No: 31
EKIM
2018

STİL

YAŞAM

Yaz Sonrası Bakım Zamanı
Sonbaharda Tatile Devam
Evinizi Yenilemek İçin
İpuçları
Selfie’siz Olmaz

Yeşilin Altın Çağı
Geçiş Mevsimi
Dünya Podyumları
Moda Haberleri

HABER

Galaksiden
4 Ekim Hayvanları
Koruma Günü
Filmekimi 2018

SONBAHAR

DÖNGÜSÜ

31

HER AY

Kültür& Sanat Rehberi
Konser / Sinema / Tiyatro
Sahne / Festival / Vitrin

Ekim - Kasım 2018 Sayı: 31 - ISSN 2148-0966

İMTİYAZ SAHİBİ

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş
Defterdar Yokuşu No:3 Tophane - İstanbul

YÖNETİM

Marmara Park AVM Müdürü
Emre Saraç

Reklam Rezervasyon

Ayşe Çiftçi Turan, Alev Topal,
Bilge Yıldız, Senem Tosuner

Yönetim Adresi

Marmara Park Alışveriş Merkezi
Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No:33/A
Esenyurt-İSTANBUL
Tel: 0212 854 38 55
info@avmmarmarapark.com

Yayın Türü

Yerel süreli yayın

YAYIN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Oktay Uludağ

Kreatif Direktör
Erden Gümüşçü

Editör

Erdem Kabadayı
Tülay Özgür

Grafik Tasarım
Emirhan Demirci

Moda ve Güzellik Editörü
Derya Kırım

Dekorasyon Editörü
Besray Köker

Fotoğraf

Çağdaş Uyanık

Yeni Sezon, Yeni Heyecan...
¶ Okulların açılması, tatl sezonunun kapanması ve hava sıcaklıklarının gderek
düşmes… Heps şehre dönüşün, sonbaharın şaretler. Ancak tüm bunlar sz
hüzünlendrmesn. Yaz aylarında sern ortamımızla zyaretçlermzle buluşurken
sonbaharda da sıcacık atmosfermzle zyaretçlermzle buluşmaya devam
edyoruz.
¶ Ekm ayında çok özel br etknlğe ev sahplğ yapacağız. Türk snema tarhne
adını altın harflerle yazdırmış, defalarca zlemş olsak da tekrar zlemekten keyf
aldığımız flmlern saf ve y yürekl aktörü Kemal Sunal’ın kostümler, flm afşler,
kşsel eşyaları, fotoğrafları ve resm belgeler Marmara Park Alışverş Merkez’nde
özel br sergde szlerle buluşacak. Açılışını 5 Ekm’de Gül Sunal’ın yapacağı
sergmz 21 Ekm’e kadar açık olacak. Yeşlçam’ın gülen yüzü Kemal Sunal’ın
hayatına dar serg Marmara Park’ta nostalj rüzgârı estrecek. 7’den 70’e herkesn
sevdğ ve Türk snemasında öneml yer tutan flm afşler büyük sanatçının snema
yaşamını da yenden gözler önüne serecek. Tüm zyaretçlermz bu özel sergye
beklyoruz.
¶ Marmara Park AVM mnk zyaretçler çn yne çok özel br etknlk hazırladı.
World of Safar etknlğmz 26 Ekm-4 Kasım tarhler arasında Afrka bozkırlarının
en güçlü, en büyük ve en hızlı kahramanlarını çocuklarla buluşturacak. Macera
dolu safar alanı le onları vahş doğanın ortasında hssettrecek Marmara Park
AVM, World of Safar etknlğne katılan her çocuğa safar kıyafet gydrerek
etknlğe dahl edecek. Çocuklar özel safar aracı le gezp dürbünler le gergedan,
zebra, fl, aslan ve zürafa gb tüm hayvanları zleyeblecekler. Etknlk alanında
yapboz duvarı, anmasyon çadırı, Pad’ten hayvan sesler dnleme ve boyama
oyunu etknlklernn yanı sıra çocukların eğlencel zaman geçreblecekler boyama
masaları da yer alacak. Marmara Park AVM Zemn Kat etknlk alanında yapılacak
World of Safar etknlğmze tüm çocuklarımız davetldr.
¶ İk ayda br yayınladığımız dergmzde hayatınızı zengnleştrecek brçok konuya
yer vermeye çalışıyoruz. Geçş mevsmnde ne gyeceğne karar veremeyen
okurlarımız stl ve moda haber sayfalarımıza göz atablr. Yen sezona damgasını
vuran trendler dünya podyumlarından örneklerle szler çn derledk. Marmara
Park AVM’nn kozmetk markalarının en yen ürünlern, güzellk ve beslenmeyle
lgl trendler, evn yenlemek steyenler çn dekorasyon önerler, sonbahar
rotaları, Cadılar Bayramı, 4 Ekm Hayvanları Koruma Günü, Selfe çekmenn püf
noktaları gb brbrnden renkl ve lgnç konuları sayfalarımızdan takp edeblrsnz.
Marmara Park Cnemaxmum’da sonbaharda vzyona grecek flmler ve İstanbul’un
etknlklern kültür-sanat sayfalarımızda bulacaksınız.
¶ Marmara Park AVM’nn yen etknlklernde ve yen sayımızda buluşmak
dleğyle...

Katkıda Bulunanlar

Afgan Karahan, Fatih Yurdatapan, Özlem Türkdoğan
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S T İ L / KADIN
1

Gözlük,
H&M

2

Küpe,
Fossil

3

Çanta,
Divarese

4

Parfüm,
Narciso

5

Bluz,
adL

6

Ayakkabı,
Mango

7

Elbise,
Oxxo

8

Ayakkabı,
Divarese

9

OXXO

Elbise,
Mango

10

Yeşilin Altın Çağı
SONBAHAR SEZONUNUN TRENDLERİNDEN BİRİ DE
KUŞKUSUZ YEŞİL VE TONLARI. MINT YEŞİLİNDEN KOYU YEŞİLE
KADAR ZENGİN SEÇENEK SUNAN TRENDE KAYITSIZ KALMAK
İMKANSIZ. BU STİLDE MAKYAJINIZDA PEMBE VE TONLARINA
YÖNELEBİLİRSİNİZ.

Far,
Tom Ford

11

Kolye,
Swarovski

12

Elbise,
Network
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S T İ L / ERKEK
1

Gözlük,
Adidas

2

Tişört,
Koton

3

Bileklik,
Emporio Armani

4

Parfüm,
Mr. Burberry

5

Kaşkol,
Boyner

6

Gömlek,
Mavi

7

Pantolon,
Mavi

8

Sweatshirt,
Mavi

9

Ayakkabı,
Hotiç

10

Saat
Diesel

Geçiş Mevsimi
SONBAHARA GİRERKEN DEĞİŞKEN HAVAYA UYUM
SAĞLAMAKTA ZORLANIYORSANIZ ÖNERİLERİMİZE
GÖZ ATIN. BU MEVSİMDE KAT KAT GİYİNMEK ÇÖZÜM
OLABİLİR; KAŞKOLLAR İSE SEZONUN OLMAZSA OLMAZI.
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Ayakkabı,
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12

Tişört,
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Moda
Haberleri
SONBAHAR AYLARINA GİRERKEN
KOLEKSİYON LANSMANLARININ YANI
SIRA YENİ STİLLERİ DE KEŞFETMEYE
BAŞLADIK. EN YENİ TASARIMLARI
GARDIROBUNUZA EKLEMEK İÇİN BİZİ
TAKİP EDİN.

Yeni Marka Yüzü
Love My Body, 2018-19 Sonbahar/Kış
sezonunda başarılı ve sevlen oyuncu Peln Akl
le şbrlğ gerçekleştrd. Marka çn objektf
karşısına geçen Peln Akl, “Bence kendn
sevmek demek kendnle barışık olmak demek’’
dyor.

Zamansız Stil
İnc Der’nn yen sezon der ceket
koleksyonunda yer alan doğanın
özgür ruhunu şehr hayatına yansıtan
tasarımlar, rahat ve elegan stller
yaratıyor. Vazgeçlmeyen klaskler
ve modern detaylarla yorumlanan
koleksyon; şıklığı zamansız detaylarda
arayanların terch oluyor.
No: 31 EKİM 2018

Görkemli Geçiş
Avustralyalı gym markası Forever New,
yen koleksyonu Femme Amour’u sonbahar
sernlğnde şıklığından ödün vermeyen
kadınlar çn hazırladı. Yen sezona
görkeml br geçş yapan Forever New, bu
koleksyonla sonbaharın büyülü tonlarını,
yazın ddalı renkleryle harmanlayarak
dkkatler üzerne çekyor.

13

Saç Bakımı

Güneş, havuz ve denz gb dış
etkenler nedenyle yaz sonrası
gücünü kaybeden ve yıpranan
saçlar çn bakım zamanı
geld. Ashley Joy Saç Bakım
Maskes, mevsm geçşler
nedenyle canlılığını ytrmş
ve yorgun düşen saçları dpten
uca nemlendryor. Saçlar,
argan yağının muczev gücüyle
yleşyor.

Sonbahara Geçiş
Coln’s 2019 Sonbahar Kış Koleksyonu’nda farklı
tarzları farklı temalar le selamlıyor. Rebel Vbe,
rock’n’roll’un aslğn, femnen dokunuşlarla
sokağa taşırken, Young Thnker genç gym tarzının
günlük gyme odaklı kolej temasını, 70’lern retro
detaylarıyla güncellyor. Bohem gym tarzının
yansıması olan Urban Nomad se sonbahardan kışa
geçş dönemnde şehre adaptasyonu kolaylaştıracak
ürünler sunuyor.
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Serenay Stili
Mav ve Serenay Sarıkaya, ünlü yıldızın adına
hazırlanan konk br koleksyonla 2018 Sonbahar/
Kış sezonunda yenden br araya gelyor. Serenay X
Mav Icon mzalı koleksyon ve reklam kampanyası
detaylarının merakla beklendğ şbrlğyle lgl lk
karey Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından
paylaştı.

Sezonun En
Şık Bilezikleri
Modern, etkleyc ve hareketl tarzı
le kadınların her dam kullandıkları
aksesuarlar arasında olmaya aday
Gülaylar’ın koleksyonlarındak ürünler
genç, dnamk, enerjk, poztf ve sportf
şıklığın smges. Sonbahar sezonunun
ön plana çıkan ve etnk desenl 22
ayar blezkler satışa sunulduğu
andan tbaren çok beğenlen parçalar
arasında yern alıyor. Her türlü
kıyafetle rahatlıkla kullanılan blen
blezkler, üzernde yer alan renkl etnk
desenyle de dkkat çekyor.

Aşka Dair
Atasay Myloove, yen evlenecek çftlere brbrnden
şık ve zarf alyans seçenekler sunmaya devam
edyor. Üzernde aşkınızın smnn yer aldığı
kşselleştrleblen alyanslar, zamansız ve sıra dışı
tasarımları br arada arayan çftler çn yenlkç br
seçm.

Maskülen Hatlar
İpekyol Sonbahar-Kış 2018-19
Koleksyonu sıcak renklern coşkusu ve
umulmadık detaylarıyla karşınıza çıkıyor.
Ofs şıklığına atıfta bulunan kuşgözü
kemer detaylı ceket-pantolon takımı
le maksmum stl çzgs yakalanırken,
ekoseler pantolon ve etekler klasklern
sezonda hakmyet kuracağının snyallern
veryor.
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Kışa Hazırlık
Yaza veda ettğmz bugünlerde sonbahar sokak modasıyla
lgl trendler de şekllenyor! Sonbaharda stlnz
zengnleştrebleceğnz brçok kombn çeşd bulunuyor. Ayakkabı
Dünyası, tarzınızı yansıtan sneaker ve bot modelleryle sz sokak
modasının göz bebeğ yapacak popüler sonbahar stller sunuyor.
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Minimal
Detay
Klask saatlerden
lham alınarak yenden
tasarlanan Calvn Klen
mnmal, sonbahar
stllerne eşlk edyor.
Kadın ve erkekler çn
tasarlanan saat mnmal,
kusursuz çzgler le
zamana değer katıyor.
Çft renk paslanmaz
çelk, PVD pembe altın
blezğ ve sürgülü tokası
le modern br görünüm
serglyor.

Rahatlık Önemli
Elle Shoes, salaş sokak stlnn yen
parçalarından “Ugly Sneaker” Koleksyonu
le yen sezona ddalı br grş yapıyor. Cool,
konforlu ve zamansız kullanımı le aykırı
adımların vazgeçlmez olmaya aday.

Rock Etkisi
Desa’nın Sonbahar/Kış 19 Koleksyonu; dört ana görünüm le
70’lerden lham alarak yepyen stller ortaya çıkaran ve alanında
fark yaratan br stl barındırıyor. Rahatlık ön planda yer alırken,
lüks dokunuşlarla bütünleşen rock’n roll ruhu, pop aksesuarlar ve
etklerle göz kamaştırıyor.

Bağlantıda Kalın
Kp, “Connecton” temalı 2018-19 Sonbahar-Kış
Koleksyonu le erkeklere şık, rahat, trendy ve
renkl br dünya sunuyor. Kp erkeğnn casual
görünümünü güçlü br şeklde destekleyen
koleksyonun anahtar parçaları olarak ceket
formundak trko hırkalar, haff ve ft kesm
ceketler, renkl trkolar, balıkçı yakalar ve örme
kabanlar le özel tasarımlı der montlar ön plana
çıkıyor.

Okul
Zamanı
LC Wakk, her yaştan
öğrenc çn hazırladığı Back
To School Koleksyonu
le hem rahatlığa hem de
modern şıklığa göz kırpıyor.

Çabasız Şıklık
Kğılı’nın tasarımları, rahat kesmler
ve özenle seçlen kumaşlarıyla
günlük hayatın koşturmacası çnde
erkeklere konfor ve rahatlık sağlıyor.
Koleksyonlarında yer alan her parça,
genş renk paletler sayesnde brbrleryle
kolaylıkla kombnleneblrken, ofste,
okulda ve hafta sonlarında çabasız şıklığa
mza atılıyor.
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Yazı: DERYA KIRIM
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DÜNYA
PODYUMLARI

SONBAHAR-KIŞ SEZONUNDA GÖZDEN KAÇIRMAMANIZ GEREKEN TRENDLERİ DERLEDİK. VINTAGE, POP
ART DETAYLAR, AYAK BİLEKLERİNE UZANAN ELBİSELER VE TAKIMLAR VAZGEÇİLMEZİNİZ OLACAK.
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Vntage Havası
Koton 2018-19 Sonbahar/Kış Kadın
Koleksyonu’nda yumuşak pastel
tonların hakm olduğu Modern Rose
tasarımlar, vntage esntler le ön plana
çıkıyor. Farklı tonlardak desenlern, şal
desenleryle buluştuğu parçalar, elle
çzlmş çzglern brleşmne odaklanıyor.
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Pop Art Akımı
Twst Sonbahar/Kış 2018-19 Koleksyonu’nda tulumlar,
grunge akımından günümüze kadar gelen ekose salaş
gömlekler kuralsız tavrın yardımına koşuyor. Gömlek ve
tşörtlerde kendn gösteren fgürlü desenler etksn pop
art akımından alarak renk patlamalarıyla buluşuyor.
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Bel Çantası
Yaz sezonundan tbaren yoğun şeklde
hayatımıza ger dönen bel çantaları bu
kış altın çağını yaşayacak gb görünüyor.
İster belnzde, ster kolunuzda
kullanacağınız çantaların stlnzle tezat
renklern seçmeye çalışın.
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Kalın Kazaklar
Kalın kazaklarla nce dokulu
eteklern kombnlendğ bu
trend kış boyunca çnz
ısıtacak. Kazaklarınızı canlı
hatta neon renklerde dah
seçeblrsnz. Aksesuarlar da
stl zengnleştrecek.
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Uzun Elbse
Ayak bleklerne kadar uzanan şfon elbseler romantk
kış stlnn en gözde parçaları arasında yer alacak.
Dlersenz tezat yaratmak adına stl kalın kazaklarla
tamamlayablrsnz.

Takım Sanatı
Ceket-etek veya ceketpantolon takımlar, kış aylarında
vazgeçlmezmz olacak. Kombn
hazır sunulduğu çn Chanel’n de
podyumlarında bolca kullandığı
trende uyum sağlamak kolay olacak.
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YAZ SONRASI
BAKIM
ZAMANI

YENİ NESİL KOZMETİK ÜRÜNLER AKILLI İÇERİKLERİYLE
FARK YARATIYOR. CİLDİN ÇOK DAHA HIZLI TOPARLAMASINI
SAĞLAYAN VE ESTETİK DOKUNUŞLARIN ÖMRÜNÜ UZATAN BU
YENİ ÜRÜNLERİ KEŞFEDİN.
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Gözlere Özel
Darphn’n mza nem sers Hydraskn’e
btksel çerklerle zengnleştrlmş br
göz krem katılıyor: Hydraskn All-day
Eye Refresh Gel-Cream. Canlandırıcı
haff jel krem, şşknlğ ve koyu halka
görünümünü azaltıyor. Canlandırıcı
donmuş su yosunu, denz börülces ve
Fransız lavantası le göz çevresn ferahlatıyor ve nem le beslyor. Su tutan
polmerler, clde masaj yapılarak uygulandığında su le beslyor ve taptaze br
hs bırakıyor. Anında ferahlatıyor, tüm
gün nemlendrme sağlıyor.

Mezoteraps Katkısı
Hedefe yönelk kşsel bakım alanında uzman Fransız dermokozmetk markası Lerac, lk yorgunluk tedavsne karşı
yüz mezoterapsnden yararlanarak gelştrdğ Mesolft
Cream le clt tonu eştszlğne ve yorgunluğa meydan okuyor! Dokulara dernlemesne enerj veren yapısı le yorgunluk belrtlern tamamen ortadan kaldıran Mesolft Cream
çerğndek vtamn ve mnerallerle cldn canlanmasını
sağlıyor. Düzenl kullanım le daha parlak, aydınlık ve enerj
dolu br clt mümkün.

Antoksdan Serum
Vchy Laboratuvarları, hızlı yaşam temposunun
(stres, yorgunluk, uykusuzluk, düzensz yaşam
vb.) clt üzerndek etklern keşfett ve bu etklere karşı cldn doğal ışıltısını ger kazandıran
lk antoksdan serumunu gelştrd. İçerğndek
meyankökü özü, ant-oksdan Ctrus Ravonods,
Adenosne ve Vchy Mnerall Termal Suyu le
eşt olmayan clt tonu görünümünde, cldn doğal ışıltısını ger kazanmasında ve clt dokusu
(lk yaş çzgler ve gözenekler) üzernde uzun
sürel etk gösteryor. İlk yaş çzgler ve gözeneklern görünümünde azalma sağlıyor.
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Murad’ın yepyen ürünü Tme Release Retnol Concentrate-Lokal
Kırışıklık Açıcı Serum, 6 hafta düzenl kullanım sonucunda dern kırışıklıkların görünümünü yüzde 45’e varan oranda azaltmaya yardımcı
olduğu klnk çalışmalarla kanıtlanmış. Tme Release Retnol çeren
patentl formülü hücre yapılanmasını artırarak, dern kırışıklıkların
görünümünü azaltmayı ve daha genç, sağlıklı, yumuşak ve pürüzsüz
br clt görünümü sağlamayı destekler. Formülünde yer alan Matrxyl
Synthe’6 gençleştrc peptt sayesnde hasarlı kolajen yapısını yenlemeye ve cldn elastkyetn arttırmaya yardımcı olur. İçerğndek
hyalüronk Ast ve Ceramde-3 le clde nem kazandırarak daha pürüzsüz ve genç br görünümü destekler.

Çok Amaçlı Clt Reng
Düzenleyc
Clt dokusuyla muhteşem br uyum sağlayan Lancome Vsonnare Krem; pürüzsüz,
aydınlık ve dolgun br clt görünümü yaratıyor. İçerğnde yer alan güçlü moleküller ve
hyalüronk ast sayesnde uygulandığı andan
tbaren clt dokusunda yenlenmş br hs
bırakıyor.

Clt Hassasyetne Karşı Maske
Cldmz, güneşe ışınları, tuzlu/klorlu su, kış sporları, kuru
hava koşulları gb pek çok dış etkene ek olarak, lazer, retnol tedavs gb pek çok profesyonel uygulamadan sonra
hassaslaşır. Kızarıklık/tahrş, kuruluk ve nemszlk, cltte
gergnlk hss ve sertlk, cansız ve mat görünüm geçc
clt hassasyetnn en öneml belrtlerdr. SknCeutcals
olarak çözümümüz btksel özlere sahp, yatıştırıcı Phyto
Correctve teknolojs. Yen Phyto Correctve Maske, çerğndek hyalüronk ast, botank özler ve dpeptt sayesnde
kullanıldığı an cld yatıştırır, clt ışıltısını yenler.

