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Antalya’nın en gözde premium alışveriş merkezi TerraCity yeni sezona merhaba 
dedi. Yaz günlerinde serin ve ferah ortamında ziyaretçilerini ağırlayan alışveriş 
merkezimiz yeni sezonda da ziyaretçilerine farklı alışveriş deneyimi yaşatmaya 
devam edecek. Zengin marka karmasıyla modanın merkezi iddiasını bünyesine kattığı 
yeni markalarla güçlendiren TerraCity’de yeni trendleri takip edebilirsiniz. Sezona 
yön veren güçlü markaların Sonbahar-Kış 2017/2018 koleksiyonlarının ipuçlarını hem 
vitrinlerimizde hem de dergimizin moda sayfalarında bulacaksınız. 

Teknoloji ve robot meraklısı çocukları sevindirecek bir etkinlik haberimiz var: 
TerraCity Robot Kulübü çok yakında sizlerle birlikte olacak. Atölye çalışmaları, 
robot operatörlüğü eğitimi ve takım yarışmalarıyla bu etkinliğimizde çocuklar hem 
eğlenecek hem de öğrenecek. Katılanlar gayret ve başarıları simgeleyen “Robot 
Kulübü” rozetleriyle ödüllendirilecek. Ücretsiz etkinliğimize katılmak isteyen 
ziyaretçilerimizin kayıt masasında üyelik formunu doldurmaları yeterli olacak. 
Robotları merak eden, ilgi duyan tüm çocuklarımızı bekliyoruz.

Antalya hem doğası hem de iklimi ile doğa sporları ve sporcuları için bir 
cennet. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 
“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’’ bu yıl 10-15 Ekim tarihleri arasında 
düzenlenecek. Altı etapta düzenlenecek turun önemli ve zor etapları Antalya 
bölgesinden geçecek. Bisiklet meraklısı Trends okurları turla ilgili önemli bilgilerin 
yer aldığı makalemizi sayfalarımızdan takip edebilir. TerraCity’de düzenlediği
“Yaza Merhaba” bisiklet kampanyası ile  ziyaretçilerine bisiklet armağan etmiş hem 
de bisiklet alma imkânı olmayan çocukları ziyaretçileriyle birlikte “Pedalları Çevirin, 
Çocukları Sevindirin” etkinliğiyle bisiklet sahibi yapmıştı.

Sonbahar bir bakıma kışa hazırlık mevsimidir. Trends okurları için uzmanımız Doç. 
Dr. Cenk Durmuşkahya, yazın lezzetlerini kışa taşımanın sağlıklı yollarını ve ipuçlarını 
yazdı. Gurme köşemizde Macrocenter’ın size özel hazırladığı birbirinden lezzetli 
ve sağlıklı sonbahar tariflerini bulacaksınız. Kışın bağışıklık sistemimizi güçlendiren 
bitkilerden biri de zerdeçal. Bu mucize bitkinin yararlarını yine sayfalarımızdan 
okuyabilirsiniz.
 
Her zaman ziyaretçilerine yeni bir dünyanın kapılarını aralayan TerraCity, yeni 
yılı ışıl ışıl bir ortamda karşılamak için şimdiden hazırlıklara başladı. Yeni yıl 
süslemeleri kapsamında AVM girişine yerleştirilecek kocaman rengeyiği bu yıl da 
ziyaretçilerimizin selfie duraklarından biri olacak. Ziyaretçilerimizi AVM içinde 
yılbaşı temalı sürpriz senaryolar, sekiz metre uzunluğunda etkileyici onlarca 
süsleme ile ışıklandırılmış devasa büyüklükte yılbaşı ağacı ve önünde yer alan kral 
koltuğu karşılayacak. Burada eğlenceli anlarınızı fotoğraflayarak unutulmayacak 
güzel anılar oluşturacaksınız. TerraCity Alışveriş Merkezi Çocuk Kulübü’nün -1. 
katta kurulacak özel atölye alanında çocuklar özel malzemelerle hem yaratıcılıklarını 
gösterecek hem de eğlenecek. Etkinliklerimiz tüm çocukların katılımına açık ve 
ücretsiz olarak yapılacak.

Yeni yılda yeni sayımızda buluşmak dileğiyle.... 

Yeni Sezon,
Yeni Renkler
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adL İLE SEZONA

İLK BAKIŞ!

ADVERTORIAL
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adL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Tasarım Direktörü Zehra Işık önderliğinde 
hazırlanan, adL 2017-18 Sonbahar/
Kış Koleksiyonunda ‘‘şehirde rahatlık’’ 
başrolde... Yenilikçi, güçlü kadını 
vurgulayan, koyu zeminli kumaşlar, çiçek 
desenli elbiseler, koleksiyonun yıldız 
parçalarını oluşturuyorken, kloş formdaki 
elbiselerin yakalarında tasarlanan fular 
detaylar İngiliz stilini temsil ediyor...
Oldukça fotojenik yansımaları olan 
renkler ve özel hazırlanan kalıplar, adL 
2017-18 Sonbahar/Kış tasarımlarıyla 
dünyadaki moda stiline erişim sağlıyor.

Geçen sezon geri dönüş yapan kadife, 
ropdöşambır modelleri zirvedeki yerini 
koruyarak, bu sezonun da en popülerleri 
olmaya devam ediyor. Kadife plise 
pantolonlar, ceketler, dantelli bluzlar ve 
daha fazlası mevsimin vazgeçilmezleri 
arasındaki yerini alıyor. Sportif anahtar 
parçalar bu sonbahar gizli seksapaliteyle 
buluşuyor.
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adL TerraCity AVM’de
1. Katta

 
Modanın en klasik trendleri arasında yer 
alan ekose ve çizgi desenleri, İspanyol 
paça pantolonlar ve kadife bu sezon 
adL’de farklı bir yorum kazanıyor... 
adL’nin vazgeçilmezi, yakadan bağcıklı 
gündüzden geceye klasik-spor tulum 
parçalar ve omuz yaka volanları, sezonda 
öne çıkacak en önemli detaylarından... 
Klasikleri bize hatırlatan resim tablosu 
görünümüyle goblen kumaşlar, etek ve 
ceket halleriyle karşımızda...

adL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı 
ve Tasarım Direktörü Zehra Işık 
‘‘Vazgeçilmez kumaşlar ve detayların 
en çok buluştuğu sezonda, cool, yalın 
ve şık tavırla zamansızlığın büyüsüne 
dahil olduk. Yeni heyecanımız geride 
konuşulacak bolca malzeme bırakmaya 
hazır bir koleksiyon oldu’’ diyor.

Modanın en klasik trendleri arasında yer 

SONBAHAR 2017



BEYMEN CLUB

EĞLENCELİ 
YOLCULUĞA DAVET

ADVERTORIAL
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GÜNLÜK HAYATI ŞIK 
VE HAYATTAN İLHAM 

ALAN TASARIMLARLA 
RENKLENDİREN 

BEYMEN CLUB, 2017-
2018 SONBAHAR / 
KIŞ SEZONUNDA 

SİZLERİ EĞLENCELİ 
BİR YOLCULUĞA 

DAVET EDİYOR. ŞEHİR 
DIŞINA YAPILAN MİNİK 

KAÇAMAKLAR, UZUN 
HAFTA SONLARI, 

YENİ YOLCULUKLARIN 
VE DENEYİMLERİN 

YARATTIĞI HEYECANDAN 
İLHAM ALAN 

KOLEKSİYON, ŞIK VE 
RAHAT TASARIMLARIYLA 

COOL VE RAFİNE BİR 
SEZON MÜJDELİYOR.
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ZITLARIN UYUMU
Pembe, sarı, kırmızı ve turuncu ile sezona 
renkli bir giriş yapan Beymen Club, 
bu sezon tasarımlarında benzer renk 
gruplarını ya da zıt renkleri bir araya 
getiriyor. Dantel ve volanlar ile feminen 
bir görünüm kazanan Beymen Club Kadın 
2017-2018 Sohbahar/Kış Koleksiyonunda 
uzun elbise ve cropped pantolonlar, 
kış mevsiminden ilham alan manzara 
detaylı eğlenceli sweatshirtler, hem iş, 
hem de günlük hayatta rahatlık sağlayan 
jarse ceket grupları ön planda. Neşeli 
küçük çiçek desenleri baskılarda veya üç 
boyutlu işlemelerde hayat buluyor. Ayrıca 
tasarımlarda kullanılan feminen boncuk ve 
inci detayları koleksiyonun geneline pırıltı 
saçıyor.
Sezon başında tasarımlarda geometrik 
desenler dikkat çekerken, militer 
bir anlatıma sahip ikinci grup ise 
üniformalardan esinlenen işleme ve 
armalar ile şık bir görünüm kazanıyor. 
Sonbahar ruhuna uygun koyu renklerin 
ağırlıkta olduğu grubun gözde modelleri 
arasında; kaban gibi giyilebilen kalın 
trikolar, gömlek veya kazaklarla 
kombinlenen askılı elbiseler, yelekli ya 
da yeleksiz giyilebilen montlar, çok özel 
kumaşlarla hayat bulan biker ceketler ve 
tercihe göre çıkarılabilir yaka detayları 
dikkat çekiyor.

ŞIKLIK DETAYLARDA GİZLİ
Beymen Club Erkeği, 2017-2018 
Sohbahar/Kış Koleksiyonunda da şıklık 
ve rahatlığı buluşturan bir stile sahip. Yeni 
koleksiyonda; gri tonlarda yorumlanan 
kamuflaj desenler, dış giyimlerin yanı 
sıra denim ve polo tişörtlerde karşımıza 
çıkıyor. Activewear’den ilham alan 
tasarımlarda bonded su geçirmez 
fermuar detayları, şık eşofman takımlar, 
balıksırtı ve prince de galle gibi klasik 
erkek desenlerinin yeniden yorumlandığı 
trikolar dikkat çekiyor. Vintage outdoor 
temasından esinlenen tasarımlarda yağ 
apreli özel koton dış giyimler, streetwear 
tasarımlar mor, sarı ve saks gibi canlı 
renklerin yanı sıra colorblock ve geometrik 
görüntülerle renkleniyor.

SONBAHAR 2017

Beymen Club TerraCity 
AVM’de 1. Katta
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SONBAHAR/KIŞ 2017-18 SEZONUNA GİRERKEN 

MARKALARIN SON KOLEKSİYONLARINDAN ÖNE ÇIKAN 
TÜYOLARI DERLEDİK VE TABİİ KOZMETİK DÜNYASINDAN 

YENİLİKLERİ DE ARAŞTIRDIK. YAZIMIZI OKUMADAN 
ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN DERİZ!

LCW
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LC WAIKIKI
LC Waikiki ile okula dönüş, 
çocukların heyecanına 
heyecan katacak. Okulda 
daha rahat hareket etmelerini 
sağlayan LC Waikiki “Back 
to School” koleksiyonu 
çocuklara aynı zamanda 
tarzını yansıtma fırsatı da 
sunuyor. Tüm zamanların 
klasik desenlerinin yanı sıra 
hareketli baskıların yer aldığı 
koleksiyon çocuklara okulda 
da cool bir görünüm katıyor. 
Enerjinin rengi kırmızı, huzur 
ve güvenin rengi yeşilin yoğun 
olduğu koleksiyonda oduncu 
gömlekleri, kamuflaj desenli 
ve baskılı sweatshirt’ler göze 
çarpıyor.

CHANEL
Chanel’in yeni 

parfümü Gabrielle’i 
keşfetmeye ne dersiniz? 

Markanın uzun süredir lanse 
edilen ilk parfümü olan 

Gabrielle’in parfümörlüğünü 
her zamanki gibi Oliver Polge 
yapmış. Yasemin, ylang ylang, 

portakal çiçeği hissedilen 
notalar arasında. Parfüm, 
çarpıcı şişe tasarımıyla 

favorimiz.

WATSON’S
Avokado, jojoba, makadamya, argan ve Hindistan cevizi 
de dahil olmak üzere içerisinde 24 farklı bitkisel yağ 
bulunan Ashley Joy Saç Bakım Yağı, ekstra neme ihtiyaç 
duyan boyalı ve yıpranmış kuru saçlara derinlemesine 
bakım yapıyor. İşlem gördüğü için hassas ve kırılgan olan 
boyalı saçlar, daha özenli bir bakıma ihtiyaç duyuyor. 
Ashley Joy, boyalı, yoğun ısıl işlem görmüş ve yazın 
etkilerinden yıpranmış saçlara sahip kadınlara aradıkları 
mucizevi özelliklerde bir doğal bakım yağı sunuyor. 

Ashley Joy Saç Bakım Yağı, 24 farklı bitkisel yağ 
içeriğiyle saçlara yoğun nem banyosu yaptırıyor.

ve güvenin rengi yeşilin yoğun 
olduğu koleksiyonda oduncu 

YAZ 2017

el 
WATSON’S
Avokado, jojoba, makadamya, argan ve Hindistan cevizi 
de dahil olmak üzere içerisinde 24 farklı bitkisel yağ 
bulunan Ashley Joy Saç Bakım Yağı, ekstra neme ihtiyaç 
duyan boyalı ve yıpranmış kuru saçlara derinlemesine 
bakım yapıyor. İşlem gördüğü için hassas ve kırılgan olan 
boyalı saçlar, daha özenli bir bakıma ihtiyaç duyuyor. 
Ashley Joy, boyalı, yoğun ısıl işlem görmüş ve yazın 
etkilerinden yıpranmış saçlara sahip kadınlara aradıkları 
mucizevi özelliklerde bir doğal bakım yağı sunuyor. 

Ashley Joy Saç Bakım Yağı, 24 farklı bitkisel yağ 
içeriğiyle saçlara yoğun nem banyosu yaptırıyor.



14

DIVARESE
Divarese’nin 2017-18 Sonbahar/Kış Koleksiyonunda, doğadan ilham alan sıcak tonlar ve siyahın en iddialı 

yorumuyla karşımıza çıkan feminen tasarımlar ön planda. Toprak tonları, aksesuar detaylı kış botları, yoğun 
kırmızılar, diz üstü çizmeler, floral desenler ve iddialı ruganlar... Divarese, yaklaşan yeni mevsimin hitleri ile kış 

kıyafetlerine ilham vermeye hazırlanıyor.

MANGO
Sonbahar demek illa ki kasvetli 
renkler anlamına gelmemeli. 
Mango’nun yeni koleksiyonunda 
maviler, pembeler, çizgili renkler 
ağırlıklı. Hacimli, renkli paltolar ise 
sezonun olmazsa olmazları arasında 
yer alıyor.

NIKE
Sunduğu servis ve ürünlerle kadınlara ilham veren Nike, kadının gücünü 
yansıtan ve sporu stille bir araya getiren koleksiyonuyla dikkat çekiyor. 

Farklı kesim ve esnek tasarımların öne çıktığı koleksiyon doğal renk 
paletleri ve monokrom siluetlerden oluşuyor. Sporcu sütyeninden tayta, 

tişört ve uzun kollu üstlerden ayakkabıya kadınların tüm ihtiyaçlarını 
karşılayan koleksiyonda koşu, antrenman ve günlük kullanıma yönelik 

teknolojilere sahip tasarımlar yer alıyor.

Cesur yeni sezon

en  n n n c
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ATASAY
Dünya patentli özgün tasarımlara 
getirdiği usta işçilikle bir devrim 
yaratan Atasay Coronet, benzersiz 
ışıltılı pırlantalarını mavinin en göz 
alıcı tonuyla birleştirerek modern 
kadının yaz şıklığına şıklık katıyor. 
Usta tekniği ile ulaşılmaz olanı 
ulaşılabilir kılan, kobalt mavisinin 
eşsiz derinliğini gecenin sonsuz ışıltılı 
büyüsüyle buluşturan Atasay Coronet 
tasarımlarında öne çıkan damla formlu 
kolye, yüzük ve küpe seti, ışıltısı 
ve zarafetiyle tüm gözleri üzerine 
çekiyor.

PIERRE CARDIN
Pierre Cardin’in koleksiyonunda alışılmışın 

dışındaki doğal ve tropik detaylar şehir 
ışıklarıyla buluşuyor. “The Blue Pearl 

Of” ve “Colonial” olmak üzere iki farklı 
temayı benimseyen marka, tropikal renk ve 
desenleriyle moda tutkunlarını egzotik ve 

renkli bir yolculuğa çıkarıyor. Koleksiyonda 
yer alan teknolojik kumaşlar ise hafif ve rahat 

dokularıyla erkek stiline öncülük ediyor.

TWIST
Twist 2017-18 Pre-Fall koleksiyonunun en güçlü silüetleri floral 

detayların ruhuyla sınırların ötesine geçerken, DNA’sında özgürlük 
kodlarını taşıyan militer esinti, bizi sokak modasının stil kodlarını 

çözmeye davet ediyor. Bej tonlarının hakimiyetindeki kamuflaj desen, 
asi ruhu ortaya çıkararak militer gezgini zamansız bir konuma taşıyor. 
Geçiş mevsiminin ideal çifti siyah ve beyazın çarpıcı etkisi ise grafik 

desenlerle sezon öncesinde yükselişe geçiyor.  

l l

i  e yl

Floral detaylar

PIERRE CARDIN
Pierre Cardin’in koleksiyonunda alışılmışın 

dışındaki doğal ve tropik detaylar şehir 
ışıklarıyla buluşuyor. “The Blue Pearl 

Of” ve “Colonial” olmak üzere iki farklı 
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eşsiz derinliğini gecenin sonsuz ışıltılı 
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SWAROVSKI
Zıtlıkların ve heyecanlı yaşamın 
merkezi şehirler, Swarovski’nin 
2017 Sonbahar/Kış Urban 
Fantasy Koleksiyonuna 
ilham vermiş. Sonbahar 
koleksiyonunda çağdaş 
mimarinin organik çizgilere 
karıştığını ve kıvrımlı ayrıntıların 
yumuşak nötr tonlarla 
vurgulanarak gündelik bir şıklığa 
dönüştüğünü görüyoruz. Bu 
uyumlu birliktelik, huzur veren 
mavi ve yeşil tonlarından oluşan 
bir renk paleti yoluyla doğaya 
yapılan atıflarla tamamlanıyor.

VERSACE
Versace saatlerinin elegan ve göz alıcı yeni serisi 

Idyia, sofistike çizgileriyle göz kamaştırıyor. 36 mm 
kasa çapı ve “form içinde form” özelliğine sahip 
kasası, dairesel kadran içi, 10 köşeli ışıltılı bezeli, 
saten görünümlü kenarlarla kontrast oluşturuyor. 
Parlak ve mat efekte dizayn edilen sedefli kadran 
üzerinde sedef ışıltılı kabartma Yunan motifi yer 
alıyor. Saatin 12’yi gösterdiği yerde ve köşegen 

saat tepesinde üç boyutlu Medusa figürü, Versace 
tutkunlarını cezbediyor. 

TOMMY HILFIGER
Tommy Hilfiger 2017 Sonbahar/Kış Kadın Giyim 

Koleksiyonu The American Alternative, 90’lı yılların 
klasiklerini yeni yorumlarla kutluyor. 90’lar döneminin 

asi ve isyankar duruşunu esas alan koleksiyon, 
birbirine zıt silüetler, bol kalıplar ve atletik trendinin 
etkileriyle denemeler yapıyor. Rock stillere, yıldızlar, 

zımba detayları ve dikkat çekici kumaşlar eşlik ediyor. 
Tam anlamıyla farklı, rahat ve “cool” bir koleksiyon.

Dijital desenler

n  l n n

ROVSKI
Zıtlıkların ve heyecanlı yaşamın 
merkezi şehirler, Swarovski’nin 
2017 Sonbahar/Kış Urban 
Fantasy Koleksiyonuna 
ilham vermiş. Sonbahar 
koleksiyonunda çağdaş 

Dijital desenler

yapılan atıflarla tamamlanıyor.

n  
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GRATIS
Gratis, Wet’n Wild, mükemmel fotoğraf için yeni 
ten grubu ürünlerini Türkiye’de satışa sundu. 
Flaşlı ve flaşsız olmak üzere toplam yedi 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. 

SEPHORA
Sephora, Made In Sephora markasıyla yaptığı en büyük güzellik hamlelerinden 

biri olan Beauty To Go/Seyahat Boyu Güzellik ile hayatınızı kolaylaştırıyor. 
Tutkunu olduğunuz markaların sevilen ürünleri, mini boyları ile küçük hafta sonu 

kaçamaklarınızda yükünüzü hafifletiyor. Sephora’nın en beğenilen ürünlerinin 
seyahat boy versiyonlarının yer aldığı Beauty To Go koleksiyonu, dudak balmları, 

ojeler, saç aksesuarları, far paletleri ve güzellik kitleri içeriyor.

L’ORÉAL PARİS
Formülleri botanik içeriklerle 

zenginleştirilmiş Botanicals Fresh Care 
bakım ürünleri saçların daha iyi haline 

ulaşması için en büyük yardımcınız 
olacak. L’Oréal Paris’in lüks saç 

bakım markası Botanicals Fresh Care, 
parabensiz, silikonsuz ve renklendiricisiz 

içeriğiyle, güneşten etkilenen saçların 
ihtiyacı olan bakımı sağlayarak güçlü, 

yumuşak ve parlak saçlara kavuşmanızı 
sağlayacak. 

Pürüzsüzlük etkisi

Seyahat boyu ürünler

Botanik içerikler 

AA
Seyahat boyu ürünlerSeyahat boyu ürünlerSeyahat boyu ürünler
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Günün her saatine

e e  l ğ

e il e  i e

COLIN’S
Colin’s, kadınların ve erkeklerin günlük giyim tercihlerini kolaylaştıracak sezon trendi giy-
çık ürünler sunuyor. Hem şık hem basic tasarımların yer aldığı koleksiyon, hafif dokulu 
kumaşları ve rahat kalıpları ile günlük yaşama eşlik ediyor. Marka, kolay kombinlenen 

basic parçalar ile günün her saatine uyum sağlayacak bir stil vadediyor.

NEW BALANCE
New Balance, ikonik modellerinin bir araya geldiği 
Sonbahar/Kış Lifestyle Koleksiyonu ile sezon trendlerini 
belirliyor. Yeni sezonun anahtar modelleri arasında yer 
alan New Balance Women 247 Sport, performanstan 
aldığı ilhamı canlı renklerle harmanlayarak bütün gün 
süren kullanım rahatlığı yaratıyor. Haftanın her günü ve 
her saatinde stilinize eşlik edecek New Balance Women 
247 Sport, ultra hafif Revlite taban teknolojisine sahip. 

