleyen kentler�n 
�majı, etk�nl�ğe katılan sporcu ve 
medya mensubu sayısı, yarışmaları 
�zlemek �ç�n akın eden sey�rc�ler 
ve organ�zasyonun mal� yapısı yaz 
oyunlarının öne çıkmasının ardındak� 
b�r başka neden. At�na 2004, Barselona 
1992, Los Angeles 1984, Berl�n 1936 
dend�ğ�nde akla hemen ol�mp�yat gel�r 
de; Calgary 1988, Lake Plac�d 1980, 
Sapporo 1972, Squaw Valley 1960 
yanlarına “Kış Ol�mp�yatları” takısı 
olmazsa fazla şey �fade etmez. Katılımı 
kış oyunlarından çok daha fazla olan 
yaz ol�mp�yatlarına akın eden yüz 
b�nler�n konaklamasını, ulaşımını ve 
yaşamını sağlayab�lmek �ç�n büyük b�r 
kent zorunluluk. Bu devasa ve talepkâr 
kalabalığı memnun etmek �ç�n sıfırdan 
kent yaratmak mümkün olmadığından 
k�tleler�n ezber�nde olan Londra, Berl�n, 
Mün�h, Barselona, Moskova, Tokyo, 

“Bir anlık panik sırasına hangi omzumu 
öne götürmek, hangisini geriye 

atmak gerektiğini unuttum. 
Hakemlerin, son derece 

hareketsiz bir şekilde 
bana baktıklarının 

farkındaydım. Yükseldim. Yükseldim. Yükseklik 
hayati önemdeydi. Döndüm. Döndüm. Saniyenin 

bilmem kaçta birinde pürüzsüz biçimde buza 
indim. Seyircilerin oturduğu yerlerden alkışlar 
koparken, nefesim kesilmişti; çok heyecanlı ve 

sevinçliydim.” Bu satırları otobiyografisine yazan 
Dick Buton 1952 Oslo Kış Olimpiyatları’nda 

üçlü ritberger atarak yarışmada üçlü jump 
yapan ilk patenci olmuştu; alkışlar hem cesur 

atlayışı hem de altın madalyası içindi. Buton bir 
önceki olimpiyatlarda St. Moritz’de kazandığı 

birinciliği korumak için risk almış ve başarmıştı. 
Artık olimpiyat efsanelerinden birisiydi. Bir ilki 

başaran ve iki yıl üst üste olimpiyat altını kazanan 
ender isimler arasındaydı. Tarih onu da yazacaktı. 

41
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Sydney g�b� dünya kentler� devreye 
g�r�yor ve oyunların �s�mler� akıllara 
�y�ce kazınıyor. 

Kış ol�mp�yatlarıysa şartları 
gereğ� dağlık bölgelerde ve kayak 
merkezler�nde olmak zorunda. Bu 
�mkânı veren yerleş�m yerler� de kulağa 
hal�yle metropoller kadar tanıdık 
gelm�yor. Sadece kar ve buz sporları 
meraklılarının b�ld�ğ� kasaba hatta 
köyler söz konusu olan. Tıpkı bu yılın ev 
sah�b� Pyeongchang g�b�. Pyeongchang 
aslen, Güney Kre’n�n Gangwon şehr�nde 
bulunan b�r �lçe. Taebaek Dağları’nda 
yer alan �lçen�n nüfusu 43 b�n�n b�raz 
üzer�nde. Dağlık b�r bölgede bulunması 
ve kışın yoğun kar alması sayes�nde 
geçm�şten bugüne ülken�n hatırı sayılır 
kış sporları merkezler�nden b�r� olarak 
kabul ed�l�yordu. Yongpyong Kayak 
Merkez�’n�n de bulunda �lçe daha önce 

Soç� ve Vancovuer g�b�, kend�s�ne göre 
dev �k� rak�ple g�r�şt�ğ� Kış Oyunları 
ev sah�pl�ğ� yarışmasını kaybetm�şt�. 
Güney Kore, 1988 Seul Yaz Oyunları’yla 
b�r ol�mp�yat tecrübes� ed�nm�şt� ama 
bu seferk� ülken�n �lk Kış Oyunları 
olacak. Uzak Doğu’da daha önce sadece 
1972’de Sapporo ve 1998’de Nagano’da 
Kış Ol�mp�yatları’nın düzenlenm�şt�. 

HIZLI, DAYANIKLI, GÜÇLÜ, DİKKATLİ 
VE SANATSAL
Ekonom�k yapı, toplumun algısındak� 
konum ve akılda kalıcılık konularında 
eks�kler yaşamasına rağmen 
kış oyunlarının değer� ve sport�f 
kal�tes� yaz ol�mp�yatlarından 
az ya da yeters�z değ�l. Özell�kle 
kutba yakın coğrafyalarda, günlük 
�ht�yaçları g�dermek adına yapılan 
yaşam etk�nler�n�n evr�m geç�rm�ş 
hal� olarak görüleb�lecek zorlu ve 

heyecanlı sporlar söz konusu. Yaz 
oyunlarının gözbebeğ� atlet�zm �se kış 
ol�mp�yatlarında kayakla aynı değer� 
taşıyor. Alp d�s�pl�n�nde sporcular 
hızlarını �n�ş ve süper dev slalomda, 
tekn�kler�n� de slalom ve dev slalomda 
göster�yorlar. Yaz oyunlarının en 
heyecan ver�c� anı 100 metre yarışının 
kış karşılığı Alp d�s�pl�n� �n�ş yarışlarında 
yaşanıyor. Kayakçıların k�m� zaman 
saatte 130 k�lometren�n üstünde 
hızlara ulaştığı bu yarışmalarda çıkış 
�le varış noktası arasında �rt�fa farkı 
erkeklerde 800 – 1000, kadınlarda 500 
– 800 metrey� buluyor. 

Kayak yarışmalarının en esk�s� olan 
kuzey d�s�pl�n�yse, kış ol�mp�yatlarının 
maratonu olarak görülen kayaklı 
koşuyu ve tak�pl� kayaklı koşuyu 
bünyes�nde barındırıyor. Erkeklerde 10 
k�lometre klas�k, 15 k�lometre serbest, 
30 k�lometre klas�k ve 50 k�lometre 
serbest olarak dört dalı bulunan kayaklı 
koşu, bayrak yarışı olarak da yapılıyor. 
Dört sporcunun katıldığı bayrak 
yarışlarında her yarışçı 10 k�lometrel�k 
parkurdan sorumlu. Kadınların 
parkurları 5, 10, 15 ve 30 k�lometreler 
olarak bel�rlenm�ş, bayrak yarışlarının 
mesafes� de erkekler�n yarısı kadar. 

IOC Başkanı Jacques Rogge 2006 
Kış Oyunları �ç�n Tor�no’ya yapılan 
ol�mp�yat köyünü sanat eser�ne 
benzetm�şt�; k� kış oyunları bünyes�nde 
sanatsal b�r sporu barındırıyor. Y�ne 
b�r eşleşt�rme yaparsak j�mnast�ğ�n 
karşısına koyab�leceğ�m�z art�st�k buz 
paten�, sanat ve sporun �nanılmaz 
güzell�kte b�r karışımını sporseverlere 
sunuyor. Avrupa’da 17. yüzyılda 
soylular tarafından eğlence amacıyla 
yapılmaya başlanan buz paten�, kış 
ol�mp�yatlarının hayranlık uyandıran 
b�r dalı. Tekn�k (kısa) ve yorumsal 
(uzun) programlardan oluşan art�st�k 
pat�najda, tar�he geçen kusursuz 
mücadeleler, akıllardan çıkmayan 
performanslar, sey�rc�yle muhteşem 
b�r uyum �ç�nde hareket eden estet�k 
sporcular gel�p geçt�.
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Güney Koreli tasarımcı 
Lee Suk-woo, 2018 Kış 

Olimpiyatları için 
özel olarak madalya 

tasarladı. Ağaç 
gövdelerinden ilham 

alınarak tasarlanan 
madalyalar, dinamik ve 

diyagonal çizgilerden 
ve kabartılı olimpiyat 

halkalarından 
oluşuyor.

kis olimpiyat.indd   6 26/01/18   16:00



•Kayakla Atlama
90 ve 120 metre olan tramplenlerden 
yapılan kayakla, atlama sporcuların 
yere �nd�kler� noktanın atlama 
noktasına mesafes� ve st�ller�n�n 
get�rd�ğ� puanların toplamı sıralamayı 
bel�rl�yor.

•Snowboard 
Alp d�s�pl�n� kurallarının uygulandığı 
snowboard’da hem art�st�k hem de 
hız yarışmaları yapılıyor. 

•Bobkızak
Dümen tert�batına ve arka frenlere 
sah�p, yanları kapalı, b�n 500 �le 
b�n 700 metre uzunluğunda, 10–15 
dönemeçl� buz b�r kor�dor p�stte teker 
teker ve zamana karşı şekl�ndek� 
yarışları vardır.

•Kuzey Komb�nes� 
90 metrel�k normal tramplenden 
atlamayla başlar ve 15 k�lometre 
kayaklı koşu �le devam eder.

•Hız Paten�
Adından da anlaşılacağı g�b� yarışı 
önce b�t�ren kazanır! 500, b�n, 
b�n 500, 5 b�n ve 10 b�n metre 
kategor�ler� bulunuyor. 

•Skeleton
Bu farklı kızak türünde sporcular 
yüzükoyun şek�lde yarışılar, buzlu 
b�r yüzeyde, yukarıdan aşağıya �n�ş 
yaparlar.

•B�atlon
Kayaklı koşu ve hedefe tüfekle 
atıştan oluşan b�atlonda koşu 
tamamlama süres� ve atışlardak� 
�sabet öneml�.

•Luge Kızak
Kutba yakın ülkelerde oyun ve 
ulaşım aracı olan kızağın gel�şt�r�lm�ş 
vers�yonudur. B�n 200 ve b�n 300 
metrel�k sun� p�stlerde yapılır. 

•Curl�ng
16. yüzyıldan ber� İskoçya’nın donan 
neh�r ve havuzlarında oynanan bu 
oyun, gran�tten yapılmış kaydırağı 28 
metre uzaklıktak� yuvaya en yakın 
noktaya ulaştırmak �ç�n mücadele 
�ster. 

Olimpiyat Kış Sporları Rehberi
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i k i  t e k e rMOTOSİKLET MODERN ANLAMDAKİ MOTOSİKLETLER 150’NCİ 
YAŞLARINI KUTLAMAYA BAŞLADI BİLE. BİR ULAŞIM 

ARACI OLARAK GELİŞTİRİLDİLER, ZAMANLA BİR YAŞAM 
SİMGESİNE DÖNÜŞTÜLER. İSTANBUL FUAR MERKEZİ’NDE 

22-25 ŞUBAT’TA DÜZENLENECEK MOTOBIKE 2018’E 
GİTMEDEN ÖNCE İKİ TEKERLİ CANAVARLARI İYİCE TANIYIN.

Milan Kundera “Yavaşlık” adlı 
romanında hızı teknik devrimin insana 
armağan ettiği bir esrime biçimi olarak 
tanımlar. Yazara göre hızlı gidenin 
aksine yavaş olan, bedeninin varlığını 
her zaman duyumsar, kendinin ve 
yaşamının her zamankinden daha 
fazla bilincindedir. İnsan hız yeteneğini 
bir makineye devredince her şey 
değişir: Artık kendi gövdesi oyunun 
dışındadır ve bir hıza, katıksız hıza, 
hızın hızlılığına, esrime hızına ulaşır. 
Bir yerden başka bir yere giderken 
kullanılan araçlarla bu hız ve esrime 
farklı boyutlarda yaşanır. Örneğin 
bir arabanın içindeyseniz hız yavaş 
da hızlı da olsa dışarıyla bağlar 
oldukça kopuktur. Bisikletliyse her 
türlü dış etkeni hissederek pedal 
çevirir. Hızlanmak gerektiğinde o da 
çevresinden kopmaya başlar; bacakları 
güç üretmeli, pedallar bir dakika 
içinde onlarca kez döndürülmelidir. 
Motosikletli tartışmasız bu açıdan en 
şanslı olandır. Bisikletli gibi bir aracın 
üstündedir; bir otomobil sürücüsü gibi 
isterse hiç zorlanmadan gazlayarak 
her şeyi ardında bırakır. Otomobildeki 
gibi yoldan kopuk değildir, bisikletli 
gibi bir yere ulaşmak konusunda aşırı 
çaba harcamak zorunda kalmaz. Yolda 
olmanın, rüzgarı hissetmenin, özgürlük 
hissiyatını yakalamanın kusursuz aracı 
motosiklettir. 
 
ÖZGÜRLÜĞE GİDEN İKİ TEKER
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, 
motosikleti doya doya yaşayanlardan. 

“Motosiklet üstündeyken çok 
mutlu oluyorum, özeti bu” diyor bir 
röportajında. “Tatile çıktığınızda bir yere 
varmaya çalışırsınız ya, motosikletle 
yolda olmak da eğlenceli. Her şeyi 
unutuyorsun, kendinle baş başasın. 
Teknoloji yok, her şeyden uzaksın, 
arayan yok. Motosiklet üzerindeyken 
teknolojik hiç bir şey kullanmıyorum. 
Hayattan kaçabildiğim tek yer orası, 
neden kaskın içine bir alet yerleştireyim 
ki!” Motosiklet sürücüsünün yolda olma 
halini de doya doya yaşıyor. “Üstünde 
kask ve kıyafet olmasına rağmen 
arabadan çok farklı bir seyahat kültürü” 
diyor. “Çünkü, her yeri yaşayarak 
geçiyorsun. Yürüyormuş gibi. Ağaçlara 
dokunarak çiçekleri koklayarak 
yürüyormuşsun gibi. Çok alternatif 
tatil rotaları çıkartıyor. Normalde asla 
gitmeyeceğim yerlere motosikletle 
gitmek için bahane yaratıyorsun. 
Sadece tatil güzergâhlarında 
da gazlamıyor. Trafikte zaman 
kaybetmiyorsun, özellikle İstanbul’da 
günde beş toplantıya yetişebilince 
bir anda senin için çok değerli bir şey 
haline geliyor. Korkunç, sevmediğin 
Mecidiyeköy trafiğinde bile kendini 
mutlu hissediyorsun. Tehlikeli mi? Evet. 
Umurumuzda mı? Hayır. Riski azaltmak 
için her şeyi yapıyorum.”

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinde 
Asil Özbey, motosiklet üzerinde 10 
ülkeyi turlayarak kadın özgürlüğüne 
dikkat çekmeyi amaçlayan bir 

YAZI: ERDEM KABADAYI
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farkındalık projesine imza attı. 
Medyanın yarattığı pasif ve güçsüz 
kadın imgesine karşılık motosikletiyle 
16 günde 8.000 kilometreyi aştı. “1 
Kadın, 1 Motosiklet, 10 Ülke” projesinin 
asıl amacı kadınların sınırlarını ne 
kadar aşabileceklerini ortaya koymaktı. 
Bu yöndeki en büyük yardımcısı 
da motosikleti oldu.  “Her insanın 
kendi içinde gizli bir form taşıdığına 
inananlardanım, benim enerjim ise 
hareket ederek ve yer değiştirerek 
kendini bulanlardan. Güncelliği ve 
zamana ayak uydurmayı seviyorum 
hatta zamanla yarışanlardanım 
diyebilirim” sözleriyle felsefesini ortaya 
koyuyor. “Yolda olmak ise hareket 
etmenin çok daha ötesinde bence 
felsefi bir bilinç yaratıyor insanda. 
Yolda olmak benim için tam anlamı 
ile bir terapi.” Ailesinin korku ve 
endişeyle karışık desteğini arkasında 
alan Özbey, Honda NC700’üyle 
yaptığı turunda hep olumlu tavırlarla 
karşılaştığını anlatıyor. Kadın 
özgürlüğünün temelinde yatan araç 
aslen bisiklettir. Kadınlar evinden, 
bahçesinden, köyünden çıkmanın, 
yürüyerek ulaşılamayacak yerlere 
varmanın yolunu bisikletle bulmuştu. 
Motosikletin icadı ve gelişimiyle, iki 
pedala eklenen motor sayesinde bu 
sınırlar, sınırsızlık seviyesine ulaştı. 

MOTOSİKLETİN 150’NCİ YAŞI
Motosikletler, 150 yıldır hem kadınlara 
hem de erkeklere özgürce yolda olma 
şansını veriyor. İlk modeller buhar 
makinesiyle işleyen bisikletlerden 
halliceydi. Asıl devrim bisikletti; 
motosiklet bir inovasyon mucizesiydi. 
Mucitler iki teker üzerinde gitmeyi bir 
şekilde çözmüşler, çok kısa sürede 
sanayi devriminin yarattığı rüzgârla o 
kömürle çalışan buhar makineli motor 
güç sağlayıcılık rolünü üstlenmişti. 
Londra’daki Bilim Müzesi’nde bulunan, 
1818 tarihli bir çizim ilk bisikletlerden 
“koşma makinesi” Draissienne’ye bir 
buhar makineli motor eklendiğini 
ortaya koyuyor. 

Gerçek ve ticari anlamda motosikletin 
icadıysa 1868 yılına tarihleniyor. 
Michaux-Perreaux adlı mucit buharla 
çalışan ve iki tekerlekli bir taşıtı geniş 
kitlelere tanıttı. Sadece bir yıl sonra 
ABD’li Sylvester Howard Roper benzer 
icadıyla motosikletin mucitleri arasına 
adın yazdırdı. Asıl gelişimiyse otomotiv 
sektörünün devlerinde Daimler firması 
yapacaktı. Gottlieb Daimler, iki zamanlı 

içten yanmalı motorlu dört zamanlı 
içten yanmalı motora dönüştürürken 
motosikletler üzerinde testler yapmıştı. 
Bu testlerden geriye hem otomobiller, 
hem de motosikletler kaldı. 

Gottlieb Daimler, Nikolaus Otto’nun 
gaz motoru fabrikasında yöneticilik 
yaparken içten yanmalı motorlar 
üzerine ters düşerek kendi atölyesini 
kurar. Yanında araştırma asistanı 
Wilhelm Maybach da vardır. İkili 
atölyelerinde dört zamanlı Otto 
motorunu temel alarak benzinle 
çalışan, hafif ve yüksek hızlı bir motor 
üzerinde odaklanırlar. Bir süre sonra 

Otto’nun dakikada 130 devir yapan 
motorlarını geride bırakıp, dakikada 
900 devir yapan motorları geliştirirler. 
Bu motorlardan birini denge tekerleri 
de bulunan tahta bir çocuk bisikletine 
takarlar. Amaç motoru test etmektir 
ama ortaya Daimler Reitwagen, yani 
dünyanın ilk motosiklet markası 
çıkar. İçten yanmalı bir motora 
sahip olan bu ilk motosikletin hava 
soğutmalı motorunun hacmi 264 
cc’dir ve azami olarak 11 km/saat hıza 
ulaşabilmektedir. Testte görev alan, 
Gottlieb Daimler’in 17 yaşındaki oğlu 
Paul da dünyanın ilk motosikletçisi 
olur!
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Tabii bu ahşaptan üretilen motosikletin 
pek çok eksiği vardı. 1888’de John 
Boyd Dunlop’ın ilk “pnömatik lastiği” 
geliştirmesiyle yoldan kaynaklanan 
sarsıntıların üstesinden gelindi. 
Motorun ve sürücünün ağırlığını 
taşıyacak kadar dayanıklı ama yolda 
gidebilecek kadar da hafif ve ince 
motosikletlerin, yol yapabilecek zincir 
ve dişli sistemlerinin geliştirilmesiyle 
bugünkü motosikletlere benzer 
modeller yollara dökülmeye başladı. 
Hildebrand & Wolfmüller firması 
seri üretim yapan ilk motosiklet 
fabrikasıydı. Araçlarına “motorroad” 
adını vermişlerdi. Almanların 1894’teki 
bu 1.489 cc su soğutmalı motoru ile 
45 km/saat hıza erişebilen iki tekerli 
canavarında Fransız şirket De Dion 
Bouton, bugün motosiklet motorlarının 
anası kabul edilen bir motor üreterek 
cevap verdi. De Dion Bouton motorları 
çok daha hafif ve yüksek devirleriydi. 
Sonraki hamle Amerika Birleşik 
Devletleri’nden geldi. Indian ve Harley-
Davidson başta olmak üzere birçok 
motosiklet üreticisi piyasa girdi. 
Sonrasını zaten biliyorsunuz…

YENİ BİR YAŞAM TARZI
Motosiklet belki Avrupa’da yola 

döküldü ama onun bugünkü statüsüne 
ulaşmasını Yeni Dünya sağladı. 
Indian ve Harlew Davidson’la beraber 
Excelsior, Pierce, Merkel, Schickrel, 
Thor gibi markalar sayesinde ABD, 
motosiklet üretiminde ve kullanımında 
dünya lideri oluverdi. İrlanda asıllı 
Amerikalı Carl Stearns Clancy ve 
Walter Storey, artık saatte 150 
kilometre hızı görmeye başlayan 
motosikletlerle dünyayı dolaşan 
ilk insan olduğunda yıl 1912’ydi. 
Turladıkları Henderson markası o yıl 
sadece beş tane motosiklet üretmişti; 
iki tanesi bu ikilideydi. 1912 Henderson 
7 beygir gücünde ama ön freni olmayan 
bir canavardı! Tam 10 boyunca sürdüler 
ve 30 bin kilometre yol yaptılar.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda 
Amerikan, İngiliz ve Alman 
ordularında kullanılan motosikletler, 
trafiğin artmasıyla Amerika Birleşik 
Devletleri’nde artık polislerin 
altındaydı. Uzun, dümdüz, geniş 
Amerikan yollarında motosikletliler 
yeni yeni görünüyordu. Ernesto Che 
Guevara henüz 23 yaşında, 1950’lerde 
Güney Amerika’da epik motosiklet 
turunu yaptığında, “Batı” gençliği henüz 
motosikleti bu seviyede kullanmıyordu. 

