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Yaz günlerinde serin ve ferah ortamında ziyaretçilerini ağırlayan Antalya’nın en gözde 
alışveriş merkezi TerraCity yeni sezonda da ziyaretçilerine farklı alışveriş deneyimi 
yaşatmaya devam ediyor. Güçlü marka karmasıyla Antalya’da modanın merkezi olan 
TerraCity, düzenlediği etkinlikler ve kampanyalarla da adından sıkça söz ettiriyor. 

TerraCity’nin en yeni kampanyası “TerraCity’de Alışveriş yap Millerinin Götürdüğü 
Yere Git”, ziyaretçilerine alışveriş karşılığı mil kazanma şansı sunuyor. Global Miles 
TerraCity işbirliğiyle ağustos ayında başlayan kampanyamızda ziyaretçilerimiz 
TerraCity AVM bünyesinde bulunan mağazalardan aynı gün içerisinde yapılan 
100TL ve üzeri alışverişe, 1TL’ye karşılık 1 mil kazanacak. Kampanyaya katılmak için 
yapmanız gereken tek şey Global Miles uygulamasını cep telefonunuza indirmek. 
Kampanyamızla ilgili detaylı bilgiyi dergimizde okuyabileceğiniz gibi TerraCity 
danışma noktasından da alabilirsiniz. 

TerraCity geçtiğimiz ayları yine Antalya’yı heyecanlandıran etkinliklerle geçirdi. 
Bunlardan biri de artık geleneksel hale gelen TerraCity Müzik Festivalimizdi. 
Antalya’da ilk kez müzik dünyasının dört efsane ismini bir araya getirerek festival 
kapsamında Antalyalılarla buluşturduk. 2 Haziran’da ünlü rock ve elektronik müzik 
şarkıcısı Pamela ve Türk Rock müziğinin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat 
sahne aldı. 3 Haziran’da Antalya’nın beğenilen gruplarından Cambaz ve Türk Rock 
müziğinin güçlü isimlerinden Teoman en güzel şarkılarını ziyaretçilerimizle birlikte 
söyledi. Sahne şovları ile başlayan, heyecanın ve eğlencenin doruğa çıktığı Müzik 
Festivali’ne yoğun ilgi gösteren Antalyalılara buradan bir kez daha teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

TerraCity, sadece kampanyaları ve etkinlikleriyle değil sosyal sorumluluk projelerine 
verdiği önemle de adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Antalya’nın Kepez ilçesinde 
yer alan bir ilköğretim okuluna daha önce bisiklet dağıtımı ve bisiklet parkı yapan 
TerraCity bu yıl da 28 Nisan-08 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında topladığı kitaplarla öğrencilere ışık oldu.
AVM’deki kitap kumbaralarına ziyaretçilerimizin ve AVM çalışanlarının katkısı 
inanılmazdı. Gazeteci İsmail Küçükkaya da kampanyayı sosyal medyadan ve 
televizyondan duyurunca kampanyamıza katılım çığ gibi büyüdü. 

Kültür, sanat ve sağlık buluşmalarımızda yine değerli konuklarımızı ziyaretçilerimizle 
buluşturduk. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Dr. Ayşegül Çoruhlu, dünyada sayılı koku 
uzmanları arasında bulunan Bihter Ergül, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal 
TerraCity’de Antalyalılarla buluşan isimlerdi.  

Dergimizin sonbahar sayısı da TerraCity etkinlikleri gibi renkli ve heyecanlı 
konulardan oluşuyor. AVM markalarımızın 2018/19 Sonbahar-Kış koleksiyonlarını 
ve yeni sezona damgasını vuran trendleri Trends’in moda sayfalarından takip 
edebilirsiniz. Ayrıca güzellikten sağlığa, dekorasyondan teknolojiye, çocuk 
sağlığından sanata kadar yaşamın her rengini anlatan konularımızı beğenerek 
okuyacağınızı umuyoruz. 

Yeni yılda yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.... 
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HUGO BOSS

ADVERTORIAL
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ALMAN MODA 
EVİ HUGO BOSS, 

SONBAHAR/KIŞ 2018 
SEZONUNDA CESUR 

BİR GÖRSEL YÖNE 
DOĞRU İLERLİYOR. 
TAMAMEN SİYAH-

BEYAZ ÇEKİLEN 
KAMPANYADA, 

BOSS ERKEĞİ VE 
BOSS KADINI YAN 

YANA YER ALIYOR. 
KADIN VE ERKEĞİN 

FARKLI YOLLAR 
İZLEMESİNE KARŞIN 

EŞİT DERECEDE 
BOSS OLDUĞU 

VURGULANIYOR.

YENİ BOSS İLE 
TANIŞIN
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Dünya değişiyor, BOSS da 
bu değişimin bir parçası. 

Sonbahar/Kış 2018 sezonu ile 
gelen bu yeni bakış açısı ile 

marka, takip etmektense liderlik 
etme tutkusunu bir kez daha 

ortaya koyuyor.

Kusursuz kalıplar, üstün kaliteli 
kumaşlar ve şık tasarımlar – 

Sonbahar/Kış koleksiyonu 
hakkında daha fazlasını 

keşfetmek ve stil önerileri almak 
için erkek koleksiyonlarının 

satışa sunulduğu BOSS Store 
TerraCity’ye davetlisiniz.
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STEFANEL 
SONBAHAR/KIŞ 

2018 KOLEKSİYONU, 
HER BİR ÜRÜNÜN 
HEM ZAMANSIZ 

HEM DE MODERN 
CAZİBESİ ARASINDA 
GELİŞEN BİR KİMLİĞİ 

İFADE EDİYOR. 
YENİ KOLEKSİYON, 

SEZONUN 
TRENDLERİNE ÖNEM 
VEREN FAKAT KENDİ 

TARZINI DAİMA 
KORUYAN SON MODA 

BİR GÖRÜNÜME SAHİP 
SOFİSTİKE BİR KADINI 

BETİMLİYOR.

FEMİNENLİĞİN 
YEPYENİ HALİ
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Yepyeni ve göze çarpan parçalar 
Stefanel’in estetik prensibine 

yakın eşsiz ve orijinal parçaları 
şekillendiren yaratıcı bir oyunda 

Sonbahar / Kış 2019 Koleksiyonu’nun  
vazgeçilmezleri arasında yer 

alıyor. Klasik tarzı yeniden ele alan 
koleksiyon, feminenliğini her an 

ortaya çıkarmak isteyen bir kadın 
için zamansız ve çok yönlü bir stil 

sunuyor.
Bu yeni sayfa  Stefanel kökeninden 

beslenerek açılıyor: Her zaman 
markanın merkezinde olan 

triko,     Sonbahar/Kış 2018-19’un 
da başkahramanı. Koleksiyonun 

saf kaşmir, alpaka, moher, yünlü 
jarse ve streç viskoz gibi malzeme 
ve ipliklere odaklanmasıyla birlikte 

pembe, turuncu, açık mavi ve bordo 
tonları birleşerek doğal bir renk 

paleti ortaya çıkarıyor.
Minimal kesitler; püsküllerle 

zenginleştirilmiş kumaşlardan, 
fırfırlar gibi kadınsı detaylardan, 

çıkarılabilir kürk yakalardan ve silueti 
yeniden tasarlayan yüksek bellerden 

geçen estetik bir yolculukta, 
asimetrik ve narin hacimlerle 

kaynaşıyor.
70’lerin havasını taşıyan geometrik 

desenler, pantolon ve hırkadan 
oluşan triko takımları karakterize 
ederken, jakarlı dokular ve ekose 

desenlerle gardıropları canlandırıyor. 
İkon haline gelmiş triko kabanlar, 

canlı renk tonlarıyla, çizgili ve 
iki renkli kumaşlarla yeniden 

yorumlanıyor, klasik çizgilerle yeni 
ve özgün yaratıcı unsurlar arasında 

denge sağlıyor.
Sonbahar/Kış 2018-19, her biri 

Stefanel koleksiyonunu tanımlayan, 
doğal renk paletiyle mükemmel bir 

şekilde harmanlanmış desenlerin 
ve kromatik dokunuşların geniş 

bir karışımını ortaya çıkarıyor. 
Nötr beyaz, bej ve gri tonları; 
mavi, zencefil sarısı ve yeşilin 

varyasyonlarıyla, ve  turuncuyla 
limon sarısının renkli dokunuşlarıyla 

birleşiyor. Pembe tonlar sıcak 
eflatun ve şarap rengi dokunuşlarla 

zarif bir feminenlik vurgusu yapıyor.
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RAMSEY

ADVERTORIAL

GÜNDÜZDEN 
GECEYE TAŞINAN 
ŞIKLIK!
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Ramsey; 2018-19 Sonbahar-Kış 
Koleksiyonu’nda geçmişten 

gelen güzelliklerin en şık 
haliyle günümüze aktarıldığı 

tasarımlarla yeni sezonda 
erkeklere özel bir moda 

deneyimi vadediyor. Geleneksel 
Japon sanatı Kintsugi’den 

ilham alarak tasarlanan 
Ramsey 2018-19 Sonbahar-Kış 
Koleksiyonu, birbiriyle kolayca 
kombinlenebilen sade ama bir 

o kadar göz alıcı tasarımlarla 
erkekleri gündüzden geceye 
taşıyabilecek şıklık sunuyor.

İkonik oversize paltolar, tweed 
dokulu veya tweed hissi veren 

ceketler, sportif şıklık sunan 
triko ceketler, koleksiyonun 
ilham kaynağı Kintsugi’den 

beslenen desenleriyle dikkat 
çeken trikolar, fit kesim, beli 

ayarlanabilir pantolonlar 
sezonda Ramsey’in ayrıcalıklı 

parçaları olarak ön plana çıkıyor. 
Koleksiyonda siyah, gri, mavi, 
yeşil, camel, kahve, bordo ve 

tonları gibi sezonun vazgeçilmez 
renkleri hâkim...

Yeni  Sezona Sürpriz 
Tasarımlar!

Stil sahibi erkeklere modern 
bir seçki sunan Ramsey takım 

elbiselerde bu sezon ekose 
desenler ve kruvaze kesimler 

yükselişte. Ramsey yeni sezonda 
takım elbisenin her ortamda 
ve her yaş grubu tarafından 

zevkle giyilmesini sağlayacak 
“Performance Line” ve her 

kombine dâhil olabilecek, çok 
yönlü şık-sportif parçalardan 

oluşan “Jean” kapsül 
koleksiyonlarını da yeni  sezonda 

erkeklerin beğenisine sunuyor.

KINTSUGI
Ramsey tasarımcılarının 2018-19 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda ilham 

aldığı Kintsugi, kırılmış seramikleri altın ya da gümüş gibi değerli 
madenlerle birleştirerek yaşanmışlığın özgün ve benzersiz izlerini taşıyan 
kıymetli, estetik görünüme sahip eserler ortaya çıkaran Japon geleneksel 

sanatıdır. Bu sanat, kırılan objelere kaybettikleri fonksiyonlarını 
kazandırmanın ötesinde değerli bir yaşam felsefesi sunar.

GELENEKSEL JAPON SANATI KINTSUGI’DAN İLHAM 
ALARAK TASARLANAN RAMSEY 2018-19 SONBAHAR-
KIŞ KOLEKSİYONU ERKEKLERE GÜNDÜZDEN GECEYE 
TAŞINABİLECEK GÖZ ALICI BİR ŞIKLIK VADEDİYOR. 
KOLEKSİYONDA ERKEKLERİ “JEAN”, “PERFORMANCE LINE” 
GİBİ SÜRPRİZLER DE BEKLİYOR.
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EYLÜL AYINDAN İTİBAREN KOLEKSİYON 
LANSMANLARININ YANI SIRA YENİ MARKA YÜZLERİNİ 

DE KEŞFETMEYE BAŞLADIK. İDDİALI İŞBİRLİKLERİ, 
TRENDLER VE KAMPANYALARI KEŞFETMEK İÇİN SİZİ 

SAYFALARIMIZA DAVET EDİYORUZ.

PENTİ



15

İkonik til

onbahara eçiş

eni
Marka üzü

SONBAHAR 2018

Tommy Hilfiger Sonbahar 2018 Koleksiyonu, markanın 
imza stillerine göz kırpıyor ve zamansız klasiklere 

günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak modern 
dokunuşlar katıyor. Oxford gömlek ve şişme mont dahil 
gardıropların pek çok vazgeçilmezi, oversize siluetler, 

maskülen stiller ve askeri etkilerle yeniden tasarlanıyor. 
Renk ve desen paletinde sıcak toprak tonları, Glen ekose 

desenleri ve lacivert çizgilerle sunuluyor.

Colin’s 2018-2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda 
farklı tarzları farklı temalar ile selamlıyor. Rebel Vibe, 
rock’n’roll’un asiliğini feminen dokunuşlarla sokağa 
taşırken, Young Thinker genç giyim tarzının günlük 

giyime odaklı kolej temasını 70’lerin retro detaylarıyla 
güncelliyor. Bohem giyim tarzının yansıması Urban 

Nomad ise sonbahardan kışa geçiş döneminde şehre 
adaptasyonu kolaylaştıracak ürünler sunuyor.

Love My Body, 2018-19 Sonbahar/Kış 
sezonunda başarılı ve sevilen oyuncu 

Pelin Akil ile işbirliği gerçekleştirdi. Marka 
için objektif karşısına geçen Pelin Akil, 

“Bence kendini sevmek demek kendinle 
barışık olmak demek’’ diyor.
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Kapsül Koleksiyon

o k tkisi

’ler eri D nüyor

Michael Kors, Rory adını verdiği ve astrolojiye 
atıfta bulunduğu yeni kapsül koleksiyonunda 
aslan işlemelerine koleksiyonun tüm 
parçalarında hayat veriyor. Michael’ın 
burcundan ve imza stilinden esinlenilen Rory, 
detaylarında aviator gözlük takan bir aslan 
kafasını barındırıyor. 

Desa’nın Sonbahar/Kış 19 Koleksiyonu; dört 
ana görünüm ile 70’lerden ilham alarak yepyeni 
stiller ortaya çıkaran ve alanında fark yaratan bir 
stil barındırıyor. Rahatlık ön planda yer alırken, 
lüks dokunuşlarla bütünleşen rock’n’roll ruhu, 
pop aksesuarlar ve etkilerle göz kamaştırıyor.

Her sezon adL için hazırladığı koleksiyonlar ile 
büyük ilgi gören Cengiz Abazoğlu yeni sezonda 

115 parçalık 2018-19 Sonbahar / Kış koleksiyonuyla 
geçmişi yeniden yorumluyor. Zamanın hem 

düzenli işleyişinden hem de bir o kadar zıt olan 
özgürlüğünden ve gittiği seyahatlerinden ilham alan 
Cengiz Abazoğlu, bu yolculukta ön plana çıkardığı 

70’ler kadınının zarifliği, özgüveni ve şıklığıyla 
günün her halini özel kılıyor.
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onbahara ol uluk

areket zgürlü ü

Günlük hayatı eşsiz hayal ve duygulardan ilham alan 
tasarımlarla renklendiren Beymen Club, sonbahar ikliminin 

hakimiyetindeki geçiş sezonunda doğal renklerle kusursuzca 
dengelenen rafine siluet ve detaylarla zenginleşerek, sizi serin 

kış günlerine doğru masalsı bir yolculuğa davet ediyor.

İkonik Miu Miu Scenique koleksiyonunun nadide versiyonu, 
kaş hatlarına ustalıkla uygulanmış farklı boyutlardaki 

kristallerin yoğunluğuyla aydınlanan büyük boy kenarsız 
lenslere sahip. Miu Miu logosu şık, kavisli metal saplara 

incelikle işlenmiş.

Gap’in yıl boyu serin kullanım efekti 
veren hafif kumaşlarla tasarlanan 
koleksiyonunda her yaştan her 

tarza uygun parça bulmak mümkün. 
Maksimum hareket özgürlüğü sağlayan 
enerjik denim’lerden, zengin renklerdeki 

chino’lara, khaki’lerden, şortlara ve 
keten parçalara kadar uzanan popüler 

çizgilerden oluşan geniş ürün yelpazesi ile 
şıklık ve rahatlık bir arada sunuluyor.

sterişli

SONBAHAR 2018
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stetik Formlar
Nike Kadın Koleksiyonu Kıdemli Yaratıcı Direktörü Maria Vu 
ve tüm kadın tasarım ekibi tarafından ileri görüşlü yenilikler ve 
yönlendirici silüetlerin dengesini yakalayan yeni Nike City Ready 
Koleksiyonu duyuruldu. Maria Vu, koleksiyonun özünün Nike 
City Ready Motion Adapt Bra üzerinden örneklendirilebileceğini 
söylüyor ve şöyle açıklıyor: “Bu koleksiyonda hareket 
adaptasyon teknolojimizi performanstan ödün vermeden estetik 
bir şekilde sunmaya çalıştık.” Nike City Ready Koleksiyonu 
kıyafet ve ayakkabıdan oluşan 9 parçayı içeriyor.

Estee Lauder’ın belirgin renkler ve mükemmel 
bitişlerden oluşan yüksek performanslı Pure Color 
Love ailesi renk ve doku seçeneğini artırıyor. 
Parlak renklerden, koyu belirgin tonlara, toprak 
tonlarından mat ve ışıltılı tonlara uzanan geniş renk 
skalası ile her okazyona ve her tarza uyum sağlıyor. 
İçeriklerdeki nar, mango, acai çiçeği ve besleyici 
yağlar ile seri, gün boyu dudaklarınızın ihtiyacı olan 
nemi kazandırıyor. 

v ıklı ı
Ev giyim koleksiyonu ile her sezon her yaşa 
hitap eden Penti, bu sezon da yumuşacık 

penyeler, polarlar, sabahlıklar ve satenlerle ev 
keyfine keyif katıyor. Yaz döneminin ardından 
özlenen serin sonbahar gecelerinin en keyifli 
tamamlayıcısı olacak olan Penti tasarımlarıyla 

rahat bir nefes almaya hazır olun. 

enk Ailesi
Estee Lauder’ın belirgin renkler ve mükemmel 
bitişlerden oluşan yüksek performanslı Pure Color 
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Londra’da Davet

epyeni ir ezon
epyeni tiller

Marks&Spencer, 2018-19 Sonbahar/Kış 
koleksiyonunun tanıtımını, farklı ülkelerden birçok 

davetlinin de katılımıyla Londra’da renkli bir 
davetle gerçekleştirdi. Marks&Spencer’ın zamansız 

parçalarını kendi stili ile yorumlayarak moda 
severlere ilham kaynağı olan Ahu Yağtu, marka 

dostu olarak katıldığı davette yeni koleksiyonları 
keşfederken, sezona dair stil ipuçlarını da paylaştı.

Nine West’in yeni 
koleksiyonunda 80’li yılların 
başlarındaki gibi, değişik 
materyaller ve renkler birlikte 
kullanılıyor. Ekoseler zımbalarla, 
büyük iğneler incilerle, siyah 
beyaz ile birlikte kullanılıyor. 
Sonbahar renk paleti, kahve 
ve taba gibi doğal renklerin 
zengin tonlarından oluşurken, 
parlak yakut kırmızısı ve lacivert 
koleksiyona şıklık katıyor. 
Modern görünüm bu sezon bir 
seviye daha ileri gidiyor. Zarf 
çantalardan, minik topuklu yeni 
nesil sivri burun ayakkabılara, 
renk blokları, zımba ve kristal 
detayları, hayvan desenli 
aplikeler, lazer kesim detayları 
öne çıkıyor. Vintage stiller, gri ve 
bej tonlarıyla daha da şıklaşıyor.

zel İşçilik
Swarovski yeni tasarımlarıyla doğanın ruhunu 

kelebeklerin şiirsel estetiğiyle yansıtıyor. Modern 
ve hayat dolu Light Orchid ailesi, tamamen göz 
alıcı bir kolye ve yüzük ile markanın efsanevi 

işçiliğini ön plana çıkarıyor. 

SONBAHAR 2018

zel İşçilik
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Serenay Stili

Müzik Tutkusu

Mavi ve Serenay Sarıkaya, ünlü 
yıldızın adına hazırlanan ikonik 

bir koleksiyonla 2018 Sonbahar/
Kış sezonunda yeniden bir 

araya geliyor. Serenay X Mavi 
Icon imzalı koleksiyon ve 

reklam kampanyası detaylarının 
merakla beklendiği işbirliğiyle 

ilgili ilk kareyi Serenay Sarıkaya, 
Instagram hesabından paylaştı.

Levi’s, 10 Grammy ödüllü müzisyen 
ve oyuncu Justin Timberlake ile 
ilk işbirliğini gerçekleştirdi. Levi’s x 
Justin Timberlake “Fresh Leaves” 
koleksiyonu, Justin’in müzik 
tutkusundan ilham alarak ikonik 
Levi’s parçalarına modern yorumlar 
getiriyor. “Fresh Leaves” (Taze 
Yapraklar) adı, Timberlake’in kendi 
izini bırakmasından yola çıkarak, 
gelecek nesillere miras kalabilecek 
zamansız parçaları yorumlaması 
anlamına geliyor. 
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İhtişamın şıltısı

ykuda ıklık

Versace Sonbahar-Kış 2018/2019 sezonunda görkemli 
saat koleksiyonu saat tutkunlarıyla buluşuyor: Versace 
Shadov. Kadranın merkezinde yer alan ışıltılı Medusa 
figürü, metal çivi detayları ve kadranın füme degrade 
tonları, saat koleksiyonunun çarpıcı şıklığını gözler 
önüne seriyor. Yuvarlak hatlara sahip dikdörtgen 
formda kasa, altıgen bezel ve çivilerle süslenmiş 
egzotik tasarıma sahip kayış ile Versace kadının şıklığı 
bu özel koleksiyonla vurgulanıyor.

LC Waikiki, şıklığınızın yanı sıra 
rahatlığınızı da düşünerek tasarladığı 

Sonbahar / Kış Kadın Pijama 
Koleksiyonu’yla sizi güzel bir uykuya 
hazırlayacak. LC Waikiki’nin, Navy, 

Pink Dream ve Luxury olmak üzere üç 
farklı temayla hazırladığı yeni pijama 
koleksiyonu, her tarza hitap ediyor. 

Özellikle luxury teması, saten ve dantel 
severlerin de gözdesi olmaya aday.

SONBAHAR 2018

İhtişamın şıltısı
Versace Sonbahar-Kış 2018/2019 sezonunda görkemli 
saat koleksiyonu saat tutkunlarıyla buluşuyor: Versace 
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YAŞAMIN HER ALANINDA KULLANILABİLECEK ŞIK, KALİTELİ VE 
HER ZAMAN MODAYA UYGUN TASARIMLARIYLA ZAMANSIZ 
VE ÇABASIZ ŞIKLIĞIN ADRESİ EKOL, UZUN YILLARDIR MODA 
SEVERLERİN BEĞENİSİNİ KAZANAN BİR MARKA. TRENDS’İN 
YENİ SAYISINDA EKOL PERAKENDE SORUMLUSU ZİYA 
DEMİRCİ’Yİ SAYFALARIMIZA KONUK ETTİK. DEMİRCİ, BİZE 
HEM EKOL’Ü HEM DE YENİ SEZONU ANLATTI.

Ekol Giyim
ZAMANSIZ VE 

ÇABASIZ
ŞIKLIĞIN ADRESİ

SONBAHAR 2018

Ekol Giyim’in 70’li yıllarda Ankara’dan 
bugünlere ulaşmasının öyküsünü 
Trends okurlarıyla paylaşabilir 
misiniz?
Ekol, 70’li yıllarda Ankara’nın Ulus 
semtinde küçük bir dükkanda 
faaliyetine başlamış daha sonra Ankara 
Kızılay’da büyümesini sürdürerek 
bugünün temellerini oluşturan yapısına 
kavuşmuştur. 1993 yılına gelindiğinde 
Ekol markası kadın giyim pazarında 
üretim ve toptan satış ile ismini ulusal 
çapta hızlıca duyurmaya başladıktan 

sonra stratejik bir kararla mağazalaşma 
sürecine girmiştir. 

Ekol bugün Türkiye’de kaç noktada 
ve kaç personeliyle ziyaretçileriyle 
buluşuyor?
Bugün 40’tan fazla şehirde 65’e 
yakın mağaza, toptan satış ile 
yüzlerce corner’da ürünlerimiz 
müşterilerimizle buluşmaktadır. 
Bünyesinde 500’e yakın kişi 
çalışmakta ve iş ortakları ile beraber 
bu sayı daha da artmaktadır.

RÖPORTAJ: T Ü L AY  Ö Z G Ü R
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Ekol’ün  kadın moda dünyasında 
nasıl bir yeri var? Ekol’ü tercih eden 
kadınların tarzını nasıl anlatırsınız?
Şehirli kadının günlük yaşamda 
ihtiyaç duyduğu her yerde rahatça 
kullanabileceği parçalar her sezon 
Ekol koleksiyonunda yer alır. 
Örneğin bir davette, özel günlerde, 
iş hayatında, evde, okulda, seyahatte 
kullanabileceği şık parçaları her 
mağazamızda bulabilirsiniz. Kadınların 
Ekol’ü tercih etmelerinin en önemli 
sebebi beden tiplerine uygun kalıp, 
model ve renkleri değişen moda 
trendlerinin gerisinde kalmadan sahip 
olabilmeleridir. 

2019’da hangi renk ve modeller ön 
planda olacak?  Yeni sezonda sizi en 
çok heyecanlandıran trend ne oldu?
2019 kış sezonunda toprak tonları 
başta olmak üzere sarı, fuşya, bordo, 
asker yeşili renkler ön planda. Desenli 
üst gruplar canlı bir görünüme 
sahip olmak isteyenlerin tercihi 
olacak. Özellikle leopar desenler 
tüm dünya da fazla ilgi görüyor. 
Ürünlerin üzerindeki dantel, nakış, 
işleme, boncuk ya da zımba detaylar 
sıradanlığı ortadan kaldırıyor. Beni 
heyecanlandıran trend süet kumaşlı 
ürünler. Bu ürünlerin zarif ve zengin 
duruşu serinleyen havaların hem 
kurtarıcısı hem de vazgeçilmezi olacak. 

Bu sezonda markaların tasarımlarında 
80’lerin etkisi devam ediyor. 
Siz bu geriye dönüşleri nasıl 
yorumluyorsunuz? Nostalji mi yoksa 
tasarımcıların kısır döngüsü mü?
Bence eskiye her zaman bir özlem 
vardır çünkü hayat çok hızlı değişiyor. 
Bu değişim bazen sıkıcı olabiliyor 
ve çabuk tüketiliyor. O yüzden 
tasarımcılar da bu kısır döngüde 
kalmayı bazen tercih edebiliyorlar. 

Ekol tasarımcıları yeni sezona nasıl 
hazırlanıyorlar? Kendi konseptinizi 
mi belirliyorsunuz yoksa genel moda 
trendlerini de takip ediyor musunuz? 
Ekol tasarımcıları yeni sezona 
yoğun bir şekilde araştırma, analiz 
ve moda şehirlerine seyahatlerle 
başlıyorlar. Mağazalarımızı ziyaret 
eden müşterilerimizin talepleri 
de göz önünde bulunduruluyor. 
Önceliğimiz her zaman kadın moda 

severlerin ihtiyaçları ve talepleridir. 
Günün modasına uygun modeller de 
göz önünde bulundurularak kumaş, 
renk ve desen seçimleri yapılarak 
koleksiyon oluşturuluyor. Ekol 
koleksiyonunun kendine has çizgisini 
bozmadan günün moda trendlerini her 
bir parçada görmek mümkün. 

