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OKULA DÖNÜŞ HEYECANI KANYON’DA
Zil çalıyor, okula dönüş heyecanı başlıyor. Kanyon, uzun bir yaz tatilinin ardından ders başı yapan öğrencileri 

ve minikleri unutmuyor. Özenle kurgulanmış etkinlikler, atölyeler ve filmlerin yanı sıra defterden silgiye, beslenme 
çantasından eğitici oyunlara kadar farklı yaşlardaki çocuklar için aradığınız her şeyi Kanyon’da bulabilirsiniz. 
Devamı 2. ve 3. sayfalarda ⟶

Eylülde
Kanyon’da olmak için 10 sebep!
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Eylülde
Kanyon’da 
Olmak için

10
sebep

FIT PAZAR KANYON’DA
Fitness’la ilgili her şey 

7–8 Eylül tarihlerinde Fit Pazar 
ile Kanyon’da olacak. Spor 
kıyafetlerinden yoga matlarına, 
su mataralarından sporcu bakım 
ürünlerine, sağlıklı yiyeceklerden 
içeceklere kadar aradığınız her 
şeyi bir arada bulabileceksiniz.  
#fitpazarkanyonda

MEZE ATÖLYESİ
19 Eylül Çarşamba günü 

İntema Yaşam’da Aynı Sofrada 
Buluşmak: Meze Atölyesi var. Uzun 
ve keyifli sofraların vazgeçilmezi, 
Akdeniz kültürünün ortak lezzeti 
soğuk ve sıcak mezeler yapmak için 
biletler, İntema Yaşam Mağazası ve 
Biletix’te. İntema Yaşam Kanyon G 
katında.

ÇOCUKLAR İÇİN
BEYAZ PERDEDE

Luis ve Uzaylı Dostları, şehre ve okula 
dönüş heyecanı yaşayan minikler için 
Kanyon Cinemaximum perdesinde. 
Yalnız bir çocuk olan Luis’in babası 
bir UFO bilimcisidir ve uzayda yaşam 
olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. 
Luis’in hayatı üç şapşal uzaylının 
kapısına çakılmasıyla şaşırtıcı bir 
şekilde değişecektir. 

LEGO FESTİVALİ KANYON’DA
Kanyon minik misafirlerini 15 – 30 Eylül tarihlerinde Lego Festivali’ne 

davet ediyor. LEGO City, Lego Friends, Ninjago Spinjitzu ve Lego Duplo 
temaları ile etkinliklerinin yer alacağı festivalde çocuklar hem eğlenecek 
hem de becerilerini geliştirecek. Festival 12.00–19.00 saatleri arasında 
-2. katta devam edecek.
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AKILLI ÇOCUKLAR 
KULÜBÜ

Ünlü sihirbaz  ve algı psikolojisi 
uzmanı Kubilay QB Tunçer’den 
3–8 yaş aralığındaki çocuklar için 
eğlenceli, eğitici ve interaktif bir 
etkinlik... Şimdiye dek binlerce 
çocuğa ulaşan Akıllı Çocuklar 
Kulübü, Joint İdea-Junior 
kapsamında 1–2–8–9–15–16–22–23 
ve 30 Eylül tarihlerinde Joint Idea 
Kanyon’da. Teras katında.  

Ayın
markası

HABIT KANYON’DA   
“Diyet yapmayın, 

alışkanlıklarınızı değiştirin!” sloganıyla 
Habit, P1 katında, açıldı. Birçok 
lezzetli ürünün yanı sıra yemek paketi 
seçenekleri de Habit’te. 

AYIN KAHVESİ:
MASTER ORIGIN SERİSİ 

Her biri yerel kahve uzmanları 
tarafından işlenmiş beş özel 
karakteristik: Ethiopia, India, Nicaragua, 
Colombia ve Ethiopia. Beş farklı keşif 
yolculuğundan ilham alan Master Origin 
serisiyle tanışmak için Kanyon -1. kattaki 
Nespresso Boutique’i ziyaret edin.