Satışlar dünyada özgürlük rüzgârlarının 
estiği 1960’larda patladı. Önce Honda 
1962’de ABD’de büyük ve etkili bir 
motosiklet reklamı kampanyasına 
başladı. 1955’te Japonya’da kurulan 
bu “küçük” marka üç yıl içinde 90 
binlik bir ABD satışına ulaşır. 1965’te 
645 bin olan motosiklet sayısı 10 
yılda 5 milyonu aşar. Motosikletli 
bir grubun hikâyesini anlatan 1969 
tarihli “Easy Rider” sinema tarihine 
geçerken, motosikletli özgür yaşamı da 
alabildiğine pompalamıştı.

Kimileri için özgürlüğün simgesi, 
kimisi için bir yaşam tarzı. Bazıları hız 
denemeleri yapmak için motosiklete 
biniyor, bazıları şehrin karmaşık 
trafiğine takılmamak için… Vespa’nın 
romantik tasarımları, Harley 
Davidson’ın asiliği,  Honda’nın hızı 
mutlaka birilerini kendine aşık ediyor. 
Motosiklet sürücüsü kimi zaman bir 
yerlere ulaşmaktan çok bir şeyleri 
unutmak için gazı köklüyor, kimi 
zaman yolda olmanın tadını daha 
çok çıkartmak adına yavaşlıyor, yan 
yollarda hayatın kendisini arıyor. 
Altındaki iki tekerlekleri motorlu 
yoldaşı her türlü isteğinde ondan 
yardımını esirgemiyor.

M O T O R S İ K L E T  M O D E L L E R İ

SCOOTER
Şehir içi trafiğinde 
pratikliği, ekonomik 
yakıt tüketimi, ufak 
boyutlarıyla oldukça 
sevilen scooter’lar 
tam bir yaşam 
tarzının da karşılığı. 

ChOppER
Hayatını motosiklet 
üzerine kurmak 
isteyenlerin büyük 
bir çoğunluğunun 
düşü, Harley-
Davidson’ın 
bayraktarlığını 
yaptığı chopper’lar 
tam bir Amerikan ve 
özgür yaşam ikonu. 
Rahatlığı ön plana 
alan tasarımları 
göz kamaştırıcıdır. 
El yapımı olanları 
antika değerindedir.

YARIŞ MOTORu
Belki yarış 
pistlerindeki 
hallerinden biraz 
evcilleştirilip 
caddelerine 
iniyorlar ama saatte 
300 kilometreye 
ulaşabildikleri de sır 
değil. Hızlı gittikleri 
gibi hızlı da dururlar 
ama haliyle biraz 
çok “yakalar”.

KROS
Enduroyla 
karıştırılmaları 
kuvvetle muhtemel. 
Arazide iş 
çıkartabilmeleri 
için hafif ama güçlü 
yapılırlar ama far, 
ayak, gösterge ve 
sinyal özellikleri 
olmadığı için 
trafiğe çıkamazlar. 
Dağ, tepe, hatta 
çöl aşacaksanız o 
zaman aradığınız 
canavar tam olarak 
onlardır.

TuR MOTORu
Uzun kilometreler 
yapmak, ülkeleri 
hatta kıtaları aşmak 
için üretilirler. Eşya 
taşımaya uygun 
yapılırlar. Uzun yolla 
baş edebilmeleri 
için belli bir gücün 
üzerindedirler.
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Kuzey Işıklarını 
İzlemek İçin

GECENİN KARANLIĞINDA YEŞİLDEN MORA UZANAN 
BÜYÜLEYİCİ BİR ŞÖLEN SUNAN KUZEY IŞIKLARINI 

İZLEMENİN ŞİMDİ TAM ZAMANI! ÜSTELİK BU 
BÖLGELERDE KUZEY IŞIKLARINI GÖRMENİN YANI SIRA 
GAME OF THRONES’UN ÇEKİLDİĞİ ALANLARI ZİYARET 

EDEBİLİR YA DA CAMDAN YAPILMIŞ ESKİMO EVLERİNDE 
SIRA DIŞI BİR KONAKLAMA DENEYİMİ YAŞAYABİLİRSİNİZ.

En İyİ 5 Rota
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Reykjavik /  İzlanda
Adını Şafak Tanrıçası Aurora’dan alan kuzey 
ışıkları (Aurora Borealis), isminin kaynağına 
yakışır ihtişamda ve güzellikte manzaralar 

meydana getiriyor. Her yıl kasım ayından 
itibaren binlerce kişi bu doğa olayına tanıklık 

etmek için dünyanın dört bir yanından 
kuzeydeki ülkelere akın ediyor. Türkiye’nin 

önde gelen turizm portallarından tatilsepeti.
com, kuzey ışıklarının en etkileyici şekilde 

izlenebildiği beş rota sıraladı.
Kuzey ışıklarını görmek için tercih edilen birinci 

ülke İzlanda oluyor. Karlar arasındaki termal 
havuzları ve rengarenk şirin evleri sayesinde 

halihazırda sayısız turisti kendine çeken 
Reykjavik, kuzey ışıklarının görüldüğü aylarda 
çok daha yoğun bir ilgiye maruz kalıyor. Kutup 
ışıklarının yanı sıra Game of Thrones dizisinin 

çekildiği alanları da ziyaret edebileceğiniz 
Reykjavik’e Türkiye’den tek aktarmalı uçuşla 

ulaşabiliyorsunuz.

Genel bir terim olarak “aurora”, Güneş’teki 

fırtınalar sonucu meydana gelen ve daha çok 

geceleri görülen hareketli ışıklardır. Dünyanın 

manyetik kutuplarına yakın yerlerde görülür. 

Kuzey ışıkları “aurora borealis”, güney ışıkları ise 

“aurora australis” olarak adlandırılır. Her iki kutup 

kuşağında da auroralar, solar rüzgârlarla gelen 

hayli yüksek oranlarda yüklü elektronların dünya 

atmosferindeki elementlerle etkileşime girmesiyle 

oluşur. Aurora yüzyıllardır bu olayı gözlemleyen 

insanoğlu için de büyüleyici bir doğa olayı. Tabii ki 

özellikle gezginler için bu nadir ve eşsiz gösterinin 

fotoğrafını çekmek ayrı bir tutku... 

Yeşil Dansın Sırrı
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Svalbard Adası / Norveç
Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim 
yeri olarak bilinen Svalbard 
Adası’na sadece Norveç üzerinden 
ulaşılabiliyor. Birkaç küçük köyden 
oluşan ada, dünyanın günümüze 
kadar neredeyse hiç bozulmadan 
gelen nadir lokasyonları arasında yer 
alıyor. Bu nedenle fazlasıyla korunaklı 
bir nokta olduğundan Svalbard’da 
herhangi bir felakete ya da kıtlığa karşı 
önlem amaçlı küresel tohum deposu 
bulunuyor. Tüm bu ilginç detayları 
dışında Svalbard, kuzey ışıklarına en 
yakın noktalardan biri olma özelliğini 
de taşıyor.

En yaygın renk yeşil olup, turuncu, kırmızı 

ve mor olanları daha seyrek görülür. 

Auroranın rengi, ışınlar atmosfere 

girdiğinde hangi atomla çarpıştığına 

ve karşı karşıya geldikleri yüksekliğe 

bağlıdır. Yeşil renk oksijenle 240 

kilometre yüksekliğe kadar çarpışmayı, 

kırmızı renk oksijen ile 240 kilometre 

yüksekliğin üstünde çarpışmayı, mavi 

renk nitrojen ile 95 kilometre yüksekliğe 

kadar çarpışmayı, mor renk nitrojen ile 

95 kilometre üstündeki yüksekliklerde 

çarpışmayı ifade eder.

Auroranın
Rengi Nedir?
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Kakslauttanen / 
Finlandiya

Finlandiya’nın Laponya bölgesinde yer 
alan Kakslauttanen, ziyaretçilerine 
camdan yapılmış Eskimo evlerinde, 

saunalı ve sıcacık bir ortamdan 
dışarı dahi çıkmadan kuzey ışıklarını 
görebilme imkanı sunuyor. Helsinki 

üzerinden ulaşılabilen şirin köy, Aurora 
Borealis’in birbirine karışan yeşil ve 
kırmızı tonlarına tanıklık etmek için 

mükemmel bir lokasyon. Kakslauttanen 
ününü cam iglolarına borçlu. Cam 

iglolarda konaklayan ziyaretçiler 
yattıkları yerden kuzey ışıklarının yeşil 

dansını ve yıldızları zahmetsizce izleme 
fırsatı yakalayabiliyor. Kelo Cam iglo 

süitleri özel sauna, şömine gibi lüksleri 
de barındırıyor. Finlandiya’nın Lapland 
bölgesindeki bu otel, macera severler 

için kar motosiklet turu, yörede yaşayan 
Semi halkıyla birlikte buzda balık tutma, 

Husky ya da geyiklerle safari, buz kırıcı 
gemiyle tur gibi alışılmışın dışında pek 

çok aktivite olanağı da sunuyor.
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Caithness, İskoçya
Kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz 
yerlerin büyük bir çoğunluğunu 
oluşturan İskandinav ülkeleri dışında 
farklı bir alternatif arıyorsanız, 
İskoçya’nın kuzeyindeki Caithness’ı 
tercih edebilirsiniz. Özellikle sahil 
kısmından kuzey ışıklarını net bir 
şekilde görebileceğiniz alan, Aviemore 
ve Cairngorms Ulusal Parkı gibi 
İskoçya’daki diğer turistik noktaları 
ziyaret etmenize de imkan tanıyor. 
Caithness’a ulaşmak için Edinburgh 
ya da Glasgow’a kadar hava yolu 
ile gidebilir, ardından araç kiralayıp, 
Aviemore’a devam edebilirsiniz.

Aurora ışık gücü oldukça zayıftır. Bu 

nedenle sağlam bir tripod, diyafram 

açıklığı yüksek objektifler ve yüksek ISO 

değerlerinde fazla noise yapmayan bir 

dijital makine ile çalışmakta fayda var. Bu 

sayede daha düşük pozlama süresinde 

ve mümkün olan en fazla sayıda çekim 

yapabilmek mümkün olur. Pozlama 

süresi kısalırsa auroranın şekil bütünlüğü 

de bozulmaz ve yıldızlar noktaya yakın 

fotoğraflanabilir. Çok genişten kısa teleye 

kadarki, yani yaklaşık 14 mm ile 85 mm 

aralığındaki fokaller tercih edilebilir. 

Nasıl Fotoğraf 
Çekmeli?
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Abisko, İsveç
İsveç Lapland bölgesinde bulunan 
Abisko, İskandinav yarımadasının 

en kuzey ucunda yer alıyor. Kuzey 
ışıklarının İsveç’ten en iyi izlenebildiği 

yer olan bu küçük kasaba, kış 
aylarında turistlerle dolup taşıyor. 

Teleferik ile çıkabileceğiniz 900 metre 
yüksekliğindeki Nuolja Dağı bu ışıkların 

muhteşem bir görüntü sunduğu yer 
olarak ön plana çıkıyor. Dağlarla 

çevrili Torneträsk Gölü ve çevresi de 
ziyaretçilerin uğrak yerlerinden. Ünlü 

buz otellerden Icehotel de buraya çok 
yakın. Yörenin yerel haklarından Semi 

ve kültürleri ile ilgili aktivitelere de 
turistler yoğun ilgi gösteriyor.
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ÇOCUĞUNUZUN
BAĞIŞIKLIK

SİSTEMİNİ
GÜÇLENDİRİN
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Günde 5 porsiyon sebze meyve 
kuralına uyun
Beslenme tarzını dört yapraklı yonca 
gibi düşünmek gerekmektedir. Her gün 
süt, et, sebze meyve ve tahıl grubundan 
(ekmek, bulgur, makarna, pirinç) 
dengeli bir şekilde beslenilmelidir. 
Çocuğunuz gün içerisinde 2-3 su 
bardağı kadar süt ve süt ürünleri, 
5 porsiyon sebze meyve, ince dilim 
peynir, 1 yumurta tüketmelidir. 
Genellikle de 3 ana 2 ara öğün 
yapılmasında fayda vardır.

Kahvaltı yapmayanlarn zihinsel ve 
fiziksel performansı düşüyor
Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. 
Bütün günün enerji dağılımını düzenler. 
Kahvaltı yapmayanların zihinsel ve 
fiziksel performansları ise düşük olur. 
Çocuklar genellikle sabah kahvaltı 
yapmak istemezler. Bu durum, bir 
önceki akşam gereğinden fazla 
kalori almasına yol açan besinler 
tüketmesinden kaynaklanmaktadır. 
Sabah tok uyandığı için de kahvaltıyı 
istemez. Bu nedenle akşam yemeğinde 
daha hafif beslenilmelidir.

Ara öğünlerde çocuklara bisküvi ya 
da hamur işi verilmemeli
Ana öğünleri iştahsız karşılayan 
çocukların ara öğün saatlerine dikkat 
edilmelidir. Ana öğünlere yakın 
zamanlarda çocuklara açlıklarını 
bastırmak için hamur işi ya da 
bisküvi gibi enerjisi yüksek yiyecekler 
vermemek gerekmektedir. Bunun 
yerine ana öğünlerden en az 2 saat 
öncesinde meyve - süt, peynir – ekmek 
ya da kuruyemiş verilmesinde fayda 
vardır. Bu yiyecekler çocukların kan 
şekerini dengeleyip, ana öğüne kadar 
idare etmelerini ve ana öğünlerini daha 
iştahlı yemelerini sağlar.

Çocuklara sebzeyi sevdirmenin 
yolları
Genellikle çocuklar sebze tüketimini 
pek sevmezler. Klasik pişirme 
yöntemleri dışında, farklı sunumlarla 
çocuklara bu sebzeler sevdirilebilir. 
Eğer çocuk diğer sebzeleri yiyor ve 
1-2 sebzeyi ısrarla yemek istemiyorsa 
zorlamamakta fayda vardır.

Geleneksel pişirme tekniklerinin 
dışına çıkın
Ispanak sevmeyenler için ıspanaklı 
krep, börek veya yumurtalı ıspanak 
yapılabilir. Kereviz, havuçla birlikte 
yoğurda rendelenip, cevizle birlikte 
sunulabilir veya kerevizli çorba 
tercih edilebilir. Pırasa, barbunya ile 
pişirilebilir veya az yağda kavurup 
yumurtalı yapılabilir. Brokoli peynirle 
birlikte salatalarda kullanılabilir 
veya çorbası yapılabilir. Geleneksel 
pişirme tekniklerinin dışına çıkıp, 
çocuğun sevdiği tarzda yemek pişirmek 
önemlidir.

Meyve tüketiminde çocukların tek tip 
meyve yemesinden kaçınılmalıdır
Her meyve gün içerisinde dengeli 
bir şekilde verilmelidir. Taze sıkılmış 
meyve suyu yerine meyvenin kendisini 
yemesine özen gösterilmelidir. Eğer 
meyve suyu içmek isterse de besin 
değeri kaybı olmaması için meyveler 
sıkıldıktan hemen sonra içilmelidir.

Çocukları kış hastalıklarından korumak iÇin dengeli 
beslenmelerine özen göstermek gerekiyor. özellikle havaların 

soğuması ile daha az hareket eden Çocuklarda yemek isteği artıyor. 
dengesiz beslenme de kilo alımının kapısını aralıyor. kış aylarında 

hem fazla kiloyu önlemek hem de bağışıklık sistemini güÇlü tutmak 
iÇin dikkat edilmesi gerekenleri uzman diyetisyen aysu aydın anlattı.

Kış aylarında savunma sistemini güçlendirmek için sebze meyve tüketimi büyük önem taşımaktadır. Havuç, 
karnabahar, bal kabağı, ıspanak, yer elması, brüksel lahanası, pazı, kereviz, pırasa, brokoli, turp kış sebzeleri; 

elma, mandalina, portakal, ayva, nar, greyfurt, muz ve kivi ise kış meyveleridir. Kışın 
çocuğunuzun özellikle tüketmesi gereken besinler:

K ı ş  s e b z e l e r İ  v İ t a m İ n  v e  m İ n e r a l  d e p o s u

BALKABAĞI

A vitamini, beta-
karoten, demir, 

potasyum, sodyum, 
fosfor, kalsiyum ve 

magnezyumdan 
zengindir. Çocuklarda 

sağlıklı kemik 
gelişimine katkıda 

bulunur. 

PIRASA

A, C, K ve B6 
vitaminlerinden 

zengindir. 
Yalnız yüksek 

oranda sodyum 
içerdiğinden çok 

fazla tüketilmemesi 
gerekir. Kemik ve doku 

gelişimine katkıda 
bulunur.

YER ELMASI

Demir, C 
vitamini, fosfor 

ve potasyumdan 
zengindir. Vücut 

direncini arttırıcı etkisi 
vardır. İçerisindeki 

inülin adındaki 
maddeden dolayı 

bağırsaklar için çok 
faydalıdır.

PAZI

İştah açıcı, hazmı 
kolaylaştırıcı ve 
öksürüğe karşı 
olumlu etkileri 
bulunmaktadır.

KEREvİZ

İçeriğindeki A vitamini, 
folik asit, B6, B1, B2, 
C, E, K vitaminleri ve 
kalsiyum, potasyum, 

fosfor, çinko ve 
demir içermektedir. 
Zihinsel ve fiziksel 

performansı arttırıcı 
etkisi bulunmaktadır.
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her türlü güzel

KÜLKEDİSİ’NDEN ÖNCE 
SİZ ALIN, NEFİS BİR ÇORBA 

YAPIN, KIŞI SAĞLIKLI 
GEÇİRMENİN TADINA VARIN!

No: 27 ŞUBAT 2018

balkabak.indd   3 26/01/18   16:03



58
D
O
Ğ
A
L

Y
A
Ş
A
M

Kış aylarının vazgeç�lmez 
meyveler�nden b�r� de balkabağı. 
Doğal l�f kaynağı �çer�ğ� �le d�yet 
programlarında uzun süre tokluk h�ss� 
sağladığı �ç�n zayıfl amaya yardımcı 
oluyor.

Balkabağı �çer�ğ� �le değerl� b�r 
meyved�r. İçer�ğ�nde n�şasta, şeker, 
yağ, ç�nko, magnezyum, beta karoten, 
A,B ve C v�tam�nler�, am�noas�tler ve 
alkolo�dler vardır.

S�nd�r�m s�stem�n� hızlandırır ve 
rahatlatır. Böylece kabızlık sorunu 
olanlara yardımcıdır. Bağırsak 
solucanları, bağırsak paraz�tler�, 
�drar keses� hastalıkları ve prostat 
tedav�s�nde kullanılab�l�r. Ant�oks�dan 
özell�ğ� sayes�nde kolesterol 
hastalığına �y� gelerek kandak� yağ 
oranını düşürmes� de balkabağı 
faydaları arasında yer alıyor. Ayrıca 
vücudun herhang� b�r yer�nde oluşan  
�lt�habın �y�leşmes�ne yardımcıdır. 
Balkabağı ve çek�rdeğ�nde bulunan A 
ve E v�tam�nler� sayes�nde özell�kle 
göz sağlığında etk�l�d�r. 

Kem�k gel�ş�m�, kansızlık, der� ve hücre 
yen�lenmes�ne büyük etk� sağlar

Ant�oks�dan özell�ğ� sayes�nde kansere 
karşı vücudun d�rençl� olmasını 
sağlar. Vücudu m�kroplardan korur, 
bağışıklığın güçlenmes�nde oldukça 
etk�l�d�r.

Balkabağı dem�r, potasyum, kals�yum, 
fosfor g�b� öneml� m�neraller� de 
�çer�ğ�nde barındırır. Bu sayede sağlıklı 
kem�k gel�şmes� ve kansızlığa karşı da 
öneml� rol oynar.

İçer�ğ�nde bulunan A v�tam�n� 
sayes�nde der� ve hücre yapısının 
yen�lenmes�nde etk�l�d�r. Balkabağının 
�çer�ğ�nde bulunan ç�nko sayes�nde 
saçların güçlenmes�n� ve dökülmes�n� 
önler.

Hem alfa hem de beta karoten 
m�ktarı b�rçok sebzeden daha fazla 
balkabağında mevcuttur. Karoten 
�çer�ğ� yüksek bes�nlerle beslenmen�n 
kanserle savaşmada öneml� rolü 
bulunur. 
 
Sakız kabağının hakkını yemeyel�m. 
Yüksek oranda C v�tam�n�n�n yanı 
sıra A, B6, B1, B2, B3, B5 ve K 
v�tam�n� �çer�r sakız kabağı. M�neral 

olarak bakır, manganez, magnezyum, 
potasyum, fosfor, kals�yum, sodyum, 
dem�r ve ç�nko barındırır. Besley�c�, 
düşük kalor�l�, yüksek oranda su �çeren 
ve kolay s�nd�r�leb�len haf�f b�r sebzed�r. 
L�fl � yapısı �le bağırsak tembell�ğ�ne ve 
kabızlığa karşı da etk�l�d�r. Bağırsakları 
yumuşatır ve m�dey� rahatlatır. 
İdrar söktürücü ve ödem g�der�c�d�r. 
Ant�enfl amatuar özell�ğ�n�n yanında 
ve d�yabete karşı koruyucu etk�s� de 
b�l�n�yor. Potasyum �çer�ğ� �le yüksek 
tans�yon hastalarına da öner�l�yor. 

Uzmanlar balkabağı çorbasının 
özell�kle kış aylarında evlerde sık sık 
p�ş�r�lmes�n� tavs�ye ed�yor. Doğal tadı 
b�r yana lezzet�yle de damak tadınıza 
h�tap edecek bu çorba; kış aylarının 
depres�f atmosfer�nde k�ş�ler�n kend�n� 
mutlu h�ssetmes�n� de sağlayacaktır. 
Çünkü malzemeler�, ruhsal 
durumunuzu düzeltmeye yardımcı 
olacak özell�kler �çer�r. Örneğ�n kakule, 
rezene ve k�myon s�nd�r�m kadar beden 
�le bey�n arasındak� dengey� de kurar.

