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Tarihçe

Demirören İstiklal

1890 senesinde Osmanlı Bankası yöneticisi Emile Deveaux ile “Devea-
ux Apartmanları” ismini alan Eski Sin-Em Han, 1930’larda Lüks Sinema 
ve Saray Sineması’na ev sahipliği yapmıştı. Sin-Em Han’da 1950’lerde çı-
kan büyük bir yangın sonucu yapı, bir pasaj ve ofis kompleksine çevril-
miş ve geleneksel Saray Muhallebicisi’ne de ev sahipliği yapmıştır.

Hayranlık uyandıran renkli tarihi ve bitmek tükenmek bilmeyen 
enerjisi ile İstanbul’un kalbi olan İstiklal Caddesi’nde yükselen Demirö-
ren İstiklal, ziyaretçilerine birbirinden keyifli alışveriş seçenekleri sunu-
yor.

İstiklal Caddesi’nin iki yanına sıralanmış tarihi binalarına eşlik eden 
19.000 metrekarelik bir alanda, 41 mağaza kapasitesi ile klasik ve modern 
çizgilerin buluştuğu bir mimari yorumlamaya sahip olan Demirören İs-
tiklal, Beyoğlu’nda, alışveriş zevkinizi bir üst noktaya taşıyacak.

Güne huzur dolu bir başlangıç için sabah kahvesi, iş arkadaşlarınızla 
yiyeceğiniz bir öğle yemeği, dostlarınızla sohbeti yudumlayacağınız bir 
beş çayı, sevgilinizle romantik bir sinema keyfi, ailenizle akşam yemeği, 
aradığınız eski bir kitap, arkadaşlarınızla alışveriş zevki…

Demirören İstiklal 2011 yılından beri hayatınızın “Buluşma Noktası” 
olmaktan gurur duyuyor ve sizleri güvenli, rahat ve samimi bir dünyaya 
davet ediyor.
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UMUT FISILTILARI...
Düşüncelerin sınırı yok, keşfedilmemiş diyarlara uçun… Belki 

düşüncelerin sınırı yok; ama bu sınırları zorlayacak, hikâyesi ile 
aklınızı başınızdan alacak bir baş yapıt! Evet; Sagrada Familia. 

Bitmeyen Katedral…
Bu başyapıtın mimarı İspanya'da Art Nouveau akımının 

İspanyol öncüsü olan Antoni Gaudí ya da tam adıyla Antoni 
Plàcid Guillem Gaudí i Cornet. 25 Haziran 1852 - 10 Hazi-
ran 1926) Barselona'nın ünlü bir çok mimari eserlerinin de 

yaratıcısıdır. Sagrada Familia, İspanyolcada kelime anlamıyla 
"Kutsal Aile" anlamına gelmektedir. 

Yapımına 1882 yılında başlanılan ve ilginç hikâyesi ile akıllara 
durgunluk veren bu şaheser, Barcelona’nın en etkileyici yapıla-
rından biridir. Bakarken yorulabilirsiniz. Hani bir şey "çok mu 
güzel, yoksa çok mu çirkin" karar veremezsiniz ya, işte bu kated-
ral tam olarak öyle. İçerisindeki o muazzam, ilmek ilmek işlen-
miş detayları ve yarattığı atmosferi ile kesinlikle büyüleyici 
bir başyapıt! 

İçeride gözlerimi bir süre kapatmak ve sadece dinlemek 
istedim. Nedir bu fısıltılar? Aklımdaki tüm sesleri sustur-
dum ve sadece duyduklarıma odaklandım. Bu fısıltılar; 
farklı medeniyetlerden gelen yüzlerce insanın kendi dille-

rindeki umut dolu dualarıydı. Kiliseler, camiler, katedraller geçmiş-
ten bugüne din, dil, ırk fark etmeksizin insanoğlunun umutlarını 
fısıldayacakları yerler olmuşlardır. Bu muhteşem yapıların mimar-
ları ‘’ UMUT ‘’ ile başladıkları bu yolculuklarına, eserlerin vasıtası 
ile insanlara umut vermeyi amaçlamışlardır. 

