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Yaz TerraCity’de
Yaşanır
Yazın renkleri vitrinlerimize yansırken düzenlediğimiz heyecanlı ve renkli etkinlikler
de ziyaretçilerimizin hayatına renk katmaya devam ediyor.
Sanata, çevreye, eğitime, sağlığa ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle
adından sıkça bahsettiren ve yıl boyu düzenlediği birbirinden eğlenceli, renkli ve
yaşama dair fark yaratan etkinliklerle alışverişi keyifli hale getirmeye devam eden
TerraCity’nin gündemi geçtiğimiz aylarda da çok yoğundu.
Yılın en romantik günlerinden Sevgililer Günü’nde hoş bir seda ile müzik dolu bir
gün yaşamak isteyenlerin adresi yine TerraCity oldu. TerraCity Alışveriş Merkezi’nde
10-14 ve 18 Şubat tarihlerinde Love Weekend konserleri kapsamında Türk Pop
müziğinin sevilen isimlerinden Cem Belevi, Yüksek Sadakat, rock ve caz müziğinin
etkileyici güzel sesi Su Soley ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşattı. Kültür ve
sanat buluşmaları kapsamında ünlü yazar Metin Hara da 17 Şubat’ta hayranlarıyla
TerraCity’de buluştu.
Türkiye’nin en önemli spor organizasyonlarından kabul edilen ve alt kategorileri ile
bir spor festivali havasında gerçekleşen Runatolia Maratonu’nu 13’üncüsü 03-04
Mart tarihlerinde TerraCity AVM’nin sponsorluğunda düzenlendi. Runatolia, bu yıl da
2 Mart Cuma günü TerraCity AVM’de koşuculara verilen geleneksel Makarna Partisi
ile başladı. Destekçileri arasında olmaktan her zaman gurur duyduğumuz Runatolia
organizasyonun en ilgi çekici etkinliği Runatolia Yüksek Topuk Koşusu, Minikadımlar
ve TerraCityRun Halk Koşusu yine TerraCity Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşti. Bu
yılın sürpriz konuğu ünlü sunucu Burcu Esmersoy’du.
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Yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden TerraCity, 21-29 Nisan tarihleri
düzenlediği Teknoloji Festivali’nde ziyaretçilerini hem bilgilendirdi hem eğlendirdi.
Festival alanında 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ilginç ev araç-gereçlerinden,
kişisel eşyalardan ve hobi malzemelerine kadar renkli ve eğlenceli objeler yer
aldı. Festivalin en eğlenceli kısımlarından biri de Gif-Booth oldu. Gif-Booth’ta tüm
katılımcılar eğlenceli, hareketli fotoğraflar çektirme şansı yakaladı.
Dergimizin de gündemi TerraCity etkinlikleri gibi renkli ve heyecanlı konulardan
oluşuyor. Okurlarımız yaz modasının gündemini ve tüm trendlerini moda
sayfalarımızdan takip edebilir. Güzellikten sağlığa, dekorasyondan teknolojiye,
fotoğraftan UCI Gran Fondo Antalya’ya yaşamın her rengini anlatan konularımızı
beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.
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A DV E R TO R I A L

KİP’te

ERKEKLER BU YAZ
ÇOK TRENDY!

KİP 2018
İLKBAHAR/YAZ
KOLEKSİYONU’NDA
TASARIMLAR,
RENKLER VE
DESENLER
DOĞADAKİ
DEĞİŞİMDEN
İLHAM ALINARAK
YENİ BİR BAKIŞ
AÇISIYLA
YORUMLANDI
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KİP, sürekli kendini yenileyen doğadan aldığı ilhamla
hazırlanan 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda
genç, renkli, enerjik ve trendy tasarımları erkeklerin
beğenisine sunuyor. Lacivert, gri, mavi, haki, taş gibi
klasiklerin yanı sıra mint, oranj, mor, pembe gibi
farkındalık yaratan renklerle güçlenen koleksiyonda;
casual görünümler ön plana çıkıyor.
Koleksiyonda; çizgili, ekose, buklet, jakar desenli,
renkli casual ceketler anahtar parça haline
gelirken pantolonlarda bu sezon fit kesimlere pilili
modeller eşlik ediyor. Ekose, jakarlı, flamlı ve örme
pantolonlar da emprime, ekoseli, keten, metraj
nakışlı, çizgili gömleklerle şık bir ikili oluşturuyor.
Sezonda erkeğin stilinde ceket gibi güçlü bir
görünümü olan rahat kesimlere sahip hırkalar, çift
taraflı giyilebilen özel tasarım deri ceketler, ince
montlar da ilkbahar ve serin yaz akşamlarının tadını
çıkarmak için ideal. Takım elbise ve ceketlerle bile
beraber kullanılabilecek şıklıktaki baskılı, geometrik
ya da floral desenli hakim ve polo yaka tişörtler de
koleksiyonda güçlü bir yere sahip.
Yaz Davetlerine Özel Koleksiyon!
Bu sezon özellikle mezuniyete ve yaz davetlerine
hazırlanan erkekleri çok iddialı modeller bekliyor.
Fit kesim takım elbise ve smokinlerin pembe,
buz mavisi gibi çarpıcı renkler ve özel kumaşlarla
birleştiği koleksiyon erkeklerin vazgeçilmezi olacak.

YAZ 2018
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FAİK SÖNMEZ

YAZ SEZONUNUN ÖNE ÇIKAN PARÇALARINI STİLİNİZE
TAŞIRKEN MODA DÜNYASININ YENİLİKLERİNDEN İPUÇLARI
ALABİLİRSİNİZ. RENKLİ VE İÇ AÇICI YAZ GARDIROBUNUZ
İÇİN SAYFALARIMIZA HOŞ GELDİNİZ.
YAZI: D E R YA K I R I M
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Zamansız sıklık

Faik Sönmez 2018 İlkbahar/
Yaz Koleksiyonu’nda, özgür
omuzların vurgulandığı
tasarımlara gündüzden geceye
geçişte şıklıkla kullanılabilecek
nakışlı, dantelli ve çiçekli
bomber ceketler eşlik ediyor
ve koleksiyonu özel parçalarla
harmanlayarak zamansız ve
modern bir koleksiyon sunuyor.

Zarif seçim
67 yıllık deneyimiyle ayakkabı modasını yeniden
yorumlayarak, her koleksiyonda modaya yeni bir
soluk kazandıran Kemal Tanca, yeni koleksiyonu
ile dikkat çekiyor. Topuklu ayakkabılardan spor
ayakkabılara kadar uzanan geniş koleksiyonda
birbirinden farklı tarz ve kullanıma uygun onlarca
model arasında seçim yapmakta zorlanacaksınız.

Tüy gibi hafif
Swatch Anneler Günü’nde tüm anneler için ince, okunması kolay
ve tüy gibi hafif Skinpivone saati tasarladı. Silikon kayışının
üzerindeki renkli çiçekler ve özel çantasıyla birlikte gelen bu
saat, dünya çapında tüm annelerin bu özel gününü kutluyor.
YAZ 2018
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Hayatın
her anında

y’de

Decathlon TerraCit

Şimdi bahaneleri bir kenara bırakıp temponuzu
arttırmanın tam zamanı! Yaz sezonuna
hazırlanmak için pratik egzersiz aletleri,
bisikletler, koşu ve yürüyüş ayakkabıları, özel
tekstillerden üretilen fitness kıyafetleri ve daha
pek çok ürün TerraCity’de 23 Nisan’da açılan
Decathlon’da... 70 farklı spor dalında binlerce
ürün sunan Decathlon’da hem kendiniz hem
de sevdikleriniz için hediye seçeneklerini
bir arada bulabilirsiniz. Fitness’tan yogaya,
bisikletten koşuya, tenisten yüzmeye, yelkenden
trekking’e her spor dalıyla ilgili yüzlerce çeşit
spor ekipmanı, tekstil ürünleri ve aksesuarları
arasından annenize uygun bir hediye
seçebilirsiniz. Decathlon’un en büyük özelliği,
en yenilikçi ve en kaliteli spor ekipmanlarını
mümkün olan en uygun fiyatlarda sunuyor
olması.
12

İnci’nin 2018 İlkbahar/Yaz
Koleksiyonu ayakkabı,
çanta, deri ceket ve
aksesuar modelleri ile
yaşamdan keyif alan
kadınlara kendilerini
iyi hissedecekleri
tasarımlarla eşlik ediyor.
İnci’nin Gamze Saraçoğlu
Kreatif Direktörlüğü’nde
hazırlanan 2018 İlkbahar/
Yaz sezonu, hayatın
özgür, dinamik, eğlenceli
anlarına gönderme
yapıyor.

i

Shea yašı mucizes

Suların kireçli yapısı, şaşırtan iklim değişiklikleri
bize hayatın eskisi gibi olmayacağını da
hatırlatıyor. L’Occitane, çareyi dünyada bilinen
en güçlü besleyici yağı Shea ile açıklıyor. Shea
meyvesi ısıtıldığında ortaya çıkan özü ise saç
ve ciltteki lipitleri besleyen, yenileyen ve hasar
gideren altın renkte bir esansiyel yağ içeriyor.
Ciltte yumuşakça kayarak hızlıca emilen ve
yapışkan bir his bırakmayan yağın zamansız
güzelliğin sırlarından biri olduğu kabul ediliyor.

Annenize özel…

Stil sahibi kadınlar için tasarlanan
Lacoste Constance saat modeli
ile Anneler Günü’nde annenizin
kendisini özel hissetmesini
sağlayabilirsiniz. Constance serisi,
Lacoste’un zamansız şıklığının tüm
özelliklerini bir saat modelinde
sunuyor. Zarif detaylarla bezenmiş
tasarım, soft renklerin asaletini seven
annelere sesleniyor. Constance
saat modeli ince tasarımının yanı
sıra; sarı altın kaplama, roze altın
kaplama ve gri çelik bilezik ile birlikte
beyaz, mavi ve kahverengi deri
kayış seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Lacoste Constance saat modelleri 30
metreye kadar suya dayanıklı.

Índirimli alısveris

Şıklıkla konforun buluştuğu,
yenilenen yüzü ve ikonik
modelleriyle fark yaratan
Camper, Anneler Günü’ne özel
seçili ürünlerde yüzde 30 indirim
avantajıyla birbirinden cazip
ve stil sahibi hediye
alternatifleri sunuyor.

Enerjik
mevsim

Bahar aylarında hepimizin
ihtiyaç duyduğu tek
şey renkli ve enerjik
bir mevsim. United
Colors of Benetton’un
çocukları yeni mevsimi
büyük bir heyecan ile
karşılıyor. Renkli, neşeli
ve rahatça birbiriyle
kombinlenebilecek
kıyafetlerin hepsi
TerraCity mağazasında
yerlerini aldı.

YAZ 2018

13

Zengin detaylar

Network İlkbahar/Yaz 2018 Kadın
Koleksiyonu’ndaki zamansız siluetler,
yazın enerjisini yansıtan farklı temalar
etrafında buluşuyor. Şıklığından ödün
vermeyen Network kadını bu sezon
yine doğadan, farklı kültürlerden ve
geleneksel unsurlardan yola çıkarak
güçlü detaylarla zenginleşen modern bir
görünüme ulaşıyor.

Kontrast
detaylar

Saat&Saat’in tek yetkili
Türkiye distribütörü
olduğu DKNY saatlerinin
Yaz 2018 Koleksiyonu,
kontrast detayların
degrade tonlarla
birleşmesiyle heyecan
verici bir stile sahip
oluyor. Markanın klasik
saatleri modernize
edilerek yaz ruhuna uygun
modellerle markaya yeni
bir soluk kazandırılıyor.

14

Feminen görünüm

Mango İlkbahar/Yaz 2018 Koleksiyonu’nda poplin kumaşlarda,
kiremit ve turuncu renklerdeki çizgili desenlerde, soluk tonlardan
parlak fuşya rengine kadar yıldız rengimiz pembenin tüm çeşitlerini
görüyoruz. Hem rahat hem feminen görünüm elde etmek için
volümlü kollar, geniş kesimli deri tasarımlarla kombinlenebilir.

Sonsuz sevgi

Swarovski’nin yeni Lifelong ailesi sonsuz
sevgiyi simgeleyen düğüm motifine moda
dolu bir bakış açısı kazandırıyor. Organik
bükümler ve dönüşler, düğümün sonsuz
akışını yeniden canlandırıyor beyaz berrak
kristaller ise pembe altın ve rodyum
kaplama tasarımlara göz alıcı bir şekilde
yerleştiriliyor. Cesur iki renkli kelepçe ve
ikili yüzük favoriler arasında.

Yılın rengi

Pantone Renk Enstitüsü tarafından 2018 yılının
rengi seçilen ultra violet rengine özel seçtiği
ürün gamıyla Dagi, enerji dolu koleksiyonuyla
kadınları şımartmaya hazırlanıyor. Pijama, gecelik,
sabahlık, iç giyim tasarımlarının bulunduğu
feminen koleksiyonda Dagi, kadınların günlük
kullanabileceği pamuk ve saten kumaşları tercih
ediyor.

Sehir sıklıšı

İnce, rafine zevklerin ve
entelektüel birikimlerin etkisiyle
Beymen Club, şehir şıklığından
ödün vermeyenler için tasarladığı
son derece zarif çizgi ve
desenlerle farklılaşan yeni sezon
tasarımlarında büyüleyici bir
görüntü yakalamayı başarıyor.
Koleksiyondaki tasarımlar, yeni
siluetlerin yanı sıra samimiyet
ve içtenliğin naif dokunuşları
ile modaya zamansız ve asla
eskimeyen bir yaklaşım katıyor.

YAZ 2018
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Kusursuz
Görünümler

Glingerie bünyesindeki iç giyim
markaları ile kadınlara pratik ve
şık çözümler sunmaya devam
ediyor. Rahat ve aynı zamanda şık
bir görünüm sunan Maiden Form,
yeni modeli ile göğsü iki benden
küçültüp zarif bir duruş sağlıyor.
Glingerie 30’u aşkın mağazasıyla
aralarında başta DIM, Berlei,
Lovable gibi markalar olmak üzere
birbirinden ünlü iç giyim markasını
kadınların beğenisine sunuyor.

Peeling zamanı

Yüzde 100 doğal kaynaklı üç şeker ve farklı
cilt ihtiyaçlarına cevap veren üzüm çekirdeği
yağı, kivi tohumları ve kakao yağı içerikleri ile
L’Oréal Paris, yepyeni serisi “Şeker Peeling’i”
ile cildi bebeksi pürüzlüğe ulaştırmanın en
yeni formülünü sunuyor.

Özgün stiller

Feminen bir görünüm ve parıltılardan ilham alarak tasarlanan New
Balance 574 Glitter Punk, günlük giyimde cesur ve canlı bir tarz
yaratmak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. New
Balance’ın klasik siluetinin parlak deri malzeme, metalik ve göz alıcı
detaylarla şekillendirildiği 574 Glitter Punk’ın üç ayrı rengi bulunuyor.
16

Haydi kosuya

Nike, köpük teknolojisindeki en son yenilik olan
Nike React teknolojisiyle geliştirdiği ilk koşu
ayakkabısı Nike Epic React’i tanıttı. Koşucuların
ihtiyaçlarına göre hazırlanan ayakkabı her adımda
darbeyi yumuşatan ve koşunun sonuna dek
gereken enerjiyi sağlamak üzere tasarlanmış.

Sınırsız konfor

Zeki Triko, 2018 Yaz
Koleksiyonu’na her sezon
olduğu gibi bu sezon da
zarafetin yanına kusur örten
özelliğini, sınırsız konforunu
ve modern tasarım gücünü
de ekleyerek, bu yaz bütün
kadınların özgüven oyununu
kazanmasını sağlıyor.
Doğanın renkleri ve doğal
kumaşlar, özel kesimler
ve sofistike detaylarda bir
araya geliyor.

Marka elçisi

Schwarzkopf’un yenilikçi
saç bakım markası Gliss,
uzun saç aşıkları için
geliştirdiği yeni Supreme
Length serisini, marka
elçisi Müge Boz’un
katıldığı lansmanda tanıttı.
Uzun saç bakımına özel
olarak geliştirilen Supreme
Length, tüm “Uzun Saç
Aşıkları” için uygun
çözümler sunuyor.

Dolunay enerjisi

Vakkorama’nın yeni abiye koleksiyonu
“Vakkorama Moonlight” ile romantik,
naif ve gizemli ay ışığının etkisi altına
girmeye hazır olun. Özel geceler için
göz alıcı abiye elbiselerden oluşan
Vakkorama Moonlight koleksiyonu,
enerji dolu ruhları gökyüzüyle
bütünleşmeye davet ediyor. Yalın
ve rahat kesimleri ile dikkat çeken
koleksiyondaki birbirinden şık abiye
elbiseler geceye dolunayın
yansıttığı müthiş enerjiyle
damga vurmak isteyenleri
mağazaya davet ediyor.

YAZ 2018
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A DV E R TO R I A L

RAMSEY

Tropikal Esintiler!

RAMSEY’İN
DİJİTALLEŞMEDEN
ETKİLENEREK
SANAL BİR
TROPİK ADADAN
İLHAM ALDIĞI
“PSYCHOTROPICAL”
TEMALI 2018
İLKBAHAR/YAZ
KOLEKSİYONU
TERRACITY
MAĞAZASINDA
SİZLERİ BEKLİYOR.
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Ramsey 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda
tropik esintiler ve detayların etkisinin hissedildiği
tasarımlarla yeni sezona damgasını vuruyor.
Koleksiyona hakim olan bej, mavi, gri, siyah,
lacivert ve indigo sıcak yaz ile birlikte kahve,
hardal, turuncu, yeşil, ekru ve beyaz renkleri tropik
desenlerle birleşerek Ramsey erkeğini gündüzden
geceye taşıyacak şık tasarımlara dönüşüyor.
Erkeklerin sahip olmaktan mutluluk duyacakları
tasarımlardan oluşan RAMSEY koleksiyonunda,
çok hafif takım elbise ve ceketlerde omzu kavrayan
tasarımlar, fit kalıplar, kruvaze kesimler dikkat
çekerken ceketlerin iç detaylarında, yakalarında,
yaka pin’lerinde tropikal desenler kullanıldı. Dokulu
kumaşlarla tasarlanan pantolonlarda dar ve kısa
paçalar hâkimiyetini sürdürürken özellikle havuç
formu trendleri takip edenler için ideal kesimler…
Yeni sezonda, gömlek yakalarında yenilikçi
uygulamalar dikkat çekerken seer sucker kumaşlar,
muline görünümlü pamuklar, indigo görünümlü
ketenler erkeklere gün boyu şık ve rahat bir stil
deneyimi yaşatacak. Tropikal esintiler, çiçek baskılar,
jakarlar tişört ve trikolarda da etkisini hissettirirken
trikolarda bu sezon adeta tişört inceliğinde polo
yaka modeller erkeklere trendy bir görünüm sağlıyor.
Mevsim geçişleri için ideal parçalar olan trench
coat, mont ve yağmurluklarda tropikal desenlerin
varlığı baharı müjdeler gibi… RAMSEY, koleksiyonun
dinamiklerine uygun bileklik, ayakkabı, çanta, Rollor
bag, gözlük, mendil gibi aksesuarlarla bu sezonda da
iddiasını sürdürüyor.
Sürpriz Kapsül Plaj Koleksiyonu!
Sıcak yaz günlerinde Ramsey erkeklerini bir de
sürpriz bekliyor. Bu sezon mayo ve bunlarla uyumlu
tişörtlerden oluşan plaj kapsül koleksiyonu da yeni
sezonda TerraCity mağazasında yerini alıyor.

YAZ 2018
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HED İY E
DIVARESE

SWAROVSKI
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Annem
TOM FORD

ACCESSORIZE

İPEKYOL

ANNELER GÜNÜ’NE EN ÖZEL HEDİYEYİ SEÇMEK İÇİN TERRACITY’DEN
SEÇTİĞİMİZ ÜRÜNLER SİZE İLHAM VERECEK. KOZMETİKTEN GİYİME,
AYAKKABIDAN ÇANTAYA İŞTE FAVORİLERİMİZ…
AURA MUGLER
ACCESSORIZE

CLINIQUE

YVES ROCHER
ARMANI

FOREVER NEW
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ASUS
BVULGARI

ITALIA
INDEPENDENT

HALLY AND SON

NETWORK
FOREVER NEW

SAMSUNG

SERGE LUTENS
GIZIA

TWIST
LOVE MY BODY

ACCESSORIZE

LA PRAIRIE

AVĒNE

MANGO

CHLOĒ
YAZ 2018
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HED İY E
LENOVO

SHISEIDO
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BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE SEÇMEKTE
ZORLANIYORSANIZ BİZİM ÖNERİLERİMİZİ
DEĞERLENDİRMEYE ALIN.

ARMANI

SAMSUNG

MANGO

BEYMEN CLUB
ADIDAS

NETWORK

MANGO

CANON
LC WAIKIKI

RAMSEY

NIKE
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PACO RABANNE

SAMSUNG

CAROLINA HERRERA
HUGO BOSS

BEYMEN CLUB
NETWORK

MAVİ

RAMSEY

İNCİ
LENOVA

NARCISO RODRIGEZ

LEVI’S
SONY

L’OCCITANE
YAZ 2018

GENERALE MOBILE

VERSACE

HOTİÇ
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018
2PODYUM

MO DA

RAPORU
İLKBAHAR/YAZ 2018 SEZONUNA
DAMGA VURAN MODANIN BAŞROL
OYUNCULARINI DERLEDİK. SEZON
BOYUNCA HABERDAR OLMANIZ
GEREKEN TRENDLERİ YAKINDAN
İNCELEYEBİLİRSİNİZ. KUSURSUZ
KOMBİNLER SOKAK STİLİNİZE DE
İLHAM VERECEK.
YAZI: D E R YA K I R I M
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Došal renkler
Ilıman iklimin hakimiyetindeki geçiş
sezonunda doğal renklerle kusursuzca
dengelenen çiçek desenleri işleme ve
nakışlarla zenginleşerek sizi İpekyol’un
modern dünyasına davet ediyor.
Doğanın en canlı tonlarında hayat bulan
modern ve zamansız siluetler, 2018
İlkbahar Koleksiyonu ile İpekyol kadınına
zarafet dolu bir şıklık vaat ediyor.

KIŞ 2018
YAZ
2018
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Atasay, “Tak Sana Yakışanı” mottosu
ile marka yolculuğunda yepyeni bir
dönemi başlatıyor. Marka kimliğindeki
dönüşümle “Tak Sana Yakışanı” diyerek
ince ve zarif tasarımlarıyla kadınlara
sahip oldukları gücü hatırlatıyor.

Saten dokular

Salvatore Ferragamo’nun İlkbahar/Yaz 2018 Koleksiyonu’nda
kendine bolca yer bulan saten dokular serin yaz akşamları
için ideal. Canlı renklerle hareketlendirilen sade tasarımlar ise
davetlerde zamansız bir stile davetiye çıkarıyor.
26
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Alexander Wang, iddialı çizgisini bozmuyor ve her koleksiyonda
kullandığı deriden vazgeçmiyor. Tekdüze stili kırmak için farklı
kumaşları bir arada kullanmış. Boyunda kullanılan bel çantası
trendi ise hâlen devam ediyor.
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Zara’nın İlkbahar/Yaz 2018
Koleksiyonu’nda etnik detaylar bu defa
gösterişli tarzlarda karşımıza çıkıyor.
Hiç olmadığı kadar bol aksesuar ise bu
dikkat çekici stilin olmazsa olmazları
arasında.

KIŞ 2018
YAZ
2018
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MO DA

Davetlere özel

Gözde illüzyon yaratan görünümler Christian
Dior şıklığının anahtar kelimesi adeta. Şifon ve
saten kumaşlar yaz renkleriyle buluşmuş ve şık
davetler için muhteşem tasarımlar ortaya çıkmış.
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Twist 2018 İlkbahar Koleksiyonu mevsim
geçişinin tüm enerjisiyle sokaklara
çıkıyor. Kendine özgü stilini cool
detaylarla harmanlayan koleksiyonun
ana parçaları canlı renklerin
hakimiyeti altında.
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Nakıs detaylar

Levi’s ile canlanmaya başlayan 80’lerin ve 90’ların
sokak trendi, kadın koleksiyonunda rengarenk
ilkbahar çiçekleri baskısı ve feminen görünümlü
nakış detaylarla kendini gösteriyor. Kışın koyu renk
görmeye alıştığımız skinny jean’ler ise ilkbaharın
renkleriyle sezona tazelik getiriyor.
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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.
YAZ 2018
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Kusursuz
kalıplar
Kaliteli kumaşlarla
farkını ortaya koyan
Carolina Herrera, bu
sezon ipek dokulara
yönelmiş. Kusursuz
elbise kalıpları romantik
tonlardaki kumaşlarla
birleşince zarafet de
kaçınılmaz oluyor.
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Çarpıcı stillerle her sezon takipçilerini
şaşırtmayı başaran Balenciaga, bu sezon da
farklı kumaşların bir arada kullanılmasıyla
fark yaratıyor. Ekoselerle birleşen canlı
renkler gücü vurguluyor. Stilin eşlikçisi ise
kuşkusuz XL çantalar.
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Beyazın
asaleti
Bronz bir teni yaz
aylarında tamamlayan en
güzel rengi size sorsak
kuşkusuz cevabınız beyaz
olur. Oscar de la Renta
da yine bu gerçekten
yola çıkarak eşsiz bir
zarafete imza atmış. Stili
canlı çiçekler bütünlemiş.
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Enine ve boyuna çizgilerin kesiştiği
tasarımlar yaz sezonunun yeniliklerinden.
Peter Pilotto, trendi ustaca asimetrik
tasarımlarına uyarlamış. Sade renkli
pantolonlar da çizgili tasarımlarla
kombinlenebilir.

