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Türkiye’nin dört ünlü annesi ilk kez İstMarina Alışveriş Merkezi’nde bir araya geldi 

ÜNLÜ ANNELER, ANNELİK ANILARINI ANLATTILAR  
 
Moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan İstMarina Alışveriş Merkezi, Anneler 

Günü kapsamında Türkiye’nin ünlü annelerini ağırladı. Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde 

gerçekleşen etkinlikte, Çağla Şıkel, Nilgün Belgün ve Nükhet Duru annelik anılarını anlattı. 

 

Anadolu yakasının sahil cephesi en geniş alışveriş merkezi İstMarina, anneler gününde 

Türkiye’nin ünlü annelerini ağırladı. Sohbet, eğlence ve müziğin coşkusu Kartal’dan duyuldu. 

 

İstMarina Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen Anneler Günü etkinliğinde Çağla Şıkel, Nükhet 

Duru, Nilgün Belgün ve Ayşe Arman bir araya geldi. Annelik ile ilgili anılarını anlatan Çağla Şıkel 

duygularını şu sözlerle ifade etti:  

Hayatta pek çok şeyi aşk olarak nitelendirebiliyoruz. Ama anne olunca tüm dengeler değişiyor. 

Sonsuz olan tek aşk, evlat aşkı. Anne olunca, çalışma isteğim dahi arttı. Çünkü onlar için 

birşeyler yaptığımı düşünerek çalıştım ve çalışıyorum. Bu da benim çalışma azmimi artırıyor. 

En önemlisi, annelik bana sabrı öğretti. Eskiden kızım olsun isterdim. Oysa tam bir erkek çocuk 

annesi olduğumu anladım. Onlarla oyun oynarken kendimi 15 yaşında gibi hissediyorum. 

 

Oğlu Cem ile ilgili anılarından bahseden Nükhet Duru ise, “Oğlum dünyaya gelmeden önce en 

büyük aşkım, müzikti. O dünyaya geldikten sonra en büyük aşkım oğlum oldu. Boşanmasaydım 

Cem’e bir kardeş yapmak isterdim” dedi. 

  

2 kız çocuğu annesi olan ünlü oyuncu Nilgün Belgün, “18 yaşında anne oldum. Hiç çocuk 

istemediğim bir dönemde 2 kız çocuğu dünyaya getirdim. Sonrasında ‘iyiki doğurmuşum’ 

dedim. Benim için anne olmak, büyümekle eş anlamlı. Anne olduğumda yaşamdan keyif almayı 

öğrendim” diye konuştu. 

 

Annelerini anlattılar 

 

Ünlü isimler kendi anneleri ile ilgili anılarını da anlattılar. Annesiyle ilgili konuşan Çağla Şıkel, 

“Balerin olmak ve güzellik yarışmasına katılmak istediğimde babam karşı çıktı. Annem ise beni 



 
hep destekledi. Ben kafasına koyduğunu yapan biri oldum. Babam da bu kararlılığımı anlayınca 

razı oldu. Bugün buralara gelmem hem annemin desteği hem de kendi kararlılığımın sonucu” 

dedi. Eğlenceli ve şahsına münhasır bir annenin kızı olduğunu söyleyen Nükhet Duru, “Kadın 

dediğin her zaman hazır ve nazır olmalı, derdi annem. Ben de onun bu sözüyle şekillendim” 

diye konuştu. Annesi ile çok keyifli anıları olduğunu söyleyen Nilgün Belgün ise, “17 yaşımda 

aileme karşı gelerek oyuncu olmak istediğimi söyledim. İlk zamanlar buna karşı çıksalar da 

özellikle annem aldığım her kararın yanında olmaya özen gösterdi. Bu arada benim annem 

Türkiye’nin ilk kadın nikah memuruydu. Benim nikaha olan merakım da annemden 

kaynaklanıyor galiba” dedi 

 

Çocuklar Gibi Eğlendiler 

 

Yoğun ilgiyle gerçekleşen etkinlik kapsamında, Ayşe Arman, Çağla Şıkel, Nilgün Belgün, Nükhet 

Duru İstMarina Alışveriş Merkezi’nde Konfeti Balonu etkinliğinin açılışını yaptı. Ünlü isimler, 

dev konfeti balonu içerisine girerek, rengarenk konfetiler içerisinde selfie çektiler, yaşadıkları 

keyifli dakikaları ölümsüzleştirdiler.  

 

Konfeti Balonu etkinliği İstMarina Alışveriş Merkezi’nin ana etkinlik alanında ziyaret 

edilebilecek.  

 
 
İstMarina Alışveriş Merkezi Hakkında 
Bağdat Caddesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ortasında değeri her gün artan Kartal sahilinde konumlanıyor. 
Türkiye’nin içinden hızlı tren geçecek ilk Alışveriş ve Yaşam Merkezi İstMarina, restoranları ve Türkiye’nin önde 
gelen markalarını da içerisinde barındırıyor. 70 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, 3 kattan oluşan İstmarina 
Alışveriş Merkezi’nde 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal alan 
da yer alıyor. 250 Milyon Euro yatırımla, 200 bin metrekare alanda inşa edilen alışveriş merkezinde yaklaşık 200 
ticari alan bulunuyor. 
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