Fırında Balkabaklı Yağsız 
Unsuz Mücver

DİYETİSYEN KÜBRA BAL

MALZEMELER
400 gr rendelenm�ş balkabağı

 1/3 kıyılmış dereotu
 2 yemek kaşığı beyaz peyn�r

 1 tatlı kaşığı rendelenm�ş muskat
 1 çay kaşığı tuz

 1 çay kaşığı pulb�ber
1 çay kaşığı karab�ber

2 yumurta.

HAZIRLANIŞI
Malzemeler sırayla b�r kapta karıştırılıp, teps�ye dökülür. 180 

derece fırında 30 dak�ka p�ş�r�l�r. 
B�r d�l�m� 62 kalor�d�r.

Fırında Balkabaklı Yağsız 
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Balkabağı Çorbası
DİYETİSYEN EMRE UZUN

MALZEMELER
1 yemek kaşığı saf tereyağı,
1 bardak doğranmış soğan,
4 bardak küp kes�lm�ş balkabağı,
1 büyük sakız kabağı,
1/2 çay kaşığı toz kakule,
1 çay kaşığı toz rezene,
1/4 çay kaşığı acı kırmızıb�ber,
1/4 çay kaşığı toz k�şn�ş,
2 çay kaşığı k�myon tohumu,
2 yemek kaşığı küp kes�lm�ş taze zencef�l... 

HAZIRLANIŞI: 
Soğanları yarı saydamlaşıncaya kadar zencef�l dışındak� 
baharatlarla saf tereyağında soteley�n. Küp kes�lm�ş balkabağı, 
doğranmış zencef�l ve d�l�mlenm�ş sakızkabağını düdüklü tencereye 
koyun ve yaklaşık 6 bardak su ekley�n. Soğanları ve baharatları 
çorbaya katın ve balkabağı yumuşayıncaya kadar p�ş�r�n. El blender� 
�le püre hal�ne get�r�n. Damak zevk�ne göre b�raz daha saf tereyağı 
ve den�z tuzu ekleyeb�l�rs�n�z. Her 100 gr balkabağı 26 kcal �çer�r. 7 
gr karbonh�drat barındırır ve 0,5 g d�yet l�f� �çer�r. Çorbanın ortalama 
kalor� değer� 1 pors�yon �ç�n 60 kcal’dır. Besler ama k�lo aldırmaz! 

Balkabaklı 
Kış Turtası
YEMEK YAZARI BURÇE 
ÜRKMEZGİL’DEN

MALZEMELER:
TABAN:
2,5 su bardağı buğday unu (250g)
7-8 yemek kaşığı tereyağı (120g) 
(soğuk, küp küp kes�lm�ş)
 2 yumurtanın sarısı
1 yemek kaşığı pudra şeker�
1-2 yemek kaşığı ılık su
1 l�mon kabuğunun rendes�

DOLGU KREMASI:
Balkabağı püres� (750g)
1 su bardağı pudra şeker� (120g)
2 çay bardağı soğuk süt (190-200ml)
2 adet yumurta
1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı 
(20-22g)
1 çay kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı H�nd�stan cev�z�

SERVİS İÇİN: 3-4 YEMEK KAŞIĞI 
KAYMAK İSTEĞE GÖRE, FİLE BADEM 
VE CEVİZ 

HAZIRLANIŞI
Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp, 
ısıtın. Tereyağı ve unu b�r karıştırma 
kabında, parmak uçlarınızı kullanarak 
b�rb�r�ne yed�r�n. Kum kıvamına geld�ğ�nde 
yumurta sarılarını, l�mon kabuğu rendes�n� 
ve tuzu ekley�p karıştırın. Çok kısa; 1-2 
dak�ka yoğurun. Tart hamuru kurab�ye 
hamuru g�b�d�r, çok çok az yoğurmak 
gerek�r. Hamuru en az 30 dak�ka 
buzdolabında d�nlend�r�n. Buzdolabından 
aldıktan sonra 1-2 dak�ka oda sıcaklığında 
beklett�ğ�n�z hamurdan parçalar koparın. 
Tart kalıbına parmak uçlarınız �le haf�fçe 
bastırıp  yayın. Kenarları b�raz daha kalın 
tutun. B�r çatal yardımıyla del�kler açıp, 
üzer�ne b�r p�ş�rme kağıdını yuvarlak kes�p 
yerleşt�r�p bastırın. Terc�hen üzer�nde 
kuru fasulyeler �le p�ş�r�p, ağırlık �le daha 
düzleşmes�n� sağlarsınız, bu tekn�ğe 
“bl�nd bak�ng” denmekted�r. Önceden 
150 derece ısıtılmış fırında 20-25 dak�ka 
p�ş�r�n. Fırından çıkarıp p�ş�rme kağıdını, 
fasulyeler� alın ve soğumaya bırakın. 
Fırının ısısını 180 dereceye yükselt�p 
ısıtın. B�r çırpma kabında tereyağı, süt 
ve yumurtaları m�kser yardımıyla çırpın. 
Büyükçe b�r karıştırma kabına balkabağı 
püres�, pudra şeker� ve baharatları aktarın. 
Üzer�ne yumurtalı karışımı da �lave ed�p 
b�r spatula �le karıştırarak malzemeler� 
b�rb�r�ne yed�r�n, karışımı fırından çıkmış 
ve ılınmış tart tabanı üzer�ne dökün ve 
yayın, önceden 180 derece ısıtılmış fırında 
38-40 dak�ka p�ş�r�n. Fırından, aldıktan 
sonra soğumaya bırakın. Üzer�nde kaymak, 
cev�z kırıkları ve f�le bademle serv�s 
yapab�l�rs�n�z.
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No: 26 ARALIK 2017

Sevg�l�ler Günü’nün şubat ayında 
kutlamasının b�ze göre en key�fl� tarafı, 

kış mevs�m�nde havaların dondurucu 
derecede soğuk olduğu b�r güne 

denk gelmes�d�r. Herkes b�l�r havalar 
soğuduğunda en güzel� sımsıcak 

ev�n�zde oturmaktır. Sevd�ğ�n�z k�ş�yle 
baş başa olmak ve b�rl�kte yapmaktan 

key�f aldığınız şeylere vak�t ayırmak �ç�n 
har�ka b�r zamandır. 

61
D
E
K
O
R
A
S
Y
O
N

Deko Konu.indd   3 26/01/18   16:03



62
D
E
K
O
R
A
S
Y
O
N

KÜP KÜP AŞK

KADİFENİN GİZEMİ

Terracotta kullanımı 
özellikle son dönemde 

tasarımdaki artizan 
ve yerel hareketle 
birlikte yükselişe 

geçti. Hem sıcak hem 
de doğal malzeme ile 

harmanlanan yalın bir 
ferahlık veren antrasit ve 
gri tonlamalarla samimi 

bir denge kurar. Sıcak 
şarap içmek için harika 

bir seçim!

Kırmızı, bu en romantik 
günün sembolü adeta. 
Ancak aşk pusulasında, 
kadran romantizmden 
erotizme geçsin 
isterseniz, kırmızıyı 
doğru dokularda 
kullanmak önemlidir. 
Kadife ve derinin 
cazibesini kesinlikle 
önemseyin. İster yeni bir 
kanepe, ister kadife bir 
şal veya yastık, yün veya 
deri post... 
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FANTEZİ SERBEST

DOĞALLIK ESAS

YAKINLAŞIN
Aşk köşesi yaratmak için Peacock koltuktan daha 

mükemmel bir seçim olamaz herhalde. Hasır 
örgüler ve doğal dokular en popüler olduğu bu 

dönemde, sahip olmaya özendiğiniz bir mobilya 
ise hiç durmayın hemen bir tane edinin. Otantik 

atmosferi tropikal desenlere eşlik eden koyu renk 
tonlamalarıyla tamamlayın. 

Romantizm senaryosu için, çok 
özenmenize ve uzun saatler uğraşmanıza 

hiç gerek yok. Taze kır çiçekleri ile evi 
kolayca, sevgilinizle geçireceğiniz o 

özel gün için romantik bir atmosferde 
değiştirebilirsiniz. Çeşitli ebatlarda 

vazolar ve hatta meşrubat bardaklara 
ve mumluklara uzunlu kısalı çiçekler 

yerleştirin. Birkaç da mum yaktınız mı 
geceye hazırsınız.

Aşkınızın dozajını artırmak ve samimi bir gece için 
kanepenizin ebatlarıyla oynayın. Geniş bir kanepe 
yerine bir buçuk kişilik bir koltuk doğru formüldür. 
Tek kişi için hayli geniş ve rahat, iki kişi içinse samimi 
ve sıcak! Mekanın renkleri konusunda da önerimiz, 
sezonun hip renkleri olan dramatik tonlara eklektik bir 
ruhla dekorasyonda yer vermeniz olacak.
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YUVARLAK VE SAMİMİ POP USÜLÜ 

İHTİŞAM İÇİN

Form oyunlarından hoşlanıyorsanız, 
tam bir modern retro seversiniz. Bunu 
bu Sevgililer Günü’nün romantizmiyle 
buluşturun. Yuvarlak ve kavisli formlar 
bulunduğu ortamın samimiyetini artırır. 
Özellikle yeşil rengin gevşetici ve 
dinlendirici etkisini ön plana çıkarmak 
için pastel tonlarla kombinleyin. Oturma 
köşenizin cazibesini cam ve pirinç 
malzemelerle artırabilir ve sıra dışı bir 
dekora imza atabilirsiniz.

Retro pop kurgularda 
yaşıyorsanız, size göre 

Sevgililer Günü’nün 
ifadesi de pop kültürden 
beslenmeli. Nostaljik ve 

romantik unsurlar yerine 
daha keskin ve belirgin 
çizgilerde bir görsellik 

tercih edersiniz. Yumrulu 
bitkiler olan kırmızı, 

beyaz zambaklar veya 
sarı nergislerin varlığıyla 

sevdiğinize ilan-ı aşk 
edebilirsiniz

Sevgililer Günü’nün en pratik sunumu olan 
çiçekler ve mumları daha elegan ve lüks bir 
düzende evinize taşımak istiyorsanız bordo, 
mürdüm ve mor gibi kırmızının daha derin 
tonlarıyla aşkınızın asaletini artırın. Sofrada 
daima beyaz örtü kullanın ve ışıltıyı artırmak için 
de kristal objelere yönelin.
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PEMBESEVERLER BURAYA

SÜRPRİZ KÖŞESİ

TATLI GÜNAYDIN

TUTKU SAHİBİ 
RENKLER

Romantik bir karakterin dekorasyondaki dışavurumu shabby chic 
veya vintage country olsa şaşırtmaz. Tabii körü körüne eskiye bağlı 
kalmayıp modern dokunuşlar katmak da işin küçük sırrı. Blush 
pembelere gold detaylar hala popülerken Sevgililer Günü’nde 
kahvaltı veya çay saatinde sofralarına çok yakışacak bu renk 
karmasını kullanın.

Onun için bir sürpriz köşesi hazırlayın. Birlikte çekilmiş bir 
fotoğrafınızı çerçeveletin. En sevdiği çiçekleri vazoya koyun. 
En sevdiği çikolata ve şekerlemeleri de şekerliğe doldurun. 
Hediyesini ise puf görünümlü bir depolama ünitesinin içine 
saklayarak gecenin sonunda onu bir hayli şaşırtabilirsiniz.

Tabii ki yatakta kahvaltı! Basit ve etkili, en güzel 
sevgililer günü hediyesi diyebiliriz. Bunu sadece 
tek bir gün için de, birlikte geçirdiğiniz her günü 

özel yapmak için arada tekrarlayabilirsiniz. 
Yatakta yemek yemenin konforsuzluğuna aldırış 

etmeyin, bir kere konsept romantik! Sevdiği 
dergi veya gazeteyi tepsinin yanına iliştirmeyi 

unutmayın.

Bu yıl yaşam alanlarımıza 
renkler yön veriyor. Koyu 
tonların egemen olduğu 

dekorasyonlar yalın 
oldukları kadar, lükse de 

davet ediyorlar. Sofralara 
da çok yakışan dramatik 
renkler arasında safran 
sarısı, mürdüm moru ve 
fırtına grisini sayabiliriz. 

Sevgililer Günü sofrasında 
farklılık yaratmak 

isteyenlere...
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YUVANIZI 
RENKLENDİRİN

İster sevdiklerinize özel ya da sıradan 
bir günde hayatı renklendirmek 

için ihtiyacınız olan yüzlerce hediye 
seçeneği ve dekoratif ürünler Marmara 

Park Shuev mağazasında sizleri 
bekliyor. Shuev mağazasında şık, 
modern, eğlenceli ve fonksiyonel 

aksesuarlar ile mekânlarınızda fark 
yaratacaksınız.

İSTEDİĞİNİZ YERDEN KAHVENİZİ HAZIRLAYIN
Sabah yataktan kalkmadan güzel bir kahve hazırlamak ya da dışarıdan eve dönünce enfes 
kokulu bir kahve ile karşılanmak Siemens CT636LES6 ankastre kahve makinesi ile gerçek 
oluyor. Uzaktan kolayca kontrol edilebilen Wi-Fi özellikli CT636LES6 ile istenilen yerden 
tek dokunuşla kişiye özel kahve hazırlamak mümkün olurken, kahveye dair birçok bilgiye 
de uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Home Connect uygulaması aracılığıyla, kahvenin süt 
oranı, sertliği ve demleme derecesi ayarlanarak her zevke uygun kahve hazırlanabiliyor. 
Bana bu kadar kahve yetmez diyenler içinse bardak boyutunu ayarlama seçeneği sayesinde 
kahve keyfini uzatıyor.

TATLI 
DÜŞLER

Soğuk kış 
günlerinde 

vücudunuzun tatlı 
ihtiyacını Korkmaz 

Mia waffle 
makinesi ile evde 

sonlandırabilirsiniz. 
Evde tatlı 

vakitler geçirmek 
isteyenler, Mia 

waffle makinesi 
ile tam kıvamında 

lezzetlere 
kavuşuyor. Eşit ısı 
dağılımı sağlayan, 

yapışmayı 
önleyen ve kolay 

temizlenebilen granit iç yüzeyi ile fark yaratan cihazın el yakmayan 
özel tasarım kulpları ve ayarlanabilir ısı kontrolü de bulunuyor. 
Mutfakta birbirinden lezzetli tatlar yaratmak isteyenler waffle 

makinesini, Marmara Park Korkmaz mağazasından edinebilir.
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HUZUR VEREN YENİ TEMA 
English Home, eşsiz desenlerle hazırlanan “Kuzey Esintisi” teması doğanın 
güzelliklerinden esinlendi.  Kutuplarda yer alan buzullar, karlı manzaralar 

ve buradaki yaşayan sevimli hayvanlardan oluşan alan tasarımlar nevresim 
takımlarından kırlentlere yaşam alanlarınıza doğanın tüm güzelliklerini taşıyor. Hızlı 
yaşam koşuşturmasından uzaklaşıp, dingin yaşamı arzu edenlerin, doğayı tüketmek 
yerine ona uyumlu yaşamak isteyenlerin favorisi olacak renklerde porselenler, cam 

ürünler, hediyelik dekoratif mumlar ve sabahlıkla ise göz kamaştırıyor

7 ŞEF BİR ARADA
Zarif, estetik ve benzersiz tasarımları ile 
sofralarda fark yaratan Karaca, 7 farklı 
pratik kullanım fonksiyonlu yeni “Prochef 
010” mutfak şefi ile mutfaklarınızda devrim 
yaratıyor. Prochef; narenciye sıkacağı, 
rendeleme, blender, parçalama, hamur 
yoğurma, mikser ve kıyma çekme özelliklerini 
bir arada sunuyor. Yemek yapmaya meraklı 
sevgilinizin ustalık mertebesine yükselmesini 
istiyorsanız, Karaca’nın 7 fonksiyonu 
birleştiren ve mutfakta büyük kolaylık 
sağlayan ürünü Prochef’i bir hediye seçeneği 
olarak düşünmelisiniz.

ANNELERİN HAYATI 
KOLAYLAŞACAK 

Süt ısıtırken en korkulan sütün 
taşmasıdır. Vestel Köpük ile annelerin 
bu derdi de tarihe karışıyor. Otomatik 

kapanma özelliği sayesinde sütün 
taşması engelleniyor. Vestel Köpük Süt 
Isıtıcı, maksimum 67,5 dereceye kadar 
süt ısıtma yaparken, çocukların favorisi 

olan sıcak çikolata da yapıyor.

ROMANTİZMİN İFADESİ
Aşkı ve saflığı anlatan ürünlerle 

muhteşem bir Sevgililer Günü sofrası 
hazırlayabilirsiniz. Bernardo’da çay 
takımlarından yemek takımlarına, 
pişirme ve hazırlama aletlerinden 

mutfak ekipmanlarına kadar ihtiyacınız 
olan her şeyi bulabilirsiniz. Dahası 

da var: Kahvaltı setinden çaydanlığa, 
mutfak önlüğünden runner’a, kek 

fanusundan sahana sofralarınız için 
aradığınız her tür ürün Bernardo’da. 
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KONFOR ANLAYIŞI
BÜTÜNÜYLE DEĞİŞİYOR!
Farklı yaşam tarzlarını modern ve yenilikçi yaklaşımıyla 
evlere taşıyan Enza Home, yeni halı koleksiyonu ile 
evlerde konfor ve şıklığı bir arada sunuyor. Uzun ömürlü, 
canlı ve solmayan renklere sahip HD baskı kalitesiyle 
dikkat çeken koleksiyon; pamuk baskılı halılardan, doğal 
yün ile üretilmiş yün el dokuma halılarına, farklı renk 
ve desenlerde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Mabel 
ve Vera serileri, topaklanma yapmayarak nemli bezle 
kolayca temizlenme özellikleri ile de fark yaratıyor.

SEVGİDEN İLHAM ALAN 
TASARIMLAR 

Sevgililer Günü’nde sevgiyle yapılan lezzetli yemekler, şık 
bir sunumla tamamlandığında hem gözü hem de gönülleri 

fethediyor. Linens’in kalp ve puantiye desenleriyle 
tasarlanan minik ikram tabakları ve bardakları ise sevgiyi 

ifade etmenin en şık yolunu sunuyor. Ayrıca siyah ve 
beyazın uyumuna eşlik eden leopar desenleriyle Linens 

Porselen Mutfak Grubu, Sevgililer Günü için ideal bir 
seçenek olarak yerini alıyor. Bu özel günde sevgilisini 

sıcak bir kahve ve küçük atıştırmalıklarla mutlu etmek 
isteyenler, özel sunumlar için Linens’in Sevgililer Günü 

ürün grubuna göz atabilir.

SEVDİKLERİNİZE 
ÖZEL 
LCW Home, “Sevgililer Günü” 
özel koleksiyonu ile evinizin 
her noktasına sevgi getiriyor. 
LCW Home, Sevgililer Günü’nde 
çiftlere özel nevresim takımları, 
sloganlı yastık kılıfl arı ve 
bornozlarla eğlenceli mesajlar 
içeren hediye seçeneklerinin 
yanı sıra kutlama yemeğini evde 
yemek isteyenler için runner 
ve Amerikan servisi, supla, 
sloganlı kupalar ve kaseler 
sunuyor. LCW Home’da sevgililer 
gününe özel Disney’in en sevilen 
k arakterlerinden Mickey ve 
Minnie’nin birbirinden tatlı 
pozlarıyla renklenen nevresim 
takımları ve eğlenceli mesajlar 
içeren yastık kılıfl arı bulunuyor. içeren yastık kılıfl arı bulunuyor. 

SEVGİDEN İLHAM ALAN 

Minnie’nin birbirinden tatlı 
pozlarıyla renklenen nevresim 
takımları ve eğlenceli mesajlar 
içeren yastık kılıfl arı bulunuyor. içeren yastık kılıfl arı bulunuyor. 
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HAYAT DOLU FİKİRLER
Yeni yılda alamadığınız kararları Sevgililer Günü’nde almaya ne dersiniz,? Daha 
iyi beslenen, daha iyi hareket eden, daha iyi kararlar alan, daha sağlıklı bir çift 
olabilmek için, Tefal’in hayatınıza enerji katacak Tefal #dahaiyibirsen konseptini 
hayata geçirin. Hafif fakat bir o kadar da lezzetli ve yaratıcı tarifl erin hazırlanışı 
Tefal ürünleri ile çok pratik. Tefal Actifry Original ile sadece 1 kaşık yağ 
kullanarak etten balığa, sebzeden atıştırmalığa çeşitli besin gruplarını kolayca 
pişirebilir; çıkarılabilir zamanlayıcısı ile evinizin her noktasında pişirme süresini 
takip edebilirsiniz. Birlikte değiştirin hayatınızı!

TİRYAKİLER İÇİN
Arçelik, Sevgililer Günü’nde de sevdiklerini 
mutlu etmek isteyenler için birbirinden 
kullanışlı hediye seçenekleri sunuyor. 
Gerçek Türk kahvesi lezzeti sunan K3300 
kırmızı Telve Türk kahvesi makinesi kahve 
tiryakileri için en özel hediye olacak. 
Geleneksel damak zevkine uygun Türk 
kahvesi pişirme imkânı veren ürün, tek 
tuşla kolayca kahve yapılabiliyor. 

YASTIK FESTİVALİ
Baş ve boyun bölgesini destekleyen 
konforlu bir yastıkta uyumak, sabah 
kalktığınızda dinç hissetmenize katkıda 
bulunur. Hatta geceleri horlamanızın 
nedeni de yanlış yastık seçiminiz olabilir. 
Kendinize ve sevdiklerinize güzel bir uyku 
çekmek istiyorsanız adresiniz Marmara 
Park Yatsan mağazası olmalı. Yatsan’da 
size göre bir yastık mutlaka bulacaksınız. 