YAZ 2018
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MO DA

PENTİ
KOTON

DSQUARED

Tatil Bavulunuz
Hazır mı?

LOVE MY BODY

TOMMY HILFIGER
MAVİ

ACCESSORIZE

DAGİ

SAMSONITE

LEVI’S
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BOYNER SPORTS

ADIDAS

BOYNER
SPORTS

CALVIN
KLEIN
LEVI’S

TOMMY HILFIGER

TATİLE GİDERKEN BAVULUNUZU
SON TRENDLERE GÖRE
HAZIRLAMAYA NE DERSİNİZ?
YENİ SEZONDAN SEÇTİĞİMİZ
TASARIMLAR TATİL BOYUNCA HEM
SİZİ RAHAT ETTİRECEK HEM DE ŞIK
GÖRÜNMENİZİ SAĞLAYACAK.

HOTİC

SAMSONITE

NEW
BALANCE

MAVİ
MANGO

SKECHERS
YAZ 2018
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G Ü Z E L L İK
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İlkbahar/Yaz 2018 makyaj
trendleri sezonun
ne kadar iddialı ve
renkli olacağının
ispatı niteliğinde. Siz
de podyumun popüler
uygulamalarını günlük
makyajınıza uyarlayarak
makyajda zirveye
taşınabilirsiniz.
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YAZI: D E R YA K I R I M

keşfe
çıkıyoruz
YAZ 2018
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G Ü Z E L L İK
Dumanlı Bakışlar
Siyah göz kalemlerine ve dumanlı göz
makyajına bayılıyoruz. Podyumlardan
öğrendiğimiz tüyo ise şu: Uygulamalar istediğimiz kadar özgür ve dağınık
olabilir. Hatta akmış ve dağılmış görünümlere bile fazlasıyla rastlayacağız.
İşte cool görünmenin anahtarı burada!
Grafik EyelIner
Podyum makyajlarında gözümüze
çarpan iddialı göz makyajları bize
sezonun göz makyajı üzerine kurulu
olduğunun ipuçlarını veriyor. Tek renk
ciltlerin ciltlerin ve nude dudakların
renkli eyeliner’lar kullanılarak hazırlanan grafik göz makyajlarıyla tamamlandığını görüyoruz. Pek çok marka
makyaj koleksiyonlarına renkli eyeliner’ları ekledi bile!
Pırıltılı Cilt
Yeni sezonda ciltler fazlasıyla aydınlık
hatta neredeyse yüzünüzü yeni yıkamışçasına ıslak görünecek. Bu görünümü sağlamak için öncelikle cilde iyi
bakmak ve içeriden destek olmak çok
önemli ancak pırıltılı makyaj bazları da
işinizi hayli kolaylaştıracaktır. Makyaj
bazınızı sadece baz olarak değil, sadece günlük cildinizi aydınlatmak için de
kullanabilirsiniz. Işıltılı nemlendiriciler
ve highlight’lar ise başrolde olacak.

RengareNk Farlar
Rengarenk, bol pigmentli farlar bu
sezon adeta altın çağını yaşıyor! Renkli
farlardan kastımızın soft ve pastel
renkler olduğunu düşünmeyin. Çok
daha iddialı renklerden bahsediyoruz.
Birkaç rengi bir arada kullanmak ise
hayli popüler olacak gibi görünüyor.
Ateş gibi dudaklar
Dudaklar unutuluyor mu? Tabii ki
hayır! İddialı, parlak, çarpıcı kırmızı ile
makyajda başrolü dudaklara vermeye
hazır mısınız? Yok gibi ten makyajı, belki biraz maskara ve kıpkırmızı
dudaklar. Bu görünüm için aklınıza mat
rujları getirmeyin çünkü yeni sezonda
dudakların çok daha dokulu, nemli ve
parlak görünmesini istiyoruz. Bunun
için yapmanız gereken kremsi yapıdaki
saten bitişli rujlardan tercih etmek.
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Likit Eyeliner Farkı
Sadece Watsons mağazasında bulabileceğiniz Revlon’un döner uçlu likit
eyeliner’ı ile şimdi herkes kolayca eyeliner uygulaması yapabilecek. 24 saate
kadar kalıcı Revlon ColorStay Exactify
Likit Eyeliner ile keskin ve ince çizgilere ulaşmak artık çok kolay. Exactify
Wheel Tip (Tekerlek Tipi) ucu ve rahat
tutuşlu sapı ile sağladığı kullanım
kolaylığının yanı sıra tek seferde ve her
defasında pürüzsüz bir çizgi çekmenize yardımcı olur. Kirpik çizgisine
uygularken döner ucun göz kapağınızla
teması kesmeden nazikçe yuvarlanışını izleyin ve nasıl zahmetsizce keskin
çizgiler yarattığınıza şahit olun.

Kusursuz Selfie’ler
wet n wild, mükemmel fotoğraf için yeni ten grubu
ürünlerini Gratis’te satışa sundu. Flaşlı ve flaşsız olmak üzere toplam 7 farklı ışık çekimi ile pürüzsüzlük
etkisi kanıtlanan Photo Focus serisi, selfie çekimlere
filtre ekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. “Her ışığın
altında her zaman mükemmel” mottosu ile geliştirilen seride fondöten, kapatıcı ve sıkıştırılmış pudra
yer alıyor. Özellikle dayanma süresinin uzunluğu ile
de dikkat çekiyor.

YAZ 2018

Plaj Koleksiyonu
Flormar’ın yepyeni koleksiyonu Beach
Vibes; yaz makyajında doğal ve canlı
görünüm tercih edenler için rengarenk bir
ürün seçkisi sunuyor. Hem şehirde, hem
plajda güneşin sıcaklığını içimizde hissettiğimiz yaz aylarına girerken Flormar’ın yeni
Beach Vibes koleksiyonu ile çabasız ve
doğal bir görünüm elde etmek kolaylaşıyor. Flormar Beach Vibes koleksiyonunda;
yüz grubunda su bazlı hafif ürünler ışıltılı
yansımalarla buluşurken, gözlerde yoğun
pigmentli ve ipeksi farlar suya dayanıklı
göz kalemleri ile bütünlük sağlıyor. Dudaklarda smoothie yumuşaklığında rengarenk
ruj ve glosslar, tırnaklarda en canlı renklerde ojeler koleksiyondaki yerlerini alıyor.
Su bazlı yapısıyla nemlendirici ve aydınlık
bitişe sahip “BB Krem Aqua”, üç farklı renk
seçeneği ile tüm cilt tipleri için hafif ve
doğal bir görünüm sunuyor.

Işıltının Tam Vakti
Gratis’ten ulaşabileceğiniz Sleek MakeUP Pout 4
Perfection, highlighter paleti ve mat likit rujdan
oluşuyor. Çok yönlü yüz aydınlatıcı paleti içerisinde
1’i kremsi, 3’ü ipeksi ışıltı tozu olmak üzere 4 farklı
tonda aydınlatıcı bulunuyor. Yüksek pigmentli ışıltılı
bir dokunuş sağlayan aydınlatıcı palet; elmacık
kemikleri üzerine, üst dudak çizgisine, gözlerin iç
köşelerine, burun çizgisi üzerine ve doğal bir parıltı
oluşturmak için dekolteye uygulanabilir. Buğulu göz
makyajı için tüm renkleri sunan Vintage Romance
ile ışıltıları ile dikkatleri üzerine çeken göz makyajı
için Gleaming in Gold far paletleri Hella Good Eyes
setinde yer alıyor.
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Portreler (heykel ve büstler),
tarihte ilk kez antik Yunan
sanatında ifade kazandı. Atina
Arkeoloji Müzesi’ndeki örnekleri
gibi hareketli veya düşünceli
anlarının “yakalanmış” olması,
onlara Mısır medeniyetindekindeki muadillerinin aksine karakter –ve fotojeniklik- kazandırmış.
38

HANGİMİZ
DAHA
FOTOJENİK?
FOTOJENİK OLMADIĞIMIZ İÇİN Mİ FOTOĞRAF KÖTÜ?
YOKSA BİZ FOTOJENİĞİZ DE FOTOĞRAFÇI, IŞIK, MEKAN
MI KÖTÜ? HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORUNUN YANITINI
SİNAN ÇAKMAK, TRENDS OKURLARI İÇİN YAZDI.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: S inan Ç akmak

YAZ 2018

39

foto ğ ra f

Fotojenik olmak ne demektir? Fotoğrafını beğendiğimiz insanın bu
özelliğini överken ona iltifat mı etmiş
oluruz yoksa yermiş mi? “Esasında o
kadar da güzel değilsin...”
Ben eşime “fotojenik değilsin hiç”
demeyi daha az riskli bulurum. En
azından tartışmamız onun poz veremeyişiyle benim düzgün fotoğraf çekememem ekseninde sürer. Güzelliği
konusunda tereddüt yoktur!
Türk Dil Kurumu kelimeyi, fotoğrafın
kimyayla olan bağlantısı üzerinden
anlamlandırmaya çalışırken meta-fiziğin sınırlarına dayanmış. “Işığın bazı
cisimler üzerinde yaptığı kimyasal
etki ile ilgili veya bu etkileri yaratma
özelliği taşıyan”, “fotoğraf kağıdını
çok etkileyen” ve “güzel bir etki bırakan yüz, duruş”.
Günlük hayatta kullandığımıza en
yakın geleni sonuncusu. Ama sadece
yüzler ve duruşlar değildir fotojenik
bulduğumuz. Ülkeler, coğrafyalar ve
olaylar için de aynı anlama gelen kelimeler kullanırız. Her yerin doğusunu
(batı yarım kürede de batısını) daha
“fotoğrafik” buluruz. Nepal, Hindistan, Myanmar ya da Kars, Urfa, Mardin öyle sayılır. Orayı fotoğraflamak
isteyenlerle orada yaşamayı tercih
edeceklerin arasındaki fark ise sayıca
oldukça büyüktür. Neyse ki sınırdaki
40

polisine ya da kahvedeki muhtarına
“ülkeniz/memleketiniz çok fotoğrafik”
demek, birisine “ne kadar fotojeniksin” demek kadar riskli değildir.
Bu kavramı ilginç kılan, beklentimizle gerçek arasındaki sorunlu ilişkiyi
ortaya koymasıdır. Kelimeyi bir
şaşkınlık ifadesi olarak sarf ettiğimizde, elimizde çekilmiş ve tahminimizden daha iyi bir fotoğraf vardır.
Gideceğimiz ülkeyi ya da portresini
çekmek istediğimiz kişiyi planlamak
için kullandığımızda ise bizi bekleyen
–genellikle- bir hayal kırıklığıdır.
Pazar yerleri veya şenliklerin fotoğraf

Günbatımında
fotoğraf
çektiğimizde
mutlu olur
ama nadiren
yeni bir şey
söylemiş oluruz.

Pazar ve çarşıların fotojenik /
fotoğrafik olduğu varsayılır. Oysa
hareketlilik curcuna, sesler ise gürültü olarak yansır fotoğraflarımıza.
Baharatın kokusunu veya Ayvalık
pazarındaki kumaşın dokusunu
yakalamak için normalden daha
fazla çalışmamız gerekir (solda
altta). Bazen en güzel yerler -en
güzel insanlar gibi- hiç de fotojenik
değildir. İstanbul Boğazı denince
akla üç beş kartpostal manzarası
dışında fotoğraf gelmemesi tesadüf
değildir (üstte). Bazı semboller ise
nasıl çekilirse çekilsin bizi gülümsetir. Yaşayanlar İstanbul’un boğazını,
sadece fotoğrafından bilenler ise
tramvayını tercih edebilir! (altta).

açısından verimli olacağı çoğumuzun
ön kabulüdür. Renkleri, keşmekeşi ve
çok farklı insanları bir araya getirmesiyle fotoğrafik olmaktan başka ihtimalleri yok gibidir. Küçük seyahatlerimizi köy pazarının olduğu güne,
büyüklerini ise ülkelerin yıllık festival
takvimine uydururuz. En çok çalışıp
yorulacağımız, hafıza kartlarımızı
doldurup pillerimizi boşaltacağımız
ve bol bol anlatıp yine de fotoğrafını
göstermekten kaçınacağımız günler
onlar olacaktır!
Portfolyomuzu açıp bunun teyidini yaptığımızda şöyle bir formülle
karşılaşırız: Fotoğraf kalitesi (sonucu)

/ Beklenti = Fotojeniklik
Bu işlemi tersinden yapmamız ise
mümkün değildir ne yazık ki! Yüksek
“fotojeniklik değeri” bulduğumuz
bir kişiyi tekrar çekecek olmamız,
beklentimizi fazla yüksek tutacağımız
için doğru sonuca ulaşmamıza mani
olacaktır.
Beklenti ve fotojeniklik arasındaki
dengeyi, foto muhabirlerinin kullandığı yöntem üzerinde çalışarak
bulma olasılığımız daha fazladır.
Çekecekleri insan, olay, yer ve
zaman üzerinde kontrollerinin sınırlı
olması, onlarda farklı bir özellik
geliştirmiştir: Fotoğrafın kokusunu
alma yeteneği! Siz de hissetmiş ama
görünürde bir şey olmadığı için yolunuza devam etmişsinizdir belki...
Oysa iyi bir foto muhabiri kokuyu
aldığında, beklemeye yada deli gibi
aranmaya koyulur. “Neyi?” diye
soracak olursanız ona alacağınız
cevap, iyi fotoğrafın tarifi gibidir:
Bilmiyorum!
Ağzımızla iyi fotoğrafın tanımını
yapamadığımız gibi gözümüzle de fotojenik olanı ayırt edemeyiz çünkü...
O, burun ister! Burnu büyük olmayanlarımız için ise formüller yardımımıza koşar: Pazarların kenarında,
festivallerin sonunda gezinir, güzelleri
de önemsemez gibi yaparız!
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İYİ PORTRE NASIL
ÇEKİLİR?
treler
Kurgu Por

Portre fotoğrafçıları puslu havayı sever. Yumuşayan ışık cildin
ve gözlerin tonlarını ortaya çıkarır,
saça derinlik katar. Gökyüzünü
dahil etmediğimiz (veya kontrollü
bir şekilde dahil ettiğimiz) sürece
ortamı da kadraja daha dahil
etmemiz portreye derinlik katacaktır.
Sert ışık, modelin ruh halini dramatize edeceği kadar cildinin tüm
pürüzlerinin ortaya çıkmasına da
sebep olacaktır. Seçim sizin.
Modelimiz biraz kiloluysa,
kendisini biraz yan çevirip ışığı da
yüzüne düşecek kadar yandan,
hatta hafif arkadan vermemiz;
kalanını ise gölgede bırakmamız

42

uygun olacaktır.
İnce yüzleri daha cepheden
gelen bir ışıkla aydınlatıp dolgunlaştırabiliriz.
Kıvırcık veya renkli saçlı modelimiz için ışığı (veya güneşi) tam
karşımıza alabiliriz. Işığı yansıtacak açık renkli bir duvarı arkamıza
aldığımızda modelimizin yüzündeki gölge yumuşayacaktır. Karşımızdaki bir çocuksa, fotoğrafta
bir melek olarak çıkması işten bile
değildir. Direk lense giren ışıktan
dolayı makinemizin pozometresinin şaşma ihtimali yükselecektir.
Duruma göre pozlama miktarını
iki stop kadar açmamız gerekecektir. Ayrıca lensimizin fazla iç

yansıma yapmaması için temiz
olması önemlidir.
İnsanların yüzleri simetrik
değildir. Tam cepheden çekildiklerinde kusurlar daha belirgin
olur. Modelimizi döndürerek veya
çevresinde hareket ederek kusurlarını gizleyebiliriz. Yüksekte olan
gözünü kameradan uzak olacak
şekilde ve tele kullanmadan toparlayabiliriz. Dudakların iki ucu
genellikle farklı yönlerde kıvrılır
uygun taraf bize yakın olmalıdır.
Çekeceğimiz kişinin saçları
uzunsa kulaklarını saklamak ile
çene ve elmacık kemiklerini öne
çıkarmak arasında bir tercih
yapmamız gerekecektir. Hangisinin uygun olduğuna fotoğrafçının

karar vermesi gerekir.
Netlik her zaman yakındaki
göze yapılmalıdır. DSLR makinenize bu konuda fazla güvenmeyin.
Portreler nispeten yakın mesafeden çekildiği için back-focus
sorunu olan bir objektifin kusurları
da, sizin veya modeliniz hafif ileri
geri hareket etmesi de yanlış bir
yerin (genellikle kulakların!) net
çıkmasına sebep olur.
Bazı insanlar poz vermeyi
sevmez veya zorlanır. Modelin
hoş yönleri, kasılan yüz kaslarının ardında kaybolur. O zaman
fotoğrafçının poz verdirmekten vaz

geçmesi ve doğal bir anı kovalamaktan başka çaresi yoktur.
Doğal portrelerde fotoğrafçının
yakalayacağı an, fotoğrafın duygusunu belirlemekte çok etkilidir.
Doğal portrelerde de ışık kont-

rolümüz altındadır. Modelimizi
hareket ettirmek yerine kendimiz
çevresinde dolaşacak, ışığın hangi
açılarda en güzel şekilde düştüğünü belirleyecek, “tezgahımızı”
oraya kuracağız.

Zorla güzellik olmaz! Bazı insanlar
kamera karşısında rahattır; diğerlerini
ise doğal anlarında yakalamaya çalışmamız gerekir. Yumuşak ışık yüzleri
ve renklerin tonlarını ortaya çıkarır
(solda üstte), mum ışığı (ve beyaz
olmayan ampuller) ortama sıcaklık
katar (üste). Işığın terste olması da
avantaja çevrilerek manzaraya derinlik katması sağlanabilir (altta).
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UCI GRAN FONDO ANTALYA

DÜNYA
ÇAPINDA
YARIŞ

ANTALYA’NIN AKDENİZ BOYUNCA UZANAN SAHİL ŞERİDİ HEMEN HER
BİSİKLET MERAKLISININ PEDAL BASABİLMESİNE OLANAK SAĞLIYOR. YOKUŞ
SEVENLERSE, TOROS DAĞLARI’NDA KENDİLERİNE TEST EDEBİLİYOR. DAHA
BÜYÜK BİR DENEYİM YAŞAMAK İSTEYENLERİN YARDIMINA İSE UCI GRAN
FONDO ANTALYA KOŞUYOR. BU YARIŞ SAYESİNDE PROFESYONELLERİN
DÜNYASINI SOLUYABİLİRSİNİZ.
YAZI: ERDEM KABADAYI

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet
Turu geçen yıla kadar genelde
nisan ayında yapılır, ilk günlerin
coşkusu Antalya’da yaşanırdı. Kent
merkezi dışında Alanya’dan Kaş’ın
yaylalarına dek uzanan etaplarla
Antalyalılar gerçek bir bisiklet
şölenini, hem de en güzel yerden
seyredebiliyordu. Tur, bu yıl da
geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine
ekim ayında yapılacak; ilerideki
dönemde neler olacağı belirsiz.
Buna rağmen ilkbaharın en güzel
zamanları Antalya’da bisiklet
yarışı olmadan geçmeyecek. 12
ve 13 Mayıs günlerinde UCI Gran
Fondo Antalya sayesinde amatör
bisikletçiler uluslararası kurallar
dahilinde pedal basabilecek,
seyirciler büyük bir yarış
coşkusunu şahit olabilecek.
Bu noktada “Gran Fondo” ve
UCI Gran Fondo World Series
nedir sorularına yanıt vermek
gerekiyor. Gran fondo’lar, amatör
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bisikletçilerin katılabildiği uzun yol
bisikleti yarışladır. “Gare di fondo”,
yani “mesafe yarışları” tabirinden
gelen bu terim, katılımcıların yaş ve
düzeylerine göre kategorilendiği,
aynı parkurda ama farklı mesafe
ve zorluk düzeyinde yapılan
yarışları anlatıyor. “Büyük Yarış”
anlamındaki gran fondo’lar,
Avrupa’da uzun yıllardır büyük ilgi
görüyor. Prosecco Cycling Classic,
Novi Colli, Felice Gimondi gibi
fondo’lar, en bilinenler.
Gran fondo’ları özel veya resmi bir
kurum, kulüp, federasyon, belediye
düzenleyebiliyor ama Antalya’da
koşulacak yarışın organizasyonu
Uluslararası Bisiklet Birliği’nin
(UCI) ta kendisi. UCI, World Series
adı altında dünyanın pek çok
ülkesinde bu yarışları düzenliyor.
World Series yarışı yüzde 25’lik
ön dilimde bitiren bisikletçiler
puan alıyor ve toplanan puanlara
göre yarışların finallerine katılma

hakkı kazanılıyor. UCI Gran
Fondo Antalya’da sporcular
uzun ve kısa parkurla, zamana
karşı ve paracycling dallarında
yarışabilecek.
Sıradan bir bisiklet kullanıcısının
bir gran fondo’ya katılıp yarışı
tamamlaması mucize değil.
Haftada ortalama üç kez bisiklete
binen, her seferinde 30-40
kilometre yol alabilen, biraz
yokuş çıkıp tempo yapmayı da
başarabilen amatörler dişlerine
göre bir fondo’da hayatlarının
sürüşünü yapabilir. Üstelik
fondo’ların uzun ve kısa parkurları
olması bu durumu kolaylaştırıyor.
Ama yine de yaklaşık 100
kilometreyi tempolu şekilde
sürebilmek ve ardından ilk yol
yarışınıza düzgün bir şekilde
çıkabilmek için yapmanız ve
bilmeniz gereken bazı şeyler ve
bolca antrenman var.
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ÖNCE 100 KİLOMETRE SÜRÜN
Daha öncesinde 100 kilometrelik
bir sürüş gerçekleştirmediyseniz
öncesinde çeşitli hazırlıklar
yapmalısınız. İlk işiniz bike fit
yaptırmak olmalı. Bir iki saatlik
küçük turlarda hissetmediğiniz
ya da önemsemeyecek düzeyde
gördüğünüz bazı sıkıntılar,
100 kilometre ve üzeri turlarda
fazlasıyla can yakabilir. Bunun
anlamı bisikletinizin ayarlarının,
sizin sürüş pozisyonlarınıza
ve beden ölçülerinize göre
yapılmasıdır. Örneğin
antrenmanları doğru bir şekilde
düzenlemeniz önemlidir. 100
kilometre sürmek için her
antrenmanda 100 kilometre pedal
çevirmek zorunda değilsiniz.
Düzenli olarak 50 kilometre
civarı sürebiliyorsanız bu iyi bir
başlangıçtır, kademeli bir artırıma
giderek kendinizi 100 kilometre
ve üstüne hazırlayabilirsiniz.
Gözüne kestirdiğiniz rotanızda
tepeler, yokuşlar, rampalar varsa
ona göre çalışmalısınız. Emin olun
bol yokuş içeren 60 kilometrelik
bir sürüş, 100 kilometrelik düz
bir fondo’dan çok daha zorludur.
Yokuşlardan hoşlanmıyorsanız
tempolu düz yol çalışın.
Egzersiz sürüşlerinizde sadece
kilometreleri saymakla yetinmeyin;
sele üzerinde ne kadar süre
“var olabiliyorsanız” onu da
kontrol edin. Örneğin saatte 20
kilometrelik bir hızla üç saat
sürüyorsanız, buna beş saat
dayanabilecek misiniz, bunu iyice
tartmalısınız. Beş saat sele zerinde
istediğinizi yapabiliyorsanız,
fondo için de hazır olmaya
yakınsınız demektir. Dayanıklılık
sporlarında antrenman kadar
dinlenmek de önemlidir. Beden
dinlenme zamanında zarar gören
hücreleri yeniler. Kimi zaman
yenilenme süresi her zamankinden
uzun sürer ve siz antrenman
başında kendinizi normale göre
yorgun hissedersiniz. O zaman
binmeyiverin gitsin! Emin olun
kazancınız daha çok olacaktır. Bir
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gün antrenman sürüşü yapıp ertesi
gün dinlenmek ya da yenilenme
sürüşü yapmak idealdir.
Uzun turlarda enerjinizi
idareli kullanmalısınız. Önden
yüksek tempo yaparsanız,
sonrasında tükenme durumuyla
karşılaşabilirsiniz. Ortalama
hızınızı tutturmaya bakın. Bunu
yaparken bacaklarınızı ve
ciğerlerinizi dinleyebileceğiniz
gibi nabız saati kullanarak
kalp değerlerinizi izleyerek
de sürebilirsiniz. O da yoksa

GRAN FONDO,
BÜYÜK YARIŞ
DEMEKTİR.
EN ÖNEMLİSİ
AMATÖRLERE
PROFESYONEL
DÜNYAYI
TATTIRIR.