KANYON @ SOSYAL MEDYA

kanyon_da

kanyon_da

kanyon

KanyonIstanbul

10.00 – 22.00 saatleri arasında 
çevrimiçi olacaktır.

kanyon.com.tr❾

İNDİRİM DEVAM EDİYOR 
Sağlıklı yaşamaya özen 

gösterenlerin vazgeçilmezi Apple 
Watch Series 3, %10 indirim ve 
ödeme kolaylıklarıyla Troy’da. 
Kanyon -2. katta. 

İkonik giyim markası GAP; renkli t-shirt’ler, vazgeçilmez kapüşonlu 
logolu sweat-shirtler, pantolonlar ve denim parçalar gibi bir 

gardıropta mutlaka bulunması gereken parçalar için en iyi seçenek olmaya 
devam ediyor. 2008 yılında açılan 745 metrekarelik Kanyon mağazasında 
faaliyet gösteren Gap’in erkek ve kadın koleksiyonlarının yanı sıra çocuk ve 
bebek koleksiyonlarını keşfetmek için davetlisiniz! 1. katta. 

KUBİLAY TUNÇER
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MODA KANYON’DA

Beller yukarı
Bir süredir yükselişte olan pantolon belleri bu sonbaharla birlikte zirveye ulaşıyor. Nostaljik 

stillerin başrol oyuncusu olan bu eski dost, rengarenk versiyonlarıyla da kalbinizi çalacak

Beli ortaya çıkararak silueti daha ince gösteren yüksek bel pantolonlar, 
şehre dönüş stilinin en büyük kurtarıcısı. İnce trikolar, zarif gömlekler ya 
da tişörtlerle tamamlayın, rahatlığın tadını çıkarın.

MACHKA

MACHKA MASSIMO DUTTI

MAX MARA

MANGO

NETWORK

Yüksek bel pantolonunuzun paça 
genişliği boyunuzla doğru orantılı 
olmalı.
Boyunuz uzunsa geniş paçaları, 
minyon bir yapınız varsa dar 
paçaları tercih edebilirsiniz. 

Stil ipucu
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MODA KANYON’DA

Ceket havası
Yazdan sonbahara geçişin ilk ayında tüm gardırobu güncellemeye 
gerek yok. Tek ihtiyacınız olan; en sevdiğiniz elbise, tişört ve 
gömlekleri serinleyen havalarla uyumlu hale getirecek ceketler...

Kalıplarıyla vücuda heykelsi bir muntazamlık veriyor, dokularıyla akşama 
doğru serinleyen havalardan, güz rüzgarlarından koruyorlar. İster etekle 
ister pantolonla kombinleyebileceğiniz ceketler; deriden kadifeye, tüvitten 
denime uzanan farklı seçenekleriyle stilinizin odak noktası olacak.

MARINA RINALDI

NETWORK

MASSIMO DUTTI

EDWARD ACHOUR PARIS VAKKO 

MANGO

YARGICI
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MODA KANYON’DA   

NETWORK

OMEGA TEVFİK AYDIN SAAT

BANANA REPUBLIC

GAP

UNDER ARMOUR
SPOR AYAKKABI

SWEATSHIRT

TİŞÖRT

PANTOLON

KOL SAATİ

Kararlı gri

Tepeden tırnağa grilere bürünmek için sonbahardan daha ideal 
bir mevsim var mıdır? Açık ve koyu arasında gidip gelen tonları 
birbirinden farklılık gösterse de, dengeli bir görünüm yaratan bu 
renk, hem klasik hem de sportif stillere çok yakışıyor.

Gri, ‘siyah ve beyaz arasında duran kararsız renk’ 
imajından sıyrılıyor. Sonbaharı net bir tavırla karşılayan gri 

kombinler, her haliyle kendinden emin

NETWORK



GÜZELLİK KANYON’DA   
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Sonbaharla yenilenin
Kozmetik ve doğal bakım dünyası sonbaharı canlı bir cilt, yepyeni renkler ve taze 

kokularla karşılamak isteyenler için pek çok seçenek sunuyor. Tatil dönüşü şehre uyum 
sağlarken bu “güzellik”leri ıskalamayın