MUTLU HEDİYELER
Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize 

ne alacağınıza karar veremediyseniz 
Marmara Park Madame Coco 
mağazasına mutlaka uğrayın. 

Sevdiklerinizi mutlu edecek dekoratif 
aksesuarlardan nevresim takımlarına, 

mutfak eşyalarından banyo 
takımlarına kadar aradığınız her şeyi 

Madame Coco’da bulacaksınız. 
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KIŞLIK KIYAFETLERİNİZİ 
ÇIKARMIŞ, YAĞIŞLI HAVALAR 
İÇİN EN GÜZEL BOTLARINIZI 
HAZIRLAMIŞ OLABİLİRSİNİZ. 

PEKİ AMA KIŞI GENEL 
OLARAK DIŞARIDA GEÇİREN 

OTOMOBİLİNİZ, SOĞUKLA 
MÜCADELE ETMEYE HAZIR 

MI? SOĞUK HAVALAR 
ŞİDDETİNİ ARTIRMAYA 

BAŞLAMIŞ OLSA DA BU SİZİN 
OTOMOBİL KEYFİNİZİN 

SON BULMASI ANLAMINA 
GELMİYOR. AMA BUNUN 

İÇİN OTOMOBİLİNİZ KIŞ 
ŞARTLARINA HAZIR OLMASI 

GEREK.

Yazı FATİH YURDATAPAN
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A R A C I N I Z D A  M U T L A K A  B U L U N D U R U N !
• KAR ZİNCİRİ, KAR     
   PAlEtİ vEYA KAR  
   çoRAbI
• buZ çöZüCü SIvI
• buZ KAZIYICI

• Su KAYdIRICI SIvI
• KAR KüREğİ
• tEmİZlENmESİ KolAY 
   KAuçuK PASPAS
• CEP tElEfoNu ŞARj 

  bAtARYASI
• El fENERİ
• bAttANİYE
• EldİvEN
• HAlAt

Kış herkes için zor. Soğuk hava, sert 
rüzgârlar, acımasız yağmurlar, şakası 
olmayan kar özellikle trafikte seyreden 
araçlar için ciddi birer sınav niteliğinde. 
Aracınızı kış şartlarına hazırlarsanız bu 
zorlu koşullarda sorun yaşamazsınız. 
Elbette bunun için önce yaşadığınız ve 
sürüş yaptığınız bölgedeki en kötü kış 
şartlarını düşünerek işe başlamalısınız. 
Öyle ki kış şartları, hiç beklemediğiniz 
anda eksik yanınızdan vurarak sizi zor 
durumda bırakabilir.

Aracınızın kış şartlarına hazır 
olmasının en iyi başlangıç noktası ise, 
bakımlarının yapılmasıdır. Daha önce 
kar, buz ve tuz dökülmüş yollarda 
araç kullanmış biriyseniz, bazı kritik 
noktaları da biliyorsunuzdur. Bu 
yüzden kışa girmeden evvel sadece 
mekanik değil, araçtaki bazı görsel 
detayların da elden geçirilmesi gerek. 
Mesela araçtaki küçük sıyrıkların kış 
aylarında paslanma riskinin artması 
gibi… Bununla birlikte aracın motoru, 
yürüyen aksamı ve diğer parçaları da 
kış şartlarına hazır olmalıdır.

KIŞlIK botlAR tAKIldI mI?
Otomobilin ayakkabıları olan lastikler 
de, mevsim şartlarına uygun olmalıdır. 
Bu yüzden ortalama hava sıcaklığının 
düşük olduğu bölgelerdeyse, kış 
lastiği tercih etmek önem taşıyor. 
Lastiğinizin türü ne olursa olsun, 
derinliği ve eskimemiş olması da önem 
taşır. Eğer eski bir lastikse, kauçuk 
özelliğini kaybeder ve diş derinliği olsa 
da istenen yol tutuş sağlanmaz. Bu 
sebeple lastiklerinizin, aracın en önemli 
noktası olduğunu unutmayın. 

Diğer yandan kış lastiği kullanıyorsanız 
bunu aracın dört lastiğini de 
değiştirerek yapın. Hareket ederken 
performansın artırılması için birçok 
insan sadece çekiş sağlayan dingil 
üzerine kış lastikleri takmaktadır. 
Fakat bu istenen performans veya 

güvenlik seviyelerini sağlamaz.  Ön 
tarafa kış lastiklerinin takılması arka 
tekerleklerin yol tutuşunu azaltabilir. 
Aynı zamanda, aracın savrulması riski 
de artar. Sadece arkaya iki kış lastiğinin 
takılması ise viraj alırken beklenmedik 
tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olur.

ANtİfİRİZ KoNtRolü YAPIldI mI?
Aracın sıvıları arasında bulunan 
radyatör sistemindeki suyun 
donmaması için kullanılan antifriz, 
düşük sıcaklıklarda da araçtan verim 
almanızı sağlar. Yanlış sıvı kullanılması 
veya özelliğini kaybetmiş antifriz, 
soğuk havada sıkıntı yaşamanıza 
sebep olabilir. Motordaki su seviyesini 
de kontrol ettirmelisiniz; çünkü su 
azsa çok soğuk yerlerde donar ve 

motor bloğu zarar görür. Bu da çok 
yüksek maddi hasarlar anlamına gelir. 
Oysa bunu aracın yetkili servisinde 
veya bildiğiniz özel bir serviste 
uygun maliyetlerle kışa girmeden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Silecekler de, kış şartlarında en çok 
kullanacağınız yardımcınız olacak. 
Bu sebeple asla eskiyen bir silecek 
kullanarak kışa girmeyin, çünkü en 
beklenmedik anda dağılan silecekler 
sizi çok zor durumda bırakabilir. Oysa 
maliyeti çok da yüksek olmayan 
silecekleri zamanı geldiğinde, ses 
yapmaya başladığında değiştirirseniz, 
hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Bir 
diğer basit ama önemli konuysa, 
silecek sıvısının doldurulmuş olmasıdır. 
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K I Ş  A Y LAR I NDA  L A S T İ K  BAS I NC I  NAS I L  A YAR LAN I R?
lastik basınçları, düşündüğünüzden daha kritiktir. Aracın konforundan frenleme performansına, yol 

tutuşuna ve lastik aşınmasına kadar hemen her şeyi etkiler. Aracınız lastik basınçlarını periyodik 
olarak kontrol etmek sizin tehlikeli durumlarla karşılaşma riskinizi azaltır. diğer yandan kış şartlarında 

lastik basınçlarını daha dikkatli ayarlamanız gerekir. çünkü havalar soğuduğunda lastik hava 
basınçlarınız düşmektedir. Sıcak bir havada şişirilen bir lastik, soğuk havada kabaca birkaç psi geriler. 

bu yüzden soğuk havada lastik basınçları daha kritik hale gelir. bununla birlikte lastik ayarlarken, 
mutlaka üreticinin verdiği değerleri kullanın.

Aksi halde öndeki aracı takip ederken 
kirlenen cam, büyük tehlikelere yol 
açabilir. Eğer aracınızda silecek suyu 
göstergesi olmasa da, mutlaka ihmal 
etmeden gerekli sıvıları kullanın. 
Elbette akü de önemli. Çünkü eskiyen 
bir akü, düşük sıcaklıkta tamamen 
boşalabilir.

KIŞ bAKImINdA dİKKAt 
EdİlECEKlER
Aracınızın periyodik bakımlarının yanı 
sıra kışın dikkat etmeniz gereken 
başka detaylar da vardır. Az önce söz 
ettiğimiz akünün yanı sıra V kayışı gibi 
kayışların da kontrol edilmesi gerek. 
Bu kayış, aracın düzgün çalışmasından 
klimaya kadar birçok şeyi etkiler. Yağ ve 
yağ filtresi değişimi de, yaz kış önemli 

olan bir diğer detaydır. Arka cam 
rezistansının çalışıp çalışmadığını da 
kontrol edebilirsiniz. Bu da kışın önemli 
bir yardımcıdır. Varsa aracınızdaki ön 
cam rezistansı da size büyük yardımı 
olacaktır. Aracın hava filtresi ve varsa 
polen filtresinin yenilenmiş olması da 
önem taşır.

Yoğun kar yağışı altında kar zinciri 
kullanmanız gerekebilir. Ancak bunu 
satın alırken mutlaka lastiklerinize 
uygun olup olmadığına bakmalısınız. 
Ayrıca zincirlerin nasıl takıldığının 
pratiğini yapmalısınız, aksi halde 
gerçekten gerekli bir durumda bunu 
öğrenmek sizin için çok daha sıkıntılı 
olabilir. Eğer uzun bir seyahate 
çıkıyorsanız, zincir setinin bagajın kolay 
ulaşılabilecek bir yerde olmasına dikkat 
edin.

KIŞ SüRüŞlERİNdE tEmİZlİK
Kış aylarında aracınızın temizlikleri 
biraz daha aksayabiliyor veya aracınız 
yıkandıktan hemen sonra kirlenip 
canınızı sıkıyor olabilir. Yine de özellikle 

buzlanmaya karşı tuz atılan yollardan 
geçtikten sonra aracınızın yıkanması 
önem taşır. Tuz, aracın özellikle alt 
kısımlarında ve çamurluklarında 
birikerek, korozyona sebep olabilir. 
Bu sebeple düzenli olarak dış yıkama 
yaptırmak aracınızın ömrünü de uzatır.

Kış aylarında da yola çıkmadan 
evvel farlarınızı da kontrol etmeniz 
yine önemli. Hem görmenizi hem de 
görülmenizi sağlayan aydınlatmaların 
tamamının çalıştığından emin 
olmalısınız. Bununla birlikte sis 
farlarınızı da kontrol etmeniz 
faydalı olacaktır. Havanın erken 
kararması, hava sıcaklığındaki ani 
değişimlerinden dolayı sis oluşması 
durumunda kış aylarında farlarınızı 
daha sık kullanırsınız. Hatta gündüz 
saatlerinde de görüşün azaldığı 
durumlarda farlarınızı açmanız sizin 
için iyi olacaktır. Bununla birlikte her 
fırsatta kirlenen ön ve arka farlarınızı 
temizleyin. Böylece görüş açınız da, 
yolunuz da açık olur.
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hareketegeç

Yazı: AFGAN KARAHAN

G�y�leb�l�r ürünler dosyası yapıp da dünyanın en çok satılan 
akıllı saat�n� dah�l etmemek olmaz. Apple’ın üçüncü nes�l 
saat� yalnızca çok satıyor olmasıyla değ�l; tekn�k özell�kler�, 
Apple ekos�stem�n�n sunduğu ayrıcalıklar ve farklı gövde/
kayış alternat�fl er�yle de öne çıkmayı başarıyor. Saat, öncek� 
modellerden, gel�şm�ş kalp atış hızı uygulaması, yerleş�k 
yüksekl�kölçer�, akıllı akt�v�te koçluğu ve daha da gel�şt�r�len 
S�r� deney�m�yle ayrılıyor. Apple Watch Ser�es 3, kablosuz şarj 
özell�ğ�yle kolayca şarj ed�leb�l�yor ve 50 metre der�nl�ğe kadar 
su altında kullanılab�l�yor.

WATCH SERIES 3
Apple

BİLİM İNSANLARI, HAREKET HALİNDE OLMANIN, GÜN İÇİNDE EN AZINDAN BİR SAATİ EGZERSİZE 
AYIRMANIN İNSAN SAĞLIĞI İÇİN FAZLASIYLA ÖNEM TAŞIDIĞI KONUSUNDA HEMFİKİR. BUNUN 

İÇİN SİZİ MOTİVE EDECEK VE HEDEFLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMENİZİ SAĞLAYACAK YARDIMI İSE 
GİYİLEBİLİR AKILLI CİHAZLARDAN ALABİLİRSİNİZ. PEK ÇOK AKILLI ÖZELLİKLE DONATILMIŞ BU 

CİHAZLAR, EGZERSİZ VE AÇIK HAVA AKTİVİTELERİ YAPMAYI BÜYÜK BİR KEYFE DÖNÜŞTÜRÜYOR.

G�y�leb�l�r ürünler dosyası yapıp da dünyanın en çok satılan 
akıllı saat�n� dah�l etmemek olmaz. Apple’ın üçüncü nes�l 
saat� yalnızca çok satıyor olmasıyla değ�l; tekn�k özell�kler�, 
Apple ekos�stem�n�n sunduğu ayrıcalıklar ve farklı gövde/
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“Aman herkes�n kolunda Apple Watch” d�yorsanız ama onun 
yetenekler�nden de mahrum kalmak �stem�yorsanız s�ze b�r 
F�tB�t verel�m. Markanın kend� gel�şt�rd�ğ� �şlet�m s�stem�n�n 
en güncel vers�yonunu kullanan Icon�c’�n dah�l� hafızasında 
müz�kler�n�z� depolayab�l�r, popüler müz�k uygulamalarınızı 
kullanab�l�r, uyku düzen�n�n�z yanı sıra kalp r�tm�n�z� ve 
kard�yo egzers�z sev�yen�z� tak�p edeb�l�r, b�rkaç günü bulan 
kullanım süres�yle de pr�z arama derd�nden kurtulab�l�rs�n�z. 
Tüm bunların yanında, farklı renk ve materyallerden 
üret�len kayışlarla da farkınızı ortaya koyab�l�rs�n�z.

ICONICF�tB�t

“Aman herkes�n kolunda Apple Watch” d�yorsanız ama onun 
yetenekler�nden de mahrum kalmak �stem�yorsanız s�ze b�r 
F�tB�t verel�m. Markanın kend� gel�şt�rd�ğ� �şlet�m s�stem�n�n 
en güncel vers�yonunu kullanan Icon�c’�n dah�l� hafızasında 
müz�kler�n�z� depolayab�l�r, popüler müz�k uygulamalarınızı 
kullanab�l�r, uyku düzen�n�n�z yanı sıra kalp r�tm�n�z� ve 
kard�yo egzers�z sev�yen�z� tak�p edeb�l�r, b�rkaç günü bulan 
kullanım süres�yle de pr�z arama derd�nden kurtulab�l�rs�n�z. 
Tüm bunların yanında, farklı renk ve materyallerden 
üret�len kayışlarla da farkınızı ortaya koyab�l�rs�n�z.

F�tB�t

üret�len kayışlarla da farkınızı ortaya koyab�l�rs�n�z.üret�len kayışlarla da farkınızı ortaya koyab�l�rs�n�z.

G�y�leb�l�r teknoloj� ürünler�n�n b�leğe 
takılmayanları da var elbette. Son dönemde 
adını ve logosunu daha fazla yerde görmeye 
başladığımız spor g�y�m markası Under 
Armour’ın gel�şt�rd�ğ� ayakkabı Gem�n� 3 RE 
bunlardan b�r�. İlk bakışta sıradan b�r koşu 
ayakkabısı g�b� görünen model�n alamet�far�kası 
�ç�nde bulundurduğu özel sensör. Bu sayede 
akıllı telefonunuz yanınızda olmasa dah� attığınız 
her adımın kaydını tutab�l�yorsunuz. Koşu ya 
da yürüyüşünüzü tamamlayıp döndüğünüzde 
de ayakkabınızı akıllı telefonunuzla 
senkronlayarak tüm ver�ler� telefonunuza 
aktarab�l�yorsunuz. Üzer�nde h�çb�r 
ekstra ağırlık �stemeyen 
koşucular �ç�n en �y� 
alternat�fl erden b�r� 
olduğu kes�n.

GEMINI 3 RE
Under Armour
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Bütün akıllı saatler�n asker saat� g�b� görünmes� gerekm�yor; hem klas�k b�r görünüme hem de bolca 
yeteneğe sah�p b�r akıllı saat tasarlamak da pek tab�� mümkün. Skagen’�n Hybr�d ser�s� tam olarak böyle 
saatlerden oluşuyor. Üzer�nde d�j�tal b�r ekran bulunmayan saat, Skagen’�n �OS ve Andro�d’e özel olarak 

tasarladığı uygulamasıyla senkron�ze b�r şek�lde çalışıyor ve b�r çağrı, mesaj ya da e-posta aldığınızda s�z� 
sess�zce uyarıyor. Saat�n b�r d�ğer güzell�ğ� de kullandığı uzun ömürlü p�l sayes�nde şarj ed�lmeye �ht�yaç 

duymuyor oluşu. Zamanı geld�ğ�nde p�l� yen�s�yle değ�şt�rmen�z yeterl�.

HYBRIDSkagen

Yapılan egzers�z sırasında kalp atış sayınızı 
gözlemlemek, sporda önünüze koyduğunuz hedefl er� 
gerçekleşt�rmede en etk�l� yollardan b�r� olarak 
görülüyor. Samsung’un akıllı f�tness b�lekl�ğ� Gear 
F�t2 Pro da nabzınızı gün �ç�nde sürekl� olarak tak�p 
ederek, daha doğru kararlar almanıza yardımcı olmayı 
hedefl �yor. Yapılan akt�v�tey� otomat�k olarak tanıyan 
ve anında ver�ler�n�z� kayıt altına almaya başlayan 
Gear F�t2 Pro, 50 metre der�nl�ğe kadar suya dayanıklı. 
Hal�yle yüzme antrenmanlarınızda da en güven�l�r 
k�ş�sel as�stanınız olarak her da�m yanınızda. B�lekl�k, 
entegre GPS’� sayes�nde, yanınızda akıllı telefonunuz 
olmasa b�le yürüyerek, koşarak ya da b�s�kletle 
katett�ğ�n�z mesafey� kaydedeb�l�yor.

V�vosport’un en büyük artılarından b�r�, son 
derece kompakt b�r gövdeye sah�p olması. Üstel�k 

de Garm�n, bu küçük paket�n �ç�ne entegre GPS 
de dah�l pek çok özell�ğ� sığdırmayı başarmış. 

Salonda veya dışarıda olsun fark etmez; V�vosport 
akt�v�te tak�b�nde son derece başarılı. Entegre 
GPS, dışarıda yapılan akt�v�telerde kullanıcıya 

özgürlük sağlarken, Garm�n Connect uygulaması, 
tüm ver�ler�n�z� kaydeden ve hatta egzers�zler�n�z�n 

har�tasını çıkaran b�r uygulama olarak karşımıza 
çıkıyor. Gün �ç�ndek� stres sev�yen�z� dah� tak�p 

edeb�lecek teknoloj�lerle donatılmış olan Garm�n 
V�vosport, doğrudan güneş ışığı altında b�le 

rahatça okunab�len dokunmat�k Garm�n Chroma 
ekranıyla da d�kkat çek�yor.

GEAR FIT2 PRO
Samsung

VÍVOSPORT
Garm�n
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B�s�klet sürücüler� 
�ç�n olmazsa olmaz 
aksesuarların başında 
gelen kasklar da 
akıllandı. Coros 
tarafından gel�şt�r�len 
LINX Smart 
sayes�nde, b�s�klet 
üstündeyken entegre 
kem�k �let�m� özell�kl� ses 
s�stem� sayes�nde d�led�ğ�n�z 
müz�ğ� d�nleyeb�l�yor, telefon 
görüşmes� yapab�l�yor ya da nav�gasyon 
yönlend�rmeler�n� d�nleyeb�l�yorsunuz. 
Rüzgara dayanıklı m�krofonu sayes�nde 
konuşmalarınızı karşı tarafa çok daha net 
b�r şek�lde aktarab�len kask, eller�n�z�n, 
kulaklarınızın ve gözler�n�z�n her an yolda 
olmasına katkı sağlıyor. Kaskın, �k� farklı 
boy ve dört farklı renk seçeneğ� bulunuyor.

İlk olarak p�yasadak� rak�pler�n�n 
yanında makul kalan f�yatıyla d�kkat 
çeken LG’n�n akıllı saat�, 1,2 �nçl�k, 
P-OLED ekrana sah�p. Yuvarlak 
tasarımlı olduğu �ç�n klas�k saat 
şıklığından vazgeçmek �stemeyen ve 
st�l� her şey�n önüne koyan teknoloj� 
tutkunlarını cezbeden LG Watch 
Style, hem Andro�d hem de �OS 
�şlet�m s�steml� akıllı telefonlarla 
eşleşt�r�leb�l�yor. Akıllı saat, toza ve 
su sıçramalarına dayanıklı olduğu 
g�b� paslanmaz çel�kle Gor�lla Glass 
3 korumalı cam malzemen�n b�r 
araya gelmes�yle oluşan gövdes�yle 
de d�kkat çek�yor. T�tan�um, Rose 
Gold ya da S�lver saat�n renk 
seçenekler�.

LINX SMART

WATCH STYLE

Coros

LG

“Sıradan saatler ben�m �ş�m� görmez, 
bana çok daha yetenekl� ve dayanıklı 

b�r şeyler lazım” mı d�yorsunuz? O 
zaman TomTom’un Adventurer’ına 

b�r göz atın. Dah�l� GPS, pusula, 
barometre, yüksekl�k ölçer ve kalp 

r�tm� sensörüyle gelen saat; koşudan 
yüzmeye, b�s�kletten kayağa kadar 

b�rçok farklı akt�v�teye a�t özel ver�y� 
kaydedeb�l�yor. Daha f�t b�r vücuda 

sah�p olmanız �ç�n s�ze özel tasarlanan 
antrenmanlar ve öner�ler sunan 

saat�n 3 GB dah�l� müz�k hafızasına 
d�led�ğ�n�z şarkıları da atab�l�yorsunuz. 

Adventurer, su geç�rm�yor ve 
darbelerden etk�lenm�yor.