Bütün bunlar sizi korkutmamalı. Bu
ilk yarışı ileriye dönük atacağınız
bir adım olarak görmelisiniz.
Kazanmak, kaybetmek, yolda
kalmak, hata yapmak, düşmek,
tükenmek gibi sıkıntıları bir kayıp
olarak değil, geleceğe dönük
kazanımlar olarak görmelisiniz.
Her yarış sonrasında neleri doğru,
nelere yanlış yaptığınızın farkına
varmalı, sonraki sefere buna göre
hazırlanmalısınız.

kendinize küçük ara hedefler
koyun: “Saatte 20 kilometreyi
tutturmalıyım”, “Şu 5 kilometrelik
tırmanışı 45 dakikada
bitirmeliyim”… Bu aynı zamanda
beyninizle gireceğiniz bir savaşın
da parçası. Beynin ne kadar güçlü
olduğunu, performansı olumlu
ya da olumsuz etkileyebileceğini
bilirsiniz. Bacaklarınız biraz
yorgunluk belirtisi gösterdiğinde
hemen “Bence bu turu burada
bırakalım” demeye başlar!
Turunuzu tamamlamak ve en
önemlisi bunu yaparken keyif
almak istiyorsanız zihninizin
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size nasıl ayak oyunları
oynayabileceğini bilmeli, ona göre
gardınızı almalısınız. Beyninizin
yorgunluk sızlanmalarına
kulağınızı takın rotanıza, pedal
çevirme tekniğinize, aerodinamik
pozisyonlara yoğunlaşmaya bakın.
İLK YOL YARIŞINA HAZIRLANIN
İlk yol yarışına doğru ilk adımı
atmak büyük bir iştir. Bisiklete
binme sevginizi, bir hobinin
ötesine taşımakla kalmaz, aynı
zaman elit takımların dünyasına,
pahalı donanımlara ve yarış günü
atmosferine girmenizi de sağlar.

UCI Gran Fondo Antalya, amatör
bisikletçilerin bu yarış atmosferini
solumaları ve kendilerini test
etmeleri için düzenleniyor.
Formunuza göre ister uzun, ister
kısa parkurda pedal çevirebilirsiniz.
Klansmanın yaş gruplarına göre
düzenlenmesi de “haksız rekabeti”
ortadan kaldırıyor! UCI Gran Fondo
Antalya, genel olarak düz bir etap
görüntüsünde. Bu da hemen her
yarışçının kendi temposunda da
olsa parkuru bitirmesine olanak
sağlayacak. Fondo’ya katılabilmek
için kaydınızı yaptırmanın dışında
start saatinde gerekli ekipmanınızla
hazır bulunmanız yeterli.
Olabildiğince hafif bir bisiklet,
güvenli bir kask, doğru ayakkabılar,
iki suluk, kumanya, gözlük olmazsa
olmazlar. Bisikletinizde parkura
göre değişiklikler de yapabilirsiniz.
Örneğin tırmanışlar için fazladan
iki dişlisi olan bir vites seti
kullanabilirsiniz.
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FONDO’DA SÜRMEK
Gran fondo’lara yüzlerce
bisikletçi katılabiliyor. Bunun
anlamı kalabalık içinde sürme
prensiplerine hakim olmanız
gerekliliği. Eşofman veya benzeri
bir kıyafetle grupla sürmeye
gitmeyin. Bol kıyafetler kaza
riskini de artırıyor. Kısa ya da uzun
taytınız ve kilitli pedallarınızla
buna uygun ayakkabılarınız olmalı.
Yarış sırasında mutlaka çeşitli
gruplar oluşacaktır. Gönülde tabii
ki “peleton”, yani ana grupta
gitmek var ama kendi temponuza
yakın bir grup bisikletçiyle de
sürerek rüzgarı paylaşabilirsiniz.
Bunun için ortak tempoda
gidilmeli, öndeki bisikletçinin
tekerinden ayrılmamalı. Sağa
sola manevra yapmak ve pedal
kesmek ciddi kazalara yol açabilir.
Yine grup içinde ayağa kalmak
da sıkıntı yaratıyor. Bunun sebebi
tempo yapmak için bile olsa ayağa
kalkma esnasında bisikletçinin
hızında küçük bir azalma
olmasıdır. Bacaklarını germek,
dinlenmek veya bir süreliğine

48

KALABALIK İÇİNDE SÜRMEK
İÇİN KENDİNİZİ EĞİTMELİSİNİZ
ayakta sürmek isteyenler bir süre
grubun en arkasına geçmeli.
Rüzgar bisikletçinin en büyük
rakibidir. Grup halinde sürüşün
altında da rüzgarın olumsuz
etkisinden kurtulmak yatar.
Bu yüzden önde bir ya da iki
kişi bulunur, diğerleri onun
“rüzgaraltı”na saklanır! En önde
gitmenin birçok sorumluluğu
vardır: Yoldaki sürüş güvenliğini
tehdit eden çukur, tümsek, araç
gibi durumları arka tarafa iletmek
ve tempoyu devam ettirmek liderin
asli görevidir. Sürekli rüzgar
yemek hem hiç hoş değildir,
hem de ciddi yorgunluk yaratır.
Bu yüzden en önde gitmek için
sürekli yer değiştirmek gerekir.
Normalde dakikada bir en öndeki
bisikletçi en arkaya gider, ikinci
sıradaki öne geçer. Bu şekilde
“makara” yaparak rüzgar paylaşılır.

En önde giderken inişler dahil
pedal kesmemelisiniz. Bir anlık
tempo düşmesi kaza yaratabilir.
Yarış günü geldiğinde ne kadar
hazırlıklı olursanız olun, sinirler
bir nebze olsun gerilir. Merak
etmeyin, Peter Sagan bile
yarış günü bazı huzursuzluklar
çekiyordur! Yapmanız gereken
rotayı hatmetmek, “Yarış Günü
Listesi”ni hakkıyla incelemek,
yarışta neler olabileceğini dair
öngörüler geliştirmek. Unutmayın
yarıştan önce ne kadar gergin
ve endişeli olursanız olun, bitiş
çizgisini geçtikten sonra çok
daha fazla mutlu ve gururlu
olacaksınız. İlk yarışı atlattıktan
sonra yarışmaya devam edin ve
bu yönde çalışın. Sonrasında bir
gün sizin de kazanacağınız yarış
günü gelecektir. Torunlarınız bu
hikayeye bayılacak!

UCI GRAN
FONDO
ANTALYA
HAKKINDA
Zamana karşı yarışı 12 Mayıs
08.00’de başlayacak. Bisikletçiler
birer dakika arayla bireysel olarak
start alacak.
Yol bisikleti yarışı 13 Mayıs 09.00
start alacak. Kadın ve erkek
bisikletçiler toplam dokuz yaş
grubuna ayrılarak yarışacak.
Paracycling yarışı yol bisikleti
yarışlarının hemen ardından
başlayacak.
Yarışa katılmak için yol, şehir,
dağ, kros veya hibrit bisikletler
kullanılabilir. Paracycling
sporcular, kendileri için tasarlanan
ve belirlenen kategorilerdeki
bisikletlerle yarışacaklar.
Yarışlarda kask takmak zorunlu.
Forma olarak UCI formaları
dışındakiler kullanabilecek.
Mayolarda, bisikletlerde,
kasklarda, ayakkabılarda UCI
Dünya Şampiyonu’nu simgeleyen
gökkuşağı deseni ve çizgileri
olmaması gerekiyor.
Yarış sırasında beslenme alanları
kurulacak. Buralarda su, meyve,
ilk yardım çantası, seyyar tuvalet
ve mekanik destek ekipleri
bulunacak.
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ANTALYA’NIN
TIRMANIŞ
BAHÇELERİ

YER ÇEKİMİNE MEYDAN
OKUMAK VE GÖKYÜZÜNE
DOĞRU MERDİVENE TIRMANIR
GİBİ YÜKSELMEK, ÖZEL OLARAK
ÜRETİLMİŞ MALZEMELER DOĞRU
KULLANILDIĞINDA SON DERECE
EMNİYETLİ. AVRUPA’NIN DA SAYILI TIRMANIŞ
BAHÇELERİ ARASINDA YER ALAN BÖLGELER
ANTALYA’DA.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR:
SERVET DİLBER

Sıcak havada, güneşin ısıttığı kayalarda
duvarın dokusunu hissederek büyük
sayılabilecek tutamak ve basamakları
kullanarak yatay geçiş yapıyorsunuz.
Bir süre sonra elinizle tuttuğunuz, ayağınızla bastığınız parçalar küçülmeye
başlıyor. Yatayda devam edecek hat
kalmıyor ve rota sizi yukarıya doğru
yükselmeye yönlendiriyor.
Kaya duvarının dokusunu, magnezyum tozuna bulanmış elinizle daha
çok hissediyorsunuz. Yavaş yavaş
yükseldikçe duvarın eğimi 90 derecenin de üzerine çıkmaya başlıyor. Kaymamak için ayaklarınızı daha sağlam
basmaya çalışıyor, düşmemek için
parmak uçlarınızı daha iyi kullanıp
en ufak çıkıntıyı, pürüzü tutmaya
çalışıyorsunuz. İlerlemek zor. Tepede
parlayan güneş de cabası. Hafif bir

esinti veya serinlik olsa ne iyi olurdu.
Yükseldikçe eğim artmaya başlıyor,
vücudun dengesini korumak da zorlaşıyor. Bir hamle daha... Parmaklar bu
defa tutamağı yeterince iyi kavrayamıyor, vücudunuz kayadan ayrılıyor
ve yer çekimine uyum sağlayarak
düşüyorsunuz. Düşmek kaya tırmanışının bir parçası. Yorulunca veya
hamlenin devamını getiremeyince
düşüyorsunuz ve emniyet malzemeleriyle ip sayesinde de kaldığınız
yerden tırmanışa devam ediyorsunuz.
Ama bu kez biraz farklı, çünkü hâlen
düşmeye devam ediyorsunuz. Önce
bir serinlik, sonra suyun dibine doğru
birkaç metre yolculuk, ardından da
yüzme. Denizin hemen üstündeki
kayalıkta emniyetsiz, aletsiz tırmanışta sizi koruyan tek şey aşağıdaki
lacivert-turkuaz, serin su kütlesi.

“Deep Water Solo” olarak adlandırılan
bu tırmanış, denizin hemen üzerinde
yükselen kayalıklarda yapılıyor. Sporun
tırmanıştan farkı, herhangi bir emniyet
malzemesi kullanılmaması. Kayalarda
rahat hareket edebilmek için tırmanış
ayakkabısı ve magnezyum tozu kullanmak gerekli. Tırmanıcının yükselirken
emniyet malzemesi takmasına, güvenlik
ekipmanı kullanmasına gerek yok.
Eğimi 90 derece veya üstünde bir kaya
yapısı olması yeterli. Asıl eğlenceli
kısım ise finali: Düşmeden tırmanışı
bitirip yukarıya ulaştığınızda kendinizi
aşağıdaki serin sulara bırakabilmeniz.
Tırmandığınız ya da düştüğünüz yere
göre yükseklik 20 metre veya üç-dört
metre olabiliyor. Dikkat edilmesi gereken nokta, vücudun suya dik olarak
girmesi. Ayakları ve kolları kapatıp çivileme düşmeye dikkat etmek gerekiyor.
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Adrasan:
Yarasalı
Kayalıkları
Antalya’nın Kumluca ilçesine
bağlı Adrasan yakınlarındaki
Yarasalı Kayalıkları, Deep Water
Solo tırmanışı için çok uygun bir
bölge. Adrasan’dan 30 dakikalık
bir tekne yolculuğuyla ulaşılan
kayalıklar denize dik veya negatif
eğimlerin olduğu, 10 ila 20 metre
yüksekliğinde rotalar barındırıyor.
Botlardan doğrudan kaya yüzeyine
geçiyor, gözünüze kestirdiğiniz
şekilde yatay veya yukarıya doğru
tırmanış yapabiliyorsunuz. Çok iyi
bir tırmanıcı olmanız veya ufak tefek
deneyiminiz olmasına da gerek yok.
Fiziksel bir rahatsızlığı olmayan
herkesin deneyebileceği eğlenceli
bir vakit geçirme yöntemi. Üstelik
yorulduğunuzda, sıkıldığınızda
veya düştüğünüzde endişelenmeniz
gerekmiyor. Tabii yüzme biliyorsanız.
Antalya civarında tatil planlıyor veya
zamanınızın bir bölümünü burada
değerlendirmek, denize girmek ya da
kültür turlarının dışında bir deneyim
yaşamak istiyorsanız Deep Water Solo
tek seçenek değil.

Adrasan çevresini
sportif tırmanış
açısından cazip kılan
özelliklerden biri de
deniz kıyısında yükselen
kaya duvarlarına ipsiz
olarak (deep water
soloing) tırmanmaya
imkân vermesi.

nelere dikkat edilmeli?
Kaya tırmanış ayakkabısı
ayağı patik gibi saran, bale
ayakkabısını andıran lastikten
yapılmış ayakkabıdır. Kaya
yüzeyine sürtünme ile
tutunmanızı, küçük çıkıntı
gibi basamaklara kolayca
basarak yükselmenizi sağlar.
Ayakların şekil alabilmesi ve
içinde hareket etmemesi için
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biraz küçük olur. Kaya tırmanış
ayakkabısı olmadan rahat bir
tırmanıştan bahis edilemez.
Magnezyum tozu ellerin kaya
yüzeyi üzerinde kaymamasını
sağlar, ter ve tozdan dolayı
oluşacak düşük sürtünme
etkisinin artmasını sağlar.
Pütürlü yüzeylerde minimum da

olsa parmakları korur.
Tırmanış aralarında
dinlenirken oturmak için
mat veya oturma matını da
çantamızda bulundurmak konfor
açısından iyi olur.
Tırmanış alanlarında su
ve yiyecek bulamazsınız.

Yanınızda götüreceğiniz sandviç,
atıştırmalıklar, kuruyemiş gibi
yiyecekler karnınızı doyurmayı
ve enerji almanızı sağlar. Aynı
şekilde sıvı alımı da önemlidir.
Su, termosta çay-kahve veya
bulunduğunuz yerde sıcak bir
şeyler hazırlamak için küçük bir
ocak da tırmanış malzemelerine
ek olarak çantaya konmalı.

Çitdibi
Antalya civarı, kaya tırmanışı açısından
oldukça zengin bir bölge. Bunaltıcı
sıcaklarda, yayla serinliğinde vakit
geçirmek ve tırmanış yapmak
istiyorsanız, tırmanışa yeni açılan
Çitdibi bölgesi de seçenekleriniz
dahilinde. Antalya’nın 30 kilometre
batısında, Tunç Dağı’nın eteklerindeki
Çitdibi bin metreden denize bakıyor.
Bölgede ilkbahar ve kış aylarında

dağdan akan suların etkisiyle
oluşmuş yekpare sarkıtlar bulunuyor.
Uzunlukları 10 metre ile 65 metre
arasında değişen 65 rota var. Küçük
bir kanyonu da bulunan Çitdibi eğer
biraz tecrübeli bir tırmanıcıysanız keyif
alabileceğiniz bir bölge. Çünkü kaya
yapısı itibarıyla pek fazla kolay rota
bulunmuyor. Tırmanış dışında burada
zaman geçirmek isterseniz 600 ila 1200

metre arasında görülen meşelik veya
kızılçamların aralarından yükselerek 2
bin 100 metrelere kadar sedir, köknar,
sarıçam, kayın ve ardıçların eşliğinde
dolaşabilirsiniz. Kaya tırmanışı için
civarda dolaşıyorsanız ve Çitdibi’nin
zor, uzun hatları tırmanış seviyenizi
aşıyorsa, Türkiye’de tırmanışın başkenti
sayılan Geyikbayırı’na çok yakın
olduğunuzu unutmayın.

Antalya il merkezine 30
kilometre uzaklıktaki
Çitdibi köyünün
çevresinde tırmanış
sporu için çok uygun
kayalıklar uzanıyor.

Konforlu bir tırmanış
için hava şartlarına uygun
giyinmek de teknik malzemeler
kadar önemli. Özellikle daha
az hareket eden emniyetçinin
sıcak veya soğuğa karşı
önlem alacak kıyafetlerinin
olması üşümesi veya aşırı
sıcaklamasını engeller.

YAZ 2018

Geç saatlere kadar
tırmanıp konaklayacağınız
yere dönerken karanlığa
kalmak her zaman olası. Bu
yüzden doğada her zaman
çantada olması gereken
malzemelerden biri de düzgün
çalıştığınızdan emin olduğunuz
bir kafa lambasıdır.

Kullanma ihtimalimiz çok
düşük olsa bile tırmanış
çantasının ayrılmaz bir
parçası ilk yardım seti olmalı.
Düşme, çarpma, kesikler gibi
durumlara müdahale edecek
malzemeye sahip bir ilk
yardım seti ilk müdahaleler
için önemlidir.

Tırmanırken teknik ve
emniyet malzemelerine
sahip olmanıza gerek yok.
Tırmanışı merak ediyor ve
siz de denemek, öğrenmek
istiyorsanız Geyikbayırı ve
Olimpos’ta özel ders ve
tırmanış paketleri alıp tecrübe
edebilirsiniz.
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İki tırmanışçı, Antalya
Geyikbayırı’nda
bulunan Küllü İn
sektöründe mağara
tavanında yer çekimine
meydan okuyor.

Geyikbayırı
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın
da sayılı tırmanış bahçelerinden
olan, yine Antalya’nın merkez ilçesi
Konyaaltı’na bağlı Geyikbayırı’nda,
uzunluğu 15-50 metre arasında
değişen binden fazla rota
bulunuyor. Kızılçam, karaçam ve
sedir ağaçlarının çevrelediği Geyik
Sivrisi eteklerinde bulunan bölge
özellikle ılıman iklimiyle Avrupa’da
kışın tırmanılacak ilk üç, dünyada
ilk 10 bölge arasında gösteriliyor.
Geyikbayırı’nın ana tırmanış sezonu
ekim-haziran arası olsa da sıcakların
bastırdığı dönemlerde de tırmanış
şansı devam ediyor. Özellikle kuzeye
bakan ve güneşin nadir vurduğu
Trebenna sektörü ve mağara içlerinde
tırmanış yapmaya elverişli Küllü
İn sektörü, sıcaklardan korunarak
vakit geçirmek için iyi bir seçenek.
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Devasa mağaraların ve griden kızıla
çalan uzun, geniş kaya duvarlarının
ufuk çizgisine kadar uzanıp bir çit
misali etrafı çevrelediği bölgede
uzun süre vakit geçirmek istiyorsanız,
civardaki kampinglerde bungalov
kiralayabilir, kamp alanlarında çadırda
kalabilirsiniz.
Geyikbayırı bölgesi aynı zamanda
birinci dereceden sit alanı.
Yakınlarındaki yaylalar, antik kentler,
bitki, ağaç ve kuş türlerini de
gözlemlemek için iyi bir alan. Ayrıca,
kaya tırmanışına meraklıysanız ya da
denemek istiyorsanız birçok önemli
tırmanıcıyla tanışma fırsatı yakalayıp
tırmanışlarını seyredebilir, eğitim
alabilir, Trebenna antik kentini ziyaret
edebilir, Lykia Yolu’nda yürüyüş
yapabilirsiniz.

Olympos

Şezlongu olmayan, etrafınızda garsonların dolaşmadığı, dört bir yandan
yükselen müzik seslerinin huzurunuzu
kaçırmadığı yer sizin için bir cennetse,
Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı
Olympos tam size göre. Dalga seslerinin küçük çakıllar üzerinde çıkardığı
mırıltıyı dinleyebileceğiniz bu harika
sahil, büyüleyici doğasıyla seyahat
edenlerin sevdiği duraklardan.
Deniz manzaralı, zor ve kolay rota çeşitliliğine sahip, günün büyük kısmında gölgede kalmasından dolayı güneşle boğuşmadan tırmanmanıza olanak
sağlayan Olympos sahilinin üstündeki
tırmanış sektörünün adı ise Cennet.
Yorulduğunuzda veya sıcaktan bunaldığınızda denize inmek kolay. Tarihi
Lykia Yolu üzerinde bulunan Olympos,
kireçtaşı başta olmak üzere farklı kaya
yapısıyla tırmanış meraklılarının uzun
zamandır gözdesi. Yaklaşık 10 farklı
tırmanış sektöründe 250’den fazla
tırmanış rotası var. Pozitif eğimli kolay
rotalardan, devasa negatif bloklara,
teknik yüzey parkurlardan kolonetlere
geniş bir tırmanış yelpazesine sahip.
Rotaların tamamı boltlanmış. Kaya
tırmanışı tecrübeniz var fakat kişisel
malzemeleriniz yanınızda yoksa, Olympos’ta bulunan turizm firmalarından
tırmanış ayakkabısı, emniyet kemeri,
ip ve karabinaları kiralayabilirsiniz.
Tatile gelmiş ama denize girmek,
yürüyüş yapmak ve kanonun dışında
bir aktivite de istiyorsanız kısa süreli
tırmanış eğitimi ve rehberlik hizmeti
almanız da mümkün.

Antalya il sınırlarındaki
Olympos tarihi Lykia Yolu
üzerinde yer alan, doğa ve
kültür değerleriyle dikkat
çeken özel bir alan. Aynı
zamanda cazip bir tırmanış
bölgesi. Cennet sektörü
Olimpos’un popüler tırmanış
noktası; sandal ağaçlarının
arasından yükselen kayalara
Akdeniz’in mavisi eşlik ediyor.
YAZ 2018
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EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜYOR MU? ÇİFTLER NİKÂH
DEFTERİNE İMZAYI ATANA DEK HER ŞEY GÜZEL
GİDERKEN, PEKİ NE OLUYOR DA BU HEYECAN BİR SÜRE
SONRA YERİNİ SESSİZLİĞE BIRAKIYOR?
Aslında cevap çok basit: Aşkın sonunu
evlilik değil, eşlerin monoton bir hayat
sürmesi getiriyor. Günlük rutinin dışına
çıkamayan evlilikler, tarafların birbirinden uzaklaşmasına neden oluyor.
Uzmanlar; “Birlikte çok zaman geçirin
ama her an birlikte olmayın. Kendinize
de zaman ayırmanız ilişkiyi besler” uyarısında bulunuyor. Üsküdar Üniversitesi
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden
Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin,
evli çiftlere ve yeni evleneceklere özel,
önemli bilgiler verdi. Uzun ömürlü aşkın
formülünü veren Öztekin, ilişkilerde
yapılması gerekenleri ve monotonluktan
kurtulmanın yollarını anlattı.
Sahiplenme güdüsünden
vazgeçin
Bağlılık ve özgürlük sınırlarının iyi
belirlenmesi gerektiğini vurgulayan
YAZ 2018

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin,
“Sen benimsin, ben seninim formülü
ilişkiyi sonlandıran en etkili formüldür.
İlişki mahkûmiyet alanı değildir. Her
birey ilişkilerinde kendini gerçekleştirmeli ve birlikteliğini kendisi olarak
sürdürmelidir” diyor. Tüm yaşamda
olduğu gibi ilişkilerde de değişim ve
gelişimin kaçınılmaz olduğunun altını
çizen Uzman Klinik Psikolog İhsan
Öztekin, “Geçmişe takılı kalmadan,
yeni durumlara uyum sağlama becerisi
gösterebilmek ilişkiyi daha sağlıklı ve
uzun kılar. ‘Nasılsın?’ diye sorun. Nasıl
olduğunu sorup, gerçekten kendisini
nasıl hissettiği ile ilgilenin. Ortak zevkler
önemli. Ortak zevk alanları oluşturun
ve geliştirin. Yapılan psikolojik araştırmalar, ortak zevkleri olmayan çiftlerin
ilişkilerinin uzun ömürlü olmadığını
ortaya koyuyor” diyor.