THE BODY SHOP

HOMEMADE AROMATERAPİ 
SOUQ DÜKKAN

MUZLU DUŞ KREMİ

ARINDIRICI EL OVMASI

YVES ROCHER
DETOKS ETKİLİ YÜZ KREMİ

JO MALONE

KIEHL’SDEBORAH MILANO WATSONSNATURAL BY WATSONS
KİL MASKESİMAKYAJ SETİKİNOALI ŞAMPUAN

Yaz boyunca rüzgardan, güneşten, klordan ve tuzlu sudan etkilenen cildi 
yenileyip sezonun canlı renk dokunuşlarıyla canlanmak zor değil. Tabii 
mis gibi kokan parfümleri de unutmak olmaz! Hem içerikleri hem de 
ambalajlarıyla kalbimizi çalan ürünleri sizin için seçtik.
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Gigi Hadid’den özel iş birliği

NetWork, doğanın gücünden 
ilham aldığı Sonbahar/Kış 2018 
koleksiyonunda kristal, taş ve 
payet unsurları şıklığı detaylarda 
vurguluyor. Beyazın yanı sıra bej 
ve ekrunun birlikteliğinden doğan 
kombinasyonlara, omuz dekolteli 
trikolar ve oversize paltolar eşlik 
ediyor. NetWork -1. katta.

Çocuklar reflektörlü 
çantalarla güvende

Doğanın gücünden
ilham alıyorTartan kapsül

koleksiyonu 

İpeksi dudaklar için

Vogue Eyewear, Gigi Hadid 
güneş gözlüğü özel koleksiyonu 
ile her kadının kendi hikayesini 
yansıtabileceği modeller sunuyor. 
Bohem metal ve asetat retro 
modellerden oluşan Gigi Hadid 
for Vogue koleksiyonu Atasun 
Optik‘te, -2. katta.

Vakko Eşarp, sonbahar-kış 
koleksiyonunda tüm zamanların 
en popüler desenlerinden ekoseye 
özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. 
Sezonun renklerini taşıyan 
koleksiyon, 8 farklı renk 
ve desenden oluşuyor. Vakko, 
G katında. 

NARS’ın sınırlı sayıda 
üretilen yeni Full Vinyl Lip 
Lacquer koleksiyonu çıktı. 
Pürüzsüz, kremsi formülüyle 
dudaklara yoğun renk veren 
ve cam gibi parlak bir 
görünüm kazandıran serinin 
içeriğindeki E vitamini de 
nem sağlıyor. NARS, -1. katta.

Kanyon’da
en yeni
Yeni açılan mağazalar, yeni markalar, ürünler, indirimler, etkinlikler 
ve bu ay Kanyon’a gelmeden önce bilmeniz gereken her şey...

Kipling’in “Back To School” 
koleksiyonundaki reflektör detaylı 
çantalarla okula gidiş-gelişler 
daha güvenli. Canlı renkleri, su 
itici kumaşları ve neşeli modelleri 
ile Kipling okul çantaları çok da 
fonksiyonel. Kipling -2. katta. 
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❸ DOTkanyonda, çağdaş tiyatroyu 
tanımamızı ve sevmemizi sağlayan çok 
önemli bir sanat kurumu. Oyunlarını 
kaçırmamaya çalışıyorum. Pek çok yeni, 
yetenekli sanatçıyı ilk kez Dot sahnesinde 
keşfettik... 

❷ Le Pain Quotidien’in organik kahvesini 
ve reçellerini çok seviyorum. Bence hiç 
modası geçmeyen bir konsept, onlarınki...

❺ Zara Home yatak örtüleri ve nevresim 
söz konusu olduğunda ziyaret ettiğim 
bir adres. Renkleri desenleri nasıl 
çarpıştırdıklarını görmeye gittiğim, 
gözümü eğittiğim bir yerdir. 

❹ Souq Dükkan, bugün Türk tasarımı 
denince yeni soluk olmuş türlü markayı 
keşfettiğimiz bir adres. Sadece keyifle 
uygun bütçelerle alışveriş imkanı sağlayan 
bir marka değil, tasarım kültürümüzü 
tanımamıza da olanak veren, ilham dolu 
bir adres.