NINE WEST
Nine West 2017 Sonbahar Koleksiyonunda kışı modern 
bir şekilde karşılıyor. Bu yılın öne çıkan moda unsuru 
olan kadifeyi günlük yaşantıya uygulayarak, spor 
ayakkabılarda, botlarda, stilettolarda ve çantalarda en 
modern uygulamasını gösteriyor.
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Modern silüetlerle 
n  y lc l

IPEKYOL
2017-18 Sonbahar/Kış 
Koleksiyonu, modern Ipekyol 
kadınlarını 90’lı yıllara keyifli bir 
yolculuğa davet ediyor. Güçlü 
ve kendinden emin kadınlardan 
ilham alan Ipekyol, yükselen 
trendleri zarif detaylarla 
harmanladığı 2017-18 Sonbahar/
Kış Koleksiyonuyla rafine bir 
minimalizm sunuyor. Sezonun 
yıldız parçası olan elbiseler 
kupür dantel, pili ve çiçek 
desenleriyle öne çıkarken, beli 
kup ve korsaj ile vurgulayan 
ceketler modern siluetlere bir 
doz feminenlik katıyor. Beyaz 
üzerine kullanılan çiçekler, 
desen ve nakışlarda 3 boyut 
kazanırken; parka, elbise ve 
bluz kollarında rastlanan dantel 
detaylar, Ipekyol kadınının 
gizemli havasına dikkat çekiyor. 
Çok renkli piliseli şifon etekler, 
sonbaharın renk kodlarına 
uygun yumuşak dökümlü 
kazak ve Selanik örgü trikolarla 
kombinlenerek yalın bir 
şıklık yaratıyor. Nakış, işleme 
ve armalar ile lüks bir tavır 
kazanan ceket ve trikolar, militer 
havasıyla sezonu yakalıyor.

şıklık yaratıyor. Nakış, işleme 
ve armalar ile lüks bir tavır 
kazanan ceket ve trikolar, militer 
havasıyla sezonu yakalıyor.



GIZIA

KIŞIN KARANLIK
YÜZÜ AYDINLANIYOR
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GIZIA CASUAL  
2017-18 SONBAHAR/

KIŞ KOLEKSİYONU 
KENDİNİ ÖZGÜR, 
RAHAT VE ÖZEL 

HİSSETMEK 
İSTEYEN 

KADINLARA 
DOĞANIN RENK 

DEĞİŞTİREN 
DOKUSUNDAN 

İLHAMLA 
MODERN VE ŞIK 

PARÇALARDAN 
OLUŞAN BİR 

KOLEKSİYON 
SUNUYOR.
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Floral desenler, ekoseler ve dantellerin yer aldığı 
koleksiyonda piliseler, fırfırlar ve volanlar  romantik 

bir hava estiriyor. 

Metal ve deri materyallerden oluşan çiçek 
motifleri, boncuk ve kristallerle kullanılarak 

işlemeye yeni bir boyut kazandırırken, elbise ve 
bluzların da zarif detaylarını oluşturuyor.

Gizia Casual haki, pudra ve toprak 

nl  i   e  i i i i 

en le in el lle inin ll n l ğ  
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Gizia TerraCity AVM’de 
1. Katta



C H A N E L

MİTO
LOJİYE 
ÖVGÜ

MODA
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MİTO
LOJİYE 
ÖVGÜ
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CHANEL
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CHANEL’İN YENİ KOLEKSİYONU 
BİZLERİ ANTİK DÖNEME GÖTÜRÜYOR. 
EFSANEVİ MODACI KARL LAGERFELD’İN 
YORUMLADIĞI TASARIMLAR İHTİŞAMIYLA 
BÜYÜLÜYOR. CHANEL’İN CRUISE 2018 
DEFİLESİ HER ZAMANKİ GİBİ ROMANTİK 
TÜVİTLERLE DÖNEM RUHUNU YANSITIYOR.



SONBAHAR 2017SONBAHAR 2017

ALTIN İŞLEMELERLE 
SÜSLÜ TEK OMUZLU 

ELBİSELER FARKLI 
RENKLERLE 

KARŞIMIZDA 
ANCAK YİNE DE 

DÖNEM RUHUNU 
EN İYİ YANSITAN 

RENK KUŞKUSUZ 
BEYAZ. SAÇ 

TASARIMLARINDA 
ROMANTİK 

ÖRGÜLER, ÇİÇEKLİ, 
TAŞLI BANTLAR; 
MAKYAJLARDA 

İSE GOLD IŞILTILAR 
ÖNCELİKLİ. 
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TANRIÇALARININ 
İLHAM VERDİĞİ 
CHANEL’İN CRUISE 
2018 DEFİLESİ 
ÜNLÜ DAVETLİLER 
TARAFINDAN İLGİYLE 
İZLENDİ. CHANEL’İN 
ŞİMDİDEN 
İKONİKLEŞEN YENİ 
ÇANTASI ‘GABRIELLE’ 
DE KOLEKSİYONDA 
KULLANILDI.
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Paris’teki Grand Palais, her sezon Chanel’in 

e lele in e y leyici i  n le  

y   n i  n n e n  y  

i in l c  e  e il i  e  e y n 

n l ğ  y  c  n y  

CHANEL



YARGICI
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YARGICI İLE YENİ 
SEZONDA 1920’LERE 
UZANIYOR VE YENİ 

KOLEKSİYONLA 
BİRLİKTE ART DECO 

AKIMINI EN MODERN 
VE MİNİMAL HALİYLE 

ELE ALIYORUZ. 
GEOMETRİK VE 

GRAFİK ÖĞELER, ART 
DECO MİMARİSİNDEN 

ALINTILAR, BLOK RENK 
DETAYLARI, DÖNEMİN 

TİPOGRAFİK 
TASARIMLARI, BÜYÜK 

FLORAL MOTİFLER…

ART DECO AKIMINI 
YENİ SEZONA 
TAŞIYOR!
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20’li yılların Fransa’sından bize miras 
kalan art deco akımı, Yargıcı’nın yeni 
2017/18 Sonbahar/Kış Koleksiyonunu 

etkisi altına alıyor. Yeni koleksiyon, 
art deco akımının minimal ve modern 

yorumu olarak karşımıza çıkarken; 
net çizgiler, geometrik formlar, yalın 

siluetler, gösterişli detaylar, yeni 
sezonla birlikte 2017-18 Sonbahar/Kış 
Koleksiyonuna taşınıyor ve zengin bir 

kış stili sunuyor.  

2017-18 Sonbahar/Kış sezonunda 
zarafet ve şıklığın yeni yorumu 

sadelikten geçerken; koleksiyonda 
yer alan sade elbiseler, gösterişli 

aksesuarlar ile tamamlanıyor. Minimal 
ama güçlü tasarımlarla 20’li yılların 

zarif şıklığı yeni sezona taşınıyor. 
Minimal tasarımların yanı sıra çizgisel 
çiçek desenleri, büyük baskılar, grafik 
ve blok renk oyunları da Sonbahar/Kış 

2017-18 Koleksiyonunun en belirgin 
özelliklerinden biri olarak yer alıyor.

 
Art deco akımının vazgeçilmezi 
geometrik öğelerle tasarlanmış 

gömlekler, renk bloklarından 
esinlenerek yaratılan trikolar, çizgili 

yün pantolonlar dönemin mimarisine 
atıfta bulunuyor! Özellikle elbise ve 
gömleklerde bolca kullanılan biye, 
nervür ve plise gibi detaylar, sade 

modellere hareket katarken; yine art 
deco dönemine gönderme yapıyor.

Koleksiyondaki klasik parçalar da yeni 
sezon detaylarıyla farklılaşıyor. Siyah 
biyeleri ve pliseli kol detaylarıyla artık 

daha çarpıcı hale gelen koton beyaz 
gömlekler ve iş stilinizin vazgeçilmez 

parçalarından yün kalem etekler de 
sürpriz dikiş detaylarıyla klasiğin 

tanımını değiştiriyor.

SONBAHAR 2017

Yargıcı TerraCity 
AVM’de Giriş Katta



Oleg Cassini
HOLLWOOD STARLARINI 
GİYDİREN MARKA 
TERRACITY’DE

RÖPORTAJ
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Oleg Cassini çok köklü bir marka. 
Markanızın Türkiye’ye gelmesi nasıl 
karşılandı? 
Oleg Cassini Türkiye’de çok hızlı 
bir şekilde sevildi. Çünkü aslında 
Türkiye’ye gelinlik ve abiye alanında 
yeni bir konsept tanıtmış olduk. Oleg 
Cassini’de stok sistemiyle çalıştığımız 
için gelin adayları mağazaya geldiğinde 
beğendiği gelinliğini anında alabiliyor 
ve gerekiyorsa tadilat süreci başlıyor. 
Böylece, gelinliği alması için aylarca 
beklemesine gerek olmuyor. Bu da 
gelinlik seçme sürecini hayli pratik 
kılıyor. Kısacası sadece şık ve her tarza 
hitap eden tasarımlarımızla değil, kaliteli 
servis anlayışımız ve kaliteyi erişilebilir 
fiyatlarla sunmamızla da, kadınlara 
yepyeni bir deneyim sunmuş olduk. 
Bugün Ankara, Bursa, Samsun, İzmit, 
İzmir, Adana, Mersin ve Antalya’da 17 
mağazayla hizmet veriyoruz. Markaya 
olan ilginin her geçen gün arttığını 
söyleyebilirim.

Oleg Cassini tasarımları hep 
yurtdışında mı yapılıyor yoksa Türk 
beğenisine göre sadece buraya özel 
tasarımlar da yapılıyor mu? 
Uluslararası trendleri takip ederek 
koleksiyonlarımızı oluşturan 100 kişilik 
bir tasarım ekibimiz bulunuyor. Ekip, 
Türkiye pazarına ve Türk kadınına özel 
tasarımlar ve ürünler de geliştiriyor. Oleg 
Cassini’de her yaştan ve her tarzdan 
kadının hayalindeki mükemmel gelinlik 
ve abiyeyi bulabilmesine büyük önem 
veriyoruz. Bu nedenle tasarım ekibimiz 
her yıl iki ana koleksiyon hazırlıyor. 
Buna ek olarak sezon trendlerini 
yakından takip eden flash koleksiyonlar 
tasarlanıyor. Mağazalarımıza her iki 
ayda bir yeni gelinlik ve her ay ise abiye 

modelleri geliyor. Yani müşterilerimiz 
mağazalarımızı her ziyaret ettiklerinde 
farklı modellerle karşılaşıyorlar. Kendi 
sektörümüzde “fast fashion” yapabilen, 
yani trendleri takip ederek devamlı 
koleksiyonuna yeni ürün ekleyen, 
tek marka olduğumuzu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Yeniz sezon sonbaharla birlikte 
açıldı. 2018 modasına damga vuran 
tasarımlarınız neler? Her sezon 
kıyafetlerde farklı tarzların trend 
olması gelinlik dünyasında da etkili 
oluyor mu?
Gelinliklerde de her yıl farklılık 
gösteren kimi trendler oluyor. Bu 
sezon gösterişli materyallerle, hafif 
ve uçuş uçuş kumaşlar buluşuyor. 
Göz alıcı işlemelerimiz gelinliklere çok 
asil bir hava katıyor. Dekolteler her 
zamankinden daha cesur. V yakalar, 
sırt dekolteleri geçen senelere göre 
daha derin. Düşük omuzlu modeller 
2018’de de sıkça karşımıza çıkacak. 
Trendlere dokunan bu modellerin 
yanı sıra, klasik modellerimize de 
yine koleksiyonumuzda yer veriyoruz. 
Amacımız, her yaştan, her tarzdan ve 
her vücut tipinden kadının hayallerindeki 
mükemmel gelinliği Oleg Cassini’de 
bulabilmesi.

Herkesin vücut tipi farklı. Hangi vücut 
tipine göre hangi gelinlik modellerini 
öneriyorsunuz? 
Belli vücut tipleri kimi modellerde 
daha hoş duruyor. Örneğin, armut 
tipi vücutlarda straplez kesimler ve 
robadan açılan empire kesimler çok şık 
durur. Kum saati vücutlular genellikle 
her modeli giymeye müsaittir. Elma 
vücutlu kadınların yuvarlak yakalardan 

MARILYN MONROE, NATALIE WOOD, GRACE KELLY VE GENE 
TIERNEY GİBİ EFSANEVİ HOLLYWOOD STARLARINI GİYDİREN 

OLEG CASSINI’NİN MİRASINI TAŞIYAN YARIM ASIRLIK AMERİKAN 
MARKASI, 2010 YILINDAN BERİDİR TASARIMLARINI TÜRKİYE’DEKİ 

MODASEVERLERLE BULUŞTURUYOR. YENİ MAĞAZASINI 
TERRACITY’DE AÇAN OLEG CASSINI TÜRKİYE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 

MERVE GİRAY SORULARIMIZI YANITLADI.
RÖPORTAJ: Ö Z L E M  T Ü R K D O Ğ A N

“ V  YA K A L A R ,  S I R T 
D E K O LT E L E R İ 

G E Ç E N  S E N E L E R E 
G Ö R E  D A H A 

D E R İ N .  D Ü Ş Ü K 
O M U Z L U 

M O D E L L E R 
2 0 1 8 ’ D E  D E  S I K Ç A 

K A R Ş I M I Z A 
Ç I K A C A K ”

merve giray
O L E G  C A S S İ N İ 

PA Z A R L A M A  M Ü D Ü R Ü
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kaçınması, A kesim veya balo tipi 
etekleri tercih etmesi uygun olabilir. 
Atletik vücutlar ise V yaka ve küçük 
kollu modellerle ideal bir görüntüye 
kavuşabilir. Ancak bizim için en önemli 
olan tüm kadınların mutlu olacağı 
gelinliği bulması. Bu nedenle gelin 
adaylarına bu konuda esnek olmalarını 
ve ne istediklerine odaklanmalarını 
öneriyorum.

Türkiye’de en çok hangi gelinlik 
modelleri tercih ediliyor? Diğer 
ülkelerde çok satan modellerle 
Türkiye’deki tercihler arasında nasıl 
farklılar var?
Düğün organizasyonuna göre 
değişmekle birlikte, ince siluetli ve 
balık modeller eskisine göre daha fazla 
tercih edilmeye başlandı. Yeni nesil 
gelin adayları klasik modellerin yanı sıra 
trendleri çokça takip ediyorlar.

Ayakkabılar da son yıllarda 
klasik çizgiden çıktı. Biraz bunun 
nedenlerinden bahsedebilir misiniz? 
Sizin gözlemlerinize göre artık sıra dışı 
olmak yönünde daha büyük bir çaba mı 
var? Bu farklı olma çabası gelinliklere 
nasıl yansıyor?

Oleg Cassini’de her 
y n e   
i  e en gelinlik 
modeli bulmak 

mümkün.
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Tasarım dünyasının her alanında, 
kişiselleştirme, kendini yansıtabilme 
gibi trendlerin öne çıktığını görüyoruz. 
Bu elbette gelinlik, abiye ve onları 
tamamlayan aksesuarlara da yansıyor. 
İnsanlar, özgün ve eşsiz olmak istiyor, 
burada da en önemli yardımcıları 
aksesuarlar oluyor. Geçtiğimiz 
yıllar içerisinde özellikle gelinlik 
koleksiyonlarında aksesuarlara özel 
vurgu yapılması da bunu destekliyor. 
Oleg Cassini koleksiyonlarındaki 
ayakkabılarda da, pek çok farklı alternatif 
sunarak, bu değişime ayak uyduruyoruz.

Önemli günlere önceden hazırlık 
yapmak önemli. Siz bu konuda 
oldukça deneyimlisiniz gelin adayları 
hazırlıklara ne kadar zaman önce 
başlamalı?
Gelin adaylarına gelinlik hazırlıklarına 
en az üç ay önceden başlamalarını 
öneriyoruz.

Nişan, kına, sünnet elbiseleri... 
Neredeyse önemli günlerin hepsinde 
abiye tercih edilen kıyafetlerden. Bu 
sezon hangi renk ve modeller popüler? 
Oleg Cassini’de nişan, kına, sünnet 

ve benzeri organizasyonlar için hem 
klasik tercihlere hitap eden hem de 
son trendleri yansıtan sayısız alternatif 
sunuyoruz. Gelin adayları son dönemde 
geleneksel tercihlerin ötesine geçerek, 
alternatif tasarımlara yöneliyorlar. Kendi 
zevklerine göre farklı renk ve modelleri 
tercih edebiliyorlar. 

Bu sezonki abiye koleksiyonumuzda, 
şampanya, denizci mavileri ve siyahlar 
gibi natürel renkler sıkça kullanılıyor. 
Fakat bu tonlar, üstlerine işlenen pastel 
renklerdeki boncuklarla zenginleştiriliyor. 
Metalik pul ve payetler de karşımıza 
çıkıyor. Her sezon yüzlerce yeni 
modeli içerden abiye koleksiyonlarımızı 
hazırlarken tek bir amacımız var; Oleg 
Cassini kadınlarının katıldıkları her 
davette tüm dikkatleri üzerine çekecek 
kadar göz alıcı görünmesini sağlamak.

Okul mezuniyetleri okul hayatının en 
önemli anlarından. Özellikle mezuniyet 
baloları için tasarladığınız kıyafetler 
var mı? Gençlere neler tavsiye 
ediyorsunuz?
Abiye koleksiyonumuzda mezuniyet 
balolarına uygun pek çok tasarım 

bulunuyor. Her yaşa ve her tarza 
hitap ediyoruz. Mezuniyetler için de, 
genç kadınların diledikleri görüntüye 
kavuşmasını sağlayacak modeli bulmaları 
her zaman mümkün oluyor. 

TerraCity mağazanız markanıza nasıl 
bir avantaj sağladı. Burada şube 
açmanızda sizi yönlendiren nedenler 
neler?
Türkiye’nin dört bir yanında hızla 
büyüyoruz. Özellikle bu yıla çok hızlı 
başladık. İlk yarıda altı açılış yaptık. Yıl 
sonunda ise en az 20 noktaya ulaşmayı 
planlıyoruz. Antalya bizim için önemli bir 
pazar. Türkiye’nin en büyük kentlerinden 
ve turizmin kalbi. TerraCity, konumu, 
altyapısı ve ziyaretçileriyle bizim büyüme 
hedeflerimizle örtüşen bir lokasyondu. 
Üç aya yakın süredir buradayız ve 
hayatımızdan oldukça memnunuz.

Antalya turizmin en yoğun olduğu 
yerlerden biri. Yabancı uyruklu 
ziyaretçileriniz oluyor mu? 
Evet, özellikle abiye bölümünde yabancı 
ziyaretçilerimiz de oluyor. 

Oleg Cassini abiye 
le iy n   

l c  e en le iyle 
büyülüyor.

Oleg Cassini TerraCity 
AVM’de 1. Katta

BRIDAL & EVENING WEAR    OLEGCASSINI.COM.TR
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RENKLER İNSANLARA ÇOK ŞEY FISILDIYOR. 
NÖROPSİKİYATRİ UZMANI DR. MEHMET YAVUZ 

RENKLERİN DİLİNİ ÇÖZMENİN İNSAN ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİNİ VE HANGİ RENGİN HANGİ KARAKTER 

ÖZELLİKLERİNE İŞARET ETTİĞİNİ ANLATIYOR.
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RENKLER, İNSAN RUHU VE 
ZİHNİ ÜZERİNDE ETKİLİ BİR 

SİLAHA DÖNÜŞEBİLİYOR. 
RENKLERİN GÜCÜ VE 

ETKİSİ KUŞKUSUZ HERKES 
TARAFINDAN BİLİNİYOR. 

ANCAK RENKLERİN 
İNSANLAR ÜZERİNDE 
FARKLI TEPKİMELERE 

YOL AÇABİLECEK KADAR 
TESİRLİ OLMASI OLDUKÇA 

ŞAŞIRTICI BİR GERÇEK! ZİRA 
RENKLERİN BU DENLİ BİR 

İTİCİ GÜÇ KONUMUNDA 
OLMASI RENKLERLE 

İNSANIN KENDİSİNE VE 
KİŞİLİĞİNE YEPYENİ BİR YOL 

HARİTASI ÇIKARMASINA 
OLANAK SAĞLIYOR. 

YANİ DOĞRU RENKLERLE 
İSTENİLEN PSİKOLOJİYE 

ULAŞMAK MÜMKÜN HALE 
GELİYOR. ÜSTELİK EĞİLİM 
GÖSTERDİĞİMİZ RENKLER 

BİZE KARAKTERİMİZLE İLGİLİ 
İPUÇLARI VERİYOR.

YAŞAM

RENKLERİN DE BİR DİLİ VAR
Sihir ya da büyü değil, tam aksine bu 
bir bilim! Renklerin insan üzerindeki 
etkileri kanıtlanmış bir gerçek. 
Nöropsikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet 
Yavuz’ un “Renklerin insan davranışını, 
yönelimlerini ve psikolojisini önemli 
ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. 
Kanada’da yapılan bir araştırmada 
öğrencilerin başarı grafiklerinin basit 
renk değişimleri ile yükseltilebileceği 
gösterilmiştir” sözleri renklerin 
gücünü açıkça ortaya koyuyor. 
Bu konuyla ilgili yapılan birçok 
çalışma mevcut. Örneğin davranış 
bozukluğu gösteren çocukların 
odalarının başka renge boyanmasıyla 
davranışlarındaki olumlu değişim 
gibi. Ya da hiperaktivite teşhisi 
konulan çocukların odalarının maviye 
-mavinin dinlendirici ve sakinleştirici 
etkisi olduğu bilimsel araştırmalarca 
ispatlanmış- boyanmasından sonra 
alınan olumlu sonuçlar gibi… Renkler 
o kadar güçlüdür ki büyük uluslararası 
firmalar bile bu gerçeği kabul eder ve 
satış stratejilerini, marka kimliklerini 
buna göre belirlerler. Gıda firmalarının 
iştah açma etkisi olan kırmızıyı 
kullanmaları, bankaların güven 
duygusu uyandıran mavi veya griyi 
ağırlıklı olarak yer vermeleri tamamen 
bilinçli bir seçimdir.

RENKLER BİZE NE FISILDIYOR?
Her rengin bir enerjisi ve evrene 
gönderdiği mesajları vardır. Her 
renk bir duyguyu ifade eder ve 
açığa çıkarır. Eğer siz renklerin 
verdiği mesajları çözebilir ve yön 
verebilirseniz çok fazla şeyi de kontrol 
edebilecek güce sahip olursunuz. 