Bütün zamanınızı
birlikte geçirmeyin
Kişilerin kendilerine zaman ayırmasının
ilişkilerini besleyeceğini söyleyen
Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin,
“Birlikte çok zaman geçirin ama her an
birlikte olmayın. Kendinize de zaman
ayırmanız ilişkiyi besler. Böylece birbirinizi özler, konuşacak, paylaşacak
daha çok şey bulabilirsiniz” diyerek,
sözlerini şöyle sürdürüyor: “İlişkide
sevgi, saygı ve sadakat varsa güven
oluşur. Sevmediğiniz biri ile uzun süre
birlikte olamazsınız. Saygı duymadığınız birini de sevemezsiniz. Güven
tek taraflı olmaz, her iki tarafında
birbirine güvenmesi şarttır. Cinsellik
ihmal edilmemeli. Aşkın en iyi aktarımı
cinselliktir. Cinselliği ‘olsa da olur, olmasa da’ yaklaşımı tatminsizlik olarak
ilişkiye yansıyacaktır. Cinsel uyumu
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tutmak, ilişkinin
ömrünün uzun
olması açısından
büyük önem
taşıyor...

sağlamanın en iyi yolu da bu konuda
açık açık konuşmaktan geçer. İlişkiyi
ego savaşları haline getirmeyin. Siz
rakip değilsiniz ve tartışmalarınız da
kazanılması gereken yarışlar değildir.
Tartışmada 3-0 öne geçtiniz ama ilişkiniz bitti. Geçmiş olsun.”
Kıskançlık arttıkça ilişkinin
süresi azalır
Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin,
“Kıskançlık sevginin ölçütü değildir.
‘seven insan kıskanır’ yargısı yanlıştır” dedi. Kıskançlığın arttıkça ilişki
süresinin azaldığını belirten Öztekin,
“Kıskanç insanlar asıl kendilerini
daha fazla seven ve özgüveni yetersiz
insanlardır. Kıskançlık arttıkça ilişkinin
süresi azalır” diyor.
Eşinizi suçlamayın
Çiftlerin birbirini suçlamasının ilişkinin
sonunu getirdiğini vurgulayan Uzman
Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “Eşinizi ‘sen şöylesin, sen böylesin’ diye
etiketlemeyin. Aşırı eleştirmeyin. Aşağılamayın. Bunlar varsa ilişkinin sonu
göründü demektir. Partnerinizi, diğer
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insanlarla, ilişkinizi de diğer ilişkilerle
kıyaslamayın. Partnerinizin değerini
bilin ve ilişkinizin keyfini çıkarın. Düşüncelerinizi okumasını beklemeyin.
Partneriniz sıkıntılarınızı kendiliğinden
anlamaz. Zihninizi okuyamaz. Partnerinize duygularınızı anlatmadan, anlayışsızlıkla itham etmeyin. Yapmanız
gereken, partnerinize hissettiklerinizi
anlatmak” uyarısında bulunuyor.
Monotonluk sorunu yaşanan
her ilişkide iletişim eksikliği
vardır
Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin,
çiftler arasındaki iletişimin artırılması
gerektiğine dikkat çekiyor. Monotonluk sorunu yaşanan her ilişkide iletişim
eksikliği olduğunun altını çizen Öztekin, “Birbiri ile açık, samimi ve dürüst
iletişim temelinde konuşan çiftler,
ilişkiyi monotonluktan kurtarmanın en
büyük adımını da atmış olurlar. Sürekli
karşı taraftan bir beklenti içinde olmayı
bırakın. İlişki karşılıklı emek gerektirir.
Sadece karşı tarafın sizinle ilgilenmesini ve size saygı göstermesini beklerseniz, ilişkiyi canlandırmak adına en ufak

bir adım atmamış olursunuz. Hediye
almak için özel bir gün beklemeyin.
Pahalı şeyler olmak zorunda değil.
Mutluluk, küçük detaylarda olabilir.
Bunu yaparak partnerinizin nelerden
hoşlandığını bildiğinizi, onu ne kadar
iyi tanıyabildiğinizi ve değer verdiğinizi
ona tekrardan belirtme şansı yakalamış olursunuz” diyor.
Evde birbirinizi eşofman
ve şort ile görmekten
sıkılmadınız mı?

“Kendinize daha çok özen gösterin”
uyarısında bulunan Öztekin, “Her gün
olmasa da evde yemek yerken erkek
gömlekli, kadın da makyajını tazelemiş
olarak masaya oturabilir. Sonra da
birbirinize ne kadar güzel olduğunuzu
söyleyin, bu hiç de zor değil” diyor.
Sürekli aynı şeyleri yaptığınızı
fark ediyorsanız, farklı
aktiviteler yapın
Farklı aktiviteler yapmanın önemine
değinen Uzman Klinik Psikolog İhsan

Öztekin, tavsiyelerini şöyle sıralıyor:
“Birlikte yapabileceğiniz iki kişilik
hobiler geliştirin. Örneğin satranç,
tavla gibi iki kişilik oyunlar oynayabilir,
puzzle tamamlayabilir, scrable oynayabilir hatta maket yapabilirsiniz. İlgi
alanlarınıza göre bunları zenginleştirebilirsiniz. Hem eğlenceli, hem de baş
başa bir şeyler yapabilmek için bir
fırsat. Önemli olan birlikte bir şeyler ile
uğraşmak. Cinsel hayatınıza renk katın.
Cinsellikte daha yaratıcı olun. Partnerinizle bu konularda konuşmaktan
çekinmeyin. İlişkinize heyecan katıcı
fantezilerden yararlanın. Hafta sonlarını farklı geçirin. Hafta içi uzun planlar
yapmadan, sürpriz seyahatler yapın,
kaçın bir yerlere. Birlikte spor, egzersiz
yapın. Bisiklete binmek, birlikte spor
yapmanın en keyifli tarafı. Hafta sonu
sırt çantasına koyduğunuz yiyecek ve
içeceklerle sahile ya da bir ormana
atabilirsiniz kendinizi. ‘TV kapatma
günleri’ belirleyin. Böylece birlikte
daha özel vakit geçirmek için ortalama
dört saat kazanmış olursunuz. Televizyonu fişten çekin ve birlikte olağanüstü bir yaşama başlayın.”
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ELLERİMİZ
ARTIK
YAŞIMIZI
GİZLİYOR
 AŞLANMANIN İLK GÖRÜLDÜĞÜ YERLERDEN BİRİ DE
Y
ELLER. EL SIRTINDAKİ DERİNİN, YÜZ DERİSİNDEN ÇOK
DAHA İNCE OLDUĞU İÇİN DAHA KOLAY YIPRANDIĞINI
SÖYLEYEN LİV HOSPİTAL PLASTİK, ESTETİK VE VE
REKONSTRİKTÜF CERRAHİ UZMANI DR. NURİ BATTAL
“SON GELİŞTİRİLEN MODERN PLASTİK CERRAHİ
YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI İLE ARTIK ELLERDE DE
GENÇLEŞMEYİ SAĞLAMAK MÜMKÜN” DİYOR.

Yeni uygulamalar
ile eller yaşı belli etmiyor
Ellerimiz yaşlanma belirtilerini en çok gösteren
uzuvlarımızdır. Çünkü güneş ışığı, travma gibi pek
çok fazla dış etkene maruz kalır. Güneş ışınları
ve yaşlanmanın etkisi ile el üzerinde kahverengi
lekeler oluşur. Ayrıca yaşlanma nedeniyle dokular
zayıflayıp azaldığı için el derisi altındaki yağ dokusu eriyerek kemik yapılarının ciltten daha belirgin
olmasına neden olur. Yaşlanmaya bağlı olarak dokularda kolajen liflerinde ve yağ dokusu miktarında
azalma sonucu ciltte incelme, gevşeme, sarkma
oluşur. Bu tüm dokularda olduğu gibi bu durum
el cildi içinde geçerlidir. Ciltte oluşan zayıflama
ve gevşemeye bir de yıllarca güneş ışınlarına ve
olumsuz etkilere sürekli maruz kalan el derisinde
oluşan yaşlılık lekeleri veya güneş lekeleri denilen
renkli lekeler eklenir. Eskiden yüz ve vücut estetiği
yaptırmış hastalar da eller yaşı belli ederdi.
Yeni uygulamalar ile bu durum sorun
olmaktan çıkıyor.
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El Gençlestirme Yöntemleri Neler?

1) Kimyasal soyma: Retin A veya
glikolik asit yani meyve asitleri içeren
losyonlar veya kremler eller üzerine
doktor kontrolünde seanslar halinde
uygulanır. Bu tedavide eller üzerinde
soyma işlemi yapılır. Bu tedavi tek
seansta oluğu kadar aralıklı seanslarla
yavaş yavaş da yapılabilir. Daha sonra
verilen krem ve losyonlarla tedaviye
devam edilir. Ancak bu asit uygulama
sadece cildi biraz gençleştirir fakat
erimiş dokuları etkilemediği için ellerdeki kemikli görüntü tam düzelmez.
Bunun için gereken hastalara doku
enjeksiyonu yapılır.
YAZ 2018

2) Skleroterapi: Çok ince iğnelerle
damar içine girilerek eller üzerinde
belirgin olan damarlar kapatıcı ilaçlarla kapatılır ve bu görünüm düzeltilir.
3) Mikrodermabrazyon: Mekanik
olarak yüzeysel el cildi soyularak
bulunan leke ve kırışıklıklar giderilir.
Lazer ile benzer özellikler taşır. Lokal
anestezi ile yapılır.

4) CO2 veya Erbium Lazer: Karbondioksit veya erbium lazerleri ile el cildi
üzerinde bulunan lekeler kesin olarak
giderilir. Lokal anestezi ile yapılır.

5) Doku takviyesi: Ellerdeki cilt ve cilt
altı yağ dokusu yaşlanmaya bağlı olarak azalmış gevşemiş ve derinin dolgunluğu kaybolmuştur. Sonuç olarak
el sırtında damarlar belirginleşmiş ve
kemikleri daha belirgin hale gelmiştir.
Yaşlılık lekeleri lazer ile temizlendikten sonra vücudun çeşitli yerlerinden
alınan yağ hücreleri eller üzerinden
cilt altına verilir. Buraya konulan yağ
hücrelerinin bir kısmı yüzde 60-70’i
doğal eleme ile eriyerek kaybolur. 6-8
aylık aralarla 2-4 seans kadar tekrarlanarak bunların kalıcı olarak burada
yerleşmeleri sağlanmış olur.
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Sabahları zor
uyanıyorsanız, gün içinde
kendinizi yorgun ve
stresli hissediyorsanız
nedeni kahvaltı yapmama
alışkanlığınız olabilir.
Güne doğru besinlerin
uygun miktarlarda
buluşturulduğu bir
kahvaltı sofrası ile
başlamak, pek çok
hastalığın önüne
geçmekle birlikte kilo
alımını engelliyor. üstelik
stressiz ve gerginlikten
uzak bir gün geçirmenizi
sağlıyor. Memorıal
Hastanesi Beslenme ve
Diyet Bölümü’nden Dyt.
Emine Yüzbaşıoğlu, sağlıklı
kahvaltı için önemli
önerilerde bulundu.
YAZ 2018
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sabahları kahvaltı öğününü atlamamak vücudumuz için büyük önem taşıyor. ancak
kahvaltı etmek kadar kahvaltıda yediklerimiz de oldukça önemli. patates kızartması,
börek ya da poğaça gibi yiyecekler yüksek yağ oranı nedeniyle kilo alımına ve çeşitli
hastalıklara yol açabilir. bunlar yerine mevsim sebzelerinden yapılan salata, doğal bal
ve reçeller, kahvaltılık çeşitleri ve yumurtadan oluşan sağlıklı bir kahvaltı sizi güne
hazırlar, enerjinizi yükseltir.
Kahvaltı etmemek enerji ve
motivasyonu düşürüyor
Sağlıklı beslenmenin ilk adımı, güne
kahvaltı ile başlamaktır. Kahvaltı uzun
süren açlık sonrasında düşen kan şekeri
seviyesini yükselterek, güne zinde ve
enerjik başlamayı sağlar. Kahvaltı ayrıca
konsantrasyonu artırırken, sabah şeker
düşmesine bağlı yaşanabilecek gerginlik, sinirlilik, uyku hali gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek durumların
yaşanmasını önler. Özellikle bütün besin gruplarının yer aldığı Türk kahvaltısı,
sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezdir.
Kendinize sağlıklı
besinlerden oluşan bir
kahvaltı düzeni oluşturun
Doğru bir beslenme planlama64

sı için kahvaltıda ne yenildiğinin
önemi büyük. Özellikle öğrenciler
ve çalışan kişilerin öncelikli tercihi
pratik olması bakımından poğaça,
açma, simit gibi yağ ve karbonhidrat içeriği yüksek besinlerdir. Bu tür
tercihler sıklaştığında beraberinde
kilo alımını, mide rahatsızlıklarını
beraberinde getirecektir.
Sabahları patates kızartması
ve börek yemeyi sevenler
dikkat!
Sağlıklı bir kahvaltının olmazsa olmazları peynir, yumurta ve ekmektir.
Ekmek çeşidi olarak çavdar, kepek,
tam buğday gibi posa içeriği yüksek
ekmekler tercih edilirken, peynirde
yağlı ve tuzlu çeşitlerinden kaçınılmalı.

Tost, peynirli omlet, menemen gibi
sağlıklı seçimler kahvaltı sofralarını çeşitlendirmede tercih edilirken, patates
kızartması, börekten uzak durulmalıdır. Bunlar gereksiz kalori alımına
ve vücut yağlanmasına neden olarak
pek çok hastalığa davetiye çıkarabilir.
Mevsimine uygun olarak kahvaltıya
eklenecek söğüş (domates, salatalık,
maydanoz, biber) içerdiği C vitamini
sayesinde demir emilimini artıracağından sofralarda eksik edilmemelidir.
Hazır meyve sularını tercih
etmemek daha doğru
Kahvaltı da içecek olarak çay, bitki
çayı, sütlü kahve, süt sağlıklı seçimler
arasında sayılabilir. Hazır veya taze
sıkılmış meyve suları içerdiği yüksek

şeker sebebiyle uzak durulması gereken bir gruptur. Kahvaltılarda özellikle
kış günlerinde hastalıklardan korunmak
amacıyla tercih edilen meyve suyu
yerine meyvenin kendisi tüketilmeli.
çikolata yerine
tahin pekmez
Özellikle çocukların çok sevdiği çikolatalı ekmekler yerine pekmez, bal, ev
yapımı reçeller sağlıklı kahvaltılar için
çok daha uygun. Kış aylarının olmazsa
olmazı tahin pekmez de sabah kahvaltıları için hem sağlıklı hem de lezzetli
bir seçenek.
Sabahları aç olmuyorum
diyorsanız…
Sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlaYAZ 2018

mak, gün içerisinde iştah kontrolü
açısından çok faydalı. Kahvaltı yapmayan kişilerde iştah öğleden sonra
artmaya başlayarak akşam saatlerinde önüne geçilmez bir hâle gelir.
Özellikle akşam yemeğinden sonra
tatlı ihtiyacı, doymama hissi ve gece
yatana kadar bir şeyler yeme isteği
artar. Gece artan tüketim sabah
kalkıldığında iştahsızlığı beraberinde
getireceğinden, kahvaltı ihtiyacını
ortadan kaldırır. “Sabah aç uyanmıyorum, canım kahvaltı istemiyor”
gibi söylemler, gece yemelerinin bir
sonucu olarak karşımıza çıkar. Sabah
kahvaltı yapmama, gece çok yemek
yeme kısır döngüsü uzun sürdüğünde kilo alımı kaçınılmaz olur. Kısır
döngüden kurtularak kilo kontrolü

sağlamanın en kolay yolu ise güne
sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak.
Sürekli kahvaltılık gevrek
tüketmek sizi formda tutmaz
Sağlıklı bir kahvaltının protein içeriği
yüksek olmalı. İçerisinde şeker ilavesi
olan kahvaltı gevrekleri, kısa bir süre
sonra açlık hissi ve tatlı ihtiyacını
beraberinde getireceğinden çok sık
tüketilmemeli. Zorunlu durumlarda,
yulaf, kuru meyve (1 porsiyon), süt
veya yoğurt ile hazırlanan karışım
tercih edilmeli. “Geç kalıyorum evde
kahvaltı yapamıyorum bu sebeple bu
karışımı tercih ediyorum” diyenler
için, evde hazırlayarak yanınıza aldığımız sandviçler sağlıklı bir kahvaltı için
çok daha uygun olacaktır.
65
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MIDPOINT

TERRACITY’DE
GÜNE KAHVALTI İLE
BAŞLAMAK İÇİN

GÜNE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK
İSTEYENLERİ; İSTER HAFTA İÇİ İSTER
HAFTA SONU; ACELESİ OLANLARI,
OLMAYANLARI; ÇOCUKLARIYLA
BİRLİKTE RAHAT RAHAT KAHVALTI
ETMEK İSTEYENLERİ; SOĞUK
SEVENLERİ AMA İLLA SICAK OLSUN
DİYENLERİ; ÇAY OLSUN AMA
SINIRSIZ OLSUN DİYENLERİ KISACASI
HERKESİ MIDPOINT, TERRACITY’DE
KAHVALTIYA BEKLİYOR.
66

Güne Lezzetle Başlayın
Lezzetli ve farklı çeşitleri ile her damak tadına
hitap eden Midpoint kahvaltı sizi güne sağlıklı
hazırlıyor. Midpoint’in şefleri sizler için Türkiye’nin
her yerinden özenle yetişmiş ürünleri Midpoint
kahvaltıda buluşturuyor. Sahanda yumurta
seçenekleri ve size özel hazırlanmış kahvaltı
tabakları ve her damağa hitap eden ürün yelpazesi
ile güne sağlıkla başlayabilirsiniz.
Midpoint’in kahvaltı keyfi iyi malzeme seçimi ile
başlar! Sizin için beyaz peynir Ezine’den, eski kaşar
Trakya’dan, nefis zeytinler Gemlik ve Ayvalık’tan ve
tüm malzemeler en iyi oldukları bölgelerden seçilir.
Midpoint şefleri güne keyifli başlamanız için siz
tüm sevdiğiniz lezzetleri özenle hazırlar.

YAZ 2018
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ÇOCUĞUNUZ DONDURMA
İSTERSE HEMEN
ELİNDEN TUTUN VE BİR
DONDURMACIYA GİDİN. ONA
SÜTLÜ, ŞEKERLİ DÜRÜST VE
GERÇEK BİR DONDURMA
ALIRSANIZ, EMİN OLUN HİÇBİR
ZARAR GÖRMEYECEKTİR.
HATTA KEMİKLERİ
GÜÇLENECEK, SİNİR SİSTEMİ
GELİŞECEK VE MUTLU
OLACAKTIR. GİTMİŞKEN İKİ
TOP DA SİZ YİYİN. MERAK
ETMEYİN, FORMUNUZ
BOZULMAZ!
YAZI: Ö Z L E M T Ü R K D O Ğ A N
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Çocuklar dondurma sever. Aslında
herkes dondurmayı sever. Neden
sevmesin ki? Süt, şeker, vanilya, salep
ve çeşitli meyvelerle içi dolu bu soğuk
tatlıyı, sıcak yaz günlerinde yalayıp
yutmak birçokları için tatille eş anlamlıdır. Okullar kapandığında, yıllık izinler
alındığında, deniz kenarına inildiğinde
bir süreliğine dengeli beslenmeye,
diyetlere ara verilir ve dondurmacı
önündeki kuyruğa girilir. Üzerine dondurma yazamayıp buzlu tatlı ibaresiyle
tüketiciye “yutturulan” garabetleri anlatmaya gerek yok. Ama asıl dondurma
her ustanın elinde farklı tatlarla oluşur,
satıldığı yerin ne kadar “tatlı” bir yöre
olduğunu ortaya koyar. İşte bu dondurmaların anlatılacak çok şeyi var.
DONDURMANIZI HANGİSİNDEN
İSTERSİNİZ?
Her dondurmacının yaptığı birbirinden farklıdır ama iş hangi dondurmayı
yapmaya geldiğinde dört tarz öne
çıkıyor. Gelato, Maraş, Roma dondurmaları ve sorbe. Sütün cinsinden
kullanılan makineye birçok unsur dondurmanın hangi tür olduğunu belirleyebiliyor. Örneğin son dönemde TürYAZ 2018

kiye’de de çok tüketilmeye başlanan
gelato, günlük üretilip taze tüketilmesi
gerekliliğiyle tanınıyor. Geleneksel “artisan” felsefesiyle günlük süt, krema
ve taze meyvelerle üretiliyor. Gelato,
çok az hava içerir. Masrafları düşürmek isteyen dondurmacılar ürünlerini
bol miktarda havayla köpürtürken
gelato’da bu oran yüzde 30’u geçmez.
Yumuşaklığını sağlamak için gelato
dondurmalar -12 ile -15 dereceler
arasında üretilir. Yağ ve şeker oranları
da diğerlerinden yüzde 50’ye varan
oranda düşük olan gelato’lar bu yüzden hem biraz pahalıdır hem de çok
daha yoğundur.
İtalyan dondurması dendiğinde akla
ilk gelen kuşkusuz Roma dondurması.
Aslında bu dondurma Bolognalı bir
mucidin, Otello Cattabriga’nın 1927’de
ilk otomatik dondurma makinesini
yapmasıyla ortaya çıktı. Dondurma
yapılırken belli aralıklarla karıştırılması
gerekir. Soğuyup yoğunlaştıkça bu iş
daha da zorlaşır, güç gerektirir. Cattabriga’nın makinesi bu işi kolaylaştırıp sektörde büyük bir gelişim ortaya
koyar, kadınların da imalathanelerde

çalışmasının yolunu açar, dondurma
üretimini artırır. Tazeliği ve makine
üretimi dışında başka bir özelliği olmasa da Türkiye’de bu İtalyan lezzeti,
Roma dondurması olarak tanındı.
Dondurmacıların bir kısmı mekânlarına böyle isimler verince devamı
geldi. Sözün özü Türkiye’den başka bir
yerde Roma dondurması yok!
Bir de aslında dondurma olmayan
bir dondurma var: Sorbe. Gerçek bir
sorbede süt ve şeker olmaz. Meyve
kendi şekerinin iyice açığa çıkarılmasıyla tatlanır, su ve meyve tadını iyice
ortaya koyması için limon suyuyla
yapılır. Bazı ustalar şeker kullanmasa
da bal katabiliyorlar.
Türkiye’nin dondurma dünyasına
armağanı kuşkusuz Maraş dondurması. Bakmayın her köşe başında
Maraş dondurması satıldığına. Gerçek
Maraş dondurması, sadece ve sadece
Maraş’ta üretilebiliyor. Yapanlar bunu
yaşadığınız kente getirebilirse ne âlâ!
Aksi halde sadece komiklikler yapan, fesli şalvarlı bir dondurmacıdan
aldığınız (almaya çalıştığınız!) sıradan
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bir dondurmayı yemişsiniz demektir.
Bölgedeki Ahir Dağı’nın doğal bitki
örtüsünden beslenen keçilerin sütü
ve burada yetişen yabani orkidelerin
yumrularından elde edilen salep bu
dondurmanın ana malzemeleri. Gerçek
Maraş dondurmasında hava oranı
yüzde 50’yi geçmiyor. Hem bu durum
hem de keçi sütünün doğası, Maraş
dondurmasını alabildiğine sert yapıyor.
Bu yüzden en iyi Maraş dondurması
çatal ve bıçakla yenecek kadar sert
olanı kabul ediliyor.
SOĞUK LEZZETİN TARİHÇESİ
İlk dondurmayı kim yaptı tam olarak
bilinmiyor. Kimilerine göre Çinliler,
kimilerine göre Persler bu lezzeti
dünyaya armağan etti. Perslerin M. Ö.
2000’li yıllarda, Fırat nehri havzasında buzhaneleri ve dağlardan getirilen
karları şehirlerde sakladıkları yahçal adlı
soğuk hava depoları olduğu biliniyor.
Yüksek yamaçlardan toplanan karlar
kaymak, bal, şurup, şerbet, baharat ve
meyvelerle harmanlanıp, tekrar karlarla
örtülüp donduruluyordu. Hatta Büyük
İskender’in Asya seferi sırasında o
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zamanlar “karsambaç” denen bu dondurmalardan yediği de anlatılıyor. Aynı
dönemlerde Çin’de de süt ve pirinç
karışımları yine karlarda donduruluyor
ve afiyetle yeniyordu. İmparator Tang,
7’nci yüzyılda tam 94 buzcusunun marifetiyle manda sütü ve kafurla hazırlanan bu dondurmalardan bolca yermiş.
Çin ve Avrupa, Çin’le İran’dan da daha

uzak ama telefonun, televizyonun, en
önemlisi internetin olmadığı o dönemde bu lezzetli soğuk tatlıyı bir kişi
eski kıtaya getirmeyi başardı: Marco
Polo. Tarihin bu ünlü gezgini Uzakdoğu
seferinden döndüğü 1292’de dondurmayı Avrupa’ya tanıtmayı bildi. Venedik
ve Kuzey İtalya’da büyük ilgi gören
dondurma sonrasında hızlıca Avrupa’ya
yayıldı. Marco Polo’nun İtalya’yı dondurmayı tanıştırdığı 13’üncü yüzyılda
Anadolu’da da yükseklerdeki kar ve
buzlar katırlarla mahzenlere indirilir,
pekmez, kaymak, bal, şerbet ve üzüm
sularıyla karıştırılırdı.
Dondurmanın Batı medeniyetinde
gelişimi oldukça hızlı. İtalyanlar dışında
Fransızlar da bu lezzete kapılmış. Rivayetlere göre dondurmanın Fransa’ya
geçişi 1553’te Kral 2. Henry’le evlenen
İtalyan kökenli Catherine de Medici’nin
aşçıları tarafından götürüldü. İngiltere
Kralı 1. Charles 17’nci yüzyılda hüküm
sürerken sofrasında dondurmayı eksik
etmemiş, hatta tariflerini kimseye
vermemesi için aşçısına ciddi miktarda paralar ödemiş. Dondurmanın

Dondurma
Deyip
Geçmeyin!