Kimin umut etmeye ihtiyacı yok ki? 
Bazen, özellikle bugünlerde sanki her şey kötü bir rüya gibi geli-

yor mu? "Bir an önce uyanıp, bu kâbustan kurtulayım" diye düşün-
düğünüz oluyordur mutlaka. İşte böyle zamanlarda umutlarımız 
bizlerin kurtarıcısıdır. Tabii geleceği bilemeyiz ama iyi olması ile 
ilgili özlemlerimizi, beklentilerimizi umutla sağlayabiliriz. Umut, 

sadece geleceğe güvenle bakmamızı sağlamıyor, şu an içinde bulun-
duğumuz sıkıntılarımızı aşmamıza da yardımcı oluyor. 

Kendinize güvenin. Güçlü yönlerinizin farkına varın, onları 
kullanmak tüm olumsuz şeylerin üstesinden gelebileceğinize dair 
güven yaratır. 

Hayata pozitif bakın. Sizi iyi hissettiren şeylerin listesini yapın. 
Her gün bu liste içerisinden birkaç şeyi düşünün. Bunu yapmak, 
size ihtiyacınız olan enerjiyi verecektir. 

Geçmişte yaşananları unutun, geleceğinize ipotek koymalarına 
engel olun. Geçmişte yaşananlar bizi gelecekte yaşanacak güzel şey-
lere hazırlar. Bizi bir sonraki için eğitir.  

"Her şey kötü, hiç bir şey yolunda gitmiyor" demeyi bırakın. 
Tüm sorunlarınızı bir anda düşünmeyin ya da tamamen görmez-
den gelmeyin. Hepsini tek tek ele almak, sorunlarınızın çözülme-
sinde yardımcı olacak ve sizin rahatlamanızı sağlayacaktır. 

Hayata umutla bakan insanlar biriktirin. Onlarla zaman geçi-
rin. Umutlarınızı paylaşın. Çevrenizde ne kadar umutlu ve pozitif 
insan varsa, kendinizi de onlar gibi hissetme olasılığınız yüksektir. 

Umut, istemek, istekleri gerçekleştirmek için yeni yollar bulmak 
ve vazgeçmemektir. Bu nedenle yaşamda karşılaştığınız güçlüklerle 
baş etmek, hayalleri gerçek kılmak ve olumsuz koşulları iyileştir-
mek için umutlu olmanız çok önemlidir. Umutlarınızı kaybetme-
mek, onları tekrar tekrar yeşertmek için elinizden geleni yapın. 
Hayallerinizi umutlarla besleyin. Kendi güzel hikâyelerinizi yazın. 
İsteseniz de istemeseniz de her şey bitiyor ama unutmayın yeni bir 
dünyanın içinde umutlarla dolu bir hayat bizi bekliyor. 

"DÜNYADA YAPILAN HER ŞEY UMUTLA YAPILIR" 
Martin Luther 

S O N B A H A R  2 0 2 1  -  S A Y I : 5



Demirören İstiklal’e gelen 
misafirlerimizi serinletmek için 

onları limonata standımızla 
karşıladık. Buluşma noktanız 
Demirören İstiklal içerisinde 
yer alan limonata standımız 

hayli ilgi gördü. 

İlginize teşekkür ediyor, yeni 
etkinlik ve sürprizlerimizde 
tekrar buluşmayı diliyoruz.

DEMİRÖREN
İSTİKAL'DE

Limonata
Standı
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En Büyük Armağanımız:
Cumhuriyet Bayramı
Milli bayramlarımız arasında belki de 
en anlamlı, en önemli olanı, milli birlik 
ve beraberlik düşüncesiyle yola çıkan 
Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimize en 
büyük armağanı: Cumhuriyet Bayramı…

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türk milletinin yaşamında 
köklü değişiklikler yaşanmış, halkın refah düzeyi yükselmiş ve 
toplumumuz çağdaş ve uygar devletler seviyesine ulaşabilecek bir 
toplum olmaya dair en büyük adımını Cumhuriyet ile beraber at-
mıştır. En büyük yenilikler siyasal, bayındırlık, toplumsal, tarım, 
hukuk, sanayi, eğitim ve ticaret alanlarında yapılarak bağımsız ve 
güçlü bir devlet yapılanması ortaya çıkmıştır. 