TUTKUNUN EN KIRMIZI HALİ…
Aşk, sıcak, ateş, kan, şehvet, güç, 
heyecan ve agresifliği simgeleyen 
kırmızının en baskın karakteri 
tutkudur. Aşkın ve tutkunun en bilindik 
adresi olan kırmızı, aynı zamanda 
bir an önce harekete geçme isteği 
uyandırmasıyla da enerjik bir güce 
sahiptir. Dostluk ve hoşgörü pozitif 
taraflarındandır. Omurgaya dizilmiş 
yedi ana enerji merkezinden birincisi 
olan kök çakranın rengidir. Bizi 
dünya gezegenine bağlar. Fiziksel 
aktivitelerin yanında kırmızı cinsel 
aktiviteleri de yöneten bir renktir. 
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GÜCÜN EN KARANLIK TONUDUR 
SİYAH 
Gizemin, korkunun ve gücün en 
karanlık tonu olan siyah tartışmalı bir 
renktir. Uç bir renk olan siyah en asil 
duruşuyla zarif bir tavır sergilerken 
derin haliyle de kötülüğü ve 
bilinmezliği çağrıştırır. Tarih boyunca 
ölüm korkusunu simgeleyen siyah 
aynı zamanda çoğu toplumda yas 
ve matem rengidir. Siyah tartışmalı 
bir renktir demiştik. Öyle ki birçok 
farklı anlamı içinde barındıran 
siyah birçok farklı ruh halini de 
beraberinde getiriyor. Örneğin; dikkat 
dağınıklığının önüne geçmek için çoğu 
yerde arka plan olarak siyah kullanılır.

SİYAHIN ASİL EŞİ BEYAZ
Saflığı, temizliği ve masumiyeti 
simgeleyen beyaz tüm renklerin 
bütünüdür. İçinde her renkten farklı 
anlamlar ve güçler taşır. İstikrarın ve 
devamlılığın rengi olan beyaz aynı 
zaman da siyah gibi keskin köşelidir. 
Net ve doğrudan bir mesaj iletir. Siyah 
gibi tamamen emicidir ve aslında 
tamamen bir yansımadır.

KENDİNDEN EMİN VE GÜÇLÜ
Yeşili tanımlayacak en net kelimler; 
uyum, denge, doğa, güven, çevre, 
tarafsızlık ve barıştır. Yeşil hem 
enerjisiyle hem mesajlarıyla renkler 
arasındaki evrensel sevgi mesajını 
veren en güçlü renktir. Herhangi bir 
düzeltmeye ihtiyaç duymayacak kadar 
kendinden emin herkesi kucaklayacak 
kadar da yüce gönüllüdür. 
Yenilenmeyi, yeniden güvenmeyi, 
ümidi ve umudu taşır sırtında. 
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gibi tamamen emicidir ve aslında gibi tamamen emicidir ve aslında 
tamamen bir yansımadır.tamamen bir yansımadır.
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ROMAN 2017-18 SONBAHAR/KIŞ YENİ SEZON KOLEKSİYONU PARİS’İN İHTİŞAMI, 
ZARAFETİ VE ŞÖLENLİ STİLİYLE 1920’LERDEKİ CAZ ÇAĞI KADINLARINA SELAM 
YOLLAYAN, AYNI ZAMANDA HİÇBİR DÖNEME BAĞLI KALMADAN BUGÜNÜ 
YAŞAYAN ROMAN KADINININ SAHNESİ… GECEYLE GÜNDÜZÜN, GEÇMİŞLE 
BUGÜNÜN, MASUMİYETLE CESARETİN BİRBİRİNE KARIŞTIĞI BU SICAKLIK SİZİ 
DE SARMAYA HAZIR.
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Yeni sezonu güçlü ve iyimser bir 
tavırla karşılayan Roman koleksiyonu 
renk buluşmaları, zengin detaylar ve 

ayrıcalıklı materyaller ile bir araya 
gelerek, bu kış size istediğiniz kadın 

olma fırsatı sunuyor. Yeni koleksiyon 
feminen etkilerin hakimiyetinde casual 

bir stil ile güncellenirken, vintage 
ekoseler geleneksel formlarının yanı 

sıra modern görünümleri ile öne 
çıkıyor. Katmanlı görünümler sezonun 

öne çıkan ayrıntılarından… Pantolon 
üstü elbise ve ceketler retro tarza 

vurgu yaparken, aynı zamanda zarif 
ve özgür…  

Koleksiyonda 1980’ler ve 90’lar 
günümüze uyarlanırken zamansız 

ve klasik tasarımlar dikkat çekiyor. 
Elbiselerde Fransız danteli, kat kat 

volanlar, asimetrik kesimler öne 
çıkarken, bluzlarda fırfır detaylar 
ve kollardaki hareketlilik feminen 

bir etki yaratıyor.  Bol kesim rahat 
pantolonlarda klasik görünümler 

hem formal hem de gündelik, aynı 
zamanda volan detayları ve flare 

paça seçeneklerin de cesur renkler 
ile 1970’lerin etkisi görülüyor. Midi 

boy kalem etekler en trend dönemini 
yaşarken, asimetrik kesim ve 

volanlar, deri, süet, jakar kumaşlarla 
güçlendiriliyor. 

Denim ceket ve pantolonlarda payet 
işlemeler, aplikeler, nakışlar ile 

alışılmışın dışına çıkılırken kişisel bir 
etki elde ediliyor. Bomber ceketler 

floral detayları ve parlak görünümüyle 
dikkat çekerken, jakar kumaşlı uzun 

modeller ön plana çıkıyor. Kabanlarda 
kürk detaylar ve  cesur renkleriyle 

kürkler güçlü bir etki yaratıyor. 
Görkemli duruşu, incelik ve asaletin 

kesişim noktası gece koleksiyonunda 
sofistike tarzın hakim olduğu hazine 
etkisini vurgulayan kadife elbiseler, 

ışıltılı taşlar ve danteller, pilise ve 
varak baskılı şifon elbiseler ile gece 

şıklığına zarif ve feminen bir hava 
kazandırıyor.

Sezonun ruhunu yansıtan zengin 
aksesuarlar çeşitleri ışıltısı ve modern 

görünümüyle koleksiyonun hit olmaya 
aday parçalarından.

Roman TerraCity 
AVM’de 1. Katta
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DRONE’LAR CEP TELEFONLARINDAN 
SIKILAN AMATÖR FOTOĞRAFÇILARIN 
DA EKİPMANLARI ARASINDA HIZLICA 
YERİNİ ALMAYA BAŞLADI. TÜRKİYE’NİN 
EN İYİ DOĞA FOTOĞRAFÇILARINDAN 
TURGUT TARHAN, HEM DRONE İLE ÇEKİM 
YAPMANIN SIRLARINI HEM DE KENDİ 
DENEYİMLERİNİ TRENDS OKURLARI İÇİN 
YAZDI.

iyi uçuşlar
drone ile

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: T u r G u T  Ta r H a N
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KEMER / KOCABURUN
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FOTOĞRAF

Uzunca bir süredir İstanbul’un 
Çatalca ilçesinde yer alan Çilingoz 
Şeytan kayalıklarını drone ile 
fotoğraflamayı hayal ediyordum. 
Ne var ki bu görkemli doğaya 
ulaşmak kolay değildi. Kumsaldan 
kalkış yapsam, kayalıkların arkasına 
geçmek muhtemel sinyal kaybı 
nedeniyle riskliydi. O nedenle 
orman içi yolları kullanarak arazi 
aracının ulaşabildiği noktaya kadar 

gittim. Sonrasında ormandaki pek 
kullanılmayan patikalardan devam 
ettim. Sık makilik ormanda bazen 
sürünerek ilerlemek zorunda kaldım. 
Kendim zor geçtiğim yerde sırt çantası 
da hep dallara takılıyordu. Sonunda 
kayalıkların üstünde bulduğum bir 
yeri kalkış için seçtim. Daracık bir 
alandı, kuvvetli ve değişken rüzgâr 
vardı. Havadan dalgaların falezlere 
çarpması muhteşem fotoğraflar 

DRONE’LARIN HAYATIMIZA 
GİRMESİ BEKLENENDEN 
DAHA HIZLI OLDU. CEP 

TELEFONLARI DİJİTAL 
FOTOĞRAF KAMERALARINDAN 

ÇOK SONRA ONLARIN 
GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ 

YAKALAMAYI BAŞARDI. 
ANCAK DRONE’LAR SADECE 

ÇEKİMLERİN KALİTESİNİ DEĞİL 
BOYUTUNU DA BAMBAŞKA 

BİR ALANA TAŞIDI. ARTIK 
SERGİLERDE YA DA İYİ 

FOTOĞRAF DERGİLERİNDE 
GÖRÜP, HAYRAN OLUNAN 

FOTOĞRAFLARI AMATÖRLER 
DE –ONLAR KADAR İYİ 

OLMASA DA -DRONE’LAR 
SAYESİNDE KOLAYCA 

ÇEKEBİLİYOR. ASLINDA 
FOTOĞRAFLA AZICIK 

İLGİLENENLERİN DE BİLDİĞİ 
GİBİ ÇEKİM PRENSİPLERİ 

TEMELDE AYNIDIR. ANCAK 
DRONE İLE ÇEKİM YAPMAK 

OLAYA ADRENALİNİ DE DAHİL 
ETTİĞİ İÇİN HEM HEYECANLI 

HEM DE EĞLENCELİ. SÖZ 
KONUSU DOĞA OLUNCA, 

HAVA FOTOĞRAFINDA 
HER TÜRLÜ ZORLUKLA 

KARŞILAŞMAK MÜMKÜN. 
BİLİNÇLİ VE HAZIRLIKLI 

HAREKET ETMEK ÖNEMLİ. 
SİZE DRONE İLE ÇEKİM 

YAPMANIN BAZI TEKNİK 
DETAYLARINI ANLATMADAN 

ÖNCE YAŞADIĞIM HEYECAN 
DOLU VE DERS VERİCİ 

DENEYİMLERDEN BİRKAÇINI 
PAYLAŞMAK İSTERİM. 

BÖYLECE SİZ BENİM HEM 
BENİM YAPTIĞIM HATALARI 

YAPMAZSINIZ HEM DE BU YAZI 
SIKICI VE TEKNİK BİR METİN 

OLMAKTAN KURTULUR.
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sunmuştu, ancak iniş âdeta bir 
kabusa dönüşmüştü. Yön ve hız 
değiştiren rüzgâr nedeniyle drone 
yere yaklaşınca sabit duramıyor, 
sağa sola ve yukarı aşağı metrelerce 
geziniyordu. Elle tutmak da 
tehlikeliydi. Kayalıklara çarpma, 
denize veya ağaçların üstüne düşme 
riski nedeniyle birkaç deneme yapıp 
tekrar drone’u yükselttim. Uygun 
bir anda yarım metrekarelik düz ve 

otla kaplı noktaya indirdim. Buradan 
çıkaracağınız ders şu olmalı; çekim 
sırasında her şey planlandığı gibi 
gitmeyebilir. Hava şartları aniden 
değişebilir. Bu nedenle kendinizi en 
kötü olasılığa göre hazırlayın.

ŞANSINIZ YAVER GİDERSE!
Size şimdi anlatacağım iki çekim anısı 
maalesef hem tecrübe hem de şans 
gerektiriyor. Belgrad Ormanı’nda 
günlerce durmaksızın yağan karın 
ardından yerde 70 santimetre 
kadar kar birikmişti. Bu büyülü 
atmosferi drone ile fotoğraflamak 
istiyordum. Kar yağışının duraksadığı 
sırada göletin kenarına koştum. 
Drone’un çantasını kalkış platformu 
olarak kullandım. İstediğim kareyi 
yakalamıştım, ama fark ettim ki GPS 
sabitleme yeteneğine rağmen drone 
rüzgâra yenik düşmeye başlamıştı, 
bulunduğum bölgeden uzaklaşıyordu. 
Manuel olarak maksimum hızda 
rüzgâra karşı ilerleme girişimim de 
fayda etmiyordu. Biraz paniklediğimi 
itiraf etmeliyim. Önce, gidip almak 
üzere yakınlarda başka bir yere inişi 
düşündüm. Bu arada yüksekliği 
düşürünce rüzgâr da azaldı ve kalkış 
noktasına indirmeyi başardım.
Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer 
çekim anısını da Denizli’deki küçük 
bir gölü görüntülemeye çalışırken 
yaşadım. Önceki uçuşun ardından, 
kısa bir uçuş için yeterli olacağını 
düşündüğüm yüzde 60 civarı şarjla 
kalkış yapmanın ne denli hatalı 
olduğunu gölün ortasında iken dronun 
acil inişe geçmeye başlamasıyla 
idrak ettim. Hava hayli soğuktu. 
Acil iniş başladığında bunu iptal 
etmek imkansız. Yalnızca dönüş ve 
ileri-geri kumandaları çalışıyor ve 
yere yakın olduğundan dolayı çok 
kısıtlı süre var. Son anda suyu geçip 
toprak yola ulaştı. Böylece drone 
ve görüntülediğim fotoğraflar gölün 
tabanına gitmekten kurtuldu.

ÇEKİMİN 1. ŞARTI:  GÜVENLİK 
Görüntü kaydedebilen drone’lar 
(dron, multicopter) yakın tarihte 
fiyatlarının görece düşmesiyle birlikte 

fotoğrafçıların ekipman paletine 
girmeye başladı. En yaygın bulunan 
drone’lar dört pervaneli quadcopter 
sınıfında olup kolayca taşınabilir 
boyuttadır. Ancak drone kullanımı 
sandığımızdan daha fazla sorumluluk 
gerektiren bir aktivite. Bu nedenle 
dünyada kabul görmüş bazı güvenlik 
önlemlerine mutlaka uymalısınız. 
Bunlardan ilk akla gelenler şunlar:
* Hava trafiğinin yoğun olduğu 
bölgeler, yani havalimanları ve 
heliportlar yakınında drone uçuşu 
yapılmamalı.
* Her ne kadar birçok drone teknik 
olarak daha yükseğe çıkabiliyorsa da 
uçuş güvenliği nedeniyle 120 metrenin 
altında uçuş yapılmalıdır.
* Yoğun yerleşim alanları, askeri 
bölgeler ve hassas güvenlik bölgeleri 
üzerinde drone uçurulmamalı.
* Uçuş sırasında insanlar, binalar veya 
kara taşıtlarına 30 metreden fazla 
yaklaşılmamalıdır.
* SHGM pilot ve hava aracı kayıtları 
yapılmalıdır (www.shgm.gov.tr).

Bunların dışında, önemli rakamlar 
ödeyerek satın alınan bir drone’nun 
hem onun hem de cebinizin sağlığı 
adına şunlara da dikkat etmenizde 
büyük yarar var.
* Teknik ve pratik bilgilerden oluşan 
temel eğitim almakta fayda var. Bu 
mümkün değilse kullanım kitapçığını 
mutlaka dikkatlice okumalı ve 
gerekiyorsa forumlardan ekstra bilgi 
edinmeli.
* Uçuş öncesinde çevrenin 
topoğrafyası, büyük ağaçlar, yüksek 
gerilim hatları gibi engeller gözle 
incelenmeli. 
* Drone’nu gözle takip edilebilecek 
mesafeden daha uzağa uçurmamakta 
fayda var. Ancak uçuşta esas görsel 
verinin FPV, yani kumanda ekranı 
olduğu unutmamalı.
* Acil geri dönüş (RTH) yüksekliğinin 
uygulama ayarlarında en az 50 metre 
olmasına dikkat edilmeli. Bu durumda 
drone ancak kalkış noktası üzerine 
geldikten sonra seçilen yüksekliğin 
altına inmeye başlar. Böylece direkler, 
teller, ağaçlar gibi çoğu engelden 

ALANYA KALESİ
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ESTETİK

sakınmış olunur.
* Kuvvetli rüzgârda drone uçuşu hayli 
zorlaşır, hatta drone’u kaybetme riski 
dahi söz konusudur. Özellikle iniş 
noktası, türbülans yaratacak ağaç 
veya duvar gibi engellerin arkasında 
değil, önünde seçilmeli. Rüzgârlı 
havada aktif batarya süresinin 
kısalacağı, rüzgâra karşı ilerlerken 
yer hızının düşeceği hesaba katılmalı. 
Güvenli rüzgâr limiti modele göre 
değişkenlik gösterir.
* Drone’u elle tutarak iniş kalkış 
yaptırmak pervaneler nedeniyle 
risklidir. Birkaç metre uzakta durarak 
mümkün olduğunca düz bir zemin 
tercih etmek en idealidir.
* Her zaman % 90’ın üzerinde şarjlı 
batarya ile uçuşa başlamalı, % 10 
seviyesinde ise neresi olursa olsun 

otomatik acil iniş prosedürünün 
başlatılacağını hatırlanmalı. Bu 
nedenle ideali seviye % 30’un 
üzerinde iken uçuşu tamamlamalı. 
Ayrıca kumanda ünitesinin de şarj 
seviyesine dikkat edilmeli.
LiPo bataryaların kullanımı özen 
gerektirir. Drone uzun süre 
kullanılmayacaksa yarım şarj civarında 
bekletilmeli. Ayrıca aşırı sıcak veya 
soğukta bulundurmaktan kaçınmalı.
Soğuk havalarda tam güç kullanımı 
gerektiren, maksimum güçle 
yükselme, maksimum hızla yol alma 
gibi hareketlerden sakınmalı. Yoksa 
batarya zayıflayıp drone birden 
acil iniş prosedürüne geçebilir, bu 
durumda drone’u kaybetme riski var.
* Drone’u tepe, burun gibi bir 
yükseltinin arkasına geçirmek 

çok risklidir, sinyal kaybı halinde 
otomatik geri dönüş prosedürü 
başlatılacağından dönüş yönünde 
bu yükseltiye hızla çarpıp drone’nun 
kırıma uğraması ihtimali yüksektir. 
Bazı yeni drone’larda engelden 
sakınma özelliği bulunsa bile buna 
tam güvenmemekte fayda var.
Güvenli bir uçuş için GPS modunda 
uçuş yapın, drone’nun en az 10 
uyduyu gördüğü bilgisini ekrandan 
kontrol edin. GPS sabitlemesi 
olmadan gerçekleşen ATTI modu 
özellikle rüzgârlı havada risklidir, 
kumanda kolları nötr konuma 
getirildiğinde bile drone yol almaya 
devam eder, bu modda iken dar 
alanda iniş manevrası çok güçleşir.
Yağmurlu havada uçurmayın, hassas 
elektronik aksam nemden etkilenebilir.

ANTALYA YAT LİMANI
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Drone’lar asla akrobatik manevralar 
yapmaya zorlanmamalı; bunun için 
tasarlanmış olmadığından dolayı 
hasar görme, hatta kırıma uğrama riski 
bulunur.

İYİ FOTOĞRAF VE VİDEO İÇİN 
İPUÇLARI 
Tüm bu güvenlik hatırlatmalarının 
ardından iyi fotoğraf ve video 
için ipuçlarına gelebiliriz. Bugün 
quadcopter dünyası içinde yüksek 
performansı ve mantıklı fiyatı ile 
DJI Phantom 4 Advanced modelini 
hatırlatmakta fayda var. Yine yeterli 
performans ve daha hesaplı fiyatıyla 
DJI Phantom 3 Advanced modeli 
de piyasada bulunuyor. Bunların 
dışında geçtiğimiz aylarda tanıtılan 
DJI Spark ise cep drone’u sıfatını 
hak edecek kadar küçük boyutundan 
beklenmeyecek ölçüde başarılı.
Drone ile iyi fotoğraf çekmek için 
öncelikle normal fotoğraf kurallarının 
hava çekiminde de geçerli olduğunu 
söylemeli. Hava fotoğrafı diye 
her şeyin, her konunun iyi sonuç 
vereceği düşüncesi yanıltıcıdır. Işık 
şartları gözetilmeli, mekân seçimi 
ve kompozisyona özen gösterilmeli. 
Yukarıda bahsi geçen drone’larda 
zoom işlemi ancak yakınlaşarak 
veya alçalarak yapılabilir. Fotoğraf 
dosyaları drone üzerindeki micro 
SD karta kaydedilir ve inişten sonra 
kolayca tablet veya bilgisayara 
aktarılabilir. Videoda ise iyi sonuç 
alabilmek için uçuş öncesi planlama 
önemli. Yaratıcı uçuş güzergâhları, 
manevraları seçilebilir. Dönüş ve 
gimbal hareketleri gayet hassas 
yapılmalı. Ham kayıt haricinde iyi bir 
kurgu yazılımı ve buna hâkim olmak 
zorunlu. İnternet üzerindeki başarılı 
hava fotoğraf ve videoları da önemli 
kılavuz niteliğindedir.
Tereddüt yaşanan konulardan 
biri de bir drone çekiminin ticari 
amaçlı olup olmadığı. Bu noktadaki 
kriter kabaca uçuşun, belli amaçla 
doğrudan para karşılığında yapılıp 
yapılmadığı şeklindedir. Örneğin 
düğün organizasyonları veya reklam 
çekimleri ticari kapsama girmekte, 
ama bir sahilin görüntülenmesi gibi 
kişisel inisiyatifler ticari değildir.

İyi uçuşlar...

KEMER / KOCABURUN
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53. CUMHURBAŞKANLIĞI 
TÜRKİYE BİSİKLET TURU

sonbahar
güzellemesi
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Bisiklet dünyasında yarış sezonu 
şubat ayının sonlarına doğru başlar. 
Önce ısınma turları atılır, ardından 
Bahar Klasikleri koşulur. Bu yarışlar 
Belçika, Hollanda ve Fransa’daki tek 
günlük yarışlardır; rüzgâr, yağmur, 
çamur, parke taşlı yollarla alabildiğine 
heyecan kasırgası yaratırlar. Ardından 
sahneye büyük turlar çıkar. İlk sıra 
İtalya Turu’nundur. Mayıs ayında 
yapıldığından zirve geçişlerinde kimi 
zaman kar manzaraları, kimi zaman 
tipi fırtınaları yaşanır. Temmuz Fransa 
Turu’nun, ağustosun yarısıyla eylülün 
başı İspanya Turu’nun hakkıdır. 
Sonrasında sezon inişe geçer, Dünya 
Şampiyonası’yla perde kapanır. 

İşte Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu (Giro) bu yoğun takvim içinde 
kendine eşsiz bir yer bulmuştu. Bahar 
Klasikleri’yle İtalya Turu arasında, bir 
geçiş turu tadındaydı. Klasikçiler için 
yenilenme yarışıydı, özellikle Giro 
katılımcıları içinse ısınma. Sekiz gün 
süren Tur, bünyesinde iki tırmanış 
etabı barındırsa da aslen sprinterler 
için bacakları açma-germe işleve 
görüyordu. Alanya ve Antalya’nın 
ardından önce bir Toroslar yapılır, 
ardından Marmaris, Bodrum, İzmir 
derken Selçuk’ta Meryem Ana 
Evi’ne çıkılır, son gün İstanbul’da 
Caddebostan sahilinde turlar atılıp 
finiş görülürdü. Nisan ayında 
Akdeniz ve Ege kıyılarındaki havanın 
muhteşemliğine İstanbul’daki ilkbahar 
tadı da katıldığında özellikle sprinterler 
Giro öncesi Türkiye Turu’na mutlaka 
katılmaya bakardı.  