Sütlü dondurmaya en büyük katkıyı yapan saleptir. Yabani orkide
yumrularından elde edilen salebin
ihracatı Türkiye’de yasak!
Osmanlı sarayında dondurma özel
davetlerde ikram edilirdi. Padişahların favorisi fıstıklı dondurmaymış.
Kahramanmaraş’ta her yıl Maraş
dondurmasını tanıtmak için dondurma festivali düzenleniyor.
Elvis Presley’in ölmeden önce yediği son şey dört top dondurmaydı.
İtalya’nın Bologna kentinde dondurma makinesi üreticilerinden
Carpigiani’nin açtığı bir dondurma
üniversitesi ve müzesi var.
NASA’ya göre uzayda astronotların
en çok özledikleri üç lezzet; pizza,
kola ve dondurmaymış.
Aman reklamlara dikkat edin! Bazı
reklamlarda dondurmanın erimiş
görüntüsünden hoşlanmayan
üreticiler dondurma yerine patates
püresini tüketiciye gösteriyor!
YAZ 2018

saraylardan halka inmesiyse Sicilyalı
bir göçmenin Francisco Procopio
Cuto’nun 1670’de Paris’in ilk kafesini
Cafe Procope’u açmasına dayanıyor.
Burada dondurma da satan Sicilyalının
getirdiği heyecan sonrasında 1676’da
Paris’te 250 kadar dondurmacı olduğu
biliniyor. Yeni Dünya’daki geniş kitlelerin dondurmayı tanıması Jacob Fussel
adlı bir girişimcinin 1851’de dondurma
yapıp satmasıyla başladı. Tabii ki Amerikalılar kendi tarzlarını bu eski lezzete
katmayı başardı; külahlar ilk kez 1904’te
Missouri Louis’de düzenlenen Dünya
Fuarı’nda tanıtıldı.
SAĞLIK İÇİN DONDURMA
Dondurma sadece yaz mevsiminde
satılırdı. Sıcakta dondurma satan
mekânlar, kış gelince salep, boza,
turşu işine girerdi! Belki de marketlerde satılan endüstriyel “buzlu tatlılar”
bir kereliğine işe yaradı ve dondurma
yemenin mevsimi olmadığı anlaşıldı.
Sanılanın aksine dondurma yemenin
öyle kötü bir tarafı yok. Hatta 100
gramlık bir porsiyonda ortalama 200
kalori vardır ki bu bir tatlı için oldukça

iyi bir miktar. Gerçek süt ve şekerle
yapılmış dürüst bir dondurma da A,
B6, B12, C, D ve K vitamini bulunur.
Tam bir kalsiyum deposudur. Bu da
diş ve kemik yapısının sağlıklı olmasını
sağlar. Kalp ve böbrek sağlığı için de
birebir. Mutluluk hissi verdiği, strese
sebep olan hormonları azalttığı, sinir
sistemini rahatlattığı biliniyor.
Suyun bile fazla tüketildiğinde insan
bünyesine zararlı olduğunu bilinirken
dondurma için de aynısının olacağını düşünmek doğal. Doğrudur, fazla
dondurma çeşitli sağlık sorunlarına yol
açar. Örneğin bol miktarda dondurma
tüketildiğinde kilo olarak geri dönecektir. Yine çok tüketildiği zaman kolesterol
miktarını artırabilir, kalp hastalıklarının
fitilini ateşleyebilir, kan şekerini yükseltebilir. Ana malzemesi süt olduğundan laktoz alerjisi olanlar da sıkıntılar
yaşayabilir. Yine de dondurma yemek
istiyorsanız çareleri var: Sorbe yiyin,
laktoz takviyesi alın, soya sütünden
dondurmaları deneyin! Kısacası canınız
çekiyorsa dondurma yemekten kaçınmayın. Yazın keyfini çıkarın!
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Senin seçimin?
Kaliteyi tercih edenlerin seçimi.

Eves Dondurma Yerken,
Sizde nasıl bir his olur?
1- Eves dondurmasını aldığınızda, ilk gözünüze çarpan şey elinizdeki Dondurmanın Rengindeki doğallıktır.
2- Dondurmanızı külahta ya da kapta yerken ağzınıza götürdüğünüzde yüzünüzde
garip bir gülümseme olur. Bu garip gülümsenin nedeni delirmeniz değildir. :)
Yediğiniz dondurmanın tadını daha önce
başka bir yerde tatmamış olmanızdandır.
3- Dilinizle-damağınız arasında eriyen
dondurmanızdan aldığınız keyfin tadını
çıkarırken, “bu nasıl bir tat yaa” diye düşünebilirsiniz.
4- Evet, Bu tadı öğrendiniz :)
5- Artık sizde, başka bir yerden dondurma yiyemeyeceklerdensiniz...
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Bana favori dondurmanı söyle,
Sana kim olduğunu söyleyeyim!
Kendine
göre doğruların
var, klasik anlayışından ve
çizginden dışarı çıkamayan bir
insansın. Sana göre insanların neyi
beğendiği değil senin kendi alışkanlıkların önemli. Sade olsun
bizim bildiğimiz olsun
modundasın.

zlu Dondurma
u
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latalı Dondurm
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Belli
Çi dönemlerde
gelgit-

ler yaşadığında, kedinden
başka sana yardımcı olacak en
güzel kurtarıcın! Yazın sıcağında
sahilde güneşlenirken bronz teninle
seni bir bütün yapabilecek en güzel kombini seçen, tarzıyla her
anlamda dikkat eden yaz
çocuğusun.

melli Dondurm
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r
Ka “Canım ben bir karamelli a
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a
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Sen Gazi ünvanını almış, çalışkan insanların yaşadığı şehrin,
en güzel lezzetini seçenlerdensin.
Şivesiyle gönlümüze taht kurtmuş bu
memleketin insanları gibi komik olduğun kadarda çalışkan bir atom
karıncasın :)

Yazın sıcağında başına güneş geçtiğinde kafasına su döküp, beni ne serinletir
diye düşününce aklına ilk gelen
dondurma çeşidini seçenlerdensin.
Hızlı ve pratik düşünmek sana Türk
olmanın verdiği bir gen ve sen bu
geni en doğru şekilde kullananlardansın :)

Kokuna çok önem veriyorsun, şampuanı dahi alırken
kalitesinden önce kapağını açıp
koklarsın. Pembe rengi görünce
dayanamayıp o renge doğru koşanlardansın. Porsche’n dahi olsa
pembeye boyatırsın, her şey
beklenir senden :)
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O

Küçükken bu Oreo’yu çok
yersem kararır mıyım? diye
korkanlardan olduğunuzu düşünmüyoruz :) Bisküvi lezzetinin tadını
çıkarmayı seven, hala içindeki çocuk
ruhunu kaybetmemiş yapın ile
çevrene mutluluk dağıtıyorsun.

sD
uloo ondurm
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a

dondurma” diyip, kocaman
gözlükleriyle kimseye bakmayan,
alabilir miyim sorusunu dahi sormayıp kendini yormayan bir tarzın
var :) Rahat yaşamak senin hayat
felsefen, napalım bir kere geldik
dünyaya....

a
m

Ajdar’dan önce keşfettiğini tahmin ediyoruz :) Sende
o dönemin mağdurlarındansın.
2000 yıllarında uçan arabalara bineceğimi hayal eden dünyanın saf
ve temiz insanısın. Seni bu dünya
kaybetmemeli hele ki, neslin bu
kadar az kalmışken.

i Dondurm
lekl
i
a
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S

e Dondurma
Sad

Okurken telaffuzunda şaşıranlardansan yalnız değilsin
:) İngilizceyi bir konuşayım beni
İngiliz zannetsinler modundan çıkıp
aksan yapmayacak kadar harbi bir
yapıya sahipsin. Biz seni olduğun
gibi sevdik :)

Da

ma

akızlı Dond
S
ur
a
ml

Yemekten sonra benim midemi ne rahatlatır diye düşüp,
hangi dondurmadan yesem diyince
ilk aklına damla sakızlı dondurmayı
getirirsin. Ailesinin hekimini bulmuş,
turp gibiyiz bize bir şey olmaz
diyenlerdensin :)
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TATİLDE SAĞLIKLI
BESLENME ALIŞKANLIĞINI
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OKUL DÖNEMİNDE
İPİN UCUNU KAÇIRAN
VE BESİN DEĞERİ
DÜŞÜK ABUR
CUBURA YÖNELEN
ÇOCUKLARINIZINA
YAZ TATİLİNDE
SAĞLIKLI BESLENME
ALIŞKANLIKLARINI
YENİDEN
KAZANABİLİRSİNİZ.

Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını erken kazanmaları; yetişkinlik
döneminde bu alışkanlığı bir yaşam
biçimi haline getirmelerine yardımcı
oluyor. Bu noktada çocukların sadece
yemek yemeleri değil, neyi, ne kadar
ve ne zaman yedikleri de önem kazanıyor. Çocukluk çağı beslenmesinin
de yetişkinler gibi bazı ilkelere dayandığını söyleyen Acıbadem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe
Ceylan, özellikle okul döneminde ipin
ucunu kaçıran ve besin değeri düşük
fastfood gıdalara ve abur cubura
yönelen çocukların yaz tatilinde ailelerinin kontrolüyle sağlıklı beslenme
alışkanlıklarını yeniden kazanabileceklerine dikkat çekiyor ve çocukların
neyi ne kadar yemesi konusunda
önerilerde bulunuyor…
Çocuklar için en önemli kazanımların
başında sağlıklı beslenme alışkanlıkYAZ 2018

ları geliyor. Bu nedenle gelişimleri
devam eden çocuklarda günlük ortalama almaları gereken kalori miktarı
ve alacakları besinlerin sıralamasına
dikkat etmek son derece önemli.
Her çocuğun vücut yapısı ve gelişimi
farklı. Çocukların beslenme alışkanlıklarının genetik yapı, cinsiyet, vücut
yapısı ve şekline göre belirlenmesi
gerekiyor. Enerjilerini karşılamak
ve sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sürdürmeleri için, günlük olarak
karbonhidratlar, proteinler, yağlar,
vitamin ve mineralleri içeren besin
gruplarından yaşlarına ve fiziksel
aktivitelerine uygun miktarlarda
tüketmeleri gerekiyor.
Yaz Döneminde Harcanan
Kalori Artıyor
Çocuklarda günlük enerji ihtiyacının
yüzde 55-60‘ının karbonhidratlardan, yüzde 15-20’sinin proteinler-

den, yüzde 30’unun da yağlardan
karşılanması gerekiyor. Çocukların
farklı yaşlarda farklı miktarlarda
belirli besin ögelerine gereksinimleri
var. Ayrıca harcadıkları günlük enerji
miktarları da fiziksel aktivitelerine
göre değişiyor. Özellikle yaz döneminde çocukların harcadığı kalori
miktarı önemli ölçüde artabiliyor. Bu
nedenle 4-6 yaş grubu için ortalama
günde 1400-1600 kcal, 9-12 yaş grubu içinse günde ortalama 1800-2000
kcal enerji almaları öneriliyor.
Yoğun fiziksel aktivitesi olan çocukların büyüme ve gelişmesi için besinsel
ihtiyaçları daha da artıyor. Ebeveynler,
besin çeşitliliğini arttırarak düzenli
ana ve ara öğünlerle birlikte kurulu bir
düzen oluşturmalıdır. Eğer çocukların
besin alımında ciddi eksiklik olduğu
düşünülüyorsa mutlaka bir uzmandan
destek alınmalı.
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Okul döneminde
ipin ucunu
kaçıran çocuklara
yaz tatilinde
sašlıklı beslenme
alıskanlıklarını
yeniden
kazanabilir.
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Çocukların sağlıklı büyüme ve
gelişme sürecinin devam etmesi için
hangi gıdalardan ne kadar tüketmeleri gerekiyor?
İşte Ebeveynlere Rehberlik Edecek
Öneriler
Doğru Karbonhidratı Seçin
Zihinsel ve fiziksel çalışma için
vücuda gerekli enerjiyi sağlayan
besin ögesi olan karbonhidratlar, çok
hızlı sindirilip kısa sürede enerjiye
dönüşüyor. Ancak, çocukların günlük
enerjilerinin yaklaşık yüzde 50’sini
karşılayan karbonhidrat içeren ürünler arasından da doğru tercihleri yapmak gerekiyor. Bu ihtiyacın, beyaz
undan yapılmış gıdalar, beyaz şeker,
şuruplu gıdalar gibi basit karbonhidratlar yerine, tam buğday veya tam
çavdardan yapılmış tüm gıdalar, yulaf
ezmesi, bulgur, baklagiller, meyve ve

sebzeler gibi kompleks karbonhidratlardan karşılanması gerekiyor.
Günlük Enerjinin Yüzde 30’u Yararlı
Yağlardan Alınmalı
Çocukların günlük aldıkları enerjinin
yaklaşık yüzde 30’unun yararlı yağlardan sağlanması gerekiyor. Omega-3, omega-6 ve omega-9 gibi doymamış yağ asitleri çocuklarda göz ve
beyin gelişimini, bağışıklık sisteminin
kuvvetlenmesini ve kalp-damar hastalıkları riskinin azalmasını sağlıyor.
Bunun için; balık, ceviz, fındık ve
bademle birlikte, lahana, brokoli,
karnabahar ve tüm yeşil yapraklı
sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi
gerekiyor.
Sağlıklı Gelişim İçin 2-3 Porsiyon
Protein Şart
Vücut dokularını oluşturan, devamlı-

Tatilde kahvaltıyı
tekrar sevdirin!
Okula başladıktan sonra çocuklarda en fazla gözlenen problem
öğün atlanması. Özellikle okula
giden çocuklarda, erken saatte
kalkıp okula gidildiği için kahvaltı
yapmama, ders aralarında sağlıklı
ara öğünler yerine arkadaşlarıyla
birlikte cips, çikolata, bisküvi
tarzı abur-cubur gıdalar tüketme
gibi alışkanlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu uzun tatil sürecinde
özellikle kahvaltı alışkanlığını kaybeden çocuklara bu alışkanlığın
yeniden kazandırılması gerekiyor.
Bunun yanında tatil döneminde
besin değeri ve posa oranı düşük
fastfood gıdalara karşı da çocukların yeniden bilinçlendirilmesi
gerekiyor. Yaz tatilinde çocukları
sağlıklı atıştırmalıklara yönlendirmek ve bu alışkanlığı kalıcı hale
getirmek çok önemli.

lığını sağlayan ve onaran proteinler,
çocukların büyüme ve gelişmesi
için de çok büyük önem taşıyor. Bu
nedenle çocukların, oldukça iyi bir
protein kaynağı olan et, balık, beyaz
et, süt ve süt ürünlerinden günlük 2-3
porsiyon tüketmelerine özen göstermek gerekiyor.
Büyüme ve Gelişimin Olmazsa Olmazı, Vitamin ve Mineraller
Çocukluk çağı boyunca büyüme
ve gelişmeyi vitamin ve mineraller
de destekliyor. Süt ve süt ürünleri
ile koyu yeşil yapraklı sebzelerde
bulunan kalsiyum özellikle küçük
yaştaki çocukların beslenmesinde
etkili bir mineral olarak yer alıyor.
Güçlü kemikler ve diş sağlığı için
son derece önem taşıyan kalsiyum
miktarı, çocuklar ergenlik dönemine yaklaştıkça günlük önerilen alım
miktarının çok altında kalabiliyor.
Yetişkinleri etkileyen kemik hastalığı
olan osteoporoz riski kalsiyumdan
zengin beslenemeyen çocuklarda
da ortaya çıkabildiği için 1-3 yaş
arasında günlük 700 mg, 4-8 yaş
arasında günlük 1000 mg kalsiyum,
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ÇOCUKLARIN Enerjilerini karşılamak,
sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sürdürmeleri
için, günlük olarak karbonhidratlar, proteinler,
yağlar, vitamin ve mineralleri içeren besin
gruplarından yaşlarına ve fiziksel aktivitelerine
uygun miktarlarda tüketmeleri gerekiyor.
9-18 yaş arası çocuklarda ise günlük
1300 mg kalsiyum alınması gerekiyor. Ortalama kalsiyum ihtiyacını
karşılamak için günlük 500 ml süt
veya yoğurt, 1-2 kibrit kutusu peynir
ve 2 porsiyon sebzelerden tüketmek
yeterli oluyor.
Meyve ve sebzeden yetersiz beslenen
çocuklarda B kompleks vitaminler
başta olmak üzere birçok vitaminden yetersiz beslendiği için vitamin
eksikliği görülebiliyor. Özellikle iştah
azaldığında ve çocuklar yeterince
sağlıklı beslenemediğinde aileler
vitamin-mineral takviyesi kullanma
konusunda tereddütte kalabiliyor.
Ancak, günlük 2-3 porsiyon sebze ve
meyve, 500 ml süt veya yoğurt, 7-8
porsiyon ekmek grubundan tüketildiğinde vitamin ve mineral takviyesine

ihtiyaç duyulmuyor.
Gelişimde Demir Çok Önemli!
Kanda oksijen taşımakla görevli
olan demir, hızlı büyüme periyodu
sırasında kan hacminin genişlemesi
için gerekli bir mineral. Ancak, demir
eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan
anemi, bazı çocuklar için problem
yaratabiliyor. Özellikle ergenliğe giren kızların mensturasyon döneminde
kanla birlikte kaybettikleri demir için
fazladan demire ihtiyaçları bulunuyor.
Erkekler günlük 10 mg ve kadınlar ise
günlük 18 mg demire ihtiyaç duyuyor.
Kırmızı et, balık, beyaz et ve demirden zenginleştirilmiş ekmekler ve
gevrekler, kuru üzüm gibi kuru meyveler, pekmez, yumurta gibi besinler
demirin en iyi kaynakları arasında yer
alıyor.
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harekete geçiriyor
Renk otoritesi Pantone Color InstItute, 2018 yılının rengini
Ultra VIolet-Mor ötesi ya da bir diğer deyişle Pantone 183838 olarak belirledi. Yüksek enerjisi, tazeleyici gücü ve
yaydığı spiritüel frekanslarla yılın rengi Ultra VIolet nam-ı
diğer mor ötesi, hayatımıza beraberinde bir tutam da sihir
getiriyor. Asalet, zanaat ve çok kültürlülüğün sembolü
olan renk, giderek karmaşıklaşan dünyamızı daha derinden
anlayabilmemiz için bize hevesli olma arzusu aşılıyor

YAZI: B E S R AY K Ö K E R
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enk çemberinin yeniyi oluşturmaya hevesli iki karizmatik üyesi
kırmızı ve mavinin mükemmel
karmasıyla oluşan yılın rengi
mor, gökyüzünden yeryüzüne
evreni daha geniş kucakladığı
için Pantone tarafından “ultra
violet-mor ötesi” olarak yeniden tanımlandı. Aslında bu da
Pantone’nin önceki yıl Greenery
ile formülize ettiği gibi rengi,
herkese renk ailesinin tüm diğer
üyeleri ile birlikte mekânlara
kabul edebilme lüksü verdi. Çün-
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kü mor, ve şürekası kozmosta
(uçsuz bucaksız Nebula), sağlık
hareketinde (derinlerdeki cevher
ametist kristalleri) ve sanatta
(mimar Frank Lloyd Wright’in en
sevdiği renk) karşımıza çıkıyor.
Bu rengi umut veren ve moral olarak yükselten bir mesaj
vermek istedikleri için seçtiklerini
belirten Pantone Color Institute Yönetici Direktörü Leatrice
Eisemen, “Mor renk özgünlük,
ustalık ve vizyoner düşünceyle
örtüşüyor. Bunun da renk psiko-

lojisiyle birebir ilgisi var çünkü
sizi gülümseten şeyi sizi mutlu
eder, mutlu olursanız yaratırsınız,
özgün olursunuz.” Pantone Color
Institute Başkan Yardımcısı Laurie
Pressman da pozitif elektrik yüklü mor ötesinin, dünyanın tam da
şu anda ihtiyacı olanı yansıttığını
ifade ediyor. Kışkırtıcı ve ilham
verici etkisiyle, siz de 2018 yılında kıyafetlerinizden sofralarınıza,
bahçenizden evinize hayatın her
alanı ve anına Ultra Violet’yi dahil
etmek isteyeceksiniz.
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Ruhsal ve Sanatsal
Ífade Biçimi
İki tezat duruş olan asil ve asi tavrı aynı anda ihtiva eden mor ötesi; ilhamını yıldızlar, gezegenler ve
galaksiler bütünü kozmos olduğu kadar başta Prince
olmak üzere David Bowie, Jimi Hendrix ve Andy
Warhol gibi pop kültürünün kült isimlerinden alıyor.
Bireyselliği güçlü ve alanlarında çığır açan bu isimler,
gizemli morun simgelediği karşı kültüre, geleneksel
karşıtı tavra ve sanatsal parlaklığa sahip oldukları için
yılın renginin ilham kaynakları oluyorlar. Pantone
özellikle, artık yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren bir
zamanda yaşadığımıza vurgu yapıyor. Aynı zaman da
sezgisel bir renk olan mor ötesi, yeni teknolojileri ve
galaksinin ötesini keşfetmekten daha fazla sanatsal
ifade ve ruhsal düşünce ile henüz ortaya çıkmamış
olanın yolunu aydınlatıyor.

Biraz da bilim!

Dekorasyon, moda bir yana gerçek tanımıyla mor
ötesi (UV), dalga boyu 100-400 nm arasında olan ışın
olarak ifade ediliyor. Gözümüz sadece, 400 ile 700
nm arasına duyarlı olduğu için bu aralık dışındaki ışınları algılayamaz. Bizim gözümüzle görebildiğimiz en
küçük dalga boylu ışın, mor renktir. “Mor ötesi ışın”
da mordan daha küçük dalga boyuna sahip olduğu
için bu ismi alıyor. Elektromanyetik tayfının diğer
tarafında da göremediğimiz “kızılötesi ışın” yer alır.
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Farkındalıšın
Rengi
Mor, doğal yoldan
elde edilmesi oldukça
zahmetli bir renktir.
İlk çağlardaki birçok
kültürde moru, sadece
çok varlıklı ve kraliyete
mensup kişiler
kullanabiliyordu.
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Mor, ezoterik olarak ruhsal kazanımları ve yüksek sevgiyi simgeliyor. Öyle
ki; insanoğlunun uzayın derinlerinden
Dünya’nın merkezine birbirinden kilometrelerce mesafe uzaklıkta bulabileceği anlam yüklü bir renk! Ortamlarda
yaratıcı ifadenin dozunu artıran ve
üzerindeki kişiye hem benlik hem
de bilgelik katan mor ötesi, bugüne
kadar Andy Warhol’un süperstarı ve
Salvador Dali’nin ilham perisi Isabelle
Collin Dufresne (Ultraviolet )’den şef
Paul Pieret’nin sahibi olduğu Şangay’ın büyülü restoranı Ultraviolet’ye,
tasarımcı Arik Levy’in heykellerinden
Dan Alva’nın neon işlerine kadar
birçok başarılı ve yaratıcı kişiye ilham
vermiş. İşte şimdi Paco Rabanne’ın
Ultraviolet’sinin dayanılmaz çekiciliğinin sadece içerdiği kokulardan
kaynaklanmadığını anlamışsınızdır!
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Hem Dramatik
Hem Kışkırtıcı

Mor rengin bir diğer mahareti ise düşünsel güç ve maneviyatın simgesi olmasıdır. Günümüzde aşırı derecede uyarılan
dünyadan uzak durmak ve bir sığınak yaratmak isteyenlere
daha yüksek bir farkındalık zemini sunar. İlham verici etkiye
sahip mor, mekânlarda kullanıldığında yaratıcılığın gelişmesine de katkı sağlar. Meditasyon ve sosyal alanlarda da
mor tonlarının varlığı, özellikle mor ışık kullanımı o alanlarda bir araya gelen kişilerin enerjisini olumlu olarak yükseltebilir. Dramatik şekilde kışkırtıcı ve bir o kadar hassas mor
ötesinin, daha derin tonlamaları uyumsuzluğu simgelerken;
bireylerin benzersizliğini fark etmelerini ve sınırların ötesinde bir yaratıcılığı teşvik edici bir etki barındırır.
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Mistik çekiciliğe
sahip morun lavanta,
eflatun ve leylak gibi
pastel tonları, yatak
odası ve banyolara
daha meditatif bir
hissiyat kazandırır.
Yastık, uyku giysisi,
havlu, sabun gibi
küçük aksesuarlarla
rengi mekânlara davet
edebilirsiniz.
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TASARIM BAHARI YATAK ODANIZDA!