ADVENTURER
Tomtom

İlk olarak p�yasadak� rak�pler�n�n 
yanında makul kalan f�yatıyla d�kkat 
çeken LG’n�n akıllı saat�, 1,2 �nçl�k, 
P-OLED ekrana sah�p. Yuvarlak 
tasarımlı olduğu �ç�n klas�k saat 
şıklığından vazgeçmek �stemeyen ve 
st�l� her şey�n önüne koyan teknoloj� 
tutkunlarını cezbeden LG Watch 
Style, hem Andro�d hem de �OS 
�şlet�m s�steml� akıllı telefonlarla 
eşleşt�r�leb�l�yor. Akıllı saat, toza ve 
su sıçramalarına dayanıklı olduğu 
g�b� paslanmaz çel�kle Gor�lla Glass 
3 korumalı cam malzemen�n b�r 
araya gelmes�yle oluşan gövdes�yle 
de d�kkat çek�yor. T�tan�um, Rose 
Gold ya da S�lver saat�n renk 

WATCH STYLE

eşleşt�r�leb�l�yor. Akıllı saat, toza ve 

g�b� paslanmaz çel�kle Gor�lla Glass 

araya gelmes�yle oluşan gövdes�yle 

B�s�klet sürücüler� 
�ç�n olmazsa olmaz 
aksesuarların başında 
gelen kasklar da 
akıllandı. Coros 
tarafından gel�şt�r�len 
LINX Smart 
sayes�nde, b�s�klet 
üstündeyken entegre 
kem�k �let�m� özell�kl� ses 
s�stem� sayes�nde d�led�ğ�n�z 
müz�ğ� d�nleyeb�l�yor, telefon 
görüşmes� yapab�l�yor ya da nav�gasyon 
yönlend�rmeler�n� d�nleyeb�l�yorsunuz. 
Rüzgara dayanıklı m�krofonu sayes�nde 

LINX SMART
Coros
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Foss�l, Gen 3 Smartwatch ser�s�yle hem 
tasarım hem de fonks�yonell�k olarak çıtayı 

epey yukarı taşıyor. Yuvarlak tasarımıyla 
son derece estet�k b�r görüntü sunan akıllı 

saat�n k�ş�selleşt�r�leb�l�r saat yüzler�, 
g�zl� b�ld�r�mler ve otomat�k akt�v�te 

tak�b� g�b� özell�kler�, hayatınızı daha da 
kolaylaştırmaya aday. Terc�h�n�z �ster spor 

�sterse klas�k görünümlü b�r aksesuar 
olsun; Q Venture ser�s�, çok çeş�tl� kayış 

seçenekler�yle her kullanıcıya h�tap ed�yor. 

F�z�ksel akt�v�te tak�b� yapab�len MyZone MZ-3, 
elast�k b�r bant yardımıyla kullanıcının göğüs kısmına 
bağlanarak kullanılıyor. Göğse en yakın konumda 
bulunduğu �ç�n de b�lekl�k ve akıllı saat türev� 
rak�pler�n�n arasında, en tutarlı ve güven�l�r sonuçları 
gösteren c�haz olduğunu söylemek mümkün. Çok yönlü 
b�r c�haz olan MZ-3, hem MYZONE uygulamasına hem 
de sevd�ğ�n�z ve sıklıkla kullandığınız d�ğer f�tness 
uygulamalarına bağlanab�l�yor. F�z�ksel akt�v�teler�n�ze 
da�r b�lg�ler� akıllı telefon ekranında göstereb�len akıllı 
kemer, spor yaptığınız dönemdek� �lerlemen�z� kayıt 
altına alıyor. Bu sayede gösterd�ğ�n�z gel�ş�m� tak�p 
edeb�l�yor ve mot�vasyonunuzu yüksek tutab�l�yorsunuz.

M�sf�t, her da�m akt�f ve bağlantıda kalab�lmen�z �ç�n �ht�yacınız olan 
her şey� b�leğ�n�ze get�r�yor. Vapor, entegre sensörler� sayes�nde 
nabız ölçeb�lme özell�ğ�ne sah�p. Dahası, doğrudan kablosuz 
kulaklıklarla eşleşt�r�leb�len c�haz, 4 GB’lık dah�l� belleğ� sayes�nde 
başlı başına b�r müz�k çalar görev� görüyor. Yan� telefonunuzu 
evde bırakıp egzers�z �ç�n dışarı çıksanız dah�, favor� şarkılarınızı da 
yanınızda götüreb�l�yorsunuz. Suya dayanıklı olan akıllı saat, hız, 
mesafe ve zaman g�b� ver�ler� kaydedeb�l�yor. Vapor, akt�v�te tak�b�n�n 
yanı sıra elbette akıllı telefona gelen b�ld�r�mlerde de s�z� uyarıyor.

Q VENTURE

MZ- 3

VAPOR

Foss�l

MyZone

M�sf�t

M�sf�t, her da�m akt�f ve bağlantıda kalab�lmen�z �ç�n �ht�yacınız olan 
her şey� b�leğ�n�ze get�r�yor. Vapor, entegre sensörler� sayes�nde 
nabız ölçeb�lme özell�ğ�ne sah�p. Dahası, doğrudan kablosuz 
kulaklıklarla eşleşt�r�leb�len c�haz, 4 GB’lık dah�l� belleğ� sayes�nde kulaklıklarla eşleşt�r�leb�len c�haz, 4 GB’lık dah�l� belleğ� sayes�nde 
başlı başına b�r müz�k çalar görev� görüyor. Yan� telefonunuzu 
evde bırakıp egzers�z �ç�n dışarı çıksanız dah�, favor� şarkılarınızı da 
yanınızda götüreb�l�yorsunuz. Suya dayanıklı olan akıllı saat, hız, 
mesafe ve zaman g�b� ver�ler� kaydedeb�l�yor. Vapor, akt�v�te tak�b�n�n 
yanı sıra elbette akıllı telefona gelen b�ld�r�mlerde de s�z� uyarıyor.

VAPOR
M�sf�t

tasarım hem de fonks�yonell�k olarak çıtayı 
epey yukarı taşıyor. Yuvarlak tasarımıyla 

son derece estet�k b�r görüntü sunan akıllı 

kolaylaştırmaya aday. Terc�h�n�z �ster spor 

seçenekler�yle her kullanıcıya h�tap ed�yor. 

uygulamalarına bağlanab�l�yor. F�z�ksel akt�v�teler�n�ze 
da�r b�lg�ler� akıllı telefon ekranında göstereb�len akıllı 
kemer, spor yaptığınız dönemdek� �lerlemen�z� kayıt 
altına alıyor. Bu sayede gösterd�ğ�n�z gel�ş�m� tak�p 
edeb�l�yor ve mot�vasyonunuzu yüksek tutab�l�yorsunuz.

F�z�ksel akt�v�te tak�b� yapab�len MyZone MZ-3, 
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Samsung Notebook 9 Pen
Samsung, j�let g�b� �nce Ultrabook 
ser�s� Notebook 9’u yen�l�yor. Bugüne 
kadar hep �nce ve haf�f kasalara sah�p 
olmasıyla rak�pler� arasında b�r adım 
öne çıkan d�züstü, Samsung’un S Pen 
takv�yes�yle daha da fonks�yonel b�r 
k�ml�ğe bürünüyor. Kullanıcılara sek�z�nc� 
nes�l Intel Core �7 �şlemc�, 16 GB RAM, 
512 GB SSD depolama g�b� özell�kler 
sunan d�züstü b�lg�sayar, ç�z�m veya el 
yazısıyla not alma g�b� amaçlara yönel�k 
olarak kullanılab�lmes� �ç�n ters tarafa 
doğru da katlanab�len menteşelere 
sah�p. Esnek formu sayes�nde tablet 
veya stant modlarında kullanılab�len 
Notebook 9 Pen, Full HD ekran 
çözünürlüğü sunuyor. 

LG Gram
LG, ultra �nce formuyla göz alan 
d�züstü b�lg�sayarı LG Gram’ı tanıttı. 
Gram, aynı ser�n�n öncek� nes�ller�ne 
kıyasla çok daha uzun p�l ömrüyle 
öne çıkıyor. 13,3 �nç, 14 �nç ve 15,6 �nç 
ekran boyutuna sah�p üç farklı modelle 
p�yasaya sürülecek olan d�züstü 
b�lg�sayarın kasası �ncec�k olmasına 
rağmen çok da dayanıklı. 1920x1080 
p�ksel çözünürlüklü ekranlarla gelen 
b�lg�sayarlarda Intel’�n sek�z�nc� nes�l, 
dört çek�rdekl� �şlemc� a�les�nden Core 
�5 ve Core �7 �şlemc�ler bulunuyor. LG, 
Gram d�züstü b�lg�sayarının 22,5 saatl�k 
p�l ömrüne vurgu yaparken, b�lg�sayarın 
zeng�n bağlantı seçenekler� ve güçlü 
performansına d�kkat çek�yor.

Huawei Mate 10 Pro
Huawe�’n�n b�r süre önce duyurusunu 
yaptığı akıllı telefonu Mate 10 Pro 
n�hayet son kullanıcıya ulaştı. Huawe�’n�n 
�fadeler�ne göre Mate 10 Pro, gücünü, 
yapay zeka b�r�ml� K�r�n 970 �şlemc�den 
alıyor. Kullanıcıların davranışlarını 
algılayıp öğreneb�lmek �ç�n yapay 
öğrenme kab�l�yet�yle donatılmış olan 
yen� akıllı telefon, Le�ca �ş b�rl�ğ�nden 
de vazgeçm�ş değ�l. Fotoğraf ve v�deo 
konusunda profesyonellere yakışır 
sev�yede yeteneklere sah�p. 6 GB RAM 
ve ç�ft kamera g�b� tekn�k detaylarıyla 
göz dolduran Mate 10 Pro, 12 MP’l�k OIS 
destekl� RGB sensörüyle en �y� fotoğraf 
kal�tes�n� sunmayı hedefl �yor. Fotoğraf 
meraklıları �ç�n �y� b�r terc�h.

Leica CL
Le�ca, APS-C sensörlü modeller�nden b�r� 
olan Le�ca CL’� duyurdu. 24 megap�ksell�k 
Le�ca CL’de Maestro II görüntü �şlemc�s� 
yer alırken, 2,36 megap�ksell�k entegre 
ekranlı elektron�k v�zör öne çıkıyor. Öte 
yandan çek�me da�r temel b�lg�ler� üst 
ekranında da görmek mümkün. Klas�k b�r 
tasarıma sah�p olan bu kompakt fotoğraf 
mak�nes�nde çek�m ayarlarına yardımcı 
olan tekerler, gövden�n üst kısmında 
yer alıyor k� bu d�z�l�m�n de nostalj�k 
görünüme katkı yaptığına şüphe yok. Yen� 
mak�ne, Le�ca’nın tüm L ser�s� lensler�yle 
uyumlu. Alüm�nyum ve magnezyum 
malzemeler�n meydana get�rd�ğ� gövdede 
san�yede 30 kare hızında 4K’ya varan 
farklı çözünürlük ve hızlarda v�deo kaydı 
yapma �mkanı da sunuluyor.
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Misfi t Command
M�sf�t’�n yen� akıllı saat� aslına 
bakarsanız b�r h�br�t model. Hem 
akıllı saat özell�kler� taşıyan hem de 
epeyce zar�f tasarımlı b�r saate �mza 
atan M�sf�t, kullanıcıların sağlığı kadar 
estet�k anlayışlarına da saygı duyduğunu 
gösterm�ş oldu. Adım sayısının yanı 
sıra kalor� ve uyku tak�b� de yapab�len 
Command, akt�v�te tak�b� yaptığı süre 
boyunca kullanıcısını b�ld�r�mlerle 
uyarıyor. Hoş ve sade saat kadranıyla 
olduğu kadar şık kayışlarıyla da öne 
çıkan saat, resm� b�r davete g�derken b�le 
takılacak kadar modaya uygun. M�sf�t 
Command’�n en güzel özell�kler�nden b�r� 
�se p�l ömrü. Saat�, şarj ett�kten sonra 
tam b�r yıl boyunca kullanab�l�yorsunuz.

Urbanears Plattan 2 BT
Urbanears’ın geçen yılk� Plattan 2 
model�n�n Bluetooth’lu ve tamamen 
kablosuz vers�yonu olan Plattan 2 BT, şık 
ve renkl� tasarımıyla hemen d�kkatler� 
üzer�ne çek�yor. Tek şarjla 30 saatt�n 
üzer�nde müz�k d�nleme keyf� sunan 
kablosuz Plattan 2 BT’de, kulaklıklardan 
b�r�n�n üzer�nde ses kontrolü ve şarkı 
geçme �ç�n atanmış b�r f�z�ksel tuş 
bulunduruyor. Bluetooth destekleyen 
her c�hazla kullanılması mümkün olan 
kulaklığın üzer�nde Bluetooth’lu olmayan 
c�hazlarla da kullanılab�lmes� �ç�n 3,5 
mm’l�k kablo g�r�ş� mevcut. Kulaklık, 
üzer�ndek� m�cro-USB g�r�ş�nden şarj 
oluyor. Plattan 2 BT, katlanab�l�r 
tasarımıyla da çok kolay kullanaılab�l�yor.

HTC Vive Focus VR
Sanal gerçekl�k teknoloj�s�nde son �k� 
yıl �ç�nde büyük gel�şme kayded�ld�. 
Kullanıcının oyun oynamak �sted�ğ� odayı 
farklı tak�p ek�pmanları ve sensörlerle 
donatmasını gerekt�ren hantal s�stemler� 
neyse k� ger�de bıraktık. B�lg�sayar ya 
da benzer� b�r sürücüye bağlı olmayı 
gerekt�rmeyen; V�de Focus VR duyurusu, 
yılın son aylarında geld�. Qualcomm 
Snapdragon 835 �şlemc�den güç alan 
bağımsız VR gözlüğü, �çten dışa poz�syon 
tak�b� teknoloj�s�yle çalışıyor. C�hazın 
2800x1600 p�ksell�k tek parça AMOLED 
ekranı 75 Hz tazeleme hızı sunuyor. HTC, 
sanal gerçekl�k gözlüğünün tek şarjla üç 
saat boyunca kullanılab�leceğ�n� �fade 
ed�yor.

Kodak Mini Shot Instant Print
Akıllı telefonlarla çek�lm�ş fotoğrafl arın 
sosyal medyadak� hak�m�yet�, DSLR’ları 

olmasa da standart model d�j�tal fotoğraf 
mak�neler�n� zor duruma sokuyor. Kodak �se 

çözümü kullanıcılara hem farklı fotoğraf 
f�ltreler�yle oynama �mkanı hem de anında 

baskı şansı sunan yen� c�hazı M�n� Shot Instant 
Pr�nt’te buldu. Bluetooth’lu fotoğraf mak�nes�, 
fotoğrafl arın paylaşımını kolaylaştırırken, �OS 

ve Andro�d uygulamaları üzer�nden de farklı 
f�ltrelerle çek�len fotoğrafl ara müdahale 

etme olanağı sunuyor. Üstel�k de fotoğraf 
paylaşımı �k� yönlü olarak çalışıyor. Yan� akıllı 

telefonunuzla çekt�ğ�n�z b�r fotoğrafı da hızlıca 
baskı alab�lmek �ç�n M�n� Shot Instant Pr�nt’e 

kolayca göndereb�l�rs�n�z.
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Ember Ceramic Mug
İçt�ğ�n�z çay veya kahvey� bell� b�r 
sıcaklıkta tutan Ember Mug, ev ya da 
of�ste kullanmak �steyeceğ�n�z türden 
b�r ürün. Akıllı kupa, �ç�ne doldurulan 
�çeceğ� �deal sıcaklıkta tutarak, aslında 
pek çok çay-kahve tutkununun hayal�n� 
gerçekleşt�r�yor. Kupanın, Ember adlı 
akıllı telefon uygulaması �le b�rl�kte 
kullanılması gerek�yor. Kullanıcı, akıllı 
telefon uygulaması üzer�nden �çeceğ� 
�ç�n terc�h ett�ğ� sıcaklığı bel�rl�yor. 
İçecek �sten�len sıcaklığa ulaştığında 
da uygulama, kullanıcıya b�ld�r�m 
göndererek onu uyarıyor. Üstel�k kupanın 
üzer�nde bulunan LED aydınlatmanın 
reng� de kullanıcının terc�h�ne bırakılmış.

Razer Phone
Oyun ek�pmanları �le oyun tutkunlarının 
hayaller�n� süsleyen Razer, kend� adını 
taşıyan akıllı telefonuyla n�hayet bu 
pazara da adımını atmış oldu. Oyun 
odaklı olduğu açıklanan Razer Phone, 
ekranı ve tekn�k özell�kler�yle sev�len 
oyunları daha akıcı ayarlarda oynamaya 
�mkan tanıyor. UtraMot�on teknoloj�l� 
büyük ekranıyla 120 Hz’l�k tazeleme hızı 
sunan c�haz, Snapdragon 835 �şlemc�yle 
gel�yor. 5,7 �nç ekranlı Razer Phone’da 8 
GB RAM, m�croSD kartlarla artırılab�l�r 
64 GB’lık dah�l� depolama alanı, 
Corn�ng Gor�lla Glass 3 koruması ve 
Qualcomm’un hızlı şarj özell�ğ�ne destek 
veren 4.000 mAh’l�k batarya bulunuyor. 

Arçelik A65 OLED 9793 5S
Full HD panellere kıyasla çok daha net ve 
detaylı görüntüler üreteb�len 4K panele 
sah�p Arçel�k’�n A65 OLED 9793 5S model�, 
f�rmanın W�de Color Gamut teknoloj�s�ne 
sah�p c�hazlarından b�r�. Sunduğu zeng�n 
renklerle �nsan gözünün gördüğüne en 
yakın görüntüler� �zley�c�yle tanıştıran 
bu teknoloj�, gen�ş b�r renk yelpazes� 
sunuyor ve bu sayede de daha doğal ve 
daha canlı renkler meydana get�r�yor. 
Yüksek kontrastlı görüntüler vadeden 
A65 OLED 9793 5S, �zley�c�ye çok daha 
der�n s�yahların yanı sıra parlak beyazlar 
sunuyor. Arçel�k, hem görüntü hem de ses 
yetenekler�yle yen� b�r telev�zyon arayanlar 
�ç�n en �y� seçeneklerden b�r�.

Bose Sleepbuds
Kulak �ç�ne sığacak kadar küçük ve 
tamamen kablosuz kulaklıklar son 
dönemde �y�den �y�ye moda oldu. 
Kal�tel� ürünler�yle b�l�nen üret�c� 
Bose �se konuya farklı b�r açıdan 
yaklaşmayı seçen f�rmalardan b�r�. 
Sokak gürültüsü, köpek havlaması, 
partner�n�n horlaması veya üst 
komşunun patırtısı yüzünden uykuya 
dalmakta sıkıntı çeken kullanıcıları 
hedef alan Sleepbuds; esnek, yumuşak 
ve yatarken kullanıma uygun b�r 
ç�ft kulaklık. Dış sesler yüzünden 
uyuyamayan veya tam d�nlenemeden 
uyananlar �ç�n eşs�z b�r ürün olan 
Sleepbuds, akıllı telefon uygulaması 
aracılığıyla kontrol ed�l�yor. Kullanıcının 
tek yapması gereken yatmadan önce 
uygulamada ön yüklü olan yatıştırıcı 
ses dosyalarından b�r�n� seçmek.