YENİ KATEGORİ, YENİ TARİH
Bu yıl işler biraz değişti. Önce iyi 

BİR BİSİKLET YARIŞI SADECE BİR YARIŞ DEĞİLDİR. HER 
GÜN AŞILAN 200’E YAKIN KİLOMETRE SAYESİNDE 
GEÇİLEN COĞRAFYANIN TÜM GÜZELLİKLERİ DE GÖZLER 
ÖNÜNE SERİLİR. 1963’TEN BERİ YAPILAN TÜRKİYE TURU 
BU SPORUN BU NİMETİNDEN FAZLASIYLA FAYDALANIR. 
EGE VE AKDENİZ’İN SAHİLLERİ, İÇ ANADOLU’NUN 
OVALARI, İSTANBUL VE İZMİR’İN TARİHİ GÜZELLİKLERİ 
“TUR” SAYESİNDE KENDİNİ GÖSTERİR. 10-15 EKİM 
TARİHLERİNDEKİ BU HEYECANI KAÇIRMAYIN.
YAZI: E R D E M  K A B A D AY I
FOTOĞRAFLAR: S İ N A N  Ç A K M A K
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bir haber geldi ve Türkiye Turu, UCI 
(Cycliste Internationale / Uluslararası 
Bisiklet Birliği) tarafından World 
Tour kategorisine yükseltildi. Fakat 
sonrasında Tur için yapılması 
gereken ön çalışmalar bir türlü 
yapılamadı. Nedir; öncesinde 
Tur’un organizasyonunu yapacak 
bir kurum tespit etmek için bir ihale 
düzenlenmeliydi ki işte bu yapılamadı. 
World Tour kategorisindeki yarışlara 
en az 10 Pro Tour takımının katılması 
şartı olduğundan, ihalesi yapılmamış, 
parkuru açıklanmamış bir tura 
katılacak takım da bulunamayınca 
Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 
talebiyle yarış ekim ayına alındı. 
Türkiye Turu 10-15 Ekim tarihlerinde 
altı etap üzerinden yapılacak. 

53’üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’nun etapları henüz 
açıklanmadı ama Tur’u takip edenler 
çeşitli tahminlerde bulunabiliyor. 
Konya, Kapadokya, Aksaray, Alanya, 
Belek, Kemer, Elmalı, Kumluca, 

Fethiye, Babadağ, Marmaris, Selçuk 
ve İstanbul, Tur’da sıklıkla kullanılan 
noktalar. Geçmişte yapılan yarışlarda 
akıllarda yer eden etapların ufak 
farklılıklarla 2017 edisyonunda da yer 
alacağını öngörmek yanlış olmaz. 
Örneğin Selçuk’taki Meryem Ana 
Evi tırmanışı ile Antalya’daki Elmalı 
Göğübeli yokuşu Tur’un kazananı 
belirlemek için kullanılıyor. 

TUR, 1963 yılında ilk kez yapıldığında 
çok daha küçük ölçekliydi ve 
farklı bir isme sahipti. Marmara 
Turu adı taşıyordu ve sadece bu 
bölgede yapılıyordu. İki yıl sonra 
uluslararası bir statü kazandı, 1966’da 
Cumhurbaşkanlığı makamının 
himayesine alındı. İlk yıllarında büyük 
bir heyecanla takip edilen TUR, bir 
süre sonra gözlerden uzakta, sadece 
bisikletçilerin ve bu sporu sevenlerin 
dünyasında kaldı. Türkiye Bisiklet 
Federasyonu’nun girişimleriyle 2008 
yılından itibaren özel çalışmalarla 
kabuk değiştirdi; ilk olarak derecesi 

önce 2.1’e ardından da 2. HC’ye 
yükseltildi. UCI (Cycliste Internationale 
/ Uluslararası Bisiklet Birliği) 
bünyesinde yapılan Türkiye Turu bu 
derecelendirmeler sayesinde gençler 
olduğu kadar elit bisikletçilerin de 
ilgisini üzerinde toplamaya başladı. 

SPRINTERLERİN YARIŞI
Geçtiğimiz yıl Bahar Klasikleri 
öncesinde sakatlanan İtalya ve Fransa 
Turları öncesinde form tutmak isteyen 
efsanevi bisikletçi Tom Boonen, hem 
kendini denemek hem de takımın yıldız 
sprinteri Mark Cavendish’e destek 
olmak için Türkiye Tur’una katılmıştı. 
Zaten kısa adıyla TUR, yakın dönemde 
“Tomeke” ve “Cave”le birlikte birçok 
yıldızı ağırlayan bir organizasyona 
dönüşmüşü. Özellikle yıldız sprinterler 
Türkiye Turu’na büyük önem veriyor. 
11 etap Zaferli Griepel’le birlikte bir 
başka Alman ve bisiklet dünyasının 
son gözde sprinteri Marcel Kittel 
de 2013’te üç etap birden kazanarak 
dikkatleri üzerine çekmişti.  O güne 
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kadar gelecek vadeden bir bisikletçi 
olan Kittel, sonrasında hız kesmedi ve 
bir yıldız statüsüne ulaştı. Son iki yılın 
yıldızıysa bu sporun süper starlarından 
Mark Cavendish’ti. Britanyalı sporcu 
2014’te dört etap kazanırken, finali 
de kimselere kaptırmadı. Geçtiğimiz 
yıl finali kaybeden Cavendish, yine 
de üç etapta zirvedeydi. Bu isimlerin 
dışında Elia Viviani, Theo Bos, 
Danilo Napolitano, Andrea Guardini, 
Filippo Pozzato, Luca Paolini, 
Allessandro Petacchi, Matthew 
Goss, Mark Renshaw, Sacha Modolo 
gibi sprinterler son üç yılda Türkiye 
yollarında sprint yarışı yapıyor. Bu 
yıl da sprinterler için oldukça önemli 
etaplar var. 

Sadece sprinterler değil, genç 
bisikletçiler için de Türkiye Turu 
önemli bir sınav yarışı konumunda. 
Örneğin Fransa Turu’nun son iki 
yıldaki En İyi Genç Bisikletçisi galibi 
Adam Yates, 2015’te Türkiye Turu’nu 
kazanmıştı. Yates, Selçuk’taki Efes 
antik tiyatroya komşu Meryem Ana 
evine doğru tırmanırken atak yapmış 

ve kazandığı zaman farkını koruyarak 
TUR’un galibi olmuştu. Tabii sadece 
yokuşçular ya da sprinterler kazanacak 
diye bir şey yok. Bisiklet yarışlarını 
izleyenler iyi bilir; kimi zaman daha 
etabın başından kimi zaman da 
son kilometrelere yaklaşırken bazı 
bisikletçiler peloton, yani ana gruptan 
kopup kaçar ve tek başına direnerek 
zafere ulaşmak için yarışır. Türkiye 
Turu’nun tarihinde böylesine efsanevi 
kaçış hikâyeleri de var. Son dönemde 
akılda en çok kalanı kuşkusuz 2012 
yılında Iljo Keisse’nin nefesleri kesen 
İzmir zaferiydi. Finiş düzlüğü öncesi 
son dönüşteki talihsiz düşüşü ardından 
hızla toparlanıp yoluna devam etmiş, 
hemen arkasından amansızca atak 
yapan pelotonun başını çeken Marcel 
Kittel’in önünde santimetrelik farkla 
zafere ulaşmıştı. Keisse, o günden 
bu yana pelotonun en önemli ve 
saygı duyulan isimlerinden biri haline 
dönüştü. 

LİDERİN FORMASI: TURKUAZ
Yarışları izlerken bazı bisikletçilerin 
üzerlerinde takımlarından farklı 

formaları giydiklerini görebilirsiniz. 
Ülke şampiyonu ya da Dünya 
Şampiyonu olan bisikletçiler bunu 
belirten özel formaları bir yıl boyunca 
giyerler. Bir de TUR’a ait farklı dört 
renkteki forma bulunuyor. Turun 
genel klasman lideri olan bisikletçi 
turkuaz formayı giyer. Akdeniz ve 
Ege kıyılarına rengini veren, Türk 
mavisi olarak kabul edilen, Fransızca 
Türk kelimesinin söylenişinden 
türetilen turkuaz forma kimdeyse 
zafere en yakın isim odur!  Beyaz 
forma ise Türkiye güzelliklerine vurgu 
yapılarak tarihi ve doğal zenginliklerin 
ekrana taşındığı puan priminin 
verildiği kapılardan en çok puanı 
toplayan bisikletçiye veriliyor. Yokuş 
etaplarındaki tırmanış kapılarından en 
önce geçen ve Dağların Kralı unvanını 
elde eden sporcular da yarış boyunca 
kırmızı formayla pedal çevirmeye 
devam ediyor. Ve tabii ki yeşil forma! 
Türkiye Turu’nun alamet-i farikası 
sprintlerin en iyisini atanlar, sprint 
kapılarından ve finişlerinden en çok 
puanı toplayanlar bu formaya layık 
görülüyor. 



SONBAHAR 2017
51

UCI, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’nun sadece bu yıl için 10-15 
Ekim tarihleri arasında yapılacağını, 
ardından alışıldık dönem olan nisan 
ayındaki yerini alacağını açıkladı. 
Ekim ayı yol bisikletinde sezonun son 
günlerine denk geldiğinde açıkçası 
biraz sönük bir dönem. Diğer taraftan 
kategorisi yükseltilen ve World Tour 
seviyesine çıkan Türkiye Turu’nun 
bu geçiş dönemini de başarıyla 
atlatıp bisiklet dünyasının yıldızlarını 
ağırlayarak heyecanlı bir sezon finali 
yapması da mümkün. 

Sonbaharın ilk günlerinde Ege ve 
Akdeniz kıyılarının tatlı havası, İç 
Anadolu’nun çapraz rüzgârları, 
İstanbul’un erguvanlı manzaraları 
Tur’un tadının daha da güzel olmasını 
sağlayacak. Hedeflendiği gibi en 
az 10 Pro Tour takımının Türkiye’ye 
gelmesi Peter Sagan başta olmak 
üzere Marcel Kittel, Andre Gripel, 
Greg van Avarmaet, Mark Cavendish 
gibi yıldızları canlı kanlı görme fırsatı 
yaratıyor. Bu bile Tur’u sevmek için 
yeterli bir sebep!
 

GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAN 52. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET 
TURU’NUN GALİBİ PORTEKİZLİ JOSE GONÇALVEZ OLDU. 
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spor aleti
kullanırken

dikkat !
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GENEL SAĞLIĞIN KORUNABİLMESİ İÇİN DÜZENLİ EGZERSİZ VE SPOR 
YAŞAMIMIZDA YER AÇMAMIZ GEREKEN ÖNEMLİ BİR UNSUR. ANCAK 

BİLİNÇSİZCE YAPILAN SPOR FAYDA YERİNE ZARAR GETİREBİLİYOR. 
ACIBADEM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. GÜLÇİN 

GÜLŞEN, EVLERDEKİ KOŞU BANTLARI, SPOR SALONLARINDA VEYA 
PARKLARDAKİ ALETLERİN YANLIŞ KULLANIMI VE KİŞİNİN KAS, KEMİK 

YAPISINA AŞIRI YÜK BİNDİREN SPOR ÇALIŞMALARININ TRAVMA İLE AYNI 
SONUÇLARA YOL AÇTIĞINI SÖYLÜYOR.
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SON YILLARDA TEKNOLOJİNİN 
İLERLEMESİYLE BİRLİKTE 

SABİT POZİSYONDA ÇALIŞAN 
VE YAŞAYAN KİŞİLERİN BEL, 

BOYUN FITIĞI, OMUZ, DİZ 
PROBLEMİ GİBİ SORUNLARLA 

KARŞILAŞMASI YA DA BU 
SORUNLARI YAŞAYABİLME 

İHTİMALİNE KARŞI ÖNLEM 
ALMAK İÇİN SPOR YAPMA 

EĞİLİMLERİNİN GİDEREK 
ARTIĞI GÖZLENİYOR. 

BUNA BİR DE KİLO VERME 
İSTEĞİ EKLENİNCE, 

SPOR SALONLARINI YA 
DA PARKLARDAKİ SPOR 

ALETLERİNİ KULLANANLARIN 
SAYISI DA ÇOĞALIYOR. 

ANCAK ÇOĞU KİŞİLERDE 
SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞININ 

ÇOCUKLUKTAN İTİBAREN 
TAM OLARAK GELİŞTİĞİ 

SÖYLENEMEZ. BU NEDENLE 
DE ANİ BİR HEVESLE 

BAŞLAYAN VE HERHANGİ 
BİR SAĞLIK KONTROLÜNE 

GİRME GEREĞİ DUYULMADAN 
BİLİNÇSİZCE YAPILAN SPOR 

VE ALETLERİN YANLIŞ 
KULLANILMASI, EKLEM VE 
KAS SAKATLANMALARI İLE 

OMURGA SORUNLARINI DA 
BERABERİNDE GETİRİYOR. 

ACIBADEM CERRAHİ TIP 
MERKEZİ FİZİK TEDAVİ 

VE REHABİLİTASYON 
UZMANI PROF. DR. GÜLÇİN 
GÜLŞEN, BU SONUÇLARLA 

KARŞILAŞMAMAK İÇİN, 
MEKAN NE OLURSA OLSUN 

DOĞRU ALETİN, DOĞRU 
ŞEKİLDE KULLANILARAK 

KİŞİYE ÖZEL BİR EGZERSİZ 
PROGRAMININ UYGULANMASI 

GEREKTİĞİNİ BELİRTİYOR VE 
ÖNERİLERDE BULUNUYOR. 

SPOR

MUTLAKA DOKTOR 
KONTROLÜNDEN GEÇİLMELİ
Yetişkin bir kişinin hiçbir kontrolden 
geçmeden spor yapmaya 
başladığında bildiği ya da bilmediği 
rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini 
işaret eden Prof. Dr. Gülçin Gülşen, 
“Kişinin öncelikle kalp-damar 
sistemi yönünden kardiyoloji 
uzmanınca değerlendirilmesi, spora 
başlaması uygunsa, kas iskelet 
sistemi için fizik tedavi uzmanının 
değerlendirmesinden sonra belirlediği 
uygun egzersiz programı tercih 
edilmelidir” diye konuşuyor.

EVİNİZE KOŞU BANDI         
SEÇERKEN DİKKAT!
Özellikle evlerde en sık tercih 

edilen ve en basit spor aleti olarak 
görülen koşu bandının seçimini 
yaparken, tartan denilen yumuşatıcı 
sisteminin bulunmasına dikkat etmek 
gerekiyor. Yumuşatıcısı olmayan 
koşu bantlarının kullanımının kalça, 
diz ve ayak bileği eklemlerine 
daha fazla yük binmesine neden 
olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülçin 
Gülşen, ayrıca eğim, süre ve hızının 
da kişinin kas gücü, uzunluğu, 
eklem pozisyonu, tendon ve bağ 
yapısına göre ayarlanması gerektiğini 
belirtiyor. Prof. Gülçin Gülşen, 
“Bu nedenle uygun sporlar ve spor 
aletleri hekim tarafından belirlenmeli. 
Ayrıca yine hekim önerisine göre 
kişiler evdeki spor aletlerini de 
programlayabilirler” diyor. 
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egzersiz, kişinin anatoMik 
yapısı ve hastalıklarına 
uygun olMalı
Egzersiz yapmak için gidilen bazı spor 
merkezlerinde yanlış uygulamalar 
ve gereksiz ağırlıklarla eklem ve 
kaslara yüklenme sonucu kas, 
menisküs yırtıkları, bel ve boyun 
fıtıkları sıklıkla karşılaşılan sorunlar 
arasında yer alıyor. Sonuçta uygun 
olmayan hareketlerden yarar yerine 
zarar görülüyor. Bu nedenle spor 
merkezi seçerken ve spor aleti 
kullanılırken çok dikkat edilmesi 
gerekiyor. Bununla birlikte özellikle 
gençlerde fazla ağırlık çalışmalarının 
sıklıkla omuz ve diz problemlerine 
neden olduğunu belirten Prof. Dr. 
Gülçin Gülşen, bu nedenle egzersiz 
programlarının, kişinin anatomik 
özellikleri, kas, eklem yapısı, 
postürü ve mevcut hastalıklarının 
değerlendirilmesinin ardından 
oluşturulması gerektiğinin altını 
çiziyor. Egzersizle birlikte ortaya 
çıkan ağrının bir sinyal olduğunu ve 
mutlaka ciddiye alınması gerektiğini 
belirten Prof. Dr. Gülçin Gülşen, 

“Egzersiz sonrası ağrı ortaya çıkıyor 
ve iki saatten fazla devam ediyorsa, 
eklemde şişlik, kızarıklık varsa hekime 
başvurmalıdır” diyor.

parklarDaki spor aletlerini 
kullanırken…
Özellikle parklar ve açık alanlardaki 
spor aletlerini kullanmaya başlamadan 
önce de mutlaka hekim kontrolünden 
geçmek gerekiyor. Açık alanlardaki 
aletlerin daha önce spor yapmış kişiler 
tarafından dikkatli kullanıldığında 
sorun yaratmadığını ancak alışkanlığı 
olmayanlar tarafından bilinçsiz 
kullanımının sakatlanmalara neden 
olabileceğini belirten Prof. Dr. Gülçin 
Gülşen, sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Örneğin bu alanlarda çok sık 
kullanılan bel çevirme hareketi disk 
kaymalarına yol açabileceği için fizik 
tedavi uzmanları tarafından kesinlikle 
önerilmeyen son derece zararlı 
bir harekettir. Dikkatli olunmalıdır.
Aynı zamanda omuz güçlendirmek 
amacıyla yapılan yanlış hareketler 
de sıklıkla kaslarda yırtıklara sebep 
olabiliyor.” 



SAĞLIK

DİKKAT!
YAZ AYLARININ DAVETSİZ 
MİSAFİRLERİ KUŞKUSUZ GÜNEŞ 
LEKELERİDİR. GÜNEŞ IŞINLARINA 
UZUN SÜRE VE YÜKSEK DOZDA 
MARUZ KALDIĞIMIZDA CİLDİMİZDE 
BELİREN LEKELER KEYFİMİZİ 
KAÇIRABİLİYOR. ACIBADEM ETİLER 
TIP MERKEZİ DERMATOLOJİ 
UZMANI DR. BÜLENT BAĞCI, 
GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNE BAĞLI 
OLARAK EN SIK RASTLANAN CİLT 
LEKELERİNİN ÇİLLER, MELAZMA, 
GEBELİK LEKELERİ VE SOLAR 
LENTİGO OLDUĞUNU BELİRTİYOR.
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ÇİLLER
En sık yüz, el sırtı, kollar ve gövdenin 
üst kısımlarında yerleşen 5 mm çapında 
yuvarlak veya oval kahverengi lekeler.
Çok açık tenli, kızıl saçlı, renkli gözlü 
kişilerde daha sık görülüyor. Çiller 
çevrelerindeki lekesiz ciltten çok daha 
hızlı melanin pigmenti ürettiğinden 
yazın güneş ışınlarının etkisiyle artıyor. 

SOLAR LENTİGO
En sık yüz, boyun, göğüs, sırt, 
omuzlar ve el sırtı gibi güneşe maruz 
kalan bölgelerde görülen, çillerden 
çok daha büyük, yuvarlak veya oval 
şekilli, kahverengi veya siyah lekeler. 
Genellikle dışarıda çalışmak zorunda 
olan ve bu nedenle güneşte uzun süre 
kalan kişilerde ortaya çıkıyor. Açık tenli 
kişilerde daha fazla görülüyor. 

MELAZMA
En sık alın, yanak, burun üzeri, 
dudak üstü, çene ve nadiren boyun 
ve kollarda görülen bu kahverengi 
lekeler kadınlar için tam bir kabus. 
Erkeklerde yüzde 10, kadınlarda yüzde 
90 görülüyor. En sık güneşe bağlı 
olarak ortaya çıkan melazma yazın ve 
solaryum sonrasında artarken, rengi 
koyulaşıyor. Koyu tenlilerde daha sık 
olurken, melazmanın derinliğine göre 
farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor.

GEBELİK LEKELERİ
Melazmanın hamilelik döneminde 
görülen türü olan gebelik lekeleri, 
güneş ışınlarının etkisiyle 
belirginleşiyor. Doğum sonrası 
kendiliğinden iyileşebilirken, 
geçmeyen gebelik lekelerinin tedavisi 
için melazmada uygulanan tedavi 
uygulanıyor. 

BİTKİLERE BAĞLI OLUŞAN          
GÜNEŞ LEKESİ 
En sık yüz, boyun, gövde, kollar 
ve el sırtında ortaya çıkan, çizgisel 
veya benekli kahverengi lekeler. 
Cilde sürülen bazı kozmetik ürünler, 
parfümler ve cilde temas eden incir, 
havuç, limon, dereotu, kereviz gibi 
bitkilerin özsularının güneş ışınlarıyla 
etkileşimi sonrasında ortaya çıkıyor. 

İLAÇLARA BAĞLI OLUŞAN          
GÜNEŞ LEKESİ
Özellikle sivilce tedavisinde kullanılan 
bazı oral antibiyotikler güneş ışınlarıyla 
etkileşime girerek ciltte yanma, 
kızarıklık ve soyulma yapabiliyor. Erken 
dönemde ilaç kesilmezse, tıbbi tedavi 
yapılmazsa ve güneşten koruyucu 
kullanılmazsa, kahverengi cilt lekeleri 
ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle özellikle 
yazın doktorunuza danışmadan 
herhangi bir ilaç kullanmayın.

DR. BÜLENT BAĞCI, 
“AYRICA BAZI KOZMETİK 

ÜRÜNLER, İLAÇLAR, 
KİMYASAL MADDELER VE 

BİTKİ ÖZSULARININ GÜNEŞ 
IŞINLARIYLA ETKİLEŞİMİ 

SONUCUNDA KALICI CİLT 
LEKELERİ ORTAYA ÇIKABİLİR. 

TÜM BU CİLT LEKELERİNİN 
OLUŞMASINI ENGELLEMEK 

İÇİN DOĞRU GÜNEŞLENMEYİ 
BİLMEK GEREKİR” DİYOR. 