Botoks Etksn
Güçlendryor
Sothys; botoks etksn güçlendren kırışıklık
karşıtı bakım ürünü Sothys Bx Wrnkle Corrector le mmk çzglernzden ve kırışıklıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Kadın
ve erkeklere yönelk kokusuz ve jel yapıdak
Sothys Bx Wrnkle Corrector, yüzdek mmk
çzglernden ve kırışıklıklardan kurtulmak
steyenler çn botoks uygulamasının etksn
arttırmak ve br sonrak doza kadar botoksun
etknlğn uzatmak çn özel olarak gelştrlmş oluşuyla dkkat çekyor. Aplkatör başlığı
doğrudan kaz ayağı, alın ve dğer çzg oluşmuş bölgelere düzenl olarak uygulanarak
kırışıklılıkların görünümünü yleştrr, mevcut
botoks uygulamalarının etksn güçlendrr ve
ömrünü uzatır. Botoks uygulanmamış cltlerde
de yapılan ant-agng bakımı destekleyerek
gözle görülür hızlı sonuçlar sağlamak çn
yoğun etk sunuyor.
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Clt Temzlğ
Nuxe Pars, tabatın muczesn Pétales de Rose (gül
yaprağı) sersne taşıyor. Hassas cltlere özel tasarlanmış formülü sayesnde cldn temzleme htyacını
gderen Pétales de Rose sers güçlendrc, yumuşatıcı ve yatıştırıcı etksyle cld arındırarak yenlyor.
Hassas cltlere yüzde 100 uygun olarak tasarlanan
Pétales de Rose temzleme sersnn temel çerğ
olan nadde Rose Damascena gülü, özünde bulunan
alanton le cld yatıştırırken, çerğndek btksel glsern cldn htyaç duyduğu nem sağlıyor. Cld yenleme özellğ de bulunan Pétales de Rose temzleme
sersnde her clt temzleme alışkanlığına htap eden
7 farklı ürün bulunuyor: Makyaj temzleme suyu ve
sütü, hassas tonk losyon, temzleme jel ve köpüğü,
hassas peelng ve hassas maske.

Kırışıklık Karşıtı Bakım
Yaşam btks çeren 3 ayrı yaşlanma karşıtı bakım
sunan Yves Rocher Serum Vegetal’de, kırışık karşıtı
ışıltı veren, kırışık karşıtı-sıkılaştırıcı ve kırışık-sarkma
karşıtı serler yer alıyor. Her serde yaşam btks dışında farklı htyaçlara göre farklı çerkler de yer alıyor.
Belrmeye başlayan çzglerden ve kırışıklardan ya da
cldndek ışıltısız, cansız görünümden şkayetçysenz,
yaşam btksnn yanı sıra yeşl prnç özü çeren kırışık
karşıtı&ışıltı veren ser tam sze göre. Doğal özümseme teknolojsyle elde edlen muczev yaşam btks
aktfler kırışıklarınızla savaşırken; yeşl prnç özü,
hücrelern dengel oksjen alımını sağlayarak daha çok
enerj üretmesne yardımcı olur. Böylelkle clde kaybettğ canlılığını ve ışıltısını ger kazandırır.

Onarım Teknolojs
Göz çevres, yorgunluğun, stresn ve yaşlanma belrtlernn ortaya çıktığı lk bölgedr. Bunun sebeb göz
çevresndek dokunun yüzün genel dokusundan yüzde
40 daha nce olmasıdır. Kuruluk, çzg ve yorgunluk
gb belrtler lk olarak göz çevresnde kendn bell
eder. Göz çevres cldn genelnden daha fazla neme
htyaç duyar. Estée Lauder Advanced Nght Repar
serum teknolojsnn kullanıldığı lk göz maskesn
gururla sunar. Konsantre formülü le maksmum nemlendrme sağlayarak, çevresel faktörlere karşı koruma
sağlar. Göz çevresn yatıştırarak, aydınlık ve taze br
görünüme sahp olmanıza yardımcı olur. Modern hayatın neden olduğu, stres gb faktörlern yarattığı etkler en aza ndrr. Nemszlkten kaynaklanan kuruluk
ve nce çzg görünümünü yok eder. 10 dakkada gözlernz daha aydınlık, dnlenmş ve canlı br görünüme
sahp olur. Dokuz bleşenden oluşan yatıştırıcı formülü
le, anında bakım sağlayarak cld yatıştırır.
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Genel Görelk
Karadelk Etrafında
İlk Kez Başarıyla Test Edld
ESO’nun Çok Büyük Teleskopu le yapılan gözlemler
Samanyolu’nun merkez nde bulunan süper-kütlel karadel ğ n
etrafındak aşırı güçlü kütleçek msel alandan geçen b r yıldızın
hareket ne da r E nste n’ın genel görel l k teor s yle tahm n
ed len etk ler lk kez gözler önüne serd . Uzun süred r beklenen
sonuçlar ESO’nun Ş l ’dek teleskoplarıyla 26-yıldır süren b r
gözlem kampanyasının n ha noktası.
Kalın soğurucu bulutlar tarafından örtülen Dünya’ya en yakın
süper-kütlel karadel k Samanyolu’nun merkez nde 26 000
ışık-yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu kütleçek msel canavar Güneş’ n
4 m lyon katı kütleye sah p olup, çevres nde yüksek hızlarda
dolanan b r grup yıldızla çevr l . Bu aşırı ortam — gökadamızdak
en güçlü kütleçek m alanı — kütleçek m n f z ğ n keşfetmek
ve özell kle E nste n’ n genel görel l k teor s n test etmek ç n
mükemmel b r ortam sunuyor.
Yen ölçümler kütleçek msel kırmızıya-kayma adı ver len b r
etk y açıkça gözler önüne ser yor. S2’n n ışığındak dalgaboyu
değ ş m E nste n’ n genel görel l k teor s n n tahm nler yle
hassas b r şek lde uyuşuyor. Daha bas t Newtoncu çek m
teor s n n tahm nler nden olan bu sapma süper-kütlel b r
karadel k etrafındak yıldızın hareket nde lk kez gözlenm ş oldu.
Genel görel l k denklemler n n yer aldığı makales
yayınlandıktan yüz yıldan fazla b r süre sonra E nste n’ n haklı
olduğu b r kez daha spatlandı hem de hayal edeb leceğ nden
çok daha uç laboratuvar şartlarında!
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Tam Güneş Tutulması
Bletler Satışa Çıktı
Doğadak en etk ley c olaylardan tam güneş tutulması 2
Temmuz 2019 tar h nde Ş l ’dek La S lla Gözlemev ’nden
görüleb lecek. La S lla’dan görüleb lecek b r sonrak
tutulma 212 yıl sonra gerçekleşecek. 2 Temmuz 2019
günü Ay Güneş’ n yüzey n kapatarak Ş l ’n n kuzey ndek
150 k lometre-gen şl ğ nde b r bölgede etk l olacak tam
güneş tutulmasıyla gündüzü geceye çev recek. Dünya
genel ndek b nlerce z yaretç bölgeye seyahat ederek bu
olayı Ş l ’n n etk ley c manzarasına karşı zleme deney m
yaşayacak.
Ş l ’dek La S lla Gözlemev ’nden görüleb lecek olan
tutulma zaman olarak gözlemev n n 50. yılını kutlayacağı
yılda gerçekleş yor. Bu eşs z kavuşmayı kutlamak
ç n Avrupa Güney Gözlemev tutulma günü La S lla
Gözlemev ’nde 2019 Tam Güneş Tutulması etk nl ğ
düzenl yor. Tutulma zamanı öğleden sonrasına denk
geld ğ nden, günün ger kalanında da farklı b rçok etk nl k
planlanıyor. Bunlar arasında La S lla teleskopları turu,
konuşmalar ve çalıştaylar yer alıyor. Etk nl k b letler
ş md den satışa çıktı!
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23 Ağustos 2018’de Dünya atmosfer ndek
aerosoller n tanımları ve dağılımları bu
dramat k görselleşt rmede göster l yor.
Model ABD ve Kanada’dak yangınların
dumanı g b yanma süreçler nden
kaynaklanan ve Kuzey Amer ka le Afr ka
boyunca gen ş alanlara yayılan s yah
karbon parçacıklarını kırmızıyla göster yor.
Güney Kore ve Japonya yakınlarındak
tehl kel tayfunların ve de Hawa
yakınlarında bel ren kasırganın üzer nde
dönen den z tuzu aerosoller mav yle
göster l yor. Afr ka ve Asya çöller üzer nde
uçuşan toz se mor tonlarda göster l yor.

Sanatsal Manzaralar
RCW 38 yıldız kümes b ze muhteşem
b r manzara sunuyor. HAWK-I, RCW
38 g b tozla kaplı yıldız kümeler n
görüntüleyerek, ç kısımlarda oluşan
yıldızların benzers z görüntüler n elde
edeb l yor. Yüzlerce genç, sıcak ve büyük
kütlel yıldız çeren bu küme yaklaşık
5000 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. RCW
38’ n parlak, mav renkl bölge olarak
görülen merkez halen oluşmaya devam
eden çok sayıda genç yıldız ve öncülyıldıza ev sah pl ğ yapıyor. Bu yen oluşan
yıldızlardan çıkan yoğun ışınım çevredek
gazın parlamasına yol açıyor. Bu parıldama
daha soğuk olan, koyu kırmızı ve turuncu
gölgel renklere sah p bölgedek kozm k
tozla zıt renklerded r.

Güneş'e Yolculuk
Başladı
NASA’nın Parker Sondası geçt ğ m z
ağustos ayında fırlatıldı. Ve yed yıllık görev
boyunca Parker, Güneş etrafında k düz ne
tur atacak, son üç turunda 6.3 m lyon
k lometre kadar yakınlaşacak. Bu Yer ve
Güneş arasındak mesafen n yüzde 4’ü
c varına denk gel yor. Bu mesafede sıcağa
nasıl dayanacak? Parker Güneş Sondası
Projes Yardımcısı Nour Raouaf , “Uzay
aracı ve yükü yeryüzünde b z m maruz
kaldığımızın 500 katına kadar fazlasına
dayanab lecek kalkanlarla korunuyor,”
d yor. Parker, Güneş’ n elektr k ve manyet k
alanlarını, plazma ve enerj k parçacıkları le
güneş rüzgârlarını anal z etmek üzere dört
farklı aletle donatıldı.
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Ötegezegen Avcısı
Kuyruklu Yıldız Yakaladı
Nasa’nın Ötegezegen Geç ş Araştırma
Uydusu (TESS) geçt ğ m z ay b r kuyruklu
yıldızın görüntüler nden oluşan b r d z
nanılmaz fotoğraf yolladı. 25 Temmuz’da
17 saat boyunca yapılan gözlem testler
boyunca TESS, C/2018 N1 kuyruklu yıldızının
görüntüler n çekt . Bu kuyruklu yıldız Güney
Balığı takımyıldızı h zasında ve Dünya’dan
yaklaşık 48 m lyon k lometre uzaklıkta
bulunuyor. Çek len görüntülerde Güneş
etrafındak yörünges nde, sağdan sola
hareket görülüyor. Ayrıca Güneş’ n kuyruklu
yıldızı ısıtması sonucu oluşan gaz kuyruğu
görüntü boyunca uzanıyor ve kuyruklu yıldızın
hareket le yavaş yavaş dönüyor. B l m
nsanlarına göre gaz kuyruk, Güneş’ten çıkan
güneş rüzgârları le üst tarafa doğru taşınmış.

Satürn’ün Auroraları
Satürn’ün auroraları Dünya’dak ler g b m ? Bu sorunun
cevabını bulmak ç n Hubble Uzay Teleskobu ve Cass n
uzay aracı, Satürn’ün Kuzey Kutbu’nu zled ler. Bu süre
çer s nde Satürn’ün eğ m Kuzey Kutbu’nun Dünya’dan
açıkça görüleb lmes ne neden oldu. Bu görüntü, Satürn’ün
bulutları ve halkalarının morötes görüntüler n n b r
kompoz t . Dünya’da olduğu g b Satürn’ün kuzey auroraları
kutup çevres nde tam ya da parçalı halkalar oluşturab l r.
Ama Dünya’dak n n aks ne Satürn’ün auroraları genell kle
sp ral şekl ndeler ve gece yarısından ve şafaktan hemen
önce parlaklıkta z rve yapmaları daha muhtemel. Satürn’ün
auroraları, gezegen n ç manyet k alanını yakındak değ şken
güneş rüzgârına daha çok bağlıyor g b duruyorlar.

Spral Galaks
Sp ral galaks ler yandan bakıldığından neye benzerler?
Burada, yandan görülen görkeml sp ral galaks NGC
3628’ n, karanlık toz şer tler yle bölünmüş kabarık b r
galakt k d sk n kesk n teleskob k görüntüsü yer alıyor.
Elbette bu der n galakt k portre bazı astronomların aklına
popüler takma adı olan Hamburger Galaks s ’n get r yor.
Büyüley c ada evren yaklaşık 100,000 ışık yılı gen şl kte
ve kuzey bahar takımyıldızı Aslan yönünde, 35 m lyon
ışık yılı mesafede bulunuyor. NGC 3628 yerel Evren’dek
komşuluğunu Leo Üçlüsü olarak da b l nen b r gruplaşmada
başka k başka sp ral galaks M65 ve M66 le paylaşıyor. Bu
sp ral d sk n uzamış parlaması ve eğr l ğ nden muhtemelen
kozm k komşularıyla kütle çek msel etk leş mler sorumlu.
No: 31 EKİM 2018
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EVCİL VE YABAN
DOSTLARIMIZ İÇİN
4 EKİM HAYVANLARI
KORUMA GÜNÜ

KEDİLER, KÖPEKLER, ATLAR, EŞEKLER, KUŞLAR, BALIKLAR
VE DİĞERLERİ. YANİ YABANDAKİLER; KAPLANLAR,
ORANGUTANLAR, GERGEDANLAR, FOKLAR… ŞARTLAR
ONLAR İÇİN HEP ZORA GİRDİ. SADECE BİR GÜN YETMEZ
AMA BAZI ŞEYLERİ HATIRLAMAK VE BAŞKALARININ
ÖĞRENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN 4 EKİM’İ OLUMLU BİR ŞEKİLDE
DEĞERLENDİRİN.
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İnsanoğluyla hayvanlar arasındak lşkde gücün kmde olduğu malum. İpler
Homo Spaens’n elnde. Neredeyse 10
bn yıldır kedlerle, atlarla, köpeklerle, neklerle, koyunlarla, tavuklarla ve
daha onlarca türle br çıkar lşks kurmuş haldeyz. Kmnn etnden, kmnn
sütünden, kmnn gücünden, kmnn
avcılığından yararlanıyoruz. İlk başlarda
şler tamamen nsanın hayvanı beslemes, karşılığında ondan br fayda sağlamasından barett. Tamam tavukları
kesp yyorduk ama onlar da bu sayede
soylarını devam ettryordu. Köpekler
kopup geldkler kurtlardan sürülermz
koruyordu, kedler fareler yakalıyordu,
atlar arabaları çekyordu, öküzler tarlaları sürüyordu… Belk roller değşmed
ama lşknn boyutu artık daha farklı.
Artık keyfe keder hayvan beslemek de
söz konusu. Muhabbet kuşları salonların
başköşesnde evn eğlences olurken kedler sadece sevlmek çn beslenr hale
geld. Cns cns köpekler, yarıştırılan
atlar, kafeslerde beslenen kemrgenler,
konuşması beklenen papağanlar, akvaryumda seyredlen dünyanın öbür ucundan getrlmş balıklar, guanalar, güvercnler, kaplumbağalar…
Durum böyleyken nsanlarla “evclleşme” anlaşması mzalamış hayvanlar
çn her şeyn dört dörtlük olduğu düşünüleblr. Ama öyle değl. Hatta bazı
açılardan tam ters durumlar da ortaya
çıkıyor. Düşünün esk zaman köylernde br öküz, tarlayı süreblecek yegane
güçtü; öküzün ölmes o haneye ateş
düşmesyle eşdeğerd. İy br bekç köpeğ, kurtlara kurban gdnce ev halkı br
yakınını kaybetmş gb olurdu. İnsanlar
atlarına gözler gb bakar, büyük ve küçükbaş hayvanlarının sağlığı çn kendlernden feragat ederd. Belk evlernn
br köşesnde tropkal klmden gelmş
br papağanları yoktu ama güvercnler
onların onurlarıydı, gururlarıydı.
Bugünün evcl hayvanlarının payına
“lüks” br yaşam düşmekle beraber,
bazıları bunun tam zıttı br hayatı yaşamak zorunda kalablyor. Karne hedyes
olarak çocuklara alınan ama götürülen
yazlıklara terk edlen kedler, arabaların
arkasında sürüklenen köpekler, faytonların ağırlığıyla canları çıkan atlar,
öldürülesye dövülen eşekler, hayatları
kendler kadar olan br oda ve mezbahadan baret kesm hayvanları, yem
verlmes unutulduğu çn br avuç suda
ters dönen balıklar nsanların hayvanlara karşı kayıtsızlığının br ürünü. İşte
bu yüzden 4 Ekm, Hayvanları Koruma
Günü lan edld.

Br Gün Değl, Her Gün Koruma

Bu özel günün öncelkle amacı gezegenmzdek hayvan türlernn devamını sağlamak çn br farkındalık
oluşturablmek. İnsan nüfusu sürekl
artıyor. Günümüzde 7 mlyarı aşkın nsanın yaşadığı hesaplanırken bu sayının
2050’de 9 mlyara çıkması söz konusu.
Hayvanların çoğu çnse durum tam ters. Örneğn Akdenz foklarından sadece
500 tane kalmış durumda, Java gergedanlaındansa 50! Pandaların sayısı bn
600, kaplanlarınsa 3 bn 200. Afrka
fllernn sayısı 690 bne kadar çıkıyor
olsa da kaçak avlanma ve habtat kaybı
gb nedenlerden dolayı bu sayı sürekl
azalıyor. Geçmşte Güneybatı Asya’da
brçok yerde yaşayan orangutanların
sayısı 50 bnn altına düşerken sadece Sumatra ve Borneo’da hayatlarını
devam ettreblyorlar. Türlerden br
yok oldukça besn zncrnde br basamak daha yok oluyor ve dğer türler de
tehdt altına gryor. O olmasa kaçak
avcılık, mara-tarıma-sanyeye açılan
alanlar, turstk faalyetler, çevre krllğ hayvanların yaşam alanlarını gün be
gün kaybetmesne sebep oluyor.
Yaban hayvanlarının çoğu koruma bölges lan edlen alanlarla yaşayamaya
devam edyor. Fakat bu alanların yüzölçümü dünyanın sadece yüzde 12’sne
denk gelyor. Özel projeler, durumun
cddyetn kavramış kurumlar, sağduyulu nsanlar sayesnde belk br fırsat
yakalanmış olablr ama bunun çn çok
cdd çalışılması ve kötü gdşatın tamamen önüne geçlmes gerekyor. Br
de koruma alanları dışında, şehrlerde,
sokaklarda, evlerde yaşayıp da kötü
muamele gören havyanlar var. Ne yazık
k sosyal medyada hayvanlara şkence
veya hunharca öldürme haberler karşımıza sık sık çıkıyor. 4 Ekm, nsanların
en yakınında yaşayıp onlara hayat enerjs vermeye devam eden ked, köpek, at,
eşek, serçe çn de var.

Doğu vs. Batı

Doğu ve Batı medenyetler arasında
hayata dar brçok görüş ve yaşayış
farklılıklarından brs de hayvan beslemekte kendn gösterr. Avrupa’dan yola
çıkıp Marco Polo gb Çn’e dek uzanan
br rotada lerlersenz sokaklarda daha
çok hayvan görmeye başlarsınız. Hatta maymunlardan farelere, neklerden
bazı balık türlerne brçok hayvan kutsal kabul edlr. Bazıları da kutsal olarak
görülmeseler de fazlasıyla şımartılmıştır. Örneğn Osmanlı saraylarında kedlern samur kürkler üzernde doğum
yaptığı blnyor! İslam toplumlarında
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4 Ekm Hayvanları
Koruma Günü'nün
öncelkl amacı
gezegenmzdek
hayvan türlernn
devamını sağlamak
çn br farkındalık
oluşturablmek.

“mekruh” kabul edlen köpekler ble br
şeklde beslenmş, eve alınmamışlar
ama bahçelerde, sokaklarda karınları
doyurulmuştur. Bunda bu hayatta yardım edlen, beslenen, korunan havyanın
ötek alemde dle gelp, o kş hakkında
olumlu şahtlk yapacağı ve cennetn
kapılarının açılmasına yardımcı olacağı
nancının büyük br rolü vardır. Bu yüzden Doğu’nun sokakları ve şehrler, köpekl sokaklar ve şehrlerdr.
Batı’daysa keyf çn beslenen hayvanlar genelde evn çndedr. Sokaklarda
hayvan yaşamaması br medenyet gösterges olarak kabul edlmş, zamanında Osmanlı’ya medenleşmek styorsa
sokak köpeklernden kurtulması yönünde telknde bulunulmuştur. İstanbul’da
k kez yaşanan köpek sürgünü de bu
düşünceyle yapıldı. Batı hayvanı beslemekle yetnmez; onun cnsnn bozulmamasına dkkat eder. Cns köpekler
prenslern, derebeylern avlarda kullanılmış, soylarının tnayla korunmasına
özen gösterlmş. Batı bunun dışında
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sokakta kend kendne çoğalan, üreyen
köpeklere hayat hakkı tanımamıştır.
Bugün ble evcl br köpek sokağa bırakılsa toplama merkezne götürülür, üç
gün çnde sahplenlmezse uyutulur.
Bu köpeklere dördüncü gün hakkı tanınmaz.
Evde hayvan beslemek, öncesnde çok
düşünülmes gereken br şeydr. Belk
br kıyafet, moblyayı, hob nesnesn
br yerden sonra çöpe atablr, br başkasına vereblrsnz ama bunu evcl
hayvanlar üzernde yapamazsınız. Yapmamalısınız. Kednn kumunu temzlemek, köpeğ enerjsn boşaltana kadar
yürütmek ve koşturmak, muhabbet
kuşunun kafesn temzlemek sıkılsanız
da günlük hayatınızın dnamkler çnde
olması gerekr. Tüm bunları ve çok daha
fazlasını göze aldıktan sonra en yakın
barınaklardan brne gdp sze muhtaç
olan ve emn olun sz, szn onu sevdğnzden çok daha fazla sevecek br
hayvanı evnze alın. Onun çn brlerne
para ödemenn, belk de onu çok daha
değerszleştreceğn unutmayın.