Sleepbuds, akıllı telefon uygulaması 
aracılığıyla kontrol ed�l�yor. Kullanıcının 
tek yapması gereken yatmadan önce 
uygulamada ön yüklü olan yatıştırıcı 

Arçelik A65 OLED 9793 5SArçelik A65 OLED 9793 5SArçelik
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CAN BONOMO
2 Şubat / 21.00
IF Performance Hall Beşiktaş

MANUŞ BABA
2 Şubat / 22.00
Sanat Performance Sahnesi

SERTAB ERENER
2 Şubat / 22.00
DasDas

TEOMAN
3 Şubat / 22.00
Jolly Joker Vadistanbul

TORD GUSTAVSEN PROJECT
7 Şubat / 20.00
Akbank Sanat

FATİH ERKOÇ
7 Şubat / 20.30
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

SELAMİ ŞAHİN
7 Şubat / 21.30
Beyrut Performance

BİFO İLE BİR PRÖMİYER
8 Şubat / 20.00
Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium

EMEL SAYIN – 
BESTEKARLARIMIZ: MÜNİR 
NURETTİN SELÇUK
9 Şubat / 20.00
CRR Konser Salonu 

NİL BURAK
9 Şubat / 21.00
IF Performance Hall Beşiktaş

KAMURAN AKKOR GAZİNO 
GECESİ
10 Şubat / 21.30
KATS Sahne

BORUSAN QUARTET
12 Şubat / 20.00
Kadıköy Süreyya Operası

BİRSEN TEZER – SEVGİLİLER 
GÜNÜ ÖZEL
14 Şubat / 21.00
Sanat Performance Sahnesi

YALIN
14 Şubat / 21.00
TİM Show Center

ST. PETERSBURG RUS ODA 
FİLARMONİSİ
16, 17 Şubat / 21.00
TİM Show Center

KORAY AVCI
16 Şubat / 22.00
Jolly Joker Vadistanbul

HALUK LEVENT
16 Şubat / 22.30
Dorock XL

GÜLŞEN
17 Şubat / 21.00
Bostancı Gösteri Merkezi

DUMAN
23 Şubat / 20.00
IF Performance Hall Beşiktaş

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ
23 Şubat / 22.00
Kadıköy Sahne

YILDIZ TİLBE
24 Şubat / 22.00
Jolly Joker Vadistanbul

SİNEMA SENFONİ ORKESTRASI 
- GÖKSEL
28 Şubat / 20.30
İş Sanat Kültür Merkezi

BU KONSERİ
KAÇIRMAYIN
BARIŞ MANÇO ŞARKILARI
KURTALAN EKSPRES, FATİH ERKOÇ, 
NECDET KAyA, yONCA LODİ
Söylediği şarkılar, çocuklar için hazırladığı 
programlar, sahnedeki performansı ve 
karakteriyle 7’den 77’ye herkesin sevgisini 
kazanmış olan sevilen sanatçı Barış 
Manço’yu, en sevilen şarkıları ile ölüm yıl 
dönümünde büyük bir konserle anılıyor. 1 
Şubat 1999’da hayata veda eden, sanatçının 
anısına düzenlenen gece , TRT arşivinden 
alınan kısa bir Barış Manço belgeseli ile 
başlayacak. Belgeselin ardından Barış 
Manço’nun kurduğu ve hayatının sonuna 
kadar birlikte çalıştığı grubu Kurtalan 
Ekspres’in yanı sıra Fatih Erkoç, Necdet Kaya, 
Yonca Lodi de sanatçının tanınmış eserlerini 
seslendirecekler.
Tarih: 4 Şubat / 20.00 Mekân: CRR Konser Salonu
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ÜÇ BİLLBOARD EBBING ÇIKIŞI, 
MISSOURI
Vizyon Tarihi: 2 Şubat
Yönetmen: Martin McDonagh
Oyuncular: Frances McDormand, Woody 
Harrelson 

EN KARANLIK SAAT
Vizyon Tarihi: 2 Şubat
Yönetmen: Joe Wright 
Oyuncular: Gary Oldman, Stephen Dillane 

CEBİMDEKİ YABANCI
Vizyon Tarihi: 2 Şubat
Yönetmen: Serra Yılmaz 
Oyuncular: Serkan Altunorak, Belçim Bilgin 

ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU 
Vizyon Tarihi: 9 Şubat
Yönetmen: James Foley
Oyuncular: Dokota Johnson, Jamie Dornan

KAYHAN
Vizyon Tarihi: 9 Şubat
Yönetmen: Togan Gökbakar
Oyuncular: Şahan Gökbakar, İrfan Kangı

GÜZEL ADAM SÜREYYA
Vizyon Tarihi: 9 Şubat
Yönetmen: Gökçe Kaan Demirkıran
Oyuncular: Metin Tekin, Ricardo Quaresma

BLACK PANTHER 
Vizyon Tarihi: 16 Şubat
Yönetmen: Ray Coogler
Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. 
Jordan

SUYUN SESİ
Vizyon Tarihi: 16 Şubat
Yönetmen: Guillermo Del Toro 
Oyuncular: Sally Hawkins, Michael Shannon 

HADİ BE OĞLUM 
Vizyon Tarihi: 16 Şubat
Yönetmen: Bora Egemen
Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi

TAVŞAN PETER
Vizyon Tarihi: 23 Şubat
Yönetmen: Will Gluck 
Seslendirenler: Domhnall Gleeson, Rose 
Byrne 

ALL THE MONEY IN THE 
WORLD
Vizyon Tarihi: 23 Şubat
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Michelle Williams, Christopher 
Plummer

GÖREVİMİZ TATİL
Vizyon Tarihi: 23 Şubat
Yönetmen: Murat Şeker
Oyuncular: Demet Akbağ, Zafer Algöz

AİLECEK ŞAŞKINIZ
Vizyon Tarihi: 2 Mart
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir

KIZIL SERÇE
Vizyon Tarihi: 2 Mart
Yönetmen: Francis Lawrence
Oyuncular: Jennifer Lawrence, Joel 
Edgerton

DİRENİŞ KARATAY
Vizyon Tarihi: 9 Mart
Yönetmen: Selahattin Sancaklı
Oyuncular: Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan

GRINGO
Vizyon Tarihi: 9 Mart
Yönetmen: Nash Edgerton
Oyuncular: David Oyelowo, Charlize Theron

KAYBEDENLER KULÜBÜ 
YOLDA
Vizyon Tarihi: 16 Mart
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener

ÖLDÜRME ARZUSU
Vizyon Tarihi: 16 Mart
Yönetmen: Eli Roth
Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio

PASİFİK SAVAŞI İSYAN
Vizyon Tarihi: 23 Mart
Yönetmen: Steven S. DeKnight
Oyuncular: John Boyega, Scott Eastwood

ÇOCUKLAR SANA EMANET
Vizyon Tarihi: 23 Mart
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Engin Akyürek, Hilal Altınbilek

BAŞLAT
Vizyon Tarihi: 30 Mart
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke

ESCAPE PLAN 2: HADES
Vizyon Tarihi: 30 Mart
Yönetmen: Steven C. Miller
Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista

AYIN FİLMİ
TOMB RAIDER

Yönetmen: Roar Uthauq
Oyuncular: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Gogg ins

Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 21 yaşındaki 
Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi 

reddetmiştir ve üniversite dersleri alırken bir yandan da 
Londra’da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Bir noktada 

babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri 
ziyaret eder. Birden bire Lara kendini yalnızca keskin zihniyle, 

kör inançla ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı 
bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, 

bilinmeyene doğru yolculuk ederken kendisini sınırlarının 
ötesine geçirmeyi öğrenmelidir... 2000’li yılların başında bir 

bilgisayar oyunu fenomeniyken, Angelina Jolie tarafından 
beyazperdede canlandırılan maceraperest arkeoloji öğrencisi 
Lara Croft, geri dönüyor. Ünlü kahramanı bu kez Oscar ödüllü 

Alicia Vikander izleyici karşısına getiriyor. 
Vizyon Tarihi: 16 Mart
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“LOUIS KAHN’A YENİ/DEN 
BAKIŞ” SERGİSİ
7 Aralık – 4 Mart
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi

BANA BAK! “LA CAIXA” ÇAĞDAŞ 
SANAT KOLEKSİYONU’NDAN 
PORTRELER VE DİĞER KUR-
MACALAR SERGİSİ
7 Aralık – 4 Mart
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi

NAZİF TOPÇUOĞLU & ANNı 
LEPPALA’NUN / SISTERS OF 
PERSEPHONE (PERSEPHO-
NE’NİN KIZ KARDEŞLERİ)
Leica Gallery 
16 Aralık 2017-3 Mart 2018 

ERTUĞRUL AKYÜZ
“VICARIOUS: VEKALETEN KE-
FARET”
Piramid Sanat 
18 Ocak – 28 Şubat 2018
 
KARMA SERGİ
“İÇİME SAKLADIĞIM BOŞLUK / 
MY HIDING SPACE”
Galeribu
19 Ocak – 17 Şubat 2018
 
KARMA RESİM SERGİSİ
“SANAT KOKUSU”
Teşvikiye Sanat Galerisi
19 Ocak – 28 Şubat 2018
 
NİHAL EREM RETROSPEKTİF 
RESİM SERGİSİ
Gürel Art Space
20 Ocak – 10 Şubat 2018

 LARA ÖGEL “İMTİDAD”
Galata Rum İlköğretim Okulu
20 Ocak – 17 Şubat 2018
 
OLGA ALEXOPOULOU 
“KURŞUNİ SULAR: NASIL CE-
SUR OLUNUR 
Galata Rum İlköğretim Okulu
20 Ocak – 17 Şubat 2018
 
KARMA SERGİ
“HAYVANLARIN TARAFI”
Mixer
20 Ocak – 24 Şubat 2018
 
IŞIL ARISOY KAYA
“UYUYOR MUSUN?”
Mixer
20 Ocak – 24 Şubat 2018
 
ASLI ÖZEN RESİM SERGİSİ
 “TUTKU”
Galeri İdil
24 Ocak – 24 Şubat 2018
 
KARMA SERGİ
“X”
Endelss Art Taksim
24 Ocak -24 Mart 2018

KARMA SERGİ
 “YELDEĞİRMENİ’NDEN KENT 
ÖYKÜLERİ”
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi
30 Ocak – 8 Şubat 2018
 
MELİHA SÖZERİ
“TOZ / DUST”
Bozlu Art Project
30 Ocak -6 Mart 2018

KARMA SERGİ
“İMGESEL ZAMAN / IMAGINATI-
VE TIME”
Kare Art Gallery
1 Şubat -21 Mart 2018

KARMA SERGİ
“KARMAŞIK DÜZLEM / COMP-
LEX PLANE”
Merkür
25 Aralık 2017 – 19 Şubat 2018

ŞENAY SÖNMEZ
“TOMBUL BALERİNLER”
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi
2 – 8 Şubat 2018

VIK MUNIZ SERGİSİ
Dirimart Dolapdere
2 Şubat -11 Mart 2018

ŞENAY ALBAN RESİM SERGİSİ
“SAVRUK DÜŞLER”
Galeria Mavist
3 – 16 Şubat 2018

MURAT AYDIN FOTOĞRAF 
SERGİSİ
“AN’A TANIKLIK / WITNESS 
THE MOMENT”
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Topha-
ne-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
3 – 27 Şubat 2018

REFİK ANADOL
“ERİYEN HARİTALAR /
 MELTING MEMORIES”
Pilevneli Gallery
7 Şubat -10 Mart 2018

BU SERGİYİ
KAÇIRMAYIN
BEACHCOMBER
Sergi sanatçının 1-30 Kasım 2017 tarihleri arasında davet edildiği 
Almanya, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Düsseldorf konuk sanatçı prog-
ramından ve son dönem çalışmalarından yapılan bir seçkiyle şekille-
niyor. Zeynep Beler son dönem çalışmalarında interdisipliner üretim 
anlayışının örneklerini verirken gerek malzeme gerek teknik anlamda 
edebiyattan felsefeye, internetten bilime geniş bir ilgi ufkundan bes-
leniyor. Adını Jeanette Winterson’un 2002 tarihli “Dizüstü” adlı siber 
uzayda fantastik bir yolculuğu anlatan romanından alan “sahilden 
topladığı ganimetle geçinen aylak” anlamına gelen Beachcomber’ da 
yer alan tüm eserler; metinler, şehir görünümleri, sokaklar, spontane 
anlardan devşirilmiş figüratif imgeler ve kişisel yaşamdan detaylarla 
dolup taşarken; malzeme ve teknik kadar yaşamın bizahati kendisinin 
de yeniden dönüşüm (recycle) içinden süzülerek bir tür üst dönüşümle 
(upcycle) sanatsal bir yapıta evrilebileceğini gösteriyor. Serileri ve 
tek tek eserlerinde fotoğrafın baskın halini bir tür atık sayılabilecek 
kullanılamaz karelerden semboller inşa ederek kıran sanatçı, yaşamın 
ciddiyetini de çelişik yanlarını göstererek aşmayı öneriyor.
Tarih: 15 Şubat-17 Mart 2018 Mekân: Krank Gallery
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1, 9, 17, 18 Şubat/ 20.30
4, 25 Şubat/ 19.00
Asmalı Sahne

FERHANGİ ŞEYLER
1, 3, 9, 10, 16, 24 Şubat/ 20.00
9, 16 Şubat/ 15.30
Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu

ÇİNGENELER ZAMANI MÜZİ-
KALİ
2 Şubat/ 20.30
KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

GODOT’YU BEKLERKEN
2 Şubat/ 20.30
ENKA İbrahim Betil Oditoryumu

SEMAVER VE KUMPANYA
2, 3 Şubat/ 20.30
Çevre Tiyatrosu

ROMEO VE JULIET’İN TARİFSİZ 
HİKAYESİ
2, 16 Şubat/ 20.30
Entropi Sahne

YEDİ
3, 9, 16, 23 Şubat/ 20.30
Sahne Çolpan İlhan

RAN
3, 18 Şubat/ 20.30
Entropi Sahne

AGAMEMNON – 
SÜPERMARKET 
3 Şubat/ 20.30
Endless Art Taksim

ORMANLARDAN HEMEN ÖNCE-
Kİ GECE
4 Şubat / 17.00
16, 28 Şubat / 20.30 
Ezop Sahne - Beşiktaş

GODOT’U BEKLEMEZKEN
3 Şubat / 20.30 
4 Şubat / 16.00
DasDas

BARUT FIÇISI
4 Şubat / 16.00
artısahne Mecidiyeköy

HOŞDENG
4, 5 Şubat/ 20.30
Entropi Sahne

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ
7 Şubat/ 20.30
TİM Maslak Show Center

ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ
7, 14, 21, 28 Şubat/ 20.30
Sahne 3

WOYZECK MASALI
8 Şubat/ 20.30
TİM Maslak Show Center

RUKİ
9 Şubat/ 20.30
Tiyatro Ak’la Kara

AİLEMİZİN EN GÜZEL SIRRI
8, 15, 22 Şubat/ 20.30
Galata Perform

BERLİN ZAMANI
9, 18, 23 Şubat/ 20.30
Toy İstanbul

AKŞAM YEMEĞİ
9, 10, 28 Şubat/ 20.30
Çevre Tiyatrosu

MEDET
13 Şubat/ 20.30
Çevre Tiyatrosu

KUŞLAR
16, 17 Şubat/ 20.30
Çevre Tiyatrosu

SEYİRCİYE SÖVGÜ
17, 24 Şubat/ 20.30
Garaj

KIRKBİR
18, 25 Şubat/ 20.30
Altkat Sanat

SON ZENNE
23 Şubat/ 20.30
Tiyatro Ak’la Kara

BU OYUNU
KAÇIRMAYIN

KÜRKLÜ VENÜS
Sacher Masoch’un Kürklü Venüs 
adlı romanını sahneye uyarlayan 

yazar-yönetmen Thomas Novachek, 
oyundaki Vanda Dunayev rolü için 

aradığı kadın oyuncuyu bulamamıştır. 
Seçmeler bitip herkes gittikten sonra 

Vanda Jordan adında esrarengiz bir 
oyuncu tiyatro salonuna gelir. Binlerce 

yıllık kadın-erkek ilişkisi üzerinden 
toplumsal cinsiyet meselesi, bireyin 

arzularının karanlık tarafl arı ve insan 
doğasının sınırlarına doğru bir yolcu-

luk başlar. Büyülü bir atmosfer içinde, 
oyun içinde oyun kurgusu ile yazılmış, 

komedi unsurunu zekice kullanan 
oyun sürpriz finali ile dikkat çekiyor.
Tarih: 7 Şubat, 20.30 / Mekân: DasDas
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BU ETKİNLİĞİ
KAÇIRMAYIN
SAINT PETERSBURg BALE TİyATROSU - 
KUĞU gÖLÜ & UyUyAN gÜZEL
Dünyaca ünlü bale topluluğu Saint Peters-
burg Ballet Theatre (SPBT), Kuğu Gölü ve 
Uyuyan Güzel gösterileri için yeniden İstan-
bul’a geliyor. Bale severlerin büyük bir ilgiyle 
karşıladığı ve övgüler yağdırdığı, dünyadaki 
en önemli klasik bale topluluklarından biri 
olan SPBT), 1994 yılında Konstantin Tachkin 
tarafından kuruldu. Topluluk altı 6 kıtada, 
yılda 200’den fazla gösteriye imza attı. Lond-
ra’daki ünlü Coliseum ve Royal Albert Hall, 
Paris’teki Champs - Elysées Théatre, Tok-
yo’daki Bunkamura Hall, Taipei ve Pekin’deki 
Ulusal Tiyatrolar gibi dünyanın en prestijli 
salonlarında gösteri yaparak dünya basınının 
ilgi odağı haline gelen topluluk İstanbul’da 
daha önce de sahne almıştı.. 
Tarih: 16 & 17 Mart, 21.00 (Kuğu Gölü) / 18 Mart, 
15.00 (Uyuyan Güzel) 
Mekân: TİM Show Center

ATA DEMİRER GAZİNOSU
1 Şubat, 21.00
Beşiktaş Kültür Merkezi

LA BELLE HELENE / OPERET
1, 6, 7,9, 13 Şubat, 20.00
3, 10 Şubat, 16.00
Kadıköy Süreyya Operası

HOCAPAŞA MEVLEVİLERİ
SEMA AYİNİ
1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 
Şubat, 19.00
Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi

ALPAY ERDEM
2, 16 Şubat, 21.45
BKM Mutfak Çarşı

ENSEBLE RUSTAVI
GÜRCİSTAN DEVLET HALK 
DANSLARI
3 Şubat, 20.00
Bostancı Gösteri Merkezi

DANSIN RİTMİ
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 Şubat, 20.30
Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi

7 KOCALI HÜRMÜZ
4, 18 Şubat, 15.30
10, 21 Şubat, 20.30
TİM Show Center

ŞEHİR ORMAN / MODERN DANS
4, 18 Şubat, 16.00
Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat

İZ TAKİBİ
6, 13, 20, 27 Şubat, 18.00 & 19.30
1 Mart, 18.00 & 19.30
Pera Müzesi

GÜLDÜR GÜLDÜR
7, 14, 21 Şubat, 20.30
Beşiktaş Kültür Merkezi

YUNUS GÜNÇE
8, 28 Şubat, 22.30
ikincikat LOFT PERFORMANS

CİHAN TALAY
1, 24 Şubat, 20.00
BKM Mutfak Çarşı

BEYİN YÖNETMENİ – NEDİM 
GÜZEL
13 Şubat / 20.30
Tiyatro Ak’la Kara

ÇOK DA FİFİ HATUNLAR 
15 Şubat, 21.30
BKM Mutfak Çarşı

İRFAN DEĞİRMENCİ – ANNE 

BEN ARTİST OLDUM!
16 Şubat, 20.30
Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW 
ÇOCUK – BEST OF 
18 Şubat, 17.00
Beşiktaş Kültür Merkezi

DON KİŞOT / BALE
24, 27 Şubat, 20.00
23 Şubat, 16.00
Kadıköy Süreyya Operası

KLASİK MODERNLER / 
MODERN DANS
25 Şubat, 16.00
Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat

ENVER ERTAŞ – BİR SİHRİM 
VAR
25 Şubat / 19.00
Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

RÜZGARIN SAVURDUKLARI
28 Şubat, 19.00
İKÜ Akıngıç Oditoryumu ve Sanat Merkezi

MERCAN SELÇUK DANS 
TOPLULUĞU
BİZİM HİKAYEMİZ
5 Mart, 20.00
KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi
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EN ÇOK SATAN ALBÜM

• Mahzuni’ye Saygı / Çeşitli Sanatçılar
• Güz Şarkıları/ Güvenç Dağüstün
• Dönersen Islık Çal / Manuş Baba
• Sonra Dersin Ki / Koray Avcı
• 10 / Tarkan
• Nazım Oratoryosu / Fazıl Say
• Altın Düetler / Erol Evgin
• Nasılım Biliyor Musun? / Gripin
• NR1 Hits 2018 / Çeşitli Sanatçılar
• Kitap Okurken Müzik 3

EN ÇOK SATAN KİTAP

• El Vedud / Tuğçe Işınsu
• Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber Ortaylı
• Saklı Seçilmişler / Soner Yalçın
• Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı 
• Ikigai / Hector Garcia
• Kördüğüm / Ayşe Kulin
• Beyaz Zambaklar Ülkesinde / Grigory Petrov
• Başlangıç / Dan Brown
• Abum Rabum / İskender Pala
• Hüzünlü Bir Ponçik / Çağrı Taner

EN ÇOK SATAN DVD

• Recep İvedik 5
• Dunkirk 
• Arabalar 3
• Maşa ile Koca Ayı
• Kingsman Altın Çember
• Valerian 
• Kara Kule
• Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
• Kış Uykusu
• Yalınayak

AYIN DVD’Sİ
DUNKIRK

Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Tom Hardy, Fionn Whitehead, Kenneth Branagh

Düşman kuvvetleri tarafından Dunkirk kıyılarında kuşatılmış yüzbinlerce İngiliz 
ve müttefik askerinin hikâyesi, karada, havada ve denizde gözler önüne serili-

yor. Kıyıdaki savunmasız askerleri korumak için İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetle-
rine ait Spitfire savaş uçakları, Manş Denizi üzerinde düşmanla çatışmaktadır. 
Bu arada yüzlerce küçük tekneyle askerlerin yanında siviller de zamana karşı 

canları pahasına büyük bir mücadele vererek ordularının en azından bir kısmını 
kurtarmaya çalışmaktadır. Akıl Defteri, Batman, Başlangıç, Yıldızlararası, gibi 

filmlerin yönetmeni Christopher Nolan’ın, gerçek bir mücadeleye dayanan son 
filmi Dunkirk, DVD formatında sinemaseverlerle buluşuyor. 

Yara
PAMELA

Geçmişin hüzünlü, kederli ve yaralı 
şarkılarına Pamela, romantik, duy-

gusal ve güçlü sesiyle yeniden hayat 
veriyor. Geçtiğimiz yıl Ümit Besen ile 
birlikte seslendirdiği “Seni Unutmaya 
Ömrüm Yeter mi” şarkısının yakaladı-

ğı başarıdan sonra; “Kal Benim İçin”, 
“Senden Önce de Ağladım”, “Zalim”, 

“Taht Kurmuşsun Kalbime”, “Sen 
Olmayınca”, “ Konuşsana Bir Tanem 

(Neden Susuyorsun)”, “Unutamadım”, 
“Ağla Halime”, “Sarhoş” gibi şarkılar 
Pamela’nın etkileyici vokali ile farklı 

bir atmosferde buluştu.

Beni Vurup Yerde Bırakma
EMRE AyDIN

Türkiye’nin pop-rock sound’unda 
sevilen ismi Emre Aydın merakla bek-

lenen yeni single’ını müzikseverlerle 
buluşturdu. Sözü ve müziği kendisine 

ait olan “Beni Vurup Yerde Bırakma” 
isimli şarkının düzenlemesini Mustafa 
Ceceli üstlendi. Emre Aydın geleneği-
ni bozmadı ve şarkının klipinde yönet-

men koltuğuna oturdu.