• Mutlu ve şık eve sahip olanların vazgeçemediği marka English Home; dönemin trend desenlerini, kendine özgü tasarım
diliyle birleştirerek hazırladığı yeni 2018 İlkbahar Koleksiyonu “Carpe Diem’i” müşterilerinin beğenisine sundu! İlkbahar
Koleksiyonu’nda göze çarpan desenler limon ve mimoza. Açık sarı tonları ve beyaz ile harmanlanmış desenlerde nevresimler
yatak odanıza daha aydınlık bir görünüm kazandırarak bahar yorgunluğunu üzerinizden almaya fırsat tanıyor! Bahar ile
tazelenen yatak odaları için TerraCity English Home mağazasını ziyaret etmeyi unutmayın.

İyi ki varsın annem!

• 25 yıldır tüm annelerimizin yanında olan Tefal, onlara bu Anneler
Günü’nde #iyikivarsın diyeceğimiz hediye alternatifleri sunuyor.
Onun dünyasında sevdiğin her tarifin bir sırrı, her soruya bir cevap,
her daim düzen ve her mutluluğun kocaman bir sarılması vardır.
Annen seni daha güzel yarınlar için yetiştirir ve gurur duyar. Sen
de bu Anneler Günü’nde Tefal’in her anında yanında hissettiğin
annene farklı alternatifte hediye önerileri ile sürpriz yap! Farklı
ürün gruplarından seçilmiş Tefal Ultrablend Cook, Tefal Activflow
Pro Extreme, Tefal Proexpress Ultimate ürünlerinden birini
Anneler Günü’nde ona hediye edebilirsin. Bizi var eden, büyüten
annelerimiz; sen varsan her şeyin en iyisi var.
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SONSUZLUK
DÖNGÜSÜ…

• 70. yıl özel ürünü Legacy, sonsuzluğu
sembolize eden şık, geometrik desenleriyle
Jumbo’nun gelenekselleşmiş zarafetini
günümüze taşıyor. Dairesel motiflerin kare
ve dikdörtgen formlarla bütünleşmesi ve
inci malzemenin kullanıldığı Legacy yemek
takımı tabaklara sağlam bir karakterin
yanı sıra eskimeyecek bir yalınlık katıyor.
12 kişilik 61 parçadan oluşan ve zarafetini
görselliğiyle ön plana çıkartan Legacy
yemek takımı bone malzemeden üretildi.

MADAME
COCO

• Anneler Günü’nde annenizi
Madame Coco’nun birbirinden
zarif hediyeleriyle mutlu
edebilirsiniz. Dekoratif
ürünlerinden ev tekstiline, banyo
eşyalarından nevresim takımlarına
birçok hediye seçeneği arasında
seçim yapmakta zorlanacaksınız.

TRİBÜNDE
GİBİ
SEYREDİN

• Arçelik, 4K Ultima televizyonlar
ile capcanlı renkler, net ve akıcı
görüntü sunuyor. Micro Dimming
teknolojisi karanlık sahnelerde
bile en ince ayrıntıları gösterirken,
HDR teknolojisi görüntünün en
doğal ve net halini sağlayarak
tüketicilere evlerinde gerçek
anlamda sinematik bir deneyim
yaşatıyor.

BEŞ KATMANLI KONFOR

• Yatsan’da satışa sunulan Simba Hybrid, vücudunuza uyacak ve hep hayalini
kurduğunuz uyku kalitesini elde etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanan beş
lüks katmandan oluşuyor. Mükemmel tasarımlı destek tabanı, yedi farklı
bölgesiyle herkes için mükemmel bir gece uykusu sağlayan yatakta 2.500
konik paket yay bulunuyor. Siz uyurken her biri size uyum sağlar, böylece
bütün gün yetecek bir enerjiyle uyanırsınız.

KÜÇÜK
PRENS
SEVGİSİ

• Karaca, yeni tasarımlarıyla
sofralara mutluluk katıyor.
Karaca, Küçük Prens ürünleriyle
Küçük Prens sevgisine ortak
oluyor. Masalsı unsurların, canlı
renklerle birleştiği tasarımlar,
Küçük Prens koleksiyonunuzun
benzersiz parçaları olacak.
Karaca zarafetini Küçük Prens’in
naif çizgileriyle birleştiren ürünler
arasında çay seti, 2’li çay fincanı,
2’li kahve fincanı, kurabiyelik,
mama seti, mug, pasta tabağı
ve servis tabağı yer alıyor.
Dünyaya bir çocuğun gözünden
bakabilen büyüklerin başucu
kitabı Küçük Prens’in; hayal
gücü, yaratıcılık, umut, saflık,
sevgi, içtenlik gibi değerlerinden
ilham alarak tasarlanan ürünleri
Karaca mağazasında Küçük Prens
severleri bekliyor.
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D & R ’ dan EN Y EN İ K İ TA PL A R
BÜYÜK WOOTTON
DEMİRCİSİ
J. R. R. Tolkien, İTHAKİ YAYINLARI

Büyük Wootton köyünde her 24 senede bir
İyi Çocuklar için Ziyafet düzenlenirdi. Bunu
kutlamak adına da bu ziyafete davet edilen
24 çocuğu besleyecek bir Büyük Pasta
hazırlanırdı. Pasta çok tatlı ve zengin olurdu,
baştan aşağı da şekerli kremayla kaplanırdı.
Ama bu pastanın içinde çok ama çok tuhaf
malzemeler de kullanılırdı ve bunlardan
birini yutan çocuklar Periler Diyarı’nı ziyaret
edebilirlerdi… Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı
Tolkien’in, George MacDonald’ın Altın
Anahtar’ı için yazmaya başladığı önsöz, bu
keyifli masala dönüşmüş.

D&R Çok
SATAN
KİTAPLAR
1
LEYLA İLE MECNUN
Burak Aksak

2
PEMBE FİLİ DÜŞÜNME
Zeynep Selvili Çarmıklı

3
AFORİZMALAR

Stephen Hawking, ZEPLİN KİTAP

Bu sözlerin altında, yaşadığımız zaman dilimine
buluşlarıyla damga vurmuş bir biliminsanının kibirli
dışavurumunu aramak manasız olurdu. Sayfaları
çevirmeye başladığınız an göreceksiniz ki o aslında
kendini “nasıl ve neden diye sormaktan asla bıkmamış
bir çocuk” olarak tanımlıyor. Yetişkinlik çağının tamamını
başka insanların yardımına muhtaç geçirmesine rağmen
umudunu, yaşama arzusunu ve hatta adı yıkımla yan yana
yazılı insanoğluna dair inancını koruyor. Mart ayında
hayatını kaybeden Stephen Hawking’in öğütlediği gibi, bu
kitap ayakları yerine gökyüzüne bakmayı seçenler için!

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI
Ahmet Ümit

4

USTALIK GEREKTİREN
KAFAYA TAKMAMA SANATI
Mark Manson

5

BAZI YOLLAR YALNIZ
YÜRÜNÜZ
Özgür Bacaksız

6

IKİGAİ – JAPONLARIN UZUN
VE MUTLU YAŞAM SIRRI
Hector Garcia

7

DUA KADER DEĞİŞTİRİR
Ethem Emin Nemutlu

TEK KİŞİLİK PARİS SEYAHATİ
Jojo Moyes, PEGASUS

Yirmi altı yaşındaki Nell, bu zamana kadar Paris’e
hiç gitmemiştir. Ancak erkek arkadaşı planladıkları
romantik Paris gezisine son dakikada gelemeyeceğini
söyleyince Nell artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini
fark eder. İngiltere’den kalkıp Paris yolculuğuna bir
başına çıkar ve orada küçük motoruyla ilginç bir tipe
benzeyen Fabien’la tanışır. O andan sonra Paris gezisi
Nell için ya bir seri katil tarafından öldürüldüğü ya da
hayatının en harika zamanlarını geçirdiği bir hafta sonu
kaçamağı olacaktır.”

86

8

ÜÇ KIZ KARDEŞ
İclal Aydın

9

GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK
İlber Ortaylı

10

FASO FİSO
Teoman

Nazan Öncel

E N Y EN İ A L B Ü M L ER

Durum Şarkıları

Türk pop müziğinin en başarılı
isimlerinden Nazan Öncel, “Durum
Şarkıları” albümü ile sevenlerinin
karşısına çıkacak. “Durum Şarkıları”
albümünde Hakan Kurşun’un
düzenlemeleri eşliğinde; Girizgah,
Umut, Bana Bir Sen Yetersin,
Yaniler, İllegal, Mükemmel Kusur,
Kısa Çöp, Ben Bir Küçük Harfim,
Gezgin ve Kuşlar Da Gitti; Can
Güngör‘ün aranjmanıyla Siyahlar
şarkıları yer alıyor. Öncel en son
2016’da “Sakin Ol Şampiyon”
albümünü yapmıştı.

Yıldız Tilbe

Parmak Ízi

Kış Gülleri

Bu projesinde Sezen Aksu ile 16 yıllık
küslüğüne geçtiğimiz ay son veren
ve bu anın fotoğrafıyla hayranlarını
sevindiren Yıldız Tilbe, Aksu’ya ait
“Bir Seni Tanırım” ve “Hele Bir
Dokun Hele Bir Yan” şarkılarını
seslendirdi. Albümdeki diğer yedi
şarkının sözleriyse Tilbe imzası
taşıyor. Tilbe’nin albüme adını veren
“Kış Gülleri”nin klibi için ünlü oyuncu
Nejat İşler’le kamera karşına geçmesi
de albümün bir başka sansasyonel
olayıydı. İkilinin klipteki kimyası
oldukça fazla konuşuldu.

Şebnem Ferah

Türkiye’nin en beğenilen pop rock solistlerinden Şebnem
Ferah, son albümü Parmak İzi’ni nisan ayı ortasında
hayranlarına ulaştırdı. Ferah’ın bir önceki albümü “Od”
tam beş yıl önce piyasaya çıkmıştı. Parmak İzi, Ferah’ın
sekizinci stüdyo albümü olma özelliğini taşıyor. Albümün
bir diğer önemli tarafı, barındırdığı 10 şarkının tamamının
da söz ve bestesi Şebnem Ferah’a ait olması. Bu
durum, Ferah’ın müziğe bakışının ne kadar kişisel olarak
gördüğünü ortaya koyuyor.

D& R’ DA EN ÇOK S ATA N L A R

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

Parmak İzi / Şebnem Ferah

Senin İçin Değer / Koray Avcı

Neden Böyleyiz / Mehmet Erdem

Anadolu’nun Güneşi / Burcu Güneş
Hit 2018
Mahzuni’ye Saygı
Merhaba Gençler 2018
Durum Şarkıları / Nazan Öncel

Dönersen Islık Çal / Manuş Baba
An / Edis

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

NR1 Hits 2018

Power Hits 2018
Fresh Hits In Da Club
Kitap Okurken Müzik 3
La Vie En Rose
Güne İyi Başlamak İçin
Kitap Okurken Müzik 2
Masquerade Club İstanbul / Cihat Uğurel
NR1 Hits 2017
Lost On You

/ LP

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

Mutluluk Zamanı
Thor: Ragnarok
Adalet Birliği
Maşa ile Koca Ayı
Ferdinand
Recep İvedik 5
Dönme Dolap
Blade Runner 2049
Dangal
Snoopy ve Charlie Brown
Peanuts Filmi
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İLKBAHARIN MERAKLA BEKLENEN

10 FİLMİ

YAZIN YAPILACAK EN GÜZEL ŞEYLERDEN BİRİ DE KLİMALI BİR
SALONDA FİLM SEYRETMEKTİR. TERRACITY CINEMAPINK,
SİZİN İÇİN YENİ SEZONUN ÖNE ÇIKAN 10 FİLMİNİ ÖNERDİ.

HAN SOLO: BİR STAR
WARS HİKAYESİ
Yönetmen
RON HOWARD
Oyuncular
ALDEN EHRENREICH, EMILIA CLARKE,
DONALD GLOVER

Geçtiğimiz yıl yine ilkbahar döneminde
vizyona giren Rogue One: Bir Star
Wars Hikayesi, Lucas Film’den
Disney’in eline geçen serinin, yan
öykülerle Yıldız Savaşları evrenin
tüm olanaklarından faydalanacağının
temelini atmıştı. Rogue One’de,
Darth Vader tarafından yaptırılan
Ölüm Gezegeni’nin zayıf noktasını
da içeren planını Asiler için ele
geçirmeye çalışan bir grubun
hikayesi anlatılmıştı, şimdi sırada
serinin kendine has antikahramanı
Han Solo’nun öyküsüne geldi. Han
Solo: Bir Star Wars Hikayesi, orijinal
üçlemeyle tanıştığımız Han Solo ve
Chewbacca’nın maceralarını daha
önceki maceralarını izleyicilere
aktarmayı hedefliyor. İki Oscar’lı Ron
Howard’ın yönettiği filmde Solo’yu
Alden Ehrenreich canlandırırken
Woody Harrelson, Emilia Clarke,
Thandie Newton, Paul Bettany gibi
isimler de kadroda.
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4 N 1K-2

Yönetmen
MURAT ONBUL
Oyuncular
GÖZDE MUTLUER, ATAKAN HOŞGÖREN

Bir süredir birlikte olan Yaprak ve Ali, ilişkilerini çetenin
diğer üyelerinden saklar. Aralarına yeni katılan Barış ise,
Ali’nin hayatını zorlaştırmaktadır. Gökhan, hayallerindeki
kız ile birlikte olmak için türlü fedakarlıklar yapmak
zorunda kalır. Sinan ise artık tüm cazibesini kaybedince,
güzellik kavramını sorgulamaya başlar. Büyük bir yanlış
anlamanın kurbanı olan Oğuz, annesi Zeliş Sultan’a
hayatının en büyük kabusunu yaşatır. Bu kargaşa içerisinde
arkadaşları ve aşkı arasında kalan Yaprak, büyük bir sınav
vermek zorunda kalır.

DEADPOOL 2

Yönetmen
DAVID LEITCH
Oyuncular
RYAN REYNOLDS, JOSH BROLIN

Tam bir antikahraman olan Deadpool, kahramanlık işlerini devam
ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı
Vanessa’yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool’un düzeni, gelecekten
gelen Cable’ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak
bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable’ı durdurabilmek için süper
güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force
ekibi, Deadpool’la birlikte maceraya atılır...

JURRASIC WORLD:
YIKILMIŞ KRALLIK

Yönetmen
JUAN ANTONIO BAYONA
Oyuncular
CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS HOWARD

Steven Spielberg’in 1990’lı yılların ortasına damga vuran
Jurassic Park’ın, 2010’lardaki devam serisi Jurassick
World adıyla start almıştı. İlk film “Jurassic World”ün
birkaç yıl sonrasında geçen devam filminde, artık parkı
istila etmiş olan dinozorları tehdit eden Isla Nublar
adasındaki yanardağı konu alıyor. Dinozor eğitmeni Owen
Grady ve parkın eski müdürü Claire Dearing dinozorları
güvenli bir şekilde adadan nasıl götürebileceklerini
bulmaya çalışıyor.
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İNANILMAZ AİLE 2
Yönetmen
BRAD BIRD
Seslendirenler
CRAIG T. NELSON, HOLLY HUNTER

Dünyayı kurtarmaya ant içmiş İnanılmaz Aile’nin devam halkası olan
yapımın yönetmen koltuğunda bir kez daha Brad Bird oturuyor. Filmde
Jack-Jack’in süper güçlerinin gelişmeye başlaması sebebiyle, Bob’un
ağırlıklı ilgisi küçük süper kahramandadır. Helen dünyayı kurtarmakla
meşgulken, Bob da Jack-Jack’in süper güçlerini kontrol edebilmesi için
onu eğitmeye çalışır. Senaryosu da Brad Bird tarafından kaleme alınan
filminin orijinal seslendirme kadrosunda ise Sarah Vowell, Samuel L
Jackson, Huck Milner gibi önemli isimler de yer alıyor.

OCEAN’S 8

Yönetmen
GARY ROSS
Oyuncular
SANDRA BULLOCK, CATE BLANCHETT

Danny Ocean’ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie
Ocean şartlı tahliyeyle serbest kalınca çok büyük bir soygun
gerçekleştirmeyi planlamıştır. Metropolitan Müzesi’nin her yıl
düzenlediği ve son derece seçkin isimlerin katıldığı ‘Met Gala’da,
Daphne Kluger’in boynunda taşıyacağı milyonlarca dolar değerindeki
mücevheri çalmak istemektedir. Bu amaçla yeteneklerine güvendiği
birbirinden yetenekli 7 kadın arkadaşını bir araya getirerek imkansızı
gerçekleştirmeye çalışacaktır. Kadroda Rihanna, Anne Hathaway,
Helena Bonham Carter gibi isimler de var.

ANT-MAN VE WASP
Yönetmen
PAYTON REED
Oyuncular
PAUL RUDD, EVANGELINE LILLY

Captain America: Civil War’dan sonra, Scott Lang hem
bir süper kahraman hem de bir baba olarak yaptığı
seçimlerin sonuçlarıyla boğuşmaktadır. Hayatının iki
yanını da dengede tutmaya çalışan Scott hem iyi bir baba,
hem de sorumluluk sahibi kahraman Ant-Man olmak için
çabalarken, Hope van Dyne ve Dr. Hank Pym acil bir
görevle kapısını çalarlar. Scott bir kez daha kostümünü
giymeli ve The Wasp ile işbirliği yaparak geçmişindeki
sırları çözmek için işe koyulmalıdır.
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OTEL TRANSİLVANYA 3: YAZ TATİLİ
Yönetmen
GENNDY TARTAKOVSKY
Seslendirenler
ADAM SANDLER, SELENA GOMEZ

Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile yolculuğu ayarlayarak
Dracula’ya sürpriz yapar. Tatil sayesinde Dracula otelden
başını kaldırıp biraz nefes alabilecektir. Dracula’nın arkadaşları
da bu geziye katılmaya karşı koyamaz. Canavarlar, canavar
voleybolundan devasa büyüklükteki büfelere ve egzotik gezilere
kadar gemi gezisinde sunulan tüm eğlencelerle günlerini gün
ederler. Fakat işler Dracula’nın geminin ilgi çekici ancak tehlikeli
kaptanına aşık olmasıyla birlikte değişir. Aile, arkadaşlar ve
tomurcuklanan bir romantizmi dengede tutmak, en güçlü vampir
için bile çok fazla olabilir...

MISSION IMPOSSIBLE:
YANSIMALAR
Yönetmen
CHRISTOPHER MCQUARRIE
Oyuncular
TOM CRUISE, REBECCA FERGUSON

Görevimiz Tehlike serisi altıncı filmiyle devam ediyor. Filmin başrolünü
artık klasikleştiği üzere Tom Cruise tarafından üstlenirken kadroda Luther
Stickell rolündeki Ving Rhames, Benji Dunn rolündeki Simon Pegg ve Ilsa
Faust rolündeki Rebecca Ferguson, Alan Hunley’i canlandıran usta
oyuncu Alec Baldwin, Solomon Lane’i canlandıran Sean Harris, Julia
Meade’i canlandıran Michelle Monaghan, Henry Cavill, Vanessa
Kirby ve Angela Bassett yer alıyor.

KAÇIŞ PLANI 2: HADES
Yönetmen
STEVEN C. MILLER
Oyuncular
SYLVESTER STALLONE, JAIME KING

Suçlularla aramızdaki tek engel hapishanelerdir. Bu engel
ortadan kalkarsa kuşkusuz bir kaos ortamı oluşur. Bu yüzden
hapishanelerin büyük güvenlik önlemleriyle kaçışları imkansız
hale getirmesine çalışılır. Önemli olan güvenlik önlemlerinin
kusursuz hale gelmesidir. İşte Ray Breslin tam bu noktada
aranıp, danışılacak kişi olarak ortaya çıkıyor. Onun için
kaçılmayacak hapishane yoktur! Sadece görmesi ve kırıntıları
takip etmesi yeterlidir. İyi bir planla her hapishaneden
kaçılabileceğini bilen Ray’in ikinci macerasında dünyanın en
güvenilir hapishanesin açıklarını arayacak.
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C E S

2 0 1 8’ İ N

EN İYİLERİ
Teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden biri sayılan tüketici
elektroniği fuarı CES 2018, bu yıl, Las Vegas’a 180 binin üzerinde ziyaretçi
çekmeyi başardı. Gündemle doğru orantılı olarak yapay zekanın ve
robotların damga vurduğu fuarda sesli komutları algılayabilen banyo
aynasından gereğinden uzun süre güneşte kaldığınızı hatırlatan giyilebilir
sensörlere kadar pek çok ilginç ürün tanıtıldı.
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Honda
3E RobotIcs Concept
CES 2018’de Honda, yapay zeka ve robotların insanlığa hizmet ettiği bir
gelecek konsepti sundu. Doğal afetlere müdahaleden insanlarla etkileşim
aracılığıyla öğrenmeye kadar pek çok alanda hizmet etmesi için tasarlanan
Honda’nın 3E robotları, fonksiyonel oldukları kadar sevimliler de. 3E-A18,
3E-B18, 3E-C18 ve 3E-D18 adını taşıyan 3E robotları, bireysel olarak hizmet
vermenin dışında bir arada ve etkileşimli olarak da çalışıyor. ATV benzeri
bir araç olan 3E-D18, arama kurtarma çalışmalarında engelleri kolayca
aşabilecek kapasiteye sahip. 3E-A18 ise yüzü olduğu için insansı robotları
andırıyor ve karşısındaki insanın ifadesinden ne hissettiğini anlayabiliyor.
Buna göre de tepkiler veriyor. Aralarındaki en sevimli model olan 3E-C18
ise çok daha geniş bir kullanım alanına sahip. Öğrenme yeteneğine sahip
bir yapay zeka olan 3E-C18, taşımacılık ve hizmet sektöründe kullanılabilir.

YAZ 2018

93

T EK N O LO J İ

Toyota
e-Palette
Taşımacılık ve lojistiğin gittikçe önem
kazandığı bir çağda yaşıyoruz. Toyota,
tuhaf görünümlü yeni aracı e-Palette ile
geleceğin taşımacılık konseptini gözler
önüne seriyor. Tren vagonunu andıran
görünümüyle e-Palette, işinin önemli bir
parçasını nakliye sürecinin oluşturduğu
küçük ya da büyük her türlü işletme
için bir alternatif. Sürücüsüz bir araç
olan e-Palette kargo teslimatı, evlere
yemek servisi, paylaşımlı taksi hatta
ofis de dahil pek çok farklı amaç için
kullanılması muhtemel bir akıllı araç.

GarmIN
Delta Smart
GPS ve giyilebilir cihazlarıyla tanıdığımız
Garmin, evcil hayvanlar için de özel ürünler
tasarlıyor. Hem köpeğinizin takibi hem de
eğitimi için kullanabileceğiniz Delta Smart da
bunlardan biri. Küçük formuyla köpeğinizi hiç
rahatsız etmeyen cihazın en önemli özelliği
aktivite takibi yapabiliyor olması. Yani köpeğiniz
gün içinde ne kadar hareket etmiş, nerelere
gitmiş hepsini görebiliyorsunuz. “Uzak Dur”
aparatlarından satın aldığınız takdirde,
köpeğinizin çöp kutusu, kanepe,
yatak odası gibi kendi seçeceğiniz
noktalara yaklaşmasını da
önleyebilirsiniz. Hatta Delta
Smart’ı ister titreşim
ister düşük seviye
akımla havlama
önleyici olarak da
kullanabilirsiniz.

Sony
AIbo
Yapay zeka günden güne gelişiyor, değişiyor; üstün özellikleriyle insan ırkını
pek çok anlamda tehdit ediyor. En basitinden, yakın gelecekte pek çok iş
kolunda insanların yerini doldurmaları ve bizleri işsiz bırakmaları muhtemel.
Bir de tamamen insanlığın hizmetine sunulan robotlar var. Sony’nin yeni
nesil robotu yavru köpek Aibo da onlardan biri. Aibo, insan dostlarına itaat
eden, onların söylediklerini uygulayan ve öğrenebilen, yapay zekalı bir
makine. İngilizce dilinde söylenenleri anlayabilen ve otur-kalk gibi
komutları algılayabilen Aibo, göz yerine geçen OLED ekranlar
sayesinde yavru köpek bakışlarına da sahip.