GÜNEŞ IŞINLARININ ETKİSİYLE 
ORTAYA ÇIKAN GÜNEŞ 
LEKELERİNİN TEDAVİSİ 

İÇİN ÖNCELİKLE YÜKSEK 
KORUMA FAKTÖRLÜ GÜNEŞ 

KORUYUCULAR KULLANILMASI 
GEREKTİĞİNİ VURGULAYAN 
DR. BÜLENT BAĞCI, GÜNEŞ 

IŞINLARININ ETKİSİNİ 
KAYBETMEYE BAŞLADIĞI EKİM 

AYINDAN SONRA İSE; LEKE 
GİDERİCİ KREMLER, KİMYASAL 
PEELING, ENZİMATİK PEELING, 

LAZER, PRP VE MEZOTERAPİ 
YÖNTEMLERİ KULLANILARAK 

TÜM BU CİLT LEKELERİNİN 
BAŞARIYLA TEDAVİ 

EDİLEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR. 
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GÜNEŞTEN KORUYUCU            
KREMİN ÖNEMİ 
Yazın her gün, 10:30-13:30 arası 
güneşten koruyucu krem kullanın. 
Kremin en az 30 faktörlü ve suya 
dayanıklı olmasına; üç saatte bir de 
tazelemeye dikkat edin. Deniz veya 
havuzdan çıktıktan hemen sonra, her 
seferinde yeniden sürün. 

LEKE GİDERİCİ KREMLER
Yüzeysel melazma leke giderici 
kremler ile tedavi edilebiliyor. Ancak 
bu kremlerin bazıları güneşe karşı 
duyarlılığı arttırdığından gece sürün 

ve sabah yıkayarak cildinizden 
temizleyin. Aksi takdirde güneş 
hasarı ve yeni cilt lekelerine neden 
olabilirler. Ayrıca doktora danışarak 
kullanmak şart.

KİMYASAL PEELING VE ENZİMATİK 
PEELING
Kimyasal peeling, cilt lekelerinin 
tedavisinde çok etkili, fakat yazın 
değil ekim ayından sonra kullanılması 
öneriliyor. Meyve asitleri kullanılarak 
yapılan yüzeysel kimyasal peeling, 
açık tenli kişilerde ve yüzeysel güneş 
lekelerinde fayda sağlıyor. Cildiniz 

koyu renk ise derin kimyasal peeling 
yaptırmayın. 

PRP VE MEZOTERAPİ
Leke tedavisi için özel olarak 
hazırlanmış PRP ve mezoterapi 
solüsyonları, lazer tedavisi ile  
uygulandığında çok daha başarılı 
sonuçlar alınabiliyor.

LAZER
Lazer tedavisi, açık tenli kişilerde ve 
koyu renkli güneş lekelerinde daha 
etkili oluyor. Koyu ciltlilerde lazer 
tedavisi daha dikkatli yapılmalı.



i iy c n
l n

e  ey

BU ŞİŞELERDE

DOĞAL YAŞAM
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TERRACITY ZİYARETÇİLERİNİ ÇOK ÖZEL BİR 
MARKAYLA, JUICE PLANET İLE BULUŞTURDU. 

BURADAKİ RENGAREK HER ŞİŞE SİZE DOĞAL VE 
SAĞLIKLI BESLENME SEÇENEKLERİ SUNUYOR. 
DİYETİSYEN BUKET ADANÇ JUICE PLANET’İN 

YENİ ÜRÜNLERİNİ NASIL OLUŞTURDUĞUNU 
TRENDS OKURLARI İÇİN YAZDI.

Teknolojinin baş döndüren bir hızla 
geliştiği; sağladığı avantajların yanı 
sıra çevre kirliliği, küresel ısınma 
gibi olumsuz birçok faktörü de 
beraberinde getirdiği bir dönemden 
geçeriyoruz. Bu dönemde hepimiz 
için en önemli konulardan biri de 
“sağlıklı beslenme” oldu. Günlük 
koşuşturma içinde yemek yapmaya, 
çocuğuna ev yapımı atıştırmalık, taze 
sıkılmış meyve suları hazırlamaya vakti 
olmayanlar ya da “nasıl olsa hazırı 
var” diyerek kolaycılığa kaçanlar için 
son yıllarda sayıları giderek artan 
hazır gıdalar adeta kurtarıcı oldu 
diyebiliriz.  
Ancak genetiği değiştirilmiş, işlenmiş, 
şeker ilaveli, katkılı gıdalar ve 
içecekler, geri dönüşü olmayan birçok 

sağlık sorununu da beraberinde 
getirdi. Tarih boyunca her şeyi önce 
bozan, sonra aslına geri dönmek 
isteyen insanoğlunun bu kez de en 
çok aradığı şey “sağlık ve sağlıklı 
beslenme” oldu. Basındaki sağlık 
haberleri en az manşet haberleri 
kadar ilgi görmeye başladı. Sağlıklı 
beslenmenin önemli bir ihtiyaç 
olduğunu tespit ederek bildiklerini 
herkesle paylaşmak amacıyla kurulan 
Juice Planet, birçok ihtiyaca göre 
hazırlanan karışımlarıyla Ege’nin 
sağlıklı ve lezzetli sebzelerini, otlarını, 
meyvelerini, yağlarını ve ülkemizin 
birbirinden sağlıklı pek çok ürününü 
uzmanca bir araya getirip kendi 
şubelerinde ve diğer satış noktalarında 
taze olarak sizlere sunuyor. 



Detoks Nasıl Yapılır?
Öncelikle Juice Planet’in en çok 
kullanılan ürünleri yani detoks 
içeceklerimizin içeriğinden 
bahsedelim. Detoks yapmak; vücudun 
toksinlerden arınmasına yardımcı 
olan bir beslenme biçimidir. Detoks 
yaparken vücudun ihtiyacı olmayan 
ve vücutta deformasyona neden olan 
toksinlerin ve yabancı maddelerin 
vücuttan atıp vücuda antioksidan 
alınmalıdır.
 
Ancak yılların neden olduğu toksinler 
kısa sürelerde elbette ortadan 
kalkmayacaktır. Bununla birlikte 
uygulanan detoks programının aylar 
boyu sürmesi de istediğimiz bir 
durum değildir. En uygun detoks 
süresi; 4-7 gün aralığındadır. Detoks 
diyeti, uygulaması zor ve disiplinli bir 
diyet olduğu için uzun süre devam 
edilemez. Beslenme şeklinde asit 
üreten gıdalar, aşırı yağlı, tuzlu, şekerli 
gıdalar tamamen listeden çıkarılmalı, 
bol bol antioksidan içeren sebze ve 
meyveler kullanılmalıdır. Antioksidan 
içeren sebze ve meyvelerin başında 
pancar, havuç, kereviz sapı, brokoli, 
maydanoz, fesleğen, buğday çimi, 
yeşil elma, taze zencefil, greyfurt, 
yaban mersini, ananas, fesleğen, 

avokado, çilek, ahududu, çubuk 
tarçın gelir. Et, şeker, kahve, işlenmiş 
besinler asidik özellik gösterdiği için 
detoks sırasında kullanılmamalıdır. 
PH’ı yüksek alkali su tüketilmelidir. 
Detoks sürecinde günde en az 2.5-3 
litre su tüketilmesi önerilir. Juice 
Planet içeceklerimizde kullandığımız 
antioksidan kapasitesi yüksek, 
serbest radikaller ile savaşan besinler 
hangileri? Kısaca bakalım;

Ananas ve Nane: Ödem söktürücü
Pancar ve Çilek: Renginden de 
anlayacağınız gibi kuvvetli bir 
antioksidan.
Brokoli: Sülforafan içeriği ile 
kansersavar yani antioksidan.
Bunlar dışında kereviz sapı, 
maydanoz, salatalık ve yeşil elma 
da yardımcı detoks besinlerimizin 
başında gelmektedir.

Spordan Önce ve Sonra
İkinci olarak, sporcu ürünlerimizden 
bahsetmek istiyorum. Özellikle spor 
yapan kişilerin spor öncesi ve spor 
sonrası tükettikleri besinler; hem spor 
sırasındaki performansı hem de yağ 
ve kas kütlesini etkilemektedir. Bu 
nedenle spor öncesi karbonhidrat 
içeriği yüksek, spor sonrasında da 

protein içeriği yüksek olan besinleri 
tercih ettik. Spor öncesi enerjinizi 
yükseltmesi için greyfurt, spor sonrası 
mineral kaybınızı engellemek adına 
maden suyu kullandık. Özellikle kas 
kramplarına karşı muz ve kuru kayısı 
gibi potasyum kaynağı olan besinler 
tercih ettik. Protein oranını ise 
sütün yanı sıra yağsız lor ve bitkisel 
proteinin en lezzetli kaynağı olan fıstık 
ezmesi kullanarak yükselttik.

Hamilelik Dönemi İçin
Beslenme ve Diyet Uzmanı olmamın 
yanı sıra, bir kadın olarak en çok 
önemsediğim dönemler hamilelik ve 
emzirme dönemi. Çünkü bu dönemde 
kendiniz kadar sizin yediklerinizden 
etkilenen birisi var ki, bu galiba 
en değerli varlığınız. Hamileyken 
yediklerinizden, emzirirken de 
yediklerinizin örüntüsünü oluşturduğu 
anne sütünden beslenen bebeklerinizi 
en doğru şekilde besleyebilmek için 
sağlıklı tarifler geliştirdik.
Hamileler için kalsiyum, demir ve 
folik asit içeriği yüksek olan besinler 
kullandık. Kan şekeri seviyesini 
dengelemek adına tarçın, mide 
bulantılarını azaltmak için zencefilden 
yardım aldık. Böylece bu baharatlarla 
bağışıklık sistemini güçlendirerek 

DOĞAL YAŞAM

Ürünler, cold press 
sistemde sadece 

basınç uygulanarak 
bütün olarak 

sıkı l ıyor.

İçeceklerde meyve 
ve sebzelerin doğal 
şekerleri  hariç, 
işlenmiş şeker 
bulunmuyor.
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anne adaylarımızın sağlığını korumaya 
destek olduk. Emziren annelerin 
menüsünde kuru dut, hurma, Antep 
fıstığı, tahin, badem sütü, ceviz gibi 
anne sütünün hem miktarını hem 
de kalitesini arttıracak besinlere yer 
verdik.

Diyabetlilere Özel Ürünler
Diyabetli bireyler için meyve suyu 
tüketimi dikkat edilmesi gereken 
bir noktadır. Çünkü meyve suları 
posasından ayrıldığı için kan şekerini 
hızla yükseltir ve insülin dengenizin 
bozulmasına sebep olur. Biz kan 
şekeri dengenizi bozmaması için 
diyabetli ürünlerimizi Glisemik indeksi 
düşük besinleri kullanarak ve yanına 
mutlaka süt veya yağlı tohumlardan 
ilave ederek dengeledik. Ayrıca kan 
şekeri dengenizi sağlayan en lezzetli 
baharat olan tarçını da ilave etmeyi 
unutmadık.
Kilo vermek kadar almak da çok 
önemli bir konu. Kilo almak için 

enerjisi yüksek besinler kullanmak 
çok doğru ancak burada dikkat 
etmeniz gereken en önemli nokta, 
sadece enerjisi yüksek olacak diye 
basit şeker veya doymuş yağ içeriği 
yüksek besinlere ağırlık vermemek. 
Kilo almaya yönelik ürünlerimizin 
yüksek şeker içeriğini doğal meyve 
şekerinden, yağ içeriğini ise en kaliteli 
doymuş yağ içeriği olan Hindistan 
cevizi ve omega kaynağı olan yağlı 
tohumlardan karşılayacak şekilde 
planladık. Özellikle iştah arttırıcı 
olan keçiboynuzu ve pekmez gibi 
besinlere de yer verdiğimiz kilo 
aldıran içeceklerimiz en lezzetli 
gruplarımızdan birisi diyebilirim.

Çocuklar Bu Sebzeleri Çok Sevecek
Geldik en değerlilerimize…Yani 
çocuklara. Tabiki çocuklara özel 
olan içeceklerde hem antioksidan 
kapasitesine, hem glisemik indeks 
oranına, hem vitamin ve mineral 
dengesine dikkat ettik. Ama en 

önemlisi çocukların tek başına 
tüketmek istemeyeceği besinleri 
kolay tüketebilecekleri meyve 
ve sebze suları ile karıştırarak 
tüketebilmelerini sağlamaya çalıştık, 
lezzetlerine bakarsak Juice Planet 
olarak çocuklara sevdikleri meyveler 
ile diğer besleyici sebzeleri içirmeyi 
başardığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.

Burada Juice Planet’ in menüsünde 
olan yeni kategorilerden sadece 
bazılarının altını çizebildim. Ancak 
menüyü incelediğinizde regli 
dönemini düzenleyici ürünlerden, 
performans artırıcı ürünlere, uyku 
düzenleyici ürünlerden sindirim 
sorunu çekenler için hazırlanan 
ürünlere kadar çok geniş bir 
ürün yelpazesi oluşturulduğunu 
göreceksiniz. Sadece bu yönü ile 
bile benzeri olmadığını rahatlıkla 
söyleyebilirim. Doğada kaynaklar 
var oldukça sizler için yeni ürünler 
geliştirmeye devam edeceğiz.

ice l ne  i  i iy c  
e l n n l  
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Diyetisyen Buket Adanç
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’DAN

sonbahar 
lezzetleri

SONBAHAR KENDİMİZİ KIŞA 
HAZIRLADIĞIMIZ BİR GEÇİŞ MEVSİMİ. 

BU ADAPTASYON DÖNEMİNDE 
ZİNDE VE SAĞLIKLI OLMAK İÇİN 

YİYECEKLERİMİZE DİKKAT ETMEMİZ 
GEREKİYOR. MACROCENTER, TRENDS 

OKURLARI İÇİN BİR BİRİNDEN LEZZETLİ 
VE SAĞLIKLI TARİFLER HAZIRLADI.



GURMEGURME

malzemeler

malzemeler
l n

l n

1 kg balkabağı, soyulmuş, ayıklanmış, iri 
parçalar şeklinde kesilmiş
2 çorba kaşığı (30 ml) toz şeker
2 çorba kaşığı (30ml) sıvı yağ
Tuz, karabiber

2 su bardağı (500 ml) Medjoul Hurma, çekirdekleri alınmış, doğranmış 
½ su bardağı (125 ml) ceviz içi 

2 çorba kaşığı (30 ml) Hindistan cevizi yağı 
¼ su bardağı (60 ml) kakao 

¼ su bardağı (60 ml) toz Hindistan cevizi 
¼ su bardağı (60ml) akçaağaç şurubu 

1 tutam tuz

2 çorba kaşığı (30 ml) sıvıyağ
1 çorba kaşığı (15 ml) tereyağı
1 adet orta boy soğan, küçük küpler şeklinde 
doğranmış
2 tatlı kaşığı (10 ml) taze zencefil, rendelenmiş
2 çorba kaşığı (30 ml) tay kırmızı köri
1 kutu (400 ml) Hindistan cevizi sütü
3,5 su bardağı (875 ml) sebze suyu

Kabak çekirdeği içi

KABAĞI FIRINLAMAK İÇİN

ÇORBA İÇİN

SÜSLEMEK İÇİN

Fırınınızı 180 dereceye ısıtın. Balkabağını sıvı 
yağ, toz şeker, tuz ve karabiber ile harmanlayıp 
fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış fırında 
iyice yumuşayana kadar 30-35 dakika fırınlayın.
Derin bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ilave 
edin. Soğanları orta ateşte 6-7 dakika soteleyin. 
Zencefili ilave edip 1-2 dakika daha sotelemeye 
devam edin. Kırmızı Tay köri ezmesi, fırınlanmış 
bal kabağı ve sebze suyunu ilave edin. Karışım 
kaynama noktasına ulaşana kadar ısıtın. Ateşi 
kısıp 8-10 dakika daha pişirmeye devam edin. 
Karışımı el blender’ı yardımı ile pürüzsüz hale 
gelene kadar ezin. Hindistan cevizi sütünü ilave 
edip karıştırın; tekrar ısıtın. Servis etmek için, “Tay 
Usulü Balkabağı Çorba”sını kaselere alıp iç kabak 
çekirdeği ile süsleyin.

Bütün malzemeleri blender haznesine alın. Önce düşük sonra yüksek ayarda, homojen 
bir karışım elde edene kadar karıştırın. Elde ettiğiniz trüf karışımını avucunuzda ceviz 
büyüklüğünde yuvarlayın. Yuvarladığınız trüflerin dışını tercihe göre kakao veya toz 

Hindistan cevizi ile kaplayın. Buzdolabında 1-2 saat kadar dinlenmeye bırakın.

( 30 - 36 adet )

SÜPER SAĞLIKLI RAW TRÜFLER 

TAY USULÜ 
FIRINLANMIŞ 
BALKABAĞI ÇORBASI
başlangıç  - 8 kişilik
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malzemeler

Servis etmek için

malzemeler l n

l n

2 çorba kaşığı (30 ml) sıvı yağ
1 adet soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ince doğranmış
1 adet Meksika biberi

½ tatlı kaşığı (2,5 ml) kekik
1 tatlı kaşığı (5 ml) tatlı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı (5 ml) kimyon
1 adet çubuk tarçın

500 gr kıyma
2 çorba kaşığı (30 ml) domates salçası

1,5 su bardağı (375 ml) et suyu
400 gr domates, konkase

1,5 su bardağı (375 ml) haşlanmış Meksika 
fasulyesi

Tuz

Lime dilimleri
Ekşi krema
Taze kişniş

300 gr Marshmallow
3 adet (100 gr) Mars bar

150 gr sütlü kuvertür çikolata
150 gr bitter kuvertür çikolata

Derince bir tencerede sıvı yağ ile soğanı 4-5 dakika 
soteleyin. Sarımsak, Meksika biberi, kekik, kimyon 

ve tarçın ilave edip 1-2 dakika daha sotelemeye 
devam edin. Kıymayı ilave edip ara sıra karıştırarak 

7-8 dakika soteleyin. Salça ilave edip 1-2 dakika 
daha soteleyin. Et suyu ve konkase domatesi 
ekleyin. Tuz ile tatlandırın. Kısık ateşte 25-30 
dakika pişirin. Haşlanmış Meksika fasulyesini 

de ilave edip 5-6 dakika daha pişirin. Chili Con 
Carne’yi ekşi krema, lime dilimleri ve taze kişniş ile 

süsleyip pilav eşliğinde servis edin.

Fırınınızı üstten ızgara ayarında 180 derecede ısıtın. 
Döküm tavanızı orta ateşte ısıtın. Ateşten alıp çikolata 

parçalarını tabana yayın. Üzerine “Mars” dilimlerini yayın. 
Marshmellow ile kaplayıp fırına atın. Üzeri iyice kızarana 

kadar 3-5 dakika 180 derecede fırınlayın. Dilediğiniz bisküvi 
eşliğinde hemen servis edin.

tatlı 4 kişilik

FIRINLANMIŞ KARAMELLİ ÇİKOLATALI “SMORE’S” DİP

SONBAHAR 2017

CHİLİ CON 
CARNE

ana yemek  - 8 kişilik
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ANTALYA’NIN YAZ 
LEZZETLERİNİ KIŞA 

TAŞIYABİLECEĞİNİZ EVDE 
KOLAYCA HAZIRLANABİLECEK 

TARİFLER, YÖNTEMLER 
VE PÜF NOKTALARI... 

ŞİMDİ MUTFAĞA GİRİP, İŞE 
KOYULMA ZAMANI!

Yazı: Doç. Dr. Cenk Durmuşkahya

KIŞ
HAZIRLIKLARI

SONBAHAR 2017

TAŞIYABİLECEĞİNİZ EVDE 
KOLAYCA HAZIRLANABİLECEK 

HAZIRLIKLARI
l n



SONBAHAR YILIN EN ÖNEMLİ 
MEVSİMLERİNDEN BİRİ. 

BAZILARI SONBAHARI ÇOK 
SEVER AMA BAZILARI DA 

HÜZÜNLÜ OLMASI NEDENİYLE 
SEVMEZ. ANCAK CANLILAR 

AÇISINDAN BU MEVSİM 
HAYATİ ÖNEM TAŞIR. ÇÜNKÜ 
SONBAHARI İYİ GEÇİREBİLEN 
CANLILAR ANCAK İLKBAHARI 

GÖREBİLİR. BU YAZIMIZDA DA 
SİZLERE SONBAHARI GÜZEL 

BİR ŞEKİLDE GEÇİRİP SOĞUK 
KIŞIN ARDINDAN GELEN 

İLKBAHARI GÖREBİLMENİZ 
İÇİN ÖNERİLER VERECEĞİZ.

Tüm canlılar kışın soğuğuna karşı 
koyabilmek için bazı davranışlar 
sergiler. Örneğin ağaçların büyük 
bir bölümü sonbaharda yapraklarını 
döker. Bunun sebebi, yüzey alanlarını 
küçülterek kışın soğuğundan 
kendilerini koruyabilmektir. Yaprak 
dökmeyen ağaçların ise farklı 
özellikleri bulunuyor. Yaprakların 
dökülmesini herkes görür ve şahit 
olur ancak kışa hazırlık bununla sınırlı 
değildir. Doğada yaşayan canlıların 
tümü sonbahar aylarında besin 
depolar. Çünkü kışın besin bulmak 
çok zordur. Özellikle karlarla kaplı 
coğrafyalarda besin bulmak imkansız 
hale gelir. Bu nedenle besinlerin 
sonbaharda depo edilmesi gerekir. 

Örneğin birçok kuş türü sonbahar 
aylarında bollaşan tohumları ve 
meyveleri yer ve fazla miktarda 
kilo alırlar. Böylece kışı kolayca 
atlatabilirler. İşte insanlar da yakın 
zamana kadar sonbaharda diğer 
mevsimlere göre daha fazla çalışarak 
besin depo eder ve depo ettikleri 
besinleri kış aylarında tüketerek 

hayatta kalmayı başarırlardı. Gelişen 
teknoloji sayesinde bugün kışa hazırlık 
eskisi kadar önemli değil. Çünkü 
günümüzde kış aylarında artık her 
şeyi bulmak mümkün.  İster domates, 
ister patlıcan isterseniz çilek olsun 
neredeyse tüm meyve ve sebzeleri kış 
aylarında bile bulabilmek mümkün. 
Ancak bunlar ne kadar sağlıklı? 

Kış aylarında genellikle seralarda ya 
da yeşil fabrika adı verilen tamamen 
kapalı ortamlarda yapay aydınlatma 
ve yapay ısıtma sistemleri yardımıyla 
birçok meyve ve sebze türü yetişiyor.  
Ama bunların yetiştirilebilmesi için 
çok büyük miktarlarda büyüme 
hormonları, kimyasallar ve çeşitli 
tarım ilaçları kullanılıyor.  Yapılan 
araştırmalara göre de bu yapay 
kimyasalların birçoğunun sağlığımız 
için zararlı olabileceği düşünülüyor. 
Bu nedenle de eski geleneksel 
yöntemlere göre hazırlanan ürünlerin 
mevsim dışında yetiştirilen ürünlere 
göre çok daha sağlıklı olduğu kabul 
ediliyor. 

DOĞAL YAŞAM
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O halde gelin kışa hazırlık için 
geleneksel yöntemler ile bizler de 
besinlerimizi hazırlayalım. 