❶ Suvla’nın başta kendi adını taşıyan 
şaraplarını seviyorum. Terası da bence 
Kanyon içinde bir vaha. Özellikle sakin 
buluşmalar için Kanyon’daki en ideal yer.

Ferhan  
İstanbullu
Sanat Projeleri Yöneticisi ve editör Ferhan 
İstanbullu’nun Kanyon vazgeçilmezlerini öğrendik

SUVLA

DOTKANYONDA

ZARA HOME
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İYİ YAŞAM KANYON’DA

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve vücudun şekle girmesini sağlamanın yolu, doğru antrenman programından geçiyor. 
Ancak eğitmene danışmadan spor yapmaya çalışanların sayısı hayli fazla… MAC Kanyon Eğitmeni Yener Kahraman, 
spora yeni başlayanların en çok yaptığı hatalara dikkat çekerek motivasyon ve başarı için tavsiyelerde bulundu. 
Kahraman, “Egzersiz programınıza sadık kalmanız çok önemli. Hatalı bir program, ileride problemlere yol açabilir. 
Fitness hareketleri doğru uygulandığı takdirde faydalı olur” dedi.

❶ Spor salonuna düzenli gitmemek: Fitness, sabır ve özveri isteyen bir spordur. 

Spora yeni başlayanların ilk yaptığı hata, kısa sürede vücutlarının şekle girmesini 

beklemektir. Bu nedenle ilk haftalardan sıkılıp bırakmak yerine düzenli olarak spor 

salonuna gidilmeli ve programa harfiyen uyulmalıdır.

❷ Hareketleri yanlış yapmak: Fitness’ta tüm kas grupları aynı ölçüde geliştirilmeye 

çalışılır, bu nedenle vücut daha fazla yıpranır. Kendi kendimize spor yapmak yerine 

eğitmen eşliğinde çalışmak gerekir. Yanlış hareketler ciddi sakatlıklara sebep olabilir.

❸ Tek noktaya odaklanmak:  Vücudumuzda fazlalık olan tek bir bölgeye odaklanarak 

spor yapmak sonuç vermez. Kalori alımını azaltmak ve tüm kasları çalıştıran egzersiz programlarını uygulamak gerekir. 

❹ Ağırlık çalışmaktan korkmak: Kilo vermek ya da şekle girmek için yalnızca kardiyo yapmak yanlış. Kardiyo 

yaparak kilo verilse bile kas kaybı yaşanır. Haftada üç kez kardiyo, iki kez de ağırlık kaldırma antrenmanları yapılmalıdır.

❺ Isınma hareketlerini es geçmek: Egzersize başlamadan önce mutlaka üç-beş dakikalık ısınma gereklidir. 

Isınmak kaslara kan pompalamayı sağlar. Böylece kaslara spor yapacağınıza dair uyarı göndermiş olursunuz. Programın 

sonunda soğuma egzersizleri yapmak da önemlidir.

❻ Doğru beslenmemek: Vücut geliştirme yüzde 60 oranında beslenmeye dayalı. Sadece beslenme programını 

değiştirerek vücut şeklinizde ciddi değişiklikler sağlamanız mümkün. Spora başladıktan sonra uyku düzenine dikkat 

etmek de büyük önem taşıyor. 

MAC Kanyon Eğitmeni Yener Kahraman, fitness’a yeni başlayanların yaptığı 
hataların başında egzersiz programına uymamak ve kısa sürede güzel bir vücuda 

sahip olmayı beklemek olduğunu söylüyor

İşte en çok yapılan fitness hataları:

Fitness’a başlayanların 
yaptığı 6 büyük hata

YENER KAHRAMAN
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D&R

MOLESKINE NOTEBOOK

PENCERELİ KAĞIT DOSYA

DEFTER

IMAGINARIUM
MALZEME KUTUSU

MINISOGAP KIDSMOTHERCARE

SIRT ÇANTASICEKETOYUNCAK

OKULA DÖNÜŞ KANYON’DA

Kanyon, okula dönüş alışverişini telaşlandıran bir ‘yapılacaklar 
listesi’ maddesi olmaktan çıkarıp, eğlenceli bir aktiviteye 
dönüştürüyor. Farklı ihtiyaçlara hitap eden alternatifler arasından 
seçim yaparken, bu rengarenk dünyada içiniz açılacak. 