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 
Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 
Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bay-
ram. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı ve ka-
bulü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiş, o günden bu yana 
her yıl coşku ve yoğun milli duygularla kutlanan bir bayram olarak 
gelmiştir günümüze. Nesilden nesile aktarılmış ve coşkusunu hiç 
kaybetmemiştir. 

Nice coşkuyla kutlanacak bayramlara…
CUMHURİYET BAYRAMI’MIZ KUTLU OLSUN! 

17M²’DEN
400 M²’YE
KiRALIK
OFiSLER

TERASTA
CALISMA
iMKANI

KONFORLU
TOPLANTI
ODALARI

PANDEMiYE
UYGUN

ÖNLEMLER

HiJYENiK
ORTAMLAR

info@istiklalpalas.com
+90 212 252 01 00
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Kumaşları gözden geçirelim
Koltuklarınızı her mevsim yeniden 
kaplatmak mümkün değilse de üzerine 
sereceğiniz koltuk şallarıyla kış 
mevsimine uygun bir kumaş dekorasyonu 
yakalayabilirsiniz. Kalın, kadife gibi 
kumaşlar kışın daha kolay ısınmanızı da 
sağlayacaktır.

Sıcak dokular katın
Tıpkı koltuk şalları gibi koltuk yastıkları, 
minderler kullanarak evin genel havasına 
kışa uygun sıcak dokular kazandırabilirsiniz.

Teknik detayları 
çözmenin tam zamanı
Kombi bakımı, tesisat yenileme, çatı bakımı, 
kapı ve pencere süngerlerinin yenilenmesi 
gibi tamirat ve bakım işlerini hallederek 
kışa hazır girebilir, ısının evin içerisinde 
kalmasını sağlayabilirsiniz.

Yerden aydınlatmalarla 
sıcak bir görünüm
Kış mevsimiyle birlikte balkon, teras gibi 
yazın daha çok vakit geçirdiğimiz yaşam 
alanlarımız geride kalıyor. Bu nedenle 
evin içini güzelleştirmek için yerden 
aydınlatmaları tercih edebilirsiniz. Gün 
ışığına yakın sarı renkler kullanmak evinizde 
sıcak bir hava yaratacaktır.

Kasvetli havayı dağıtın
Sonbahara biçilen kasvetli havayı dağıtmak 
için evinizle eğlenin. Duvarlara renkli tablolar 
asabilir, kışa uygun salon bitkileri ve her 
daim kolay bakılan kaktüslerle salonunuzu 
canlandırabilirsiniz. Mutfak ve yatak odası 
gibi alanlarda led ışık kullanarak kışın 
daha çok ihtiyaç duyulan aydınlatmayı 
sağlayabilirsiniz.

Sıcak günleri daha ferah geçirmek için belki çoğunuz evin halılarını kaldırdı, 
eşyalar azaltıldı, balkon düzenlemeleri yapıldı. Peki ya evimizi 
kışa hazırlamak ve daha sıcak bir kış geçirmek mümkün mü? Buyursunlar;

Evinizi Sonbahar Kış Aylarına
Hazırlamak İçin Öneriler
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Çocukların gelecek nesillere aktarılacak yegâne unsurlar olduğu ger-
çeğiyle, Uluslararası Çocuk Günü fikri, ilk olarak 1925 yılında Cenev-
re’de gerçekleşen ‘Çocukların Refahı İçin Dünya Konferansı’ndan sonra 
ortaya atılmış ve 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu konferansta 
‘Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi’ kabul edilmiştir. Bu 
bildirge, Dünya Çocuk Günü adı altında çocuklar arasında ortak duy-
gular oluşmasını ve tüm ulusların barış ve dayanışma içinde yaşama 
isteğinin pekişmesini amaçlar. 