L’Oréal
UV Sense
L’Oreal’in UV Sense teknolojisi,
fonksiyonelliği ve insan sağlığı açısından
son derece önemli bir hizmet sunuyor
oluşuyla dikkat çekiyor. Tırnaktan
bile küçük boyutuyla UV Sense,
kullanıcısının ne kadar güneş ışığına
maruz kaldığını ölçebiliyor. İçindeki
sensörler sayesinde dış koşulların ve
güneş altında kalmanın derecesini
ölçebilen cihaz, NFC üzerinden mobil
cihazlarla bağlantıya geçebiliyor.
Cilt kanseri gibi hastalıkların önüne
geçebilmesinin yanı sıra, UV Sense’in
devrimsel başka bir özelliği daha var.
Bu minik giyilebilir cihaz çalışmak
için bataryaya ihtiyaç duymuyor!
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VaonIs
StellIna
Geceleri gökyüzünü gözlemlemek gibi
bir merakınız var ama klasik teleskoplarla
ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız Stellina
imdadınıza yetişti. Dünyanın belki de
en kolay kullanılabilen teleskobuyla sıra
dışı fotoğraflar elde etmek için yapmanız
gereken tek şey onu bir tripod üzerine
sabitlemek. Stellina otomatik olarak
bulunduğu konumu algılayabiliyor ve
akıllı telefonunuz üzerinden seçeceğiniz
galaksi, yıldız ya da takım yıldızlarına tek
bir dokunuşla odaklanabiliyor. Vaonis’in
en yenisi, çektiğiniz fotoğrafları anında
akıllı telefonunuza ya da bilgisayarınıza
aktarmaya da izin veriyor.

HTC
VIve Pro
HTC, sanal gerçeklik gözlüğü Vive’ın gelişmiş versiyonuyla
karşımızda. Cihazdaki en büyük yeniliklerden biri, bundan
böyle kablolardan arındırılmış bir sanal gerçeklik deneyimi
sunacak olması. Cihazın konum belirlemesini sağlayan
kuleleri HTC Vive’ı kullanacağınız odaya kurmanız gerekli
elbette ama en azından artık kullanımı zorlaştıran kablolara
veda ettik. HTC, cihazın görüntü çözünürlüğünü de yüzde
78 oranında arttırıyor. Artık entegre kulaklıklarla beraber
gelen HTC Vive Pro, performans gösterebilmek için hâlen
güçlü bir PC’ye ihtiyaç duyuyor.
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ProFlIght
Panthera
“Daha kendime bile drone alamadım!”
diyebilirsiniz ama oturduğunuz yerden
kedinizi eğlendirmek için Panthera’dan
daha iyi bir yol bulmanızın biraz zor
olduğunu söyleyelim. Bu sebeple
önerimizi değerlendirmenizde yarar
var. İç mekânda gönül rahatlığıyla ve
güvenle kullanabileceğiniz bu mini
drone’un alt kısmına üç farklı oyuncak
sabitleyebiliyorsunuz ve böylece kedinizin
oyunları daha da renklenebiliyor. Üzerinde
2 megapiksel çözünürlüğünde bir de
kamera bulunan Panthera, bu kamerasıyla
kedinizin oyun oynarkenki görüntülerini de
kaydedebiliyor.

Petcube
Play
Evde olmadığınız zamanlarda kediköpeğiniz ne yapıyor merak ediyor
musunuz? PetCube Play, akıllı
telefon üzerinden izleyebileceğiniz
dahili kamerasıyla bu merakınızı
gidermeye yardımcı oluyor. Hatta
evcil hayvanınızla “konuşmanıza”
ya da lazerini kullanarak onu çoook
uzaklardan oynatmanıza da imkân
veriyor. Petcube Play’in 1080p
çözünürlüğündeki kamerası üç kat dijital
yakınlaştırma yapabiliyor ve gece görüş
özelliğiyle karanlıkta dahi hayvanlarınızı
takip edebilmenizi sağlıyor. Petcube’un
iOS ve Android ile uyumlu uygulaması,
evde olağan dışı bir durum olduğunda
alarm verebiliyor ve bu esnada cihazın
kaydettiği görüntüleri oynatabiliyor.

My SpecIal
Aflac Duck
Sırada bu tip bir fuar için alışılmadık bir cihaz
var. İnteraktif oyuncak ördek My Special
Aflac Duck için CES 2018’in en dokunaklı
cihazı da diyebiliriz. Kanser teşhisi konmuş
çocukların bu hastalığı anlamasını ve hastalıkla
mücadele etmesini kolaylaştırmayı hedefleyen
bu ördek, çocukların duygularını daha rahat
ifade etmesini sağlıyor. Üzüntü ya da kızgınlık
hissettikleri anlarda yalnız hissetmemeleri için
tasarlanmış olan Aflac Duck, tedavi süresince
çocukların moralini yüksek tutmak için
yardımcı olacak bir oyuncak.

Kohler
Verdera Akıllı Ayna
Kohler’in banyoları fethetmeye gelen akıllı aynası
Verdera, akıllı asistan Alexa’yı kullanıcılarının
hizmetine sunuyor. Kullanıcılar, ayna aracılığıyla
Alexa’ya komutlar verebiliyor, söz gelimi, banyo
aydınlatmasının değiştirilmesini Alexa’dan
isteyebiliyor. Müzik çalıp günün haber özetlerini
sunabilen Verdera, hava ve trafik durumuyla
ilgili güncellemeleri de veriyor. Kohler’in diğer
akıllı banyo ürünleriyle bağlantılı olarak çalışması
planlanan akıllı aynasında iki adet mikrofonun
yanı sıra hoparlörler de bulunuyor. Tamamen
suya dayanıklı olarak tasarlanan akıllı ayna
üzerindeki ışıklar da sesle kontrol edilebiliyor.
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HP | ZBook StudIo x360 G5
> ZBook serisiyle yüksek işlemci gücü ve performansa
ihtiyaç duyan profesyonellere hitap eden HP, seriye yeni
bir model daha ekledi. Tüm diğer x360’lar gibi G5 de
ekranın tablet ya da çadır modunda kullanılmasına izin
veren menteşe sistemine sahip. 8. nesil, 6 çekirdekli
Intel Xeon işlemciler ve NVIDIA Quadro P100 ekran
kartı ile donatılabilen hibrit dizüstü, istenirse HP’nin
yüzde 100 Adobe RGB destekleyen, DreamColor
teknolojili, 600 nitlik 4K ekranıyla satın alınabiliyor.
Tam dolu pille 16 saat kullanılabilen bilgisayar
yarım saatlik şarjla yüzde 50 doluluk seviyesine
ulaşabiliyor.

GoPro | HERO (2018)
> Son dönemde epey zor günler geçiren GoPro, en temel özelliklere sahip
aksiyon kamerası HERO’yu güncelledi.
Akıllı telefon kameralarına rakip olarak
öne çıkarılan yeni HERO, 2 inçlik dokunmatik bir ekran ile geliyor ve 10 metreye kadar su altında kullanılabiliyor.
Teknik özellikler bakımından serideki
ağabeylerinden biraz geri kalan kamera,
saniyede 60 kare hızla 1080 video kaydı
yapabiliyor ve sesle kontrol edilebiliyor.
GoPro’nun akıllı telefon uygulamasıyla
kameradaki fotoğraf ve videolar saniyeler içinde telefona aktarılabiliyor ve
hemen paylaşılabiliyor.
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Apple | iPhone 8 & 8
Plus (RED)

JVC | LX-UH1

Olympus | Pen E-PL9

> Apple’ın kırmızı ürün serisinin en yeni
üyeleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus oldu.
Standart iPhone 8’lerden rengi dışında
hiçbir farkı olmayan modellerin her ikisi
de suya ve toza dayanıklı camdan tasarlanmış gövdeye ve kablosuz şarj desteğine sahip. (RED) ile 11 yıldır iş birliği
yapan Apple, kırmızı renkli bu ürünlerin
satışından elde edilen gelirin belli bir
bölümünü, HIV/AIDS’le mücadele amacıyla danışmanlık hizmetleri, testler ve
ilaçlar için harcayan The Global Fund’a
aktarıyor.

> Projeksiyon cihazları ev sinema sistemlerinin en önemli parçası olmaya ve
gelişmeye devam ediyor. JVC’nin en
yenisi LX-UH1, 2.000 lümen parlaklık ve
100.000:1 kontrast oranına sahip ve aynı
zamanda markanın DLP tabanlı projeksiyon teknolojisini kullandığı ilk ürün.
HDR10+ ve 4K desteği de sunan LXUH1, bu sayede oturma odalarını gerçek bir sinema salonuna dönüştürüyor.
Fazlasıyla teknik birçok renk ve görüntü
standardını da bünyesinde barındıran
projektör, HDMI/HDCP 2.2 arayüzü
sayesinde veri transferinde 18 Gbps’ye
ulaşabiliyor.

> Kompakt aynasız modelleri ve yüksek kalitedeki lensleriyle fotoğrafçılıkla
ilgilenenlere hitap eden Olympus’un
yeni makinesi Pen E-PL9 satışa sunuldu. Pen Lite serisinin üyesi yeni model,
bir önceki model E-PL8’den farklı olarak
daha geniş bir tutamaç ve 30 fps hızında
4K video kaydı yeteneğine sahip. Mirco Four Thirds sensörlü makine, amiral gemisi OM-D E-M1 Mark II gibi 16
megapiksellik CMOS sensör ve TruePic
VIII görüntü işlemcisi kullanıyor. Siyah,
beyaz ve sütlü kahve olmak üzere üç
rengi bulunan E-PL9, 14-42mm F3.5-5.6
EZ kit lensle birlikte de satın alınabiliyor.

Urbanears | Lotsen

Black Shark

Samsung | Odyssey Z

> Birçok markanın akıllısından akılsızına
Bluetooth’lu hoparlör çıkarma sevdasına
düştüğü günümüzde IKEA’nın Eneby’sini
andıran bir başka hoparlör de Urbanears’tan geldi. Daha çok renkli ve kendine
has tasarımlara sahip kulaklıklarıyla tanıdığımız markanın yeni mini hoparlörü,
modern çizgileri ve canlı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Üzerinde açma
kapama, ses ve diğer kontroller için iki
farklı düğme bulunan Lotsen’in düğmelerinden birine internet radyoları ve
Spotify çalma listeleri tanımlanabiliyor.
Çoklu ses sistemlerine de entegre olabilen hoparlör 20W gücünde ses veriyor.

> Oyun tutkunları için tasarlanan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Xiaomi
destekli teknoloji şirketi Black Shark’ın
kendi adını taşıyan ilk telefonu, hem gelişmiş teknik özellikleri hem sıvı soğutma sistemi hem de özel gameped’i ile
hardcore oyuncuların ilgisini çekecek
gibi görünüyor. 5,99 inç büyüklüğünde,
2160x1080 piksel çözünürlüğünde IPS
tabanlı bir ekranla gelen telefon, Snapdragon 845 işlemciden güç alıyor. 6 ya da
8 GB RAM ve Adreno 630 görüntü işlemcisiyle güçlendirilen Black Shark’ın,
64 ya da 128 GB dahili depolama alanına
sahip iki farklı versiyonu bulunuyor.

> Samsung oyuncular için tasarladığı
yeni bilgisayarı Odyssey Z’yi tanıttı. Tasarımı itibarıyla klasik oyun bilgisayarlarından ayrılan Z, hem işlemci hem de
ekran kartının aşırı ısınmasını önleyen
devasa ve gelişmiş bir havalandırma sistemine sahip. “Sessiz” modu da bulunan
bu sistem, bilgisayarın kasasında büyük
yer tutuyor ve bu sebeple klavye ile touchpad ön tarafa yerleştirilmiş. Bilgisayar,
8. nesil Intel Core i7 işlemci, 16 GB RAM,
1 TB NVMe PCIe depolama ve 6 GB belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 1060
Max-P ekran kartı ile geliyor. Z’nin 15,6
inçlik ekranı Full hD çözünürlük sunuyor.
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Haziran’da dikkat edin. Arkadaşlarınız
veya sosyal çevrenizdeki insanlar parasal konularda sizi yanlış yönlendirebilirler. 13 Haziran’dan sonra evinize ve
ailenize olan ilginiz artabilir. Dekorasyon, tadilat, tamirat gibi işleriniz varsa
harekete geçebilirsiniz. 10 Temmuz itibarıyla aşka ve keyfe yöneliyorsunuz.
Üç hafta boyunca aşk hayatınızda
güller açabilir. 12-14-22 Temmuz aşk
hayatınızda size güzel fırsatlar sunacak. Bir teklif alabilir veya sevdiğinizle
paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz.

Hande Kazanova’dan
MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ 2018
Burç Yorumları
Koç: 06-09 Mayıs’ta
maddi olanaklarınızın arttığını görebilirsiniz ama
harcamalarınızı biraz kısmanız işinize yarayabilir. 13 Mayıs’tan
sonra maddi konularda daha kararlı ve güvenilir bir şekilde yolunuzda
ilerleyeceksiniz. 18-23-24-25 Mayıs
tarihlerinde hayat sizi bir çok açıdan
destekleyecek; farklı parasal teklifler
önünüze gelebilir. 06-07 Haziran’da
önemli işleriniz varsa aldanmalara ve
kandırılmalara açık olabilirsiniz. 13 Haziran’daki yeniay iletişim işlerinizdeki
yeni başlangıç ve kararlarınızı almanız için güzel yeniaylardan. Yine bu
yeniayda akraba veya kardeşlerinizin
hayatında da yenilikler karşınıza gelebilir. 05 Temmuz günü sosyal çevrelerde ortaya koyacağınız enerji özel
hayatınızda sinirli olmanıza neden
olabilir. Yine 05-09 Temmuz’da harcamalarınız tavan yapabilir, kendinizi
şanslı ve mutlu hissedeceksiniz.
Boğa: 13 Mayıs itibarıyla
planlarınızı dillendireceğiniz, parasal konularda kendinizi ifade edeceğiniz bir
döneme giriş yapacaksınız.
15 Mayıs’ta oluşan yeniay, hayatınızla
ilgili önemli adımları başlatmak adına
kullanmanız gereken yeniaylardan. 29
Mayıs’ta oluşan dolunay, ortak para
işlerinizde önemli duygusal stresleri,
konuları karşınıza getirebilir. Maddi
konularda aldanma etkinize 06-07
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İkizler: Mayıs başı hâlâ
harekete geçmemeniz gereken bir dönem sevgili
İkizler. 15 Mayıs’ta oluşan
yeniay bilinçaltı temizliği
yapmak, kötü alışanlıklarınızdan kurtulmak, psikolojik yardım almak anlamında faydalı bir yeniay. 21 Mayıs’tan
sonra kendinize olan güveniniz yerine
geliyor. Sağlığınızda güçleniyorsunuz. İş anlamında 23-24-25 Mayıs sizi
desteklerken, 26 Mayıs’ta maddi konularda sıkıntı ve sorunlara açıksınız.
01-02 Haziran’da iş hayatınızda güzel
maddi fırsatlar yakalayabilirsiniz. 26
Haziran’da Mars geriliyor. Seyahat,
yabancılarla girişilecek olan işler,
yurtdışı bağlantılı konular, eğitim, ticaret, hukuk, medya alanlarınızda
bazı girişim sıkıntılarına açık olabilirsiniz. 05-07 Temmuz tarihlerinde maddi
yönden güçlü durumda olacaksınız. İş
fırsatlarınız kariyerinize ve ekstra işlerinize iyi yansıyacak. 26 Temmuz’da
Merkür iletişim evinizde gerileyecek.
Üç hafta boyunca yakın çevrenizle
olan iletişiminize dikkat edin.
Yengeç: 13 Mayıs itibarıyla arkadaşlarınızla olan
iletişiminize odaklanabilirsiniz. Organizasyonlar,
aktiviteler, davetler, takım
çalışmalarında fikirleriniz ve düşüncelerinizi ortaya koyabilirsiniz. 16 Mayıs’tan sonra enerjinizi ortak parasal
konularda harcamaya başlıyorsunuz.
29 Mayıs’ta oluşacak olan dolunay, iş
hayatınızda, günlük rutininizde dalgalanmaları ve gitgelleri ortaya çıkarabilir. Yine 13 Haziran’da para ilişkileriniz
önem kazanıyor. Kazançlarınız arta-

bilir, bir yandan da gelirlerinizin artması eğlence ve aşk hayatınızda para
harcamalarınızı da tetikleyebilir. 1521 Haziran’da para dengenize dikkat
edin, bazı ilişkilerinizde bozulmalar
oluşabilir. 13 Temmuz’da oluşan parçalı güneş tutulması hayatınızda, fiziki görüntünüzde önemli değişimleri,
beklenmedik ve ani olayları karşınıza
getirebilir. 27 Temmuz’da oluşan tam
ay tutulması, sizin ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek.
Aslan: Mayıs ayı gelecek fırsatlarınız, ani ve
beklenmedik iş fırsatlarıyla
karşınıza gelirken işlerinizde kalıcı ve güzel adımlar
atmak kolay olacak. 06-09-12 Mayıs
parasal konularda, fırsatlarla sizi destekliyor. 16 Mayıs’ta enerjinizi ilişkilerinize yönlendireceksiniz. Eşinizin
hayatında mücadeleler artarken, siz
de bu koşturmacaların içinde kendinizi bulabilirsiniz. 29 Mayıs’ta oluşan
dolunay aşkı karşınıza getirebilir. Kalbiniz boşsa aşk hayatınız bu dolunayda hareketleniyor. 06-07 Haziran
tarihlerinde bulunacağınız çevrelerde,
bir ödeme veya parasal işinizde kandırılmalara ve kandırmaya açıksınız.
13 Haziran’da oluşan yeniay gelecek
planlarınızı, ideallerinizi, hayallerinizi
gerçekleştireceğiniz bir yeniay olacak. 28 Haziran’da oluşan dolunay iş
ve hizmet alanlarınızda hassaslıkları
hayatınıza taşıyabilir. 22 Temmuz’dan
sonra kendinize olan güveniniz yerine
gelmeye başlayacak. 27 Temmuz’da
oluşan tam ay tutulması özel hayatınızı etkileyecek. İlişkiler adına beklenmedik durum ve koşulların ortaya
çıkacağı bir tutulma yaşayacaksınız.
Başak:
15
Mayıs’ta
oluşan yeniay seyahat,
eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret,
medya alanlarınızda yeni
açılımları hayatınıza taşıyabilir. 19
Mayıs’tan sonra sosyal çevrenizde
güzel ilişkileriniz başlıyor. Yeni tanışacağınız ortamlar, yeni insanlar size
şanslı gelebilir. 23-25 Mayıs’ta eğitim
fırsatları yüzünüzü güldürebilir. Fikirlerinizi bu dönemde ortaya koyarken

abartmadan yolunuzda ilerleyin. 12
Haziran’dan sonra organizasyonlar,
davetler, aktiviteler hızlanmaya başlıyor. 26 Haziran’da Mars geriliyor.
İş ve hizmet alanlarınızda gerileyen
Mars iş alanlarınızda enerjinizde sıkıntı ve problemler yaşatabilir. 05-0809 Temmuz’da iletişimsel işlerinizde
hayat size gülümseyecek. İdeallerinizi
ve düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşacaksınız. 12-14 Temmuz
aşk hayatınızda, gelecek planlarınızda
stabil, kalıcı adımlar atılabilir.
Terazi: 15 Mayıs’ta oluşan yeniay ortak maddi
konularda önemli kararlarınız ve başlangıçlarınız için sizi destekliyor.
21 Mayıs’tan sonra eğitim, yurtdışı
bağlantılı işler, seyahat, ticaret, hukuk, medya, yayıncılık alanlarınız
önem kazanıyor. Parasal işlerinizde
davranışlarınızı 23-25 Mayıs’ta abartmamaya çalışın. 30 Mayıs’tan sonra
akademik alanda, eğitiminizde hızlı
ve çabuk kavrayan yapınızla derslerinizin üzerine eğilebilirsiniz. İş hayatınızda 01-02 Haziran’da önemli bir iş
teklifi, toplumsal bir iş veya davet sizi
yukarılara taşıyabilir. 15-21 Haziran’da
arkadaşlarınıza karşı sabırsız ve tepkili
olabilirsiniz. 16-27 Haizran’da iş alanlarınızda sorumluluklarınızı üstlenmek
size ağır gelebilir. 05-08 Temmuz tarihleri arasında maddi konularda çok
şanslı ve fırsatlı olacaksınız. 13 Temmuz’da oluşan parçalı güneş tutulması, kariyerinizde hızlı ve beklenmedik
başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. 26
Temmuz’da Merkür geriliyor. Sosyal
çevrenizle, arkadaşlarınızla olan iletişiminize bu süreçte dikkat edin.
Akrep: 09-12 Mayıs
mutlu ve biraz da abartılı
yönlerinizle özel hayatınızda kendinizi şanslı
hissedeceksiniz. 13 Mayıs’tan sonra sevdiğinizle bazı konuları konuşmak, tartışmak, görüşmek
için uygun olacak. 15 Mayıs’ta oluşan
yeniay özel hayatınızda atmak istediğiniz adımları destekleyecek. 06-07
Haziran’da harcamalarınızın yüksek
olması hayal kırıklıklarını tetikleyebilir.
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13 Haziran’da gerçekleşecek yeniay
parasal girişimleriniz ve kararlarınızı
uygulatabilir. 26 Haziran’dan sonra
ev ve aile alanlarınızda enerjinizi istediğiniz gibi kullanamayabilirsiniz.
05 Temmuz’da göz önünde olacağınız ortamlarda sinirli tavırlardan uzak
durun. 05-08-09 Temmuz’da hayatın
size farklı yönlerden gülümsediğini
görecek, iş alanlarınızda istediğiniz
şansları yakalayacaksınız. 14-22 Temmuz’da çevrenizden alacağınız destek
ve güzel tekliflerle iş hayatınızda başarılı işler devreye girebilir.
Yay: 06 Mayıs’ta ev hayatınız için yapacaklarınızı
sevgiyle halledebilirsiniz.
Özel ilişkilerinizde bazı
hayalkırıklıkları 07 Mayıs’ta karşınıza gelebilir. 15 Mayıs’ta
oluşan yeniay, iş alanlarınızdaki fırsatlar için karşınıza gelebilir. 21 Mayıs’tan
sonra özel hayatınıza kanalize olacaksınız. Sevdiğiniz insanın hayatına göre
hareket edebilir, karşı taraftan onay
bekleyebilirsiniz. 13 Haziran ve sonrasında gezmeye, dolaşmaya sevginizi farklı ve değişik insanlara vermeye
açıksınız. 19-21 Haziran’da bu alanlarda karşınıza gelen çözümler hayat
kurtarıcı olabilir ama 16-27 Haziran’da
bir borcun veya kredinin altına girmeyin. 05-09 Temmuz’da yurtdışı bağlantılı işleriniz, yabancılarla yapılacak
projeleriniz sizi mutlu ederken, medya
alanında da değişik şanslarla karşılaşabilirsiniz. 13 Temmuz’daki parçalı
güneş tutulması partnerinizin, ortağınızın parasal durumunda beklenmedik gelişmeleri hayatınıza taşıyacak.
Oğlak: 06-09-12 Mayıs
tarihlerinde her konuda
destekleneceksiniz.
13
Mayıs’tan sonra aşk hayatınızı konuşabilir, eğlenceli aktiviteleri yaşamınızın merkezine koyabilirsiniz. 19 Mayıs’tan sonra
sevginizi hayatınızdaki insana yönelteceksiniz. 12 Haziran’dan sonra sevdiğinizle iletişiminiz artabilir. Geleceğinizle ilgili önemli konuşmalar içine
girebilirsiniz. 26 Haziran’da Mars para
alanlarınızda geriliyor. Ağustos ortasına kadar maddi konularda sıkıntı ve

sorunlar yaşanabilir. 13 Temmuz’daki
parçalı güneş tutulması, özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde hızlı olaylar
yaşamanıza neden olacak. 26 Temmuz’da Merkür bu sefer ortak para
haneninizde gerilemeye başlıyor. 19
Ağustos’a kadar ortak parasal işlerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir.
Kova: 13 Mayıs’ta ev ve
aile alanlarınızda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Sevdiklerinizin
fikrini alarak bir ev meselesini halledebilirsiniz. 19 Mayıs itibarıyla sevginizi iş ortamlarınıza kaydıracaksınız. 21 Mayıs itibarıyla kendinizi,
aşk hayatınızda göstermeye başlayacaksınız. Eğlenceli konu ve olaylar
içinde kendinizi bulmak, sportif faaliyetlerde kendinizi göstermek önem
kazanacak. 12 Haziran’dan sonra iş ve
hizmet alanlarınızda görüşmelerinizi
hızlandırabilirsiniz. 13 Haziran’da oluşan yeniay aşk hayatınız, varsa çocuğunuzla ilgili kararları hızlandırabilir.
26 Haziran’da Mars sizin burcunuzda
gerilemeye başlıyor. Girişimleriniz,
önemli adımlarınız için ağustos ayının
ortalarına kadar önemli adımlar atmamalısınız. 05-08 Temmuz’da yaptığınız işlerin karşılığını alacaksınız. 14-22
Temmuz ortak parasal gelirlerinizi iş
alanınıza aktarabilir, başkalarının kaynaklarından faydalanabilirsiniz.
Balık: Mayıs başında yakın çevrenizdeki insanlara
yardımlarınız yüksek olabilir. 13 Mayıs’tan sonra iletişiminiz hızlanırken, ani ve
farklı bir para işi karşınıza gelebilir. 16
Mayıs’tan sonra enerjinizi rahat kullanamayacağınız bir döneme gireceksiniz. Maddi konularda da yavaşlamalar oluşabilir. 12 Haziran’dan sonra ev
işlerinizi hallettikten sonra keyfinizi
arttıracak planlar peşinde koşabilirsiniz. 21 Haziran’dan sonra artık daha
fazla, eğlenceli konu ve olaylar içinde
kendinizi tanımlamak isteyeceksiniz.
Çocuğunuz varsa onunla olan iletişiminiz artacak, aşk hayatınız önem kazanacak. 10 Temmuz’dan sonra sevdiğiniz insanla olan sevgi bağlarınızı
kuvvetlendirebilirsiniz.
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Teknoloji Festivali