Eylül ayının en heyecan verici taraflarından biri okul 
alışverişi. Rengarenk kırtasiye malzemeleri, eğitici kitaplar, 
çantalar, kıyafetler, oyuncaklar… Kanyon’da yüzlerce 
seçenek var. İşte onlardan bazıları

Okullu olduk
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SİNEMA KANYON’DA

VİZYONDAKİLER
BU AY BEYAZ PERDEDEKİ FİLMLERİ SİZİN İÇİN DERLEDİK

KOMPLO

KAPIMDAKİ AŞK

PREDATOR
Yönetmen: Shane Black
Oyuncular: Yvonne Strahovski, Boyd Holbrook, Olivia Munn 
Tür: Aksiyon

Eski bir özel kuvvetler askeri olan Quinn, Meksika’da ücretli görevdeyken, 
gizemli bir uzaylı olduğunu öğrendiği Predator’la karşılaşır. Yaratığın 
teknolojisinin bir kısmını ABD’ye geri gönderir ve orada oğlu Rory, 
predator’ları kontrol etmek için kullanılan dili çözer. Ancak bu durum 
Rory’yi, predator’lardan gelen ciddi tehdide maruz bırakır. Quinn, “Deliler” 
adlı bir grup eski askerle oğlunu kurtarmak için kaçar ve daha büyük bir 
komployu keşfeder.

Yönetmen: Per Fly
Oyuncular: Theo James, Ben Kingsley, Belçim Bilgin
Tür: Gerilim 
Belçim Bilgin’in de rol aldığı Komplo filmi, Birleşmiş Milletler’in Petrol 
Karşılığında Yiyecek programındaki yolsuzluk skandalını konu alıyor. Gerçek 
bir olaya dayanan filmde, programın başındaki akıl hocası Pasha, programın 
ne kadar başarılı olduğunu göstermek için Michael Soussan’ı Irak’a getirtir. 
Fakat Michael, organizasyonu daha derin bir şekilde incelediğinde, BM 
içindeki ve dışındaki yetkililerin yolsuzluklarını fark eder. 

Yönetmen: Hallie Meyers-Shyer
Oyuncular: Reese Witherspoon, Nat Wolff, Pico Alexander
Tür: Komedi-Romantik
Yakın zamanda eşiyle ayrılan Alice Kinney, yeni bir başlangıç yapmak için iki 
genç kızıyla beraber memleketi Los Angeles’a dönmeye karar verir. 
40. yaş gününü kutlamak için dışarı çıktığı akşam, kalacak yere ihtiyaç duyan 
üç film yapımcısıyla tanışır. Bu üçlünün misafir evinde kalmalarına izin verirken, 
sürprizlerle dolu bir gece de yaşayacaktır. Alice’in hayatı, beklenmedik bir 
şekilde karşısına çıkan yeni ailesi ve yeni romantik ilişkisine ek olarak, eski 
kocasının da ortaya çıkmasıyla iyice karışacaktır.



SİNEMA KANYON’DA

DEHŞETİN YÜZÜ

LUIS VE UZAYLI DOSTLARI

KAYIP ARANIYOR

Yönetmen: Corin Hardy  
Oyuncular: Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet
Tür: Korku
Romanya’da bir manastırda yaşayan genç bir rahibenin intihar etmesi üzerine, 
sorunlu geçmişinin etkisinden kurtulamayan bir rahip ile nihai yeminini 
etmenin eşiğindeki bir çırak, Vatikan tarafından bölgeye gönderilir. İkilinin 
amacı olayı araştırmaktır. Ancak birlikte manastırın korkunç sırrını keşfederler. 
Hayatlarının yanı sıra inançlarını ve ruhlarını da tehlikeye atan ikili, şeytani 
rahibe biçiminde boy gösteren kötü niyetli Valak ile karşı karşıya gelir. 
Manastır, yaşam ve lanet arasında korkunç bir savaş alanı haline gelecektir...