Sonbahar biterken kış başlıyor. 
Mevsim değişiklikleri Ekol için ne 
ifade ediyor? Geride kalan mevsimin 
ürünleriyle, yeni dönemin ürünleri 
tüketiciye nasıl sunuluyor?
En güçlü koleksiyonumuz kış 
mevsimindedir. Kaban, mont, pardösü 
ve yelek ürün gruplarımızda farklı 
model ve renk seçenekleri her kış 
sezonunda büyük talep görmüştür. 
Mevsim değişiklikleri giyim tercihlerini 
etkileyen en önemli unsurdur. Biz 
de buna göre ürün planlamasını 

zamanında yaparak mevsimin 
gerektirdiği ürünleri mağazalarımızda 
müşterilerimize sunuyoruz. Artık iklim 
değişikliğinden dolayı çok sert mevsim 
geçişleri yaşanabiliyor biz de bu hızlı 
değişim için model tasarımlarında dört 
mevsimde de kullanılabilecek ürünleri 
mağazalarımızda bulundurmaya 
çalışıyoruz. 

Yıllardır moda dünyasının içindesiniz. 
Size göre nasıl şık olunur? Şıklığın 
sırrı nedir?
Öncelikle vücut yapınıza göre kıyafet 
ve renk tercihi yapılmalı. Kıyafetle 
beraber tamamlayıcı unsurlar yani 
ayakkabı, kemer, çanta ve aksesuarlar 
şıklığa en çok katkı sağlayan 
parçalardır ve kıyafetle uyumlu 
seçilmelidir. Örneğin; klasik parçalarla 
abartısız ve sade bir görünüme sahip 
olabilirsiniz ve yine şıksınızdır. Modern 

EKOL 2019 KIŞ 
KOLEKSİYONU’NDA 
TOPRAK TONLARI 
BAŞTA OLMAK 
ÜZERE SARI, FUŞYA, 
BORDO, ASKER 
YEŞİLİ RENKLER ÖN 
PLANDA.
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ve klasiği birleştirirseniz risk alırsınız 
ama uyum sağlanmışsa farklı olan 
sizsinizdir. Tarzınızı yansıtmak da 
şıklığın bir parçasıdır. Bol, püsküllü 
bohem bir tarzınız varsa sıra dışı 
olursunuz ama nerede ve ne zaman 
giyindiğinize bağlıdır. Bence şıklığın 
sırrı kişinin kendini tanımasında başlar. 
Kişi stilini ve tarzını buna göre belirler 
ve giydiği kıyafetlerin içerisinde 
kendini iyi hisseder.  

Bir kadının dolabındaki kurtarıcı 
parçalar nedir? Hangi parçalara 
yatırım yapmalı?
Her ortama uyabilecek zamansız 
ve star parçalara yatırım yapılmalı 
diye düşünüyorum. Kurtarıcı siyah 
bir elbise, güzel kesim bir jean 
pantolonun yanı sıra tek başına dikkat 
çeken kombine gerek bırakmayacak 
parçalar...

Tasarımlarınızda büyük bedene ayrıca 
bir önem veriyorsunuz sanıyorum. Bu 
nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklandı? Bu 
konuda çalışan fazla marka yok. Size 
buna yönelten etkenler neler oldu?
Son senelerde değişen güzellik 
anlayışını, sıfır beden yerine “her 
bedende moda” mottosunu biz aslında 
senelerdir uygulamaya çalışıyoruz. 
Her kadının zayıf olmak zorunda 
olmadığı gibi her bedendeki kadının 
tarz giyinmeye hakkı olduğunu 

düşünüyorum. Bu yüzden de büyük 
bedene de senelerdir önem veriyoruz.

Dünyanın en önemli problemlerinden 
bir de küresel ısınma. Bu durum 
sizin sektörünüzü, tasarımlarınızı 
nasıl etkileyecek? Bu konu belki 
Türkiye’de gündem yaratmıyordur 
ama uluslararası moda dünyasında 
gündem yaratıyor mu?
Ürünlerimizin hammaddeleri 
doğadan geldiği için iklim koşulları 
ve küresel ısınma gibi konuların 
moda sektörünü de etkilediğini 
düşünüyorum. Çevre konusunda 
insanlar artık daha hassaslar. Bu 
yüzden giyim tercihlerini de buna 
göre yapıyorlar. Bizler de bunun 
bilincinde olarak ürünlerimizi daha 
doğa dostu, uzun süreli kullanılabilir 
ve sağlıklı ürünler üretmeyi tercih 
ediyoruz. Moda dünyasının da bu 
hassasiyete göre tasarımlar yapmaya 
çalıştığı inancındayım. Yoksa moda 
kavramı kötü bir algı oluşturmaya 
başlarsa modacılar kendi bindikleri 
dalı keser.

Müşteri profiliniz nasıl bir yelpazeye 
sahip? Ekol mağazalarından daha çok 
hangi kesim alışveriş yapıyor?
Çalışan, dinamik ve tarzına önem 
veren kadından, ev hanımına kadar 
açılan bir yelpaze var aslında. Ama 
genelde yaş ortalaması 24 yaş ve 
üzeri.

TerraCity AVM Ekol için ne gibi 
avantajlar sağlıyor? 
TerraCity’nin bize sağladığı avantajların 
en önemli olanı; markamızla 
özdeşleşen kaliteli ürün ve hizmet 
anlayışının TerraCity’de de olması. 
Seçici müşteri kitlesine sahip olsa 
da her kesimden gelen ziyaretçilerin 
kendilerini özel hissedeceği, 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yer. 
Ayrıca Antalya gibi turizm cenneti bir 
bölgede olması da bir başka önemli 
avantajını oluşturuyor. Şahsen yaz 
aylarında ziyaret etmeyi çok sevdiğim 
bir yer. İş birlikteliğimizin uzun yıllar 
devam edeceğini umuyorum.
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 TARZLARIYLA DİKKAT ÇEKİCİ BİR ETKİ YARATMAK İSTEYEN ERKEKLERİN 
BEKLENTİLERİ, KİP 2018-19 SONBAHAR-KIŞ KOLEKSİYONU’NDA YER 

ALAN BİRBİRİNDEN ŞIK TASARIMLARDA KARŞILIK BULUYOR. KİP’İN YENİ 
KOLEKSİYONU TERRACİTY KİP MAĞAZASINDA.

KİP

ADVERTORIAL

BU KIŞ TARZINIZ 
ÇOK DİKKAT ÇEKECEK!
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KİP, “Connection” temalı 2018-19 Sonbahar-Kış 
Koleksiyonu ile erkeklere şık, rahat, trendy ve 

renkli bir dünya sunuyor. KİP erkeğinin casual 
görünümünü güçlü bir şekilde destekleyen 

koleksiyonun anahtar parçaları olarak ceket 
formundaki triko hırkalar, hafif ve fit kesim 

ceketler, renkli trikolar, balıkçı yakalar ve örme 
kabanlar ile özel tasarımlı deri montlar ön plana 
çıkıyor. Koleksiyonda lacivert, gri, kahve, siyah 
gibi klasik renklerin yanı sıra bordo, yeşil, mor, 

petrol mavisi, oranjın kullanımıyla tasarımlar 
enerjik bir havaya bürünüyor.

KİP 2018-19 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda 
yer alan armürlü ve farklı dokulara sahip renkli 

pantolonlar kış aylarında enerji verirken, tek 
pilili pantolonlar ise klasik formlara trendy 

dokunuşların tasarıma dönüşmüş hali…

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez parçaları 
arasında yer alan uzun yünlü, pamuklu paltolar, 

örme kabanlar ve dolgu montlar modern 
detaylarla güçlenerek KİP erkeğinin stil sahibi 

duruşuna son dokunuşu yapıyor. Takım elbisede 
sportif görünüm sağlayan yelekler, denimler 

de koleksiyonda dikkat çekiyor. Koleksiyonda 
yer alan tüm tasarımlarla uyumlu ayakkabı, bot, 

bileklik, eldiven gibi aksesuarlar da KİP erkeğinin 
tarzını tamamlıyor.

Kapsül Koleksiyon Traveller ile Seyahatler Artık 
Daha Konforlu!

KİP’te yeni sezonun kapsül koleksiyonu 
“Traveller”da yer alan kırışmayan takım elbiseler, 

kolay ütülenebilir gömlek ve pantolonlar ise 
sık seyahat eden erkeklerin yoğun temposuna 

kolayca uyum sağlamak için tasarlandı. Özel 
tekniklerle üretilen kumaşlardan tasarlanan, 

yenilikçi kalıplara sahip parçalar, iş ve seyahat 
temposu yüksek erkeklerin dinamizmini 
artırırken fit ve şık bir görünüm sağlıyor.



FAİK SÖNMEZ

ADVERTORIAL
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FAİK SÖNMEZ’İN 
ZENGİN, ZAMANSIZ 

VE MODERN 
2018-19 SONBAHAR/

KIŞ KOLEKSİYONUNDA 
BOHEM RUHLAR, 

ŞEHİRLİ STİL VE DİSCO 
IŞILTISI TEMALARI 

ÖN PLANA ÇIKIYOR. 
KOLEKSİYONDA; 
RENGÂRENK İRİ 

ÇİÇEKLER, NAKIŞLAR 
VE EKOSELER 

KADINLARI 
ROMANTİZME 

TAŞIRKEN, KADİFE 
DOKULAR RAHATLIK 

VE KONFOR 
VADEDİYOR.

TRENDY, KONFORLU 
VE  ROMANTİK
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Yeni nesil dış giyimin 
vazgeçilmezi panço ve pelerinler 
bu yıl battaniye formunda büyük 

parçalar ve etnik desenlerle 
karşımıza çıkıyor. Romantik 
dokulu ipek ve kadifeler, bu 

sezon da çok trend; elbiseler, 
eşarplar ipeksi dokunuşlarla 

büyülü bir yolculuğa davetiye 
çıkarıyor. Sezonun en belirgin 

trendi Glam, koleksiyonda rock 
yıldızı ışıltısıyla yorumlanıyor, 

enerji dolu aykırı bir havaya 
bürünüyor. Tüm stilleri 

bütünleyen denim ise, kürk 
ve aksesuar detaylarla sezon 

kadınına modernlik katıyor.

Sonbahara Yakışan Tonlar
Birbirinden iddialı sayısız 

parçayla 2018-19 Sonbahar/
Kış Koleksiyonunu açan Faik 

Sönmez’in sezon renkleri; 
sonbahara yakışır toprak tonları, 

kiremit, haki, hardal sarısı, ten 
rengi, turuncu ve kahverenginin 

her tonu...



KOTON

ADVERTORIAL
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KOTON SONBAHAR-KIŞ 
ERKEK KOLEKSİYONU, 

İŞ YAŞAMINDAN 
GÜNDELİK GİYİME 

SEZON TRENDLERİNİ 
BELİRLEYECEK 

ENERJİK VE DİNAMİK 
TASARIMLARIYLA 
DİKKAT ÇEKİYOR. 

SONBAHARIN 
ETKİSİNİ HİSSETTİREN 

KOLEKSİYONDA, SİYAH, 
BEYAZ, KARAMEL, BEJ 

VE ŞARAP RENGİNİN 
YANI SIRA GRİNİN 

TONLARI DA SEZONUN 
ÖNE ÇIKAN RENKLERİ 

ARASINDA YERİNİ 
ALIYOR.

SEZONUN 
TRENDLERİNİ 
BELİRLİYOR
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Harf ve sayılardan oluşan desenlerle 
zenginleştirilen koyu renk grafikler, 

yenilenen kesimleriyle bomber ceketler 
ve renk bloklu jarse kumaşlar Koton’un 

Sportcare tasarımlarında buluşuyor. Mavi, 
kırmızı, beyaz ve siyah renklerin kullanıldığı 

bu tasarımlar göz alıcı bir görsel etkiyle 
sunuluyor.

 Şıklık ve rahatlığın bir arada sunulduğu 
Graffitti Rock konseptinde sportif şeritlerle 

harmanlanan kare desenler, bilekte biten 
pantolonlar ve jarse kumaş kullanılan üst 
modelleriyle fark yaratıyor. Gri tonlarının 

hakim olduğu konsept, modern kumaş 
seçimleriyle de tarzını yenilemek isteyen 
erkekler için de şık alternatif oluşturuyor.

 Dar kesimlerden bol kesim pantolonlara 
geçen kıvrımlı kumaşların hayat bulduğu 

Relaxed Elegance ise erkekler için yepyeni bir 
silüet oluşturuyor. Beton grisi ve beyaz renkte 
ince çizgiler basic ceketlere yepyeni bir hava 

kazandırıyor. Gündelik ceketlerde işlenmiş 
deri, yeni kesim şehir trençkotlarında su 

geçirmeyen gabardin kumaşların kullanıldığı 
Mountain Army teması ise dağ havasını 

şehrin sokaklarına taşıyor.

Sonbaharı Tarzınızda Hissedin
Sonbaharın gelişini sıcak bir dokunuşla 

karşılayan Formal konseptinde, şarap rengi 
grinin tonları ve siyahla buluşarak iş stili 
şıklığı sunuyor. Kısa pantolonlar, vücuda 

oturan gömlekler ve tek sıra düğmeli 
ceketlerin bulunduğu konsept gösterişli ve 

modern çizgilerle birleşiyor.

Kampüs rüzgârlarından esinlenilen College 
Boys tasarımlarında bomber ceketlerdeki 

kampüs stili harfler işlemeler hardal ve deniz 
mavisi tonlarıyla dikkat çekerken taşlanmış 

kotlarda tasarımın öne çıkan parçaları 
arasında yerini alıyor.

Yeni sezonda fitilli kadife, işlenmiş deri, 
fırçalanmış pamuk ve gabardin gibi bu 

sezonun kilit kumaşları The New Casual 
tasarımlarıyla gözler önüne seriliyor. Karamel, 

bej, kahverengi ve şarap rengi gibi toprak 
tonlarının geri dönüşüyle renklerin yeniden 

canlandığı tasarımlar hem iş yaşamında hem 
de hafta sonunda rahat bir kullanım sağlıyor.



YAZI: D E R YA  K I R I M

2018-19 SONBAHAR/KIŞ
PODYUMLARINDAN ÖNE ÇIKAN 
MODA AKIMLARINI SİZİN 
İÇİN DERLEDİK. BU STİLLER 
GARDIROBUNUZU GÜNCELLERKEN 
SİZE YOL GÖSTERECEK. 
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Twist Sonbahar/Kış 2018-19 
Koleksiyonu’nda tulumlar, grunge 

akımından günümüze kadar gelen ekose 
salaş gömlekler kuralsız tavrın yardımına 
koşuyor. Gömlek ve tişörtlerde kendini 
gösteren figürlü desenler etkisini pop 

art akımından alarak renk patlamalarıyla 
buluşuyor.

Pop art akımı
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Pantone tarafından 2018’in rengi olarak 
belirlenen mor hâlâ yükselişte. Bu sezon mutlaka 

mor bir tasarıma yatırım yapın. Bu asil renk 
sonbahar-kış podyumlarında özellikle gece 

elbiselerinde ağırlıklı kullanılmış. 

Morun büyüsü

Lise döneminin eteklerini çağrıştıran ekose deseni, geçtiğimiz 
sezondan itibaren her parçada karşımıza çıkıyordu. Sonbahar-kış 

sezonunda desenin en büyük yeniliği ise farklı tonlarının takım 
halinde kullanılması. Kısaca cool bir görünümün anahtarı farklı 

ekose desen ve renklerinin kombinlenmesi olacak.

Renkli ekose

Morun büyüsüMorun büyüsü

Renkli ekoseRenkli ekose
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Sade tasarımlara uygulanan iri işlemeler 
eforsuz şıklığın stil kodlarını oluşturuyor. 

Çoğunlukla çiçek işlemeleriyle 
zenginleşen tasarımlar özellikle elbise ve 

oversize paltolarda karşımıza çıkıyor. 

İri işlemeler 

2018 yaz sezonundan itibaren tasarımlarda görmeye alıştığımız ipek-şal desenleri 
kışlık podyumlara da yansıdı. Elbiselerde ve hatta pofuduk montlarda bile 

karşımıza çıkan bu desene kayıtsız kalmak imkansız. 

İpek şal deseniİpek şal deseniİpek şal deseniİpek şal deseniİpek şal deseniİpek şal deseniİpek şal deseniİpek şal deseniİpek şal deseniİpek şal deseniİpek şal deseni
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Western filmlerinden fırlamışçasına görünümler 
sonbahar-kış sezonunda podyumları istila etti. 
Isabel Marant koleksiyonunda püskül detaylar 
ve çöl renkleri göze çarpıyor. Stil aynı tarzdaki 

aksesuarla da tamamlanabilir. 

estern havasıestern havasıestern havası
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Pembe, nude ve kırmızı tonları Alexander McQueen 
koleksiyonunun ana renkleri arasında. Fırfırlı, şifon 

kumaşlar ince kemerlerle daha da hareketlendirilmiş. 
Aksesuar olarak ise güçlü tasarımlar seçilmiş.

Maskülen hatlar

Roman Sonbahar/Kış 2018/19 
Koleksiyonu’nda ilkel kabilelerin 

spiritüelliğinden ilham alan detaylar 
öne çıkıyor. Koleksiyonda gelenekselle 
fütüristiğin, klasikle modernin birleştiği 

parçalar dikkat çekiyor.

tnik rüzg rı
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GÜZELLİK

Güzellik
KOZMETİK MARKALARININ YENİ KOLEKSİYONLARI ARTIK 

MAĞAZALARDA. SEZONUN RENKLERİ VE FAVORİLERİ OLMAYA 
ADAY ETKİLİ ÜRÜNLERİ İLE TANIŞMAYA NE DERSİNİZ?

zamanı
38
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İngiliz kozmetik devlerinden Revolution’ın 
mevsime uygun, göz alıcı far paletleri, 
aydınlatıcıları ve pudrası makyajlara renk 
katıyor. Watsons’ın vazgeçilmez markala-
rından Revolution, makyajları fethedecek 
yeni ürünleriyle favoriler arasında. Markanın 
yeni likit aydınlatıcısı Dragons Blood, derin 
bir pembelik ile altın parlaklığını birleştiren 
yapısıyla benzersiz bir deneyim sunuyor. 
Birçok farklı kullanım alanıyla dikkat çeken 
yeni sıvı aydınlatıcı, makyajlarında tatlı bir 
ışıltı arayanların vazgeçilmezi olmaya aday. 
Yoğun pigmentli konsantre yapısı sayesin-
de tek başına kullanılabilen aydınlatıcı aynı 
zamanda fondöten ve vücut losyonu gibi 
ürünlerle de karıştırılarak uygulanabiliyor. 
Göz makyajlarına renk getirecek Re-Loaded 
far paleti serisi, bakışlarda güçlü bir etki 
bırakan renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. 
Mat ve parlak formuyla yeni far paletleri; 
kırmızı, pembe, turuncu, yeşil gibi canlı; 
toprak tonları gibi doğal renkleri sevenlere 
alternatif sunuyor. Toprak tonlarından, sıcak 
ve dumanlı tonlara geçiş yapan 32 farklı 
renk seçeneğiyle akılları karıştıran Flawless 
far paleti, günün 24 saatini yaşanlar için 
sınırları aşan bir makyaj deneyimi sunuyor. 

Makyajda devrim

Sadece Sephora mağazalarında satışa 
sunulan Huda Beauty, 3D aydınlatıcı 
paleti, likit mat rujları ve çok sevilen 

far paletlerini ailesine ekledi.  Pembe, 
altın ve bronz renklerinde üç tonu 

bulunan aydınlatıcı paleti, yüzü adım 
adım şekillendiriyor ve çok boyutlu 

bir parıltı katıyor. Tropikal sahillerden 
ilham alan Huda Beauty 3 boyutlu 

aydınlatıcı palet, her tene uygun altın 
pembe ve bronz tonlarını bir arada 
sunuyor. Makyaj çantaların olmazsa 
olmazı Huda Beauty likit mat rujlar, 
16 farklı renk seçeneğiyle beraber 
kozmetik tutkunlarıyla buluşuyor. 

Yoğun renk pigmentli yapısıyla, ince 
uygulamalarda bile dudaklarda yoğun 

bir mat görünümünü elde edilebili-
yor. Mat rujların dudaklardaki kuruluk 
hissi tabusunu yok eden Huda Beauty 
likit rujlar aksine dudağı nemlendire-
rek dudakların sağlıklı bir görünüme 

kavuşmasını sağlıyor.  Markanın yara-
tıcısı Huda Kattan’ın günlük kullanımlar 

için önerisi Bombshell rengi oluyor. 

Üç boyutlu güzellik
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Yaz sonu da bronzluğu sürdürmenin yolu 
Terracota pudra ve allıklardan geçiyor. Tabii 
bu konuda da lider marka Guerlain. Marka 
iki yeni ürün sunuyor; “Sous Les Palmiers” 
pudra, iki rengin birleşimiyle yaratılmış. 
Dünya çapında en çok satan renk Terracotta 
3 numara ile ten renginize doğal bir bronz-
luk katarken, mercan rengi ve hoş palmiye 
yapraklarında saklanan altın parçacıkları ile 
teninize harika bir ışıltı verecek. Terracotta 
mührü ile damgalanmış ve palmiye ağacı 
motifi ile dekore edilmiş büyük boyutlu 
bir kompaktta yer alan bu yeni mücevher, 
sizlere ışıltılı bir ten sunuyor. XXL boyutu ile 
“Sahara Jewel” Terracotta’nın 3 numaralı 
rengine övgü niteliğinde bir ürün. Evrensel 
Terracotta bronzlaştırıcıya inci parçacıkları-
nın serpiştirilmesi ile yaratılan pudra, doğal 
bir ışık halesi ile cildi aydınlatıp  bronzlaş-
mış bir ten rengi sağlıyor. Çölün kalbine 
yapılan yolculuktan esinlenerek göz kamaş-
tırıcı bir tasarıma sahip olan bu özel ürün, 
elmacık kemiklerini ortaya çıkarmak için 
ideal olan ince altın tozu ve kalbinde yer 
alan mercan renginin karışımıyla yaratılmış.

Ressam ve graffiti sanatçısı Keith 
Haring’in renkli ve göz alıcı tasarımları, 
en sevilen Deborah Milano ürünleri ile 
buluşuyor. Sanatı müze duvarlarının 
dışına, sokaklara taşıyan Keith Haring 
imzası ile Deborah Milano’nun makyaj 
deneyimini sanata çevirecek çok özel 
koleksiyonu yalnızca Watsons mağaza-
sında. Markanın ikonik rujları arasında 
yer alan Il Rossetto Ruj; yumuşak ve 
kremsi dokusu ve içerdiği A, C ve E 
vitaminleri ile dudaklarda derinlemesi-
ne bir bakım sunuyor. 4 özel renk tonu 
olan Nude Beige, Nude Rose, Blooming 

Cylamen ve Strong Red ile farklı zevkler 
için alternatif oluşturuyor. 24 Ore Ab-
solute Volume Maskara, kirpiklere ultra 
hacim kazandıran fiber maksi fırçası ile 
her kirpiği teker teker ayırıyor. Uzun ve 
hacimli kirpikler için benzersiz bir ürün 
olan maskaranın siyah ve ekstra siyah 
renkleri bulunuyor. 24 Ore Göz Kalemi, 
gün içerisinde akmayan ve dağılma-
yan yapısıyla gönülleri kazanırken 24 
Ore Kajal Kalem ise yumuşak yapısı 
ve siyahın en koyu tonuyla gözlerin iç 
ve kapak bölümlerine kolay bir şekilde 
uygulanabiliyor. 

ronzlu a devam

İkonik ürünlere sanatsal yorum

Makyaj yaparken doğru makyaj ürünlerinin yanı sıra doğru malzemelerin 
kullanılması da büyük önem taşıyor. Eklips’in yeni Diamond ve Natural fırça 
serisi kusursuz makyajın sırrını arayanları bekliyor. Eklips’in yumuşak ve sık kıl 
yapısına sahip yeni Diamond ve Natural fırça serisi Gratis’lerde satışa sunuldu. 
Yüze uygulanan tüm makyaj ürünlerinin eşit bir şekilde dağılmasını sağla-
yan Diamond ve Natural fırça serisi kusursuz bir makyaj deneyimi yaşamak 
isteyenlerin tercihi olacak. Eklips’in yeni Diamond serisindeki fırçalar şıklığı ve 
kolay kavrama özelliği ile öne çıkarken Natural serisinde yer alan fırçalar doğal 
görünüm ve rahat kullanım sağlıyor. 

Makya da kusursuz konturlar
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Dünya çapında en çok satan renk Terracotta 

sizlere ışıltılı bir ten sunuyor. XXL boyutu ile 
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Flormar’ın yeni koleksiyonu “Urban 
Sound”, şehre dönüş yaptığımız 
günlerde makyaja yeni bir soluk 
getirecek. Maskaradan kaş kalemine, 
eyeliner’dan ruja, dudak kaleminden 
fırçaya, ojeden far paletine kadar 
geniş bir ürün yelpazesine sahip olan 
“Urban Sound” koleksiyonu şehrin 
renklerini harmanlayarak bu sezon sizi 
baştan yaratmaya aday... Kontürden 
vazgeçemeyenlere “Sculpting Kit” ve 
“Fan Brush” yenilikler arasında. Yüz 
hatlarını şekillendirirken ciltteki ku-
surları da örterek kusursuz bir sonuç 
sağlayan Sculpting Kit’in  üç renk 
alternatifi bulunuyor. Mat kontür rengi 
ve ışıltılı aydınlatıcı pudrayı bir arada 
sunan Sculpting Kit, ince dokusu ile 
ten makyajında en pratik yardımcınız 

olacak. Kusursuz kontür ve aydınlatıcı 
uygulaması için özel olarak tasarlanan 
Fan Brush; yelpaze şekli ve yumuşacık 
dokusu ile elmacık kemiklerine, çene 
hattına, alın bölgesine gölgelendirme 
ve aydınlatma yapmak için ideal. 
Cildine doğal bir renk katmanızı sağla-
yacak şeftali ve gül kurusu tonlarında 
yüksek pigmentli dört renk alternatifi-
ne sahip Smooth Touch allık ise kolay 
kullanımı ile kusursuz bir görünüme 
sahip olmanın anahtarını sunuyor. 
Urban Eye Palette, yoğun pigmentas-
yonuyla tek uygulamada görünümü 
belirginleştiren canlı renkleri bir arada 
sunuyor. Koleksiyon içindeki iki farklı 
far paleti ile renk kombinasyonlarını 
kullanarak göz makyajında fark yara-
tabilirsiniz. 

o un pigmentasyon

SONBAHAR 2018
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SONBAHARDA HAFTA SONLARINIZI 
DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ VE KAMP 

YAPARAK DEĞERLENDİRMEK 
İSTERSENİZ DECATHLON’UN 

TERRACITY MAĞAZASINDA 
ÇADIRLAR, DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 

KIYAFETLERİ, SU GEÇİRMEZ 
ÜRÜNLER, AYAKKABILAR, ÖZEL 

TEKSTİLLERDEN ÜRETİLEN SPOR 
KIYAFETLERİ VE SIRT ÇANTALARI GİBİ 

ÜRÜNLERİ ÇOK UYGUN FİYATLARA 
BULABİLİRSİNİZ.