IKİgAİ
Hector Garcia

Uluslararası çoksatan bir rehber olan Ikigai’yle her 
gününüz bir anlam kazansın. Japonlar herkesin bir 

ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları 
için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu 
kitap sizlere kendi ikigai’nizi keşfetmeniz için gerekli 
tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat 
gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve 

kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor. Öyle ya, kim 
her gününü mutlu yaşamak istemez ki?
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Gülaylar Kuyumculuk, bugün Türk�ye’n�n en büyük 
sanay� kuruluşu olan Gülaylar Group bünyes�nde 
yer alıyor. Grubun �lk kurulan markası Gülaylar 
Kuyumculuk’un �lk günlerden bugünlere olan 
macerasını kısaca özetler m�s�n�z?
Gülaylar; Gülaylar Group ş�rket�nde kuyumculuk 
sektöründek� markamızdır. Bu grubun temel� 1926 
yılında kuyumculuk sektöründe Gülaylar �le atıldı. 
Şu anda �se dördüncü kuşak �ş başında. Türk�ye’n�n 
en büyük 500 sanay� kuruluşu arasında 210. sırada 
yer alıyoruz. Grubumuz, her b�r� kend� alanında öncü 
36 ş�rketten oluşmaktadır. Kuyumculuk grubumuzda 
Ar-ge, üret�m, �hracat, �thalat, toptan satış, toptan 
satış noktası (1500 adet), toptan akt�f satış ek�pler�, 
franch�se mağazaları ve perakende mağazalar z�nc�r� 

g�b� departmanlarımız bulunmaktadır. ABD, Fransa, 
Hollanda, Avusturalya, Japonya, İtalya, Kanada, 
ve Suud� Arab�stan g�b� 55’� aşkın ülkeye �hracat 
gerçekleşt�r�yoruz. Hem perakende hem de toptan satış 
organ�zasyonumuz mevcut. Türk�ye’de 1500’e yakın 
kuyumcu noktasında Gülaylar’ın ürünler� satılmaktadır. 
Kadınlara mağazalarımızda en fazla çeş�d� ve tasarımı 
en �y� f�yata sunma �mkânına sah�b�z.

Gülaylar Kuyumculuk, 55 ülkeye ürün koleks�yonu 
�hracatı yapıyor. Yurtdışında en fazla hang� 
ürünler terc�h ed�l�yor?
Avrupa’dak� kadınların terc�h� daha çok pırlantadan 
yana oluyor. Daha sade ve düz tasarımlar terc�h 
ed�yorlar. Ağırlıkla beyaz altın kullanıyorlar. Amer�ka’da 

GÜLAYLAR
GÜLAYLAR, 1926 YILINDAN BU YANA MÜCEVHER TUTKUSUNU, 
KUSURSUZ İŞÇİLİĞİYLE BİRLEŞTİREREK ZİYARETÇİLERİNE MÜKEMMEL 
PARÇALARI EN İYİ FİYATA ALMA İMKÂNI SUNUYOR. MÜCEVHERLER, 
USTALARIN ELİNDE GELENEKSEL METOTLARLA VE GELİŞMİŞ 
EKİPMANLARLA ÖZENLE ÜRETİLİYOR. TÜRKİYE MÜCEVHER TARİHİNDEKİ 
BU DEĞERLİ MARKANIN PERAKENDE MAĞAZALAR DİREKTÖRÜ 
TUFAN AYGUT, M’PARK DERGİSİNİN SORULARINI YANITLADI.

Fotoğra� ar  ÇAĞDAŞ UYANIK
Röportaj ÖZLE M TÜRKDOĞAN

GÜLAYLAR 
PERAKENDE 
MAĞAZALAR 
DİREKTÖRÜ TUFAN 
AYGUT “MARMARA 
PARK EN GENİŞ 
ÜRÜN YELPAZESİNİ 
SERGİLEDİĞİMİZ 
MAĞAZALARIMIZIN 
BAŞINDA GELİYOR”.
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terc�hler çeş�tl�l�k göstereb�l�yor. Amer�ka’nın 
doğusunda New York g�b� �ş dünyasıyla daha �ç �çe olan 
şeh�rlerde kadınlar daha küçük pırlanta takıları terc�h 
ederken; Amer�ka’nın batısında ve Meks�ka’ya yakın 
bölges�nde göster�şl� ve büyük mücevherler� terc�h 
ett�ğ�n� görüyoruz. Hem Avrupa’da hem de Amer�ka’dak� 
kadınların ortak özell�ğ� kal�te arayışı oluyor. Ürünü 
satın almadan önce ürün hakkında çok detaylı b�lg�ye 
sah�p oluyorlar.

Türk�ye’de kaç şeh�rde, kaç noktada satış 
yapıyorsunuz? Türk�ye mağazalarında en çok 
hang� ürünler�n�z terc�h ed�l�yor? Bölgelere göre 
nasıl farklılıklar var?
Türk�ye’de 30’u aşkın �lde, 1500’e yakın kuyumcu 
noktasında Gülaylar’ın ürünler� satılmaktadır.  
Müşter�ler�m�ze mağazalarımızda en fazla çeş�d� 
ve tasarımı en �y� f�yata sunma �mkânına sah�b�z. 
Gülaylar’da çok gen�ş altın ve pırlanta ürün gamı 
bulunmaktadır. Bu ürün gamı her tarza ve her ürünün 
özell�ğe göre kategor�ze ed�lm�şt�r. Türk�ye’de de 
Amer�ka’da olduğu g�b� terc�hler bölgesel farklılık arz 
ed�yor. Son yıllarda Türk�ye’de de pırlanta ön planda. 
Kuyum sektöründek� tüm reklamlar pırlanta üzer�ne 
yapılıyor. Türk�ye’n�n doğusuna doğru g�tt�ğ�m�zde 
22 ayar ürünler�n kadınların vazgeç�lmez� olduğunu 
görüyorsunuz. Ancak Türk�ye’n�n batısına �lerled�kçe 
kadınların günlük takab�leceğ� 14 ayar altın ürünler� 
ve pırlantayı terc�h ett�ğ�n� görüyoruz. Y�ne yen� nes�l 
terc�h� de 14 ayar ve küçük pırlantalı takılardan yana 
oluyor. Türk�ye'n�n batısında ve doğusunda yaşayan 
yen� nes�l kadınlar aynı anda yüzük, kolye, küpe 
g�b� b�rden fazla çeş�d� takmayı sev�yor. Buradan da 
anlaşılacağı g�b� Türk kadını her dönemde �ht�şamı her 
zaman sevm�şt�r. Ayrıca �ht�şamlı görünmek onlara çok 
yakışıyor. 

Altın ve pırlantadan hang�s� Gülaylar’ın 
koleks�yonlarında ve satışlarında daha çok yer 
ed�n�yor?
Pırlanta ürünler�m�z beş, altın ürünler�m�z de dokuz 
farklı koleks�yondan oluşuyor. Her koleks�yona 
bell� per�yotlarda yen� tasarımlar eklen�yor. Tektaş, 
beştaş ve pırlanta tasarımlarımız The Love D�amond 
Koleks�yonu'nda yer alıyor. Elmas ürünler�m�z Katre 
Koleks�yonu'nda görücüye çıkarken; saf�r, yakut, 
zümrüt g�b� değerl� taşlarla b�rl�kte kullanılan 
pırlanta mücevherler�m�z Color�s Koleks�yonu’nda 
serg�len�yor. Günlük kullanıma uygun küçük pırlanta 
takılarımız Allure Koleks�yonu’nda, küçük pırlanta 
taşların b�rleş�m�nden oluşan tasarılarımız Glory 
Koleks�yonu’nda yer alıyor. Altın ürünler�m�zde evl�l�k 
setler� ve ürünler� V�va koleks�yonunda ön plana 
çıkıyor. Alyanslar, evl�l�k grubu �ç�nde Kalb�mdes�n 
Alyans Koleks�yonu �ç�nde serg�len�yor. Günlük olarak 
rahatlıkla kullanılab�lecek ve trend ürünler�n yer 
aldığı Neo ve Surpr�se Koleks�yonu'yla da yen� nes�le 
dokunuyoruz. Geleneksel duruştan vazgeçmeyen, 
22 ayar altın seven hanımlarımız �ç�n tasarladığımız 
Ala 22 Koleks�yonu oldukça beğen�l�yor. El �şç�l�ğ�n�n 
yüksek olduğu Rosella Koleks�yonu, klas�k ç�zg�lerden 
vazgeçmeyen hanımlar �ç�n �se Fantas�a Koleks�yonu'nu 
oluşturduk. Romant�k ve renkl� taşlarla bezenen altın 
ürünler�m�z� Romance Koleks�yonu’nda sunuyoruz. 
Çocuklar �ç�n yen� doğan hed�yel�k altın ürünler�n 
yanı sıra çocuklar �ç�n tasarlanan renkl�, neşel� 
ürünler�n yer aldığı Lucky K�ds Koleks�yonu da oldukça 
sev�lenler arasında. Gülaylar’da her kadının kend� 
tarzını yansıtab�leceğ� ve herkesten farklılaşab�leceğ� 
tasarımlar mevcut.  Satışlarımızda pırlanta yoğunlukta 
olmakla b�rl�kte altın da satışlarımızda öneml� b�r yer 
tutmaktadır. Bunu da sebeb� her �k� kategor�de de çok 
gen�ş ürün gamımızın bulunmasıdır.
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GÜLAYLAR KOLEKSİYONLARI, HER 
YAŞ VE TARZA UYGUN ZENGİN 

SEÇENEKLERİYLE SADECE TÜRK DEĞİL 
DÜNYA KADINLARININ DA GÖZDESİ.
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Koleks�yonlarınızı hazırlayan tasarım ek�b�n�zden 
de b�raz bahsedeb�l�r m�s�n�z? Dünyadak� popüler 
akımlardan etk�len�yor musunuz? 
Gülaylar’da gen�ş kadrolu b�r ARGE ek�b� çalışıyor. 
ARGE ek�b� �ç�nde yer alan tasarım ek�b�m�z dünya 
çapında seçk�n ve kal�tel� ürün koleks�yonlara �mza 
atıyor. Bu ek�p dünyadak� trendler� ve moda sektörünü 
çok yakından tak�p ed�yor. Şu anda moda sektöründe 
kıyafetlerde aksesuarın çok öneml� b�r yer� var. 
Modanın duayenler� kıyafetler�n� çarpıcı aksesuarlarla 
tamamlıyor. 80 ve 90’lardak� broş modası ger� döndü. 
Özell�kle Chanel başta olmak üzere Gucc� ve Lanv�n 
g�b� markalar, bu senek� def�leler�nde buna oldukça 
vurgu yaptılar. Y�ne kıyafetlere �ç �çe takılan farklı 
uzunluklardak� kolyeler eşl�k ed�yor. B�rden çok 
parmağa takılan yüzükler, beraber�nde kullanılan 
şahmeranlar da oldukça h�t parçalar. 80 ve 90’lardan 
y�ne günümüzde tekrar trend olan halka küpeler, arpa 
z�nc�r kolyeler de var. Çoklu z�nc�r kolyeler �ç �çe b�rden 
fazla takıldığında çok sıradan b�r kıyafet� b�le şık b�r 
havaya bürüyeb�l�yor. 

Altın takılarda bu sene İtalyan etk�s�ne de sıkça 
rastlıyoruz. M�n�k altın topların b�r araya gelmes�nden 
oluşan küpeler, b�lekl�kler, b�lez�kler, kolyeler oldukça 
ışıltılı b�r görünüme sah�p. Gülaylar’da Rosella 
Koleks�yonu’nda yer alan bu ser� büyük beğen� topluyor. 
M�n�k topların üzer�nde yer alan kes�mler altına ekstra 
b�r ışıltı katıyor. Y�ne pırlantada evl�l�k tekl�fl er�n�n 
olmazsa olmazı tektaşlar çok revaçta. Yurt dışında 
hemen hemen bütün mücevher markalarının reklamları 
tektaş ve evl�l�k kurgusu üzer�nde dönüyor. 

Pırlanta yüzükler kadınların vazgeç�lmez�… Özell�kle 

tektaş, beştaş, tamtur ve bu yüzükler�n türevler� 
büyük beğen� ve �lg� görüyor. Ancak, tektaş yüzük 
bu ürünler �ç�nde öneml� ve anlamlı b�r yere sah�p. 
Pırlanta tektaş yüzük, aşkı, ömür boyu b�rl�ktel�ğ� 
s�mgel�yor. Bu sebeple evlenme tekl�fl er�nde duyguların 
en güzel �fades� olarak karşı tarafa sunuluyor. Beştaş 
yüzükler�n tektaş yüzüklerle b�rl�kte kullanımına 
çok sık rastlıyoruz. Y�ne küçük pırlanta kolyeler, 
b�lekl�klerde şıklığını tamamlamak �steyen hanımların 
terc�h� oluyor. Pırlanta b�r kadına ver�lecek en güzel 
hed�yed�r. Sevg�l�ler Günü, Anneler Günü, yen� yıl g�b� 
özel dönemlerde pırlanta satışlarımız daha da artıyor. 
Erkekler, özel b�r hed�ye almak �sted�kler�nde pırlanta 
�lk terc�h hal�ne gel�yor.

Çok uzun yıllardır sektörün nabzını tutan b�r 
markasınız. Yıllar �çer�s�nde Türk kadınların 
mücevher terc�hler�nde nasıl b�r farklılık oldu? 
İzlen�mler�n�z� b�z�mle paylaşır mısınız?
Altın; her zaman Türk kadınının güvences� olmuştur. 
Kadın, altını hem takar hem de b�r gün lazım olur 
gerekçes�yle saklar. Bu nedenle 22-24 ayar altın 
Türk kadının uzun yıllar vazgeç�lmez� olmuştur. Yıllar 
�çer�s�nde, ekonom�n�n de yurt dışına açılmaya başladığı 
dönemlerde Türk kadını, yurt dışındak� markaların ve 
trendler�n tak�pç�s� olmaya başladı. Kıyafetler�n daha 
fazla günlük takılarla tamamlanması �le de st�l ön plana 
çıkmıştır.

Gençlere yönel�k tasarımlarınızdan da 
bahsedeb�l�r m�s�n�z?
Pırlantada �nce yüzükler, m�n�k pırlantalı kolyeler 
revaçta. S�h�rl� küpeler, kulak �ç�nden geçen �nce 
z�nc�rl� ve kulağın kenarında uzanan küpeler oldukça 
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yoğun talep görüyor. B�lekl�kte spor kıyafetlerle de 
kullanılab�len pırlantalı der� b�lekl�kler ya da yıldız, 
nazar boncuğu g�b� �konların yer aldığı modeller �lg� 
görüyor. Altında pırlantada bahsett�ğ�m modeller�n altın 
olanları �lg�l� görüyor. Ancak son zamanlarda gençler�n 
gözdes� olan Chocker kolyeler, şahmeranlar, 80’lerdek� 
z�nc�rler oldukça �lg�l� görüyor. 80'lerdek� z�nc�rler�n 
�ç �çe farklı t�plerde sadece z�nc�r olarak takıldığını 
görüyoruz.

Altın f�yatlarının artması s�z� nasıl etk�l�yor? Bu 
dönemlerde satışlarınızda b�r farklılık oluyor mu?
Altın f�yatlarındak� artışlar doğal olarak sektörümüzün 
tamamını gerek ekonom�k gerekse ps�koloj�k olarak 
etk�lemekted�r. Çünkü sektörün hammaddes� altın 
ve dolayısıyla gram değer� arttığında ürünler�m�z�n 
de f�yatı artıyor. Ancak, daha önce de �fade ett�ğ�m 
g�b� yıllar �çer�s�nde değ�şen, gel�şen kuyumculuk –
mücevherat sektörü beraber�nde müşter�s�n� de aynı 
ç�zg�ye doğru taşıdı. Artık sektör yalnızca yatırım 
amaçlı ya da kültürün gereğ� olan r�tüellere yönel�k 
değ�l, spontane de alışver�ş yapmaya yönel�k b�r 
modele doğru evr�ld�. Bu nedenle soruyu cevaplarken 
ps�koloj�k etkenler� de bel�rtmeden geçemed�m. 
Geçm�şte, geleneksel kuyumculuk (sarraf) model�nde  
müşter�-satışçı �l�şk�s�nde gram/ f�yat g�b� parametreler  
çokça kullanılmış ve  bu değerlend�rme kr�terler� 
bugün hâlâ etk�ler�n� devam ett�rmekted�r. Bu nedenle 
de altın f�yatlarında volat�l�ten�n yoğun olduğu 
dönemlerde tüket�c� alışver�ş rut�n�n� bozmakta ve 
b�r süre tak�p etme eğ�l�m�ne g�rmekted�r. Ancak 
Gülaylar Koleks�yonları'ndak� ürünler�n trend olması 
ve tasarım yönünün güçlü olması, bu döngüye 
g�rm�ş olan müşter�ler�m�z�n satın alma kararında 
son derece etk�l� olmaktadır. Sonuç olarak altındak� 
f�yat artışları geçm�şte olduğu kadar negat�f b�r etk� 
yaratmamaktadır.

Mağazalarınıza gelenler daha çok kend�ler� �ç�n 
m�, yoksa sevd�kler�ne hed�ye olarak mı alışver�ş 
yapıyorlar? 
Bu dönemsel olarak farklılık göstereb�l�yor. Yen� yıl, 
Sevg�l�ler Günü ve Anneler Günü, doğum günü, evl�l�k 
yıl dönümler� g�b� özel dönemlerde sevd�kler�ne hed�ye 
alma oranı tab� daha yüksek oluyor. Düğünler�n daha sık 
olduğu yaz aylarında �se düğün alışver�ş� oranının daha 
yüksek olduğunu göreb�l�r�z. Mağazalarımızda en trend 
ürünler�n olması, her yaştan müşter�ye h�tap etmes� 
b�z�m �ç�n b�r avantaj. Çünkü, müşter�ler�m�z mutlaka 
kend� s�t�l�ne uygun b�r ürün bulab�l�yor. Sonuç �t�bar�yle 
alışver�ş�n eş�t ağırlıklı olduğunu söyleyeb�l�r�z.

14 Şubat Sevg�l�ler Günü, Gülaylar Kuyumculuk 
�ç�n ne �fade ed�yor? Sevg�l�ler Günü �ç�n özel b�r 
koleks�yonunuz veya ürünler�n�z var mı?
14 Şubat b�z�m �ç�n en yoğun dönemlerden b�r�. 
Bu nedenle satışlarımız ağırlıklı olarak  pırlantalı 
ürünlerde gerçekleş�yor. Çünkü pırlanta sonsuzluğu 
tems�l ed�yor ve aşkın sonsuza kadar sürmes� temenn� 
ed�lerek pırlanta hed�ye ed�l�yor. Ayrıca; müşter�ler�m�z 
mağazamızda Sevg�l�ler Günü’ne özel The Love 
D�amond ve Neo Koleks�yonları �ç�nde oluşturduğumuz 

kalp f�gürlü b�rb�r�nden güzel ürünler� bulab�lecekler.

Güncel kampanyalarınız hakkında b�lg� ver�r 
m�s�n�z?
Şu anda tektaş pırlanta ve beştaş pırlanta yüzüklerde 
Şubat 2018 sonuna kadar sürecek b�r kampanyamız 
mevcut. 1.000 TL ve üzer� alışver�şlerde �se pırlantalı 
“Kalb�m�n Ses�” kolye hed�yem�z var. Ayrıca, ana 
kampanyamızın yanında mağazamızdak� fırsat 
reyonumuzu da mutlaka z�yaret etmeler�n� tavs�ye 
eder�m. Bu alandak� ürünler�m�z�n �çer�ğ�n� �se set� 
bozulan ürünler, koleks�yonlarımızdan kalan son 
parçalar, b�r öncek� yılın tasarımları oluşturmaktadır.  
Üstel�k fırsat reyonumuzda hem altın hem pırlanta 
ürünlere %50’ye varan �nd�r�mlerle sah�p olab�l�rler. 

Marmara Park, Gülaylar Kuyumculuk �ç�n ne g�b� 
avantajlar sağlıyor? Cadde mağazalarına göre 
Marmara Park’ta olmak Gülaylar Kuyumculuk’a 
neler kazandırıyor?
Marmara Park en gen�ş ürün yelpazes�n� serg�led�ğ�m�z 
mağazalarımızın başında gelmekted�r. En yen� 
koleks�yonlarımız da �lk önce Marmara Park 
mağazamızda müşter�ler�m�zle buluşmaktadır. 
Marmara Park AVM z�yaretç�ler�n sevd�ğ�, çokça vak�t 
geç�rd�ğ� ve alışver�ş yaptığı, yalnızca Beyl�kdüzü ve 
Esenyurt Bölges�’n�n değ�l beraber�nde neredeyse 
tüm Trakya Bölges� ve yurtdışı z�yaretç�ler�n�n de 
alışver�şler�n� yaptığı öneml� b�r alışver�ş merkez�d�r. 
Bu müşter� prof�l�n� tüm serv�sler�m�zde ve devamında 
satışlarımızda göreb�lmek mümkündür. Alışver�ş 
merkez�n�n b�ze sağlamış olduğu bu müşter� moza�ğ�, 
tüm yen� koleks�yonlarımızın �lk �zlen�mler�n� test etme 
ve devamında mağazacılık grubumuzda hayata geç�rme 
hususunda b�zlere ayrıcalık sağlamaktadır. Ayrıca şu 
hususu da bel�rtmel�y�m k� Marmara Park Gülaylar 
Mağazamız; alanında uzmanlaşmış profesyonel 
satışçı kadrosu; müşter� memnun�yet�n� öncel�k 
ed�nm�ş mağaza yönet�c�ler�; 90 yılı aşkın b�r süred�r 
Türk tüket�c�s�ne h�zmet verm�ş olmanın get�rm�ş 
olduğu b�lg� ve güven desteğ�n� de arkasına alarak, 
müşter�ler�m�zden büyük teveccüh görmekte ve b�r 
sonrak� z�yaretler� �ç�n öneml� b�r referans olmaktadır.