İLMEKİMİ İN
A YAPI I
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Ja Zhang-ke’nn Cannes’da yarışan son
flm Jang Hu Er Nv / Ash Is Purest
Whte, Flmekm’nde gösterlecek. Ash
Is Purest Whte, Çn’n son yıllardak dönüşümünü gangster dünyasında geçen
br aşk trajeds yoluyla anlatıyor. Ash
Is Purest Whte, sevgls yerne hapse
gren br kadının salıverldkten sonra
ülkesnn değşmne tanıklık etmes
ve sevglsn aramasını konu ednyor.
Cannes’da Snefl Derneğ tarafından
Jür Özel Ödülü ve Zhao Tao’ya En İy
Kadın Oyuncu Ödülü verlen flmn esn
kaynakları, John Woo ve Johnne To’nun
janghu Çn mafya flmler. Her flmnde
sürprzlerle zleycnn karşısına çıkan
snemacı Ja Zhang-ke’nn daha önce
Flmekm’nde Günahın Dokunuşu ve
Dağlar Uzaklaştığında flmlern zlemştk. Ja Zhang-ke flmn şöyle tarf
edyor: “Toplumun kıyısında yaşayan br
çftn hkâyes - kayıp gençlğm ve gelecek hayallerm… Yaşamak, sevmek ve
hür olmak…” Flmn görüntü yönetmen

LIMA

I Stand Alone’u beğenmednz; Irreversble’den nefret ettnz; Enter the Vod’dan tksndnz; Love’a küfrettnz. Br
de Flmekm’nde Clmax’ deneyn! İzleyclern sonuna kadar zorlayan Gaspar
Noé, Cannes’da Yönetmenlern On Beş
Günü bölümünün en y flm seçlen
Clmax’te de kuralı bozmuyor. “Rüya
ve kâbuslarını” perdeye yansıtan Noé,
son flmnn merkezne bu kez dansçıları yerleştryor. Dansçılar son provalarını yaptıktan sonra beklenmedk
br gelşmeyle Noé tarzı sürprz, hazmı
zor olaylar brbrn kovalıyor. Clmax’n
dansçılarını dansçı-müzsyen Kddy
Smle Pars’te dans savaşlarından seçt. Flmn koreografler Dplo, Sa, Björk,
Rhanna, 30 Seconds to Mars’la çalışmış, Los Angeles’lı Nna McNeely’ye at.
Koreograf rolündek Sofa Boutella’yı
Kngsman flmnden tanıyoruz. Flmde
waacker, krumper ve electrodancers
gb farklı sokak tarzları yer alıyor.
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The Wonders / Muczeler le sevdğmz
Alce Rohrwacher’n
son flm Lazzaro Felce günümüz dünyasını mstk öğelerle ele
alan br dostluk hkâyes anlatıyor. İtalyan
snemasının yükselen
yeteneklernden Alce
Rohrwacher’n nsanın
ruhuna şleyen flm, hem tarzı
hem konusuyla efsane Pasoln’nn yapıtlarını anımsatıyor. Düz
br zaman çzgs zlemeyen ve
Super16 flmle çeklen Lazzaro
Felce, özellkle flme adını veren
masum Lazzaro rolündek Adrano Tardolo’nun performansıyla
öne çıkıyor.

LAZZAR ELI E

Los Angeles’ta komplo peşnde: Davd
Robert Mtchell’dan
Under the Slver Lake
Flmekm’nde! Under
the Slver Lake, It Follows le hayranlığımızı
kazanan Davd Robert
Mtchell’ın Cannes’da
dünya
prömyern
yapan son flm. Htchcock’tan esnlenen,
popüler kültüre sonsuz gönderme çeren
Under the Slver Lake,
yönetmennn tabryle
“Los Angeles denen o
karanlık ve çarpık fantez dünyasını” keşfe
çıkıyor. Never Let Me
Go le tanıyıp sevdğmz, Örümcek Adam’la ününü
pekştren Andrew Garfeld’ın
neredeyse tek başına sürükledğ
Under the Slver Lake, cnayetlerden çzg romanlara, küresel
komplolardan şarkılardak gzl
mesajlara geçveren çok hareketl, çok renkl br kara flm.

UN ER E ILVER LAKE

Cannes’da Belrl Br
Bakış bölümünde dünya prömyern yapan,
Lukas Dhont’un yönettğ Grl, 15 yaşındak
ergen br trans breyn
balern olma mücadelesn anlatıyor. Grl, Cannes’da
FIPRESCI Ödülü, En İy İlk Flm’e
verlen Altın Kamera, Kur Palmye ödüllern kazandı, başroldek
genç oyuncu Vctor Polster’e En
İy Oyunculuk ödülünü getrd.
Flmn çıkış noktası, yönetmen
Dhont’un 2009’da Belçka’da br
gazetede okuduğu haber. Dhont,
“böyle br cesaret öyküsü, benm lk flmmm konusu olmalı”
dyerek yola çıkmış. Grl, Oscar
and the Wolf’un “Strange Entty”
şarkısına çektğ klple de tanınan
Dhont’un yönettğ lk uzun metrajlı flm.

IRL

E U E A A K UIL

The House That Jack
Bult, parlak oyuncu
kadrosuyla göz kamaştırırken
dehşet
verc hkâyes ve görsellğyle
zleycler
ve eleştrmenler kye
böldü. Her flmnde
zleycy zorlayan Von
Trer, Cannes’da dünya prömyern yapan
son flmnde çıtayı
yce yükseltt. Flm,
1970’lerde başlayıp,
br ser katln 12 yıl
boyunca şledğ korkunç cnayetler katln
gözünden takp edyor.
The House That Jack
Bult, 2013 tarhl Nymphomanac’tan bu yana sessz kalan Lars
Von Trer’n ve Matt Dllon’ın muhteşem dönüşlern haber veryor.
Flmn oyuncu kadrosunda ayrıca
Bruno Ganz, Uma Thurman, Rley
Keough de yer alıyor.
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Efsane Jean-Luc Godard’ın yen flm Le
lvre d’mage / The
Image Book, dünya
prömyern
yaptığı
Cannes’da lk kez verlen Özel Altın Palmye’y kazandı. Dünyanın en yaratıcı, hçbr
kalıba sığmayan yenlkç yönetmenlernden Godard’ın bu son
flm yne kışkırtıcı, yne zorlayıcı,
poltk ve zhn açıcı. Farklı formatların, görüntü kaynaklarının,
ses parçalarının kolajlandığı The
Image Book, Godard’ın snemada
artık hçbr şeye özgün denlemeyeceğn dda eden br zhn egzersz, görsel br bombardıman,
yne heyecan verc br başyapıt.

E IMA E K

The House That Jack
Bult, parlak oyuncu
kadrosuyla göz kamaştırırken
dehşet
verc hkâyes ve görsellğyle
zleycler
ve eleştrmenler kye
böldü. Her flmnde zleycy zorlayan Von Trer, Cannes’da dünya
prömyern yapan son flmnde çıtayı yce yükseltt. Flm, 1970’lerde başlayıp, br ser katln 12 yıl
boyunca şledğ korkunç cnayetler katln gözünden takp edyor. The House That Jack Bult,
2013 tarhl Nymphomanac’tan
bu yana sessz kalan Lars Von
Trer’n ve Matt Dllon’ın muhteşem dönüşlern haber veryor.
Flmn oyuncu kadrosunda ayrıca
Bruno Ganz, Uma Thurman, Rley
Keough de yer alıyor.

URNIN

“Crusng” Bran de
Palma, “Profondo Rosso”yu Bruce LaBruce
çekseyd… Un Couteau
Dans Le Coeur / Knfe+Heart Flmekm’nde! Yann Gonzalez’n
yönettğ, Cannes’da
Altın Palmye çn yarışan KNIFE+HEART’ın
başrolünde Vanessa
Parads müthş br performans
gösteryor. Vanessa Parads, âşık
olduğu kadını yenden kazanmaya
çalışırken br yandan da oyuncularını teker teker öldüren ser katln
peşne düşen br flm yönetmenn canlandırıyor. Flmde rol alan
Félx Martaud, hem “Kalp Atışı
Dakkada 120”, hem de “Sauvage”
flmlernn oyuncu kadrosunda yer
alıyor. 1970’ler estetğ, tutkulu
aşklar, saplantılı katller, bayağılığa kaçmayan br erotzmle slasher’a göz kırpan br cnayetler slsles… Knfe+Heart şmdden br
kur klasğ olmaya aday.

KNI E EAR

MAN Y

Amansız br tarkat,
cehennem
kaçkını
katller, ntkam peşnde kana susamış
br adam… Başrolünde Ncolas Cage’n
efsaneleştğ Mandy,
eş tuhaf br tarkat
tarafından katledlen
Red’n ntkam arayışını anlatıyor.
İlk göstermn Sundance’te, uluslararası göstermn Cannes’da
yapan Mandy, hayalle gerçek
arasında gdp gelrken 1980’ler
estetğn bolca kan, aksyon ve
tuhaf br fantez dünyasıyla buluşturuyor. Panos Cosmatos’un
yönettğ, müzklern Jóhan Jóhansson’un besteledğ flmn yapımcılarından br de Eljah Wood.
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A ARILI
KARİYERE
İ EN Y L

GELİŞEN TEKNOLOJİLER
ÇALIŞANLARDA ARANAN YETKİNLİKLERİ
DE ETKİLİYOR. ÖZELLİKLE
DİJİTALLEŞMENİN ETKİLERİNİN
YAKINDAN GÖRÜLDÜĞÜ SEKTÖR VE
DEPARTMANLARDA KARİYER YAPMAK
İSTEYEN ADAYLARIN, GİTTİKÇE
SAYISALLAŞAN DÜNYANIN TALEP
ETTİĞİ YETKİNLİKLERE SAHİP OLMASI
ZORUNLU HALE GELİYOR.
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Türkye’nn genç yetenekler en y
şrketlerle buluşturan onlne karyer
platformu toptalent.co, karyer hedefne ulaşmak steyen genç yeteneklern;
letşm, takım çalışmasına uyumlu
olmak, lderlk, zaman yönetm gb
yetknlklern yanı sıra, teknk blg ve
becerlere de sahp olmaları gerektğnn alnı çzyor. toptalent.co, djtalleşen dünyada başarılı br karyere sahp
olmak steyen genç yeteneklere şu
yetknlklere sahp olmalarını öneryor:
Offce Programlarını Çok İy
Öğrenn:
Artık hemen herkesn bell br orada
da olsa bldğ ofs programlarında
uzmanlaşmanız y br çalışma hayatı
çn zorunlu hale geld. Özellkle Word,
Excel ya da PowerPont programlarını
tüm kısa yolları ve özellkleryle blmek
hem şnz daha hızlı yapmanıza hem
de yaratıcı uygulamalarla mükemmel
şler çıkarmanıza yardımcı olacaktır.
Tasarım Programlarından En
Azından Brne Hakm Olun:
Özellkle djtal pazarlama ya da sosyal
medya uzmanlığı gb pozsyonlarda
çalışacaksınız, bell düzeyde tasarım
programların hakm olmanız gerekecek. Tasarımcı olarak çalışıyorsanız da

en azından br programda tamamen
uzmanlaşmalı, faydalı olablecek dğer
programları da bell düzeyde öğrenmelsnz. Bu alanda öne çıkan programlar şunlar: UX Desgner, Photoshop,
HTML,Illustrator, CSS ve UI Desgn.
Yapacağınız şe göre hang programda
uzmanlaşmanız gerektğne karar vereblrsnz.
Arama Motorlarını Kullanmayı
Öğrenn:
Artık merak ettğmz her şey herhang br arama motorunu kullanarak
kolayca bulablyoruz. Ancak, spesfk
konularda dernlemesne br araştırma
yapmanız gerektğnde kullandığınız
arama motorunun algortmasının nasıl
çalıştığını blmenz, doğru sonuçlara
daha kısa sürede ulaşmanızı sağlayacaktır.
Raporlayablme Becerlernz
Gelştrn:
Tüm çalışmaların sonuçlarını, elde edlen verler analz ederek, başkalarının
da anlayacağı şeklde düzenleyeblmek
hemen her ş çn oldukça önemldr. Analtk düşüneblme yeteneğnzn
yanı sıra, raporlamada kullanacağınız
programlarda ne kadar usta olduğunuz
da bu alandak başarınızı öneml ölçüde etkleyecektr.

Güncel Olun:
Djtal dünyada her şey çok hızlı değşyor ve gelşyor. Bu nedenle özellkle
gelşmeler yakından takp etmenz
blglernzn güncel olması çn öneml.
Örneğn eğer djtal pazarlama alanında çalışıyorsanız; Google, Facebook
ve Twtter gb önde gelen oyuncular
düzenl olarak ücretl reklamcılık
platformlarını ve algortmalarını değştrdkçe en son değşklkler takp
etmelsnz, aks takdrde bu yoldak
çabalarınız oldukça zorlaşır.
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46_ şimdi detoks zamanı
50_ altın yıllarınızı iyi değerlendirin
54_ günübirlik rotalarla sonbaharda
tatile devam!
60_ çocukların beslenmesinde
bu önerilere dikkat!
64_ sonbaharda evinizi
yenilemek için ipuçları
74_ selfie'siz olmaz!
80_ aracınızı nasıl satarsınız?
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YAZ TATİLİNDE DOYASIYA YEDİNİZ İÇTİNİZ. ŞİMDİ DE YAZ
BİTMEDEN ALDIĞIM TÜM TOKSİNLERDEN ARINMALIYIM
DİYORSANIZ, MOYRA’NIN BURCUNUZA ÖZEL HAZIRLADIĞI
DETOKS TARİFLERİNE MUTLAKA GÖZ ATIN.
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Kendn motve eden, grşmc ve hemen harekete
geçen koçlar; detoks ş tam
sze göre! Br koç olarak genelde baş ağrısı ve snüs lthabından
mustarpsenz eknezyanın dahl olduğu
detoks tarfler seçmenzde fayda var.
Lmon, zencefl, kırmızı bber, portakal
ve eknezyayı karıştırdığınız şfalı br detoks pek çok sıkıntınızı çözmüş olacak.

Boğa

Keyfne düşkün ve yemey
fazlasıyla seven boğalara,
şşknlk ve yedkten sonra
keşke yemeseydm hssn geçrecek br tarf öneryoruz. Nane yaprakları, zencefl, yeşl elma, salatalık ve
rezene le hazırlayacağınız bu yemyeşl
detoks le kendnz hç olmadığı kadar
rahatlamış hssedeceksnz.

İkzler

Çeştllk arayan kzler, zhnnz ve bedennz çn br
şeyler yapmanın zamanı
szce de gelmed m? Sadece
üç malzemeyle hazırlayableceğnz bu
tarfle hem snr sstemnz rahatlayacak hem de vücudunuzda brken ödemden kurtulacaksınız. Salatalık, pırasa ve
tonk karışımı tam da sıcak yaz günlerne yaraşır ferahlıkta!

Yengeç

Yazı ales le dnlenerek
geçrmey seven yengeçler,
şmd sze vereceğmz tarf hem kendnz çn yapablr
hem de sevdklernze kram ederken
hoş sohbet garant edeblrsnz. Bu
tarf hem vtamn deposu hem de clt
dostu! Mango, Hndstan cevz suyu ve
ananası karıştırıp çne stedğnz kadar
buz ekleyn ve keyfn çıkarmaya bakın!

Aslan

Enerj verc ve canlandırıcı br şeyler denemeye her
zaman hazır olan aslanlar,
yıllardan ber güçlenmek ve
gençleşmek çn pek çok ürün çersne katılan zencefl le tatlandıracağınız
ve sz 10 aslan gücüne çıkaracak bu
detoks tarfn çok seveceksnz. Elma,
portakal, havuç ve zencefl sıkıp gersn doğa anaya bırakablrsnz.

49
Başak

Sade ve gösterşsz ama br
o kadar da etkleyc ruha
sahp başaklar, tam da szlere htap eden bu süper yeşl
detoks tarfyle ruhunuzdak, bedennzdek ve zhnnzdek bütün toksnler
dışarı atacağınızdan emn olablrsnz.
Malzemelere gelecek olursak; kale, ıspanak, salatalık, maydanoz ve pırasa.

Teraz

Terazlern
hayatındak
denge ve ahenk düşkünlüğünü detoks seçmnde de
devam ettrmeler gerekr. Bu
Ph dengeleyc detoks tarf tam da sze
göre. Salatalık, lmon, rezene ve ıspanak le vücudunuzdak su oranının alkal
ve astlk oranını mükemmel br dengeye kavuşturablrsnz.

Oğlak

Çalışmayı çok seven oğlaklar, ofste geçrdğnz
uzun ve hareketsz saatler
ayaklarınızda, bacaklarınızda
ve eklemlernzde sıkıntılar yaratablr.
Kraz, üzüm ve şeftal gb meyveler
ödem atmaya yardımcı oluşlarıyla blnrler ve eklem sıkıntılarını azaltmada
kullanılırlar. Bu yüzden şmd vereceğmz tarf, özellkle szn gb şkolkler
çn mükemmel br seçenek. Malzemeler; kraz, greyfurt ve stedğn br başka
çekrdekl meyve.
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Akrep

Duygularını yoğun yaşamayı seven akreplern çeceğ
detoks suyu da yoğun olmalı! Okülte meraklı oluşunuzdan dolayı, doğanın sunduğu renklerden beslenen bu çecek sayesnde
zevkten dört köşe olacaksınız. İhtyacınız olan malzemeler se; yaban mersn,
böğürtlen, ahududu ve pancar şerbet.
Bu mor güzellğe hazırlıklı olun.

Kova

Kovaların özgür ve sıra dışı
ruhunu, tıpkı ona yaraşır br
tarfle taçlandırmak gerekr.
Kv, ıspanak ve son zamanların oldukça popüler olan çeceklernden
br olan Hndstan cevz le hazırlayacağınız detoks, kalbnzn ve snr sstemnzn arasındak dengey sağlayıp
korurken yaptığınız spor antrenmanları
sonrasında kaslarınızın hızla yleşmesne de yardımcı olacak. Öylek çok kısa
sürede etksn fazlasıyla göreceksnz,
rahatlayacaksınız.

Yay

Yen şeyler denemey seven, yabancı dyarları keşfetmekten fazlasıyla keyf
alan yaylar, şmd vereceğmz tarf adeta ruhunuzu yenleyecek.
Enerjnze enerj katacak olan bu tarfn
egzotk malzemeler tam da szlere
göre. İhtyacınız olan malzemeler se
şöyle: Zerdeçal, gnseng, mangostan,
kv ve bergamot.

Balık

Zamanının çoğunu hayal
kurmakla geçren balıklar,
öyle k bazen bu durum yattığınız anda uykularınızın kaçmasına ble neden oluyor. Bu yüzden
sze önereceğmz detoks tarf, tam da
yatmadan kısa br süre önce çp rahatlamak çn yaratılmış gb. Muz, Hndstan cevz suyu, br parça lavanta yağı
ve yaban mersn le tatlı rüyalara dalacaksınız. Tarflernze daha önce lavanta yağı eklemedysenz, az br mktarla
deneyerek başlamalısınız!

ADA
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ALTIN YILLARINIZI
İYİ DEĞERLENDİRİN
SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL TÜM DÜNYADA KADINLAR 30’LU YAŞLARLA BİRLİKTE
KENDİLERİNİ İHMAL ETMEYE BAŞLIYOR. OYSA BU YAŞLAR BESLENMEDEN EGZERSİZE,
SOSYAL YAŞAMDAN İŞ YAŞAMINA ASIL KENDİLERİNE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN BİR
DÖNEM. DİYETİSYEN EMRE UZUN’A NEDENİNİ, NASILINI SORDUK.
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Kadınlar d yet en fazla 30’lu yaşlarında hmal eder. Çeş tl
sebepler (aslında bahaneler ) vardır. K m kar yerler nde
basamakları hızla tırmanmaya başlamıştır. K m anne olmuş
çocuk büyütmekted r. K m a les ndek bazı yaşı ler k mseler n
bakımından sorumludur vesa re. Ama sonuçta heps d yet ve
k lo vermey erteler. Oysa b lmed kler şey şu: 30’lu yaşlarda
ver len k lolar, 40’lı yaşları ve menopoz önces n daha sağlıklı
karşılamalarına yarar.
Neden başka yaşlar değl de 30’lu yaşlar bu kadar öneml?
Hayatın temeller n n kurulduğu, meslek hayatının başladığı,
sosyal yaşamdan key f almanın tadına varıldığı 20’l
yaşların koşuşturmasından sonra, 30’lu yaşlara g r ld ğ nde
metabol zmamızın esk s ne göre yavaşladığını net b r şek lde
h ssetmeye başlarız. B rçok k ş genelde “Esk den yed ğ m n
aynısı y yorum fakat k lo alıyorum” der. Gerek yaşla b rl kte
metabol zmanın yavaşlaması gerekse hareket n azalması, kron k
hastalıklar, evl l k, çocuk sah b olma, erken menopoz, stres, ş
g b faktörler k lo alma sebepler d r. Menopoz dönem nde östrojen
hormonunun düzens zl kler , stres, yeters z uyku kadınlarda k lo
artışına sebeb yet vereb l r. Bu dönemde k ş ler n beslenmes n
mutlaka yen den gözden geç rmes gerek r.
Hormonların bundak rolü nedr?
35 yaşını aşmış erkek ve kadınlarda bazı hormonlar da k lo
alma neden d r. Örneğ n östrojen fazlalığı başlıca hormonal
denges zl klerdend r ve fazla k loya sebep olab l r. Çünkü östrojen
sev yeler progesterona bağlı olarak yüksek sey r etmeye ve
östrojen baskınlığı yaşanmaya başlar. Bunun başlıca gösterges
de karın bölges yağlanması, k lo alımı, ruh hal nde değ ş kl kler ve
ş şk nl kt r.