DECATHLON

ADVERTORIAL

Sonbaharda Doğa Yürüyüşü 
ve Kamp Zamanı!
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Decathlon’un Quechua ve Forclaz markalarının 
doğa yürüyüşlerinizde hareket özgürlüğü için 

esnek bileşenlerden üretilmiş, terlemeden sıcak 
kalmanızı sağlayan, hafif, sıcak tutan ve nefes 

alan polarları; havalandırma, nefes alma ve 
%100 su geçirmez özelliğiyle çeşitli montları; 

engebeli araziler için darbeleri emen özel doğa 
yürüyüşü ayakkabıları; hava koşullarına göre 

şort olarak da kullanabileceğiniz modüler doğa 
yürüyüşü pantolonları; hafif ve sağlam sırt 

çantaları ve batonları bulunuyor.

Amatör ve profesyonel kampçılar için; 
dünyanın en prestijli tasarım ödüllerini 

kazanan, iki saniyede kurulabilen ve kolayca 
toplanan Quechua 2 Second çadırlar; kendinizi 
yatağınızda kadar rahat hissettirecek, 5°C veya 
üzeri sıcaklıklarda rahatça uyuyabilmeniz için 
tasarlanan “Ultralight” uyku tulumları gibi pek 
çok ürünü Decathlon TerraCity mağazasında 

bulabilirsiniz.
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ANTALYA BİR DOĞA CENNETİ OLDUĞU KADAR DA BİR 
SPOR KENTİDİR. FUTBOL TAKIMLARININ KIŞ KAMPLARI 

YAPTIĞI, DÜNYACA TAKİP EDİLEN GOLF TURNUVALARININ 
DÜZENLENDİĞİ ŞEHİRDE; YÜZME, BİSİKLET VE KOŞU 

SPORLARININ BİRLEŞİMİNDEN OLUŞAN TRİATLON İÇİN DE 
KUSURSUZ İMKÂNLAR VAR. BU ZOR SPORU BİRAZ TANIR VE 

DENERSENİZ, SONRASI KENDİLİĞİNDEN DEVAMI GELİR. 

Triatlon

Düzenli olarak bisiklete binen, ko-
şan veya yüzen bir kişinin mut-
laka aklına düşecek bir fikirdir: 

“Acaba triatlon yapabilir miyim?” So-
nuçta her üç spor da dayanıklılık te-
melli. Belki farklı kas gruplarını harekete 
geçiriyor ama temelde vücuttan talep 
ettikleri kalbin kuvvetli olması, kanın 
oksijen taşıma kapasitesinin yüksek 
olması ve maksimum nabızda elden 
geldiğince performans gösterilebilme-
si. Bunların altından kalkıyorsanız ister 
koşun, ister yüzün, ister pedal çevirin 
diğerlerinde de belli bir kapasiteyi orta-
ya koyabilirsiniz. Haftada dört gün or-
talama 40 kilometre bisiklete binen bir 
amatör koşmaya karar verdiğinde, 10 
kilometrenin altından rahatlıkla kalka-
bilir. Yaz tatiline bisikletini getirmediyse 
spor olsun diye kulaç atmaya başladı-
ğında iki kilometreyi duraksız geçebilir. 
Aslında bu üç sporun herhangi birinde 
performans yapmaya çalışan bir spor-
cunun, çapraz antrenman prensibi ge-
reği diğerlerini de ara ara yapması ge-
rekir. Bunu başarınca geriye hepsini bir 

arada, arka arkaya yapmak kalıyor. İşte 
triatlon da tam olarak bu! Yüzme, koşu 
ve bisikletin, zaman ayırımı olmaksınız 
arka arkaya yapılması triatlonu oluştu-
ruyor. Bu üç spor, yapıldığı yerin coğ-
rafik özelliklerine göre değişebiliyor. 
Örneğin yüksek debili bir akarsu varsa, 
orada rafting yüzmenin yerini alabili-
yor. Fakat temelde triatlon dendiğinde 
akla olimpik rakamlarıyla 1,5 kilometre 
yüzme, 40 kilometre bisiklete binme ve 
10 kilometre koşu gelir. Diğer taraftan 
bu mesafeler dışında da triatlon yapı-
lır. Aslında triatlonu doğuran asıl spor 
bugünkü Ironman’dir. Bir Ironman ya-
rışmasında sporcular 3,8 kilometre yü-
zerler, 180,2 kilometre pedal çevirirler 
ve sonrasında da maraton koşarlar. 
Yarı Ironman dalında bu sayılar ikiye 
bölünür. Bir de sprint triatlon vardır: 
Onda da olimpik triatlonun rakamları 
yarı yarıya indirilir. 750 metre yüzme, 
20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu. 
Mesafeler azaldığı için daha kolay gö-
rünür ama bu sefer de işin içine yüksek 
tempo girer, insanın canı yine çıkar!

SONBAHAR 2018

3’ü bir
arada
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“Deliler” Yarışı
Evet, önce triatlon değil, Iron Man 
vardı. Hawai’nin Honolulu adasındaki 
Amerika Birleşik Devletleri Deniz Ku-
vetleri’ndeki bir subay John Collins, bu 
işin akıl babası. Onun ve arkadaşlarının 
bulunduğu Honolulu plajı oldukça ha-
reketlidir. Öyle ki insanlar 3800 metrelik 
yüzme yarışı yaparlar, ada etrafında 180 
kilometre bisiklete binerler ve civarda 
42 kilometre 195 metrelik maratonu ko-
şarlar. Collins aklına gelen çılgın fikri 
arkadaşlarıyla paylaşmadan ede-
mez: “Neden bu üçü arka arkaya 
yapılmasın?” Bir tanesini bitirme-
nin bile büyük bir başarı kabul edil-
diği bu üç yarışı ara vermeden sıra-
lamak gerçekten delilik olarak kabul 
edilecekken fikir, iddiaya dönüşür. 
Collins ve arkadaşları, kendileri gibi 
15 deli bulurlar ve ilk Ironman (Demi-
radam) yarışmasının startını verirler. Ya-
rışmayı izleyenler kazananı konuşmak 
yerine, yarışı bitirebilecek olan olup 
olmayacağının kritiğini yaparken 
15 yarışmacıdan 12’si finişe ulaşır. 
İnsanoğlunun dayanıklılığının ne 
kadar üst bir sınıra sahip olduğu 
bu ilk Ironman yarışıyla ispatlanır. 

Honolulu’daki o ilk yarışa katılan 
15 kişi artık milyonlara dönüşmüş 
halde. Ironman değil belki ama ka-
tılımı artırmak için mesafeleri azaltıla-
rak oluşturulan triatlon artık geniş kitle-
ler halinde yapılıyor. Öyle ki Avrupa’da 
lisanslı amatör ve profesyonel sporcu 
sayısında triatlon, futboldan sonra ikinci 
sırada geliyor. Kişisel bir spor olması, 
gerekli ekipmanı sağladıktan sonra faz-
la masraf çıkartmaması, insanı sağlıklı 
beslenip doğru bir şekilde yaşamaya 
yönlendirmesi sayesinde geniş kitleler 
tarafından ilgi görüyor. Özellikle günü-
müz beyaz yakalıların hem fiziksel hem 
de ruhsal olarak ihtiyaçlarını gideriyor 
olması triatlonun en büyük artısı. 

Kazanmak triatlonda çok önemsenen 
bir kavram değildir. Önemli olan spor-
cunun önündeki mesafeyi aşabilmesi, 
kendisini geliştirebilmesidir. Yapılan ye-
rin doğal şartları, o günkü hava koşulları 
nedeniyle maratonda olduğu gibi triat-
londa da rekordan bahsedilmez. En faz-
la, en iyi derece vardır. O da o parkurla-
rın en iyi derecesi olarak kabul edilir. Bir 
gün aşırı rüzgarda koşmak ya da pedal 
çevirmek zorunda kalan sporcuların de-
recesi, sadece o yıl için değerlendirilir. 
Yaş arttıkça dayanıklılığın da artması 
sayesinde daha sabırlı ve olgun haline 
gelen orta yaş grubu triatlonu en çok 

seven ve icra eden grup olarak görülü-
yor. Gençler hız temelli yarışlara odak-
lanırken orta yaşlılar dayanıklılık temelli 
triatlona yöneliyor. Bir kere triatlonu 
kıvırabilenlerin en az 10 yıl boyunca bu 
spora devam ettiği biliniyor. Yaş ilerlese 
de 25 yıl boyunca triatlon yapanlara da 
bolca rastlanıyor.

Temel Prensip Dayanıklılık
Triatlon, Olimpiyatlar’a 2000 yılında da-
hil oldu. Olimpiyat oyunlarında triatlo-

nun resmi yapılış sırası yüzme, bisik-
let ve koşu olarak belirlenmiş halde. 
Diğer olimpik çoklu sporlardan, 
yani dekatlon, pentatlon ve hep-
tatlondan da iki şekilde ayrılır. İlkin 
bu üç çoklu spor atletizm branşla-
rında yapılırken triatlon birbirinden 

bağımsız üç farklı dalda icra ediliyor. 
Ayrıca triatlonda en kısa sürede finişe 
gelen sporcu yarışmayı kazanırken di-
ğerlerinde puanlama esas. Triatloncu-
lar ilk olarak yüzmek zorunda. Yarış açık 

deniz, göl, düşük debili akarsular, 
kanallar ve havuzlarda yapılabi-
liyor. Ama işin özünde müca-
dele ve dayanıklılık olduğu için 
deniz daha çok tercih ediliyor. 
Avrupa’da sadece triatlon ya-
rışları için tasarlanmış havuz-
lar bile bulunuyor. Yarışmacılar 
bone takmak, yarış numaralarını 

kol veya bacaklarına işlemek zo-
runda. Yüzme sitilinde tercih ya-

rışçılara ait. Normal şartlarda mayoyla 
yüzen yarışmacılar, suyun sıcaklığının 
düşük olması durumunda wetsuit kul-
lanabiliyorlar. Yüzme yarışından bisiklet 
etabına geçerken yapılan hazırlık için 
harcanan süre de toplam yarış süresine 
dahil ediliyor. Bu yüzden bırakın soluk-
lanmayı mayoyu çıkarıp bisiklet forması 
giymek için olabildiğince acele ediliyor. 

Yüzmenin ardından gelen bisiklet ya-
rışınca kask takmak zorunlu. Değişim 
bölgesinde bisikletlerini alan sporcular 
hemen seleye de atlayamıyor; önce 
değişim bölgesinde elde bisikletle ko-
şarak çıkmaları gerekiyor. Yarışlarda en 
önemli kural 10 metre kuralıdır. Buna 
göre bir triatlet, bisiklet yarışında başka 
bir triatleti en fazla 10 metre yakınından 
takip edebilir. Bunun da sebebi rakibi-
nin arkasına saklanıp onun yarattığı rüz-
gar boşluğundan kendine avantaj sağ-
lamamasıdır. Öndeki rakibe bu kadar 
yaklaşan sporcunun ya rakibini geçme-
si ya da arada en az 10 metre mesafe 
bırakması gerekir. Aksi halde hakemler 
tarafından verilen cezayla kenarda bir 
dakika beklemek zorunda kalır.

Evet, önce triatlon değil, Iron Man 
vardı. Hawai’nin Honolulu adasındaki 
Amerika Birleşik Devletleri Deniz Ku-
vetleri’ndeki bir subay John Collins, bu 
işin akıl babası. Onun ve arkadaşlarının 
bulunduğu Honolulu plajı oldukça ha-
reketlidir. Öyle ki insanlar 3800 metrelik 
yüzme yarışı yaparlar, ada etrafında 180 
kilometre bisiklete binerler ve civarda 
42 kilometre 195 metrelik maratonu ko-
şarlar. Collins aklına gelen çılgın fikri 

-
radam) yarışmasının startını verirler. Ya-
rışmayı izleyenler kazananı konuşmak 
yerine, yarışı bitirebilecek olan olup 

rak oluşturulan triatlon artık geniş kitle-
ler halinde yapılıyor. Öyle ki Avrupa’da 
lisanslı amatör ve profesyonel sporcu 
sayısında triatlon, futboldan sonra ikinci 
sırada geliyor. Kişisel bir spor olması, 
gerekli ekipmanı sağladıktan sonra faz-
la masraf çıkartmaması, insanı sağlıklı 
beslenip doğru bir şekilde yaşamaya 
yönlendirmesi sayesinde geniş kitleler 
tarafından ilgi görüyor. Özellikle günü-
müz beyaz yakalıların hem fiziksel hem 
de ruhsal olarak ihtiyaçlarını gideriyor 

Kazanmak triatlonda çok önemsenen 
bir kavram değildir. Önemli olan spor-
cunun önündeki mesafeyi aşabilmesi, 
kendisini geliştirebilmesidir. Yapılan ye-
rin doğal şartları, o günkü hava koşulları 
nedeniyle maratonda olduğu gibi triat-
londa da rekordan bahsedilmez. En faz-
la, en iyi derece vardır. O da o parkurla-
rın en iyi derecesi olarak kabul edilir. Bir 
gün aşırı rüzgarda koşmak ya da pedal 
çevirmek zorunda kalan sporcuların de-
recesi, sadece o yıl için değerlendirilir. 
Yaş arttıkça dayanıklılığın da artması 
sayesinde daha sabırlı ve olgun haline 
gelen orta yaş grubu triatlonu en çok 

yor. Gençler hız temelli yarışlara odak
lanırken orta yaşlılar dayanıklılık temelli 
triatlona yöneliyor. Bir kere triatlonu 
kıvırabilenlerin en az 10 yıl boyunca bu 
spora devam ettiği biliniyor. Yaş ilerlese 
de 25 yıl boyunca triatlon yapanlara da 
bolca rastlanıyor.

Temel Prensip Dayanıklılık
Triatlon, Olimpiyatlar’a 2000 yılında da
hil oldu. Olimpiyat oyunlarında triatlo

nun resmi yapılış sırası yüzme, bisik

bağımsız üç farklı dalda icra ediliyor. 
Ayrıca triatlonda en kısa sürede finişe 
gelen sporcu yarışmayı kazanırken di
ğerlerinde puanlama esas. Triatloncu
lar ilk olarak yüzmek zorunda. Yarış açık 

rışçılara ait. Normal şartlarda mayoyla 
yüzen yarışmacılar, suyun sıcaklığının 
düşük olması durumunda wetsuit kul
lanabiliyorlar. Yüzme yarışından bisiklet 
etabına geçerken yapılan hazırlık için 
harcanan süre de toplam yarış süresine 
dahil ediliyor. Bu yüzden bırakın soluk
lanmayı mayoyu çıkarıp bisiklet forması 
giymek için olabildiğince acele ediliyor. 

Yüzmenin ardından gelen bisiklet ya
rışınca kask takmak zorunlu. Değişim 
bölgesinde bisikletlerini alan sporcular 
hemen seleye de atlayamıyor; önce 
değişim bölgesinde elde bisikletle ko
şarak çıkmaları gerekiyor. Yarışlarda en 
önemli kural 10 metre kuralıdır. Buna 
göre bir triatlet, bisiklet yarışında başka 
bir triatleti en fazla 10 metre yakınından 
takip edebilir. Bunun da sebebi rakibi
nin arkasına saklanıp onun yarattığı rüz
gar boşluğundan kendine avantaj sağ
lamamasıdır. Öndeki rakibe bu kadar 
yaklaşan sporcunun ya rakibini geçme
si ya da arada en az 10 metre mesafe 
bırakması gerekir. Aksi halde hakemler 
tarafından verilen cezayla kenarda bir 
dakika beklemek zorunda kalır.
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Son aşama koşu. Yüzme ve bisikletle 
yorulan bedenler bu kez tempolu 10 
kilometrelik koşunun altından kalkmak 
zorunda. Değişim bölgesinde bisiklet-
lerini bırakan sporcular bu kez koşu 
ayakkabılarını giyerek finişe doğru 
adım atmaya başlar. Koşu sırasında 
hiçbir dış destek alamayan triatletler 
sadece resmi istasyonlarda su ve yi-
yecek tedariki yapabilir. Koşu yarışının 
bitişi triatlonunda bitişidir.

Triatlonun bitişi yaşamın tekrar baş-
langıcıdır. İster koşu, ister yüzme veya 
bisiklet yarışı olsun her saniyede “Be-
nim burada ne işim var?” diye düşünen 
sporcu finiş çizgisini geçtikleri anda bir 
sonraki triatlon yarışının hayalini kurma-
ya başlar. Dayanıklılık ve sabırla üste-
sinden gelinen acı ve yorgunluk, fiziksel 
ve ruhsal kazanım olarak bünyeye geri 
döner. Her adım, pedal veya kulaçta 
yaşanan hayatın bir muhasebesi yapı-
lır, daha mutlu olabilmek için üstesin-
den gelinecek engellere karşı bir duruş 
belirlenir. O finiş çizgisine kadar geçen 
acılarla dolu kilometreler, insanoğlunun 
var olma savaşının sadece birkaç saatlik 
ama derinden hissedilen bir dönemidir. 
İşte, bu yüzden insanlar triatlon yapar.

Triatlona eni aşlayanlara eş neri
Okullu bir yüzücü olun
Çoğu kişi, en çok enerjiyi yüz-
mede harcar. Bu dalda gereksiz 
enerji harcamamak ve maksi-
mum fayda elde edebilmek için 
ders almak akıllıca bir harekettir. 
Dersleriniz sırasında yüzüşü-
nüzün sualtından kameraya 
çekilmesini isteyin. Böylece tek-
nik açıdan neleri iyileştirmeniz 
gerektiğini görebilirsiniz. 

Açık denizde kulaç atın
Yüzme eğitimine bir havuzda 
başlayın ama en fazla bir ay 
sonra denizde yüzmeye bakın. 
Dalgalar, rüzgar ve akıntı daha 
fazla enerji harcamanızı gerek-
tirir; yarışma koşullarına ant-
renmanlarda adapte olmalısınız. 
Açık denizdeki ilk antrenma-
nınızı 15 dakika kadar yapın, 
zamanla süreyi artırın. 

Profesyoneller gibi sürmeye 
gayret edin
Uzun bir bisiklet sürüşünün 
altından kalkabilmek için profes-
yoneller gibi hareket etmeli, en 
fazla yarım saat içinde bir şeyler 
yemelisiniz. Jeller, barlar, enerji 
içecekleri arasından en çok 

hangileri işinize yarıyor bunu 
tespit edin ve yarışlarda onları 
kullanın. 

Titrek bacaklara hafif tempo!
Yarışın son ayağında en büyük 
zorluk bisikletten inip koşmaya 
başlarken yaşanır. Bacaklarınız 
biraz uyuşuk ve titrektir. Bu yüz-
den hafif tempo başlayın, kalp 
atış hızınızı düşük tutun, yavaş 
yavaş hızlanmaya bakın. Yarışın 
yapılacağı rotalara benzer yer-
lerde antrenman yapın.

Altı gün antrenman yapın
Pazartesileri yüzmeye ayırın. 
Havuzda 30 dakika. Salı yokuş 
yukarı koşu! Çarşamba havuzda 
45 dakika boyunca yüksek tem-
po yüzerek dayanıklılığınızı artır-
maya bakın. Perşembe günü 45 
dakika bisiklete bindikten hemen 
sonra 20 dakika boyunca koşun. 
Cuma dinlenin. Cumartesileri 90 
dakikaya kadar bisiklete binin. 
Antrenman haftasının kapanışı iyi 
bir tempoda yapılan 5 kilometre 
koşusuyla geliyor. Formülünüz 
15 dakika ısınma, yarış pistinde 
20 dakika tempolu koşu, 15 daki-
ka soğuma koşusu olsun. 
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GLOBAL MILES

ADVERTORIAL

BAĞIMSIZ MİL PROGRAMI GLOBAL MILES, 
MİL KAZANMADA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI. 
ANLAŞMALI OLDUĞU ULUSLARARASI 
HAVAYOLLARI VE PROGRAM ORTAKLARI İLE 
ÖZGÜRCE MİL KAZANDIRAN GLOBAL MILES, 
SAĞLADIĞI KOLAYLIK VE AVANTAJLARIN YANI 
SIRA MİLLERİN KULLANIMI KONUSUNDA DA 
FARKLI SEÇENEKLER SUNARAK KULLANICILAR 
İÇİN İLKLERİ GETİRİYOR. 

HERKESE KAZANDIRAN MİL 
PROGRAMI TERRACITY’DE



49
SONBAHAR 2018

Blockchain tabanlı mobil programı 
olan Global Miles, kullandığı tekno-
lojiyle de bir ilk olma özelliğini sür-
dürüyor. Milleri dijital varlıklar olarak 
kabul eden Global Miles, blockchain 
teknolojisi ve altyapısını kullanarak 
milleri özgürleştiriyor. Global Miles 
kullanıcıları, kazandıkları milleri mobil 
uygulama üzerinden sahip oldukları 
dijital cüzdanlarına transfer ediyorlar. 
Böylece bu millerin mülkiyeti tama-
men kullanıcılara geçiyor. 

Global Miles’ın mobil uygulamasına 
üye olanlar mil biriktirmenin yanı sıra, 
istenildiği takdirde alışverişlerde kul-
lanmak üzere bu milleri dönüştürebili-
yorlar. Yurtiçi ve yurtdışında yürütülen 
iş birlikleri ve program ortaklarıyla 
düzenlenen kampanyalar kapsamında 
mil transferi de yapılabiliyor. Global 
Miles kullanıcıları ayrıca alışveriş ve 
harcamalarından mil kazanmak için 
diledikleri şekilde ödeme yapabiliyor 
ve istedikleri havayolunu seçerek 
uçabiliyorlar. 

İŞLETMELER İÇİN CRM 
POS tabanlı ödeme sistemleri ala-
nında lider iki isim olan Ingenico ve 
Verifone ile entegre durumda olan 
Global Miles, işletmeleri de program 
ortağı olarak bu özgür dünyanın bir 
parçası yapıyor. Uluslararası havayolu 

şirketleri Etihad, Saudia ve Air Arabia 
ile anlaşması olan Global Miles plat-
formuna dahil olan işletmeler, özel 
kampanyalar düzenleyerek yeni yerli 
ve yabancı müşteriler kazanırken, 
anketler ve geri bildirimler ile müşteri 
memnuniyetini takip edebiliyorlar. 

Böylece Global Miles, aynı zamanda 
bir CRM platformu olarak hizmet 
vererek, işletmelerin bunun için ge-
rekli ek maliyet ve kadro ihtiyacını da 
ortadan kaldırıyor. Başka bir ifadeyle, 
Global Miles program ortağının da 
sadakat programı oluyor.

MİLYONLARCA MİL
Kullanıcı sayılarının 100 bini aştığını 
belirten Global Miles kurucu ortağı 
Serdar Salepcioğlu, bugüne kadar 30 
milyondan fazla mil transferi yaptıkla-
rını söyledi. Kazanılan millerin kulla-
nıcı hesaplarına transferi mevcut mil 
programı uygulamalarında günlerce 
sürebiliyorken, blockchain teknolo-
jisi ile bu süreyi 17 saniyeye kadar 
indirebildiklerini ifade eden Salepci-
oğlu, havayollarının da bu teknoloji 
sayesinde en değerli misafirlerinin 
tüm işlemlerini eşzamanlı olarak takip 
edebildiklerini belirtti. Salepcioğlu, 
“Yani aslında kullandığımız blockchain 
teknolojisi ile sadece Global Miles 
için değil, dünyadaki tüm sadakat sis-

temleri için bir standart inşa ediyoruz. 
Bu sayede, her havayolunun millerini 
satma ve üyelerinin de bu milleri bi-
riktirip kullanmasını yüzlerce değişik 
teknolojiye milyonlarca dolar harca-
yarak değil, akıllı kontratlar üzerinden 
yapmasını ve merkezi yapılardan kur-
tulup kendi para birimini yönetmesini 
sağlayan bir noktadayız” dedi. 

HERKESE KAZANDIRAN MİL 
PROGRAMI TERRACITY’DE



SEYAHAT

50

TERRACITY ZİYARETÇİLERİ AĞUSTOS AYINDA 
BAŞLAYAN KAMPANYA İLE AVM BÜNYESİNDE BULUNAN 

MAĞAZALARDAN AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAPILAN 
100TL VE ÜZERİ YAPTIKLARI ALIŞVERİŞLERDE

 1TL’YE KARŞILIK 1 MİL KAZANIYOR. MİLLERİ İLE YOLA 
ÇIKMAYA HAZIRLANAN GEZGİN OKURLARIMIZ İÇİN 

SONBAHAR ROTALARI HAZIRLADIK.

MİLLERİNİN 
GÖTÜRDÜĞÜ YERE GİT!

TerraCity’de
alışveriş yap
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KAÇKARLAR
SONBAHARDA 
DAHA DA GÜZEL
Karadeniz’in doğası ziyaretçilerine hemen sunmaz 
güzelliklerini, biraz meşakkatlidir. Ancak Kaçkar Dağları’nın 
havasını bir soludu mu insan, kolay kolay vazgeçemez, tekrar 
tekrar gitmek ister. Kaçkarlar, Doğu Karadeniz’in en güzel 
manzaralarına sahip zorlu olağanüstü güzellikte manzaralara 
ev sahipliği yapıyor. Doğal ve kültürel değerlerinin korunması 
için Kaçkar Dağları 1994’te milli park ilan edildi. Toplam 51 
bin 550 hektarlık alanın büyük bölümü Rize’nin Çamlıhemşin 
ilçesinde; küçük bir kısmı da Artvin ve Erzurum illerine 
giriyor. Kaçkar Dağları’nı batıdan Fırtına Deresi, kuzeyden 
ve doğudan Hemşin Deresi, güneyden ise Barhal Çayı 
çevreliyor. Bitki varlığı açısından son derece zengin olan bu 
derelerin vadileri, Türkiye’de ormangüllerinin 3 bin metreye 
ulaştığı tek yer. Alan ayrıca içerdiği ender ekosistemlerinden 
dolayı WWF tarafından dünyanın korunması öncelikli 100 
bölgesinden biri olarak seçildi.

Rize ve Ayder Yaylası, Kaçkarlar’a ilk adım da diyebiliriz. 
Ayder’de konaklayarak Kavran, Çeymakçur, Palakçur, Avaçur 
ve Kaçkar vadilerini gezebilirsiniz. Çat tarafındaysa Elevit, 
Tirovit, Amlakit, Apinavak, Verçenik yaylaları ile bölgedeki en 
güzel buzul gölleri olan Tatos ve Kapılı gezilebilir. Ancak bu 
gezileri yerel bir rehber yardımı olmadan yapmanızın çok zor 
olduğunu da hatırlatalım. 
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Sonbahar İstanbul’u ziyaret etmek 
için en güzel mevsimlerden biridir. 
Bugünlerde İstanbul’a seyahat için 
güzel bir nedeniniz daha var; 4. 
İstanbul Tasarım Bienali 4 Kasım’a 
kadar devam edecek. İstanbul Tasarım 
Bienali başlangıcından bu yana tasarım 
üzerine eleştirel bir düşünme ortamı 
yaratarak, tasarım alanında uluslararası 
nitelikte, üretken bir platform sunarak 
tasarım düşüncesinin zenginleşmesine 
katkıda bulunuyor. Beyoğlu’nda 
bulunan birbirinden etkileyici altı 
farklı mekâna yayılıyor.Bienal sergileri 
bu yıl Akbank Sanat, Yapı Kredi 
Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, 
SALT Galata ve Studio-X Istanbul’da 
gerçekleştiriliyor. Bölgenin ana yaya 

arterlerinden İstiklal Caddesi’yle 
birbirine bağlanan bu mekânlar, semtin 
tarihi, sosyal ve kültürel dokusunun 
parçası olan kuşaklararası ve disiplinler 
ötesi öğrenme ortamlarını kapsayan 
3,5 kilometrelik bir yürüyüş rotası 
yaratıyor. 
Okullar Okulu, tasarımın, bilginin ve 
küresel bağlantılılık hâlinin günümüzde 
ve ötesinde oynadığı rol üzerine 
düşünebilmek için çeşitli eğitim 
stratejilerini kullanan çok platformlu bir 
bienal olacak. Bianel’in odaklanacağı 
sekiz tema; Ölçüler ve Haritalar, 
Zaman ve Dikkat, Akdeniz ve Göç, 
Felaketler ve Depremler, Yiyecekler ve 
Gelenekler, Örüntü ve Ritim, Para ve 
Sermaye, Parçalar ve Cepler. 