Gold Class Salonunda Altın Pazartesi!

Yönetmen: Aneesh Chaganty 
Oyuncular: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee
Tür: Gerilim-Dram
David Kim’in 16 yaşındaki kızı kaybolunca, yerel soruşturmayla davaya 
dedektif atanmıştır. Dedektiflerin araştırmaya başlamasından 37 saat sonra 
David kimsenin bakmadığı bir yeri incelemeye karar verir. Bütün sırların 
saklandığı yer, kızının bilgisayarıdır. Bilgisayarı kurcalayan çaresiz baba, kızını 
bulmak için geride bıraktığı ipuçlarını takip etmelidir. 
Aneesh Chaganty’nin yönettiği filmde John Cho, Debra 
Messing ve Joseph Lee gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Seslendirenler: Callum Maloney, Dermot Magennis
Tür: Animasyon
12 yaşındaki Luis oldukça yalnız bir çocuktur. Birlikte zaman geçireceği 
hiç arkadaşı yoktur ve UFO bilimcisi babası Arnold Sunday de ona zaman 
ayırmamaktadır. Arnold, saplantılı bir şekilde uzayda yaşamın olduğunu 
ispatlamaya çalışmaktadır ve gecelerini teleskop başında, günlerini ise 
uyuyarak geçirmektedir. Luis’in hayatı bir gün üç şapşal uzaylının kapısına 
çakılmasıyla şaşırtıcı bir şekilde değişir. Luis, bu arkadaşlığı babasından saklar. 
Gezegeninden ayrılıp galaksiyi keşfetme fikri Luis’i fazlasıyla cezbetmektedir.
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Altın Pazartesi sizi Cinemaximum Kanyon’un Gold Class salonunda bekliyor.
Her pazartesi tüm Gold Class biletleri %50 indirimli!

Detayları:
- Kampanya, Cinemaximum gişelerinde geçerlidir. 
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Kampanya sadece pazartesi günleri Gold Class salonunda geçerlidir.
- CGV Mars Entertainment Group kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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KİTAP KURDU

Ayın kitabı
Küçük Vampir dizisi, birbirinden renkli üç macerayla devam ediyor 

Karanlıktan korkan sevimli vampir Rüdiger ile vampirlerle ilgili 
öyküleri elinden düşürmeyen Anton’un sıra dışı dostluğunu 
anlatan Küçük Vampir dizisine üç yeni hikaye daha eklendi. 
İlk kitabı 1979’da yayımlanan Angela Sommer-Bodenburg 
imzalı Küçük Vampir dizisinde toplam 20 kitap bulunuyor. 
Tüm dünyada büyük beğeniyle okunan dizinin yedi kitabı 
geçtiğimiz aylarda, hep Kitap etiketiyle yayımlandı. 
Küçük Vampir 8–Küçük Vampir Kitap Okuyor, Küçük 
Vampir 9–Küçük Vampir Esrarengiz Hasta ve Küçük Vampir 10–
Küçük Vampir Aslanın İninde kitaplarında da Anton ile arkadaşı 
Küçük Vampir’in maceraları hız kesmeden devam ediyor. 

Küçük Vampir Kitap Okuyor 
Küçük Vampir Esrarengiz Hasta 
Küçük Vampir Aslanın İninde 

Çeviri: Gülderen Pamir
ANGELA SOMMER-BODENBURG 

En Çok Satanlar
D&R
1- Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim NİLGÜN BODUR (DESTEK YAYINLARI)
2- 67 OĞUZHAN UĞUR (HAYYKİTAP)
3- Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı MARK MANSON (FENİKS KİTAP)
4- El Vedud TUĞÇE IŞINSU (İNDİGO KİTAP)
5- Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı 
HECTOR GARCIA & FRANCESC MIRALLES (İNDİGO KİTAP)
6- Fahrenheit 451 RAY BRADBURY (İTHAKİ YAYINLARI) 
7- Üç Kız Kardeş İCLAL  AYDIN (ARTEMİS YAYINLARI) 
8- Kırlangıç Çığlığı AHMET ÜMİT (EVEREST YAYINLARI)
9- Pembe Fili Düşünme ZEYNEP SELVİLİ ÇARMIKLI (İNKILAP KİTABEVİ)
10- Bazı Yollar Yalnız Yürünür ÖZGÜR BACAKSIZ (DESTEK YAYINLARI)
(6–12 Ağustos tarihleri arasındaki satışlar baz alınmıştır)