Dünya Çocuk Günü aslında yoksulluk, çocuk işçiliği, her çocuğun 
eğitim alma hakkına sahip olması, eşitlik ve dünya çocuklarının refahı 
gibi konulara eğilmekte ve konferanstan sonra pek çok ülke, çatısı altın-
da yaşayan çocukların yaşadığı sorunlara ilişkin olarak kamuoyunun 
dikkatini çekmek, çocukların mutluluğu ve aileleri çocuk konusunda 
teşvik etmek adına her yıl 20 Kasım tarihini Dünya Çocuk Günü olarak 
kutlamaktadır. 

Türkiye’de de önemli bir gün olarak kabul edilen ve UNICEF iş birli-
ği ile odak noktasında çocukların yer aldığı etkinlikler düzenlenmekte, 
ülkemizdeki çocuk sorunları gündeme getirilmekte ve söz konusu so-
runlara farkındalık yaratmaya çalışılmaktadır. 

Beyoğlu’nda Çocuklarla Birlikte
Görmeniz Gereken Yerler

Galata Kulesi
Sizin ziyaretleriniz arasında Galata Kulesi yer alsa dahi, bu kuleye bir kez 
de çocuklarınızla birlikte çıkmanızı tavsiye ederiz. İstanbul’un en önemli 
sembolleri arasında yer alan Galata Kulesi’nin tarihini onlara yerindeyken 
aktarabilir, Galata Kulesi’nin sivri çatısı ve mimarisi hakkında bilgiler verebilir, 
kuş bakışı şahane bir manzaraya birlikte doyabilirsiniz.

Beyoğlu, taşıdığı tarihi miras, 
kültürel alanları ve eğlence merkezi 
olma yönüyle yerli yabancı çok sayıda 
turisti her mevsim ağırlamaya 
devam ediyor. Peki ya çocuklarla bir 
Beyoğlu turu desek…

Çocuklarımız, umutlarımız, geleceğimiz… 

BUGÜN GÜNLERDEN
Dünya 

Çocuk Günü
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Beyoğlu’nda Çocuklarla Birlikte
Görmeniz Gereken Yerler

İllüzyon Müzesi
Bir dizi ve keşfedilmeyi bekleyen interaktif illüzyonların yer aldığı müze, 
deyim yerindeyse tam anlamıyla çocuklar için biçilmiş kaftan. Bilimsel deney 
imkânları da sunan müzede, her an her şey küçülür ve büyüyebilir. 
Üstelik şahane fotoğraflarla döneceğiniz müze, Asmalımescit’te Narmanlı 
Han’ın içerisinde yer alıyor. 

Miniatürk
60 bin metrekareyle dünyanın en geniş alanına kurulmuş minyatür parkı. 
Beyoğlu ilçesinde Haliç kıyısında bulunan Miniatürk, çocukların çok ilgisini 
çekebilecek özelliklere sahip. 122 mimari eserin, 1/25 oranına küçültülmüş 
minyatür modellerine yer verilen park, çocuklarla 3000 yıllık bir uygarlık 
içerisinde tarihi bir gezinti yapmak için muhteşem bir fırsat.

İstanbul Modern Sanat Müzesi
Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi olan İstanbul Modern, 
Asmalımescit’te bulunan yerinde konuklarını sanatla buluşturan 
nadide müzelerden biri. 2004 yılında ziyarete açılan müze, resimden 
heykele, koleksiyonlardan videoya uzanan farklı disiplinleri bir araya 
getiriyor. Özellikle kış aylarında çocuklara uygun etkinlik ve atölyeler 
düzenleyen müze için randevu oluşturup çocuğunuzla verimli bir 
hafta sonu geçirebilirsiniz.