4. İSTANBUL TASARIM BİENALİ 
4 KASIM’A KADAR DEVAM EDİYOR
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Kapadokya bölgesinin Perslerden 
gelen adı Katpatukya. Yani “Güzel 
atlar ülkesi”. Kapadokya bölgesini 
oluşturan zincirin halkalarından 
Avanos, Ürgüp, Göreme ve çevresi 
her mevsim güzel. Ancak sıcaklığın 
ideal olduğu sonbahar Kapadokya 
bölgesini daha rahat gezmenizi 

sağlar. Göreme’de balon turlarına 
katılıp peri bacalarının güzelliğini 
yukarılardan seyretmek mümkün.
Kapadokya’yı keşfetmek için turlara 
katılabilir ya da vadileri yürüyerek 
keşfedebilirsiniz. Başlangıçta, alanın 
tamamını görebilmek için sabah 
saatlerinde Aktepe’ye, öğleden sonra 

ise Uçhisar Kalesi’ne tırmanabilirsiniz. 
Burası özellikle günbatımında 
çok kalabalık oluyor. Zelve Açık 
Hava Müzesi, Sinasos, Derinkuyu 
Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, 
Nevşehir Müzesi, Göreme Açık Hava 
Müzesi Kapadokya gezisinin önemli 
duraklarından. 

Kars merkezi Baltık mimarisi ile zaten başlı 
başına bir masal kenti. Savaş sonrası 40 yıl 
kadar Rusya’nın etkisi altında kalan Kars; 
Ermeni ve Gürcü hakimiyetlerinden sonra 
tekrar Osmanlı hakimiyetine girip, tüm 
izleri de üzerinde taşıyan bir şehir. Son 
yıllarda Kars’ta ardı sıra açılan butik oteller 
ve havayolu ulaşımının kolaylığı burayı 
alternatif rotalar arasına aldırmayı başardı. 
Kars’ın merkezinde kalıyorsanız yürüyerek 
ulaşabileceğiniz ve kolaylıkla bir güne 
sığdırabileceğiniz bir konumlamada yer 
alıyor tüm binalar. 
Çıldır Gölü’nün çevresinde faytonla gezinti 
artık bir Kars klasiği. Ani antik kenti, 
merkeze yaklaşık bir saatlik mesafedeki 
Sarıkamış, geçmişi Urartulara kadar uzanan 
Doğubayazıt ve İshak Paşa Sarayı da Kars’ın 
önemli ziyaret durakları.

KAPADOKYA: PERİLER DİYARI

BİR DOĞU MASALI 
KARS
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GEÇMİŞTE KIŞ GELDİĞİNDE SOKAKLARDA GEZDİKLERİNE 
İNANILAN KÖTÜ RUHLARDAN KORUNMAK İÇİN YAPILAN 
BİR RİTÜELDİ, GÜNÜMÜZDE İSE ÇOCUKLARIN MERAKLA 

BEKLEDİĞİ EN EĞLENCELİ GÜNLERDEN BİRİ. CADILAR 
BAYRAMI 31 EKİM’DE BÜYÜK ŞENLİK VADEDİYOR.

n len eli
Bayram

Bugünün 40’lı yaşlarını süren 
yetişkinlerin Cadılar Bayramı’yla 
alakasının iki yönü vardır. İlki 1978 tarihli, 
korku sineması ustası John Carpenter’ın 
yönettiği “Halloween/Cadılar Bayramı” 
filmidir, diğeri de anaokuluna giden 
çocuğunun yaptığı resimler, kostümler ve 
kutlamalarla bu kadim günü kutlamasıdır. 
İlk şıkta yer alan yetişkinlerdeyseniz 
ve bu ikonik filme meraklıysanız yeni 
bir Halloween filmi ekim ortasında 
sinemalara gelecek. Üstelik ilk filmin 
yıldızı Jamie Lee Curtis yine başrolde! 
O filmde ilk cinayetini altı yaşında 
işleyip 15 yıl kaldığı hapisten Cadılar 
Bayramı arifesinde kaçıp katliamlarına 
devam eden Michael Myers’in saçtığı 
korku anlatılıyordu. İkinci şıktaysanız, 
yani çocuğunuzun okuldan gelip 
Cadılar Bayramı için yaptıklarını anlattığı 
ekiptenseniz, bu garip gün ve kutlamaları 
hakkında biraz daha fazla bilgi edinseniz 
zararlı çıkmazsanız. Merak etmeyin, 

31 Ekim’in birkaç gün sonrasında 
çocuğunuz yine size “Arı, arıyı sokar 
mı?”, “Çiş neden sarıdır”, Dünyanın en 
güçlü hayvanı hangisidir?” diye garip 
sorularını sormaya devam edecek!

BİNLERCE YILLIK GELENEK
Cadılar Bayramı günümüzde Amerika 
Birleşik Devletleri’nde büyük bir 
coşkuyla kutlanan ve dünyanın tümüne 
buradan yayılmış gibi görünen bir 
gündür. Aslında bu günün temeli 
Britanya Adaları’na gidiyor. Her şeyin 
temelinde pagan inanışına sahip 
Keltlerin kutladığı Samhain Festivali var. 
1 Kasım’ı yazın bitişi, kışın başlangıcı 
olarak kabul eden Kelt toplumlarında, 
bu dönemde sürüler yaylalardan döner, 
arazi kira sözleşmeleri sonlanır veya 
yenilenir, evlilikler yapılır, ölüler anılırdı. 
Bu dünyevi meşgaleler dışında, bir de 
ruhani inanışlar vardı. Samhain gününde 
ölülerin ruhlarının sağken yaşadıkları 

EN
KORKUNÇ
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HALLOWEEN

hanelere uğradıklarına inanılırdı. Hem 
kış için ocağı yakmak hem de kötü 
ruhları evden uzak tutmak için tepelerde 
ateşler yakılırdı. Yaşayanlar, çevrede 
dolaştıkları ruhlar tarafından tanınmamak 
için maskeler takar, farklı kıyafetler 
yani kostümler giyerdi. Bu atmosfer 
nedeniyle Samhain Festivali zaman 
geçtikçe cadılar, cinler, periler, iblisler, 
goblinlerle anılır oldu. Öyle ki Romalılar 
birinci yüzyılda Kelt topraklarını işgal 
ettiklerinde kendi ölüm festivalleri Feralia 
ve hasat şenliği Pomona’yı, Samhain’le 
birleştirmekte bir sakınca görmediler. 

Hıristiyanlık genişleyip Papalık 
güçlendikçe bu pagan kökenli festival 
“birilerinin” gözüne batar oldu. Yedinci 
yüzyılda Papa 4. Boniface, aslında 13 
Mayıs’ta kutlanan Azizler Günü’nü 1 
Kasım’a aldı, o günün arifesi 31 Ekim de 
kutsal kabul edildi. Böylece Samhain 
kökenli bu festivalin unutulacağını 
düşünüyordu. Bu dini müdahaleye 
rağmen ağırlıkla seküler Hıristiyanlar 
artık dört kutsal günün birleştiği bu 
cadılı, perili eğlenceye devam ettiler. 
Sadece Protestanlar, Cadılar Bayramı’nı 
yersiz ve kutlamaya değer olmayan bir 
gün olarak gördü. Britanya’dan Kuzey 

Amerika’ya göçler başlayınca Cadılar 
Bayramı da Yeni Dünya’yı fethe çıkma 
şansını buldu ve bunu başardı. Aslında 
ilk kolonilerde başka bayramlarla birlikte 
Cadılar Bayramı da yasaktı ama 19’uncu 
yüzyılda özellikle İrlandalı göçmenlerin 
girişimleriyle şenlikler tekrar alev aldı. 
Hasat zamanı, Azizler veya geri gelen 
ruhların karışımından çocukların şeker 
veya şaka peşinde koştuğu, türlü 
kostümler giydiği, çeşitli maskeler taktığı, 
hem korkup hem eğlendiği bir bayram 
doğdu. 

HALLOWEEN HAKKINDA BAZI 
GERÇEKLER
Türkçeye Cadılar Bayramı olarak geçen 
Halloween’in etimolojik kökeni Azizler 
Günü’ne dayanıyor. Azizler Günü Arifesi, 
İngilizce “All Hallow’s Eve” olarak 
ifade ediliyor. Halloween de bu sözün 
kısaltılmış hali olarak dile yerleşti. Adını 
Hıristiyanlığın kutsal bir gününden 
alsa da Cadılar Bayramı artık dinden 
tamamen arınmış halde. Ritüeller belli. 
Özellikle çocuklar kostümlerini giyip 
maskelerini takarlar ve kapı kapı dolaşıp 
ev sahiplerine “Şaka mı, şeker mi?” 
diye sorarlar. Şeker seçeneğini tercih 
edenler çocuklara istediklerini verirken, 

diğerleri yaramazların muzip şakalarına 
maruz kalırlar. Bazen şeker yerine harçlık 
verildiği de olur. Diğer taraftan yaşça 
daha büyükler, hatta bazı gençler ve 
yetişkinler de Halloween coşkusuna 
korku filmleri izleyerek, perili olduğu 
kabul görmüş evlere girip çıkarak, 
maskeli balolar düzenleyerek katılırlar. 
Ortalıkta Michael Myers gibi bir katil 
dolaşmıyorsa her şey gayet masumane 
ve çocukça! 
Cadılar Bayramı’nın bir numaralı imgesi 
korkutucu bir şekilde gülümseyecek 
şekilde oyulmuş, içine de bir ışık 
yerleştirilmiş balkabağıdır. Bugüne kadar 
Cadılar Bayramı için oyulmuş en büyük 
balkabağı tam 379 kiloymuş! Stephen 
Clarke adlı biri de bir kabağı 24.03 
saniyede oyarak rekor kırmayı başarmış. 
Bu kabaklara Jack-O-Latern adı verilir. 

Cadılar ayramı’nın 
bir numaralı imgesi 
korkunç balkaba ıdır.
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Bunun da kökeni Jack isimli çok cimri 
bir uyanığa dayanıyor. Hem cennetten 
hem de cehennemden kovulduğuna 
inanılan Jack’in sonsuza dek dünyayı 
gezmekle lanetlendiğine inanılır. Elinde 
fenerle insanları yoldan çıkartmaya 
çalışan Jack, Halloween’de balkabağı 
fenerleriyle hatırlanıyor. 

Bir meyve veya sebzenin içini oyup 
fenere dönüştürülmesi 1300’lü yıllarda 
Maori’de akıl edilmiş. İrlandalılarsa 
19’uncu yüzyılda kötü ruhları korkutmak 
için kabakları oyup içine mum koyarak 
korkutucu figürler yaratmaya başlamış. 
Eski kabakların çok daha korkutucu 
olduğunu hayal edebilirsiniz. Kabaklar 
oyulurken çocukların en çok yediği 
Cadılar Bayramı lezzetiyse elma 
şekeridir. Bunun dışında kabuklu 
fıstık, şekerli mısır, kabak çekirdeği 
de Halloween ikramları arasında. Bu 
atıştırmalıklar ve daha başka şeker 
ve tatlılar geçmişte sokaklardaki 
ruhları memnun etmek için sağa sola 
da yerleştirilirmiş. O dönemlerde 
Britanya’da yoksullar kapı kapı dolaşıp ev 
sahiplerinden “ruh keki” istermiş. İskoç 
kızlarının Cadılar Bayramı’nda yakılan 
ateşte gece yarısı çarşaf kuruturlarsa 
ilerideki kocalarına göreceklerine inanılır. 
Ayrıca evin merdivenlerinden inerken 
aynaya bakan kızların da sevdiklerini 
görecekleri de bir başka inanış. 

TRAKYA’DAKİ CADILAR BAYRAMI: 
BOCUK GECESİ
Cadılar Bayramı’nın Hıristiyanlıkla 
direkt bir alakası olmamasının bir 
başka sağlaması benzer bir başka 
şenliğin Trakya’da, Keşan’ın Çamlıca 
köyünde gerçekleştirilmesi olabilir. 
Belki tarih biraz farklı; Bocuk Gecesi 6 
Ocak’ta kutlanıyor. Ortaçağ’dan kalma 
ve Balkanlar’dan gelen bir gelenek 
olarak bu “korkutucu” gecede köylüler 
çeşitli etkinliklerle hem kendilerini kötü 
ruhlardan koruyor, hem de eğleniyor. 
İnanışa göre “Bocuk” adı verilen bir 
varlık, o gün balkabağı pişen eve gelmez 
ve kötülük yapmazmış. Geçmişte nineler, 
dedeler, amcalar, teyzeler küçüklere o 
gece yapılan kabağı yemezse Bocuk’un 
gelip onların üzerine oturacağını 
söylermiş. Kışın en soğuk  gecesi olarak 
kabul edilen 6 Ocak’ta kabak dışında 
ayrıca her evde mutlaka akıtma yapılır, 
kar suyunda mısır haşlanır, kuzinede 
fırınlanmış yer fıstığıyla beraber ceviz, 
badem, çekirdek, ayva, armut gibi meyve 
ve yemişler yenir. Bocuk gecesinde 

aileler bir araya gelir, komşularla 
sohbetler edilir, gençler çarşaflarla 
beyaz bir varlık görünümüne girip köy 
sokaklarında rastladıklarını korkutur. 
Kışın en sert gecesinde bir kaptaki 
suya bir tahta atılır ve tahta sabaha 
su üzerinde donmuş bulunursa hane 
halkının o yılı sağlıklı, güçlü ve dayanıklı 
geçireceğine inanılır. 
Bocuk Gecesi, son yıllarda tekrar 
popüler oldu. Çamlıca köyünde 12 yıldır 
tekrar canlandırılıyor. Üstelik bunu başta 
köy muhtarlığı olmak üzere çeşitli kurum 
ve kuruluşlar organize ediyor. Keşan 
Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Çamlıca 
Kültür ve Turizm Derneği, Koruda Doğal 
Yaşam ve Çevre Derneği işbirliğiyle 
bir şenlik havasına dönüştürülmüş 
vaziyette. Çevre ilçe ve illerden gelen 
üniversiteli gençler büyük bir heyecanla 
köy sokaklarında kostümlü ve maskeli 
bir şekilde korkutacak birilerini arıyor. 
Cadılar Bayramı, çoğunlukla Hıristiyanlık 
ve Amerikalılarla özdeştirilse de aslen 
Keltlerin bir miti olmakla beraber benzer 
niyetlerle Balkanlar’da benzerlerini 
bulan kadim bir anlayışın ürünü. Bu 
farklı bayramı kutlamak, eğlenmek ve 
en önemlisi çocukları eğlendirmek sizin 
elinizde. 

allo een 
Terimleri

Boogeyman: Çocukları 
korkutmak için uydurulan 
hayali bir ruh, öcü, umacı.
Cackle: Gıdaklar gibi atılan 
kahkaha, genellikle çizgi 

filmlerdeki cadılar.
Gruesome: Korkunç, tüyler 

ürpertici, dehşet verici.
Masquerade: Başkasının 

kılığına girmek ya da başkası 
gibi davranmak. 

Petrify: Birini ölesiye 
korkutmak, ödünü koparmak.

Spine-Tingling: Heyecan verici, 
tüyler ürpertici.

Samhainophobia: Cadılar 
Bayramı fobisi.

Trick-or-Treat: Cadılar 
Bayramı’nda şeker toplamak 

için sokağa çıkmak. Aynı 
zamanda çocukların Cadılar 

Bayramı kostümleriyle 
mahalledeki bütün evlerin 

kapısını çalıp sordukları ‘Şaka 
mı, şeker mi?’ anlamındaki 

soru.
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OKUL ÖNCESİ YILLARDA VERİLEN ÇOK 
YÖNLÜ SANAT EĞİTİMİ İLE GELİŞİMLERİ VE 
YARATICILIKLARI DESTEKLENEN ÇOCUKLARIN 
DIŞ DÜNYAYA BAKIŞ AÇILARI DA DEĞİŞİYOR. 

Sanat
KEŞİFLERLE DOLU 

BİR SERÜVEN
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Sanat aktivitelerinin çoğu; çocuğun 
özgün düşünmesini, öz güveninin 
artmasını, daha üretken olmasını, 
çevresini olumlu yönde değiştirmeye 
çalışmasını, farkındalığını, çok 
yönlü düşünmesini, problem çözme 
becerilerini geliştirmesini sağlıyor. 
Çocukluk döneminde özellikle 
anaokulu öncesi yaşlarda minikler 
çok daha meraklı, sorgulayıcı ve 
yeniliklere açık. Dolayısıyla sanatsal 
deneyimin kazanımlarından en fazla 
faydayı sağlıyor. Onlar için sanat 
keşiflerle dolu bir serüven. Memorial 
Antalya Hastanesi’nden Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden 
Uz. Dr. Ali Satılmış, sanatın 
çocukların gelişimindeki etkileri 
hakkında bilgiler verdi.

BEDEN SAĞLIĞI KADAR RUH 
SAĞLIĞI DA ÖNEMLİ
Çocukların sağlıklı bir gelişim süreci 
yaşaması için doğduğu andan 
itibaren görsel ve işitsel sanatlarla 
ilişki içerisinde olması gerekiyor. 
Beden sağlığı en iyi şekilde takip 

edilen, zihinsel ve motor becerilerini 
geliştirmek için yoğun çaba harcanan 
çocukların sağlıklı ruhsal yapıya 
sahip bireyler olması açısından, sanat 
eğitiminin önemi her geçen gün daha 
da artıyor.

KÜÇÜK YAŞTA SANATLA TANIŞAN 
ÇOCUK, KENDİNİ DAHA İYİ İFADE 
EDER
Erken çocukluk eğitiminin en önemli 
amacı hayal gücünün eğitimidir. Bu 
yüzden ilk altı yaşta sanat eğitimi, 
birey açısından vazgeçilmezdir. 
Anaokulu, çocukların duygu ve 
düşüncelerini rahatlıkla ifade 
edebilecekleri ortamı ve malzemeleri 
sağlayan yer olmalıdır. Okul öncesi 
dönemde sanat etkinlikleri ile görsel 
öğelerle tanışan çocuklar ömür boyu 
karşılaşacakları görsel simgeleri 
daha hızlı ve daha doğru algılar. 
Böylece hayatlarının her döneminde 
duygu ve düşüncelerini gerek metin 
gerek resim gerek müzik ya da diğer 
görsel sanatlarla çok daha iyi ifade 
ederler.

SANATLA İLGİLENEN ÇOCUK ZEVK 
SAHİBİ OLUR
Sanat etkinlikleri sayesinde sanat zevki 
kazanmış çocuk kıyafet seçiminden, 
odasının rengine, masa düzeninden, 
yemek sunumuna kadar her şeyde 
sanatsal zevkini ortaya koyabilir. 
Çevresine güzel görünmek, çevresinde 
güzellikler görmek ister. Artık sadece 
bakmak için değil görmek için bakar. 
Sanatsal yaratma becerisine kavuşan 
çocuk kendini önemli hisseder. 

ÇOCUK
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Hayatta neler yapabileceğini görmek, 
çocuğa güç verir ve onu mutlu eder. 
Çocuklar oyunla öğrenirler çalışırlar ve 
moral kazanırlar. Sanat çalışmalarıyla 
biriken enerjisini faydalı bir aktiviteye 
harcayan çocuk deşarj olur, daha sakin 
ve daha huzurlu bir yapıya kavuşur.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE 
MUTLAKA SANATLA İÇ İÇE OLMALI
Okul öncesi dönem bireyin belki de 
özgün düşünme yeteneğinin olduğu 
tek dönemdir. Sanatsal aktivitelerle 
geliştirilen özgün düşünme yeteneği 
yaratıcılığa götüren en önemli 
basamaktır. Doğru bir eğitimcinin 
elinde sınırlama getirilmeden sanatsal 
aktivitelerde bulunan çocuğun özgün 
düşünme yeteneği ve yaratıcılığı 
önemli derecede gelişir. Çalışmalar; 
müzik eğitimi alan çocukların almayan 
çocuklara oranla daha yüksek ders 
notları, test skorları ve akademik 
becerileri olduğunu göstermektedir. 
Bu da onların yaratıcı, başarılı ve 
üretken bireyler olarak yetişmelerine 
katkı sağlamaktadır. Ayrıca müzik bir 
kültür aracı olarak düşünüldüğünde 
çocukların kültürel birikimleri de 
desteklenmektedir.

MÜZİKLE BÜYÜYEN ÇOCUĞUN 
GELİŞİMİ DAHA FARKLI OLUYOR
Müzik aleti çalan çocukların 
psikomotor gelişim ve koordinasyon 
yetileri daha fazla ilerlemektedir. Müzik 
eğitiminin konsantrasyonu arttırması, 
farklı sembollerin, karışık müzik 
cümlelerinin doğru olarak algılanması 
ve ayırt edilmesi çocuk gelişim 
evreleri ile paralellik göstermektedir 
ve çocuk gelişiminin vazgeçilmez bir 
parçası olarak ortaya çıkmaktadır. 
Müzik ve sanat çocuk için çoğunlukla 
bir oyundur. Oyunu hayatın önemli 
parçalarından biri olarak gören çocuk, 
sanatsal etkinlikleri de bir oyun olarak 
kabul eder ve keyif alarak çalışır. 
Çocukların oyun ihtiyacını karşılayacak 
en iyi sanat yöntemlerinden birisi 
dramadır.

MUTLU ÇOCUĞUN SIRRI AİLEDEN 
GEÇİYOR
Sanata meraklı aileler çocuklarının 
ilk yaşlarından itibaren fikirlerini 
sanatla ifade etmelerini geliştirebilir. 

Çocukların özgürlük alanları ne kadar 
geliştirirlerse çocuklar o kadar yaratıcı 
olacaktır. Üretken ve gelişken nesiller 
yetiştirmek için çocukların sanatla 
olan ilişkilerinin sürdürülebilir olması 
oldukça önemlidir. Çocukların yatkın 
oldukları sanat dallarında kendilerini 
geliştirmelerine olanak sağlamak 
onların hayatla daha barışık, daha 
mutlu, daha dingin, ruh sağlığı yerinde 
bireyler olmasına yardımcı olacaktır.
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 Çocuklara evin bir yerinde 
karalama yapabilecekleri bir duvar 
ayrılabilir.

 Eski kullanılmayan eşyaları farklı 
biçimlerde birleştirmelerine ve hayali 
tasarımlar üretmelerine yardımcı 
olunabilir.

 Tencere, tava ve kaşıkları birer 
enstrüman olarak kullandırılabilir.

 Çocukların yaş düzeylerine uygun 
müze ziyaretleri yapılmalıdır.

 Çocuklar tiyatrolara, resim 
sergileri ve konserlere götürülmeli, 
bunlar için çok küçük olduğu 
düşünülmemelidir.

 Sanatsal çalışmalarda çocuk 
yönlendirilmeden içinden geldiği gibi 
çalışmalıdır.

 Çocuğun girişimleri, yaratıcılıkları 
desteklenmeli, ortaya çıkan ürün 
konusunda çocuk tebrik edilmeli, 
sözel olarak ödüllendirilmelidir.

 Çocuğun birçok sanat dalını 
görmesi ve denemesine fırsat 
tanınmalıdır.

Mutlu çocuk
        gelişimi için

Çocuk dostu alışveriş merkezi TerraCity, yarıyıl tatili, bayram, yılbaşı 
gibi özel günlerde çocuklara özel düzenlediği aktiviteler ve atölye 
çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bu etkinlik ve atölye çalışmalarında çocuklar 
hayallerini uygun malzemeler kullanarak şekillendirirken bir yandan da 
eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarıyorlar. TerraCity Çocuk Kulübü’nün 
etkinliklerini kaçırmamak için bizi takipte kalın!

TerraCity Çocuk Kulübü



SOSYAL HAYATTA “BUGÜN KOŞACAĞIM”, “DÜN 1 
SAAT KOŞTUM” DİYEREK ARKADAŞLAR BİRBİRİNİ 
MOTİVE ETMEYE ÇALIŞIRKEN, KÖTÜ BİR SÜRPRİZLE 
KARŞILAŞMAMAK, KOŞUYU SAĞLIKLI ŞEKİLDE 
SÜRDÜRMEK İÇİN KOŞMANIN DA KURALLARI OLDUĞUNU 
BİLMEK GEREKİYOR. 

SAĞLIKLI 
KOŞUNUN
6 KURALI

SPOR
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. 
Tekin Kerem Ülkü, modern kent insa-
nının koşmaya her dönem olduğundan 
daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek 
“Günümüzde özellikle metropollerde 
‘kapalı devrede’ yaşayan ve gününün 
oldukça az bir kısmını hareket ederek 
geçiren modern insan, hem fiziksel 
hem de mental olarak aslında genetik 
mirasına tezat oluşturur. Bilim adamları 
obeziteden depresyona kadar modern 
yaşamda sıkça karşılaştığımız birçok 
problemin genetik mirasımıza ihaneti-
mizden kaynaklandığı konusunda hem-
fikirler” diyor. Acıbadem Hastanesi’nden 
Dr. Tekin Kerem Ülkü, sağlıklı koşmanın 
6 kuralını ve faydalarını anlatıyor.

AYAKKABIYI DOĞRU SEÇİN
Sağlıklı koşu sağlıklı ayakkabı seçimi ile 
mümkün olduğundan doğru ayakkabı 
çok önemli. Koşuya uygun ayakkabı, 
kişinin ayağına uygun, doğru desteği 
sağlayan ve koşu tipine özel bir ayakka-
bı olmalı. Doğru ayakkabı seçimi; koşu 
sporunda sıkça görülen ayak ve ayak 
bileği sakatlıklarından korunmanın ve 
keyifli bir koşunun ön koşulu. 

ISINMA HAREKETİNİ İHMAL 
ETMEYİN
Vücudun egzersiz öncesi esnekliğinin 
sağlanması çok önemli. Hareket ve 
esnekliği kombine eden dinamik ısınma 
oksijen ve kan akımını artırıp, eklem 
hareket açıklığını da destekleyerek 
sakatlıklardan korunmada ciddi destek 
sağlıyor. 