METABOLİZMA HIZIMIZ BİZ YAŞLANDIKÇA
YAVAŞLAR. 30’LU YAŞLARDAN İTİBAREN
HER 10 YILLIK DÖNEMDE VÜCUDUMUZ
%2 İLA %4 ORANINDA DAHA AZ ENERJİ
YAKMAYA BAŞLAR. BUDA VÜCUDUMUZDA
YAĞLANMA OLARAK ORTAYA ÇIKAR.
Östrojen kadınlara özel br hormon değl myd?
İnanış o yönde ama erkekler de östrojen fazlalığı problem
yaşayab l r. Çünkü çevresel östrojen denen b r gerçek var. Yalnız
erkeklerde östrojen baskınlığı bel rt ler genelde 40 yaş sonrası
ortaya çıkar ve karın bölges yağlanmaya, saçlar dökülmeye,
göğüs oluşumu ve hals zl k gözlemlenmeye başlar. Y ne böyle
t ro tler var. Vücudunda an ve beklenmed k şek lde yağlanma
gözlemleyenler n t ro t bezler n kontrol ett rmes n öner r m.
Östrojen fazlalığına dönecek olursak, ş şk nl ğe ve ödeme de
neden olab leceğ n b lmem z gerek. Zararlı östrojen depo ed l r ve
atılması da zordur. Bu durum menopozda da devam edeb l r. Kadın
regl olmaz ama progesteron da salgılamaz. Oysa progesteron
doğal d üret k şlev ne sah pt r ve kalor ler enerj ye çev rmeye
kanal ze edeb l r. Ancak salgılanmayınca ş şk nl k kalıcı hale gel r
ve vücut alınan kalor ler metabol ze edemed ğ ç n bu kalor ler
vücutta yağ olarak depolanır.”
Br yanda hormonlar dğer yanda ağır sorumluluklar…
Kadınlar arada br program uygulayıp nasıl klo verecek;
bunun br yolu, br programı var mı?
Programdan çok Üç Em r ve Yed Altın Kural var. Önce em rler
sıralayalım, sonra da kurallara bakalım:
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* Enerj n kend ne saklama, harca!
* Kem k sağlığını düşün, kals yum ve D v tam n al!
* Metabol zmanı hızlandır, yoksa gün ç nde enerj harcayamazsın!
Önce bu 3 uyarıyı açıklayalım:
Enerj harcamak: Menopoz dönem , kadınların c dd oranda k lo
aldıkları ve bu k loları verememekten yakındıkları b r dönem. Bu
dönemde vücutta oluşan bazı değ ş kl kler neden yle harcadığınız
enerj de de b r azalma oluyor. Doğal olarak bu da k loları
beraber nde get r yor, vücut kompoz syonları değ ş yor, duruş
bozuklukları b le gözlemlen yor. Yapmanız gereken şey bas t:
Yed kler n z sınırlayacaksınız ve hareketl l ğ n z artıracaksınız. Zor
g b göründüyse şunu düşünün: Bunun yararını yaşlandığınızda
göreceks n z, ş md değ l!
Kemk sağlığı, kalsyum ve D vtamn: Osteoporoz ded ğ m z
şey, kem klerde yaşanan kals yum kaybıyla b rl kte kem kler n
kolay kırılır hale gelmes d r. Ve bu durum, maalesef menopoza
g rm ş kadınlarda daha sık görülür. Osteoporozu engellemek de
s z n el n zde… Beslenmen ze d kkat edeceks n z ve egzers zler
hmal etmeyeceks n z! Kals yum ve D v tam n çeren gıdalar da
d yet l sten zde mutlaka yer alacak…
Hızlanan metabolzma!: B z m bell b r yaşın üstündek
hanımlarımızda genell kle aynı yaklaşımla karşılaşıyoruz: “Aman
doktor bey, bu saatten sonra öyle yapsam ne olur yapmasam ne
olur!” Yanlış! Çünkü metabol zma hızımız b z yaşlandıkça yavaşlar.
30’lu yaşlardan t baren her 10 yıllık dönemde vücudumuz %2
la %4 oranında daha az enerj yakmaya başlar. Yakamadığımız
bu enerj de vücudumuzda yağlanma olarak ortaya çıkar ve
sağlığımızı tehd t eden b rçok hastalığı davet eder. Özell kle karın
bölges ndek yağlanma kalp hastalığı, yüksek kan basıncı, nsül n
d renc le sonuçlanır k bu da d yabet r sk demekt r!

Dyetsyen Emre Uzun, 30-40 yaşları arası kadınların dkkat etmes
gerekenler ve uyması gereken 7 kuralı açıkladı.

7 ALTIN KURAL
Bunlar, metabol zmayı hızlandırmanın yollarını
gösteren b r takım uygulamalar. Bunları hayata
geç rd ğ n z, günlük yaşamınızın rut n hal ne
get rd ğ n z anda metabol zmanız kend ne uygun
b r tempo tutturur ve s z müdahale etmed kçe
aynı tempoda çalışmaya devam eder.
Ned r bu Yed Altın Kural, bakalım:
Güne kahvaltıyla başlayın: Sabahları
kahvaltıdan sonra metabol k hızınız %10-25
oranında artar çünkü kahvaltı, metabol zmanızın
uyanmasını ve enerj harcayıcı duruma gelmes n
sağlar, zaten temel şlev de budur! Şunu
unutmayın: Sabahları h çb r şey yem yorsanız
gün ç nde daha az kalor yakarsınız.
Öğün atlamayın: Öğün atlamak, gün ç nde
daha az kalor yakmanıza neden olur. Bu da
d ğer öğünde y yeceğ n z fazladan yemekler n
vücuda aşırı b r enerj yüklemes anlamına
gel r. Aşırı enerj de akacak mecra bulamaz,
vücudunuzda yağ olarak depolanır!
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Günde en az 8-10 bardak su çn: Su kaybı
metabol zma hızınızı %2-3 oranında azaltır.
Bol su çt ğ n z zaman dolaşım, s nd r m ve
solunum s stemler n z dengel çalışacak ve
metabol zmanız hızlanacak demekt r.
Düzenl egzersz yapın: Düzenl olarak
egzers z yapmak da metabol zmanızı hızlandırır.
Özell kle aerob k egzers zler veya dayanıklılık
antrenmanları hem kas kütlen z artırır hem de
metabol zma hızını yükselterek daha fazla kalor
yakmanızı sağlar.
Proten göz ardı etmeyn: İnsan vücudu,
karbonh dratları s nd rmek ç n yaktığı kalor n n
k katını prote nler s nd rmek ç n yakar.
Haftada k kez balık olmak üzere beslenme
planınıza daha fazla prote n ekley n. Örneğ n
Omega 3 yağ as tler çeren somon türü balıklar,
vücutta yağ yakan enz mler artırdığı ç n daha
fazla terc h edeb l rs n z.

Sofradan baharat eksk olmasın: Baharatlı
gıdalar metabol zmanın hızlanmasını sağlar.
Özell kle kırmızıb ber y b r metabol zma
hızlandırıcı etk ye sah pt r. Yapılan
araştırmalarda kırmızıb ber n çer s nde bulunan
kapsa s n adlı etken madden n bu şleve sah p
olduğu tesp t ed lm şt r. Y ne aynı şek lde
hardal ve karab ber de y b rer metabol zma
hızlandırıcıdır.
Kahve le metabolzma hızlandırın: Kahve,
hem metabol zmanızı hızlandırır hem de
konsantrasyon artırır. Her ne kadar bu durum
ç len kahve m ktarına ve sıklığına bağlı olsa
da şekers z ve kremasız olması koşuluyla
gün çer s nde kahve tüket leb l r. Yeş l çay da
tıpkı kahve g b metabol zmanın hızlanmasına
yardımcı olur. Bu da yeş l çaydak kafe n
ve kateş n sayes nde gerçekleş r. Yapılan
araştırmalar egzers z önces tüket len yeş l
çayın, egzers z sırasındak yakılan kalor
m ktarını %17 artırdığını gösterm şt r.
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N İRLİK R ALARLA
N A AR A A İLE
EVAM

GERÇEK GEZGİNLER İÇİN MEVSİMİN ÖNEMİ
YOKTUR. YILIN HER AYI GEZMEK İÇİN BİR NEDEN
BULUNUR. İSTANBUL’UN KARMAŞASINDAN KISA
TURLARLA UZAKLAŞMAK DA EN İYİ SEÇENEK.
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Bozcaada
Assos
Çanakkale
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Blge Topraklar
Bozcaada, Assos ve Çanakkale... Kuzey Ege’nn ncs
bu üç turstk bölgemz sonbaharda en güzel zamanlarını yaşar. Yazın kalabalıkları çeklmştr, sokaklar
ve kıyılar saknleşmş, doğa da en güzel renklern
kuşanmıştır. Mtolojde Tenedos adası olarak blnen,
Posedon’un üfledğ rüzgârların kıyılarını dantel gb
şekllendrdğ Bozcaada, yaz kalabalıklarından uzakta
sonbaharda sz beklyor. Bozcaada Kales, Esk Rum
Mahalles (Cumhuryet) ve Esk Türk Mahallesnn
(Alaybey mahalles) ara sokaklarında dolaşarak hele
de hava güzelse denze grerek yaza burada veda edeblrsnz. Bu turun br sonrak durağı Assos (Behramkale). Assos Antk Kent’n zyaret etmek çn en uygun
mevsmdesnz. Esk Foça’dan sonra durağınız Bergama olacak. Pergamon Tyatrosu, Bakhüs Tapınağı, Kütüphane, Athena tapınağı, Trajen tapınağı zyaretnn
ardından Ayvalık’a varılıyor. Homeros’un kaleme almış
olduğu İlyada ve Odessa destanına konu olan ve Truva
savaşının geçmş olduğu Truva ören yer zyaretnden
sonraA Gelbolu Yarımadası Çanakkale Şehtler Mll
Parkı zyaretnden sonra İstanbul’a dönmeye hazırsınız.

Gölyazı
Çınarın Gölgesnde
Dünyada sadece 38 üyes bulunan “Yaşayan Göller
Projes”ne dâhl olan Ulubat Gölü, kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu’nun en öneml sulak
alanlarından br. Esk adı Apolyont olan göl, çevresnde arkeolojk zengnlkler de barındırıyor. Mletepols, Theodoros Klses, Apollona, Issız Han
ve Aktopraklık Höyük gölü çevreleyen tarh değerler. Ulubat Gölü çndek Gölyazı belde merkez br
köprü le anakaraya bağlanıyor. Gölyazı’nın grşnde yaklaşık 700’lü yaşlarını süren br çınar bulunuyor; çnden su çıktığı çn “ağlayan çınar” denyor.
Anadolu Rum Ortodoks klselernn öneml ve özgün örneklernden olan Azz Pantelemon Klses
hemen yanında Gölyazı Kültür Ev ve Göl Yazıev,
Gölyazı Hamamı, Fak Bey Konağı gez duraklarınız. Gölyazı’nın meydanında yerel ürünlerden alablr ve meydanda çay çeblrsnz. Bursa’ya kadar
gelmşken meşhur İskender kebabını yemeden
ayrılmayın.
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Edrne
Snan’ın Şehr
Tunca ve Merç nehrlernn brleştğ yerde bulunan Edrne, 88 yıl Osmanlı’nın başkent, 18. yüzyılda se Avrupa’nın en büyük yed şehrnden bryd.
Bu nedenle kentte her adımda görüleblecek cam,
türbe, han, hamam, kervansaray, küllye, köprüler
mevcut. Elbette l durak Mmar Snan’ın “ustalık
eserm” dedğ anıtsal yapı Selmye Cam olacaktır. İstanbul’a yakın hafta sonu tatller çn de en
uygun yerlerden brdr. Tarh Alpaşa Çarşısı’nda
tava cğer yemek, Merç Nehr kıyısında kahvaltı
ve akşam yemekler mutlaka yapmadan dönmeyn lstesnde yer alır. Hava güzelse Mmar Snan
Parkı mola vermek çn dealdr. Edrne Arkeoloj ve
Etnografya Müzes’nde prehstork dönemlerden
Osmanlı dönemne kadar pek çok eser serglenyor. Tren yolunu takp ettğnzde Tunca Nehr’nn
üzerndek Taşköprü’de bulursunuz kendnz. Braz
lersnde de Merç Köprüsü yer alır. Buradan k tarafı ağaçlarla çevrl yolu takp ederek Karaağaç’a
ulaşırsınız. Burada Lozan Anıtı ve Esk Edrne Garı’nı zyaret edeblrsnz. Karaağaç’tan sonra eğer
zamanınız varsa İknc Beyazıt Küllyes’n ve çndek Sağlık Müzes’n mutlaka görün.

Maşukye
Sapanca
Abant Gölü

Kuşları Görmeye Gdn
Güne başlamak çn güzel br kahvaltı seçeneğ
Maşukye’nn lezzetler olmalı. Ardından Samanlı
Dağları’nın eteklernde yer alan aynı zamanda her
yıl on bnlerce göçmen kuşun konakladığı öneml
br sulak alan Sapanca Gölü’nü zyaret edeblrsnz. Çalışmalar 80 cvarında kuş türünün varlığını
ortaya koyuyor. Göl elmabaş patka ve Macar ördeğ çn öneml br kışlama alanı. Gölde en fazla
bulunan kuş türü se sakarmeke. Sörf, kürek, yelken ve denz bsklet gölde yapılablecek sporlar.
Sabanca Gölü’nün ardından knc durağınız Abant
Gölü olacak. Gölün çevres 7 klometre. İsteyen
faytonla da dolaşablyor. Göl çevresndek yürüyüşünüz sırasında hayatınız boyunca unutamayacağınız fotoğraf karelern yakalayıp çektğnzde anılarınızın en güzellernden br olarak kalacağından
emn olablrsnz.
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Şle
Ağva
Polonezköy

Yeşl Dyarlar
İstanbul’un klask günübrlk rotalarının en başına Şle-Ağva-Polonezköy’ü yazablrz. Rotanın lk
durağı 1842 de Polonyalılar tarafından kurulan
Polonezköy. Bahçeler evler ve doğasıyla bakr
br doğa cennet olan Polonezköy de Polonezköy
Kültür ev, Atatürk Ev, Zoşa Teyzenn Ev (Esk Polonezköy Ev) Meryem Ana Klses’n gezeblrsnz.
Yaz aylarında büyük kalabalıkları ağırlayan Şle en
güzel manzaralarını sonbahara saklar. Ağlayan
Kaya, Şle Fener, Şşe Kales’n gezeblrsnz. Öğle
molasını Ağva’da vereblrsnz. Göksu deresnde
yapacağınız tekne gezs özellkle fotoğraf meraklıları çn güzel kareler sunar.
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Yedgöller
Olağanüstü Manzaralar
Yedgöller, sonbahar turlarının vazgeçlmez duraklarından brdr. Zyaretçlerne sonbaharın tüm
güzellklern sunar. Mll parka adı veren göller,
kayan kütlelern vadlern önünü kapaması sonucunda oluşmuş. Bu göller yüzeysel ve yeraltı
akışıyla brbrlerne bağlı. Kuzeyden güneye doğru
bn 1500 metre çersnde Büyükgöl, Nazlıgöl, Derngöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, Serngöl ve İncegöl sıralanıyor. Bu göller çersnde en büyüğü Büyükgöl.
Mll parkta orman ve btk varlığı açısından çok
zengn. karışık orman olarak adlandırableceğmz
ağaç toplulukları var. Parka hâkm olan türler;
doğu kayını, sarıçam, karaçam, Uludağ göknarı ve
gürgen. Yedgöller, kamp, günübrlk gez, trekkng
gb aktvtelern yanı sıra btkler yosunlar, böcekler, mantarlar ve balıklarla lgl gözlemlerde bulunmak, fotoğraf çekmek, yaban hayatını yakından
zlemek steyen konuklarına zengn seçenekler sunuyor. Özellkle fotoğraf meraklılarını burada yılın
her günü fotosafar yaparken görmek mümkün.

Turlarla İlgl Ayrıntılı Blgy
Marmara Park AVM
Zemn Kattak Jolly
Tours'dan alablrsnz.
Tel: 0212 852 02 26-66
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ÇOCUKLARIN
E LENME İN E
U NERİLERE İKKA

AİLELERİN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ İŞTAHSIZLIK
KONUSUNDA BASKICI TAVIRLAR SERGİLEMEK
YERİNE, SAKİN OLMAK GEREKİYOR. ÇOK ZOR
BİLİYORUZ AMA BU HATALARI DA YAPMAMAK
GEREKİYOR.
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Ebeveynlern çocuk beslenmesnde
“aman sağlıklı olsun”, “bağışıklığı kuvvetlensn” dye yaptığı bazı y nyetl
uygulamalar, fayda yerne zarara neden
olablyor. Çocukluk dönemndek ştahsızlık ve yeme bozuklukları, yüzde 40
oranında 1 yaşına yaklaşan çocuklarda
görülüyor. Alelern en çok şkayet ettğ
konulardan olan ştahsızlık konusunda
baskıcı tavırlar serglemek yerne, sakn
olmak gerekyor. Lv Hosptal Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç.
Dr. Emre Çenesz annelern yaptığı en
yaygın beş hatayı ve olması gerekenler
anlattı.

HATA 1: Yemek Yemeyen Çocuğa
Zorla Yemek Yed rmek

Eğer çocuğunuz yemek yemey çok
sevmyor ve sze göre çok yyorsa onu
zorlamayın. Herhang br sağlık sorunu
yoksa ısrarcı olmayın. Çocuğu kend seçmlerne bırakıp acıktığı zaman yemesne müsaade etmelsnz. Kend halne

bırakırsanız br süre sora kend yeme
şekln bulacaktır. Annelern yaptığı en
büyük hatalardan br de çocuğun doymadığını düşünmektr. Doyma konusunda annelern blmes gereken öneml br
nokta lk lokmayı aldıktan ortalama 20
dakka sonra doymanın gerçekleştğdr.
Yemek çn zorlanan çocuklar lerk yaşlarda yemek konusunda ne zaman evet
ne zaman hayır dyeceğn blemeyeblr
ve bu durum obezteye kadar gden
br yeme davranış bozukluğuna neden
olablr. Bunun çn çocuğunuz acıktığında yesn ve doyduğu zamanı, mktarı
kend belrlesn. Ayrıca yemeğn sofrada
yenmes gerektğn unutmayın.

HATA 2: Çocuklar İç n Ödül Olarak
Abur Cuburu veya Sevd ğ B r
Yemeğ Kullanmak

Çocuklar stenen br davranışı yerne
getrdğnde onları mutlu edeblmek çn
yyecekler her zaman y br ödül olmaz.
Bu çocuğun beslenme karaktern et-

kleyecek br davranıştır. Günümüzde
çocuklarda başlayan kötü beslenmenn
artmasının nedenlernden br de budur.
Tab k bazen sevdğ yemeklerle onu
ödüllendreblrsnz ama her zaman
olmamalı. Eğer bu davranış devam
ederse çocuğunuz sadece br çkolata
veya dondurma çn o davranışı yapması
gerektğn düşünecektr. Eğer dspln
kurmak styorsanız çocuğunuz bazı
kuralları uyması gerektğ çn yaptığının
farkında olmalıdır. Ödül çocuğun y alışkanlıklar ednmesn güçlendrr fakat
bu her zaman yyecek olmamalıdır.

HATA 3: Çocuklar İç n
Başlayacağınız Yen Bes nler
Karışık Vermek

Bebeğnz veya çocuğunuz çn yen
başlayacağınız yyecekler çocuğunuza
tek tek başlamalı ve nasıl tepk verdğn
dkkate alarak devam etmelsnz. Br
seferde brden fazla besn tüketmes
zordur bu yüzden zamana yayarak yap-
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manız fayda sağlayacaktır. Büyüklern
olduğu gb çocukların da sevmedğ besnler olablr ve onun beğenlerne saygı
duymanız gerekr. Çocuğunuzun temel
besn gruplarından bazılarını yemes
yeterldr. Örneğn peynr yemyorsa yerne süt ve yoğurt tüketeblr. Sevmedğ
yyecekler br süre sonra tekrar deneyn, eğer tüketmyorsa ısrar etmeyn ve
o besnn dğer eş değerlern deneyn.
Her besn çn mutlaka başka br alternatf vardır. Israrcı olmanız durumunda
çocuk o besne daha fazla tepk gösterp
tamamen reddedeblr.