/  9 5

MARMARA PARK GÜLAYLAR MAĞAZASI 
EKİBİ, MİSAFİRLERİNİ HER ZAMAN 

GÜLERYÜZLE KARŞILIYOR. 
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2016 Dünya Aşçılık 
Ol�mp�yatları ve 
uluslararası b�rçok 
yarışmada altın 
madalya sah�b�, Heykel 
Pasta Tasarımcısı İnc� 
Orfanlı Erol’un, “Aşkın 
Haller�” temalı şeker 
hamurundan heykel 
serg�s� 6-15 Şubat 
tar�hler� arasında 
Marmara Park 
AVM’de serg�lenecek. 
Z�yaretç�ler�m�z  12 ve 
14 Şubat tar�hler�nde 
atölyelere katılıp 
sevd�kler�ne kend� 
eller�nle şeker 
hamurundan hed�ye de 
yapab�lecek.

Marmara Park AVM, Sevg�l�ler 
Günü’ne özel hazırladığı 

Aşk Çengel� yarışmasında 
hafızasına güvenen ç�ftlere 

sürpr�z hed�yeler kazandıracak… 
Hande Ata�z� ve Hakan Ka’nın 

b�rl�kte sunacakları yarışmada 
ç�ftler yarışacak ve hafıza 

oyunu oynayacaklar. Yarışmada 
doğru kalpler� açarak en çok 

eşleşt�rmey� yapan ç�ft hed�yey� 
kazanacak. Hem eğlencel� hem 

de bol sürpr�zl� Aşk Çengel� 
yarışmasında, bazen doğru 

eşlemey� bulmak kadar, bazen 
de bulmamak da ç�ftler�n 

arasının �y� kalması �ç�n gerekl� 
olacak! 10 Şubat Cumartes� 

günü saat 14:00’da tüm ç�ftler� 
Aşk Çengel� yarışması �ç�n 

Marmara Park’a bekl�yoruz…

AŞKIN EN TATLI
HALLERİ

AŞK ÇENGELİ
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Marmara Park, 2018’de de 
z�yaretç�ler�ne müz�k dolu günler 
yaşatacak. 2 Şubat saat 18.00’da 

yapılacak akust�k konserler d�z�m�z�n 
�lk konuğu herkes�n beğenerek 

d�nled�ğ� Yüksek Sadakat grubu 
olacak. Ücrets�z düzenlenecek 

konser�m�ze tüm z�yaretç�ler�m�z� 
bekl�yoruz.

B�r sokak sanatı olarak 2004 yılında Hollanda’da ortaya çıkan Yarn 
Bomb�ng (Yün Bombası), tüm objeler�n yünden mot�fl erle kaplandığı, 
graf�t� sanatının b�r türü olarak b�l�n�yor. Ağaçlar, d�rekler, banklar, 
koltuklar, b�s�kletler, arabalar,  kısacası evdek� ve sokaktak� b�rçok şey 
yün mot�fl er �le kaplanıyor.  İşte tüm dünyada yayılan bu trend�n çok 
özel b�r uygulaması 30 Mart - 18 N�san  tar�hler� arasında Marmara 
Park AVM’de görüleb�lecek. Etk�nl�k süres�nce alışver�ş merkez�nde 
z�yaretç�ler� rengârenk yünlerle bezenm�ş ağaçlar karşılayacak. Her b�r 
objen�n örgüye bezend�ğ� b�r sokak ve yünden evle AVM �ç�nde masalsı 
b�r atmosfer sunacak bu farklı serg�de, z�yaretç�ler eğlencel� zaman 
geç�r�rken aynı zamanda fotoğraf çek�m� de yapab�lecek. Her b�r� el emeğ� 
olarak tasarlanan mot�fl er�n b�rleşmes� ve renkler�n uyumlu b�rl�ktel�ğ�yle 
adeta görsel b�r sanata dönüşen bu serg�ye mutlaka bekl�yoruz..

AKUSTİK 
KONSERLER 

MARMARA 
PARK’TA!

YÜNDEN MASALLAR
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Çanakkale Zafer� 11-25 Mart tar�hler� arasında yen�den 
canlanıyor. Marmara Park “Den�zde ve Karada B�r Destandır 
Çanakkale” serg�s� �le z�yaretç�ler�n� Çanakkale Boğazı’ndan 
Gel�bolu Yarımadası’ndak� s�perlere uzanan b�r tar�h 
yolculuğuna çıkarıyor. Serg�de 18 Mart’ta kazanılan den�z 
zafer�nden, 25 N�san’da başlayan kara savaşlarına kadar 
b�rçok öykü anlatılıyor, b�r yılı aşkın süre boyunca den�zde 
ve karada devam eden çarpışmalara farklı yönler�yle ışık 
tutuluyor. Serg�de b�rb�r�nde etk�ley�c� d�orama ve repl�kalar 
yer alacak. Savaşın en ş�ddetl� anlarına tanıklık eden, 
18 Mart’ta �şgalc� güçlere karşı kazanılan zafere öneml� 
katkısı olan Nusret gem�s�n�n maket�,  gem�n�n döşed�ğ� 
mayınların repl�kaları, cephede kullanılan asker� obje ve 
malzemeler�n repl�kaları, askerler�n özel eşyaları ve or�j�nal 
mektupları serg�lenen nesneler arasında yer alıyor. Serg�n�n 
en öneml� parçalarından b�r� de kara harekatının çıkarma 
noktalarını ve den�z harekatını anlatan kabartma har�ta.  
Serg�n�n küratörlüğünü yapan koleks�yoner Onur Akmanlar 
tarafından Türk, İng�l�z ve Avustralya arş�vler�nden derlenen 
çok sayıda arş� v fotoğraf ve b�lg� panoları, ayrıca �ç�nde 
or�j�nal Türksubay ve er harp madalyası, İng�l�z ve Fransız 
madalyası bulunan panolar da serg�de yer alacak.

Marmara Park, EuroSc�ence B�l�m Merkez�’ne a�t olan Foxy Fox 
Serg�s�’ne ev sah�pl�ğ� yapacak. Almanya’nın köklü merkezler�nden 

Flensburg ve Lüdensche�d şeh�rler�nde bulunan aynı �s�ml� 
müzelerde yer alan deneyler�n b�r bölümünü �çeren Foxy Fox, 
ücrets�z olarak özel rehberler eşl�ğ�nde tüm z�yaretç�ler�m�z�,

 16 Şubat-4 Mart tar�hler� arasında şaşırtıcı deneyler�n ve b�l�msel 
gerçekler�n dünyasında yolculuğa çıkaracak.

İllüzyon Müzes�, 18-28 Ocak tar�hler� arası 
Marmara Park AVM’de serg�lend�. Çarpık Oda, 

Kes�k Ayna, Rub�n’�n Vazosu, Cafe Wall ve buna 
benzer b�rçok �llüzyon �stasyonları yet�şk�nler�n 

ve çocukların b�l�m�n şaşırtıcı gerçekl�kler�n� 
deney�mlemeler�n� sağladı. 

“DENİZDE VE KARADA 
BİR DESTANDIR 
ÇANAKKALE” SERGİSİ

EĞLENCELİ BİLİM SERGİSİ ŞAŞIRTICI GERÇEKLEREĞLENCELİ BİLİM SERGİSİEĞLENCELİ BİLİM SERGİSİ
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Marmara Park’ta 13 Ocak’ta başlayan etk�nl�kte, 80’l� yılların 
kostümler� ve dekoru �le 70, 80 ve 90’lı yılları �ç�ne alan 

nostalj�k b�r atmosferde z�yaretç�ler�n de dah�l olacağı eğlencel� 
dak�kalar yaşandı. 80’l� yıllarda çocuk olan herkes�n oynadığı 

m�sket, yakan top, sek sek, 3 taş 5 taş, �p atlama, aç kapıyı 
bez�rgan başı g�b� oyunlar, bugünün yet�şk�nler� tarafından 

oynandı. Marmara Park z�yaretç�ler� “80’l� yıllara” kend� 
çocukluklarına dönerken, neşe �çer�s�nde oynadıkları oyunları 

da hatırladılar.

Marmara Park AVM, farklı yaş gruplarındak� çocukların katılab�leceğ�, 
çocukların farklı alanlarda gel�ş�mler�ne ve b�lg� b�r�k�mler�ne katkı 
sağlayacak b�l�m ve sanat atölyeler� hazırladı. 2 Aralık’ta Tem�zl�k 
Robotu Yapımı Atölyes�nde çocuklar, kend� kend�ne ev� tem�zleyeb�len 
eğlencel� robotlar yaptılar. 10 Aralık’ta Eğlencel� Şapkalar Yapımı 
Atölyes�nde eğlencel� şapkalar yapan m�n�k z�yaretç�ler�m�z 2017 
yılının son atölye çalışması olan 31 Aralık’ta Kar Küres� Yapımı 
Atölyes�nde kar küres� yapmayı öğrend�ler. Marmara Park AVM’n�n 
çocuklar �ç�n özenle hazırladığı etk�nl�kler� kaçırmamak �ç�n sosyal 
medya hesaplarımızı beğen�p, tak�p edeb�l�rs�n�z. 

1997 yılında kurulan BBI Extreme Team ve 
Kar�zma Team, Türk�ye’n�n uluslararası arenada 

en çok ödülü almış ekstrem sporcularından oluşan 
eşs�z b�r ek�p. Patenden, b�s�klete, kaykaydan, 

trambol�nl� baskete b�rçok ekstrem spor dalının 
ustalarının b�r araya gelerek oluşturduğu BBI ve 
Kar�zma Team, 3-4 Ocak 2018’de İstanbullulara 
adrenal�n� yaşatmak �ç�n Marmara Park’taydı. 3 

Ocak 2018 Çarşamba günü, �k� ayrı göster� yapan 
BBI ek�b�, Marmara Park dış alana kurulan skate 
park’larda heyecanlı b�r şov sundu. Patenc�ler�n 

geç�ş� �le başlayan şov, kaykay ve b�s�klet 
cambazlarının eklenmes�yle daha da hızlandı. 
4 Ocak 2018 Perşembe günü sahne Kar�zma 

Team’�nd�.. Aynı alanda ve y�ne aynı saatlerde 
başlayan göster�de, basketbolun dâh�ler�, büyük 

trambol�nlerden atlayarak topları potaya soktular. 

ANNE-BABALAR 
ÇOCUKLUĞUNA DÖNDÜ

YARATICI ÇOCUK 
ATÖLYELERİ

ADRENALİN 
GURULARI MARMARA 

PARK’TAYDI!

İnstagram @avmmarmarapark
Facebook @AvmMarmaraPark
Tw�tter @AvmMarmaraPark
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YENİ AÇILAN MAĞAZALAR

TUDORS 
1998 yılında perakende sektörüne g�ren Tudors, Türk�ye’de 
gömlek sektörünün en öneml� markalarından b�r�. Türk�ye 

dah�l 16 ülkede 220 mağazasında h�zmet veren Tudors, yen� 
mağazasını Marmara Park AVM’de açtı. Tudors’ta günün her 

anına ve farklı tarzlara yönel�k zeng�n gömlek seçenekler� 
s�zler� bekl�yor. 

LUZDEMI A
Luzdem�a, Aralık 2017’de b�rb�r�nden özel 

koleks�yon ve tasarım ürünler�yle Marmara 
Park’ta z�yaretç�ler�m�zle buluştu. Hayaller�nden 

vazgeçmeyenler�n ve takı severler�n kend�ler�ne uygun 
b�r tasarımı mutlaka bulacağı Luzdem�a, 

s�zler� bekl�yor.

Marmara Park’ın 5. yılına özel 
düzenled�ğ� Mercedes Benz C 180 
2017 model otomob�l hed�yel� 
çek�l�ş kampanyasında otomob�l 
kazanan tal�hl� bell� oldu.
5 Ek�m - 5 Ocak tar�hler� arasında 
150 TL ve üzer� alışver�ş yapanlar 
arasında düzenlenen çek�l�ş 
sonucunda; Mercedes-Benz C 180 
2017 Model otomob�l kazanan as�l 
tal�hl� İstanbul’dan Demet İnan oldu.

MERCEDES TALİHLİMİZ 
BELLİ OLDU
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   Adidas 0212 852 33 49

   ADL  0212 853 55 50

   Akyürek Mücevherat 0212 854 29 00

   Altınbaş 0212 852 57 63

  AMF Bowling ve Eğlence Merkezi 0541 825 61 25

  Aliss 0541 680 26 26

   Altınyıldız 0212 852 28 73

   Arby's 0212 852 58 64

   Arçelik 0212 853 05 50

   Arifoğlu 0212 853 99 11

   Armağan Oyuncak 0212 852 84 26

   Atasay 0212 873 01 00

   Atasun Optik 0212 852 59 73

  Atelier Silver 0212 853 02 88

  Athletic Zone 0212 852 22 71

  Ayakkabı Dünyası 0212 824 02 68

   B&G 0212 853 71 89                                                                      

   Bambi Ayakkabı 0212 853 77 65

   Batik 0212 852 47 55   

  Baydöner 0212 852 56 83                                      

   Bernardo 0212 853 17 74

   Bershka 0212 853 31 38

   Beta 0530 232 51 23

   Beymen Club 0212 852 45 30     

  Biev 0212 853 10 40                 

   Bilakis 0541 289 52 31

   Bolçi 0212 852 69 02                

   Bosch 0212 852 91 69

   Boyner 0212 854 31 04 - 0212 854 31 06

  Burger House 0212 257 67 87

   Burger King 0212 854 23 88

  Butik Şiir 0212 590 25 26 

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

   Cella 0212 853 93 83

  Cepax 0507 012 57 75

   Ceyo 0212 853 82 25

   Choc'nette 0533 036 87 50

   Cinemaximum 0850 878 30 45

  Coffee Cup 0212 852 90 00

   Columbia 0212 853 18 54

   Colin's 0212 853 38 11

   Collezione 0554 538 11 52

   Coquet 0212 853 74 66

   Corn in Cup 0212 603 60 30

   Çift Geyik Karaca 0212 852 65 80

   D&R 0212 853 06 12

  D’S Damat 0212 852 14 14

   Dagi 0212 854 12 90

   Damat 0212 853 01 50

   De Facto 0212 853 32 08

   Deichmann 0212 854 37 70

  Deniz Kabuğu 0212 852 78 31

   Deriden 0212 852 18 77

   Derimod 0212 853 18 51

  Desa 0212 852 93 89

  Divarese 0212 854 36 56

   Diyar Lahmacun 0212 852 71 91

  Döner Stop 0212 853 63 65

   Dry Center 0212 853 44 39

   Eda Gümüş 0212 852 65 00

   Efor 0212 853 68 65

  Elle 0212 854 29 09

   Emo Optik 0212 852 08 78

   English Home 0212 987 39 39

   Esse 0850 502 11 95

  Faturamatik kiosk 0212 853 28 09

   Fenerium 0212 853 13 80

   FLO 0212 853 66 08

   Flormar 0530 767 30 05

   Forever New 0212 852 80 15

  Freeway 0212 853 53 57

  G-Lingerie 0212 853 10 72

  Gallery Crystal 0212 854 00 42

   Golden Rose 0533 476 40 41

   Goose 0212 853 15 74

   Gratis 0212 705 27 71

   Greyder 0212 853 68 94

   Groomsman Lostra 0212 852 55 74

   GS Store 0212 676 19 05

   Gülaylar Altın 0212 852 95 51

   Güven Saatçim 0212 623 25 25

   H&M 0212 854 33 89

   Hacı Şerif 0212 444 19 38 

   Haribo 0530 314 73 93

  Harmoni 0212 852 00 19

  Hasırlı 0212 885 12 12

   HD Döner 0212 852 34 45

   HD İskender 0212 852 86 81

   Herry 0212 853 17 23

   Home Sweet Home 0212 854 13 38

   Hotiç 0212 853 84 45

  Hummel 0212 852 22 72 

   Ice Dream 

  IGS (0850 420 04 47(223)

  Inglot 0212 853 12 66

   Intersport 0212 853 41 14

   İnci 0212 853 61 95

   İpekyol  0212 854 20 73

   İşbir Yatak 0212 852 93 51

  Jack & Jones 0549 727 36 17

   Jolly Tur 0212 852 02 26

  Kahve Sarayı 0212 853 21 55 - 54 - 51

   Kartal Yuvası 0212 854 33 63

   Kemal Tanca 0212 853 59 77

MARMARA PARK MAĞAZA LİSTESİ
    MAĞAZA ADI MAĞAZA TELEFONU     MAĞAZA ADI MAĞAZA TELEFONU
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   Kiğılı 0212 853 41 30

   Kip 0212 853 75 41

   Korkmaz 0212 854 09 90

   Koton 0212 854 22 08

   Köfteci Ramiz 0212 854 05 97

   Karaca Züccaciye 0530 159 60 85

  Lagoon 0212 853 38 31

   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

  Love My Body 0212 853 22 85

  Lufi an 0212 854 23 46

   Lunch Box 0212 853 35 10

  Luzdemia 0212 852 19 17

  MACFit 0212 258 07 99

  Madame Coco 0507 079 71 59

   Mango 0212 852 72 56

  Mamino 0212 852 24 10

  Matmazel 0212 852 68 23

   Mavi 0212 703 31 24

   Max Moda 0212 854 22 70

   MC Donald's 0212 852 99 03

   Media Markt 0212 999 52 71-72-74

  Merhaba  Pasta 0212 853 20 23

  Moda Park Terzi 0212 853 84 44

  Miniso 0212 853 58 66

   Mr.Kumpir 0212 853 06 52

   Mrk.Tantuni 0212 852 40 55

   Nedim Döviz 0212 854 31 31

   Neta Car Wax 0212 852 07 67

   Network 0212 854 36 69

   New Balance 0212 853 46 28

   Nike 0212 852 90 75

  Oleg Cassini 0212 852 68 82

   Opmar 0212 852 54 41

   Ortopedia 0212 852 99 96

   Oxxo 0212 853 95 20

   Oysho 0212 854 20 26

   Özsüt 0212 853 54 71

   Panço 0212 853 54 03

   Penti 0212 852 86 92

   Pet Mekan 0212 854 27 31

   Pidem 0212 853 28 81

   Pierre Cardin 0212 852 09 22

   Polo Garage 0212 853 71 36

   Popeyes 0530 977 62 25

   Porio 0212 876 74 74    

  Pronail Jojo May 0212 853 36 23

  Pull&Bear 0212 853 17 12

   Puma 0212 999 96 84

   Ramsey 0212 853 21 48

  Reebok 0212 852 89 19

   Roman 0212 854 18 93

   Rossmann 0212 854 33 77

   Saat&Saat 0212 852 11 36

  Saatçim 0212 623 19 19

   Salon Diva Uğur Kuaför 0212 853 25 58

  Samsonite 0212 853 79 60

   Samsung 0212 853 74 71

   Sarar 0212 854 04 01

   Saray Muhallebicisi 0212 999 28 58

   Sbarro 0530 977 32 39

   Sephora 0212 853 07 33

   Sette 0530 153 23 62

   Sevil 0212 854 05 59

  Shuev 0549 440 26 07

   Siemens 0212 872 71 69

  Simit Sarayı 0212 853 36 61

  Skechers 0212 852 52 86

   So Chic 0212 852 74 17

  Sport in Street 0212 852 92 48

   Stradivarius 0212 852 24 22

  Super Step 0212 853 23 50

   Süvari 0212 852 47 94

  Swarovski 0212 853 03 09

  Swatch 0212 853 58 23

   Tavuk Dünyası 0212 852 35 47

   Tefal 0212 780 26 27

   Teknosa 0212 395 41 70-71

   Tergan 0212 854 18 29

   The Company 0212 465 70 37

  Tırmanma Duvarı 0543 541 28 09

   Tiffany Tomato 0505 195 34 82

   Tobacco Shop  0212 854 29 11

   Troy 0212 853 00 96

  Tudors 0530 895 88 17

   Turkcell 0212 854 03 39

  Türk Telekom 0212 854 24 33

  Twigy 0212 852 20 69

   Twist 0212 853 02 41

   US Polo 0212 854 18 07

   Vestel 0212 852 69 77

   Victoria's Secret 0212 852  54 89

  Vitamin 0212 853 15 36

   Vodafone 0212 852 10 97

   Waffl e Stop 0212 852 53 10

   Watsons 0212 853 93 80 

   Yataş 0212 853 64 51

   Yatsan 0212 852 64 24

   Yves Rocher 0212 852 98 59

  Zagg 0212 268 43 43

   Zara 0212 852 05 06

   Ziyafe (Kayseri Mutfağı) 0212 852 00 73

   Zen Pırlanta 0212 852 16 65

MARMARA PARK MAĞAZA LİSTESİ
    MAĞAZA ADI MAĞAZA TELEFONU     MAĞAZA ADI MAĞAZA TELEFONU

I N F O  •  S A Ğ L I K1 0 2  / 

Kurumsal.indd   96 26/01/18   16:07



/  1 0 3

Kurumsal.indd   97 26/01/18   16:07



I N F O  •  S A Ğ L I K1 0 4  / 

Kurumsal.indd   98 26/01/18   16:07



/  1 0 5

Kurumsal.indd   99 26/01/18   16:07



I N F O  •  S A Ğ L I K1 0 6  / 

Kurumsal.indd   100 26/01/18   16:07



/MagmaDergisi

/dunyasenicagiriyor

/MagmaDergisi

/MagmaDergisi/MagmaDergisi

/dunyasenicagiriyor/dunyasenicagiriyor

/MagmaDergisi/MagmaDergisi

www.magmadergisi.com

YERYÜZÜ DERGİSİ

YENİ SAYI BAYİLERDE

YENİ SAYI
MARMARA PARK AVM

VE
’DA

ilan.indd   5 29/01/18   10:34



ilan.indd   3 26/01/18   16:18



ilan.indd   3 25/01/17   16:08


	001
	002
	003-005
	006
	007
	008-009
	010-011
	012-017
	018-023
	024-027
	028-031
	032
	033
	034-037
	038-043
	044-047
	048-053
	054-055
	056-059
	060-065
	066-069
	070-073
	074-079
	080-082
	083-089
	091
	092-106
	107
	108
	90