Hem Koştuk, Hem Eğlendik!
8 Mart Kadınlar Günü Buluşması
Sağlıklı Yaşam Söyleşileri
Aşkın Ritmi Terracity’de Attı
Metin Hara Hayranlarıyla TerraCity’de Buluştu
TerraCity’de Çocuk Olmak Gibisi Yok
Ahşap Oyuncaklar Tasarladık
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TerraCity’de

T EKN O LO J İ FE ST İ VA L İ

TerraCity Robot Kulübü, 21-29 Nisan tarihleri
arasında düzenlenen Teknoloji Festivali’nde
7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek Maker
atölyeleri ile 3D yazıcıların nasıl çalıştığını,
3 boyutlu objelerin nasıl tasarlandığını
ziyaretçilerimizle paylaştı. Sergi alanında 3
boyutlu yazıcılar ile basılan ilginç ev araçgereçlerinden, kişisel eşyalardan ve hobi
malzemelerine kadar renkli ve eğlenceli
objeler yer aldı.
Teknoloji Festivali’nde Robot Yarışmaları,
Sanal Gerçeklik ve Konsept Simülasyonu,
Beyin Gücü ve Konsantrasyon Yarış Arenası
alanları da yer aldı. Tüm dünyanın büyük
ilgi gösterdiği, teknolojinin dönüm noktası
diyebileceğimiz robotlara verilen kodlarla
yönlendirilen yarışmalar farklı yaş gruplarına
göre yapıldı. Yarışmaya katılanlara özel olarak
hazırlanan rozetler armağan edildi.
Teknoloji Festivalin en eğlenceli kısımlarından
biri de Gif-Booth oldu. Festival alanına
kurulan Gif-Booth’ta tüm katılımcılar eğlenceli,
hareketli fotoğraflar çektirme şansı yakaladı.
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Runatolia’da

HE M KOŞTUK
HEM E ĞL E N D İ K !
Antalya’nın ve Türkiye’nin en önemli spor
organizasyonlarından biri olan Runatolia
Maratonu’nun bu yıl 13’üncüsü TerraCity
AVM’nin sponsorluğunda düzenlendi. 03 – 04
Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Runatolia,
sadece bir maraton organizasyonu değil,
üç güne yayılan farklı etkinlikleriyle bir spor
festivali olmasıyla da Türkiye’nin en büyük
sosyal ve en eğlenceli maratonu kabul ediliyor.
Halkı ve çocukları spora teşvik etmesiyle de
önemli olan Runatolia, 2 Mart Cuma günü
TerraCity AVM’de koşuculara verilen Makarna
Partisi ile başladı.
Organizasyonun en ilgi çekici etkinliği
TerraCity Alışveriş Merkezi’nde bu yıl 7’incisi
yapılan Runatolia Yüksek Topuk Koşusu oldu.

Bu yıl Runatolia Yüksek Topuk Koşusu’nun
sürpriz konuğu ünlü sunucu Burcu Esmersoy’du.
03 Mart 2018 Cumartesi saat 10.30’da start
alan olan 100 metrelik koşuyu tamamlayan her
katılımcıya TerraCity AVM tarafından sertifika
verildi, birinci 2.000 TL, ikinci 1.500 TL ve
üçüncü 1.000 TL ile ödüllendirildi. Kısa mesafe
koşmak ya da yürümek isteyenler için Kısa
Mesafe TerraCityRun koşusu 3 Mart’ta saat
11.00’de TerraCity AVM önünden start aldı.
4 Mart Pazar günü de Runatolia Uluslararası
Antalya Koşusu’nda 10, 21 ve 42 kilometre olmak
üzere üç farklı mesafede maraton koşuldu.
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TerraCity’de

8 MA RT KA D INLAR
GÜNÜ B ULUŞ MASI
Ünlü Diyetisyen ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı
Taylan Kümeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle TerraCity Midpoint’te “Kadınlık
Yolculuğunda Beslenme” konulu sohbet
toplantısına katıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
hediyesi olarak Antalyalı kadınlara sağlıklı yaşam
için altın öğütler verdi.
TerraCity’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne
özel bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Sağlıklı
Yaşam etkinliğinde Kümeli, bireysel özelliklerin
ön plana alındığı “Sentez Diyeti’’ adını verdiği
yöntemi, yiyeceklerin vücuda verdiği tepkiyi,
organik gıdalar, pre-probiotikler, sağlıklı,
zayıflatan çorbalar ve elma sirkesinin mucizevi
işlevine dair önemli ipuçları paylaştı.
Antalyalı kadınlar, gazetelerin kadın köşe
yazarları ve kadın blogger’ların katıldığı sohbet
toplantısında Kümeli, Kadınlar Günü hediyesi
niteliğinde katılımcılara değerli bilgiler verdi.

TerraCity’de

S AĞ LI KLI YA ŞA M S ÖY L E Şİ LER İ
Sanata, çevreye, eğitime, sağlığa ve sosyal sorumluluk
projelerine verdiği önemle adından sıkça bahsettiren ve yıl boyu
düzenlediği birbirinden eğlenceli, renkli ve yaşama dair fark
yaratan etkinliklerle, alışverişi keyifli hale getirmeye devam eden
TerraCity Alışveriş Merkezi, 21 Ocak 2018 Pazar günü ünlü sağlık
ve beslenme uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nu sevenleriyle
buluşturdu.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ‘’Yaşasın Hayat’’ başlıklı
söyleşisinde TerraCity ziyaretçilerine; beden, ruh, akıl örgüsüişiten, gören, düşünen, seven daha düzenli dengeli beslenen,
egzersizin önemini bilen daha neşeli ve huzurlu yeni bir hayata
başlangıç yapmanın önemini anlattı.

10 6

Aşkın Ritmi

TER R AC ITY ’ DE ATTI

Sevgililer Günü’nde fark yaratmak isteyenlerin
adresi yine TerraCity Alışveriş Merkezi, oldu.
TerraCity, 10-14 ve 18 Şubat tarihlerinde Sevgililer
Günü konserleri kapsamında üç sevilen sesi
hayranlarıyla buluşturdu. Alışveriş merkezi
içinde ücretsiz gerçekleştirilen konserler 10
Şubat Cumartesi günü Türk Pop müziğinin
sevilen isimlerinden Cem Belevi konseri ile
başladı.14 Şubat Çarşamba günü rock müziğinin
popüler guruplarından Yüksek Sadakat, 18
Şubat’ta ise rock ve caz müziğinin etkileyici
güzel sesi Su Soley sahne alarak Sevgililer
Günü’nde ziyaretçilerimize unutulmaz anlar
yaşattı. Sevgililer alışveriş merkezinde yer alan
mağazalarda özel hediyeler seçerken, bu özel
günü muhteşem atmosferde yaşamak isteyen
tüm Antalyalılar TerraCity’e akın etti.
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Metin Hara

HAY RA NL A R I Y L A
T ERRACI T Y ’ DE
BU LU ŞT U
Sanata, çevreye, eğitime, sağlığa ve sosyal
sorumluluk projelerine verdiği önemle adından
sıkça bahsettiren ve yıl boyu düzenlediği
birbirinden eğlenceli, renkli ve yaşama dair
fark yaratan etkinliklerle, alışverişi keyifli hale
getirmeye devam eden TerraCity AVM ünlü
yazar Metin Hara’yı 17 Şubat’ta hayranlarıyla
buluşturdu.
Dünyanın dört bir yanında aldığı eğitimlerle
birçok enerji tekniğinin bilgisini modern tıp
bilgisiyle sentezleyerek etkin bir yaşam ekolü
benimseyen Metin Hara, sevginin ve düşünce
gücünün neler yapabileceğinin ipuçlarını
ziyaretçilerimizle paylaştı. Sevgililer Günü
Haftasına özel gerçekleştirilen Metin Hara
söyleşisini Antalyalılar yoğun ilgiyle karşıladı.
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TerraCity’de

ÇO C UK O L M A K
G İBİ S İ YO K
Antalya’nın fark yaratan alışveriş ve yaşam merkezi
TerraCity, minik ziyaretçilerine yönelik yeni, eğlenceli
ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Antalya’da ilk defa dünyaca ünlü Build-a-Bear
markası işbirliği ile gerçekleştirilen “Ayıcık Tasarlama
Atölyesi” ile yarıyıl tatili boyunca çocuklar
yaratıcılıklarını kendi pelüş oyuncak ayılarını doldurarak
gösterdiler. 20 Ocak -2 Şubat arasında ücretsiz
gerçekleştirilen bu eğlenceli etkinlikte çocuklar tasarım
becerilerini geliştirirken aynı zamanda kendi karne
hediyelerini de kendileri yapmış oldular.

Yarı Yıl Tatilinde

A HŞ AP OY UNC AK L AR
TASA R LAD IK
TerraCity, yarıyıl tatilinde minik ziyaretçileri
için çok özel bir atölye çalışması gerçekleştirdi.
20 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında çocuklar,
Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde kendi ahşap
oyuncaklarını tasarladılar. Eğlenirken
öğrendikleri aynı zamanda yaratıcılıklarını da
geliştirdikleri Ahşap Oyuncak Atölyesi sayesinde
çocuklar, hayallerindeki oyuncakları tamamen
doğal malzemelerle kendileri tasarladı.
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Mağaza Adı

Telefon

Mağaza Adı

Telefon

ACCESSORIZE
ADIDAS
ADIDAS KIDS
ADL
ALDO
ALTINYILDIZ CLASSICS
ANTALYA FIX
ARÇELİK
ARMAĞAN OYUNCAK
ARMANI EXCHANGE
ASC SILVER
ATASAY
AY-YILDIZ
B&G STORE
BAMBİ
BAY DÖNER
BENETTON
BERNARDO
BERSHKA
BEYMEN BUSINESS
BEYMEN CLUB
BOMBTY
BOYNER SPORTS
BRANDROOM
BURBERRY
BURGER KING
CAMPER
CAR WAX / OTO YIKAMA
CARL’S JR.
CELLA
CEYO
CHAKRA
Chay Tea	
CINEMAPINK
COLIN’S
COQUET
D&R
DAGİ
DAMAT ADV TWEEN
DECATHLON
DEFACTO
DEICHMANN
DERİMOD
DESA
DESÜ TERZİ
DIVARESE
DRY CENTER
EFOR
EKOL
EMO OPTİK
ENGLISH HOME
EVES ICECREAM
FAİK SÖNMEZ
FENERIUM
FESLİKAN MANTI
FLORMAR
FOREVER NEW
G-LINGERIE
GANT
GAP
GIZIA
GOLDEN ROSE
GÖZ GROUP
GRATIS
HACIOĞLU LAHMACUN
HARIBO
HATAY YÖRESEL
HD İSKENDER
HOTİÇ
HUGO BOSS
HUMMEL
İNCİ
INTERSPORT
İPEKYOL
JACK&JONES
JOURNEY
JUMBO
KARACA
KARE DÖVİZ
KEMAL TANCA
KEYFCASE
KFC
KIEHL’S
KİP
KÖFTECİ RAMİZ
KOTON
L’OCCITANE
LACOSTE
LC WAIKIKI
LEVI’S
LOFT

533 407 66 18
323 68 30 / 533 682 44 63
318 17 84-81
323 91 90-80-70
850 502 48 78
324 90 78
318 15 88
318 16 99
324 78 24 / 533 167 00 38
318 17 00 / 532 312 33 73
0507 663 71 70
318 15 03
318 11 99
318 11 01
323 43 77-78
318 17 16
318 15 58
323 71 02 - 0530 385 24 56
324 17 08
324 90 75 / 0530 969 98 32
318 17 77
0544 631 41 20
850 281 29 03
324 90 22
324 19 35 / 530 232 86 79
323 86 99 / 530 265 84 48
324 86 79
318 16 17
318 16 15
323 42 02
323 35 46
324 88 48
0532 447 60 45
318 16 91
324 39 90
318 17 74
318 15 97
324 23 55
324 09 69
318 16 11
324 08 41
323 58 21
324 25 89
318 17 78
324 49 49
318 17 90
318 15 55
323 94 02
318 10 10
323 81 70
0850 290 39 07
0546 866 55 58
323 74 79
324 78 66
323 80 35
0533 031 02 84
318 12 90
318 16 75
324 88 05
324 95 36
318 17 80
318 17 18
318 17 67
318 17 07
318 10 18-19
0542 514 28 94
318 15 85
323 03 76
323 59 63
323 17 56
323 41 22 - 0530 555 51 14
323 65 08 / 0541 937 40 56
323 46 01
324 75 28
318 11 33
0530 968 60 56
850 432 98 33
533 894 59 76
324 51 51 / 324 83 84
324 95 90
0553 836 90 90
0507 446 46 80
0850 221 34 99
323 58 90
324 80 68
324 82 88
318 15 14
324 18 35
324 80 34
318 11 10
318 15 24

LOSTRA PODYUM 33
LOVE MY BODY
LUFIAN
M.A.C
MACRO CENTER
MADAME COCO
MANGO
MARKS&SPENCER
MASSIMO DUTTI
MAVİ
MC DONALD’S
MEDIA MARKT
MEY KUAFÖR
MICHAEL KORS
MIDPOINT
MINIPICCO
MOTHERCARE
ND Tantuni&Kumpir	
NETWORK
NEW BALANCE
NIKE
NINE WEST
OLEG CASSINI
OPTICITY
ÖZSÜT
PANÇO
PANDORA
PARCO BAMBINI
PENTİ
PET HOUSE
PİDEM
PIERRE CARDIN
PINK&MORE
PIZZA HOUSE
POLO GARAGE
POPEYES
PULL&BEAR
RAMSEY
ROBERT’S COFFEE
ROBERTO BRAVO
ROMAN
SAAT&SAAT
Samsonıte	
SAMSUNG
SAMSUNG D. P.
SARAR
SEPHORA
SEVİL
SHOP&SHOES
SKECHERS
SPX
STARBUCKS COFFEE
STEFANEL
STEP BY STEP
STRADIVARIUS
SUBWAY
SUPERSTEP
SUPPLEMENTER
SÜTBEYAZ MUHALLEBİCİSİ
SUWEN
SWAROVSKI
SWATCH
TAHAL KUYUMCULUK
TANCA PLUS
TAVUK DÜNYASI
TEFAL
TERGAN DERİ
THE BODY SHOP
TOBACCO SHOP
TOMMY HILFIGER
TÜRK Telekom	
TURKCELL
TWIST
U.S. POLO
VAKKO Boutıque	
VAKKORAMA
VETRINA
VIALLI SILVER
VODAFONE
WATSONS
WEEKEND BY MAXMARA
YARGICI
YATSAN
YILMAZ OPTİK
YVES ROCHER
ZARA
ZARA HOME
ZEKİ TRİKO
ZEN PIRLANTA
ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI

0535 319 92 89
323 38 60
324 57 77
318 13 02
0850 229 86 71
324 86 87
324 38 94 / 324 37 70
323 88 12
324 80 20
323 91 59 / 323 57 36
323 69 12
0850 222 15 00 / 320 05 37
324 78 58-59
324 93 64
324 12 35
318 16 18
324 89 65
318 16 66
324 55 10 / 0530 973 42 10
324 77 79
323 48 01 / 0537 395 34 52
850 502 48 50
318 15 11
323 90 26-36
324 20 68
0530 974 70 40
318 15 05
0533 523 99 39
324 77 29
324 93 79
323 14 48-49
323 78 20 / 0549 741 99 17
318 17 66
318 17 70
324 91 19
0533 282 95 02
324 92 22
323 58 80
323 63 62
318 15 90
324 52 32
324 77 13
318 15 18
318 11 23
323 14 99
324 95 96
318 11 60 / 0530 497 66 90
324 52 88 - 89
323 29 00
318 15 26
324 15 42
324 69 04
323 84 24
323 19 11
323 29 22
318 00 72
323 97 17
318 17 68
318 16 61
318 12 00
318 10 20
318 17 71
318 15 08
318 15 00
318 15 40
324 95 31 / 0549 277 48 43
318 12 22
324 68 16
323 59 39
323 41 15 / 0542 448 00 36
0507 317 24 24
318 10 00
324 79 10
323 92 14 / 0549 749 07 08
225 11 27
225 16 63
318 11 48
553 438 44 33
0549 731 03 54
324 86 60
318 11 46
318 15 22
530 767 53 03
318 10 80
318 17 14
324 56 22
323 96 97
323 53 94
323 76 20
318 17 88

2. Kat Planı
K13

K11

K10

K9

WC

Engelli WC

Bebek Bakım Odası

Yürüyen Merdiven

Asansör

Handicapped WC

Baby Care Room

Escalator

Lift

AYAKKABI & DERİ

ATM

ÇOCUK GİYİM

ELEKTRONİK

KADIN & ERKEK GİYİM

SAĞLIK

BÜYÜK MAĞAZACILIK

DEKORASYON & EV EŞYASI

HİPERMARKET

KİTAP & KIRTASİYE & OYUNCAK

SPOR GİYİM

KAFE & RESTORAN

EĞLENCE

SERVİS

SAAT & MÜCEVHER & AKSESUAR

ADIDAS KIDS 149
AKTURLAND 142
ALTINYILDIZ CLASSICS 151
ARMAĞAN OYUNCAK 143
AYYILDIZ 147
B&G STORE 139
BAYDÖNER 124
BENETTON 012 141
BOMBTY K10
BURGER KING 114
CARL’S JR. 113
CEYO 138
COQUET 159
CHAYTEA K9
DAGİ 136
DAMAT TWEEN 131
DE FACTO 144
EFOR 153
EKOL 129

3

CINEMA PINK
K13

EVE’S ICECREAM K11
FAİK SÖNMEZ 152
FESLİKAN MANTI 122
FLORMAR 128
G-LINGERIE 137
GRATİS 133
HACIOĞLU LAHMACUN 123
HD İSKENDER 117-118
JOURNEY 130
KARE DÖVİZ 126
KFC 115
KİP 135
KÖFTECİ RAMİZ 161
LOVE MY BODY 150
MCDONALD’S 162
MOTHERCARE 148
ND TANTUNİ & KUMPİR 120
OPTICITY 160
ÖZSÜT 164-165

PANÇO 140
PENTİ 156
PİDEM 119
PIERRE CARDIN 132
PİZZA HOUSE 121
POPEYES 112
RAMSEY 134
ROBERTO BRAVO 155
SAMSUNG 125
SARAR 154
STEP BY STEP 146
SUBWAY 163
TAHAL KUYUMCULUK 157
TANCA PLUS 145
TAVUK DÜNYASI 166
TOBACCO SHOP 158
TURKCELL 127
ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI 116
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1. Kat Planı
K4
K5

WC

K6

K7

K8

Engelli WC

Bebek Bakım Odası

Yürüyen Merdiven

Asansör

Handicapped WC

Baby Care Room

Escalator

Lift

AYAKKABI & DERİ

ÇOCUK GİYİM

ELEKTRONİK

KADIN & ERKEK GİYİM

SAĞLIK

BÜYÜK MAĞAZACILIK

DEKORASYON & EV EŞYASI

HİPERMARKET

KİTAP & KIRTASİYE & OYUNCAK

SPOR GİYİM

KAFE & RESTORAN

EĞLENCE

SERVİS

SAAT & MÜCEVHER & AKSESUAR

ADL 86
ALDO 110
ATASAY 104
BERSHKA 102
BEYMEN BUSINESS 80
BEYMEN CLUB 91
BOYNER SPORTS 94
BRANDROOM 101
CAMPER 85
CELLA K8
FOREVER NEW 89
GIZIA 81
GOLDEN ROSE K7

KEMAL TANCA 96
KEYFCASE K4-5
LC WAIKIKI 92-93
LUFIAN 111
MARKS&SPENCER 78
NEW BALANCE 106
NINE WEST 108
OLEG CASSINI 103
POLO GARAGE 79
PULL & BEAR 88
ROMAN 82
SAMSONITE 90
SKECHERS 109

SUPPLEMENTLER 99
STARBUCKS COFFEE 95
STEFANEL 100
STRADIVARIUS 87
TERGAN DERİ 84
TWIST 107
U.S. POLO 97
VAKKO BUTİK 105
VIALLI SILVER K6
YVES ROCHER 83
ZEKİ TRİKO 98

Giriş Kat Planı

GİRİŞ / ENTRANCE

GİRİŞ / ENTRANCE

Danışma

Engelli WC

Yürüyen Merdiven

Asansör

Information

Handicapped WC

Escalator

Lift

AYAKKABI & DERİ

ÇOCUK GİYİM

ELEKTRONİK

KADIN & ERKEK GİYİM

SAĞLIK

BÜYÜK MAĞAZACILIK

DEKORASYON & EV EŞYASI

HİPERMARKET

KİTAP & KIRTASİYE & OYUNCAK

SPOR GİYİM

KAFE & RESTORAN

EĞLENCE

SERVİS

SAAT & MÜCEVHER & AKSESUAR

ACCESSORIZE 47
ARMANI EXCHANGE 64
BURBERRY 51
DERİMOD 77
DESA 56
DIVARESSE 54
EMO OPTİK 45
GANT 44
GAP 59
GÖZ GRUP 55
HOTİÇ 46
HUGO BOSS 71
İNCİ 67

İPEKYOL 76
KIEHL’S 61
KOTON 57
LACOSTE 69
L’OCCITANE 53
MAC 60
MANGO 68
MASSIMO DUTTI 43
MICHAEL KORS 48
MIDPOINT 40
NETWORK 72
SEPHORA 50
SEVİL 66

SUWEN 62
SÜTBEYAZ MUHALLEBİCİSİ 58
SWAROVSKI 65
SWATCH 52
TOMMY HILFIGER 49
VAKKORAMA 75
VETRINA 73
WEEKEND BY MAX MARA 74
YARGICI 70
ZARA 42
ZARA HOME 41
ZEN PIRLANTA 63
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-1. Kat Planı
K1

WC

K2

Engelli WC

Bebek Bakım Odası

Yürüyen Merdiven

Asansör

Handicapped WC

Baby Care Room

Escalator

Lift

AYAKKABI & DERİ

ÇOCUK GİYİM

ELEKTRONİK

KADIN & ERKEK GİYİM

SAĞLIK

BÜYÜK MAĞAZACILIK

DEKORASYON & EV EŞYASI

HİPERMARKET

KİTAP & KIRTASİYE & OYUNCAK

SPOR GİYİM

KAFE & RESTORAN

EĞLENCE

SERVİS

SAAT & MÜCEVHER & AKSESUAR

ARÇELİK 8
ADIDAS 23
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

-2

PINK&MORE 7
ROBERT’S COFFEE 39
SAAT & SAAT 26
SAMSUNG D.P. 22
SHOP&SHOES 13
SPX 25
SUPERSTEP 14
TEFAL 6
THE BODY SHOP 29
TÜRK TELEKOM 34
VODAFONE 33
WATSONS 19
YATSAN 4
YILMAZ OPTİK 9

INTERSPORT 10
JACK&JONES 18
JUMBO 3
KARACA 37
LEVI’S 11
LOFT 17
MACRO CENTER 1
MADAME COCO 5
MAVİ 27
MEDIA MARKT 20
MEY KUAFÖR 2
MINIPICCO 26A
NIKE 16
PANDORA 15
· ANTALYA FIX
· DESÜ TAILOR
· DRY CENTER
· HATAY YÖRESEL ÜRÜNLER
· LOSTRA PODYUM 33
· PET HOUSE
· MECSİT

-3

OTO YIKAMA
CAR WAX

-4