Rahmi Koç Müzesi
Beyoğlu ilçesi Hasköy semtinde bulunan Rahmi Koç Müzesi, çocuklu bir 
Beyoğlu turunda mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. 
Türkiye’de sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim alanında önemli eserlerin yer 
aldığı müze adeta bir bilgi kaynağı. Lengerhane, tersane ve dış mekân sergi 
olarak üç bölümden oluşan müzede önemli eserleri görebilir, 
sıklıkla düzenlenen konser ve etkinliklere de katılabilirsiniz.
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Geçmişten 2021’e Aktarılan
Moda Parçalar

Pandemiyle birlikte moda sektörü 
de en durgun zamanlarını yaşadı. 
Modellerin podyumda maskeyle 
yürüdüğü, izleyicisiz defilelerin 
yapıldığı moda haftaları yaşadık. Kalan 
kumaşların değerlendirilmesi, ölü 
bir sezonun yeniden canlanması için 
olabilecek minimum harcama mantığı 
ve tabii ki modada her daim eskinin 
yeni kullanımı düşünülünce 2021’de 
geçmişten çok fazla parça görür olduk.

Elbette trendler hiç durmuyor, yepyeni şeylerle de 
karşılaştık; ancak bizim niyetimiz geçmişten gelenle-
ri derlemek. İlk dikkatimizi çeken süveterler. Geçen 
yıl yeniden hayatımıza giren süveterler, hem sonba-
har kış ayları için kurtarıcı, hem de iyi tamamlanın-
ca çok stil duran bir parça. Süveterleri jean ve kumaş 
pantolonlarla birleştirebileceğiniz gibi mini eteklerle 
de kullanabilirsiniz.
Skinny jean’ler yerini bol paçalara bıraktı

Kim derdi ki 2021’in başrolünü geniş paça jean’ler 
alacak? Yıllardır skinny jean giymekten sıkışan ba-
caklar sonunda rahata kavuştu ve 70’lerde moda olan 
Wide-Leg Jean geri döndü. Wide-Leg Jean için bol 
paça kot pantolon diyebiliriz. İspanyol paçadan tek 
farkı ise paça boyunun kısa olması. İster düz beyaz 
tişörtler, isterseniz de birbirinden şık bluzlarla ta-
mamlayabilirsiniz.

Hacimli fırfırlar da geçmişten 2021’e taşınan 
trendler arasında kendine yer buldu. Yaz sıcakların-
da çok da tercih edilmeyen fırfırlı ve uzun kollu elbi-
seler sonbahar kış aylarında daha çok görünecek bir 
parça. Fırfırlı elbiseler, romantik esintileri, giyimde 
Rönesans etkisini sevenler için kaçırılmaz bir trend.
Triko takımlar adeta vazgeçilmez oldu

Özellikle pandemi boyunca evde geçirdiğimiz 
günlerde, eşofman ve triko takımlar, rahatlığıyla ha-
yatımıza yeniden girdi. 90’lı yıllarda sıkça gördüğü-
müz alt üst takım trikolar yaz aylarında şort ve kısa 
tayt olarak karşımıza çıktı, kış ayları ise trikolar için 
vazgeçilmez bir mevsim.
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Stil İkonu: 
Justin Timberlake
1990’lı yıllarda 'N Sync grubunun iki solistinden 
biri olarak hayatımıza giren Justin Timberlake, 
grubun müziğe ara vermesiyle solo albümleri, 
hitleri, oyunculuk performansı, şarkı sözü 
yazarlığı gibi marifetlerini konuşturarak tek 
başına dünyaca ünlü ve çok sevilen bir 
sanatçı olmayı başardı.

Müzikteki başarıları kadar giyim stili de ona dair konuşulanların hep ilk sı-
rasında yer aldı. Hayli dikkat çekici bir stile sahip olan Justin için rahatlıkla bir 
stil ikonu diyebiliriz. Giyiminde öne çıkan parçalarda ilk aklımıza gelen tabii ki 
takım elbise, ince bir siyah kravat ve beyaz sneaker. Sneakerları takım elbiseyle 
en iyi şekilde tamamlayan ünlülerden biri olan Justin’i kırmızı halı dahil sıklıkla 
böyle görmek mümkün. Özellikle stil danışmanı Tom Ford ile çalıştığı dönem-
de bolca smokin giyen Justin ile bu tarz özdeşleşmiş durumda. Giyim markası 
William Rast’ı kuran başarılı şarkıcı, modayı da yakından takip ediyor. Kırmızı 
halıda smokinlerden, günlük hayatında jean ve tişörtünden vazgeçmeyen Justin, 
saçlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle kıvırcık saçlarını kısa kestirdikten sonra 
pompadour; yani geriye doğru tarayarak kullanmasıyla bu akımın da taşıyıcıla-
rından biri oldu.