HATA 4: Bütün Tatlılardan
Mahrum Bırakmak

Tüm dünya çocuklarda obezte sorununa odaklanmışken ebeveynlern tüm
tatlıları yasaklaması hç de sürprz değl
fakat tüm tatlıların yasaklanması ters
etk yapablr. Çocukların gıdalarla (tatlılar da dahl) sağlıklı br lşkler olablmes çn ortada br yerde buluşmak
gerekr. Çocukların yeme alışkanlıkları
kısıtlandığında onları yeme arzuları
daha da artar ve her fırsatta daha fazla
yemek sterler. Yanlış yapmamalarını
tatlı mktarlarını sınırlayarak ve tüketm
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mktarlarını kontrol altına alarak önleyeblrsnz. Çocuklarınızı kontrol edeblmek çn onlara makul şeklde seçm
özgürlüğü tanıyın.

HATA 5: Çocuğu K lo Alıyor D ye
Hemen D yete Başlamak

Çocuklarda görülen fazla klonun neden eğer herhang br sağlık sorunu yoksa
hareketszlk ve fazla kalor tüketmdr.
Çocuklar alması gereken besnler
gerektğ mktarda tükettğnde ve hayatına braz aktvte ekledğnde klo alımı
duracaktır. Zaten gelşm sürec devam
eden çocuğun kısıtlı br beslenme le
zayıflatılması sağlıklı değldr. İlk hedef
çocuğun klo artışını durdurmak, aynı
kloda kalmasını sağlamaktır. Çocuğun
beslenmesnden gereksz kalorye neden olan yyecekler çıkarıldığı zaman
bedenndek fark gözle görülür şeklde
olur ve boy uzaması le brlkte vücut
ağırlığı da normal sınırlara gelr. Çok
fazla karbonhdrat kısıtlaması, tamamen yağsız ve eksk br beslenme le
çocuğun gelşm durur, boy uzaması
yavaşlar, hormonel problemler veya
bazı eksk vtamn, mnerallern neden
olableceğ hastalıklar ble başlayablr.

Çocukluk
dönemndek
ştahsızlık ve yeme
bozuklukları,
yüzde 40
oranında 1
yaşına yaklaşan
çocuklarda
görülüyor. Bu
konuda sonuç
alablmek çn
sakn olmak
gerekyor.
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SONBAHARDA
EVİNİZİ YENİLEMEK
İÇİN İPUÇLARI

EVİNİZİ TÜMÜYLE
DEĞİŞTİRMEYE
ÇALIŞMAK
ÇOK MASRAFLI
OLABİLİR. ANCAK
YAPACAĞINIZ
KÜÇÜK
DEĞİŞİKLİKLERLE
EVİNİZİ
YENİLEYEBİLİRSİNİZ.
Evm nasıl yenleyeblrm sorusundan önce
kendnze hang eşyalardan kurtulablrm?
dye sormak daha doğrudur. Hasar görmüş,
zedelenmş eşyaları yenlemek ya da onları
evden çıkarmak lk şlem olmalıdır. Sadece
moblyalar değl, duvarda asılı duran tablolar, eskmş mutfak eşyaları, reng solmuş
yastıklar, nevresmler… Bütün bunlardan
kurtulduktan sonra yen br gözle evnz yenlemey planlayablrsnz.
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1
2

Salonunuzda, odalarda eşyaların
yerlern değştrmey düşünün. Önce
plan yapın, daha sonra eşyalarınızı
yen yerlerne koyun. Böylelkle gözünüze çarpan, fazla gelen eşyalardan da kurtulmuş olursunuz. Fazla
eşyalarınızı, moblyalarınızı br hayır
kurumuna bağışlayablr ya da onlne
olarak satışını da gerçekleştreblrsnz. Bu sayede değşklk yaptığınız oda
hem ferahlar, hem de yen br görünüme kavuşur.
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Duvarları boyamak evde yapableceğnz en büyük değşklklerden brdr.
2 teneke boya pekala da yatak odanızın duvarlarını yenlemeye yetecektr.
Tüm duvarları boyamak yerne tek br
duvarı boyamak da br seçenektr. 2.5
ltrelk br boya le yatak odanızda sze
huzur verecek br renkle tek br duvarınızı boyamayı düşüneblrsnz. Sezonun renkler olan hardal sarısı, ndgo
mavs, altın, bronz, zümrüt yeşlne br
şans vereblrsnz. Koyu tonlardan ve
canlı renklerden korkmayın, hayatınızı
monotonluktan çıkarır.
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3
4

Doğru aydınlatma her şey demektr. Sadece aydınlatmalarınızı yenlemey düşünün.
Modern, şık br aydınlatma le değşklk
yapmayı düşündüğünüz odanın görünümü
esksnden çok farklı olacaktır. Okuma koltuğunuzun yanına alacağınız br lambader
ya da yatak odanızda yatağın k yanına koyacağınız k duvar aydınlatması çok fark
yaratır.

Kanepelernz değştrmek zorlayıcı olablr. Bunun yerne tüm kanepenz kaplayacak kadar çok yastıkla büyük br değşklk
yaratablrsnz. Senenn modası büyük
yapraklı kırlentler çnz açacak, kanepenz yen br görünüme kavuşturacak. Aynı
şey yatak odanızda, yatağınızda da uygulayablrsnz.

5

Yatak odasında bast br değşklk öners:
Yatak başı yapmak üzere büyük br mdf
kestrn, daha sonra beğendğnz br kumaşla bu mdf’y kaplayın. Bu mdf parça
yatak odanızın havasını değştrecektr.
Yen br aydınlatma ve yastıklarla sze az
bütçeyle yepyen br oda görünümü sağlayacaktır. Brkaç parça uyumlu nevresm
takımı da almayı unutmayın.

6
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Aynalar evde değşklk yapmak çn dealdr. Ayna hem efektf hem de ucuz
br dekoratf parçadır. Odalarınızı aydınlatmak, renk oyunları yapmak, hatta
daha büyük göstermek çn aynalardan
faydalanablrsnz. Küçük mekanlarda,
örneğn banyonuzda ve kordorunuzda
brbrnden farklı aynaları yan yana asarak hem eğlencel, hem de şık br efekt
yaratablrsnz.
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7

Bütün koltuklarınızı kaplatmak yerne tek
br parçayı; örneğn br berjer ya da pufu
kaplatın. Büyük br fark yarattığını göreceksnz. Evdek tek br koltuğunuzu ya
da berjernz aykırı br renkle ya da neşel
br desenle kaplatmayı düşünün. Bu bast
değşklk evn odasını tamamen değştrecek, sze mutluluk verecektr.

8
Lnens

Araştırma yaparsanız ve ndrmler takp
ederek perde almanın artık çok da masraflı olmadığını göreceksnz. Değşklk
yapmak stedğnz odada perde ölçüsü
alın ve araştırma yapın. Br tek perde değşklğ le br mekân tamamen yepyen
br görünüme kavuşablr. Büyük yapraklı
tekstl ürünlernn yükselşte olduğu bu
dönemde yne bu trende uygun br perde
sparş vereblrsnz.

9
10

Evnz, odalarınız küçük olablr,
ancak her zaman büyük br parçaya yer vardır. Salonunuzda tek br
renkl berjer, mutfağınızda büyük
br tablo, yatak odanızda dev br
ayna gb çözümler evde değşklk yapmak steyenler çn y br
alternatf olacaktır. Her zaman
evnzde br şömne keyf yapmak
stednz ama teknk sıkıntılardan
dolayı olmadıysa, elektrkl br şömne alarak bu arzunuzu gerçekleştreblr ve salonunuzun havasını değştreblrsnz.
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Duvarlarınız boş kalmasın! Kutularda sakladığınız ale fotoğraflarını çıkarın ve çerçevecye götürün. Onlarcasını brden tek
br duvara astığınızda çok mutlu olacağınızı garant edyoruz. Bu sze zor gelyorsa
brbrne uyumlu tablolar artık her bütçeye
uygun. Brkaç tane seçerek hemen evnz
renklendrmeye başlayablrsnz.
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Sofralara İnc
Dokunuşu
Doğanın renklern sofralara taşıyan Karaca,
Fne Pearl Grace Black yemek takımı
koleksyonuyla modern tasarımları masalara
getryor. Benzersz tasarımlarıyla göz dolduran
Fne Pearl Grace Black, nc dokunuşuyla
sofralara ışıltı katıyor.
Karaca’nın; blg brkm, tecrübes, deneyml
kadrosu ve modern teknoloj yöntemleryle
üretlen Fne Pearl Grace Black yemek
takımı, 86 parçadan oluşuyor. Paylaşmanın
mutluluğunun sofralara yayılmasını sağlayan
Karaca, Fne Pearl Grace Black le öncü
tasarımlar sunuyor. Özgün tasarımlarıyla
öne çıkan Karaca, kmsenn hayal edemedğ
tasarımlarla mutluluğun paylaşarak artmasına
olanak sağlıyor. Fne Pearl Grace Black’de öne
çıkan kuş ve kelebek desenler, sofralarda doğa
temasına uygun dzaynı mümkün kılıyor.

Saf ve Güçlü Buhar Devrm
Yen Ultmate Pure buharlı ütüsü le saf ve tertemz br
ütüleme deneym sz beklyor. Ütülemede yen br devr açan
Tefal, son teknoloj le ürettğ mkro kreç fltrel Ultmate
Pure, %100 fltrelenmş saf ve güçlü buharı le lekesz br
ütüleme sunuyor. Mükemmel ütü performansına sahp yen
Tefal Ultmate Pure olağanüstü buhar gücü le özel tasarım
kreç fltreleme sstemn br araya getrerek saf ütüleme
sunuyor. Devrm yaratan, yepyen ve özel teknolojye sahp
Mkro Kreç fltre ssteml Ultmate Pure, ütü yaparken
kreç parçacıklarını ve lekelern önlemeye yardımcı oluyor.
Ekstra güvenlk özellğyle dkkat çeken Tefal Ultmate
Pure, yanlışlıkla veya dalgınlıkla gözetmsz bırakıldığında
otomatk olarak kapanıyor. Dkey konumda bırakıldıysa sekz
dakka sonra, tabanı yere temas halnde ya da yan durumda
bırakıldıysa 30 sanye çersnde kendn kapatıyor.

Kahve Severlere Yepyen Br İkl!
Bosch Ev Aletler, kahve sevenlere yepyen br kl sunuyor. Bosch’un yen MKM6003
Kahve Değrmen le TKA6A043 ComfortLne Fltre Kahve Maknes kolay ve pratk
kullanımlarıyla dkkat çekyor. MKM6003 kodlu Kahve Değrmen 180 Watt güce
ve 75 gr kapasteye sahp. Paslanmaz çelk öğütme bıçağı ve haznes olan ürünün
sadece kapağı kapalıyken çalışan emnyet sstem ve emnyet şalter bulunuyor.
Sessz çalışması ve güçlü doğrama kablyet le benzerlernden ayrışan MKM6003
Kahve Değrmen le kahve dışında ayrıca sevdğnz baharatları da kolayca ve güvenle
öğüteblr taze taze tüketeblrsnz.
TKA6A043 ComfortLne sers Fltre Kahve Maknes se 1200 Watt gücünde ve
aroma koruyucu özellkl, 10-15 fncan kapastel 1,25 ltre cam sürahye sahp. Damak
zevkne uygun kahve aroması seçme olanağı sunan ürünün 20,40 ve 60 dakkalık sıcak
tutma seçenekler ve otomatk kapatma özellğ bulunuyor.
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Evnzn Havası Değşecek
LCW Home, 6 ayrı temadan oluşan Sonbahar-Kış koleksyonu
le evlern tüm htyaçlarını karşılıyor. LCW Home’un Anmal
temasında leopar desenler öne çıkarken kahve tonlarının
ve gold varak kullanımlarının yoğunluğu dkkat çekyor.
Brbryle kombnleneblen ürünlern yer aldığı temada taş ve
nakışlar lüks br görünüm katıyor. Leopar desenlern yanı sıra
kelebeklern yer aldığı baskılı ürünler de temanın klt parçaları
arasında yer alıyor.
Sonbaharın geldğn hssettren Welcome Autumn temasında
se sonbaharın yanık tonlarına yaprak ve ağaçların yeşl tonları
eşlk edyor. Nevresm, yastık kılıfı, havlu ve mutfak ürünlernde
yaprak desenler ve nakışları ön plana çıkıyor. Sernleyen
havalara uygun nevresm takımlarında farklı br kumaş
seçeneğ olarak flanel kumaşı kullanılıyor.

Görkeml Yatak
Odalarına Yakışacak
Gösterşl Seçmler…
Home Sweet Home yatak odası tekstl
ürünleryle konforu ve şıklığı evnzde
br arada yaşayın.

No: 31 EKİM 2018

72
Şıklığın Sınırlarını
Zorlayan Entegre
Ankastre Ocak
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Arçelk, mutfağında kends çn en
ysn steyenlere özel olarak Entegre
Ankastre Ocak ve Davlumbaz’ı
tasarladı. Pşen yemeklern kokusundan
eser bırakmayarak sevdklerne
sürprz yapmak steyenlern en büyük
yardımcısı olan Arçelk Davlumbaz’ın 10
farklı güç kademe sayısı, 10 katmanlı
alümnyum yağ fltres, ısıya dayanıklı
döküm ızgarası ve 5 yıl ömürlü karbon
fltres bulunuyor. 72 dBA’lık maksmum
ses sevyes, kend kendne otomatk
çalışma modu, zaman ayarı ve ftre
doluluk uyarısı le varlığını unutturuyor.
2+2’l flex ndüksyonlu ocak, daha
fazla hız, daha fazla hassasyet ve daha
fazla verm vadedyor. Otomatk tencere
algılama özellğ, güvenl kapatma
ayarı, otomatk durdurma, tuş ve çocuk
kltler le güvenlkten ödün vermeyen
üründe her bölme çn ayrı br zaman
ayarı bulunuyor. Artık ısı gösterges
ve sıcaklık ayarını ger kazandırma
özellkler le sadece yeter kadar
enerj harcayan ocak, 8 sevyel sıcaklık
ayarına sahp.

Mükemmel Uyku
Deneymne
Teknolojk Dokunuş
Yataş, Move-Up Master hareketl baza
le kullanıcılarına yepyen br uyku
deneym ve konfor vadedyor. Yataş
Move-Up Master hareketl baza; baş,
boyun, bel, sırt ve ayak olmak üzere
beş ayrı bölges hareket edeblen özel
motor sstem sayesnde yatağı stenlen
pozsyona ayarlama mkanı sunuyor. Bu
sayede farklı sağlık problemlerne sahp
kullanıcılar çn büyük konfor sağlayan
Move-Up Master hareketl baza, yatakta
daha kolay oturmaya, doğrulmaya
ve yataktan daha rahat kalkablmeye
yardımcı olarak özellkle ler yaşlarda
ortaya çıkan fzksel dezavantajları da
ortadan kaldırıyor. Yatakta televzyon
zlemek ya da ktap okumak steyenlere
de deal br ortam sunan Yataş MoveUp Master hareketl baza, uzaktan
kumandası sayesnde kolayca stenlen
pozsyona göre ayarlanablyor.
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Zarf Tasarımlar
Taç Porselen, yaklaşık 60 yıldır Türkye’nn mutfaklarını
ve sofralarını taçlandıran lder br kuruluş ve güvenlr
br marka. Geçtğmz aylarda Marmara Park AVM’de
zyaretçlermzle buluşan Taç Porselen’de brbrnden zarf
tasarımlar, yemek takımları, pşrme grubu ürünler gb
mutfağınızı güzelleştrecek her şey br arada bulacaksınız.

Akıllı Teknolojs le Yüzeylere
Yapışmıyor
Semens’n akıllı autoControl teknolojs sayesnde, yen Q8
sers proEnergy ve proPower le dernlemesne temzlk
hss artık daha tatmn edc. Manuel br değşklk yapmaya
gerek kalmadan farklı yüzeylere uyumlu süpürme mkânı
sunan akıllı autoControl teknolojs, zemn değşklklernde
yaşanan basınç artışlarında akıllı sensörler sayesnde motor
gücünü otomatk olarak ayarlıyor; zemne yapışmanın önüne
geçerek duraksamadan hızlı ve mükemmel sonucu almayı
garant edyor. Düşük enerj tüketm sağlayan quattroPower
teknolojs le doğayı ve evnzn enerjsn düşünen Q8
sers VSQ8ECO66 kodlu proEnergy ve VSQ8K432 kodlu
proPower elektrkl süpürgeler, kullanıcıları da yormuyor.
Aynı zamanda powerSensor özellğne de sahp olan yen Q8
sers elektrkl süpürgeler, toz torbası tamamen dolana
kadar performansından tavz vermyor ve daha seyrek torba
değşm mkânı sağlıyor.

Sevml Ayıcıklar Her Yerde
Mnso, Amerkan çzg dzs We Bare Bears’ın üç kardeş
canlandıran Grzzly, Panda ve Ice Bear karakterlern günlük
hayatımıza taşıyor. Yedden yetmşe herkesn beğensn
kazanacak bu yen serde çocuk sırt çantaları, alışverş
çantaları, kulak ç mkrofonlu kulaklıklar, bluetooth
hoparlörler, cep aynaları, dş fırçaları ve havlular gb brçok
ürün bulunuyor. Günlük htyaçlara yönelk ıslak mendl, kağıt
mendl ve sıkıştırılmış yüz maskes ped gb ürünler de bu ser
çn yen We Bare Bears paketleryle Mnso mağazalarında yer
alıyor. Sernn dğer ürünler su matarası, seramk kupa, suluk,
pelüş oyuncak, oyun blokları, uyku gözlüğü gb ürünler de
yakında tamamlanacak.

Okulda da Mnklern
Yanında
Korkmaz’ın Essentals Beslenme Kutuları
le sağlıklı yemekler beslenme saatnde
mnklerle olurken, bakter oluşumunu
engelleyen paslanmaz çelk ç haznes ve
darbelere karşı ekstra dayanıklı yapısıyla da
anne ve babaların ç rahat olacak.
No: 31 EKİM 2018
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Selfe’sz
Olmaz!
KÖTÜ SELFİE YOKTUR; YANLIŞ POZ, YANLIŞ IŞIK, YANLIŞ
DURUŞ VARDIR. SELFİE’LERDE DAHA İYİ GÖRÜNMENİZİ
SAĞLAYACAK TÜYOLARI SİZLER İÇİN DERLEDİK!
Yazı: AFGAN KARAHAN
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Her ne kadar akıllı telefon
kameralarının gelşmesyle brlkte
hayatımıza grdğn düşünsek de
selfe’nn (Türkçesyle özçekmn) tarh
çok daha gerlere uzanıyor. Tam olarak
karşılamıyor belk ama selfe olarak
anılablecek lk eser, ressam Jan van
Eyck’n mzasını taşıyor. Sanatçının,
Alman mühendslern gelştrdğ ve o
güne kadark en keskn ve y görüntüyü
veren aynalardan faydalanarak yaptığı
1433 tarhl otoportes, günümüzde br
çılgınlık haln alan selfe’nn blnen lk
örneklernden br olarak kabul edlyor.
Rönesans’la brlkte Albrecht Dürer’n
de aralarında bulunduğu brçok ressam
kend portresn yapmaya başlıyor.
19 ve 20. yüzyıla geldğmzde se
Vncent Van Gogh ve Frda Kahlo gb
sanatçıların sıra dışı resmler tuvaller
süslüyor.
Pek tab otoportre le selfe arasında
cdd farklar var. Bunların başında
da harcanan zaman ve para gelyor.
Br ressamın kend otoportresn
yapablmek çn günlern hatta
haftalarını elnde fırçayla geçrmes,
kullandığı boyalar çn yüklü meblağlar
ödemes gerekyordu. Fotoğraf
maknesnn kullanılmaya başlamasıyla
da durum pek fazla değşmed. Robert

Cornelus, 1839 yılında Dagerreyotp
olarak blnen teknkle kend fotoğrafını
çekmek çn sayısız deneme yapmak ve
doğru pozlamayı bulmak çn epey çaba
sarf etmek durumunda kaldı.
Aradan yıllar geçt, makneler
önce küçüldü sonra da djtalleşt.
Derken kullandığımız cep telefonları
brer fotoğraf maknesne dönüşüp
hayatımızın ayrılmaz br parçası halne
geld. Öyle k, artık orta sevye akıllı
telefonlar ble çft ön kamerayla satışa
sunulur oldu. Instagram ve Snapchat
gb uygulamalar başta olmak üzere
sayısız uygulama da selfe çılgınlığının
çığ gb büyümes katkıda bulundu.
Bu kadar grzgah yeter herhalde,
şmd gelelm şm eğlencel kısmına.
Selfe çekerken dkkat edlmes
gerekenlerden başlayalım.

Doğru Poz Her Şeydr!