Bitkilerin yani sebzelerin kurutulması 
en kolay kışa hazırlık yöntemlerinden 
biridir. Güneş alan ve havadar bir 
balkonuz  ya da bundan da iyisi 
bahçeniz varsa  hemen her şeyi 
kurutabilirsiniz. İşe sebzelerinizi 
kurutarak başlayabilirsiniz.

BAMYA
Örneğin bamya kurutmaya en uygun 
bitkilerin başında gelir. Bamyaların 
sap kısımlarını temizledikten sonra 
uzun bir ipe iğneyi geçirin ve 
bamyaları sap kısımlarından ipe 
dizin. Yaklaşık bir hafta içersinde 
bamyalarınız güzel bir şekilde 
kuruyacaktır. Kurutma işlemini 
yaparken ortamın nemli olmamasına 
dikkat edin. Eğer hava yağışlı ise 
bamyalarınızı içeriye alın ya da 
üzerlerini örterek nemlenmesine 
engel olun. BBamyaları suyla temas 
etmeden bir bez torbaya koyun ve 
serin ve gölge bir yerde yaklaşık 6 ay 
boyunca saklayabilirsiniz. 

BARBUNYA
Yaz ve sonbaharın en güzel 
sebzelerinden biri de barbunyadır. 
Birçok ev hanımı barbunyanın 
kabuklarını soyduktan sonra poşete 
koyup buzdolabının dondurucusunda 
ya da derin dondurucu da saklar. 
Donmuş yiyeceklerin yapısı az 
da olsa bozulduğu için kurutarak 
saklamak hem daha basit hem 
de daha az masraflıdır. Çünkü 
buzdolabı önemli miktarda enerji 
harcar. Ayrıca dondurulmuş ürünler 
elektrik kesildiğinde veya dondurucu 
bozulduğunda kullanılamaz. Bu 
nedenle kurutulmuş barbunya çok 
daha uzun ömürlüdür. 
Bunun için iyice olgunlaşmış 
barbunyaları alın üzerinde çamur, 
kir, toprak gibi istenmeyen oluşumlar 
varsa temizleyin. Temizlenmiş  
barbunyaları uçlarından ipe dizin. 
İğneyi geçirirken barbunyanın 
tanelerine değil de etli kısmından 
geçirmeye dikkat edin. Tüm 
barbunyaları ipe dizin. Barbunları 
ipe dizdikten sonra bunları elinizle 
sıkıştırarak bir miktar karın kısmından 
meyvelerin patlamasını sağlayın. 
Bu şekilde barbunyalarınızı güneşe 
asın. Bir kaç gün sonra barbunyanın 

meyveleri iyice kuruyacak 
ve içerisindeki tohumlar yere 
düşmeye başlayacaktır. Bu nedenle 
barbunyaların altına temiz bir bez 
serin ya da bir tepsi koyun. Tüm 
tohumlar dökülünce onları 1-2 hafta 
daha güneşli bir yerde bekletin. 
Böylece kuru barbunyanız hazır 
olacaktır. Aynı yöntem ile börülce de 
hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde 
fasulye hazırlayamazsınız çünkü 
kurutmalık fasulyeler genellikle 
pazarlarda satılmazlar. 

BİBER – PATLICAN- KABAK
En sevdiğimiz yemeklerin 
başında dolma gelir. Dolmanın da 
vazgeçilmeleri biber, patlıcan ve 
kabaktır. Bunları da güneşte kolayca 
kurutabilirsiniz. Biberi kurutmak 
için sap kısımlarını ve çekirdeklerini 
temizleyin bu şekilde kurutursanız 
hem kısa sürede kurur hem de 
dolmalık olarak kullanabilirsiniz. Eğer 
toz biber, acı biber gibi baharat olarak 
kullanmak istiyorsanız bütün olarak 
da kurutabilirsiniz. Patlıcan ve kabağı 
kurutmak için orta boylu olanları 
seçin, bunları ikiye bölüp iç kısımlarını 
boşaltın ve bu şekilde ipe dizerek 
güneşte kurutun. 

Kurutma
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DOMATES
Domates kurutmak diğer sebzeleri 
kurutmaya göre daha zordur. Bunun 
için olgunlaşmış ancak çok yumuşak 
olmayan uzun domatesleri seçin. 
Halk arasında sırık domatesi olarak da 
bilinen bu domatesler kurutmaya daha 
uygundur. Büyük ve ağır domateslerin 
kurutulması pek mümkün değildir. 

Domatesi kurutmak için uzunlamasına 
ortadan ikiye bölün ve üzerine 
hafif hafif iri tuz serpin. Bu şekilde 
domatesleri bir naylonun üzerinde 
bol güneş alan yerde kurutabilirsiniz. 
Her gün domatesleri alt üst çevirin. 
Eğer domatesleri naylonun üzerine 
değil de bir ağın üzerine serer ve yer 
ile temasını keserseniz çok daha güzel 
kurur. Ancak domatesler kurudukça 
rengini kaybeder. Eğer kırmızı rengini 
kaybetmesini istemiyorsanız o zaman 
az miktarda kükürt kullanmanız 
gerekir. Ancak doğal olanı çok daha 
sağlıklı olacaktır. 

iğne ile delinemeyeceği için onlarda 
kükürtlenerek kurutulur. 

Sebzeleri ve meyveleri uzun süre 
bozulmadan saklamanın en kolay 
yöntemi konserve yapmaktır. Bunun 
için sebzeleri ve meyveleri güzelce 
yıkayın. Eğer fasulye, bamya, 
patlıcan gibi bitkileri kullanacaksanız 
bunları hafifçe pişirebilirsiniz. 
Örneğin patlıcanı közleyerek de 
konserve yapabilirsiniz. Bu şekilde 
hazırladığınız sebzeleri temiz bir 
cam kavanoza koyun. Ve ağzını 
daha önce kullanılmamış temiz bir 
kapakla sıkıca kapatın. Bu şekilde 
hazırladığınız kavanozları büyük 
bir tencere ya da kazan içerisinde 
yaklaşık 40-45 dakika kaynatın. 
Daha sonra kaynamış kavanozları 
çıkartarak kapaklarının üstüne gelecek 
şekilde ters biçimde bir yere dizin. 
Böylece hem kavanozlar soğuyacak 

KURU MEYVELER
Güzel ve bol güneş alan bir yeriniz 
varsa istediğiniz tüm meyveleri 
kurutabilirsiniz. Bunun için 
meyveleri ince ince doğrayın ve 
bir ağın üzerine serin. Bu şekilde 
meyveler 4-5 günde kuruyacaktır. 
Ama naylonun üzerine sererseniz 
hem ürünler daha çabuk bozulur 
hem de daha uzun sürede kururlar. 
Bu şekilde elma, armut, kayısı, 
şeftali, muz, ananas kurutabilirsiniz.  
İncir de bu şekilde kurutulabilir  
ancak incir kurutulduktan sonra 
bozulmaması için içerisinde kekik, 
zeytin yağı ve su bulunan bir sıvıya 
batırıp tekrar kurutmanız gerekir.  
Kuru üzüm ülkemizde en sevilen 
kuruyemişlerdendir ama hazırlaması 
biraz zordur. Özellikle çekirdeksiz 
üzümü kurutmak çok zordur. Bunun 
için her üzüm tanesine toplu iğne ile 
birkaç delik açmak gerekir. Böylece 
üzümün içerisindeki su dışarı çıkabilir. 
Ticari olarak üretilen kuru üzümler 

n e e

DOĞAL YAŞAM



SONBAHAR 2017
73

hem de kavanozun içerisinde kalan 
hava da dışarı çıkacaktır. Bu şekilde 
hazırladığınız konserveleri karanlık ve 
serin bir yerde bir yıl saklayabilirsiniz. 

Meyveler ülkemizde bol olduğu 
için genellikle meyve konservesi 
çok yapılmaz. Ancak çok sağlıklıdır. 
Özellikle küçük çocukları olan 
ailelerin yapması çok faydalıdır. 
Bunun için erik, kayısı, çilek ve daha 
birçok meyveyi kullanabilirsiniz. Bu 
meyveleri güzelce yıkayın. Daha sonra 
1 litre suya 1 su bardağı şeker koyarak 
yaklaşık 15-20 dakika kaynatın. 
Meyveleri kavanoza koyduktan sonra 
bu şekerli şerbeti sıcak sıcak kavanoza 
koyun ve ağzını kapatın. Sebzelerde 
olduğu gibi bu kavanozları kaynatın 
ve daha sonra soğutun. Bu şekilde 
hazırladığınız meyveleri yıl boyunca 
sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. 

Şekerle saklama denilince birçok kişi 
bunun ne olduğunu anlamayacaktır. 
Ancak bilimsel olarak reçel ya da 
marmelat yapmak şekerle saklamaktır. 
Bir ortamda çok miktarda şeker 
varsa o ortamda mikro organizmalar 
üreyemezler. Aynı şekilde bir ortamda 
çok miktarda tuz varsa o ortamda 
da mikroorganizmalar üreyemez. Bu 

nedenle bu şekilde hem tuzlu hem 
de şekerli saklama yöntemleri çok 
kullanılır. Tuzlu saklamaya örnek de 
turşu yapımıdır. 

Reçel yapmak çok kolay ve basit 
bir iştir. Bunun için tatlı meyvelere 
yaklaşık 1-1 oranında, normal 
meyvelere yaklaşık 1-1,5 oranında 
ve ekşi ya da mayhoş meyvelere 
1-2 oranında şeker kullanılır. Eğer 
meyveleriniz armut, elma, şeftali 
gibi sert meyveler ise onları önce 
hafifçe haşlayın. Daha sonra ister 
dilimleyin ister küp şeklinde doğrayın. 
Ardından şekerle suyu kaynatın. 
Hazırladığınız şerbet, kıvamını almaya 
başlayınca içerisine meyveleri ekleyin. 
Hazırladığınız reçelin suyundan 
kaşık ile biraz alın ve su dolu bir 
bardağa damlatın. Eğer reçelin suyu 
damla damla dağılmadan bardağın 
dibine ulaşıyorsa o zaman reçeliniz 
güzel bir kıvama ulaşmış olduğunu 
anlayabilirsiniz. Bu kıvama gelen 
reçelinize az miktarda limon suyu 
sıkın ya da kilo başına 1-1,5 gr 
limon tuzu ekleyin. İki dakika daha 
kaynattıktan sonra reçelinizin altını 
kapatın ve içerisine az miktarda 
tereyağı ekleyin. Tereyağı reçelinize 
parlaklık verecektir. Reçeliniz 
ılındıktan sonra temiz kavanozlara 
koyun ağzını kapatın ve ters bir 

şekilde bekletin. Bu şekilde istediğiniz 
meyvenin reçelini yapabilirsiniz. 

Tuzla saklamanın bir diğer adı 
da salamuradır. Biz genellikle bu 
yöntemi turşu yaparken kullanırız. 
Turşu, probiyotikler açısından 
çok zengin olduğu için reçel ve 
konservelere göre çok daha faydalı 
yiyeceklerdir. Bir sebzeyi ya da 
meyveyi tuzla saklamak için yaklaşık 
oranında % 8-10’luk bir salamura 
hazırlamak gerekir. Genellikle evde 
yapılan turşular hazır turşulara göre 
yumuşak olur. Bu nedenle bazı kişiler 
evde yapılan bu turşuları sevmez. 
Bunun için dikkat edilecek nokta 
salamuranın tuz konsantrasyonun 
sabit olmamasıdır. Evde yapılan 
turşular bir kere hazırlanınca ya 
da kurulunca genellikle bir daha 
açılmazlar. Bu da salamuranın 
tuz seviyesinin düşmesine neden 
olur. Bunun için örnek bir salatalık 
turşusu hazırlayalım. Küçük ya da 
orta boy salatalıkları alın. İyice 
yıkadıktan sonra üzerini toplu iğne 
ile birkaç yerinden delin. Daha 
sonra 1 litre kaynamış suya 80-
100 gr iri tuz koyun. Bu şekilde 
hazırladığınız salamurayı kavanoza 
doldurun ve içerisine salatalıkları 
koyun. Turşunun mayalanması için 
içerisine 1 avuç nohut,  az miktarda 
sirke ve varsa geçen yıldan kalan 
turşu suyundan 1 fincan ilave edin. 
Arzuya göre içerisine limon dilimleri, 
limon tuzu, maydanoz, karabiber 
tanesi, kereviz ve defne yaprağı da 
koyabilirsiniz.  Bu şekilde kavanozun 
ya da bidonun ağzını kapatın.  Ertesi 
gün kavanozunuzu açın. Suyun 
içerisindeki tuzun büyük bir bölümü 
salatalıklara geçecektir. Bu nedenle 
her litre için yaklaşık 20-30 gr daha 
tuz ilave edin. Ertesi gün kavanozu 
yine açın bir önceki gün eklediğiniz 
tuzun yarısı kadar ilave edin. Bu 
şekilde hazırlayacağınız turşular hazır 
turşular gibi çıtır çıtır olacaktır. Bu 
yöntemle sadece salatalık ve lahana 
turşusu değil birçok meyvenin de 
turşusunu yapabilirsiniz. Meyvelerin 
olgunlaşmamış olmasına dikkat edin.
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HAKİKİ HAMBURGER CARL’S JR.

ADVERTORIAL
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CARL’S JR., DOYURUCU BÜYÜKLÜKTEKİ LEZİZ PREMİUM 
HAMBURGERLERİ, LİMİTSİZ İÇECEKLERİ VE HEM SINIRSIZ HEM DE 
TAMAMEN ÜCRETSİZ SOS ÇEŞİTLERİ İLE HAMBURGER SEVERLERE 

BAŞKA HİÇBİR YERDE TADAMAYACAKLARI BİR “FAST-CASUAL” 
DENEYİMİ SUNUYOR.

TERRACITY’DE 
SİZİ BEKLİYOR
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“Hakiki hamburger” lezzetinin temsilcisi, 
1941’den beri hizmet veren Californiyalı 
Carl’s Jr., 10 bini aşkın restoranıyla başta 
Kuzey Amerika olmak üzere Meksika’dan 
Çin’e, Yeni Zelanda’dan Orta Doğu’ya 
dünya çapında hizmet veriyor. Dünya’da 
en hızlı büyüyen burger restoran zinciri 
unvanını elinde bulunduran marka, 
yenilikçi ve orijinal burger çeşitleri ile 
de lider. Türkiye’nin en önde gelen 
tedarikçileriyle işbirliği yapan Carl’s Jr., 
doyurucu büyüklükteki leziz premium 
hamburgerleri, limitsiz içecekleri ve hem 
sınırsız hem de tamamen ücretsiz sos 
çeşitleri ile hamburger severlere başka 
hiçbir yerde tadamayacakları bir “fast-
casual” deneyimi sunuyor. Üstelik şık 
lobi alanlarında ağırladığı misafirlerine, 
hızlı ve kaliteli masaya servisi ile 
vazgeçilmez bir hamburger ziyafeti 
sunarak, misafirlerinin memnuniyetlerini 
en üst seviyeye taşıyor. Izgara ateşinin 
ağızları sulandıran lezzetleri, Carl’s Jr.’ın  
%100 katkısız dana eti ile; hormonsuz, 
antibiyotiksiz,% 100 tavuk göğüs 
etinden hazırlanan dev ve doyurucu 
hamburgerleri ile zenginleşiyor. Carl’s 
Jr.’ın sunduğu limitsiz içecek hizmeti, 

misafirlerine diledikleri kadar içebilmeleri 
konusunda özgürlük tanıyor. Ayrıca 
farklı sos çeşitlerinin sınırsız sunulması 
ve ekstra soslar için ücret alınmaması, 
alışılagelmişin üzerinde bir konsept ile 
yeni bir “Fast-Casual” devri başlatıyor.

Carl’s Jr., yalnızca %100 dana etinden 
hazırlanan hamburger köftelerini; tam 
kıvamında ve lezzetli olmaları için Carl’s 
Jr.’a özel “chargrilled” yöntemiyle alevde 
ızgara olarak pişiriyor ve günlük, taze 
malzemelerle sipariş geldiği anda “a 
la minute” konseptiyle birkaç dakika 
içerisinde taze ve sıcak olarak Carl’s 
Jr. çalışanları tarafından misafirlerine 
masaya servis ediliyor.

IZGARA AŞKI ALEVLENİYOR! 
Hamburger köftesinin füme et ve 
barbekü sosuyla birleştiği ve zevkin 
ikiye katlandığı Double Western BBQ 
Burger, kavrulmuş dana eti, çıtır soğan ve 
özel sosların bir araya geldiği Memphis 
BBQ Burger, Rokfor peyniri, soğan 
halkası ve etin buluştuğu Steakhouse 
Burger; ağızları sulandıran yıldız lezzetler 
arasında başı çekiyor. Burger severler, 

göğüs etinden yapılan tavuklu ürünlerde 
proteinin en lezzetli halini deneyebiliyor. 
Düşük kalorili seçim yapmak ve “low-
carb” stilini tercih etmek isteyenlere, 
seçilen herhangi bir burger çeşidi, ekmek 
yerine marul arasına hazırlanıyor, hafif 
ve farklı bir lezzet olarak sunuluyor. “Acı 
var mı acı” diyenlere gelen Acı Buffalo 
soslu Chicken Tender Burger, hellim 
lezzetinin etle buluştuğu Hellim Burger 
ile fark yaratan Carl’s Jr. ile lezzete 
doyamayacaksınız. Curly Fries, kıvır 
kıvır görüntüsüyle, özel harmanlanmış 
baharatıyla doyurucu ve leziz burgerleri 
taçlandırmak isteyenler için. Serinlemek 
ve lezzete doymak isteyenlere, gerçek 
dondurma ve süt ile el yapımı hazırlanan 
milkshakeler çikolata, vanilya ve çilek 
seçenekleriyle sunuluyor..
Türkiye’de burger pazarında alışılagelmiş 
fast-food hizmet anlayışının üzerinde 
bir standart olan fast-casual konsepti 
ile Carl’s Jr. çok kısa sürede markayı 
deneyimleyen tüketicilerin popüler 
burger markası oldu ve fark yaratmaya 
devam ediyor. 
Lezzet durağınız TerraCity 2. katta sizi 
bekliyor...
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MODERN HAYATIN BEDENİMİZDE YARATTIĞI 
TAHRİBATI İÇİNDEKİ YARARLI MADDELERLE 
ALT EDEN ZERDEÇALIN FAYDALARI 
SAYMAKLA BİTMİYOR. TIP DÜNYASININ 
ÜZERİNDE EN ÇOK ARAŞTIRMA YAPTIĞI  
ZERDEÇALIN FAYDALARI UZAK DOĞU’DA 
YÜZYILLARDIR BİLİNİYOR. TAZE ZERDEÇAL 
KANSERDEN ŞEKER HASTALIĞINA KADAR 
PEK ÇOK KONUDA MUCİZEVİ FAYDALARA 
SAHİP. ONKOLOG VE FİTOTERAPİ UZMANI 
AYNI ZAMANDA TÜRKİYE FİTOTERAPİ 
DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. CANFEZA 
SEZGİN, ZERDEÇALIN FAYDALARINI 
ANLATIYOR.

MUCİZESİ

taze  zerdeçal
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NEDEN ZERDEÇALI TAZE 
TÜKETMELİYİZ?
Hastalıklardan korunmada bitkideki 
bir maddeden ziyade tamamının 
tüketilmesi daha fazla yarar sağlar. 
Ayrıca gıdaların taze tüketilmesi, 
depolanmış veya toz haline getirilmiş 
formlara göre bazı avantajlar içerir. 
Taze zerdeçal, zerdeçal tozunda 
olmayan birçok faydalı doğal 
bileşen içerir. Örneğin zerdeçal 
yağı, zerdeçalın işlenmesi esnasında 
kaybolur. Buna benzer birçok 
yararlı zerdeçal bileşeni işlenme 
sürecinde kaybolması besleyici 
özelliğinin azalmasına neden olur. 
Taze zerdeçalın yaklaşık olarak 
yüzde 6-9’u yağdır. Zerdeçal yağı 
da antikanser bileşen kurkuminin 
emilimini artırarak vücudun 
maksimum yararlanmasını sağlar. 
Ayrıca sadece taze zerdeçalda 
bulunan uçucu yağ, kurkuminin 
yararını daha da artırır. 
Zerdeçalın toz formunda uzun süre 
bekletilmesi içerdiği temel yararlı 
bileşen olan kurkuminin azalmasına 
neden olur. Taze zerdeçal, sağlıklı 
hücrelere hasar veren zehirli 
maddeleri (serbest radikal) önleyen 
antioksidan bileşenleri kurutulmuş 
zerdeçaldan daha fazla içerir. Gıda 
güvenliği tüm dünyada önemli bir 
sorundur. Toz formda zerdeçal içine 
farklı dolgu maddelerinin katılması, 

renklendiricilerin katılarak kalitesiz 
ürünlerin pazarlanması gibi 

kalite kontrol sorunları taze 
zerdeçal tüketilerek giderilir.  

KANSER SALGININA 
KARŞI ZERDEÇAL 
TÜKETİN
Zerdeçal deri, 
meme, prostat ve 
kalın bağırsak 
kanseri dahil 
çeşitli kanser 
tiplerine karşı 
korunmada 
yardımcı olup 
günümüzde 
tedavide destek 

olarak da kullanılır. 
Daha çok laboratuvar 

ZERDEÇAL İÇERDİĞİ 
KURKUMİN BENZERİ 

BİLEŞİKLERİ İLE BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALARA KONU 

OLMUŞ VE HAKKINDA  
BİRÇOK MAKALE YAZILMIŞ 
SAĞLIK İÇİN ÇOK YARARLI 

FONKSİYONEL GIDA. 
BİLİM DÜNYASININ SAĞLIK 

YARARI HAKKINDA EN 
ÇOK ARAŞTIRMA YAPTIĞI 

SARIMSAK, TARÇIN, 
GİNSENG, ZENCEFİL VE 

DEVE DİKENİ GİBİ BİTKİLERİ 
GEÇEREK BAŞ SIRAYA 

OTURMUŞTUR. ZERDEÇAL 
UZUN SÜREDİR SİNDİRİM 

SİSTEMİ, İLTİHAP GİDERİCİ 
VE ANTİOKSİDAN FAYDALARI 

İÇİN KULLANILIYOR. TAZE 
ZERDEÇALIN FAYDALARININ 

TEMELİNDE İÇERDİĞİ 
KURKUMİN BENZERİ 

BİLEŞENLER VE UÇUCU 
YAĞLARDAN OLUŞAN 

MUCİZEVİ BİLEŞENLER 
BULUNUR . TAZE ZERDEÇALIN 
SAYMAKLA BİTMEYECEK PEK 

ÇOK FAYDASI BULUNUYOR.
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ve hayvan çalışmaları olmakla birlikte 
son yıllarda kanser hastalarında 
klinik çalışmalarda kurkuminin katkısı 
yoğun olarak araştırılır. İçerdiği doğal 
antioksidanların antikanser etkiden 
sorumlu olduğu düşünülür. 