Konser ve katıldığı davetlerde her daim şık olan şarkıcı, sokak stilinde de ra-
hat ve fit parçaları iyi taşımasıyla meşhur. Yani; onu hem şık hem rahat görmek 
mümkün. Basit bir tişört giyse dahi bunu fit bir ceket ya da kabanla kontrast 
yapan sanatçı, tam bir spor ayakkabı tutkunu. Mendil, kravat, papyon ve şapka 
gibi aksesuarları mutlaka spor ayakkabıyla tamamlayan Justin Timberlake, eşi 
Jessica Biel ile birlikte dünyanın en stil çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.
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OLDULAR?
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SON.
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— Yani sayfamıza geldiğinde link 
kaydırıcaksın şekerim, sonra belki iş 
birlikleri olur, yani para kazanacağız 
anlasana, makus talihimi yenip bu 
dosyalardan kurtulacağım.

— Artık sana söylemem lazım, 
işi bırakıyorum, Nejdet’le 
birlikte Influencer oluyoruz.

— Ne oluyorsun ne?

— Feride memuriyette kazandığın 
kariyeri bir çırpıda bırakacak mısın 
cidden, ya başarılı olamazsan?

— Memuriyette ne başarısı allasen? Bütün 
gün dosya ayıklıyoruz, yoo yoo ben artık 
hayatın ışıltılı kısmına geçmek istiyorum.

— Bugün burda son günüm, şunları halledip gideceğim, 
seni özleyeceğim Müjde; ama ilk ev partimde görüşeceğiz. 
Vlog’larımda sana da yer vermek isterim.

— Vloglarında?

— Hatta seni vloglarımın gizemli kişisi yapacağım. ‘’Müjde’yle 
AVM’ye gidiyoruz ama Müjde’yi göstermiyoruz’’

— Tamam, hemen yapalım başlayalım 
mı hemen, hafta sonuna ne dersin, ay 
bana bir heyecan geldi!

— Nejdet sana güzel haberlerim var, 
Müjde’yi ekibe katıyoruz. Kurgucuyla 
konuştun mu, bak dedim sana her şey 
çok güzel olacak. Bekle bizi 10k!

— Evet vlog. Birlikte tatile 
gidebiliriz, günlük hayatımızı 
çekeriz, mutfakta yemek yaparız. 
Çok güzel olacak her şey.

— Para da kazanacağız 
diyorsun hımm 

— Nejdet, sana inanamıyorum. 
Kendi boş hayallerin için Feride’yi 
de mi arkandan sürüklüyorsun?



Saçlarımızı ve Cildimizi 
Kışa Nasıl

Güneş, deniz, havuz, güneş kremleri derken yazı ardımızda bıraktığımızda kuruyan bir 
cilt ve yıpranmış saçlar da bizimledir. Soğuk havalar kapıya dayanmadan, cildimizi ve 
saçlarımızı bu yıpranmışlıktan kurtarmak ve kışa hazırlamak mümkün.

Nemlendirme her şeydir

Bakım ürünlerinizi değiştirin

Saç ve cilt sağlığımız için yapacağımız en faydalı şey her daim nemli 
tutmak. Yaz mevsimi, güneşin de etkisiyle cildimizin tamamında bir kuru-
luğa neden olduğundan cilt tipimize uygun bir nemlendirici ile cildi nemli 
tutmakta fayda var. Saçlarınızı ise nemlendirici etkisi yüksek ürünlerle 
nemlendirmeye özen gösterin.