HEKİM ONAYI ALIN
Koşmak isteyen tüm bireyler için 
evrensel kabul edilmiş standart bir 
check-up programı yok. Ancak yapılan 
çalışmalara göre; titiz bir kardiyolojik 
muayeneye eklenen EKG, “Ani Kardiyak 
Ölüm” riskini yaklaşık 9 kat azaltıyor. 
Özellikle düzenli spor yapmayan 35 
yaş üstündeki kişilerin de eforlu EKG 
ve Ekokardiyografiyi de içeren daha 
detaylı tetkik yaptırması gerekiyor. Kalp 
ve damar hastalığı olanlar ise mutlaka 
hekimlerinin görüşünü almalılar. Sürege-
len veya geçirilmiş ortopedik sakatlıkları 
bulunan kişiler de tedavi edilmeden ko-
şuya başlamamalılar. Kısaca eğer koşu 
sırasında bir sakatlanma yaşarsanız iyice 
düzeldikten sonra koşuya başlamalısınız.

Koşuya başlamadan 
n e ve bitirdikten 
sonra esneme 

egzersizleri yapmayı 
ihmal etmeyin.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. ISINMA HAREKETİNİ İHMAL 

Koşuya başlamadan 

SPOR
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HER 15 DAKİKA İÇİN 
1 SU BARDAĞI SU İÇİN
Vücudun koşma esnasında kaybettiği 
sıvıyı yerine koymak için bol su için. 
Yeterli sıvı desteğinin sağlanabilmesi için 
egzersiz öncesi 500 ml (2 su bardağı), 
yapılan her 15 dakika koşu için ekstra 
250 ml (1 su bardağı), egzersiz sonrası 
susuzluk hissi olmasa bile sıvı tüketme-
ye devam edilmeli ve egzersiz sonrası 
tartıda kaybedilen her yarım kilo için 
600 ml sıvı tüketilmeli.

LİMİT KOYUN
Koşma süreniz beklentilerinize göre 
değişmekle birlikte koşmaya yeni başla-
yan bir kişinin üst limitleri olmalı. Genel 
olarak haftada 2-4 kez, 20-30 dakikalık 
koşularla başlanmalı. Başlangıç koşu 
mesafesi ise 3-6 km arasında olmalı. 
Düzenli koşu ritmini yakaladıktan sonra 
haftalık yüzde 10 mesafe artışı ile koşu-
lara devam edebilirsiniz. Daha önceden 
koşu ile ilgili sakatlık yaşadıysanız, bu 
artışı haftalık yapmak yerine iki haftada 
bir yapmanız, olası sakatlanmaların 
önüne geçecektir. 

YEMEKTEN 2 SAAT SONRA KOŞUN
Uzun bir koşu antrenmanı ile son öğün 
arasında en az 2 saatlik bir boşluk olma-
lıdır. Bu süre sindirim sistemi çevresinde 
toplanan kanın yeniden kas iskelet siste-
mine yönelmesi için de gereken süredir. 
Koşu öncesinde 150-200 kalorilik yüksek 
karbonhidrat içerikli bir atıştırmalık 
tüketilebilir. Koşu esnasında da her saat 
için 30-60 gram karbonhidrat içeren 
bir besin tüketilebilir. Bir saat süren bir 
egzersiz sonrası kasların toparlanma 
sürecini hızlandırması için dörtte bir 
oranında protein içeren bir karbonhidrat 
(250 ml çikolatalı süt) tüketebilirsiniz.

Koşmanın 
 aydası

Yapılan çalışmalar haftada 
sadece 30 dakika süre 
ile 3 haftadan daha uzun 
koşanlarda 7 faydaya işaret 
ediyor;
• Uyku kalitesinin düzelmesi
• Psikolojik açıdan iyileşme
• İleri yaşlarda hafıza 
ve seçici dikkatin olumlu 
etkilenmesi
• Kas-iskelet sisteminin 
güçlenmesi
• Kardiyovasküler sistemin 
sağlıklı olması
• Kanser riskini azaltma 
• İdeal kiloya ulaşma
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ESTETİĞİN 
BİLİNMEYEN 

YÜZÜ
stetik a ımlılı ı

ESTETİK

ESTETİK UYGULAMALARI NEREDEYSE 
GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI HALİNE 

GELDİ. ÖYLE Kİ ISAPS VERİLERİNE GÖRE 
SADECE 2017 YILINDA TÜRKİYE’DE 300 

BİNE YAKIN ESTETİK AMELİYAT YAPILDIĞI 
GÖRÜLÜYOR. ÜSTELİK BU RAKAM SADECE 
AMELİYATLARI KAPSIYOR. PEKİ, OLAĞAN 

ESTETİK CERRAHİ VE ESTETİK BAĞIMLILIĞI 
BİRBİRİNDEN NASIL AYRILIYOR?
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Estetik yaptırmadan 
önce kişinin 

neden estetik 
yaptırmak istediğini 

iyi düşünmesi, 
doktoruna mutlaka 

danışması gerekiyor.

ISAPS (Uluslararası Plastik Cerrahi 
Derneği) verilerine göre Türkiye’de 
2017 yılında 300 bine yakın estetik 
ameliyat yapıldığı göze çarpıyor. 
Yani her yıl yüz binlerce insan 
güzelleşmek adına bıçak altına 
yatıyor. Ancak bu rakam sadece 
ameliyatları kapsıyor. Ameliyatsız 
uygulamalar da dahil edildiğinde 
ortaya çok ciddi bir tablo çıkıyor. 
Elbette ki ameliyatlı ameliyatsız tüm 
bu estetik müdahaleleri yaptıranların 
estetik bağımlısı olduğunu söylemek 
doğru değil. Bir kişinin gerçekçi 
beklentilerle ve bilinçli olarak birden 
fazla estetik müdahale geçirmesi 
estetik bağımlısı olduğu anlamına 
gelmiyor. Ancak bu ameliyatları 
bilinçli olarak yapanlar ve estetik 
bağımlısı olanlar arasında ince bir 
çizgi bulunuyor. DoktorTakvimi.
com uzmanlarından Doç. Dr. Ozan 
Bitik, estetik bağımlığıyla ilgili merak 
edilenleri cevaplıyor.

ESTETİK BAĞIMLILIĞI NEDİR?
Estetik bağımlılığının kökeninde 
Beden Algı (Dismorfik) Bozukluğu 
adı verilen psikolojik sorun 
yatıyor. DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Doç. Dr. Ozan 
Bitik, estetik bağımlılığını anlamak 
için önce bu psikolojik rahatsızlığı 
anlamak gerektiğini söylüyor. 
Beden algı bozukluğu olan bireyler, 
vücutlarındaki ufak bir fiziki soruna 
takılıp bununla meşgul oluyor. 
Bazen gerçekten ufak bir bozukluk 
olsa da, bazı durumlarda bu 
bozukluğu ne bireyin sosyal çevresi 
ne de doktorlar göremiyor. Çünkü 
beden algı bozukluğu olan bireyin 
kusur olarak algıladığı şey aslında 
normal insan anatomisinin herkeste 
olan detayları oluyor. Beden algı 
bozukluğu olan bireylerin estetik 
cerrahi girişimlerden ve ameliyatsız 
uygulamalardan “tatmin” olması da 
bu nedenle çok zor oluyor. Beden 

ESTETİK
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algı bozukluğu olan bireyler ameliyat 
sonrası tatminsizliklerini ve hayal 
kırıklıklarını da çoğu zaman plastik 
cerrahlarına yansıtıyor ve sadece 
kendi hayatlarını değil, doktorlarının 
hayatını da kabusa çevirebiliyor. 
Hasta ameliyat sonucunun başarılı 
olduğunu ve vücudunun daha 
iyi yönde değiştiğini görse ve 
çevresinden de bu konuda pozitif 
destek alsa bile sonunda tatmin 
olmuyor. DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Doç. Dr. Ozan Bitik, 
estetik bağımlılığını şöyle özetliyor: 
“Beden algı bozukluğu olan hasta 
ameliyattan sonra doktorunun 
karşısına geçip ameliyat sonucundan 
mutlu olmadığını ifade eder. Talep 
bir ameliyat daha yapılıp durumun 
düzeltilmesidir. Israrcı olunur. 
Bazen doktor hastanın ısrarına 
yenik düşer ve düzeltici ameliyatı 
yapar ancak elbette arzu edilen 
düzelme asla elde edilemez. Hasta 
bu noktada bir başka doktora gider 
ve talebini tekrarlar. Çoğu zaman 
gittiği doktorların önemli bir bölümü 
hastanın isteğini geri çevirecektir. 
Bu sebeple hasta doktorlar arasında 
gezmeye başlar ve o kadar kararlıdır 
ki sonunda istediği ameliyatı veya 
ameliyatsız uygulamayı yaptırır. İşte 
estetik bağımlılığının kısa bir özeti.” 

Çoğu zaman beden algı bozukluğu 
olan bireyler bu rahatsızlığa ilişkin 
belirleyici detayları doktordan 
saklıyor. Bazen de ameliyat öncesi 
örtülü olan beden algı bozukluğu 
ameliyat sonrasında şiddetleniyor 
ve aşikâr hale geliyor. Bu sebeple 
en tecrübeli hekimler bile bu tanıyı 
ancak ameliyattan sonra koyabiliyor.
 
PEKİ, ESTETİK BAĞIMLILIĞI NE 
DEĞİLDİR?
Doç. Dr. Ozan Bitik, estetik 
cerrahideki temel prensiplerden 

birisinin bütünsellik olduğunu 
söylüyor. Örneğin yaşlanan bir 
yüzün gençleştirilmesinde ne kadar 
bütüncül bir tedavi planlanırsa o 
kadar doğal ve uyumlu bir sonuç 
elde ediliyor. Yüzünü gerdiren ancak 
boynunu ve göz çevresini tedaviye 
dahil etmeyen bir hastada gerilen 
yüz yapay biçimde genç görünürken, 
tedavi edilmeyen yerler olduğundan 
da yaşlı görünüyor. Bu durumda 
hastanın ikinci, üçüncü seanslarda 
yüzünde eksik kalan yerleri 
tamamlaması estetik bağımlılığı değil, 
bütünsellik prensibinin bir gereği 
olarak değerlendiriliyor. Estetik 
cerrahideki bir diğer temel prensibin 
“idame” olduğunu söyleyen Doç. 
Dr. Ozan Bitik; “Zaman tüm cerrahi 
değişimlere üstün gelir. Estetik 
uygulamalar ile elde edilen sonucun 
korunması arzulanıyorsa tedavinin 
belli bir zaman sonrası tekrarlanması 
gerekebilir. Örneğin botox/dolgu gibi 
süreli tedavilerde uygulamanın etkisi 
geçtiğinde etkiyi idame ettirmek için 
uygulamayı tekrarlamak gereklidir. 
Hastanın 6 ayda bir botox/dolgu’nun 
tekrarlanması için doktora gitmesi 
estetik bağımlılığı değil idame 
prensibinin bir gereğidir” diyor.

ESTETİĞİN SEBEBİ
Yani estetik bağımlılığı, diğer 
estetik uygulamalardan Beden 
Algı (Dismorfik) Bozukluğu adı 
verilen psikolojik sorunla ayrılıyor. 
Dolayısıyla estetik yaptırmak isteyen 
kişinin estetiği neden yaptırmak 
istediğini iyi düşünmesi, doktoruna 
mutlaka danışması gerekiyor.
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ANTALYA’DA 

sonbahar 
hazırlıkları

SONBAHARIN ANLAMI ANTALYA’DA “EVLERDE KIŞ 
HAZIRLIKLARI” DEMEKTİR. MEYVELER, SEBZELER 
ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE KIŞ MEVSİMİNE TAŞINIR. 

İŞTE YÖNTEMLERİ... 

GURME
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GURME

A rtık zaman gereği her mevsim 
her yiyeceği bulmak mümkün 
ancak mevsimindeki meyve ve 

sebzelerin lezzeti bir başka olur. Antal-
ya’nın verimli topraklarında yetiştirilen 
domatesler, biberler ve daha nice sebze 
ve meyve çeşitli yöntemlerle kış mevsi-
mine hazır edilir.

Sonbahar başlangıcı kışa hazırlıktır An-
talya’da. Rengârenk sebzeler, meyveler 
kavanozlarla dolu kilerlerdeki yerini alır.

Kış hazırlıklarında tarhana, salça, turşu 
gibi yiyecekler bolca hazırlanır. Tarhana 
için domates, biber, yoğurt, un ve 
aromatik otlar karıştırılıp yoğrulduktan 
sonra mayalanmaya bırakılır. Küçük 
parçalar ayrılan hamur bezeleri güneşte 
kurumaya bırakılır. Kuruyan parçalar 
ufalanarak hazır hale getirilir. Kış 
mevsiminde de kullanılmak üzere boz 
torbalara konulup ağzı sıkıca kapatılır. 
Erişte kesmek de bir diğer sonbahar 
günlerinin işidir. Un, yumurta, su ve 
tuzla katıca bir hamur yoğurulur. Hazır 

yufka inceliğinde açıldıktan sonra kibrit 
çöpü boyu ve inceliğinde kesilir. Sonra 
temiz çarşaflar serilmiş evlere erişteler 
serilir ve kuruyana kadar bekletilir. 
Eriştenin tarifi ise şöyle, 1 kilo un, 7 yu-
murta, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 su bardağı 
su karıştırılıp yoğurulur. Hamurun üzeri 
nemli bir bezle kapatılıp yarım saat din-
lendirilir. Hamur iki bezeye ayrılıp yuvar-
lanır. Mantı hamuru inceliğinde açılır. 
4 santimetre uzunluğunda 2 santimetre 
eninde parçalar kesilir. Parçalar 0,5 
santimetre eninde olacak şekilde tekrar 
kesilip kurutulur. 

Turşu kurmak ise kış veya kiler ha-
zırlıklarının en önemli işlerinden biri. 
Turşusunu hazırlayacağınız sebzeleri 
satın aldınız ve yıkamak için büyük 
kapların içine doldurunuz. Muhteşem 
görünüyorlar değil mi? Tuz bir gıda 
maddesinin saklanmasında kullanılan 
en önemli doğal malzemelerden biridir. 
Turşu da aslında sebzelerin hatta mey-
veleri gelecek zamana yani o meyve 
ve sebzelerin bulunmadığı mevsimde 

Sonbahar gelince 
Antalya’da kışa 
hazırlık başlar. 
Rengârenk 
sebzeler, meyvelerle 
dolu kavanozlar  
kilerlerdeki yerini 
alır.



tadabilme aşkı uğruna yapılan bir işlem. 
Öncelikli püf noktası iyi sebzelerin satın 
alınmış olması. Tuz, limon, sirke, baharat 
ise turşunun olgunlaşmasında gereken 
diğer malzemeler. Turşunun yapımı zor 
değil ama ciddi özen istiyor.  

Aslında yapım mantığı tüm turşular için 
aynıdır. Sebzeler iyice yıkanır, büyük 
olanlar varsa aynı boylarda kesilir. Kava-
nozlar dezenfekte edilir. Sebzeler daha 
doğrusu turşusu yapılacak olan her şey 
kavanoza sıkıca yerleştirilir. Üzerine de 
altın oranla hazırlanan su, sirke, tuz ek-
lenir. Damak tadına göre de ilave edilen 
baharat, taze ot ile turşunun yolculuğu 
başlamış olur. 

Dilediğiniz sebzeleri seçtiniz, doğradınız 
ve kavanozlara doldurdunuz sıra turşu 
suyunu yapmaya geldi. 1 litre suya 1 çay 
bardağı sirke ve 2,5 su bardağı kaya tu-
zunu ekleyip bir kapta karıştırın. Kavano-
zun aldığı miktarda doldurun. Baharat, 
taze ot seçimi ve miktarlarını belirlemeyi 
size bırakıyoruz.

Yufka, bazlama, katmer ve benzeri 

hamur işleri de yapılır sıkça. Yufkalar pi-
şirildikten sonra serin ve kuru bir yerde 
saklanabilir. Katmer veya bazlamalar ise 
dondurmak için uygundur. 

Yaz mevsiminin sevilen sebzeleri bamya, 
patlıcan, biber ve domates kurutulup 
saklamaya çok uygundur. Bu nedenle 
bu sebzeler iyice yıkanıp kurulandıktan 
sonra iplere dizilerek kurutulur. Bamya 
ve biber bütün olarak kurutulabilir ancak 
domates ve patlıcanın kullanıma göre 
kesildikten sonra kurutulması gerekiyor. 
Domates ve biberlerden hazırlanan sos 
ve salçaları da yapmanın tam zamanıdır 
sonbahar başlangıcı. 

Reçeller ise meyveleri şekerle sakla-
manın başka bir yöntemidir. Şekerle 
harmanlanan meyveler çeşidine göre 
bir süre bekletilir. Sonrasında ise kısık 
ateşte istenirse vanilya veya tarçınla tat-
landırılarak pişirilir. Antalya ve çevresinin 
en çok sevilen meyvesi olan turunçgiller 
de reçel ve marmelat hazırlamaya çok 
uygun meyvelerdir. Ancak kabuklarında 
bulunan acılıktan dolayı birkaç işlemden 
geçirildikten sonra pişirilir. 

SONBAHAR 2018
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GURME

hazırlanışı

hazırlanışı

hazırlanışı

malzemeler

malzemeler

malzemeler

Havuçların kabuğunu temizleyip rendenin iri 
yanıyla rendeleyin. Zeytinyağını tencerede 
ısıtıp havucu ekleyin ve kısık ateşte 2-3 dakika 
kavurun. Tarhana ve portakal kabuğunu ekleyip 
2 dakika daha kavurmaya devam edin. Portakal 
suyu ve suyu ekleyip karıştırarak pişirmeye 
devam edin. Arnavut biberi ve tuzu ilave edip 
yaklaşık 15 dakika pişirin. Çorbayı kaselere 
paylaştırdıktan sonra taze çekilmiş karabiber ile 
süsleyip servis yapın.

Portakalları ve limonları iyice yıkayıp kurulayın. 
Suyu büyük bir tencerede kaynatın. Portakal 
ve limonları ekleyip kısık ateşte 1,5 saat pişirin. 
Meyveleri sudan alıp çekirdeklerini çıkarın. 
Meyveleri tekrar suya ekleyin. Hızlı ateşte 
10 dakika daha pişirin. Şekeri ekleyip iyice 
karıştırın. 20 dakika daha pişirip tencereyi 
ocaktan alın. Marmeladı 10 dakika tencerede 
bekletin kavanozlara doldurun. Soğuduktan 
sonra kapaklarını kapatın. 

Erişteleri kaynayan tuzlu suda damak tadınıza 
göre haşlayıp süzün. Servis tabağına alın. 
Tereyağını bir tavada ısıtıp eriştelerin üzerine 
gezdirerek dökün ve harmanlayın. Ufalanmış 
ceviz içi ve ufak parçalar şeklinde kırılmış 
tulum peynirini üzerine serpip bekletmeden 
servis yapın. 
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TARHANANIN 
HAVUÇLUSU VE 
PORTAKALLISI

BÜTÜN PORTAKAL 
MARMELADI

TULUM PEYNİRLİ VE 
CEVİZLİ ERİŞTE

 2-3 orta boy havuç
 Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu 
 Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
 6 yemek kaşığı tarhana
 1 su bardağı portakal suyu
 5 su bardağı su
 1 adet Arnavut biberi
 Tuz
 Taze çekilmiş karabiber

 1.5 kg portakal
 2 limon
 7.5 su bardağı su
 2,5 kg toz şeker

 Malzemeler
 500 gr erişte
 2.5 su bardağı sıcak su
 70 gr yayık tereyağı
 60 gr ceviz içi
 100 gr ufalanmış tulum peyniri

6-8 Kişilik

6-8 Kişilik

6 Kişilik
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hazırlanışı

hazırlanışı

malzemeler

malzemeler

malzemeler

Hazır olan turşularınızı bitirdiğinizde kalan 
suyunu dökmeyin, aynı suya yeniden 
elinizdeki turşuluk malzeme ile turşu 
kurabilirsiniz. Bu tekrar kullanılan su 
sayesinde aromaların birbirine karıştığı enfes 
turşularınız olacaktır.

Karışık tahıllı un, ılık su, maya, zeytinyağı ve 
tuzu büyük bir kapta karıştırıp yoğurun. İçine 
zeytinyağı sürülmüş kabın içinde üzeri bir 
bezle örtülü şekilde 4 saat bekletin. Mayalanan 
hamuru un serpilmiş tezgaha alın. Biraz 
yoğurup sekiz eşit parçaya ayırın. Her birini 
yuvarlayıp üzerlerini bezle örtün. 1 saat daha 
mayalandırın. Bezeleri yapışmaz yüzeyli tavaya 
alıp üzerine hafifçe bastırıp yassılaştırarak iki 
taraflı pişirin. Sıcak servis yapın. 

Unu hamur yoğurma kabına eleyip tuzu ilave edin. Harmanlayıp 
ortasını havuz şeklinde açın. Suyu ve zeytinyağını ilave edip 
yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamuru 15-20 dakika 
dinlendirin. Yumurta büyüklüğünde parçalara bölerek yuvarlayın. 
Her bezeyi hafifçe unlanmış bir tezgahta mantı hamuru inceliğinde 
açın. Hamurun üzerine eritilmiş tereyağı ve ince bir tabaka şeklinde 
tahini sürüp rulo şeklinde katlayın. Ruloyu kendi etrafında sararak 
gül böreği şekli verin. Açıkta kalan uçlarını alta doğru katlayın. 
Hamurları tepsiye dizip buzdolabında 15-20 dakika bekletin. 
Buzdolabından aldıktan sonra merdaneyle çok inceltmeden pasta 
tabağı büyüklüğünde açın. Demir tava, sac veya yapışmaz yüzeyli 
tavada her iki tarafını pişirin. Sıcak servis yapın. 

ana yemek  - 8 kişilik

BİBER TURŞUSU

BAZLAMA

KATMER

20-25 tane sivri biber
Bunların sığabileceği bir kavanoz, içme suyu, 
kaya tuzu, sirke, nohut 

hazırlanışı
Dezenfekte ettiğiniz kavanoza 6 nohut ve iki 
diş sarımsağı yerleştirin. Sonra turşu olacak 
biberleri güzelce yıkayın. Üzerlerinde kürdan-
la küçük 1-2 delik açın. Sonra kavanoza sıralı 
bir şekilde dizin. Sıralı olmak zorunda değil 
ancak bu şekilde kavanoz daha ekonomik 
bir şekilde kullanılabiliyor hem de çok hoş 
gözüküyor. İsterseniz taze kekik, maydanoz 
sapları ile lezzetlendirebilirsiniz. Biraz acı 
olsun isterseniz, iki üç tane küçük acı biber 
ekleyebilirsiniz. Acı bütün biberlere zaman 
içerisinde dağılacaktır. 1 litre içme suyuna, 1 
çay bardağı sirke ve 2,5 tepeleme dolu çorba 
kaşığı kaya tuzunu ekleyip karıştırın. Turşuya 
suyu eklemeden önce tuzun iyice yayıldığına 
emin olun. Suyu ekleyip kavanozun kapağını 
kapatın. Kavanozu her gün ters yüz edip serin 
bir yerde 25-30 gün bekletin. Turşunuz hazır. 

 450 gr karışık tahıllı un
 170 ml ılık su
 50 gr nohut mayası
 1 yemek kaşığı zeytinyağı
 1 çay kaşığı tuz

 4 su bardağı has un
 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
 1.5 su bardağı su
 1 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı İçin
 200 gr yayık tereyağı

Tahin

6-8 Kişilik

6 - 8 Kişilik
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yüksek 
notun yolu
mideden geçiyor

ÖĞRENCİLERİN OKUL BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN BİRİ 
DE BESLENME. ÖĞRENCİLERİN YİYİP İÇTİKLERİNE DİKKAT ETMELERİ 

(ELBETTE DÜZENLİ ÇALIŞMAK ŞARTIYLA!) YÜKSEK NOTU DA 
BERABERİNDE GETİRİYOR.

için “Öğrencilerin yiyip içtiklerine 
dikkat!” etmesi gerekiyor. 
Çocukların doğru ve düzenli bes-
lenmesinin temeli aile ortamında 
atılır. Bu bir alışkanlıktır ve aile nasıl 
besleniyorsa çocuk da ister istemez 
ailesi gibi bir beslenme alışkanlığı 
kazanır. Çocukların büyük bir kısmı 
günümüzde karbonhidrat ağırlıklı 
besleniyor ve “karın doyurmayı” 
beslenmek zannediyorlar. Yeterli ve 
dengeli beslenmek, zihinsel faaliyeti 
artıran bir etkendir. Çocuk ancak Her yaş grubundan okul çocukları 

nasıl beslenmeli? Hangi gıdalar öğ-
rencilerin dersi dikkatli dinlemesini 
sağlar? Öğrencilerin bedenen ve zih-
nen büyüyüp gelişmesini sağlayan 
gıdalar hangileridir? Bir öğrenci için 
günün en önemli öğünü hangisidir? 
Demirin okul yaşamındaki rolü ve 
önemi nedir? Diyetisyen Emre Uzun 
öğrencilerin okul başarısını etkileyen 
faktörlerden birinin de beslenme ile 
ilgili yanlışlar olduğunu söylüyor 
ve  ekliyor: başarılı bir okul hayatı 



78

bu şekilde dikkatini toplar ve derse 
konsantre olur. Yeterli beslenmek 
ise protein, vitamin ve minerallerin 
düzenli alınması anlamına geliyor. 
Böyle beslenen çocuklar da sadece 
bedenen değil zihnen de büyüyüp 
gelişir!

Kahvaltı Mutlaka Yapılmalı!
Öğrencilerin en önemli öğünü hiç 
kuşkusuz kahvaltı! Kahvaltı eden 
öğrenci, güne 1-0 önde başlamış 
demektir. Gereken enerjiyi almış, 
zihni faaliyete geçmiştir. Zaten araş-
tırmalar da kahvaltı eden öğrencilerin 
okulda %50 daha başarılı olduğunu 
gösteriyor. Kahvaltı, öğrencilerin 
konsantrasyon becerilerini, enerjileri-
ni yükseltir. Daha geç yorulup sorun-
lara daha kolay adapte olurlar. Eğer 
bir öğrenci kahvaltı edemeyecek 
kadar erken uyanmak zorundaysa, 

yolda veya ilk ders öncesi okulda yi-
yeceği bir şeyler hazırlamak yerinde 
olur. Okul kantininden alınan simit, 
poğaça, açma ise sadece karbon-
hidrat, yani boş kaloridir! Kahvaltıda 
yenenler de nitelikli olmalı. Yumurta, 
tam tahılı buğday ekmeği, süt, tere-
yağı, peynir ve zeytin; protein, yağ 
ve karbonhidrat açısından dengeli bir 
beslenme sunacaktır.

Öğrenciler Çaydan Uzak Dursun!
Çay, alınan demiri bloke eder. Böy-
lece kansızlık ortaya çıkar. Kansızlık 
da beyne giden oksijenin azalmasına, 
beynin yeterince beslenmemesine ve 
zihinsel beceride gerilemeye sebep 
olur. Beyin hücreleri arasındaki ileti-
şim yavaşlar. Bu da okulda başarısız-
lık sebebidir. Dolayısıyla öğrencilerin 
demir zengini beslenmesi şart. Yu-
murta, kırmızı et, koyu yeşil yapraklı 

 Kahvaltı 
eden ren i  

güne 1-0 
nde başlamış 
demektir. 

ÇOCUK
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sebzeler ve tahıllar demir açısından 
hayli zengin... Günde bir kaşık 
pekmez de son derece faydalı. Bu 
arada iyot da zekâ ve zihinsel işlevler 
üzerinde etkili bir element. Eksikliği 
beyni olumsuz etkileyebiliyor. Çaresi 
ise balık, ıspanak, pazı, kuru fasulye, 
sarımsak gibi iyot zengini gıdaları 
tüketmek, yoğurt, süt ve yumurtayı 
ihmal etmemek.