REMZİ KİTABEVİ
1- Beyaz Zambaklar Ülkesinde GRIGORY PETROV (REMZİ KİTABEVİ)
2- Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı MARK MANSON (BUTİK YAYINEVİ)
3- Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim NİLGÜN BODUR (DESTEK YAYINLARI)
4- Japonların Kadim Beslenme Sırrı YOSHINORI NAGUMO (DOĞAN NOVUS)
5- Değişim Sürecinde Türkiye MAHFİ EĞİLMEZ (REMZİ KİTABEVİ)
6- Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı 
HECTOR GARCIA & FRANCESC MIRALLES (İNDİGO KİTAP)
7- Hippi PAULO COELHO (CAN YAYINLARI) 
8- Eğitimde Finlandiya Modeli PASI SAHLBERG (METROPOLİS YAYINCILIK)
9- Mutfak Sırları ANTHONY BOURDAIN (DOMİNGO YAYINCILIK)
10-  Hayata Yer Aç REGINA WONG  (PALOMA YAYINCILIK)
(6–12 Ağustos tarihleri arasındaki satışlar baz alınmıştır)
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LEZZET KANYON’DA

Yapılışı:

* Tane karabiber iyice dövülür, toz haline getirilir.  
* Kıyma ve tüm malzemeler karıştırılıp yoğurulur.
* Ekmekler ortadan ikiye kesilerek kızartılır.
* Sonrasında tabanlarına sırasıyla yeşil lollo rosso, ızgarada pişirdiğimiz hamburger 
köfteleri, domates ve kornişon turşu konulur. 
* En üstüne ekmeklerin diğer yarıları kapatılıp çöp şişler takılarak servis edilir.

Big Chefs Çocuk Menüsü’nden
(1 kişilik)Mini burger

BIG CHEFS
KANYON 1. KATTA

Malzemeler:
40 gr. kıyma                                            200 gr. tereyağ
22,5 gr. tuz
6 gr. tane karabiber10 gr. ayıklanmış, yeşil lollo rosso (mor kıvırcık)

60 gr. soyulmuş 
domates
25 gr. kornişon turşu2 adet mini hamburger ekmeği (35 gr.)
50 gr. kızartmalık yağ



Run The Road 
 Santigold

Gonna Love Me 
Teyana Taylor

Doesn’t Matter
 Christine and the Queens

Another You (feat. Ruckazoid)
Breakbot

Summertime Magic
Childish Gambino 

After The Fair
 The Coral

Charcoal Baby 
Blood Orange

All For You 
FEMME  

 
Come Over 

The Internet

Missing U
Robyn

(6–12 Ağustos tarihleri arasındaki D&R listelerinden alınmıştır)

TOP 5 PLAK
( YERLİ ) ( YABANCI )

❶ Eskimeyen Dost  
ZEKİ MÜREN

❷ Benim Şarkılarım-Dilek Taşı
GÜLDEN KARABÖCEK

❸ Sanat Güneşi  
ZEKİ MÜREN

❹ Ölümsüzler  
CEM KARACA

❺ Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar 
ERTAN SERT

❶ Best of Haris Alexiou 
HARIS ALEXIOU

❷ Singing Satchmo 
LOUIS ARMSTRONG

❸ Elvis 40 Golden Classics 
ELVIS PRESLEY

❹ Queen of Fado Amalia Rodrigues
AMALIA RODRIGUES

❺ Croonin’ With Dean 
DEAN MARTIN

TOP 5 PLAK

MÜZİK KANYON’DA

Bu ay 
dinlemeniz 

gereken

10 şarkı
Radyo Kanyon DJ’leri, 
her ay sizler için en güzel 
parçaları seçiyor. 
İşte bu ayın playlist’i

Childish Gambino İll
üs

tr
as

yo
n:

 R
IN

G
ER