Her alanda olduğu gb selfe’de de
uzmanlaşmak zaman ve deneym
styor. Öyle üç, beş karede pes
etmek yok! Öncelkle kendnz en
beğendnz ya da fotoğraflarda
en güzel/yakışıklı ve karzmatk
göründüğünüzü düşündüğünüz duruşu
bularak başlayın. Bunun çn ayna

Telefonunuzu
doğrudan sze bakacak
br açıyla değl,
göz hzanızın braz
yukarısında tutun. Bu
tutuş, hem gözlernzn
braz daha büyük
görünmesn sağlar
hem de gıdınız varmış
gb çıkmanızı önler.
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karşısında denemeler yapın ve htyaç
duyduğunuzu düşünüyorsanız yakın
dostlarınızdan fkr alın.
Herkesn yüz hatları ve fzğ farklı
olduğu çn kesn tavsyelerde
bulunmak zor olsa da selfe’lerde daha
y görünmenz sağlayacak brkaç
tüyoyu aklınızda bulundurun. Öncelkle
telefonunuzu ya da fotoğraf maknenz
doğrudan sze bakacak br açıyla değl,
göz hzanızın braz yukarısında tutun.
Bu tutuş, hem gözlernzn braz daha
büyük görünmesn sağlar hem de
gıdınız varmış gb çıkmanızı önler.
Kafanıza sağa ya da sola haffçe açı
vermek de yüzünüzün olduğundan br
parça daha nce görünmesne yardımcı
olur. Boynunuzu mümkün olduğunca
uzatmaya çalışmak ve çenenz br
parça öne çıkarmak da şe yarayan
yöntemler.
Gözler kalbn aynasıdır demşler;
çnzn güzellğn dışarı doğru
yansıtmak styorsanız gözlernzn
kontrolü de szde olmalı. Br kere
selfe’lerde gözlernz yuvalarından
çıkacakmışçasına açmaktan vazgeçn.
Kısmayı abartıp tuvalet htyacınız
varmış gb de görünmeyn. Aradak
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dengey bulmaya çalışın. Fotoğrafçı
Peter Hurley’n YouTube’da şmdye
kadar yaklaşık 3 mlyon kez zlenen
“It’s all about the Squnch!” vdeosu bu
dengey nasıl sağlayableceğnze dar
en kolay ulaşableceğnz kaynak.
Kadınlar çn, çene hatlarını ve
burnu ortaya çıkaran konturlu br
makyajın harkalar yaratableceğn de
unutmayın!
Dkkat etmenz gereken dğer detaylar
Işık olmazsa fotoğraf olmaz, y ışık
olmazsa da y selfe olmaz. Her
ortamda y ışığı bulmak çn çaba
göstern. Açıkhavadaysanız, doğrudan
güneş altında poz vermektense ışık
alan ama gölgede kalan alanları
terch edn. Gece ya da kapalı
mekanlarda mevcut aydınlatmalardan
yararlanmaya çalışın ve mümkün
olduğunca poz verrken hareketsz
kalmaya gayret edn. Unutmayın k
flaşsız çekmlerde en ufak hareket
bulanık sonuçlara sebep olur.
Nerede selfe çekyor olursanız olun,
arka planınızın mümkün olduğunca
sade olmasına gayret göstern. Açınızı
değştrn, olmuyorsa eşyaların yerlern

değştrmey deneyn. Banyo/tuvalet
selfe’lernde arkada klozet, tuvalet
kağıdı gb stenmeyen detayların
görünmedğnden emn olun!
Daha kaltel selfeler çn br fotoğraf
maknes arayışındaysanız bakmanız
gereken lk özellklerden br hareketl
ekran olmalı. Fujflm’n grş sevyes
modellernden br olan yen X-T100,
üç eksende hareket ettrleblen ve öne
doğru da bakablen ekranının yanı sıra
yüz algılama modu, 24 megapksel
çözünürlük sunan sensörü ve 4K vdeo
kaydı yeteneğ vlogger/blogger adayları
çn en deal terchlerden br.
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iPhone
X
5,8 nçlk OLED ekran, suya ve toza
dayanıklı gövde, kablosuz şarj ve Apple
telefonlarda şmdye kadar kullanılan en
güçlü şlemc sz Phone X satın almak çn
kna edemyorsa buna br de portre modu
ve yen gelen portre ışığı özellğyle stüdyo
kaltesne yakın selfe’ler vadeden ön
kamerayı ekleyn. Apple’ın şmdye kadark
en gelşmş telefonu, Apple’ın en gelşmş
kameralarına da sahp. Selfe çn daha y
br akıllı telefon bulmanız zor.

Huawei P20 Pro

Çnl Huawe’nn uzun yıllardır fotoğraf
dev Leca’yla olan ş brlğnn en
yen modellernden br P20 Pro.
Telefonun arka yüzünde tam tamına üç
kamera bulunuyor. Bu kameralardan
br yalnızca syah beyaz fotoğraflar
çekyor; br dğer sahp olduğu genş
açı lensle kalabalık grup fotoğrafları
çn kullanılablyor. Selfe çn en çok
terch edlen ön kamerada da Huawe
cmr davranmamış. 24 megapksel
çözünürlük sunan kamera, “3D portre
ışığı” moduyla, en sıradan selfeler
ble çok y aydınlatılmış portre
fotoğraflarına dönüştüreblyor.

Fujiﬁlm X-T100

Lumee Duo

Daha kaltel selfeler çn br fotoğraf
maknes arayışındaysanız bakmanız
gereken lk özellklerden br hareketl
ekran olmalı. Fujflm’n grş sevyes
modellernden br olan yen X-T100,
üç eksende hareket ettrleblen ve öne
doğru da bakablen ekranının yanı sıra
yüz algılama modu, 24 megapksel
çözünürlük sunan sensörü ve 4K
vdeo kaydı yeteneğ vlogger/blogger
adayları çn en deal terchlerden br.

Selfe çn brçok nsan gb yalnızca
akıllı telefon kullanıyorsanız
kolay yoldan ışığınızı da yanınızda
taşıyablrsnz. Sonradan çok fazla
takld çıkan Lumee Duo kılıfların
hem ön hem de arka yüzünde, sağ
ve sol yanda şert LED’ler bulunuyor.
İstedğnz parlaklık ayarında ışık
veren bu LED’ler önce arka kamerayla
çeklen her selfe’nn çok daha canlı
ve net çıkmasını sağlıyor. Lumee
kılıflardan vazgeçemeyenler arasında
Km Kardashan’ın da olduğunu
hatırlatalım.
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Hover Camera

Veemoh Selfie Light+

Selfe çn lle de br telefon ya da fotoğraf
maknesne htyacınız yok, drone da olur.
Nereye gdersenz gdn sz takp eden,
yüzünüzü tanıyan ve ellernz kullanmadan
selfe çekmenze mkan veren Hover Camera,
”dronefe” çn en y alternatflerden.

Selfe’sz yapamıyorsanız br selfe ışığı
kullanmanız şart. Halka şeklndek bu
ışığı telefonun üst kısmına sabtlyor
ve karanlık selfe’lerden kolayca
kurtuluyorsunuz. İk adet AAA plle
çalışan ışığın üç farklı parlaklık modu
bulunuyor.

Joby GorillaPod

Manfrotto CompactXtreme

Olloclip Super-Wide lens

Her yere trpod taşımak mümkün
değl ama ellernz kullanamadığınız
durumlar çn Joby’nn yıllardır
beğenlerek kullanılan GorllaPod’una
güveneblrsnz. Ahtapotu andıran
ayaklarıyla brçok yer kolayca
sabtlenen GorllaPod, özellkle yalnız
seyahat eden selfe tutkunları çn
olmazsa olmaz.

Br ara her köşe başında satılan selfe
çubuklarının modası geçmş olsa da
y br selfe çn braz mesafenn şe
yaradığı da br gerçek. Manfrotto’nun
monopod olarak da kullanılablen
CompactXtreme’ le fotoğraf
maknenz ya da aksyon kameranızı
sabtleyp “tarz” br selfe çubuğuna
sahp olablrsnz. Alümnyum gövdes
sayesnde başına br ş gelr m, eğlp
bükülür mü dye de dert etmezsnz.

Akıllı telefonunuzun kamerasının
lens stedğnz genşlkte selfe’ler
çekmenze engel oluyorsa, Olloclp’n
Phone’lara kolayca sabtleneblen ve
120 derece görüş açısı sunan SuperWde lens tam aradığınız aksesuar
olablr.
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ARACINIZI
NASIL
SATARSINIZ?
Yazı: FATİH YURDATAPAN

SAHİP OLDUĞUNUZ OTOMOBİLİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK
Mİ İSTİYORSUNUZ? ÇOK SEVDİĞİNİZ ARACINIZI, EN KISA ZAMANDA,
EN DOĞRU FİYATLA SATMAK İÇİN BU REHBERİMİZİ OKUYUN.
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Otomobl satmak, en az satın almak
kadar zor ve kafa karıştırıcı olablr. Etrafınızda sürekl akıl vererek sz yanlış
yönlendrecek nsanlar da olablr. Tüm
bunlar, kafanızı daha da karıştıracak
ve otomobl satmayı çnden çıkılmaz
br hale sokacaktır. Bu yüzden aracınızı
satıyorsanız veya satmayı planlıyorsanız, yazımız yüreğnze su serpecek.
Teknolojden faydalanarak aracınızın
lanını nternette yayınlamak harka
br yoldur, ama bunun da püf noktaları
vardır. Geln hep brlkte adım adım
neler yapılması gerektğn nceleyelm.

Aracınızın Değern Belrleyn

Her şey aslında doğru fyatlandırmayla
başlıyor. Bu yüzden aracınızın lanını
vermeden önce fyat konusunda bazı
araştırmalar yapın. Bunun çn profesyonel çalışan bazı uygulamalar vardır.
Bunları nceleyeblrsnz. Ama özellkle
yne nternetten szn aracınızla benzer özellkler taşıyan lanları mutlaka
nceleyn. Bununla brlkte aracınızın
yetkl satıcısından fyat alarak veya
szn aracınızın oradak knc el muadlne bakarak tahmn br fyat elde
edeblrsnz. Bununla brlkte aracın
garantsnn devam edp etmemes,
bakım durumu, lastkler gb faktörler
fyatı doğrudan etkler.

Fyat koyarken mutlaka dürüst olun ve
aracınızın varsa belrl kusurlarını da
göz önünde bulundurarak fyatlandırın.
Aynı şeklde hçbr kazası yoksa, klometres düşükse de buna göre fyatlandırma konusunda daha rahat hareket
edeblrsnz. Fyatlandırma yaparken
mutlaka pazarlık payının olacağını
da hesaplayın. Ayrıca gelecek ‘garp’
teklflere de hazırlıklı olun. “Şurada
yazlığım var takas yapar mısın?” gb
teklflerde çok dkkatl olun.
İlanı yayınladıktan br süre sonra sz
kmse aramıyorsa, bunun yüksek
br bedel olduğu açıktır. Ama bu tür
durumlar veya elzem br durum olmadıkça fyatınızda sürekl oynama
yapmayın. Bu satışın cddyetn azaltacaktır. Ayrıca farklı mecralarda farklı
fyatlarda lanlar yayınlamak da doğru
olmayacaktır.

Doğru Açıklamalar Satışı Hızlandırır
İnternette lanı yayınlamadan önce
mutlaka doğru açıklamayı önceden
hazırlayın. Aracı neden sattığınızı,
buraya drekt olarak yazmasanız ble
sz arayanlar mutlaka bu soruyu yönelteceklerdr. Bu yüzden en azından
zhnnzde bu soruya hazır olun. İlan

verrken dkkat çekc ama doğru kelmeler kullanmak önemldr. Klometre,
aracın yaşı ve kaçıncı kullanıcısını olduğunu, servs geçmş hakkında blg
vereblrsnz.
İlan verrken, argo kelmelerden, tamamı büyük harflerden kaçınmak doğru
olacaktır. “İlk gelen alır”, “emsalsz”
gb fadeler se, yne lanınızın cddyetn azaltacaktır. Bu yüzden abartılı
kelmeler yerne daha oturaklı kelmelerle aracınızın özellklern, sade ve
açıklayıcı br şeklde özetleyn.
“Full’ün full’ü”, “Gırtlağa kadar dolu”
gb amyane tabrler yerne, aracınızda yer alan donanımları, blyorsanız
donanım sevyesyle brlkte açıklayın.
Ayrıca otomoble taktırdığınız br ekstra donanım varsa bunu da mutlaka
belrtn.

Düşük Tüketm Öneml M?

Günümüzde yakıt fyatları, hepmzn
ortak yarası. Bu yüzden elbette az
yakıt tüketen otomobller, daha makbul olmaya başladı. Szn aracınız da
bunlardan bryse, elbette bunu üstüne
basarak belrteblrsnz. Özellkle tüketmn, yol blgsayarından aldığınız
veryle brlkte gerçekç olarak rakamla
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Aracınızı görmeye
gelenlerle
gündüz ve aracın
detaylarını rahatça
göstereb lecek b r
alanda buluşmaya
özen göster n.
Aracınızın
verg ler n n ödenm ş
olması, evraklarının
hazır olması aks l k
çıkmasının da önüne
geçer.

yazmak (örnek 3.5 lt/100 km) çok daha
açıklayıcı olacaktır. Bununla brlkte
motorun durumu, beygr gücü gb
blgler de önem taşıyor.
Aracınızda LPG varsa, mutlaka bunu
da bldrn. Özellkle doğru ve teknk
kurallara uygun şeklde takılmış br
LPG sstem, bazı potansyel kullanıcıların lgsn çekeblr. Bu yüzden LPG
sstemnn öne çıkan özellklern de
mutlaka belrtn.

Her Şeyn Başı Temzlk!

Otomoblnzn temzlğ satış çn büyük öneme sahptr. Sadece dış temzlk
değl, ç temzlk de aracınızın satılma
hızına ve fyatına drekt etk eder. Bu
yüzden profesyonel brnden yardım
alablrsnz veya kendnz bazı temzlkler yapablrsnz. Bazı ufak-tefek
hasarların da üstesnden gelerek satış
hızınıza katkı sağlayablrsnz.
Motor temzlğ se, krtk br nokta
olablr. Tam aracınızı satarken motor
temzlğ yapmak, bazı potansyel kullanıcılar üzernde motorla oynanmış
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gb fkrler oluşmasına sebep olur. Bu
yüzden zamanı geldyse motor yağının değşmş olması bu tür satışlar
çn yeterl olacaktır. Zaten motorun
ortalama şeklde krl olması, kabul
edleblr br durumdur. Dğer yandan
muayene meseles de, 2. el araçlar çn
dkkat edlmes gereken br konudur.
Muayenes btmek üzere olan br araç,
potansyel müşterler kaçırablr. Eğer
yen muayene olmuş br aracınız varsa,
bunu gururla lan açıklamasında da
belrteblrsnz.

Görsellk Çok Önemldr

knc el otomoblnz nternetten doğru
br şeklde satmanın en öneml püf
noktası, fotoğrafları da gerekl şeklde
çekmek ve steye koymaktır. Bu yüzden
öncelkle aracınızın fotoğrafını çekmek
çn özel br zaman ayırın. Otoparkta
veya yol kenarında çeklmş fotoğraflar,
hem açıklayıcı olmaz ve hem de müşterlern satın alma motvasyonlarını
etklemez.
Bunun çn öncelkle arka planı, otomoblle brlkte güzel görünecek temz ve
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fotoğraf çekmek çn rahat br yer seçn. Aracınızın burada ön plana çıkacak
şeklde durmasına dkkat edn. Ayrıca
güneş arkanıza alarak çekm yapablrsnz, hatta mümkünse güneşn sz çok
etklemeyeceğ br alan seçeblrsnz.
Yağışsız, kapalı havalar se, fotoğraf
çekmn kolaylaştırır. Aracı ön çaprazdan çekerek lk karenz fotoğraflayablrsnz. Farklı açılardan bolca fotoğraf,
faydalı olacaktır. Motor kaputu, aynalar, jantlar, far ve stop grubu, ç detaylar, kabn, müzk sstem, bagaj, lastkler, varsa stepne gb detaylar mutlaka
yer almalı. Ayrıca fotoğrafınızın yüksek
çözünürlüklü şeklde nternet stesne
yüklemek avantajınıza olacaktır. Mümkünse aracın etrafına dönerek br vdeo
ble ekleyeblrsnz.
Aracın kabnn çekerken, çerde görsel
olarak sz rahatsız edecek eşyaları
mutlaka kaldırın. Ayrıca arka koltuktan, ön koltukları yatırarak, dreksyonu düz hale getrerek güzel br kare
yakalayablrsnz. Koltukları çekmek
de, aracın temzlğn göstermek adına
önemldr. Aracınızda göstermek ste-

yeceğnz çzkler veya vuruklar varsa
bunu da ekleyn. İlk fotoğrafınızı seçerken de dkkatl olun. Çünkü lk fotoğraf
müşterler etklerse, lanınızı daha
detaylı bçmde ncelenr.

Aracınızla Tanışmaya Gelenler…

İlanı verdkten sonra brçok telefon ve
mesaj alablrsnz. Bunlara zamanında
dönmek, satışı hızlandırmak açısından
önem arz etmektedr. Aracınızın varsa,
ekspertz raporunu nternette yayınlayablrsnz. Ama bunun yanında aracınızı, müşternn güvendğ ustaya veya
yetkl servs ekspertzne götürme
teklfne sıcak bakın. Bu, aracınıza ne
kadar güvendğnz ve cdd br satıcı
olduğunuzu açıkça ortaya koyar.
Bununla brlkte aracınızı görmeye
gelenlerle gündüz ve aracın detaylarını
rahatça göstereblecek br alanda buluşmaya özen göstern. Aracınızın verglernn ödenmş olması, evraklarının
hazır olması, potansyel müşterlern
aracınızı stemes durumda akslk
çıkmasının da önüne geçer.

İknc El Aracın
Fyatını Neler
Etkler?
Temz ve kazasız br araç.
Kazası varsa ble yetkl servse onarım yapılması fyatı olumlu yönde etkler.
Sıra dışı br renk etky artırablr.
Düşük klometre her zaman
makbuldür.
Bakım önemldr. Yetkl servs
bakımlıysa, bu satışı da hızlandırır.
Nadr br aracınız varsa, fyatlar da bundan etklenr.
Aracınızda sgara çlmemşse,
bu bazıları çn öneml br artıdır.
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BENİM FESTİVALİM

İlk yılında 8 bn gencn katılımıyla büyük başarı yakalayan
ve gençlern vazgeçlmez festvaller arasına gren “Benm
Festvalm”, yerl sahnenn sevlen sanatçı ve gruplarından
oluşan genş lne-up’ı, eğlencel, eğtc ve öğretc etknlkleryle tekrarlanıyor. Türk rock müzğnn en başarılı şarkıcı-söz
yazarlarından Teoman; “Çok Çok”, “Dudak” gb parçaları,
muhteşem sahne şovuyla mlyonların kalbnde taht kuran
Eds ve “Cevapsız Çınlama”, “Sen Olsan Bar”, “Yalnız Ççek”le
kırılması zor rekorlara mza atarak dünya zlenme lstelerne
adını yazdıran Aleyna Tlk, Benm Festvalm’de hafızlardan
slnmeyecek performanslara mza atacaklar. Alternatf rock
müzğn mütevaz grubu Yok Öyle Kararlı Şeyler ve nternet
üzernden paylaştığı kısa ve etkl cover’larıyla dnlemeye
doyamadığımız Ekn Berl se festval sahnesnn açılışını yapacaklar. Gün boyu sürecek eğlencel etknlkler arasında VR
deneym alanı, color-up aktvtes, ger dönüşüm çanta yapım
atölyes, sürprz smlerle söyleşler yer alacak.