BEYNİNİZİN YAŞLANMASINA VE 
UNUTKANLIĞA KARŞI FAYDALARI
Yaşam süresinin uzaması bunama ve 
Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkların 
görülmesini arttırdı. Hafıza sorunu 
yaşayan kişi sayısı çoğaldı. Zerdeçal 
beyinde amiloid plaklarının 
oluşumunu engellerken iltihap 
önleyici özelliği ile beyin hasarını 
azaltabilir. Erkenden sofralarımızda 
yer vereceğimiz zerdeçal ileride 
beyin hastalığı görülmesinin 
engellenmesinde yardımcı olabilir.   

ŞEKER HASTALIĞINA FAYDALARI
Şeker hastalığının görülmesi şişman 

veya normal kilolu olan insanlarda 
giderek artıyor. Zerdeçal tek başına 
veya beraberinde karabiber ile 
birlikte verildiğinde kan şekeri 
ve kan yağlarının düşürülmesine 
yardımcı olabilir. İnsülin direncinin 
azaltılmasıyla kan şekerlerinde de 
iyileşmeye destek olur.  

SİNDİRİM SİSTEMİ FAYDALARI
Zerdeçal sindirime yardımcı olan 
safra üretimini arttırır. Toplumda sık 
görülen hazımsızlık yakınmalarını 
ve mide ekşimesini azaltır. Daha 
çok kadınları etkileyen hassas 
(spastik) bağırsak hastalığını 
yatıştıran zerdeçal, iltihabi bağırsak 
hastalıklarından ülseratif kolitin 
kontrol altına alınmasına yardımcı 
olur. Mide ülserlerinin tedavisinde de 
yardımcı olabilir. Fakat aşırı tüketimi 
mideyi rahatsız edebileceğinden 
dikkat edilmeli.



80

İLTİHAP ÖNLEYİCİ VE EKLEM 
AĞRISINI AZALTICI FAYDALARI
Birçok insanda müzmin, iyileşmeyen 
iltihabi süreç bulunur. Günümüzde 
beslenme bozukluğu, hazır ve işlenmiş 
gıda tüketiminin artması, hareketsizlik 
ve şişmanlık bunun nedenleridir. 
(Obezite de bu nedenlerden ötürü 
dünya çapında yayılma gösteriyor.) 
Müzmin iltihap kanser, eklem 
romatizması, ülseratif kolit, kolesterol 
yüksekliği ve ağrı gibi sorunlara neden 
olabilir. Zerdeçal içerdiği kurkumin 
bileşiği ile iltihabi süreci önlemede 
fayda sağlayabilir. Zerdeçal ilerleyen 
yaşta eklem ağrılarının azaltılmasında 
yardımcı olabilir. Zerdeçal dünyada 
eklem kireçlenmesi veya eklem 
romatizmasında tıbbi tedaviye 
yardımcısı olarak kullanılır ve bilimsel 
çalışmalar bunu desteklemektedir. 
Zerdeçal aynı zamanda mikrobik 
olmayan göz iltihabı biçimi olan 
üveitin destek tedavisinde de faydalı 
olabilir ve şikâyetleri azaltmaya 
yardımcı olur.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI 
DESTEKLER
Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın 
damar kireçlenmesinin 
durdurulmasına, atardamarlarda plak 
oluşumunun azaltılmasına ve kan 
pıhtısı oluşumunun engellenmesinde 
yardımcı olabileceğini düşündürür.  
Bu özellikleri ile kalp hastalığı, 
kalp krizi ve inmeyi önlemeye 
yardımcı olabilir. Zerdeçal damar 
kireçlenmesine neden olan kötü 
kolesterol olan LDL’nin düşürülmesine 
destek olur. Çağımızın salgın 
hastalıkları arasında olan şişmanlık, 
insülin direnci ve metabolik sendromu 
olanlarda faydalıdır. 

TAZE ZERDEÇAL NASIL 
TÜKETİLEBİLİR?
Zerdeçal içine katıldığı gıdalara 
şifa, renk ve lezzet vermekle kalmaz 
aynı zamanda onların bozulmasını 
da geciktirir. Doğal koruyucudur. 
Taze zerdeçalın daha ekonomik 
olması sağlık için tüketiminin düzenli 

yapılabilmesini sağlayabilir. Taze 
zerdeçal içerdiği aromatik yağlar ile 
daha güzel tat ve koku verir. Tüketimi 
daha kolaydır. Çok farklı tüketim 
şekilleri vardır. Bunlar; doğal altın 
renginde pasta yapabilirsiniz, süte 
karıştırıp blendır ile altın renginde 
lezzetli ve aromalı bir içecek elde 
edebilirsiniz, köri sosu yapabilirsiniz, 
salatalara ince dilimleyebilirsiniz, 
smoothies yapabilirsiniz, zerdeçal 
turşusu yapabilirsiniz 

TAZE ZERDEÇAL NE KADAR 
TÜKETİLEBİLİR?
Her gün düzenli olarak taze zerdeçal 
tüketmek isteyenler için günlük 
kullanım miktarı 6-8 gramdır. 
 
ZERDEÇALI KİMLER 
TÜKETMEMELİ?
Hamilelerde rahim kasılmalarını 
artırabileceği için yoğun 
tüketilmemesi önerilir. Bir hafta içinde 
ameliyat olacak olanlar zerdeçal 
tüketmemeli.

DOĞAL YAŞAM
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e e e l ile ğl l  

i i el  n l 
l n ili  

Özellikle birlikte tüketildiğinde birbirinin yararını artıran bitki kısımlarından 

sağlıklı bir kür hazırlayabiliriz. Karabiber, zerdeçalda bulunan kurkumin 

bileşiklerinin emilimini ve etkisini yaklaşık 20 kat arttırır. 
Herkesin evinde rahatlıkla 

hazırlayabileceği kürümüz aşağıda:

Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir veya yoğurt

1 yemek kaşığı öğütülmüş Chia tohumu 

1 tatlı kaşığı kenevir tohumu yağı ve 1 çay kaşığı çörekotu yağı

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu

1,5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal 

1/2 çay kaşığı karabiber

Tüm malzemeleri karıştırın bir defada tüketin.

Bu karışım sabah ve akşam ayrı ayrı hazırlanıp tüketilecek.

(Günde iki defa.)
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Özellikle birlikte tüketildiğinde birbirinin yararını artıran bitki kısımlarından 

sağlıklı bir kür hazırlayabiliriz. Karabiber, zerdeçalda bulunan kurkumin 

bileşiklerinin emilimini ve etkisini yaklaşık 20 kat arttırır. 
Herkesin evinde rahatlıkla 

hazırlayabileceği kürümüz aşağıda:

Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir veya yoğurt

Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir veya yoğurt

Y
1 yemek kaşığı öğütülmüş Chia tohumu 

1 tatlı kaşığı kenevir tohumu yağı ve 1 çay kaşığı çörekotu yağı

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı tarçın

Y
Yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu

Yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu

Y
1,5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal 

1/2 çay kaşığı karabiber

Tüm malzemeleri karıştırın bir defada tüketin.

Bu karışım sabah ve akşam ayrı ayrı hazırlanıp tüketilecek.

(Günde iki defa.)
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yeni sezonda

DRAMATİK
TONLAR 

SAHNEDE!
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YAZI: B E S R AY  K Ö K E R

YAZ BİTTİ DİYE HEMEN DEPRESYONA GİRMEYİN. YAZ NASIL OLSA YİNE 
GELECEK. BİZ ÖNÜMÜZE BAKALIM VE YENİ MEVSİME HAZIRLANALIM. 

İNANIN 2017 SONBAHARI, SİZİ TÜM ENERJİSİ VE RENKLERİYLE 
KARŞILAMAYA CAN ATIYOR. BU YILIN RENK YELPAZESİ, GÖZÜMÜZÜN AŞİNA 

OLDUĞU MEVSİM TONLAMALARINDAN PEK UZAKLAŞMASA DA, RENK 
EŞLEŞMELERİNDEKİ FARKLI UYGULAMALAR EZBER BOZUYOR. HARDALIN 

DENİM MAVİ İLE OLAN FERAHLATICI UYUMUNA  AMETİST MORUNUN GECE 
MAVİSİYLE OLAN MELANKOLİK ROMANTİZMİ EŞLİK EDİYOR.

Sonbaharın renk paletinde, bu 
yıl evrensel denge başrolü alıyor. 
Çarpıcı renklerin, puslu ve hafif 
tonlamalarla birleştiği ilginç bir zıtlık 
yaşam alanlarına hakim olacak. Bu 
kontrast ilişkinin devinimsel dina-
mizmi, yeryüzünün gizemli renk-
lerinden başlayarak toprağın derin 
katmanlarının ışıltılı tonlarını hareke-
te geçirecek. 

Doğa ile bağlantı kurun
Dünyaya karşı bugün dünden daha 
sorumluyuz. Doğayı koruyup, haya-
tımızın her alanı için sürdürülebilir 
bir yol bulmalıyız. Paylaşım ekono-
misi, yeniden kullanılma kazandırılan 
eşyalar gibi... Hayattaki öncelik-
lerimiz ve yaşama şeklimizi tekrar 
gözden geçirmeliyiz belki de bu 
sonbahar. Düşüncelerimizde şeffaf 



84

DEKORASYON

olma gayretimizle birlikte “Ne yapar-
san yap, iyisini yap” felsefesinden 
yola çıkarak yeni romantizm anlayı-
şının kapılarını aralayabiliriz. Kentsel 
ve dijital bir döngüde sürdürsek de 
yaşamlarımızı doğadan koparmadan, 
gezegene olan bağlılığımızı ortaya 
koymalıyız. Şimdi bunun renklerle 
ne ilgisi var demeyin; yeni bir daire-
ye taşınmak yerine sahip olduğunu-
zun duvarlarını boyamak ve yaşam 
alanınıza yeni bir görünüm kazandır-
mak veya eski  mobilyalara yeniden 
hayat vermek, onları boyamak ve 
ömürlerini uzatmak gibi çözümler 

basit birer davranış gibi görünse de, 
hepsi başta saydığımız tüm çevresel 
döngü için attığınız olumlu hareket-
ler olacaktır.

Yaşama amacınızı gözden geçirin
Teknolojinin ve yeni medyanın hızlı 
gelişimi, dünyadaki var olma sebe-
bimizi yeniden tanımlıyor. Tekstilden 
dekorasyona, yiyecekten otomotive 
tüm markalar tüm kampanyaları-
nı global ölçekte stratejik ve satış 
odaklı belirliyor, toplumların tüketim 
alışkanlıkları da haliyle giderek daha 
çok birbirine benziyor. Halbuki gök-

yüzünün, denizin ve gecenin mavisi 
olmalı paylaştığımız, yeryüzünün 
güzelliklerini konuşmalıyız. Her top-
lum kendi yerel kültürünü yaşamalı. 
Her tasarımcı kendi yerel yöntemiyle 
üretmeli ve benzerlerinden farklı-
laştırmalı. Yatak odasından çalışma 
alanlarına modernizmi gelenekselle 
birleştirmek ve yeni bir tasarım dili 
oluşturmak sizin de misyonunuz 
olsun. Farklı dokular, farklı dönem-
ler, farklı stilleri harmanlayın ve bu 
sonbahar stilinizin daha sofistike ve 
belki de spritüal bir çizgisi olsun. 
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Bireyselliği paylaşın
Ortak alanlarda da kendi konfor 
alanınızı koruyabilmeniz önemli; ofis 
veya ev fark etmez... Şehirler bü-
yürken demografik veriler ve sosyal 
alışkanlıklar değişiyor. Bir toplulu-
ğun veya bir grubun parçası olmak 
da eskisinden daha fazla önem 
kazanıyor. Her bireyin hayallerini, 
fikirlerini, alanlarını paylaşacağı 
arkadaşlara, bir aileye kısacası bir 
sosyal ağa ihtiyacı var şimdilerde. 
Yaşamın paylaşıldığı alanlarda artık, 
renklerin de bir dili var. Sosyalliğin 
yükselmesine yardımcı olacak canlı 
ve oyunbaz renk karmaları, birlikte 
geçirilen vakitlerin daha da verimli 
ve eğlenceli olmasına olanak tanıyor.
Bu sonbahar, öncekilerden farklı 
olsun. Gezegenin mistik renkleri-
nin şekillendirdiği yeni romantizm 
anlayışını benimseyin ve melankoli-
den sıyrılın. Renklerin dinamizmini 
hayatınızın her köşesine yerleştirin.

SONBAHAR 2017
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DAVETLERİN BAŞROLÜNDE
• Fine Pearl ile klasik yemek takımı anlayışına farklı bir boyut kazandıran Karaca, yeni serisi 
Heritage yemek takımı ile incinin doğallığını bir kez daha sofralara getiriyor. Zevk ve kaliteyi 

bir arada arayanlar için tasarlanan Heritage yemek takımı, yalın altın konturlarla bezenmiş zarif 
formuyla öne çıkıyor. Heritage, Osmanlı’nın görkemli sofralarının mirasını günümüze taşıyor. 
Fine Pearl’ün en özel koleksiyonlarından biri olan Heritage yemek takımı, en özel davetlerde Fine Pearl’ün en özel koleksiyonlarından biri olan Heritage yemek takımı, en özel davetlerde 

misafirlerinizi özenle ağırlamanız için...misafirlerinizi özenle ağırlamanız için...

PROFESYONEL ÇÖZÜMPROFESYONEL ÇÖZÜM
• Ütüde oluşan kireçlenmeyi ve leke oluşmasını 

PROFESYONEL ÇÖZÜM
 Ütüde oluşan kireçlenmeyi ve leke oluşmasını 

PROFESYONEL ÇÖZÜM
engelleyen Kireç Avcısı teknolojisi ve yüksek buhar 

performansı ile ütü derdini zahmetsiz bir işe dönüştüren 
yeni Tefal Pro Express Care ile çamaşır dağlarından 

korkmayın! Tefal Pro Express Care 7,5 bara kadar çıkan 
modellerindeki benzersiz buhar basıncıyla etkili bir 

ütüleme performansı sunuyor. Auto Clean Taban özellikli 
ütü, kumaş türlerine göre belirlenebilir beş farklı ayarı 

sayesinde profesyonel ütü keyfi yaşatıyor. 

FERAH ZEMİNLERFERAH ZEMİNLER
• Yaşam alanlarınıza zengin bir görünüm kazandırmak 
ve renklendirmek için kilimler en iyi yardımcılarınız... 
Halılar kadar evlerimizde rahatça kullanabileceğiniz, 
yıkanabilir kilimlerle ahşap zeminlerde şık bir 
görünüm  elde edebilirsiniz. English Home’un 
markaya özel, dünyaca ünlü “mısır pamuğu”ndan  
üretilen kilimleri,  yılın trend rengi denim mavi ile 
etnik desenleri buluştururken mekânlarınıza şıklık ve 
ferahlık kazandırıyor.
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YALIN VE ÇARPICI
• Yalınlığıyla başrolü ikramlarınıza bırakacak olan  Yalınlığıyla başrolü ikramlarınıza bırakacak olan 
Golda ve Silva yemek takımı ile özenle hazırlanan Golda ve Silva yemek takımı ile özenle hazırlanan 

lezzetli sofralar bir ziyafete dönüşecek. Bone 
malzemeden oluşan yapısı, platin ve altın 

dokunuşlarıyla zenginleştirilmiş tasarımıyla 
klasikler arasında yer almayı hedefleyen Golda klasikler arasında yer almayı hedefleyen Golda 
ve Silva yemek takımlarını Jumbo’nun zamansız ve Silva yemek takımlarını Jumbo’nun zamansız 
tasarımlarından oluşan platin ve altın kaplamalı tasarımlarından oluşan platin ve altın kaplamalı 

çatal kaşık bıçak, içecek ve sofra aksesuarları ile çatal kaşık bıçak, içecek ve sofra aksesuarları ile 
tamamlayabilir kendi kombininizi yaratabilirsiniz. tamamlayabilir kendi kombininizi yaratabilirsiniz. 
Golda ve Silva ile zarafet sofraları sizleri bekliyor.Golda ve Silva ile zarafet sofraları sizleri bekliyor.

SONBAHAR 2017

KISACA KETEN!
• İç mekanlarımız için seçtiğimiz 

tasarımın yanında; kumaşlar, desenler 
ve şekiller günlük yaşamımıza ilham 
veriyor. Keten gibi doğal kumaşlar, 
çağdaş alanlar yaratırken en büyük 

yardımcımız. Zara Home’un Absolute 
Linen koleksiyonu güzelliği, zarafeti ve 

eşsiz özellikleriyle hem modern hem 
de sıcak bir atmosfer yaratıyor. Bu 

sezon ketenin ahengine kapılın; organik 
dokuların nötr renklerle buluşmasından 
doğan rahat ve zarif estetiği yaşamınıza 

katın.

SONBAHAR GELİNCE
• Her dönem kahve severlere sunduğu değişik kahveleri kadar farklı 

kupa ve termoslarıyla da kendinden söz ettiren Starbucks, yeni 
sezonla birlikte kahve keyfini dilediği her yerde yaşamak isteyen 
kahve tutkunlarına, yine özel bir koleksiyon sunuyor. Markanın 

sonbahara özel siyah kupası, pembe tabanlı cam kupası ve pembe 
tumbleri özel seçenekler arasında yer alıyor. Starbucks logosunun 

esin kaynağı Yunan mitolojisindeki Siren’in öne çıktığı taçlı termos ise 
koleksiyonun en göze çarpan parçası.koleksiyonun en göze çarpan parçası.
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VİTRİN

D&R ÇOK
SATAN

KİTAPLAR

D&R’DAN EN YENİ KİTAPLAR

ÇÜNKÜ BİZ KARINCAYIZ 
Shaun David Hutchinson / YABANCI
Henry Denton’ın bildiği bazı şeyler vardı. Annesinin 
aileyi bir arada tutmak için çabaladığını biliyordu. 
Abisinin üniversiteyi bıraktığını ve hamile bir kız 
arkadaşı olduğunu biliyordu. Anneannesini yavaş yavaş 
Alzheimer’a kaybettiğini biliyordu. Bilmediği şey ise, 
uzaylıların onu on üç yaşındayken neden kaçırdığıydı. 
Neden hâlâ onu kaçırıp gemilerine götürdüklerini de 
bilmiyordu. Dünyanın sonunun neden geldiğini veya 
uzaylıların ona neden büyük, kırmızı bir düğmeye 
basarak bunu durdurması için bir fırsat tanıdıklarını da 
bilmiyordu. Fakat durum böyleydi ve karar vermesi için 
144 günü kalmıştı. Soru, Henry’nin dünyayı kurtarılmaya 
değer bulup bulmadığıydı. En azından Diego Vega ile 
tanışana kadar öyleydi. Fakat Henry dünyadan önce 
kendisini kurtarmanın bir yolunu bulmalıydı ve uzaylılar 
ona bunun için bir düğme vermemişlerdi.

ELIA İLE YOLCULUK
Zülfü Livaneli / KARA KARGA YAYINLARI
Dünyaca ünlü sinema ustası ve yazar Elia Kazan, 
kendini bir Amerikalı ya da Yunan gibi değil, bir 
Anadolulu gibi hissederdi. Pek çok oyuncuyu da 
birlikte çalışmaya “Anadolu gülüşü” dediği yetenekle 
ikna ederdi. Bu yetenek onu, hayatı boyunca taşıyacağı 
“işbirlikçi” etiketinden kurtaramadı. McCarthy 
dönemindeki hataları, onu ömür boyu kovaladı. Üçüncü 
Oscar’ını bile üzüntüyle kaldıran Kazan, belki biraz 
avunmak ve arınmak için annesinin dizlerine koşan 
bir çocuk gibi, memleketi Kayseri’nin yollarına düştü. 
Kaderini bilen ama ölmeden önce ona karşı mücadele 
eden bir Yunan trajedi kahramanı gibi. Kadim Anadolu, 
bambaşka ilkelere sahip, farklı deneyimler yaşamış iki 
insanı, Zülfü Livaneli ve Elia Kazan’ı belki de tek ortak 
yolculuklarına çıkarmayı başardı. Yazar, siyasetçi, 
müzisyen Zülfü Livaneli’nin büyülü satırlarından 
okuyacağımız bu sıra dışı yolculuğa M.K. Perker’in 
muhteşem çizgileri eşlik ediyor.

KONGO’YA AĞIT
Jean-Christophe Grange / DOĞAN KİTAP

Polisiye okurları arasında büyük heyecan yaratan 
Lontano’nun hikâyesi kaldığı yerden devam ediyor. 

Gregoire Morvan, 1971’de Kongo’da Çivili Adam lakaplı bir 
seri katili yakaladığında devrin lideri Mobuto tarafından 

maden işletme hakkı verilmesiyle ödüllendirilmişti. 
Gregoire, Kongo’da “kendi işleri”yle uğraşırken Erwan da 
Çivili Adam’ın hikâyesinin tanıklarıyla görüşmeye çalışır. 

Babası, Erwan’ın bu ilgisinden rahatsız olup bağlantılarını 
kullanarak Kongo bürokrasisi eliyle onu engellemek 

için uğraşır. Bir yandan Kongo’nun bitmek bilmeyen iç 
çatışmaları, maden ortaklarının yarattığı sorunlar, Morvan 

ailesinin diğer üyelerini başlarını soktukları dertler 
maceranın temposunu alabildiğine artırır. Kara büyüler, 

katiller, üstü örtülmeye çalışılan sırlar “Lontano”yu 
okumayanları sıkıntıya sokabilecekken ilk kitabın 

müdavimleri için gerçek bir polisiye şöleni sunuyor.