“Öğrenci Dostu” Yiyecekler
Süt, peynir, yoğurt gibi sütlü gıda-
lar... Protein kaynağı et, tavuk ve ba-
lık... Özellikle de yağlı balıkların be-
yin sağlığı ve fonksiyonu üzerindeki 
olumlu etkileri saymakla bitmez. Yine 
protein zengini kuru baklagiller... 
Kış meyvelerinden tüm turunçgiller 
ve elma... Bir şeyler atıştırmadan 
duramayan öğrenciler de kurutulmuş 
meyve tüketebilir. Ceviz, sinir sistemi 
gelişiminde çok önemlidir. Aynı şe-
kilde fındık, badem... İlla ki bir şeyler 
atıştıracaklarsa bol bol ay çekirdeği, 
bir avuç kadar kabak çekirdeği de 
yiyebilirler. Bunlar da folik asit zen-
ginidir ve beynin sağlıklı işleyişinde 
önemli rol oynarlar.

İçeceklerin Kralı: Su!
Bir öğrencinin içebileceği birkaç ya-
rarlı şey var: Bitki çayları ki bunlar kış 
aylarında vücut dirençlerini de artırır, 
süt, ayran ve elbette su! İlkokul öğren-
cilerinin günde 5, ortaokul öğrencile-
rinin 8-9, lise öğrencilerinin ise 12-15 
bardak suya ihtiyacı var. Su, vücut 
ısısını dengelemeden hücrelere ihtiyaç 
duydukları besinleri taşımaya kadar 
pek çok görevi yerine getiriyor. Beyin, 
beyincik ve omuriliği dış etkenlerden 
koruyor. Kan dolaşımını dengeleyip 
zararlı atıkları ter ve idrar olarak vücut-
tan uzaklaştırıyor. Bir öğrenci istediği 
kadar dengeli beslensin, su içmiyorsa 
o beslenme pek bir işe yaramayacak-
tır; bunu unutmamak gerekir.

Örnek 
Beslenme 
Çantası

1. GÜN:
Tavuklu sandviç, 1 su bardağı 

ayran, 1 adet yeşil elma.

2. GÜN:
Peynirli yeşillikli tost, 1 avuç 
fındık veya badem, sütlü ev 

tatlısı.

3. GÜN:
Köfte ile hazırlanmış bol 

yeşillikli sandviç, 1 su bardağı 
ayran, kuru meyve.

4. GÜN:
Sebzeli muffin, 1 su bardağı süt, 

kuru meyve.

5. GÜN:
2-3 dilim sebzeli kıymalı börek, 

1 kase yoğurt, ceviz içi.

SONBAHAR 2018
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YAZI: B E S R AY  K Ö K E R

MAKRO&MİKRO
TRENDLERİ
KEŞFEDİYORUZ

SONBAHAR 2018

sonbahara giriş

SEZONDA VE SONRASINDA OLAĞAN DIŞI VE 
HEYECAN VERİCİ DEKORASYON TRENDLERİ 

BİZİ BEKLİYOR: DONDURMA PASTELLERİ, 
GEOMETRİK DESENLER VE İSKANDİNAV STİLİNİN 

YENİDEN YORUMU BU SONBAHAR-KIŞ VE 
2019 YILINDA BİZİ BEKLEYEN EĞİLİMLERDEN 

SADECE BİRKAÇI... BAZILARI GEÇİCİ OLSA DA 
BAZILARI VAR Kİ UZUN SÜRE HAYATLARIMIZDA 
VE EVLERİMİZDE OLMAYA DEVAM EDECEKLER. 
SİZCE YENİ MOBİLYA VE AKSESUAR TRENDLERİ 

NASIL OLACAK? EV TEKSTİLİNDE HANGİ 
DOKULARI VE DESENLERLE SARMALANACAĞIZ? 

MERAK EDİYORSANIZ TAKİPTE KALIN. 
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Yeryüzü tonlar
Sonbahar evlerinde doğanın tonlarının 

hüküm süreceği bilgisi sürpriz değil; 
İspatı olarak tek yapmanız gereken ister 
yabancı ister yerli bir dekorasyon der-
gisini elinize alıp şöyle bir karıştırmak 

ya da bu renk paletinin geri döndüğünü 
anlamak için Instagram’da biraz gezin-

mek. Dünyanın yükselen yaşam stili bi-
linçli yaşama yöneliş, yeşili ve doğanın 
renklerini 2018 sonrası da iç mekânlara 
taşıyacak. Yeryüzü renkleri bu sefer bej 

ve gri karışımı, nötr tonlar ve kiremit, 
daha derin maviler ve sıcak yeşiller gibi 

daha zenginleşerek geri geliyor.

Japandi tarzı
Çoğu dekorasyon sevdalısı için kuzeyin 
Lagom ve Hygge akımları yeni birer 
havadis sayılmaz. Hâlâ oldukça revaçta. 
Ancak trend guruları bu yaşam felse-
felerinden hoşlanmış olacak ki, bunları 
dönüştürerek ve harmanlayarak evleri-
mizde tutmaya devam etmek istiyorlar. 
Dolayısıyla İskandinav tarzından sıkıldık 
diyenleri Japandi tarzına davet ediyo-
ruz. Japandi, İskandinav tasarımlarının 
modern-rustik havasını, Japon stille-
riyle bağlantılı geleneksel bir zarafetle 
birleştiriyor. Tarz da haliyle bu birlik-
telikte , etnik minimalizm kavramıyla 
hayatlarımıza yeniden adım atıyor.

Etnik motifler
Bugün bütün dünya bir tık uzakta ve bu ayrıcalıklı erişim yaşama şeklimizi 

kökten değiştiriyor. İnsanlar daha çok seyahat ediyor ve öğreniyor. Ve ulaşa-
bilirlik hissini evlerinde göstermek istiyor. Bu isteğe küreselleşmeye bir karşı 
duruş olarak yerelleşme de destek veriyor. Bugün en seçkin tasarımcılar ve 
markalar, Amerika, Asya ve Afrika’nın uzak kültürlerinden ve kabilelerinden 
ilham alıyor. Navajo baskılar, kaktüs şekilleri, Aztek ve Chevron (balık sırtı) 

motifler, el dokumaları ve yeryüzü tonları en belirgin karşımıza çıkanları. 
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Geometriler
2017 yılında geometrileri 

ağırlıklı olarak yastık 
ve kilimler üzerinde 

görüyorduk. Bu yıl ise 
her yerdeler; fayans, 

aydınlatma, duvar kağıdı 
ve mobilyalar... Yeni 

yılla birlikte dekorasyon 
sadece aksesuar, 
mobilya ve duvar 

boyası olmaktan çıkacak 
ve hem döşemeler 

hem de tavanlar hak 
ettikleri değere ve ilgiye 

kavuşacaklar.

Dondurma 
renkleri
Pasteller bu yıl hem 
dekorasyon hem de 
modada büyük bir 
etkiye sahip. Boya 
renklerini zevkinize 
göre karıştırabilirsiniz. 
Eğer vazolar, yemek 
sandalyeleri ve sofra 
takımları ile cesur 
hissediyorsanız 
uygulamaktan çekinmeyin. 
Çünkü pastoral bir 
estetizmin kırsal stile 
özgü tatlarını ancak pastel 
tonlarla yakalayabilirsiniz. 
Dondurma pastellerinin 
sakinleştirici gücünü 
hissetmek için ufak bir 
adım atın.
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Bold duvar kağıtları
Duvar kağıtlarının popülerliği devam 
ediyor. Desenler giderek büyüyor ve 
duvar resmi boyutlarına varıyor. Çiçek-
ler, kuşlar, bulutlar gibi peyzaj kurgula-
rını geniş renkli baskılar halinde eviniz-
de odak noktası haline getirebilirsiniz. 
Çılgın hareketlerde özgürsünüz.

Duvar sanatı 
olarak kilimler
Hikâyesi olan, tasarımcı 
dokunuşlu halı ve kilim-
ler, Pinterest’te çoktan 
popüler oldu. Hatta şu 
aralar herkes, mütevazı 
zemin aksesuarını duvara 
asmakla meşgul. Siz de 
duvarlarınızda bir sanat 
eseri olarak bir kilim 
kullanmak istiyorsanız 
evinize ve stilinize uygun 
doğru hikayeyi bulmanın 
yolunu arayın. İster yılın 
renk paletiyle ister soyut 
desenlerle sanatsal ifa-
deyi yakalayın.

Gölge oyunları
İç mekânlardaki gölge efektleri, 

koyu tonlardan açık tonlara 
veya bir tondan diğerine renk 

geçişine dayanan yeni bir 
trend. Bu teknik “degrade” 
veya “gradyen” olarak da 

adlandırılıyor. Eskitme duvar 
yaratmak da bu trendin 
bir parçası. Evlerde tüm 

alanlarda değil ancak lokal 
olarak odak noktası yaratmak 

için kullanılabilir. Duvarları 
boyayarak bu trende ayak 

uydurmak istiyorsanız, 
kendi kendinize değil de bir 

profesyonelden hatta bir 
ressamdan yardım alabilirsiniz. 

Belki tam istediğiniz 
efektlerde bir duvar kağıdı da 

bulabilirsiniz.
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Renkli ve 
desenli tavanlar
Tavan genellikle beşinci duvar olarak 
anılsa da kabul edelim onu yıllar bo-
yunca ihmal ettik. Duvarlarımızda hangi 
boya renginin kullanılacağına saatler 
harcadık ama tavanı hiç düşünmeden 
beyaza boyadık ve geçtik. Artık devir 
değişti. İnanın desenli veya renkli bir 
tavanla mekanınız boyut atlayacak. Bir 
tavan uygulaması bir alanı dönüştürmek 
için mükemmel bir fikir ve içinde olan 
için tarifsiz bir deneyim. Mekanınız 
zaten yeterince süslenmişse ama küçük 
bir şey eksikse, kafanızı kaldırın ve ta-
van için bir fikir düşünün.

Ana akımlar, senelik akımlarla 
destekleniyor. Bakalım bu mikro 
trendlerden hangileri gelecek 
yıllarda makro trend olarak 
karşımıza çıkacak?
1. Beton banyolar, koyu renkli 
mutfaklar...
2. Mobilyalar daha kıvrımlı.
3. Pantone yeşilden vazgeçmi-
yor. Adaçayı yeşili yılın favorisi.
4. Terrazzo deseni duvarlardan 
mobilyalara her yerde.
5. Mat siyah, 2019 yılına göz 
kırpıyor.
6. Akıllı aynalar sizi şaşırtacak.
7. Pasteller ve kıvrımlar retro 
titreşimler yaratıyor.
8. Hayvan dostu sürdürülebilir 
kumaşlar.
9. Göçebe yaşamdan ilham alan 
işlevsel ve kompakt mobilyalar.
10. Doygun kırmızı kadifeye 
çok yakışıyor. 

mikro trendler 
ne söylüyor?

Botanik hâlâ ilham kaynağı
Yeşili iç mekânlara taşımaya dair estetikten 
daha fazlası var: Bitkiler hem ruh hem de 
beden sağlığı için iyi. Ayrıca iç mekânların 
temiz hava kaynağı. Onlar size şifa veriyorsa 
siz de onların sağlığı ve bakımıyla yakından 
ilgilenmelisiniz. Onların birer canlı oldu-
ğunu unutmadan evinizde onlara yer açın. 
Bu sayede sağlıklı yaşamı, “yaşayan” dekor 
bitkileri sayesinde destekleyebilirsiniz. Yeşili 
mekanlara taşıyan botanik yaklaşım ve do-
ğaya dönüş felsefesi, bitkiler kadar saksı ve 
sergileme düzeneklerinde de yeni tasarımlar 
ortaya çıkarıyor. Onlar da radarınızda olsun.
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KABİLE YAŞAMI
• Küreselleşme trendi, çoğumuzun yaşam şeklini değiştiriyor. Yerel kültürlere ilgi 
erişim kolaylığı ile birlikte artıyor. Yeryüzü renkleri ve doğal ahşap yüzeylerin 
yılı 2019! Siyah, beyaz ve karamel tonlarının hakimiyetindeki primitif desenler 
ise etnik kültürü yaşam alanlarına taşımanın en kolay yolu. TerraCity Zara Home 
mağazasında Afrika’dan Asya’ya farklı motif ve dokuları keşfe davetlisiniz. 

UNUTULAN ÇAMAŞIRLAR 
ARTIK SORUN DEĞİL!
UNUTULAN ÇAMAŞIRLAR 
ARTIK SORUN DEĞİL!
UNUTULAN ÇAMAŞIRLAR 
• Samsung Electronics’in 10 kg yıkama kapasiteli yeni çamaşır makinesi 
serisi, gelişmiş yıkama fonksiyonları ve şık tasarımı ile satışa sunuldu. 10 
yıllık motor garantisine sahip yeni çamaşır makinesi serisinin 10 kg’lık 
kapasitesi, özellikle büyük parçaları rahatça yıkamak isteyen kullanıcıların 
tüm beklentilerini karşılıyor. Yeni serideki WW10N644RPW/AH ve 
WW10N644RPX/AH modellerinde bulunan AddWash Akıllı Kapak 
Teknolojisi sayesinde makine çalışmaya başladıktan sonra unutulan 
kıyafetler kolay ve hızlı bir şekilde eklenebiliyor.

TERCİHİ ONA 
BIRAKIN!
• Sevdikleriniz için yüzlerce hediye ve fikir 
arasından doğru olanı seçmekte zorlandığınız 
anlarda, seçimi O’na bırakmak için Madame 
Coco Hediye Kutuları şahane bir tercih olacak… 
Cezbedici ve şık kutulardaki hediye kartlarından 
belirli tutarlarda satın alarak, sevdiklerinizin 
Madame Coco dünyasından dilediği ürünlere 
kendisinin karar vermesini sağlayabilirsiniz!
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ŞIKLIĞIN SINIRLARINI ZORLUYOR
• Arçelik, mutfağında kendisi için en iyisini isteyenlere özel olarak Entegre Ankastre Ocak ve Davlumbaz’ı tasarladı. Pişen 

yemeklerin kokusundan eser bırakmayarak sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olan Arçelik 
Davlumbaz’ın 10 farklı güç kademe sayısı, 10 katmanlı alüminyum yağ filtresi, ısıya dayanıklı döküm ızgarası ve 5 yıl ömürlü 

karbon filtresi bulunuyor. 72 dBA’lık maksimum ses seviyesi, kendi kendine otomatik çalışma modu, zaman ayarı ve fitre 
doluluk uyarısı ile varlığını unutturuyor.

EFSANE AŞK
• Mitolojik karakterler Daphne 

ve Apollon’un efsanevi 
aşkından esinlenerek tasarıma 

dökülen Jumbo Daphne 
60 parça 12 kişilik yemek 

takımından oluşuyor. Efsaneye 
göre defne ağacına dönüşen 

ve sonsuza kadar yaşayan 
Daphne’yi temsil eden defne 

desenlerinin kullanıldığı 
yemek takımının üzerindeki 

altın ışıltılar ise ışığı temsil 
eden Apollon’u sembolize 

ediyor. Sevdiklerine hazırladığı 
yemekleri şık sofralarda 

sunmak isteyenlere büyük bir 
mitolojik hikaye sunan Jumbo, 
Bone porselenin zarafetini altın 

işlemeli defne ağacı siluetiyle 
Daphne yemek takımında 

buluşturuyor. 

KAHVALTI 
TELAŞINA SON!

• Okullar açıldı ve çocukları okula göndermeden 
önce sabah kahvaltılarını hazırlama telaşı 
başlıyor. “Yaşam için teknoloji” temasını 
geliştirdiği tüm ürünlerde tüketicileriyle 

buluşturan Bosch Ev Aletleri, sabah 
kahvaltılarında mükemmel lezzetleri yakalamaya 

yardımcı olan kullanımı kolay ve pratik mint 
yeşili serisi, CreationLine MUM 58020 

Mutfak Makinesi, Styline TAT 8612Ekmek 
Kızartma Makinesi ve Styline TWK 8612P Su 
Isıtıcısı ile sabah telaşınızı bir nebze de olsa 

azaltmaya yardımcı oluyor. Bosch ürünlerine 
TerraCity AVM’deki MediaMarkt mağazasından 

ulaşabilirsiniz. 
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HAYATA YER AÇIN
• Yaşama yer açan tasarımı, sıra dışı yalınlığı ve her ayrıntısındaki kusursuzluk arayışı ile Chakra, 2019 Kış 

Koleksiyonu’nda yer alan ürünlerle sizi ilham verici bir dünyaya davet ediyor. Koleksiyonlarında günün trendlerini 
yansıtan materyaller ve detayları kullanan Chakra’nın yeni koleksiyonunu yakından incelemek için TerraCity 

AVM’deki mağazasına mutlaka uğramayı ihmal etmeyin. 

GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

• Günlük yaşamı daha iyi bir hale getirmek 
için çözümler sunan Tefal bu sefer doğaya 
iyi ki varsın diyor. Markası ne olursa olsun 
eski tava-tencere ürünlerini getirenler, %100 
geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen 

yeni Tefal Resource serisinden dilediği 
ürüne %50 indirim fırsatıyla sahip oluyor. 
30 Kasım 2018 tarihine kadar eski tava ve 
tencerelerini Tefal mağazalarına getiren 

kişileri, Tefalshop mağazalarında %50 indirim 
fırsatını yakalayacak. %100 geri dönüştürülmüş 

alüminyumdan üretilen Tefal Resource serisinde 
ise tava ve tencereler yer alıyor.

RENGÂRENK SOFRALAR
• 2013 yılında kurulan Pink&More, desenlerin zengin 
dünyasından yola çıkarak, mutfak ve sofralar başta olmak 
üzere evler için ilgi çekici ürünler sunuyor. Her yıl farklı 
desenleri müşterilerinle buluşturan marka, bu desenlere 
sahip çatal-kaşık-bıçak setleri, tabaklar, tepsiler,mutfak 
tekstili ve daha birçok ürünle koleksiyonlar oluşturuyor. 
Aynı desenin farklı renk uyarlamalarını da sunan Pink&More 
sayesinde, çataldan tabağa, tepsiden fincana kadar her 
detayıyla uyumlu ve rengârenk sofralar hazırlayabilirsiniz.
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EKONOMİK VE ŞIK 
SEÇENEKLER

• Bernardo altı kişilik yemek ve kahvaltı 
takımlarından, çelik ve granit pişirme 

setlerine, çaydanlıklardan kavanozlara, 
kahve fincanlarından çay setlerine kadar 
sofra ve mutfak alışverişinde ekonomik 

seçenekler sunuyor. Zengin ürün çeşitlerini 
incelemek ve kampanya detaylarını 

öğrenmek için TerraCity AVM Bernardo 
mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

SOFRALARA İNCİ 
DOKUNUŞU
• Doğanın renklerini sofralara taşıyan 
Karaca, Fine Pearl Grace Black yemek takımı 
koleksiyonuyla modern tasarımları masalara 
getiriyor. Benzersiz tasarımlarıyla göz dolduran 
Fine Pearl Grace Black, inci dokunuşuyla 
sofralara ışıltı katıyor.
Karaca’nın; bilgi birikimi, tecrübesi, deneyimli 
kadrosu ve modern teknoloji yöntemleriyle 
üretilen Fine Pearl Grace Black yemek 
takımı, 86 parçadan oluşuyor. Paylaşmanın 
mutluluğunun sofralara yayılmasını sağlayan 
Karaca, Fine Pearl Grace Black ile öncü 
tasarımlar sunuyor. Özgün tasarımlarıyla 
öne çıkan Karaca, kimsenin hayal edemediği 
tasarımlarla mutluluğun paylaşarak artmasına 
olanak sağlıyor. Fine Pearl Grace Black’de öne 
çıkan kuş ve kelebek desenleri, sofralarda doğa 
temasına uygun dizaynı mümkün kılıyor.

RUTİNİNİZE RENK KATIN!
• “Bu pazartesi” diyete girenlere, ofis yemeğinden kaçanlara, telefon 
tutucu özellikli kapağı ile bento box’lar ve gıda saklama kutuları 
Miniso’nun yeni sezonunda vazgeçilmezleriniz arasına gireceklerden... 
Uzun süren toplantılarda masanızda unuttuğunuz kahveniz soğumasın, 
ders çalışırken uykunuz gelince destek olsun diye de Miniso termoslar, 
bitmek bilmeyen notlara rağmen yazmak isteyeceğiniz tasarım 
not defterleri uygun fiyatları ve sayısız çeşidiyle öne çıkıyor. 
Toplantı öncesi makyaj dokunuşunu önemseyenler içinde Unicorn 
fırçaları makyaj rutinini eğlenceli hale getiriyor. Her yere taşımak 
isteyeceğiniz girdiği yere neşe saçan yastıklar ile de havanızı anında 
değiştirebilirsiniz. Tüm bunlar için rotanız Miniso olsun. 
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Gocycle - G3

YENİ NESİL      YENİ NESİL      YENİ NESİL      
       ARAÇLARA       ARAÇLARA       ARAÇLARA       ARAÇLARA       ARAÇLARA

Bisiklette devrim
Modern şehirlerin vazgeçilmezi 
bisikletler, elektrikle ilk buluşan 

ulaşım araçlarından oldu. Zaman 
içinde de formlar değişti, teknolojiler 
gelişti ve Gocycle G3 gibi bisikletler 
karşımıza çıktı. Hafif ve ergonomik 

bir gövdeye sahip olan bisiklet, 
katlanabilir olmasıyla da toplu taşıma 

araçlarında ne binicisini ne de diğer 
yolcuları rahatsız ediyor. G3’ün elektrik 

motoru alışık olduğumuzun aksine ön 
tekere güç aktarıyor, arka teker ise 

pedaldan güç alıyor. Özel mekanizması 
sayesinde tekerleri birkaç saniye içinde 
çıkarılabilen bisiklet ekstra bir bakıma, 
yağlamaya ihtiyaç duymuyor. G3, 3,5 
saatte şarj olabiliyor ve saatte 32 km 

hız yapabiliyor. Pedal desteğine bağlı 
olarak da menzili 65 km’ye çıkabiliyor.

azır mısınız
BİSİKLET, KAYKAY VE PATEN GİBİ KLASİK ARAÇLAR EVRİMİLEŞİRKEN, YEPYENİ 

KONSEPTLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR. YENİ NESİL ARAÇLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ FOSİL 
YAKITLAR YERİNE ÇEVREYLE DOST ELEKTRİK ENERJİSİNDEN YARARLANMALARI. İŞE 
GİDİP GELİRKEN VE HATTA İŞ YERİNDE KULLANILABİLECEK OLANLARDAN, PARKTA, 
SAHİLDE GEZİNTİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ OLABİLECEK OLANLARA KADAR 8 ARACI BİR 

ARAYA GETİRDİK, SEÇİMİNİZİ YAPIP YOLA ÇIKMAK SİZE KALMIŞ.
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Smacircle 
Küçük, hafif ve teknolojik
Tasarımıyla bilim kurgu filmlerinden 
fırlamış gibi duran Smacircle S1, yetenekli, 
kompakt ve gelişmiş bir akıllı bisiklet. 
Görüntüsü dışında en dikkat çeken özelliği 
ise alüminyum gövdeli bisikletlere kıyasla 
yüzde 33 daha hafif ve 10 kat daha dayanıklı 
olmasını sağlayan karbonfiber gövdesi. 
Katlanabilen gövde üzerindeki gidon ve 
selinin yükseklik ayarı yapılabiliyor. Saatte 
yalnızca 20 km hıza çıkabilen ve menzili 
de 20 km olan S1, bu özellikleriyle bazı 
rakiplerinin gerisinde kalsa da akıllı kilit, 
telefon tutucu, Bluetooth bağlantısı, USB 
yuvası ve akıllı telefon uygulaması ile farkını 
ortaya koymayı başarıyor.

Solowheel - Glide 3
(Inmotion V8)

Tek teker de iş görür
İşe gidip gelirken ya da hafta sonu 

sahilde turlarken bana çok daha ilginç 
bir araç lazım diyorsanız aradığınız Glide 
3 olabilir. İlk bakışta kullanması zor gibi 

görünse de, dengede durmasını sağlayan 
jiroskobu sayesinde Solowheel’in bu 

sıra dışı oyuncağını kullanmak bir hayli 
kolay. Üzerine çıkıp biraz öne doğru 

eğilmek, hareket etmek için yeterli. 16 
inçlik tekerleri sayesinde birçok yol 
koşulunda sürüşe uygun olan Glide 

3, tam dolu bataryayla 45-50 km 
yol katedebiliyor. Saatte 30 km hız 
yapabilen araç 25 derecelik eğime 

sahip yokuşları tırmanabiliyor 
ve sahip olduğu IP55 
sertifikası sayesinde 

kötü hava koşullarına 
dayanabiliyor.

Smacircle 

Solowheel - Glide 3
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Ryno
Yollar onun

Walnutt - Spectra Mini
Her zaman, her yerde…

Yeni nesil bir kişisel taşıyıcı tasarlama hayaliyle yola çıkan yetenekli 
bir ekibin imzasını taşıyan Ryno’yu tek tekerli bir motosiklet olarak 
tanımlamak mümkün. Adını bir bilgisayar oyunundan alan aracı 
kullanmak için koltuğuna oturup öne doğru eğilmek yeterli. Yavaşlamak 
içinse bu hareketin tam tersini yapmak gerekiyor. Dar yerlerden 
rahatlıkla geçebilen, uygun olan her noktaya park edilebilen ve hareket 
sensörleriyle sürücüsünü her daim dengede tutan Ryno’nun diğer 
elektrikli alternatifler karşısındaki en büyük handikapları ise katlanabilir 
olmayışı, 16 km/s’lik azami hızı ve 16 kilometrelik menzili.

Şehirlerimizin altyapısızlığından ötürü bizde pek de popüler 
ol(a)mayan kaykay, Avrupa ve Amerika’da birçok insan tarafından 
ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Hal böyle olunca elektrikli modeller 
birbiri ardına geliyor. Spectra Mini de bunlardan biri ve birçok 
farklı elektrikli kaykaya sahip olan Walnutt’ın en 
küçüğü. 41,5 cm uzunluğundaki ultra mini kaykayın 
ağırlığı ise 3,85 kg. Rahatlıkla orta boy bir sırt 
çantasına girebilecek olan Spectra Mini, tam dolu 
bataryayla 9 km gidebiliyor ve 15 km hıza ulaşabiliyor. 
Üzerindeyken hafifçe öne doğru güç vermek, ana 
gövdesi akçaağaçtan üretilen Mini’nin hızlanması için 
yeterli oluyor.

TEKNOLOJİ

Walnutt - Spectra Mini

Ryno
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Segway yavruladı

Inmotion - X1
Paten ve hoverboard 
hibridi

Razor - Hovertrax DLX 2.0Razor - Hovertrax DLX 2.0
Çocuk oyuncağı değil

Her ne kadar LED ışıkları ve 
tasarımlarıyla pek ciddiye 

alınmayacak araçlar gibi görünseler 
de hoverboard’lar çocuklar kadar 

büyüklerin de ilgisini çekiyor. 
Razor’ın en gelişmiş modeli Hovertrax 

DLX 2.0’ın da bunda etkisi olabilir. 
EverBalance teknolojisiyle kusursuz 
bir denge vadeden hoverboard, 14 

km hıza çıkabiliyor ve bataryası tam 
dolu haldeyken bir saat boyunca 

sürülebiliyor. İkili motora sahip olan 
DLX 2.0, çelik ve kırılmaya dayanıklı 
polimerden üretilen gövdesinin yanı 
sıra UL 2272 güvenlik sertifikasıyla 
rakiplerinden ayrılmayı başarıyor.