Yaz ve kış aylarında kullandığınız ürün içeriklerinin farklı olması 
gerekir. Sağlıklı bir saç ve cildin ilk kuralı temizlemektir. Sabah ve ak-
şam cildinizi nemlendirici içeren bir temizleyici ile temizleyin. Şampuan 
seçiminizde de nemlendirici etkisi yüksek bir ürünü tercih edebilir, 
haftalık saç bakımlarınıza Hindistan cevizi yağı ile maske yapımını  
ekleyebilirsiniz. Yazın güneşten, kışın ise soğuktan kuruyan saç ve 
cildiniz için bariyer oluşturan B3 vitamini içerikli ürünlere yönelmenizde 
fayda var. 

Peeling ve maskeler yapın

Yaz-kış güneş koruyucu kullanın

Günlük temizleme rutininiz dışında hem cildiniz hem de saçınız 
için haftalık olarak uygulayabileceğiniz bir bakım rutini oluşturun. 
Saçlarınıza Hindistan cevizi, badem yağı gibi yağlarla maske yapmak, 
cildinizi peeling uygulaması ile temizlemek bu bakımın bir parçası 
olmalı. Peeling’i hem yüzünüze hem dudaklarınıza dairesel hareketler-
le uygulayarak, yaz mevsiminde biriken ölü derilerden kurtulabilirsiniz. 
Saçınız için daha özel bir bakım istiyorsanız, keratin uygulaması ile 
nemini artırmanız mümkün.

Yaz aylarında sıkça kullandığımız güneş kremlerini kışın gelmesiyle 
terk ediyoruz; ancak bu cildimiz için yanlış bir tercih. Güneşin her daim 
yaydığı ışık ve zararlı ışınlardan cildimizi kışın da korumaya devam 
etmek şart. Bunun için; nemlendiricinizden önce mutlaka koruyucunuzu 
kullanmaya devam edin.

H A Z I R L AYA L I M ?
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Pozitif Düşünce ile 
Kişisel Dönüşüm Süreci

Bir İyilik Yapın ve 
Bir Kişinin 
Gülümsemesine
Yardım Edin!

Gülümsemenin bulaşıcı olduğunu
daha önce duymuş muydunuz?

İyi veya kötü ne hissedeceğimiz bize bağlıdır. Dolayısıyla hayatımızın 
kontrolü bizim elimizdedir. Düşüncelerimizi değiştirirsek duygularımız, duy-
gularımızı değiştirirsek hayatımız değişebilir. 

Peki, pozitif düşünceye nasıl ulaşabiliriz? İşe, düşünce sistemimizi prob-
lem yaratan değil, alternatif çözümler üreten bir bakış açısına kavuşturarak 
başlayabiliriz. Bu süreci negatif düşüncede iken, o frekanstan çıkıp pozitif dü-
şünceye yönelmek takip eder. Bunu istikrarlı bir şekilde tekrarlamamız halin-
de zamanla bu davranış bir alışkanlık halini alır ve olumsuz frekansta olmak 
bizi rahatsız etmeye başlar. Böylece hayatımızdaki değişiklikleri de gözlemle-
meye başlar, pozitif düşüncenin hayatımıza olumlu etkilerini fark etmemizle 
beraber motivasyonumuz yükselir ve kişisel dönüşümümüz tamamlanmış 
olur. Negatif düşüncelerden kurtulup, pozitif düşünce yapısına sahip olduğu-
muzda iç huzuru yakalamak ve başarılı olmak kolaylaşacaktır.

Koşul tanımaksızın alternatif üretebilen, bizi sınırlayan kalıpların ötesine 
geçebilen, değişime ayak uyduran, çözüme yönelik, gerçekçi, uzlaşmacı düşün-
celer pozitif düşüncedir. Esnek, özgür ve hızlı karar alabilen pozitif düşünce 
yapısı başarı kapılarının açılmasında altın anahtardır. Yeni bir mevsim, daha 
pozitif ve umutlu bir düşünse sistemi için yepyeni bir başlangıç yaratabilir, bu 
kışı daha iyi hissederek geçirmeye ne dersiniz?