Tarh: 20 Ekm / 13.00
Mekân: KüçükCftlk Park

SELÇUK BALCI

FAZIL SAY – PİYANO RESİTALİ

YENİ TÜRKÜ

3 Ekm, 20.00
Mask Lve Musc Club

9 Ekm / 20.30
ENKA İbrahm Betl Odtoryumu

19 Ekm / 22.00
Sanat Performance Açıkhava Sahnes

BİFO – Açılış Konser

BİRLİKTE GÜZEL: LA LUZ

İDİL BİRET – PİYANO RESİTALİ

4 Ekm, 20.00
Lütf Kırdar Anadolu Audtorum

10 Ekm, 21.30
Salon İKSV

23 Ekm / 20.30
ENKA İbrahm Betl Odtoryumu

DUMAN

MELEK MOSSO

MOR VE ÖTESİ

5 Ekm, 20.00
IF Performance Hall Beşktaş

12 Ekm / 22.00
Sanat Performance Açıkhava Sahnes

25 Ekm, 20.00
IF Performance Hall Beşktaş

ÜMİT BESEN - PAMELA

PİANO BATTLE

KURTALAN EKSPRES

5 Ekm, 22.00
Mask Lve Musc Club

13 Ekm / 21.00
Aya İrn Müzes

25 Ekm / 22.30
Dorock XL Beşktaş

HAKAN ALTUN

MEHMET ERDEM

AYHAN SİCİMOĞLU

5 Ekm, 22.00
Hayal Kahves Atakent

13 Ekm / 22.00
Sanat Performance Açıkhava Sahnes

26 Ekm, 20.00
IF Performance Hall Beşktaş

BİRLİKTE GÜZEL: EL
MORRABA3

GÖKSEL

SALUT SALON

13 Ekm / 22.30
Dorock XL Beşktaş

27 Ekm / 21.00
Aya İrn Müzes

YAŞAR

RUBATO

19 Ekm / 22.00
Hayal Kahves Atakent

27 Ekm / 22.00
Jolly Joker Beyoğlu

5, 6 Ekm, 22.00
Salon İKSV

DUMAN
6 Ekm, 20.00
IF Performance Hall Beşktaş

AŞKIN NUR YENGİ
6 Ekm / 22.00
Sanat Performance Açıkhava Sahnes

MABEL MATİZ
19 Ekm / 22.30
Dorock XL Beşktaş
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FANTASTİK CANAVARLAR 2:
GRINDELWALD’IN SUÇLARI (3D, IMAX,
ATMOS 3D)
Yönetmen: Davd Yates
Oyuncular: Edde Redmayne, Katherne Waterston, Jude Law, Johnny Depp
Vzyon Tarh: 15 Kasım

Karanlık büyücü Gellert Grndelwald, Newt
Scamander’ın da yardımıyla Amerka Brleşk Devletler Shr Kongres (MACUSA)
tarafından yakalanır. Ancak kaçmayı başaran
büyücü, kendne, gerçek nyetnden habersz
olan mürtler toplamaya başlar. Asıl planı;
büyü dünyasından uzak olan canlıların hepsne hükmedecek olan safkan büyücüler
yetştrmektr. Karanlık büyücünün planlarını
bozmak steyen Albus Dumbledore, esk
öğrencs Newt Scamander’dan yardım ster.
Önündek tehlkenn farkında olmayan Newt,
gerçek dostluklar ve ale bağları konusunda
ble sevgsnn ve sadakatnn test edleceğ
br yola grecektr...

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE

Vzyon Tarh: 5 Ekm
Yönetmen: Ruben Flescher
Oyuncular: Tom Hardy, Mchelle Wllams

BABAMIN CEKETİ

Vzyon Tarh: 5 Ekm
Yönetmen: Müft Can Saçıntı
Oyuncular: Müft Can Saçıntı, Erkan Can

GECE DÜNYAYI YUTTUĞUNDA

Vzyon Tarh: 5 Ekm
Yönetmen: Domnque Rocher (II)
Oyuncular: Anders Danelsen Le, Golshfteh
Farahan

JOHNNY ENGLISH TEKRAR İŞ
BAŞINDA

Vzyon Tarh: 5 Ekm
Yönetmen: Davd Kerr
Oyuncular: Rowan Atknson, Emma Thompson

KELEBEK

Vzyon Tarh: 12 Ekm
Yönetmen: Mchael Noer
Oyuncular: Charle Hunnam, Ram Malek

UZUN KABUS (4DX, DBOX)

EL ROYALE’DE ZOR ZAMANLAR
(ATMOS)
Vzyon Tarh: 12 Ekm
Yönetmen: Drew Goddard
Oyuncular: Chrs Hemsworth, Dakota Johnson

BİR YILDIZ DOĞUYOR

Vzyon Tarh: 19 Ekm
Yönetmen: Bradley Cooper
Oyuncular: Lady Gaga, Bradley Cooper

TUZDAN KAİDE

Vzyon Tarh: 19 Ekm
Yönetmen: Burak Çevk
Oyuncular: Znnure Türe, Dla Yumurtacı

CADILAR BAYRAMI

Vzyon Tarh: 26 Ekm
Yönetmen: Davd Gordon Green
Oyuncular: Jame Lee Curts, Judy Greer

MÜSLÜM

Vzyon Tarh: 26 Ekm
Yönetmen: Katche
Oyuncular: Tmuçn Esen, Zerrn Tekndor

NAPOLİ’NİN SIRRI

Vzyon Tarh: 12 Ekm
Yönetmen: Sylvan Whte
Oyuncular: Joey Kng, Jula Goldn

Vzyon Tarh: 26 Ekm
Yönetmen: Ferzan Özpetek
Oyuncular: Govanna Mezzogorno, Alessandro Borgh

AYDA İLK İNSAN (IMAX, ATMOS)

BOLEMIAN RHAPSODY

Vzyon Tarh: 12 Ekm
Yönetmen: Damen Chazelle
Oyuncular: Ryan Goslng, Clare Foy
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Vzyon Tarh: 2 Kasım
Yönetmen: Bryan Snger
Oyuncular: Ram Malek, Lucy Boynton

HELL FEST

Vzyon Tarh: 2 Kasım
Yönetmen: Gregory Potkn
Oyuncular: Amy Forsyth, Regn Edwards

FINDIKKIRAN VE DÖRT DİYAR
Vzyon Tarh: 2 Kasım
Yönetmen: Lasse Hallström, Joe Johnston
Oyuncular: Mackenze Foy, Kera Knghtley

ÇAKALLARLA DANS 5

Vzyon Tarh: 9 Kasım
Yönetmen: Murat Şeker
Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

SUSPIRIA

Vzyon Tarh: 9 Kasım
Yönetmen: Luca Guadagnno
Oyuncular: Dakota Johnson, Tlda Swnton

ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ

Vzyon Tarh: 9 Kasım
Yönetmen: Fede Alvarez
Oyuncular: Clare Foy, Sverrr Gudnason

DUL KADINLAR

Vzyon Tarh: 16 Kasım
Yönetmen: Steve McQueen (II)
Oyuncular: Vola Davs, Mchelle Rodrguez

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL
Vzyon Tarh: 16 Kasım
Yönetmen: Cem Karcı
Oyuncular: Burcu Brck, Mert Fırat

BİZİ HATIRLA

Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Altan Erkekl, Tolga Tekn

ROBI
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“UNIVERSAL EVERYTHING: AKIŞKAN BEDENLER”

Unversal Everythng’n nsan bçmne duyduğu
lg, breyn karakterstk özellkler ve daha büyük br yapı olan kolektfn parçası olarak davranışları üzernden ncelenyor. Kolektfn erken
dönem şler 2. katta gösterlyor: Portre II, Yüce
İnananlar II ve Yürüyen Şehr. Buradak çalışmalar breyn bedenne ve bu bedenn yenden şekl
alma, dönüşme ve uyum sağlama kapastesne
odaklanıyor. İknc ş grubunu oluşturan Kableler ve Oluşum, büyük br grubun çersnde
breyn doğası üzerne yoğunlaşıyor. Sergnn
küratörü Conrda Bodman.

Tarh: 15 Eylül 2018 – 17 Şubat 2019
Mekân: Borusan Contemporary-Perl Köşk

İSTANBUL MODERN FOTOĞRAF GALERİSİ KOLEKSİYON
SERGİSİ
“BAKIŞ AÇILARI”
23 Mayıs – 11 Kasım 2018
İstanbul Modern

İSTANBUL MODERN KOLEKSİYON SERGİSİ
“ŞİMDİNİN PEŞİNDE”
23 Mayıs – 11 Kasım2018
İstanbul Modern

ANTHONY CRAGG
“İNSAN DOĞASI”

23 Mayıs – 11 Kasım 2018
İstanbul Modern

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA
OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER SERGİSİ
30 Mayıs – 31 Aralık 2018
Asker Müze ve Kültür Stes Komutanlığı

“YİTİK İMPARATORLUĞU RESMETMEK / PICTURING A LOST
EMPIRE”
İTALYA MERCEĞİNDEN ANADOLU’DAKİ BİZANS SANATI,
1960-2000
1 Hazran – 31 Aralık 2018
ANAMED

BAŞKA BİR TEPEDEN/FROM
ANOTHER HILL” HEYKEL SERGİSİ
26 Hazran – 28 Ekm 2018
Elgz Müzes

10x10 SERİSİ

“SONSUZ ŞARKILAR / TUNES
WITHOUT WORLDS”

12 Eylül – 20 Ekm 2018
İstanbul Concept Gallery

KARMA SERGİ
“EVRENİN TİTREYEN IŞIKLARI”
12 Eylül – 30 Aralık 2018
Salt-Beyoğlu

BURCU YAĞCIOĞLU
“İÇERİDE”
13 Eylül – 20 Ekm 2018
Galerst

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ SERGİSİ
“DEĞİL, ORADA DEĞİL / NOT,
NOT THERE”
13 Eylül – 10 Kasım 2018
Amerkan Hastanes Sanat Galers

KARMA SERGİ
“MEKTEP MEYDAN GALATASARAY”
14 Eylül – 25 Kasım 2018
Depo

KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ
“PRIXIMITY/ YAKINLAŞMA”
14 Eylül – 20 Ekm 2018
Mxer

GÖKÇE ERHAN
“PICTORIAL WORLD ATLAS”
14 Eylül – 27 Ekm 2018
ArtSümer

SEFER MEMİŞOĞLU
“THE EYE’S RAY”
14 Eylül – 28 Ekm 2018
Depo/Tütün Deposu

EVA NIELSEN & MARION VERBOOM
“COSMOVISIONS”
14 Eylül – 11 Kasım 2018
The Pll

KARMA SERGİ
“MEKTEP MEYDAN GALATASARAY”
14 Eylül – 25 Kasım 2018
Depo/Tütün Deposu

FAHRELNISSA ZEID SERGİSİ
18 Eylül – 4 Kasım 2018
Drmart-Dolapder

HORST: MODA & PORTRELER
FOTOĞRAF SERGİSİ

KUBİLAY MERT URAL
“FANİLER VE FEZA PROBLEMLERİ”

13 Eylül – 22 Kasım 2018
Leca Gallery

15 Eylül – 20 Ekm 2018
Plot Galer

ALİCAN LEBLEBİCİ
“LAST CALL / SON ÇAĞRI”

ŞEVKET SÖNMEZ
“LAZARUS SIGN”

14 Eylül – 20 Ekm 2018
Mxer

20 Eylül – 20 Ekm 2018
Merkür
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ANGINA PEKTORIS
Angna Pektors: Br tür kalp hastalığı. Belrtler: Göğüste ağrı,
baskı, sıkışma hss. Brkaç dakka süren nöbet sırasında; ölüm
korkusuyla karışık br ç sıkıntısı, ter solgunluk, konuşamama,
ağrının sol kola yayılması semptomları görülür. Ölümcül değl,
genelde kronktr. Yazar’ın yazamaması, yazmasından meşhur.
Ya varlıkla yokluk arasında durmadan sendeleyen kahramanları? Tuhaf karakterler, karar verlememş türler, değşken konular, bozulan bçmler… Angna Pektors, kaygan zemnn çarpıntılı, alaycı, brazcık da hüzünlü eğlences. Emre Tandoğan’ın
yönettğ Angna Pektors oyunu zleycsyle buluşuyor. Çağıl
Tekten ve Atakan Yılmaz başroller paylaşıyor.

Tarh: 9 Ekm, 20.30
Mekân: Küçük Salon

BAHAR NOKTASI OPERETİ

BENİM ADIM FEUERBACH

ADALET SİZSİNİZ

Tatavla Sahnes

Artısahne Mecdyeköy

Artısahne Mecdyeköy

HERKES TEK BAŞINA ÖLÜR

BİR İNSANI SEVMEKLE
BAŞLAR HER ŞEY

BİR BABA HAMLET

1, 6, 13, 20, 27 Ekm, 20.30

3, 5, 6, 12, 13, 19, 20 Ekm, 20.30
7, 14, 21 Ekm, 18.30

11 Ekm, 20.30

12 Ekm, 20.30

Tyatro Pera / Blackoutssl #211

Tatavla Sahnes

BETÜL ARIM

AHUDUDU

DIŞARIDA HİÇBİR ŞEY VAR!
5 Ekm, 20.30

Artısahne Mecdyeköy

KARŞI YAKA IŞIKLARI
8 Ekm, 20.30

Endless Art Taksm

İYİ GECELER ANNE
9 Ekm, 20.00

Artısahne Mecdyeköy

LEYLA’NIN EVİ
9 Ekm, 20.30

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkez Müşfk
Kenter Sahnes

14 Ekm, 15.30

Kenter Tyatrosu

LEENANE’NİN GÜZELLİK
KRALİÇESİ
15 Ekm, 20.30

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkez Müşfk
Kenter Sahnes

ABELARD

15, 16 Ekm, 20.30

Tatavla Sahnes

TAMAMLA BİZİ EY AŞK
16 Ekm, 20.30

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez

SANAT

FERHANGİ ŞEYLER

Artısahne Mecdyeköy

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkez Müşfk
Kenter Sahnes

9 Ekm, 20.30

TRAVIS PINE
10 Ekm, 20.30

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkez Müşfk
Kenter Sahnes

16 Ekm, 20.30

RAUSCH

17, 26 Ekm, 20.30

Endless Art Taksm

VANYA, SONYA, MAŞA VE SPIKE

MAHŞER-İ CÜMBÜŞ

Tyatro Pera / Blackoutssl #211

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkez

10, 17, 24, 31 Ekm, 20.30
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17 Ekm, 20.30

19 Ekm, 20.30

19 Ekm, 20.30

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkez

BİR ZAMANLAR GAZİNODA
20 Ekm, 20.30

Kenter Tyatrosu

SATRANÇ

23 Ekm, 20.30

Yunus Emre Kültür Merkez Turhan Tuzcu
Salonu

OBLOMOV

26 Ekm, 20.30

Tatavla Sahnes

NİLGÜN BELGÜN’LE AŞK VE
KOMEDİ
27 Ekm, 20.30

Beşktaş Beledyes Akatlar Kültür Merkez

VUKU

27, 30 Ekm, 20.30

Endless Art Taksm

BEN SENİM
27 Ekm, 20.30
28 Ekm, 18.30

Tyatro Pera / Blackoutssl #211

YAŞAMAYA DAİR
30 Ekm, 20.30

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkez Müşfk
Kenter Sahnes
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TANGONUN RİTMİ
Buenos Ares’n en y tango orkestraları
arasında yer alan ve “2017 Arjantn Tangosu
En İy Orkestra Oscar’ı” ödülünün sahb “La
Juan D’Arenzo Tango Orkestrası”, Arjantn’n
Dünya Şampyonu Maestroları ve Türkye
Şampyonu dansçılar eşlğnde İstanbul’da.
“La Juan D´Arenzo Tango Orkestrası” adını,
“El Rey del Compás” (Rtmn Kralı) olarak blnen Arjantnl büyük tango müzsyen Juan
D´Arenzo’dan alıyor. 2012 yılında kurulan
ve Arjantn mlongalarında çalınan yüzlerce
esern bestecs ve aranjörü olan Juan d’Arenzo’nun tüm eserlern yenden yorumlayan orkestra dört bandoneon, dört keman,
br pyano ve br kontrbastan oluşuyor. Bu
genç grup, yakaladıkları rtm ve seyrcye
yansıttıkları muhteşem enerjyle çok kısa br
süre çnde yalnızca Buenos Ares’te değl
tüm dünyada adını duyurdu ve büyük mlongalarda kendne yer ednd.
Tarh: 3 Ekm, 20.30
Mekân: TİM Show Center

DANSIN RİTMİ

2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27,
30 Ekm / 20.30
Hodjapasha Göster ve Etknlk Merkez

HOCAPAŞA MEVLEVİLERİ –
SEMA AYİNİ

3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28,
31 Ekm / 19.00
Hodjapasha Göster ve Etknlk Merkez

İLKER GÜMÜŞOLUK – TEK
KİŞİLİK GÖSTERİ
3 Ekm / 20.30

Barış Manço Kültür Merkez

AKIN ASLAN
3 Ekm / 21.00

Bahane Kültür Salon

AKIN ASLAN
3 Ekm / 21.00

Bahane Kültür Salon

ALPAY ERDEM – LAHEYYA
6 Ekm / 21.00

Bahane Kültür Salon

MESUT SÜRE
9 Ekm / 21.00

Barış Manço Kültür Merkez

NİHAT SIRDAR VE SİVRİSİNEK
BÜTÜN KAZLAR TOPLANDIK
9 Ekm / 20.30

Kadıköy Halk Eğtm Merkez

ALPER KUL – HAMİLEYİM

BAR PSİKOLOĞU

12 Ekm / 20.30

24 Ekm / 21.00

artısahne Mecdyeköy

Bahane Kültür Salon

DOĞU DEMİRKOL

A+B DOUBLE STAND UP

Beşktaş Kültür Merkez

Caddebostan Kültür Merkez A Salonu

OKAN ÇABALAR

3. YOGAKIOO FESTİVALİ

Barış Manço Kültür Merkez

Vllafe Çatalca Butk Otel

13 Ekm / 21.00

16 Ekm / 20.30

YUSUF BİLAL ALTINTAŞ
20 Ekm / 21.30

Endless Art Taksm

25 Ekm / 20.30

25 – 28 Ekm / 07.00
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YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI
Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chrs Hemsworth
Bütün Marvel Snematk Evren’n kapsayan ve yapımı on yıl süren eş görülmemş br snema şölen olan Marvel’dan Avengers: Sonsuzluk Savaşı tüm
zamanların en muhteşem ve ölümcül hesaplaşmasını karşımıza getryor.
Avengers ve Süper Kahraman dostları, güçlü Thanos yıkıcı br saldırıyla evrenn sonunu getrmeden her şeylern feda etmeye hazır olmak zorundadır.
Macere Marvel Snematk Evren’nn neredeyse tüm kahramanlarını çne
alırken, flm de oyuncularıyla bambaşka br yıldızlar geçdne dönüşmüş halde. Kadroda Downey Jr. ve Hemsworth harcde; Mark Ruffalo, Chrs Evans,
Scarlett Johansson, Don Cheadle, Benedct Cumberbatch, Tom Holland, Zoe
Saldana, Tom Hddleston, Paul Bettany gb smler var.

Ve Nazan Öncel Şarkıları

ÇEŞİTLİ SANATÇILAR

Türk Pop Müzğnn kendne özgü
söz yazarı ve yorumcusu Nazan
Öncel’n kalemnden çıkıp dnleycye ulaşan modern klaskler farklı
müzsyenler tarafından seslendrld.
Sezen Aksu, Tarkan, Sıla; Koray
Avcı, Göksel, Mehmet Erdem, Hayko
Cepkn gb yıldızların dışında ünlü
flm yönetmen Çağan Irmak da br
şarkıyı söyleyerek albümün sürprzne mza attı.

Yen Aşkım

SİBEL CAN

21. Yüzyıl İçn 21 Ders

YUVAL NOAH HARARİ

Türk Sanat Müzğ ve arabesk arasında geznen tarzıyla genş ktlelerce
büyük br sevgyle dnlenen Sbel Can
yen albümü “Yen Aşkım”ı dnleyenlernn beğensne sundu. Albümde
Kuyu, Senden Başka Kmsem Yok,
Bahçenden Br Ççek Yolla; Yen Aşkım, Beş Dakka, Kalp Yolu, Vallah
Yalan, Kıskanırlar Bz, Dken M Gül
Mü adlı şarkılar yer alıyor.

“Sapens” le 21. yüzyılın en çok ses getren
düşünürlernden br halne gelen Yuval Noah
Harar, "21. Yüzyıl İçn 21 Ders" başlıklı ktabında yüzyılımızın eş benzer görülmemş
teknolojk ve ekonomk kırılmalarıyla ve yaşanan aralıksız değşmlerle başa çıkablmek
çn elzem soruları tartışmaya açıyor.

EN ÇOK SATAN DVD

EN ÇOK SATAN KİTAP

EN ÇOK SATAN ALBÜM

• Yenlmezler: Sonsuzluk Savaşı
• Black Panther
• Adalet Brlğ
• Rampae – Büyük Yıkım
• Çılgın Hırsız 3
• Suyun Ses
• Tomb Rader
• Maymunlar Cehennem Şafak Vakt
• Hazne Avcıları
• İy Doktor

• Ustalık Gerektren Kafaya Takmama Sanatı /
Mark Manson
• Sen Gttn Ya Ben Çok Güzelleştm / Nlgün
Bodur
• Ikga – Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı /
Hector Garca
• Üç Kız Kardeş / İclal Aydın
• 21. Yüzyıl İçn 21 Ders / Yuval Noah Harar
• Fahrenhet 451 / Ray Bradbury
• Bazı Yollar Yalnız Yürünür / Özgür Bacaksız
• Pembe Fl Düşünme / Zeynep Selvl
• Ben Ney’m / Hakan Mengüç
• El Vedud / Tuğçe Işınsu

• Ve Nazan Öncel Şarkıları / Çeştl Sanatçılar
• Yıldız Tlbe’nn Yıldızlı Şarkıları Volume 1 /
Çeştl Sanatçılar
• Yıldız Tlbe’nn Yıldızlı Şarkıları Volume 2 /
Çeştl Sanatçılar
• Funda Arar / Arabesk
• Yen Aşkım / Sbel Can
• Usta Çırak / Cengz Kurtoğlu & Hakan
Altun
• Senn İçn Değer / Koray Avcı
• Mahsun’ye Saygı/ Çeştl Sanatçılar
• Maya / Mabel Matz
• Vay Be / Kenan Doğulu
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98_ kemal sunal sergisi
99_ macera dolu safari turu
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• SAĞLIK

EMEL PIRLANTA
KUYUMCULUK KÜLTÜR TARİHİMİZİN ÇOK ESKİ ÇAĞLARDAN BERİDİR VAZGEÇİLMEZ
MESLEKLERİ ARASINDA. MARMARA PARK AVM’DE ŞUBESİ BULUNAN EMEL PIRLANTA
HEM SERTİFİKALI ÜRÜNLERİ HEM DE HESAPLI FİYATLARIYLA MÜCEVHER DÜNYASINDA
ÖNE ÇIKIYOR. EMEL PIRLANTA GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜÇLÜ’YE TAKI DÜNYASIYLA
İLGİLİ MERAK ETTİKLERİMİZİ SORDUK.