Sıra dışılıkta sınırları zorlamak isteyenler 
için de bir alternatif var: Inmotion X1. 
Hoverboard’un ortadan ikiye bölünmüş 
bir versiyonu olarak tanımlanabilecek X1, 
yapısı itibarıyla pateni andırıyor ancak paten 
kadar kolay kullanılabildiğini söylemek 
zor. Üzerine çıkıp öne doğru güç vermek, 
mini hoverboard’un harekete geçmesi için 
yeterli oluyor. İki ayak birbirinden bağımsız 
hareket ettiği için de çok daha esnek ve 
akrobatik aksiyonlara olanak tanıyor. 
Gerçek bir ulaşım aracından çok eğlence 
amaçlı kullanıma yönelik olarak tasarlanan 
Inmotion X1, kapalı mekânlar ve düz yollara 
sahip alanlar için ideal.

AVM ve havalimanı güvenliklerinin vazgeçilmezi Segway’lere kardeş geldi. Klasik 
modellerin yarı boyutundaki yeni “mini” serisinde üç farklı model bulunuyor, 
bunların en güçlüsü de miniPLUS. Diz kontrol çubuğuyla hassas yönlendirme ve 
kaldırmaya imkân veren araç, büyük sayılabilecek lastikleriyle engebeli yollarda 
da konforlu sürüşe imkân veriyor. miniPLUS, IP54 ve PX7 sertifikalarıyla en 
zorlu havalarda dahi yol alabiliyor ve LED aydınlatmaları sayesinde ışığın az 
olduğu ortamlarda da kullanılabiliyor. Takip modu ise araçlarını elinde taşımak 
istemeyenleri büyük bir dertten kurtarıyor ve sahibini arkadan takip ediyor. 
Segway’in bu küçük devinin azami hızı saatte 20 km, menzili ise 35 km.

Segway - miniPLUSSegway - miniPLUSSegway - miniPLUSSegway - miniPLUSSegway - miniPLUS

Razor - Hovertrax DLX 2.0Razor - Hovertrax DLX 2.0

Inmotion - X1Inmotion - X1
Paten ve hoverboard 
hibridi
Sıra dışılıkta sınırları zorlamak isteyenler 
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Philips
Momentum 43”
> Her ne kadar bir televizyon gibi 
görünse de fotoğraf Philips’in en 
yeni monitörüne ait.  DisplayHDR 
1000 standardındaki ilk monitör 
olma özelliğini taşıyan Momentum, 
1,000cd/m2’lik bir parlaklık değeri 
sunuyor ve Ambiglow teknolojisiyle 
ekrandaki içerikle uyumlu arka 
plan ışığı vererek içihde bulunduğu 
ortamı renklendiriyor. Yeni monitör, 
3840x2160 piksel çözünürlüğünde 4K 
görüntü veriyor ve 4ms tepki süresi 
ile oyunseverleri de unutmadığını 
gösteriyor. 43 inç büyüklüğündeki 
monitörde DTS destekli 7 Watt 
gücünde hoparlör de bulunuyor.

Emporio Armani 
Touchscreen 
Smartwatch
> Ünlü moda markası Arma-
ni’nin en yeni akıllı saati “en 
yeni” teknolojiyi olmasa da 
yeni teknolojiyi stille bu-
luşturuyor. 2016’dan kalma 
Snapdragon 2100 işlemcisi 
nedeniyle eleştirilen saat, 1,19 
inç büyüklüğünde AMOLED 
ekrana sahip. Google Asistan 
ve ülkemizde henüz kullanıl-
mayan Google Pay servislerini 
destekleyen saat, pek çok 
benzeri gibi kalp ritmini takip 
edebiliyor, su geçirmiyor ve 
dahili GPS sensörüyle konuma 
dayalı verileri toplayabiliyor. 
Hem Android hem de iOS’li 
akıllı telefonlarla uyumlu olan 
yeni Armani; gümüş, pembe 
altın, mavi ve iki farklı siyah 
renk seçeneğiyle geliyor.



Shinola | Bookshelf 
Speakers
> Shinola’nın profesyonel ses ürünleri ta-
sarlayan Barefoot Sound’la iş birliği için-
de geliştirdiği Bookshelf Speakers, hem 
görünümü hem de kalitesiyle her evin ses 
ihtiyacını karşılayabilecek standartta bir 
hoparlör. 6,5 inç büyüklüğünde woofer’a 
sahip olan hoparlör, kanal başına 100 
Watt, toplamda ise 300 Watt RMS ses 
çıkış gücü sunuyor. Bluetooth, S/PDIF, 
USB-C girişi, 3,5 mm ve RCA hoparlörün 
bağlantı seçeneklerinden. Elle eskitilmiş 
meşe kabiniyle hem klasik hem de şık ola-
rak tanımlanabilecek Bookshelf Speakers, 
müzik tutkunlarını memnun edecek.

Apple | MacBook Pro
> Düzenli olarak bilgisayar modellerini 
güncelleyen Apple son olarak MacBook 
serisinin Touchbar’lı modellerine el attı. 
Tasarımı tamamen korunan 15 inçlik yeni 
MacBook Pro, 6 çekirdekli Intel Core i7 ya 
da Core i9 işlemci seçenekleriyle gelirken; 
4 GB’lık AMD Radeon Pro grafik işlemcisi, 
32 GB DDR4 RAM ve 4 TB’a kadar depo-
lama alanıyla donatılabiliyor. Daha sessiz 
ve konforlu yazmaya imkan veren üçüncü 
nesil “butterfly” klavyeli yeni MacBoo’ta 
Apple’ın “T2” işlemcisi sayesinde herhangi 
bir tuşa basmaya ihtiyaç duymadan Siri de 
kullanılabiliyor.

Lenovo | Watch X
> Daha çok bilgisayar ve akıllı telefonla-
rıyla tanıdığımız Lenovo da akıllı bileklik 
ve saat dünyasına kayıtsız kalamayan 
markalardan. Bir süredir peşpeşe yeni 
modeller tanıtan Çinli üreticinin en yeni 
modeli Watch X oldu. Analog görünüm-
lü saat, 316L standardında çelik kasaya, 
safir kristal bir cama ve manyetik tokalı 
bir kayışa sahip. 600 mAh kapasiteli pi-
liyle 45 güne kadar kullanılabildiği iddia 
edilen saatte altı eksenli bir sensör bu-
lunuyor. Lenovo Watch uygulamasıyla 
çalışan Lenovo Watch X, 80 metre de-
rinliğe kadar su geçirmiyor. Saat şık gö-
rünümüyle de dikkat çekiyor.

Citroen | Seetroen
> Uzun yolculukların ayrılmaz bir parçası 
olan “yol tutması” Citroen’in yeni gözlü-
ğüyle tarihe karışıyor. Fransız otomobil 
üreticisi için Parisli tasarım firması 5.5 ta-
rafından tasarlanan gözlük, %95 oranında 
başarı gösteren Boarding Ring adlı pa-
tentli bir teknolojiyi kullanıyor. Otomobil 
içinde akıllı telefona bakarken ya da kitap 
okurken sık sık karşılaşılan yol tutmasını 
önlemek için gözlüğü birkaç dakika bo-
yunca takmak yeterli oluyor. Çerçevesi-
nin içindeki sıvılar sayesinde iç kulak ve 
beyin arasındaki dengeyi yeniden oluştu-
ran gözlük böylece kısa sürede yol tutma-
sının etkilerini ortadan kaldırıyor.

Nikon | Coolpix P1000
> Akıllı telefonların kompakt fotoğraf ma-
kinelerinin yerini aldığı günümüzde, fotoğ-
rafçılığa hevesli amatörlerin ilk tercihleri 
çoğu zaman “superzoom”lar oluyor. Bu 
alanda en başarılı markalardan biri olan 
Nikon’un en yeni modeli P1000 ise zo-
om’u “super”den “ultra”ya çıkarıyor. Tam 
125 kat optik yakınlaştırma yapabilen ve 
35mm eşdeğeri 3.000mm’ye denk bir 
lense sahip olan makinenin 1/2.3 büyüklü-
ğündeki sensörü 16 megapiksel çözünür-
lük sunuyor. Makine, RAW fotoğraf çe-
kebiliyor ve çekilen fotoğrafları Bluetooth 
aracılığıyla akıllı telefonlara aktarabiliyor.
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Dell | Precision 7730
> Özellikle iş dünyasına yönelik çözüm-
leriyle bilgisayar dünyasında kendine 
önemli bir yer edinmeyi başaran Dell, 
“Dünyanın en güçlü dizüstü iş istasyonu” 
olarak tanımladığı Precision 7730’u du-
yurdu. Yeni modeli daha öncekilerinden 
ayıran en önemli farkların başında hac-
minin %15 azalması geliyor. Bilgisayarda 
16 GB’lık Nvidia Quadro P5200 görüntü 
işlemcisi, 64 GB ECC RAM ve 2 TB de-
polama alanı bulunuyor. 17 inç büyüklü-
ğünde Full HD bir ekrana sahip Precision 
7730’da USB 3.1 ve Thunderbolt 3 Type-C 
bağlantı noktaları da unutulmamış.

SONBAHAR 2018

Nikon | Coolpix P1000



SONBAHARIN MERAKLA BEKLENEN

10 FİLMİ
SICAK YAZ GÜNLERİNİN GERİDE KALMASIYLA BÜYÜK EKRANDA 
SİNEMA SEZONU DA AÇILDI. TERRACITY CINEMAPINK, SİZİN 
İÇİN YENİ SEZONUN ÖNE ÇIKAN 10 FİLMİNİ ÖNERİYOR.

Karanlık büyücü Gellert Grindelwald, 
Newt Scamander’ın da yardımıyla 
Amerika Birleşik Devletleri Sihir 
Kongresi (MACUSA) tarafından 
yakalanır. Ancak kaçmayı başaran 
büyücü, kendine, gerçek niyetinden 
habersiz olan müritler toplamaya 
başlar. Asıl planı; büyü dünyasından 
uzak olan canlıların hepsine 
hükmedecek olan safkan büyücüler 
yetiştirmektir. Karanlık büyücünün 
planlarını bozmak isteyen Albus 
Dumbledore, eski öğrencisi Newt 
Scamander’dan yardım ister. 
Önündeki tehlikenin farkında olmayan 
Newt, gerçek dostluklar ve aile 
bağları konusunda bile sevgisinin ve 
sadakatinin test edileceği bir yola 
girecektir.

FANTASTİK 
CANAVARLAR
Yönetmen
DAVID YATES
Oyuncular
EDDIE REDMAYNE, KATHERINE 
WATERSTON, DAN FOGLER
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2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses’in hayatını 
konu edinen Müslüm filminde, Gürses’e Timuçin Esen hayat veriyor.
Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren yerli yapımlarından biri olan Ayla’nın 
yapım şirketi Dijital Yapım Evi’nin yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosu 
romancılığıyla bilinen Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi’nin kaleminden 
çıkıyor. Timuçin Esen’in yanı sıra kadrosunda Zerrin Tekindor, Ayça 
Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi 
isimlerin yer aldığı Müslüm de bol Müslüm şarkıları da dinleyeceksiniz.

MÜSLÜM
Yönetmen: 
KETCHE
Oyuncular: 
TİMUÇİN ESEN, ZERRİN TEKİNDOR, AYÇA BİNGÖL

Yol Arkadaşım 2, başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim 
Büyükak’ın üstlendiği komedi türündeki Yol Arkadaşım’ın 

bir devam filmi. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan 
bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler 

bitmez. Şeref’in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan 
Onur’un menajerliğini yapmaktır. Ancak yeteneksizdir. 
Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç 

mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele 
ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne 

yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2
Yönetmen

BEDRAN GÜZEL
Oyuncular

İBRAHİM BÜYÜKAK, OĞUZHAN KOÇ

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı 
araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikâyelerden 

biridir. Bu adamın hikâyesinin peşinde koşarken, Eddie, 
sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle 

beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından 
keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye 

çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen 
Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki 

taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol 
altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan 

da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği 
kişilerden kaçmalıdır... 

VENON:ZEHİRLİ ÖFKE
Yönetmen 

RUBEN FLEISCHER
Oyuncular 

TOM HARDY, MICHELLE WILLIAMS, RIZ AHMED

97
SONBAHAR 2018



SİNEMA

Hakim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak 
kalma şartıyla tahliye olur. Bu sırada Kayınço Gökhan, yıllar önce 
yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik 

kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Böyle 
bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan, Sinan’la 

Leyla’yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını 
anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir 

araya gelen ekip Kayınço’nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir 
maceraya atılır. 

ÇAKALLARLA DANS 5
Yönetmen

MURAT ŞEKER
Oyuncular

ŞEVKET ÇORUH, İLKER AYRIK, MURAT AKKOYUNLU

Marvel sinema dünyasının gün geçtikçe bambaşka öykülerle 
karşımıza çıkmaya başladığını söylemek mümkün. Özellikle bu 
dünyanın en güçlü karakterlerinden birisi de Örümcek Adam oldu. 
Sinemadaki film etkisini üçüncü döneminde ilerletmekte olan 
Örümcek Adam, yepyeni bir animasyon filmiyle de izleyicilerinin 
gönlünde taht kurmaya hazırlanıyor. Örümcek Adam: Örümcek 
Evreninde animasyonu, Peter Parker’ın ölümünün ardından gizlediği 
örümcek güçlerini açığa çıkaran başka bir Örümcek Adam’a 
odaklanıyor. Ancak bu odaklanma, evrenler arasındaki birçok 
Örümcek Adamı da bir araya getireceği için, seyircisi güçlü ve çok 
yönlü bir animasyonun içerisinde kendisini bulacak. 

ÖRÜMCEK ADAM
Yönetmen
BOB PERSICHETTI, PETER RAMSEY 
Oyuncular
SHAMEIK MOORE, JAKE JOHNSON (XVI), HAILEE STEINFELD

“Issız Adam”, “Babam ve Oğlum”, “Dedemin İnsanları”, “Ulak”, 
“Unutursam Fısılda”, “Tamam mıyız?”, “Çocuklar Sana Emanet” gibi 
filmlere imza atan Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlenip senaryosunu 
kaleme aldığı “Bizi Hatırla” filminin yapımcılığını Avşar Film üstleniyor. 
Filmin başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur 
Kaya ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. Irmak, filmde dramla karışık bir umut 
hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak.

BİZİ HATIRLA
Yönetmen
ÇAĞAN IRMAK
Oyuncular
ALTAN ERKEKLİ, TOLGA TEKİN, ÖZGE ÖZBERK 
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Aquaman, bir DC Comics karakteridir. Vücudu çok dayanıklıdır. 
Atlantis’teki tek sarışın kişi olduğundan kovulmuştur. Su canlılarına 
iletişim kurup hükmedebilir. Su altında çok hızlı hareket eder. Mızrağı en 
güçlü silahlardan biridir. Arthur Curry, Atlantis sualtı krallığının mirasçısı 
olduğunu öğrenir. Artık halkını yönetmek ve dünyaya bir kahraman olmak 
için ilerlemelidir. Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan’ın yönettiği 
filmin başrolünde Jason Momoa, Amber Heard ve usta oyuncu Willem 
Dafoe yer alıyor. 

AQUAMAN
Yönetmen
JAMES WAN
Oyuncular
JASON MOMOA, AMBER HEARD, WILLEM DAFOE 

1980’li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. 
Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot 

Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu 
süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına 

sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç 
kızdır. Bir gün Bumblebee’yi harap halde keşfeder. Çalışma 

ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu 
tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee’yi atölyesine götüren ve 
üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu 

arabanın sıradan bir “tosbağa” olmadığını keşfeder. 

BUMBLEBEE
Yönetmen: 

TRAVIS KNIGHT
Oyuncular: 

HAILEE STEINFELD, JOHN CENA, JORGE LENDEBORG JR. 

Gerçek dünyada yaşayan ünlü bir hazine avcısı, bir 
grup hırsızı hiç bilmedikleri bir dünyada bulunan 

altın boynuzları çalmakla görevlendirir. Bilmedikleri 
dünyaya doğru yola çıkan hırsızlar ne pahasına 

olursa olsun altın boynuzu almaya kararlıdır. Briar 
ve Bramble, oduncu Vick ile birlikte hırsızların 
geldiği bu dünyanın yok olmasını engellemek 

için mücadeleye girişir. Grup, yanlarına aldıkları 
robotla birlikte altın boynuzları hırsızlardan önce 

bulmalıdırlar.

AYI KARDEŞLER
Yönetmen

LEON DING
Seslendirenler

BINGJUN ZHANG, ZHANG WEI, XIAO TAN
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VİTRİN

D&R ÇOK
SATAN

KİTAPLAR

D&R’DAN EN YENİ KİTAPLAR

21. YÜZYIL İÇİN 21 
DERS 
Yuval Noah Harari, KOLLEKTİF KİTAP
“Sapiens” ile 21. yüzyılın en çok ses getiren 
düşünürlerinden biri haline gelen Yuval Noah 
Harari, ilk kitabı “Sapiens”te insanın nasıl 
önemsiz bir hayvandan dünyanın efendisine 
dönüştüğünü, ikinci kitabı “Homo Deus”ta 
çarpıcı öngörüleriyle insanlığın ölümsüzlük, 
mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu 
ele almıştı. “21. Yüzyıl İçin 21 Ders” ise 
yüzyılımızın eşi benzeri görülmemiş 
teknolojik ve ekonomik kırılmalarıyla 
ve yaşanan aralıksız değişimlerle başa 
çıkabilmek için elzem soruları tartışmaya 
açıyor.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
MÜCADELESİ VE ÖZEL 
HAYATI 
İpek Çalışlar, YAPI KREDİ YAYINLARI
Derin ve kapsamlı araştırmalarıyla tanıdığımız İpek 
Çalışlar, Latife Hanım ve Halide Edib biyografilerinden 
sonra Atatürk’ün hayatını kaleme aldı. Çalışlar, Yapı 
Kredi Yayınları’ndan çıkan “Mustafa Kemal Atatürk 
Mücadelesi ve Özel Hayatı”nda Ali Rıza Efendi’nin 
Zübeyde Hanım’a sevdalanmasını, nikahlandıkları 
günü; doğumundan itibaren Mustafa Kemal’in hayatını 
yepyeni bilgiler ışığında yazdı. Bu kitapla Selanik’teki 
hayatlarının ve Pembe Ev’in hikayesini Zübeyde 
Hanım’ın anlatımından okurken, tapu belgelerinden 
yaşadıkları mahalleyi ve sahip oldukları evleri 
keşfedecek, kitaptaki krokiyle Selanik’teki Atatürk’ün 
hayatıyla bağlantılı önemli mekanları daha kolay bulup 
gezeceksiniz. Çalışlar’ın roman akıcılığında kaleme 
aldığı “Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel 
Hayatı”, Mustafa Kemal’in yaşadığı yerlere yapılan 
yolculuklara, tanıklıklara ve belgelere dayanıyor.

DÖNÜŞ
Alberto Manguel, KIRMIZI KEDİ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hatırı sayılır bir 
okur kitlesine sahip olan usta yazar Alberto Manguel’in 
daha önce İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, 

Portekizce ve Arapça gibi dillere çevrilen ustalıklı 
novellası “Dönüş”, Ülker İnce’nin çevirisiyle ilk defa 

Türkçede. Manguel’in diğer novellası “Ayrıntılara Âşık 
Adam” da yakında yine Ülker İnce’nin çevirisiyle 

Kırmızı Kedi etiketiyle okurlarıyla buluşacak. Hayatını 
Roma’da sürdüren, sürdürmekten mutlu olan bir adam, 
yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı ülkesine, kendisi 
için artık yaşamayan bir yere ait o kente geri dönüyor. 

Uçaktan iner inmez şehrin geri kalmışlığını ele veren 
çirkinlikler bir süre sonra yerini tarifsiz bir eğretiliğe, 
hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi bulandıran tuhaf 

tersliklere bırakıyor. Ve ortaya geçmişin kayıplarıyla 
malûl bir kent manzarası çıkıyor.

1
USTALIK GEREKTİREN 

KAFAYA TAKMAMA SANATI
Mark Manson

2
SEN GİTTİN YA BEN ÇOK 

GÜZELLEŞTİM
Nilgün Bodur

3
IKİGAİ – JAPONLARIN UZUN 

VE MUTLU YAŞAM SIRRI
Hector Garcia

4
ÜÇ KIZ KARDEŞ

İclal Aydın

5
21. YÜZYIL İÇİN 21 DERS

Yuval Noah Harari

6
FAHRENHEIT 451

Ray Bradbury

7
BAZI YOLLAR YALNIZ 

YÜRÜNÜR
Özgür Bacaksız

8
PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Zeynep Selvili

9
BEN NEY’İM
Hakan Mengüç

10
EL VEDUD
Tuğçe Işınsu
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MAHMUT ORAN 

ÇEŞİTLİ SANATÇILAR

D&R’DA EN ÇOK SATANLAR

EN YENİ ALBÜMLER

Yerli Albüm aban ı Albüm

Vay Be
Ve Nazan Öncel
arkıları

One

DVD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı
Black Panther
Adalet Birliği
Rampae – Büyük Yıkım
Çılgın Hırsız 3
Suyun Sesi
Tomb Raider
Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti
Hazine Avcıları
İyi Doktor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Number 1 - Dance Hits 2018
Nr1 Hits 2018
Pal Station - Dance Hits 2018
Stresten Uzak…Dinlendiren Klasikler
La Vie En Rose
İstanbul Party Nights
Haris Alexiou 25.Yıl Özel
Lost On You / Laura Ergolizzi
Reputation / Taylor Swift
Shawn Mendes 3 / Shawn Mendes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ve Nazan Öncel Şarkıları / Çeşitli Sanatçılar
Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Volume 1 
Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Volume 2 
Funda Arar / Arabesk
Yeni Aşkım / Sibel Can
Usta Çırak / Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun
Senin İçin Değer / Koray Avcı
Mahsuni’ye Saygı/ Çeşitli Sanatçılar
Maya / Mabel Matiz
Vay Be / Kenan Doğulu

Albümde, sözü ve müziği Kenan Doğulu’ya ait 
beş şarkının yanı sıra, Doğulu’nun Bora Uzer 
ve Ozan Turgut’la yazdığı “Issız Ada” ve Tuğrul 
Eylül Cerrahoğlu ile bestelediği “Vay Be” şarkıları 
dinleyicilerle buluşacak. Kenan Doğulu, “Vay 
Be” albümünde pop, elektronik, etnik ve house 
tarzlarını birleştirmeyi başarmış.

Mekanlarda çaldığı ve binlerce 
kişinin coşkulu bir şekilde eşlik 
ettiği bu parçalardan 15 tanesini 
“One” albümünde bir araya getiren 
Mahmut Orhan, ilk kez kendi 
albümünü dinleyicilerin beğenisine 
sunuyor. Tarkan, Ajda Pekkan, 
Teoman, Ferhat Göçer ve Kenan 
Doğulu albümde şarkıları olan 
isimlerden birkaçı.

Türk Pop Müziğinin kendine 
özgü söz yazarı ve yorumcusu 
Nazan Öncel’in kaleminden çıkıp 
dinleyiciye ulaşan modern klasikler 
farklı müzisyenler tarafından 
seslendirildi. Sezen Aksu, Tarkan, 
Sıla; Koray Avcı, Göksel, Mehmet 
Erdem, Hayko Cepkin gibi yıldızların 
dışında ünlü film yönetmeni Çağan 
Irmak da bir şarkıyı söyleyerek 
albümün sürprizine imza attı. 

KENAN DOĞULU

Yerli Albüm aban ı Albüm DVD
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KOÇ: 06 Ekim’de Venüs 
gerilemesi ortak para iş-
lerinizde sıkıntı ve sorun-
ları karşınıza getirebilir. 

Ortağınız veya partneriniz parasal 
konularda kasım başına kadar bazı 
sıkıntılar yaşayacak. 12, 15, 19 Ekim 
günleri size yeni fırsatlar sunabilir. 
07 Kasım’daki yeniay, ortak parasal 
işlerinizde karar verme aşamasın-
daysanız yeni adımlar ve kararlarla 
sizi destekleyecek. 16 Kasım itiba-
rıyla enerjinizde düşüşler görüle-
bilir. Bu dönemde sağlığınızı ihmal 
etmeyin. 07 Aralık’ta oluşan yeniay, 
güzel adımları, gelecek fırsatlarını, 
eğitim hayatınızdaki önemli karar-
ları karşınıza getirebilir. 22 Aralık’ta 
oluşan  dolunay, aile hayatınızda 
sizi hassas kılabilir. İlginizi onlara 
yönlendirmek durumunda kalabi-
lirsiniz.

BOĞA: 06 Ekim’deki Ve-
nüs gerilemesi özel haya-
tınızda bir takım sorunları 
ortaya çıkartabilir. İliş-

kinizde tansiyonlu durumlar varsa 
bunların arttığını görebilirsiniz. 23 
Ekim’den sonra tamamen kendinizi 
ikili ilişkilerinize vereceksiniz. Her 
türlü ilişki önem kazanıyor. 07 Ka-
sım’da oluşan yeniay özel hayatınız-
da vereceğiniz kararları hızlandıra-
bilir ama Venüs’ün hâlâ gerilediğini 
unutmayın. 23 Kasım’da oluşan do-

lunayda elinize bir miktar para geçe-
bilir. 13 Aralık’ta kafanız para işleriyle 
meşgul olacak ve siz bu konularla 
daha fazla ilgileneceksiniz. 22 Ara-
lık’ta oluşan dolunay, seyahatlerinizi 
hızlandırabilir. Yabancılarla yapıla-
cak olan işlerinizde önemli sonuç-
larla karşılaşabilirsiniz.
 

İKİZLER: Ekimde eğlen-
celi bir dönem başlıyor. 
06 Ekim’de Venüs iş ve 
hizmet alanlarınızda ge-

rileyecek. Bu alanlarda iyi ilişkiler 
içinde olduğunuz kişilerle aranızda 
sorunlar ve sürtüşmeler ortaya çı-
kabilir. 10 Ekim’de Merkür iş ve hiz-
met alanlarınıza geçerek yaşadığınız 
aksilik ve sorunlara çözüm üretme-
nizi sağlayabilir. 12-15 Ekim tarihleri 
arasında bu konularda desteklene-
ceksiniz. 08 Kasım’dan itibaren bir 
yıl boyunca özel hayatınızda ve iş 
hayatınızda güzel fırsatlar karşınıza 
gelebilir. 17 Kasım’dan itibaren ikili 
ilişkilerinize, evliliğinize, ortak işleri-
nize gereken özeni göstermelisiniz. 
07 Aralık’ta oluşan yeniay ile beraber 
ilişkilerinizde almak istediğiniz karar-
larınızı uygulamaya koyabilirsiniz. 06 
Aralık’ta Merkür de düzelmiş bulu-
nuyor. 13 Aralık’a kadar bekleyerek 
daha doğru adımlar atabilirsiniz. 22 
Aralık’ta oluşan dolunayda elinize 
para geçirebilir.