İsveç’te yapılan bir araştırma sonucuna göre; gülümsemenin bulaşıcı olduğu kanıtlan-
mış. Etrafınızda enerjisi yüksek ve gülümseyen insanlar varsa surat asmanın zorlaştığı 
bilimsel olarak kayıtlara geçmiş. Evet, küçük ve basit bir eylem gibi görünse de gülümse-
menin çevremize yaydığı enerji yadsınamaz bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Dünya 
Gülümseme Günü’nün çıkış noktası da tam olarak buna dayanan bir hikâye: 

Bugün sosyal medya başta olmak üzere hayatın her aşamasında insanların karşısına 
çıkan "gülen yüz’’, Harvey Ball adlı grafik tasarımcı tarafından 1963 yılında bir sigorta 
firması için çalışanlarını motive etmek için tasarlanmış, bu tasarım için sadece 45 dolar 
ücret alan ve "gülen yüz" için hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan Ball'un girişimleriyle ekim 
ayının ilk cuması, "Dünya Gülümseme Günü" olarak kutlanıyor.

Yüzdeki 17 kası aynı anda hareket ettiren gülümseme eyleminin dünyada kutlanan 
bir günü var, bugün uluslar tarafından hem ilginç bulunuyor hem de fiziki olarak kutla-
nabilen bir özel gün olarak varlığını sürdürüyor. Her yıl ekim ayının ilk cuması kutlanan 
Dünya Gülümseme Günü’nün tüm dünyaya verdiği mesaj, "Bir iyilik yapın ve bir kişinin 
gülümsemesine yardım edin."

H A Z I R L AYA L I M ?
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1980 öncesinde film şirketlerinin yer 
aldığı, şimdilerde kahvesiyle aynı adı 
taşıyan sokak.

Karaköy ile Galatasaray arasında kalan, 
İtalyan Lisesi’nin bulunduğu sokak.

Beyoğlu’nda balık pazarının 
bulunduğu sokak.

Ferhan Şensoy’un kitaplarında yer 
verdiği, Doğançay Müzesi’ni de içinde 
bulunduran sokak.

İstiklal Caddesi’nin paralelinde yer alan, 
meyhane ve barların yer aldığı sokak.

Hayal Kahvesi’yle anılan, pek çok yemek 
yerini de içinde barındıran sokak.

Leman, Kaktüs, Peyote gibi hem kültürel 
hem de eğlence merkezlerini içinde 
bulunduran sokak.

Beyoğlu’nun cafe ve barları 
ile ünlü sokağı.
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Yanıtları Instagram hesabımızda bulabilirsiniz.
demirorenistiklal

BEYOĞLU’NUN ÜNLÜ
SOKAK ve CADDELERİ
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Komşuluk Denince…

Komşuluk ilişkileri, eski dönemlere oranla epey 
azalmış olsa da, bugün hâlâ varlığını keyifli çay par-
tileri geleneği ile sürdüren bir kesim var. Bir de dün-
yaca kutlanan "İyi Komşuluk Günü" var.

Dünya Komşular Günü ilk defa 1999'da Paris'te 
kutlanmış, o günden bu yana komşuluk ilişkilerinde 
önemli bir rol almış ve 2004 yılından itibaren tüm 
Avrupa'ya yayılmış bir özel gün olarak çıkıyor karşı-
mıza. Teknolojinin etkisi, kadınların iş hayatındaki 
aktif rolünün artması derken, toplumların eski yıl-
lara oranla bireysel yaşamlar sürmeleri oldukça yay-
gın olsa da, güçlü komşuluk ilişkileri kurabilen ve bu 
ilişkileri sürdürebilen insanlar var. Hâl böyle olunca, 
biz de 17 Kasım Dünya Komşuluk Günü’nü ha-
tırlayalım ve hatırlatalım istedik.

Komşularımız, kimi zaman 
kapısını çaldığımız, kimi 
zaman kahve eşliğinde uzun 
sohbetler ettiğimiz mahalle 
arkadaşlarımız…
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