Fotoğraflar ÇAĞDAŞ UYANIK
Röportaj ERDEM KABADAYI

EMEL PIRLANTA GENEL MÜDÜRÜ HAKAN GÜÇLÜ:
" EMEL PIRLANTA SEKTÖRDE DEĞİŞİMİ VE YENİLİĞİ
TEMSİL EDİYOR. FARKLI BEKLENTİLERE VE BÜTÇELERE
CEVAP VEREBİLİYORUZ. ZENGİN MODEL SEÇENEĞİ,
KİŞİYE ÖZEL TASARIM VE PIRLANTAYA AİT HER ŞEYİ
BULABİLECEĞİNİZ BİR MARKAYIZ".

/ 95
Emel Pırlanta, 1989 yılında kuruldu. Marka o
günlerden bugünlere nasıl geld? İlk günlerden
bugünlere olan macerayı kısaca özetler msnz?
1989 yılında faalyetlerne başlayan frmamız 2002
yılında lk perakende mağazasını Bağdat Caddes’nde
açtı ve 2018’e kadar Türkye’de brçok mağaza açarak
gerek perakende mağazaları gerekse sanal satışları
sayesnde müşterlermzle buluştu. 2018 yılında
açılan k yen mağazamızın br de Marmara Park
AVM’de müşterlermze hzmet vermeye başladı.
Bu ay Katar’ın başkent Doha’da açılan dünya
markalarıyla yan yana olan % 100 Türk sermayel
mağazamız yalnız bzm çn değl Türkyemz çn
de gurur kaynağıdır. Yen dönemde İstanbul dışında
mağaza açma çalışmalarımız devam etmektedr.
Ayrıca Avrupa pazarı bzm çn farklı br önem taşıyor.
Hollanda, Almanya, Belçka, Romanya gb ülkelerde
mağaza açmak çn görüşmelermz devam edyor. Her
yıl Hong Kong, Katar, Mam, New York, Bahreyn, Duba
gb öneml tcar şehrlerde yapılan yaklaşık 14 fuara
katılıyoruz. Emel pırlantayı br dünya markası yapmayı
amaçlıyoruz.

Emel Pırlanta’nın başarısında en öneml etkenler
nelerdr?
Her zaman uygun fyat ve en üst sevye müşter
memnunyet başarımızda etkendr. Günümüzde nha
tüketcler bütün gereksnmlern karşılayan markalı
ürünlere yönelyor. Sadece kaltel ve şık ürünler
üretmenz yetmyor artık. Sunum, satış sonrası hzmet
kaltes le de cdd farklar yaratmanız gerekyor.
Bu anlamda Emel Pırlanta’nın tüm bu gerekllkler
tam manasıyla yerne getryor. Emel Pırlanta olarak
müşternn mutluluğunu esas alıyoruz. Amacımız
“Türkye’nn Pırlantacısıyız” sloganıyla çıktığımız yolda
herkese hzmet etmek.
Emel Pırlanta’nın ürün gamını anlatır mısınız?
Hang ürünlernzde ön plana çıkıyorsunuz?
Emel Pırlanta sektörde değşm ve yenlğ temsl
edyor. Farklı beklentlere ve bütçelere cevap
vereblyoruz. Genş model seçeneğ, kşye özel
tasarım ve pırlantaya at her şey bulableceğnz br
markadır Emel Pırlanta.
Türk kadınının pırlantaya lgs son yıllarda
değşm gösterd m?
Türk kültüründe pek alışılmamış olan evllk-pırlanta
lşks, bugünün dünyasında neredeyse “olmazsa
olmaz” haln aldı. Bu nedenle Türkye’de “pırlanta”
dennce akla lk gelen ürün tektaş yüzük oluyor. Oysa
hepmz blrz k, Türkye’de “nşan, düğün” dennce
akla lk gelen “altın”dır. Çok yakın br zamana kadar
çftler nşanlanırken sağ yüzük parmaklarına taktıkları
alyansı, evlenrken sol parmaklarına geçrr ve yüzük
seremons böylece bterd. Aleler ve arkadaşlar
da yen evl çfte hedye olarak ağırlıklı olarak altın
hedye ederd. Bu gelenek artık değşt dyeblrm.
Pırlanta takının, kşye kendsn güzel, şık, zarf, alımlı,
dkkat çekc ve eşnn gözünde değerl hssettreceğ
düşünülüyor. Pırlanta, bağlılığın, lşknn cddyetnn,

Emel Pırlanta 2018'de k yen mağazasından b r n Marmara Park AVM'de açtı.
Marmara Park AVM Emel Pırlanta mağazasında m saf rler deney ml ve
güler yüzlü b r ek p karşılıyor.

No: 31 EKİM 2018

Emel Pırlanta'da satılan tüm ürünler dünyaca ünlü HRD
sert f kasına sah p.
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aşkın/sevgnn, değer vermenn/değerl olmanın ve
gücün sembolü olarak görülüyor.
Sahte pırlanta le gerçeğn nasıl ayırt edeblrz?
Bu şle lglenmeyen brnn gözle görüp ayırt etmes
mümkün değl. Emel Pırlanta olarak tüm ürünlermz
sertfkalıdır. Dünyaca ünlü HRD sertfka frması
Türkye’de açıldığında bütün taşlarımızı sertfkalatan
lk frmayız. Nha tüketc güvenlr markadan
ürünlern almalıdır her zaman.
Pırlanta takı ve mücevheratta yoğun satış
dönemler var mı? Bu dönemlerde satışlar, dğer
dönemlere göre nasıl br artış gösteryor?
Başta Sevgller Günü olmak üzere, yılbaşı, Anneler
Günü gb özel günlerde ve düğün sezonu açılmasıyla
brlkte satışlarda artış gösteryor. Müşterlermze
Emel Pırlanta olarak bu dönemlerde çeştl
kampanyalar sunuyoruz.
Pırlantaya olan lg gençler açısından nasıl?
Gençlere özel tasarım yapıyor musunuz?
Blnen klask modellern dışında gençlere modern
çzgde tasarlanan ürünlermz de mevcut. Renkl
taşlı yüzükler, kolyeler ve son dönemde baget kesm
pırlanta yüzükler bu ürünler arasında sayablrm.
Pırlanta ürünlerde garant öneml. Sz de bu
süreç nasıl şlyor?
Emel Pırlanta olarak tüm ürünlermz ömür boyu
bakım garantldr. Müşterlermz bzden aldıklarını
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ürünler stedkler zaman getrerek bakımlarını
yaptırablrler.
Sektörün çnde uzun yıllardır bulunduğunuz çn
sze soralım evllk teklfnde bulunacak kşler
nasıl br yüzük almalı? Hang ürünlernz kadınları
daha çok mutlu edyor?
Evllk teklf deynce akla tektaş, tamtur, beştaş yüzük
gelyor. Bunlara lave son dönemde yurtdışında ve
Türkye’de büyük renkl taşlı safr, yakut, zümrüt gb
renkl taşlı yüzükler de terch edlyor.
Syah pırlanta le beyazı arasında ne gb br fark?
Pırlantanın doğada her reng bulunmaktadır. Syah da
bunlardan brdr. Karbon atomlarının sayısı değştkçe
pırlantanın da reng değşr.
Sze de sorsak pırlanta mı elmas mı? Hangsn
terch edersnz?
Szn de bldğnz gb elmas le pırlanta, hammadde
olarak aynıdır. Elmas, pırlantanın doğada bulunan ham
haldr, madenn smdr. Pırlanta se elmasın zaman
çersnde oldukça popüler hale gelen kesm şeklne
verlen addır. İksnn de yer ayrı dyeblrm. Elmasın o
antk ruhu yansıtmasını dğer yanda pırlantanın ışıltısı...
Bence kşnn terch önemldr.
Özel günler çn farklı ürünler tasarlıyor musunuz.
Bu yönde nasıl br üretmnz var?
Her özel günde farklı br ürün tasarlıyor ve özel
günlerde müşterlermze sürprz hedyeler veryoruz.
Marmara Park AVM , szn mağazanız çn ne gb
avantajlar sağlıyor?
Marmara Park AVM, araştırmalarımızda dğer
AVM’lerden farklı br noktadaydı bzm çn. Bu nedenle
Marmara Park AVM’y seçtk. Brçok lçeye yakın
lokasyonda bulunması, büyüklüğü, brçok markayı
bünyesnde bulundurması terch sebebmz oldu.

No: 31 EKİM 2018
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KEMAL SUNAL
SERGİSİ
İnek Şaban, Sakar Şakr, Davaro, Çöpçüler Kralı, Süt
Kardeşler, Mav Boncuk, Hababam Sınıfı ve daha
nces.... Türk snema tarhne adını altın harflerle
yazdırmış, defalarca zlemş olsak da tekrar
zlemekten keyf aldığımız flmlern, saf ve y yürekl
aktörü Kemal Sunal’ın kostümler, flm afşler, kşsel
eşyaları, fotoğrafları ve resm belgelernn yer aldığı
serg Marmara Park Alışverş Merkez’nde özel br
sergde 21 Ekm tarhne kadar görüleblecek.
Açılışını 5 Ekm 2018 tarhnde Gül Sunal’ın yapacağı
serg 21 Ekm 2018 tarhne kadar Marmara Park AVM
zyaretçleryle buluşacak.
Toplam 82 flmde oynamış, oynadığı karakterlerle
zleycnn kalbnde yer ednmş, Yeşlçam’ın gülen
yüzü Kemal Sunal’ın hayatına dar serg Marmara
Park’ta nostalj rüzgârı estrecek.7’den 70’e herkesn
sevdğ ve Türk snemasında öneml yer tutan flm
afşler büyük sanatçının snema yaşamını da yenden
gözler önüne seryor.

Gülüşünü
Marmara
Park’a
Konuk
Ettik
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ÇOCUKLAR!
MACERA DOLU SAFARİ
TURUNA HAZIR MISINIZ?

No: 31 EKİM 2018

Afrka bozkırlarının en güçlü, en
büyük ve en hızlı kahramanlarını
çocuklarla buluşturacak World of
Safar etknlğ 26 Ekm-4 Kasım
tarhler arasında Marmara Park
AVM’de szler beklyor. Çocuklar
televzyonda zledkler safar ve
macera dünyası le Türkye’nn
lk uzay temalı alışverş merkez
Marmara Park AVM’de tanışacak.

aracı le gezp dürbünler le
gergedan, zebra, fl, aslan ve zürafa
gb tüm hayvanları zleyeblecekler.
Aynı zamanda etknlk alanı
çersnde yer alan yapboz duvarı,
anmasyon çadırı, Pad’ten hayvan
sesler dnleme ve boyama oyunu
etknlkler yanı sıra çocukların
eğlencel zaman geçreblecekler
boyama masaları da yer alıyor.

Macera dolu safar alanı le
çocukları vahş doğanın ortasında
hssettrecek Marmara Park AVM,
World of Safar etknlğne katılan
her çocuğa safar kıyafet gydrerek
etknlğe dahl edecek. Özel safar

Marmara Park AVM'de, Zemn Kat
etknlk alanında 26 Ekm- 4 Kasım
tarhler arasında gerçekleştrlecek
World of Safar etknlğmze tüm
çocuklar davetldr.
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GELECEĞİN
TEKNOLOJİLERİNİ BU
SERGİDE KEŞFETTİK!
Marmara Park AVM zyaretçlern 20-30 Eylül
tarhler arasında sıra dışı br sergyle buluşturdu.
Zyaretçlermz MakerSpot sergsn ücretsz gezerek
geleceğn teknolojsn deneymledler.
MakerSpot sergsnde zyaretçlermz gelecekte
hayatımızın br parçası olacak teknolojler bre br
deneymleme şansı buldu. Sergy gezenler nsan
etkleşm le kontrol edleblecek bre br robot kol
mekanzması le tanıştı, kırılan ve tek tuş le yenden
toparlanan vazo le zamanı ger döndürdü, beğendkler
resmler 3D pancake prnter le basıp yed.
Çocuklar Teknolojyle Tanıştı
Uzay teması ve geleceğn teknolojlerne olan
bakış açısıyla ön planda olan Marmara Park
AVM, MarkerSpot sergs kapsamında 27-28
Eylül tarhlernde teknolojye meraklı çocukların
yaratıcılıklarını ön plana çıkartableceğ workshoplar
da düzenled. MakerSpot Sergs le tüm zyaretçlern
dkkatn çeken alışverş merkez, hazırladığı workshop
le çocuklara kend oyunlarını tasarlattı.
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MARMARA PARK MAĞAZA LİSTESİ
MAĞAZA ADI

MAĞAZA TELEFONU

MAĞAZA ADI

Adidas

0212 852 33 49

Desa

0212 852 93 89

ADL

0212 853 55 50

Divarese

0212 854 36 56

Aker

0212 854 21 93

Diyar Lahmacun

0212 852 71 91

Akyürek Mücevherat

0212 854 29 00

Döner Stop

0212 853 63 65

Altınbaş

0212 852 57 63

Dry Center

0212 853 44 39

AMF Bowling ve Eğlence Merkezi

0541 825 61 25

Eda Gümüş

0212 852 65 00

Efor

0212 853 68 65

Aliss

MAĞAZA TELEFONU

Altınyıldız

0212 852 28 73

Elle

0212 854 29 09

Arby's

0212 852 58 64

Emel Diamond

0212 852 34 92

Arçelik

0212 853 05 50

Emo Optik

0212 852 08 78

Arifoğlu

0212 853 99 11

English Home

0212 987 39 39

Armağan Oyuncak

0212 852 84 26

Fenerium

0212 853 13 80

Atasay

0212 873 01 00

FLO

0212 853 66 05

Atasun Optik

0212 852 59 73

Flormar

0530 767 30 05

Atelier Silver

0212 853 02 88

Forever New

0212 852 80 15

Athletic Zone

0212 852 22 71

G-Lingerie

0212 853 10 72

Ayakkabı Dünyası

0212 824 02 68

Gallery Crystal

0212 854 00 42

B&G

0212 853 71 89

Golden Rose

0533 476 40 41

Bambi Ayakkabı

0212 853 77 65

Goose

0212 853 15 74

Batik

0212 852 47 55

Gratis

0212 705 27 71

Baydöner

0212 852 56 83

Green Salads

0212 852 10 32

Bernardo

0212 853 17 74

Greyder

0212 853 68 94

Bershka

0212 853 31 38

Groomsman Lostra

0212 852 55 74

Beta

0530 232 51 23

GS Store

0212 676 19 05

Beymen Club

0212 852 45 30

Gülaylar Altın

0212 852 95 51

Biev

0212 853 10 40

Güven Saatçim

0212 623 25 25

Bolçi

0212 852 69 02

H&M

0212 854 33 89

Bosch

0212 852 91 69

Hacı Şerif

0212 444 19 38

Boyner

0212 854 31 04 - 0212 854 48 21

Haribo

0530 314 73 93

Burger House

0212 257 67 87

Harmoni

0212 852 00 19

Burger King

0212 854 23 88

Hasırlı

0212 885 12 12

Calzedonia - Intimissimi

0212 854 13 06 - 0212 852 11 67

HD Döner

0212 852 34 45

Cella

0212 853 93 83

HD İskender

0212 852 86 81

Cepax

0507 012 52 75

Home Sweet Home

0212 854 13 38

Ceyo

0212 853 82 25

Hotiç

0212 853 84 45

Choc'nette

0533 036 87 50

Hummel

0212 852 22 72

Cinemaximum

0850 878 30 45

Ice Dream

Coffee Cup

0212 852 90 00

IGS

0850 420 04 47-(239)

Columbia

0212 853 18 54

Inglot

0212 853 12 66

Colin's

0212 853 38 11

Intersport

0212 853 41 14

Collezione

0554 538 11 52

İnci

0212 853 61 95

Corn in Cup

0212 603 60 30

İpekyol

0212 854 20 73

Çift Geyik Karaca

0212 852 65 80

Jack & Jones

0549 727 36 17

D&R

0212 853 06 12

Jolly Tur

0212 852 02 26-66

D’S Damat

0212 852 14 14

Kahve Sarayı

0212 853 21 55 - 54 - 51

Dagi

0212 854 12 90

Kartal Yuvası

0212 854 33 63

Damat

0212 853 01 50

Kemal Tanca

0212 853 59 77

De Facto

0212 853 32 08

Kiğılı

0212 853 41 30

Deichmann

0212 854 37 70

Kip

0212 853 75 41

Deniz Kabuğu

0212 852 78 31

Korkmaz

0212 854 09 90

Deriden

0212 852 15 35

Koton

0212 854 22 08

Derimod

0212 853 18 51

Köfteci Ramiz

0212 854 05 97
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MARMARA PARK MAĞAZA LİSTESİ
MAĞAZA ADI

MAĞAZA TELEFONU

MAĞAZA ADI

MAĞAZA TELEFONU

Karaca Züccaciye

0530 159 60 85

Rossmann

0212 854 33 77

Lagoon

0212 853 38 31

Saat&Saat

0212 852 11 36

LC Waikiki

0212 853 87 89

Saatçim

0212 623 19 19

Levi's

0212 853 39 07

Salon Diva Uğur Kuaför

0212 853 25 58

Linens

0212 853 01 14

Samsonite

0212 853 79 60

Little Big

0212 854 23 49

Samsung

0212 853 74 71

Loft Jeans

0212 852 06 38

Sarar

0212 854 04 01

Lokum Atölyesi

0212 852 45 59-55

Saray Muhallebicisi

0212 999 28 58

Love My Body

0212 853 22 85

Sbarro

0530 977 32 39

Lufian

0212 854 23 46

Sephora

0212 853 07 33

Lunch Box

0212 853 35 10

Sette

0530 153 23 62

Luzdemia

0212 852 19 17

Sevil

0212 854 05 59

MACFit

0212 258 07 99

Siemens

0212 872 71 69

Madame Coco

0507 079 71 59

Simit Sarayı

0212 853 36 61

Mango

0212 852 72 56

Skechers

0212 852 52 86

Mamino

0212 852 24 10

So Chic

0212 852 74 17

Matmazel

0212 852 68 23

Sport in Street

0212 852 92 48

Mavi

0212 703 31 24

Stradivarius

0212 852 24 22

Max Moda

0212 854 22 70

Super Step

0212 853 23 50

MC Donald's

0212 852 99 03

Süvari

0553 373 81 13

Media Markt

0212 999 52 71-72-74

Swarovski

0212 853 03 09

Merhaba Pasta

0212 853 20 23

Swatch

0212 853 58 23

Moda Park Terzi

0212 853 84 44

Taç Porselen

0212 852 00 70

Miniso

0212 853 58 66

Tavuk Dünyası

0212 852 35 47

Mr.Kumpir

0212 853 06 52

Tefal

0212 780 26 27

Mrk.Tantuni

0212 852 40 55

Teknosa

0212 852 12 30

Nedim Döviz

0212 854 31 31

Tergan

0212 854 18 29

Neta Car Wax

0212 852 07 67

The Company

0212 465 70 37

Network

0212 854 36 69

Tırmanma Duvarı

0543 541 28 09

New Balance

0212 853 46 28

Tiffany Tomato

0505 195 34 82

Nike

0212 852 90 75

Tobacco Shop

0212 854 29 11

Oleg Cassini

0212 852 68 82

Troy

0212 853 00 96

Opmar

0212 852 54 41

Tudors

0850 432 75 25

Ortopedia

0212 852 99 96

Turkcell

0212 854 03 39

Oxxo

0212 853 95 20

Türk Telekom

0212 854 24 33

Oysho

0212 854 20 26

Twigy

0212 852 20 69

Özsüt

0212 853 54 71

Twist

0212 853 02 41

Panço

0212 853 54 03

US Polo

0212 854 18 07

Penti

0212 852 86 92

Vestel

0212 852 69 77

Pet Mekan

0212 854 27 31

Victoria's Secret

0212 852 54 89

Pideko

0212 853 69 82

Vitamin

0212 853 15 36

Pidem

0212 853 28 81

Vodafone

0212 852 10 97

Pierre Cardin

0212 852 09 22

Waffle Stop

0212 852 53 10

Polo Garage

0212 853 52 71

Watsons

0212 853 93 80

Popeyes

0530 977 62 25

Yataş

0212 853 64 51-52

Porio

0212 876 74 74

Yatsan

0212 852 64 24

Pronail Jojo May

0212 853 36 23

Yves Rocher

0212 852 98 59

Pull&Bear

0212 853 17 12

Zagg

0212 268 43 43

Puma

0212 999 96 84

Zara

0212 852 05 06

Ramsey

0212 853 21 48

Ziyafe (Kayseri Mutfağı)

0212 852 00 73

Reebok

0212 852 89 19

Zen Pırlanta

0212 852 16 65

Roman

0212 854 18 93
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YERYÜZÜ DERGİSİ

YENİ SAYI BAYİLERDE
YENİ SAYI
MARMARA PARK AVM
VE
’DA

/MagmaDergisi
/MagmaDergisi
/dunyasenicagiriyor

www.magmadergisi.com