YENGEÇ: 06 Ekim’de 
Venüs aşk evinizde ge-
rileyecek. Bu alanda 
sekiz yıl önce yaşadı-

ğınız olayların bir benzeri karşınıza 
gelebilir. 23 Ekim’den sonra aklınız 
fikriniz aşk hayatınızda olabilir. 24 
Ekim’de oluşan dolunay, sosyal çev-
renizde aktiviteleri, olayları hızlandı-
rabilir. 08 Kasım’dan sonra Jüpiter 
sağlık alanlarınızı aydınlatacak. Sağ-
lığınızda sıkıntı çektiğiniz konular-
da ferahlamalar yaşayabilirsiniz. 23 
Kasım’da oluşan dolunay, sizi biraz 
zorlayabilir. İşinizle ilgili konularda 
önemli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. 
07 Aralık’ta oluşan yeniay işinizle ve 
sağlığınızla ilgili konularda yeni baş-

langıç ve kararlarınızı destekliyor. 13 
Aralık ve sonrasında  sağlığınızı göz-
den geçireceğiniz bir döneme gire-
ceksiniz. 15 gün boyunca kontrolle-
rinizi yaptırabilirsiniz.

ASLAN: 06 Ekim’de Ve-
nüs ev ve aile alanlarınız-
da gerileyecek. Aile bü-
yüklerinizden bazılarıyla 

aranızda anlaşmazlıklar oluşabilir. 
10 Ekim’de oluşan yeniayda satış, 
reklam, pazarlama, tanıtım gibi alan-
larda güzel adımlar ve yeni başlan-
gıçlar yapabilirsiniz. 07 Kasım’da-
ki yeniay aile ve ev hayatınızdaki 
olumlu gelişmeleri hızlandıracak. Ev 
alım, satım, kiralama, yer değiştirme 
gibi konularda elinizi çabuk tutma-
lısınız. 16 Kasım’da ortak para işle-
riniz gündeme gelecek. 07 Aralık’ta 
oluşan yeniay yeni aşk adımlarını, 
keyfi, sanatsal ve kreatif alanları, 
sportif faaliyetleri destekliyor. Yalnız 
bu alanlarda para harcamalarınıza, 
parasal kandırılmalara dikkat edin. 
21 Aralık’ta aşkta şansı ve mutluluğu 
yakalayabilirsiniz sevgili aslanlar.

BAŞAK: 06 Ekim’de Ve-
nüs geriliyor. İletişim, 
satış, reklam, pazarlama 
gibi işlerinizde bazı sı-

kıntılı sorunlara kasım ortasına ka-
dar açıksınız. Sıkılganlıklarınız, tep-
kileriniz 10, 11, 19, 31 Ekim’de yüksek 
olacağından bazı ilişkilerinizi tavır-
larınızla bozduğunuzu görebilir-
siniz. 12, 15, 22  Ekim tarihlerinde 
düşüncelerinizi yaratıcı kanallara, 
kreatif işlerinize yönlendirebilirsi-
niz. 28, 29 Ekim’deki şansınızı bu 
anlamda iyi kullanın. 09 Kasım’da 
daha öncede başlattığınız maddi 
işlerinizde güzel etkileşimler altında 
olacaksınız. 23 Kasım’da oluşan do-
lunay kariyerinize kendinizi verme-
niz gerektiğini gösterebilir. 07 Ara-
lık’ta ev ve aile alanlarınızda oluşan 
yeniayda ev, emlak ve ailevi konu-
larda önemli kararlarınızı devreye 
sokabilirsiniz. 06-25 Aralık tarihleri 
arasında dikkatli olun. 21 Aralık’ta 
hayatınızın fırsatı karşınıza gelebilir.

Hande Kazanova’dan
EKİM-KASIM-ARALIK 2018 

BURÇ YORUMLARI

ASLAN: 
nüs ev ve aile alanlarınız
da gerileyecek. Aile bü
yüklerinizden bazılarıyla 

aranızda anlaşmazlıklar oluşabilir. 

BAŞAK: 
nüs geriliyor. İletişim, 
satış, reklam, pazarlama 
gibi işlerinizde bazı sı

kıntılı sorunlara kasım ortasına ka

BOĞA: 
nüs gerilemesi özel haya
tınızda bir takım sorunları 
ortaya çıkartabilir. İliş

kinizde tansiyonlu durumlar varsa 

YENGEÇ: 
Venüs aşk evinizde ge
rileyecek. Bu alanda 
sekiz yıl önce yaşadı

ğınız olayların bir benzeri karşınıza 

İKİZLER: 
celi bir dönem başlıyor. 
06 Ekim’de Venüs iş ve 
hizmet alanlarınızda ge

rileyecek. Bu alanlarda iyi ilişkiler 

ASTROLOJİ



TERAZİ: 06 Ekim’de Ve-
nüs para alanlarınızda 
gerileyecek. Ekim sonuna 
kadar parasal konularda 

sıkıntı ve sorunlarla uğraşabilirsiniz. 
24 Ekim’de oluşan dolunay ortak 
parasal konularda beklenmedik ani 
olay ve kararları hızlandırabilir. 31 
Ekim’den sonra eğitim ve öğrenim 
hayatınızda ilgi alanlarınızın peşinden 
gidebilirsiniz. 07 Kasım’da oluşan ye-
niay, parasal konularda son şansları 
elde etmek adına kullanılabilir. 17 Ka-
sım’da Merkür geriliyor. Yakın çev-
renizle olan iletişiminize dikkat edin. 
İletişimsel işlerinizde başlangıçlardan 
ve önemli adımlardan kaçının. 26, 27 
ve 28 Kasım’da önceden konuşul-
muş ama yarım kalmış bir iş teklifinin 
sonuçlanması keyfinizi yerine geti-
recek. 02 Aralık’tan sonra kazançla-
rınıza, getirlerinize, yatırımlarınıza ve 
harcamalarınıza kanalize olabilirsiniz. 
İş alanlarınızda 03-06 Aralık tarihleri 
arasında enerjinizi yüksek tutun, bazı 
hayal kırıklıkları oluşabilir. 22 Aralık’ta 
oluşan dolunayda kariyerinize ve iş 
hayatınıza yöneleceksiniz.
 

AKREP: 06 Ekim’de Ve-
nüs sizin burcunuzda ge-
rileyecek. 31 Ekim’e kadar 
özel hayatınızda, ikili iliş-

kilerinizde önemli kararlar almayın. 
12, 15 ve 22 Ekim tarihlerinde girişim-
leriniz sizi destekleyecek. Özel haya-
tınızdaki zorlanmaları bu dönemde 
işinize yoğunlaşarak aşabilirsiniz. 
07 Kasım’da oluşan yeniayla birlikte 
önemli işlerinizdeki başlangıçlarını-
zı devreye sokacaksınız. 08 Kasım 
ve sonrasında maddi konularda çok 
şanslı bir döneme merhaba diyebi-
lirsiniz. Jüpiter para kazanımlarınızı 
arttıracak. 23 Kasım’da oluşan dolu-
nay, ortak parasal konularda hassas 
oluşumları karşınıza getirebilir. 02 
Aralık’ta Venüs’ün sizin burcunuza 
geçmesiyle beraber ilişkileriniz gün 
yüzüne çıkmaya başlıyor. 07 Ara-
lık’ta oluşan yeniay seneyi huzurla ve 
maddi anlamda bollukla kapatmanızı 
sağlayacak. 21 Aralık’ta güzel bir teklif 
alacaksınız. Bu teklifle yeni yıla güzel 
bir adım atacaksınız.

YAY: 06 Ekim’de Venüs 
gerileyecek. İş ve hiz-
met alanlarınızda sıkıntı 
ve sorunlar, arkadaşları-

nızla ilişki problemleri karşınıza ge-
lebilir. 10 Ekim’den sonra özel ha-
yatınızda ve kariyerinizde bazı geri 
çekilmeler oluşabilir. 24 Ekim’de 
oluşan dolunayda iş, hizmet alan-
larınızda ani kararlar alabilirsiniz. 
07 Kasım’daki yeniayda harekete 
geçmeyin. Önemli adımlar atmayın. 
Henüz zamanınız gelmedi, bekleyin. 
26-28 Kasım hayatın size gülümse-
diğini göreceksiniz. Hem özel haya-
tınızda, hem de kariyerinizde büyük 
bir teklif veya fırsat ayağınıza gele-
cek. 02 Aralık’tan sonra  dinlenmek, 
kendinize ve ruhunuza daha çok va-
kit ayırmak isteyeceksiniz. 07 Ara-
lık’ta oluşan yeniay, hayatınızla ilgili 
önemli adım ve kararları başlatma-
nız adına harika bir yeniay. Ev, em-
lak alım satım işlerinizde 06, 07 ve 
25 Aralık tarihlerinde dikkatli olun, 
yanılgılar oluşabilir.

OĞLAK: Ekim başında 
iş ve kariyer hayatınızda 
kafanıza takılı bir sürü 
konu olabilir. 11-19 Ekim 

tarihleri arasında harcamalarınıza 
dikkat edin, bazı işlerinizde dengeyi 
tutturmak kolay olmayabilir. Neyse 
ki hızlı ve derin düşünce yapınızla 
sorunlarınızı halletmenin de yolları-
nı kolaylıkla bulacaksınız. 15 ve 22 
Ekim’i kullanın. 07 Kasım’daki yeni-
ay, gelecek adımlarınızı hızlandıra-
bilir, yeni ortamlar ve çevreler için 
kararlar alabilirsiniz. 22 Kasım’dan 
sonra sağlığınıza dikkat etmek, vi-
taminlerinizi ihmal etmemek, tak-
viyeler yapmak yerinde olacak. 07 
Aralık’taki yeniayda kötü alışkanlık-
larınızdan kurtulmak için harekete 
geçebilirsiniz. Sağlığınıza gereken 
özeni gösterin. 16 Aralık önemli iş-
lerin yükümlülüğü altındasınız ama 
bunlar keyifli sorumluluklar olacak 
sevgili Oğlaklar. 22 Aralık itibarıyla 
kendinizi göstereceğiniz bir dönem 
başlıyor. Bu dönemde karşınıza 
yeni iş fırsatları da çıkabilir, karar 
vermekte zorlanacaksınız.

KOVA: 06 Ekim itiba-
rıyla kariyer evinizde 
gerileyecek olan Venüs 
toplum önü işlerinizde 

ve kariyerinizde üstlerinizle olan 
ilişkileri zorlayabilir. Ama 26-28-29 
Ekim tarihlerinde kariyer ve top-
lum önü işlerinizde güzel şanslar 
yakalayacaksınız. 07 Kasım’da olu-
şan yeniay önemli. Bu dönemde 
önemli kararları devreye sokabilir-
siniz. 23 Kasım’dan itibaren birkaç 
gün boyunca aşk kapınızı çalabilir. 
26, 27, 28 Kasım tarihlerinde çok 
büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. 
Organizasyonlar, davetler, aktivi-
teler devrede olacak. 02 Aralık iti-
barıyla Venüs kariyer alanınıza gi-
riyor. Kendinizi göstereceğiniz bir 
dönem başlıyor. Sosyal çevrenizle 
ilgili kararlar ve hareketlenmeler 07 
Aralık’ta hızlanabilir. 22 Aralık’taki 
dolunay, iş, hizmet ve sağlığınızla 
ilgili konularda duygusal kararları 
karşınıza getirebilir.

BALIK: Maddi sorunları-
nızı 03 Ekim’de yaşanan 
olayların sonrasında çö-
zeceksiniz. Zorluklar ge-

ride kalacak, hiç endişelenmeyin. 
06 Ekim itibarıyla seyahat, yaban-
cılarla yapılacak olan işler, yurtdışı 
bağlantılı konular, eğitim, medya, 
ticaret, hukuk konularında zor-
lanmalar oluşabilir. 19-22 Ekim’de 
sosyal çevrenizden gelecek des-
teklerle rahatlayacaksınız. 09, 11 
ve 15 Kasım tarihleri sizin için beş 
yıldızlı günler. Bu fırsatı iyi değer-
lendirin. 16 Kasım’da Venüs’ün dü-
zelmesiyle beraber maddi konular-
da ve ilişkilerde rahatlayacaksınız. 
23 Kasım’da oluşan dolunayda aile 
ve ev hayatınıza daha fazla özen 
göstermelisiniz. 07 Aralık’ta olu-
şan yeniayla birlikte kariyeriniz ve 
iş hayatınızda konuşma ve görüş-
meleriniz hızlanıyor. 13 Aralık’tan 
sonra sürpriz tekliflere hazır olun. 
21 Aralık’ta çok büyük ve fırsatlı bir 
iş yakalayacaksınız. Aralık ayın-
da bolluk ve bereketi tadacaksınız 
sevgili balıklar. Yeni yıla girerken 
şans sizden yana olacak.
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nüs para alanlarınızda 
gerileyecek. Ekim sonuna 
kadar parasal konularda 

sıkıntı ve sorunlarla uğraşabilirsiniz. 

KOVA: 
rıyla kariyer evinizde 
gerileyecek olan Venüs 
toplum önü işlerinizde 

ve kariyerinizde üstlerinizle olan 

BALIK: 
nızı 03 Ekim’de yaşanan 
olayların sonrasında çö
zeceksiniz. Zorluklar ge

ride kalacak, hiç endişelenmeyin. 
AKREP: 
nüs sizin burcunuzda ge
rileyecek. 31 Ekim’e kadar 
özel hayatınızda, ikili iliş

kilerinizde önemli kararlar almayın. 

OĞLAK: 
iş ve kariyer hayatınızda 
kafanıza takılı bir sürü 
konu olabilir. 11-19 Ekim 

tarihleri arasında harcamalarınıza 

YAY: 
gerileyecek. İş ve hiz
met alanlarınızda sıkıntı 
ve sorunlar, arkadaşları

nızla ilişki problemleri karşınıza ge
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EtkinliklerTERRACITY

TerraCity’de Alışveriş Uçuş Mili Kazandırıyor
TerraCity Müzik Festivali
Kitap Kumbaraları Çocuklar İçin Doldu Taştı
Elden Ele Mutluluk Festivali
Dr. Ayşegül Çoruhlu Alkali Yaşamı Anlattı
İsmail Küçükkaya’ya Sevgi Seli
TerraCity’de Güzellik Günleri
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TerraCity’de Alışveriş

TerraCity Alışveriş Merkezi açıldığı ilk günden itibaren Antalyalılara 
farklı bir atmosferde alışveriş yapma imkânı sunuyor. Yapılan etkinlik ve 
kampanyalarla adından sıkça söz ettiren TerraCity bu kez ziyaretçilerine 
alışveriş karşılığı mil kazanma şansı sunuyor. 

Global Miles uygulamasına katılmak için öncelikle iOS veya Android 
cihazlara uygulamanın indirilmesi gerekiyor. Uygulamaya katılan 
ziyaretçilerimiz havayolu şirketi fark etmeksizin iç hat uçuşlarından mil 
kazanacak. Üstelik Global Miles uygulamasını telefonuna indirdikten 
sonra QR kodunu uygulama içinde bulunan “Harcadıkça Mil Kazan” 
kısmına okutan ziyaretçilerimiz 100 mil kazanacak. 
                
Kampanyada ziyaretçilerimiz TerraCity AVM bünyesinde bulunan 
mağazalardan (kuyum, döviz bürosu, şans oyunları, tütün ve alkol 
harcamaları hariç) aynı gün içerisinde yapılan 100TL ve üzeri alışverişe, 
1 TL’ye karşılık 1 mil kazanacak. Fişlerin işlenmesi ve uygulamanın detaylı 
anlatımı için AVM danışma noktasından bilgi alabilirsiniz.

UÇUŞ MİLİ KAZANDIRIYOR
TerraCity’de AlışverişTerraCity’de Alışveriş
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TerraCity Alışveriş Merkezi Antalya’da ilk 
kez müzik dünyasının dört efsane ismini bir 
araya getirerek Müzik Festivali kapsamında 
Antalyalılarla buluşturdu. 2-3 Haziran’da 
gerçekleşen festivalde; 2 Haziran Cumartesi 
günü ünlü rock ve elektronik müzik şarkıcısı 
Pamela ve Türk Rock müziğinin sevilen 
gruplarından Yüksek Sadakat sahne aldı. 
3 Haziran Pazar günü Antalya’nın beğenilen 
gruplarından Cambaz ve Türk Rock müziğinin 
güçlü isimlerinden Teoman en güzel şarkılarını 
ziyaretçilerimizle söyledi. Sahne şovları ile 
başlayan heyecanın ve eğlencenin doruğa 
çıktığı Müzik Festivali’nde Antalyalılar doyasıya 
eğlendi. Muhteşem bir atmosferde AVM 
teras katında gerçekleşen TerraCity Müzik 
Festivali’ne ilgi yoğundu.

TerraCity 28 Nisan-08 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında topladığı kitaplarla iköğretim okulu 
öğrencilerine ışık oldu. AVM’nin farklı yerlerine 
bırakılan kitap kumbaralarına ziyaretçiler, 
AVM çalışanları ve ekranların sevilen ismi 
gazeteci İsmail Küçükkaya da kitap bıraktı. 
Küçükkaya’nın kampanyayı sosyal medya ve 
televizyondan duyurmasıyla kampanyaya ilgi 
çığ gibi büyüdü. Antalya’nın Kepez ilçesindeki 
bir okula daha önce de bisiklet dağıtımı 
ve bisiklet parkı yapan TerraCity yönetimi, 
sosyal sorumluluk projelerinin artarak 
devam edeceğini, gençlerimizin geleceğimizi 
şekillendirmesi için onlara ışık olmaktan 
mutluluk duyduklarını söyledi. 

EFSANELER SAHNEDE

ÇOCUKLAR İÇİN

TerraCity Müzik Festivali’nde

TerraCity Kitap Kumbaraları

TerraCity Müzik Festivali’nde
TerraCity Müzik Festivali’nde
TerraCity Müzik Festivali’nde

DOLDU TAŞTI
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TerraCity Alışveriş Merkezi; Mutlu Portakal 
Kadın Kooperatifi iş birliği ile hayata geçen 
Elden Ele Mutluluk Festivali’nde butik üretici 
kadınlara ev sahipliği yaptı. AVM teras katında 
hazırlanan alanda kadınların ellerinde hayat 
bulmuş en güzel tasarımlar 12-13 ve 19-20 Mayıs 
tarihlerinde Antalyalılarla buluştu. Festivale 
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal konuk 
olarak katıldı. Başkan Uysal;  21 öyküden oluşan 
ilk öykü kitabı “Lavinya’nın Aşkla İmtihanı”ndan 
kesitler okuyarak katılımcılarla söyleşi de yaptı.

ELDEN ELE MUTLULUK

Mutlu Portakal Kadın 
Kooperatifi ile

Sanata, çevreye, eğitime, sağlığa ve sosyal sorumluluk 
projelerine verdiği önemle adından sıkça bahsettiren TerraCity, 
anti-aging yaklaşımlarını ülkemizde ilk uygulayan hekimlerden 
Dr. Ayşegül Çoruhlu’yu Antalyalılarla buluşturdu.

TerraCity terasta düzenlenen ve soru cevap şeklinde geçen 
interaktif seminerde tüm diyet önerilerinin eksik bıraktığı 
parçaları yerine koyan bilgileri izleyicilerle paylaşan Dr. Ayşegül 
Çoruhlu, sağlıklı ve bilinçli beslenmenin hücre yenilenmesinde 
önemli rol oynadığına dikkati çekti, bol bol meyve, sebze, 
bakliyat ve ceviz tüketilmesini önerdi. Doğadaki ürünlerin 
tarladan sofraya gelene kadar çok sayıda işlemden geçtiğini 
bu nedenle özellikle katkı maddeli yiyecek ve içeceklerden 
mutlaka kaçınılması gerektiğini vurgulayan Dr. Ayşegül Çoruhlu, 
hastalanmamak ve sağlıklı kalmak isteyenlerin 10-20-50 yıl 
sonrasını düşünerek bilinçli beslenmelerini istedi. 

Aynı zamanda “Alkali Diyet”, “Tokuz Ama Açız”, “ Kuantum 
Beslenme” adlı kitaplarının da yazarı olan Dr. Ayşegül Çoruhlu, 
söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı ve sevenleriyle bol bol 
fotoğraf çektirdi.

ALKALİ YAŞAMI ANLATTI
Dr. Ayşegül Çoruhlu
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Antalya’nın fark yaratan alışveriş ve 
yaşam merkezi TerraCity’de Güzellik 
ve Bakım Günleri kapsamında dünyaca 
ünlü koku uzmanı Bihter Ergül katılımı 
ile “Kokunuz Sizi Anlatır” etkinliği 
gerçekleştirildi. Dünyada sayılı koku 
uzmanları arasında bulunan Ergül, 
5 Mayıs’ta gerçekleştirilen etkinliğe doğru 
parfüm seçimi ve kokular üzerine söyleşi 
ile başladı. Söyleşiden sonra sosyal 
medyada yapılan yarışmamızı kazanan 
ziyaretçilerimize sahnede kişiye özel koku 
tasarımı yapılarak hediye edildi.

TerraCity Alışveriş Merkezi, geleneksel hale getirdiği Kültür ve 
Sanat Buluşmaları kapsamında bu kez ekranların sevilen yüzü 
gazeteci İsmail Küçükkaya’yı Antalyalılarla buluşturdu.
  
Düzenlediği farklı konulardaki söyleşi ve renkli konuklarıyla 
dikkat çeken TerraCity AVM,  bir televizyon kanalında “Çalar 
Saat” adlı haber programı ile her sabah evlere konuk olan 
gazeteci-televizyoncu İsmail Küçükkaya ile TerraCity’de 
Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği bir söyleşi gerçekleştirdi. 

İsmail Küçükkaya, gazetecilik ve yayın hayatındaki tecrübelerini 
de Antalyalılarla paylaştı ve her şeye rağmen mesleği sağlıklı 
bir şekilde sürdürmenin önemine dair düşüncelerini aktardı. 
Küçükkaya, söyleşinin ilerleyen saatlerinde dinleyicilere de 
söz hakkı verdi. İnteraktif söyleşinin ardından fotoğraf çekimi 
sırasında İsmail Küçükkaya’ya Antalyalılar tarafından sevgi seli 
yaşatıldı.

GÜZELLİK GÜNLERİ

SEVGİ SELİ

TerraCity’de

İsmail Küçükkaya’ya 

TerraCity’de
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ACCESSORIZE 533 407 66 18
ADIDAS 323 68 30 / 533 682 44 63
ADIDAS KIDS 318 17 84-81
ADL 323 91 90-80-70
ALDO 850 502 48 78
ALTINYILDIZ CLASSICS 324 90 78
ANTALYA FIX 318 15 88
ARÇELİK 318 16 99
ARMAĞAN OYUNCAK 324 78 24 / 533 167 00 38
ARMANI EXCHANGE 318 17 00 / 532 312 33 73
ASC SILVER 0507 663 71 70
ATASAY 318 15 03
AY-YILDIZ 318 11 99
B&G STORE 318 11 01
BAMBİ 323 43 77-78
BAY DÖNER 318 17 16
BENETTON 318 15 58
BERNARDO 323 71 02 - 0530 385 24 56
BERSHKA 324 17 08
BEYMEN BUSINESS 324 90 75 / 0530 969 98 32
BEYMEN CLUB 318 17 77
BOMBTY 0533 030 30 32
BOYNER SPORTS 850 281 29 03
BRANDROOM 324 90 22
BURBERRY 324 19 35 / 530 232 86 79
BURGER KING 323 86 99 / 530 265 84 48
CAMPER 324 86 79
CAR WAX / OTO YIKAMA 318 16 17
CARL’S JR. 318 16 15
CELLA 323 42 02
CEYO 323 35 46
CHAKRA 324 88 48
CHAY TEA 0532 447 60 45
CINEMAPINK 318 16 91
COLIN’S 324 39 90
COQUET 318 17 74
D&R 318 15 97
DAGİ 324 23 55
DAMAT ADV TWEEN 324 09 69
DECATHLON 318 16 11
DEFACTO 324 08 41
DEICHMANN 323 58 21
DERİMOD  324 25 89
DESA 318 17 78
DESÜ TERZİ 324 49 49
DIVARESE 318 17 90
DRY CENTER 318 15 55
EFOR 323 94 02 / 0530 298 03 76
EKOL 318 10 10
EMO OPTİK 323 81 70
ENGLISH HOME 0850 290 39 07
EVES ICECREAM 0546 866 55 58
FAİK SÖNMEZ 323 74 79
FENERIUM 324 78 66
FESLİKAN MANTI 323 80 35
FLORMAR 0533 031 02 84
FOREVER NEW 318 12 90
G-LINGERIE 318 16 75
GANT 324 88 05
GAP 324 95 36
GOLDEN ROSE 318 17 18
GÖZ GROUP 318 17 67
GRATIS 318 17 07
HACIOĞLU LAHMACUN 318 10 18-19
HARIBO 0542 514 28 94
HATAY YÖRESEL 318 15 85
HD İSKENDER 323 03 76
HOTİÇ 323 59 63
HUGO BOSS 323 17 56
HUMMEL 323 41 22 - 0530 555 51 14
İNCİ 323 65 08 / 0541 937 40 56
INTERSPORT 323 46 01
İPEKYOL 324 75 28
JACK&JONES 318 11 33
JOURNEY 0530 968 60 56
JUMBO 850 432 98 33
KARACA 533 894 59 76
KARE DÖVİZ 324 51 51 / 324 83 84
KEMAL TANCA 324 95 90
KEYFCASE 0534 965 36 09
KFC 0507 446 46 80
KIEHL’S 0850 221 34 99
KİP 323 58 90
KÖFTECİ RAMİZ 324 80 68
KOTON 324 82 88
L’OCCITANE 318 15 14
LACOSTE 324 18 35
LC WAIKIKI 324 80 34
LEVI’S 318 11 10

LOFT 318 15 24
LOSTRA PODYUM 33 0535 319 92 89
LOVE MY BODY 323 38 60
LUFIAN 324 57 77
M.A.C 318 13 02
MACRO CENTER 0850 229 86 71
MADAME COCO 324 86 87
MANGO 324 38 94 / 324 37 70
MARKS&SPENCER 323 88 12
MASSIMO DUTTI 324 80 20
MAVİ 323 91 59 / 323 57 36
MC DONALD’S 323 69 12
MEDIA MARKT 0850 222 15 00 / 320 05 37
MEY KUAFÖR 324 78 58-59
MICHAEL KORS 324 93 64
MIDPOINT 324 12 35
MINIPICCO 318 16 18
MINISO 318 17 63
MOTHERCARE 324 89 65
ND TANTUNİ&KUMPİR 318 16 66
NETWORK 324 55 10 / 0530 973  42 10
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ASC SILVER K2
BAMBİ 28
BERNARDO 36
CHAKRA 32
COLIN’S 12
DECATHLON 21
DEICHMANN 30
D&R 1A
ENGLISH HOME 35
FENERIUM 31
HARIBO K1
HUMMEL 24

INTERSPORT 10
JACK&JONES 18
JUMBO 3
KARACA 37
LEVI’S 11
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NIKE 16

PANDORA 15
PINK&MORE 7
ROBERT’S COFFEE 39
SAAT & SAAT 26
SAMSUNG D.P. 22
SHOP&SHOES 13
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THE BODY SHOP 29
TÜRK TELEKOM 34
VODAFONE 33
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