1
ELIA İLE YOLCULUK

Zülfü Livaneli

2
GÜZEL KAYBETTİK

Caner Yaman

3
SAPIENS

Yuval Noah Harari

4
ROMANTİKA
Turgut Özakman

5
HUZURSUZLUK

Zülfü Livaneli

6
OL DER VE OLUR

Tuğçe Işınsu

7
KURALLAR KİTABI 

Merthan Demir

8
SANA HEP BENDEN SÖZ 

EDECEKLER 
Şiir Sokaktadır

9
SIRADAKİ TEŞEKKÜRÜM 

BANA YANLIŞ YAPANLARA
Nilgün Bodur 

10
KÜRK MANTOLU MADONNA

Sabahattin Ali
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ŞÜKÜR 
KAVUŞTURANA

ŞAMPİYON

D&R’DA EN ÇOK SATANLAR

EN YENİ ALBÜMLER

Yerli Albüm nc  l

l  e  
l  

i e

eni  e i

DVD
1. 10 _ Tarkan
2. Sonra Dersin Ki _ Koray Avcı
3. Yaz Hit 2017 
4. Çeyrek Asır 0 _ Harun Kolçak
5. Biraz Pop Biraz Sezen _ Sezen Aksu
6. Altın Düetler _ Erol Evgin
7. Kendi Kendine _ M.F.Ö.
8. Biraz Pop Biraz Sezen Remix
9. Yeni Hit 2017
10. Mahzendeki Şarkılar _ Müslüm Gürses

1. Dangerous Woman _ Ariana Grande
2. Unforgettable Collection
3. İlk Şarkılar _ Fazıl Say
4. Jazz For Lovers
5. Unplugged And Seated _ Rod Stewart
6. The Essential _ Dean Martin
7. Powerslave _ Iron Maiden
8. The Final Cut _ Pink Floyd
9. When The Sun Goes Down _ Selena 
Gomez
10. Cry Baby _ Melanie Martinez

1. Kolonya Cumhuriyeti
2. Kabuktaki Hayalet
3. John Wick 2
4. Moana
5. Kong: Kafatası Adası
6. Güzel ve Çirkin
7. İstanbul Kırmızısı
8. Logan
9. Game of Thrones 1. Sezon
10. Hamililikte Yoga- 3

Yaptığı pop albümlerle herkesin beğenisini kazanan 
Altuğ, bu kez Türk Sanat Müziği albümünü 
müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Türk Müziğine 
çok sesliliği getiren büyük usta Yıldırım Gürses imzalı 
klasikleri seslendiren Altuğ, kariyerinin 18. yılını 
özel bir proje ile taçlandırıyor.  Albüm toplamda 10 
şarkıdan oluşuyor; “Son Mektup”’, “Çal Kanunum Çal”, 
“Affetmem Asla Seni”, “Feryat” gibi Türk Müziği’nin 
unutulmaz eserleri yer alıyor.

Pop müzik sanatçısı Deniz Seki, 
hapis cezasını tamamladıktan 
hemen sonra ilk single projesini 
hayranlarıyla buluşturdu.
Şarkıcının “Şükür Kavuşturana” 
isimli single’ndaki iki parçasının 
da söz ve müziği kendisine ait. 
Ozan Çolakoğlu ve İskender 
Paydaş düzenlemelere imza atan 
isimler. Seki bu çalışmasının 
ardından hayranlarıyla buluşacağı 
konserlere başladı; yakın 
zamanda bir albüm çıkartması da 
bekleniyor.

Türkiye’yi Eurovision’da temsil 
eden, televizyondaki pop müzik 
yarışmalarında pozitif bir jüri 
performansı sergileyen sevilen 
ismin dokuz şarkısının yer aldığı 
albümün çıkış parçası Şampiyon 
oldu. İlk klip bu şarkıya çekilirken 
sanatçının ablası Hülya Açıkgöz 
klibin yönetmenliğini yaparken, 
bir diğer kardeşi Derya Açıkgöz 
de kostümlerden sorumluydu. 
Albümde Şampiyon ve Sıfır 
Tolerans’ın remix’leri de 
bulunuyor.

EMRE ALTUĞ
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SONABAHARIN MERAKLA BEKLENEN

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

“Kingsman: Gizli Servis”, görevi dünya güvenliğini 
en üst seviyede tutmak olan üst düzey sağduyuya 
sahip bağımsız ve uluslararası bir istihbarat ajansı 
olan Kingsman’i dünyayı tanıtıyordu. “Kingsman: 
Altın Çember” de kahramanlarımız yeni ve zorlu 
bir görevle karşı karşıya kalırlar. Karargâhları 
yıkıldığında ve dünya rehin alındığında, yolculukları 
onları, Statesman adında ABD’de birleşik casus 
organizasyonunun keşfine götürür. Ajanlarının 
gücünü ve sınırlarını sınayan yeni macerada, bu 
seçkin iki gizli örgüt, dünyayı kurtarmak ve acımasız 
bir ortak düşmanı yenmek için bir araya gelirler. Bu 
Eggsy için alışkanlık haline gelen bir şeydir.
Çizgi romandan beyaz perdeye uyarlanan ve 
Matthew Vaughn’un yönettiği ilk Kingsman filmi 
Gizli Servis kaba, ancak gelecek vadeden bir 
sokak serserisinin gizli servis eğitim programına 
dahil olmasını konu alıyordu. Hayatını Eggsy’nin 
babasına borçlu olan kusursuz ajan Harry Hart, 
Eggsy’ye kaliteli hayat ve fırsatlar sunmuştu. Gizli 
bir bağımsız istihbarat servisi ajanlığı önerisini 
kabul eden Eggsy kendisini her Kingsman ajanının 
geçmek zorunda olduğu rekabetli ve tehlikeli bir 
dizi ciddi testin içerisinde bulmuştu. Aynı zamanda 
çok eğitimli, iyi bağlantıları olan insanların yanında 
serseri kimliği ona zorluklar yaratmış yine de Eggsy 
eğitim sürecinde de olsa ilk önemli davasının içine 
girmeden yapamamıştı. 

KINGSMAN: ALTIN ÇEMBER
Yönetmen
MATTHEW VAUGHN
Oyuncular
TARON EGERTON, MARK STRONG, COLIN FIRTH

SİNEMA



91
SONBAHAR 2017

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch’in 
hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşındaki kız arkadaşı Katrina’ya evlenme 
teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda 
bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra 
intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy 
tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch’in eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi 
Stan Hurley’i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik 
gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. 

AMERICAN ASSASSINS
Yönetmen
MICHAEL CUESTA
Oyuncular
DYLAN O’BRIEN, MICHAEL KEATON, TAYLOR KITSCH

Akılı telefonlarınızdaki emojiler artık beyazperde de 
boy gösteriyor! Farklı bir animasyon tecrübesi yaşamak 

isteyenler emoji dünyasını keşfedebilir. Filmin konusu 
şöyle: Gizemli bir dijital kötü adam, @ simgesini 

çaldığında tüm elektronik yazışmaları durdurur. Emojiler, 
sistemi onarmak için korkutucu ve tehlikeli bir maceraya 

girişirler. Tabi keşke sistemin ne olduğunu bilselerdi... 
İnternet; tüm sırlarını emojilere açarken, hem emojilere 

hem de onları izleyen çocuklara heyecanlı anlar yaşatacak.

EMOJİ FİLMİ
Yönetmen

TONY LEONDIS
Seslendirenler

ANA FARIS, T. J. MILLER, SOFIA VERGARA

Yönetmenliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı Ay Lav Yu 
2010 yılında sinema salonlarında seyircinin beğenisini 

kazandıktan sonra televizyonda her gösterildiğinde reyting 
sıralamalarının en üstünde yer almıştı. Ay Lav Yu’nun 211 
bin seyirci tarafından izlenmesi, popülaritesinin kulaktan 

kulağa artması sonrasında Hükümet Kadın serisi ve Bir 
Baba Hindu gibi yapımları çeken Midyat, Ay Lav Yu Tuu ile 

beğenilen filmi seriye dönüştürüyor. Film, İbrahim ile 
Jessica karakterlerini yeniden Tinne halkıyla buluşturuyor.

AY LAV YU TUU
Yönetmen

SERMİYAN MİDYAT
Oyuncular

SERMİYAN MİDYAT, NIKKI LEIGH, TUNA ORHAN
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SİNEMA

Dünya’nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş 
bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, 

küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak 
için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya 

gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya’yı korumak 
için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında 
bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip 

süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok 
olacaktır...

MANYETİK FIRTINA (3B)
Yönetmen

DEAN DEVLIN, DANNY CANNON
Oyuncular

GERARD BUTLER, JIM STURGESS, ABBE CORNISH

Thor serisinin üçüncü filmi yaklaşan Norse kıyametini konu alıyor. 
Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu 
bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard 
bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir. Eğer gerçekleşirse 
Asgardlıları yok edecek yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak 
Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına 
eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır...

THOR 3: RAGNAROCK (3B)
Yönetmen
TAIKA WAITITI
Seslendirenler
CHRIS HEMSWORTH, TOM HIDDLESTON, CATE BLANCHETT

Bilimkurgu edebiyatının kült yazarlarından Phillip K. Dick’in “Do Androids 
Dream of Electric Sheep?” adlı uzun öyküsünden 1982 yılında yönetmen 
Ridley Scott tarafından Blade Runner / Bıçak Sırtı adıyla sinemaya 
uyarlanan macera 35 yıl sonra devam ediyor. İlk filmde yaşananların 
üzerinden 30 yıl geçtikten sonra yeni Blade Runner, LAPD polis memuru 
K, toplumdan geriye kalanları alt üst etme potansiyeline sahip bir gizemi 
açığa çıkarır. K’nin bu keşfi onu 30 yıldır kayıp olan eski LAPD memuru 
Rick Deckard’ı bulma görevine sürükler.

BLADE RUNNER 2049
Yönetmen
DENIS VILLENEUVE
Oyuncular
RYAN GOSLING, HARRISON FORD, JARED LETO
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1930’lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi’ 
nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende 
çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot’ da 
bulunur. Trenin kara saplanıp durması, Poirot’a yerel yetkililer duruma 
el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir. 
Efsanevi İngiliz polisiye yazarı Agatha Christie’nin klasik romanın bu 
yeni uyarlaması tam bir yıldızlar geçidi. Michelle Pfeiffer, Judi Dench, 
Penelope Cruz, Willem Dafoe filmde rol alan bazı isimler.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET
Yönetmen
KENNETH BRANAGH
Oyuncular
JOHNNY DEPP, MICHELLE PFEIFFER, DAISY RIDLEY

Her biri birbirinden özgün ve korkunç şekillerde katledilmiş 
cesetler ortaya çıkmaya başladığında polis duruma el 

koyar. Bütün deliller John Kramer’ı işaret etse de ortada 
mantıksız bir durum vardır: Kramer öleli yıllar olmuştur. 

Yönetmen James Wan’ın Hollywood’a kendisini kabul 
ettirdiği, Testere aslen bağımsız sinema örneği bir suç 
filmiydi. Beğenilince hem devamı geldi, hem de şekil 

değiştirerek kendi fanlarını buldu. Ve sıra sekizinci filme 
kadar geldi. Meraklısı için bir şölen…

TESTERE: JIGSAW EFSANESİ
Yönetmen

MICHAEL SPIERIG, PETER SPIERIG
Oyuncular

TOBIN BELL, MANDELA VAN PEEBLES, LAURA VANDERVOOT

Film, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve 
Aquaman gibi DC evreninin süper “yıldızlarını” bir 

araya getiriyor. Superman’in fedakarlıklarından ilham 
alan Batman’in insanlığa olan inancı toparlanmıştır. 

Yeni müttefiki Wonder Woman ile insanlığın kaderi için 
savaşmaya hazırlardır. Ancak yeni tehdidin büyüklüğü 

karşısında süper güçlü bir takım toplamak için çok kısa bir 
süreleri kalmıştır. Ancak bu süper kahraman ekibi dünyayı 

kurtarmak için yeterli olacak mıdır?

ADALET BİRLİĞİ BÖLÜM 1 (3B)
Yönetmen

ZACK SNYRDER
Oyuncular

BEN AFFLECK, GAL GADOT, JASON MOMOA
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TEKNOLOJİ
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Hayranlıkla hem bizi hem de çevremizi nasıl değiştirdiği-
ne tanık olduğumuz bu dönem, çok yakın bir gelecekte 
teknoloji devriminin etkilerinin kendini en belirgin şekilde 
hissettirdiği yıllar olarak anılacak. Bunu yalnızca kullandı-
ğımız akıllı cihazların geçirdiği evrime bakarak bile söyle-
mek mümkün. Çünkü artık her yeni ürün ve sistem, insani 
fayda ön planda tutularak, çok daha verimli ve gelecek 
uyumlu olarak tasarlanıyor. Buna ulaşım araçları da dahil. 
Şu an için ulaşabileceğimiz en gelişmiş ulaşım teknolojisi, 
kendi kendine yol alabilen otonom otomobiller gibi görün-
se de, yakın gelecekte bizi çok daha devrimsel alternatifler 
bekliyor. Yalnızca 5-10 yıl içinde ses hızından hızlı giden 
kapsüller, şoföre ihtiyaç duymadan yol alabilen belediye 
otobüsleri ve kamyonlar ve hatta uçan otomobillerin haya-
tımıza gireceği öngörülüyor. Özetle, gelecek çok yakın!

YENİ NESİL ULAŞIM ARAÇLARIYLA TRAFİK DERT 
OLMAKTAN; İŞE UÇARAK GİDİP GELMEK VE KARADA 

SES HIZINA YAKIN HIZLARDA YOL ALMAK HAYAL 
OLMAKTAN ÇIKIYOR. ÜSTELİK BU TEKNOLOJİLERE 
KAVUŞMAK İÇİN ÇOK UZUN YILLAR BEKLEMEMİZ 

GEREKMİYOR!

IŞINLANMAYA

 birkala
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Lexus | Slide
Geleceğe Dönüş serisinin 

gelecekte geçen ikinci filminde 
Marty McFly’ın kullandığı uçan 
kaykay, o dönem birçoğumu-
zun hayalini süslemişti. Aradan 
uzun yıllar geçti ama o hayal 
kısmen de olsa gerçeğe dö-

nüştü. Lüks otomobil üreticisi 
Lexus’un tasarımı Slide, üstün 

bir mühendislik ve tasarım ürü-
nü. Maglev teknolojisinden il-

ham alan kaykay, süper iletken, 
mıknatıs ve sıvı nitrojenin dahil 
olduğu kompleks bir sistemle 
çalışıyor. Doğal bambudan 

tasarlanması sayesinde ağırlığı 
11,5 kilograma indirilebilen kay-
kay, havada süzülebilmek için 

mıknatıslarla kaplanmış özel bir 
yüzeye ihtiyaç duyuyor.

BMW | Motorrad VISION 
NEXT 100
BMW’nin önümüzdeki yüzyıla dair 
vizyonunu sergilediği özel serinin en 
özel parçalarından biri şüphesiz BMW 
Motorrad VISION NEXT 100. “Gele-
ceğin motosikleti” unvanını sonuna 
kadar hak eden motosiklet, tasarımıyla 
olduğu kadar teknolojisiyle de bilim 
kurgu filmlerinden fırlamış gibi duru-
yor. Elektronik denge sistemiyle kendi 
kendine dengede durabilen karbon 
fiber gövdeli VISION NEXT 100’ün 
rüzgarlık işlevi de gören camının he-
men arkasında dev bir kontrol paneli 
bulunuyor. Sürücüler, tüm vücutlarını 
saran özel bir güvenlik kıyafeti giyiyor 
ve kask yerine gözlerini yoldan ayırma-
dan sürüş bilgilerini görebildikleri bir 
gözlük takıyor. 
dan sürüş bilgilerini görebildikleri bir 
gözlük takıyor. 
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Airbus | Pop.Up
Yıl 2017 ve hâlâ uçan arabalara binemiyoruz. Ama üzülmeyin, Airbus da bu işe el attığına göre çok fazla 
beklemeyeceğiz gibi görünüyor. Avrupalı uçak üreticisinin Italdesign ile birlikte tasarladığı Pop.Up, bü-
yük şehirlerdeki trafik sıkışıklığının önüne geçmek için hem karada hem de havada kullanılabiliyor. Üç 
ana üniteden oluşan konsept, karada hareket edeceği zaman altına teker ünitesi sabitleniyor. Havalan-
ması gerektiğinde ise bir değişim istasyonunda tekerler ayrılıyor ve üst kısmına pervane yerleştiriliyor. 
Bir taksi gibi işlev görecek elektrikli araç 15 dakikada şarj olabiliyor ve saatte 100 km hıza çıkabiliyor.

Airbus | Pop.Up
Yıl 2017 ve hâlâ uçan arabalara binemiyoruz. Ama üzülmeyin, Airbus da bu işe el attığına göre çok fazla 
beklemeyeceğiz gibi görünüyor. Avrupalı uçak üreticisinin Italdesign ile birlikte tasarladığı Pop.Up, bü-
yük şehirlerdeki trafik sıkışıklığının önüne geçmek için hem karada hem de havada kullanılabiliyor. Üç 
ana üniteden oluşan konsept, karada hareket edeceği zaman altına teker ünitesi sabitleniyor. Havalan-
ması gerektiğinde ise bir değişim istasyonunda tekerler ayrılıyor ve üst kısmına pervane yerleştiriliyor. 
Bir taksi gibi işlev görecek elektrikli araç 15 dakikada şarj olabiliyor ve saatte 100 km hıza çıkabiliyor.

Boom
Concorde’ların kullanımdan kalkmasıyla birlikte 
bir devir de kapandı ve yolcu uçakları ses hızının 
üzerinde seyahat edemez oldu. Boeing, Pratt & 
Whitney, Lockheed Martin, Amazon ve NASA 
tecrübelerine sahip bir ekip tarafından geliştirilen 
Boom Supersonic ise hem Concorde’un mirasını 
devralmak hem de seyahat hızını daha da artır-
mayı amaçlıyor. Mach 2.2 yani saatte 2.335 km 
hıza ulaşabilecek uçak, Londra - New York arasını 
yalnızca 3,4 saatte kat edebilecek. Pasifik’i aşarak, 
San Francisco’dan Tokyo’ya gitmek ise yalnızca 
4,7 saat sürecek. Her şey yolunda giderse ilk test 
uçuşları bu yıl gerçekleştirilecek.
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Mercedes | Future Bus
İstanbul trafiğinde kendi kendine gidebilen bir belediye otobüsü 
fikri kulağa bir korku filmi senaryosu gibi gelse de Mercedes bu 
yolda kendini geliştirmeye devam ediyor. Hollanda’da kullanıl-
maya başlanan Future Bus, herhangi bir kontrole ihtiyaç duyma-
dan hareket edebiliyor. Etrafını çevreleyen kameralar sayesinde 
yakın çevresini ve yol durumun algılayabilen otobüs, hem kısa 
hem de uzun menzilli radarlarıyla yolun ilerleyen bölümlerini de 
görebiliyor. GPS desteği ise Future Bus’ın milimetrik hassasiyetle 
yol alabilmesini sağlıyor. Modern bir iç mekan tasarımına sahip 
otobüste yolcular için kablosuz şarj desteği de mevcut.

Honda | Uni-Cub
Geçmişten günümüze hem otomobil tasarımı hem de motor 

teknolojilerinde onlarca yeniliğe imza atan Honda’nın tek 
kişilik ulaşım aracı Uni-Cub’ın hikâyesi 80’li yılların sonuna 

kadar uzanıyor. Fotoğrafını gördüğünüz nihai formuna ve 
donanımına kavuşması ise 2013’ü buluyor. Alışveriş merkez-
leri, fuarlar ve havalimanları gibi büyük ve kapalı mekânlarda 
kullanılması için tasarlanan araç, üzerine oturularak kullanı-
lıyor. Her yöne hareket edebiliyor ve saatte 6 km hıza çıka-
biliyor. Denge kontrol sistemi sayesinde üzerinden düşme 

korkusu yaşamadan binebileceğiniz Uni-Cub’ın bataryası da 
kolaylıkla değiştirilebiliyor.
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Piaggio | Gita
Haftalık market alışverişleriniz için bir yardımcınız olsun istemez miydiniz? İkonik 

Vespa’ların yaratıcısı Piaggio’nun yeni nesil ulaşım çözümleri için kafa yoran Piag-
gio Fast Forward şirketinin imzasını taşıyan Gita, dev bir çamaşır makinesini andırsa 

da asıl işlevi yük taşımak. Üstelik onu çekmeniz ya da itmeniz de gerekmiyor; Gita 
sizi takip ediyor. Saatte 35 km hıza çıkabiliyor olması sayesinde bisiklet üzerindey-

ken de peşinizden gelebiliyor. Hatta konum bilgisi girdiğinizde kendi kendine de bir 
yerden bir yere gidebiliyor. Üst kısmındaki kapak aracılığıyla istediğinizi yükleyebi-

leceğiniz robotun kapasitesi 18 kilogram. 

Ehang | 184
Drone’lar şimdilik fotoğraf ve video 
amacıyla kullanılıyor olabilir ama bu 
durum çok yakında değişecek. Çinli 
üretici Ehang’in “Dünyanın ilk insanlı 
drone’u” olarak tanımlanan hava aracı 
Ehang 184, hiçbir kontrole ihtiyaç 
duymadan yolcusunu yakın mesafelere 
uçurmayı amaçlıyor. Akıllı ve güvenli 
sistemlerle donatılan araçla bir yerden 
bir yere gitmek için haritada bir konum 
seçmek yeterli oluyor. Herhangi bir 
tehlike anında Ehang 184 uygun bir 
yere otomatik olarak iniş yapabiliyor.
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PANASONIC | NANOE 
X ASKI
> Zaman zaman çamaşır yıkamaya 
fırsat bulamayıp pek hoş kokmasa 
da aynı gömleği ya da kıyafeti iki gün 
art arda giymek zorunda kalmışızdır. 
Panasonic’in geliştirdiği Nanoe X adlı 
askı işte tam da bu sorun için tasar-
lanmış bir ürün. Kıyafetlerinizi askıya 
asıyorsunuz ve duruma göre 5  ya 
da 7 saat içinde kokulardan arınmış, 
giymeye hazır bir hale geliyor. Askı-
nın yaydığı negatif yüklü partiküller, 
havadaki nemi alıyor ve kıyafetlere 
sinen sigara, yemek ya da ter gibi ko-
kuları ortadan kaldırıyor. Teknolojik 
askı, kir ve lekelere çözüm olmuyor. 
Bunun için kıyafetlerinizi yıkamanız  
ya da kuru temizlemeye götürmeniz 
şart.
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LUZLI | ROLLER MK 01
> Kulak üstü ya da kafa üstü kulaklıklar 
çoğu zaman kulak içi kulaklıklardan 
daha iyi ses verir ama buna karşılık 
çantalarda, valizlerde fazlaca yer tu-
tar. Bunun çözümü de katlanabilir ku-
laklıklar kullanmaktan geçer. Şimdiye 
kadar birçok farklı tasarım görmüştük 
ama Luzli’nin Roller MK 01’i en be-
ğendiklerimizden biri olmayı başardı. 
Metal saat kordonları gibi katlanabi-
len, alüminyum ve paslanmaz çelik 
ham maddeye sahip kulaklık İsviç-
re’de, tamamen elde yapılıyor. Bun-
dan dolayıdır ki fiyatı 3 bin dolar. Özel 
tasarımlı ahşap bir kutuda gelen MK 
01, yeni bir tarz arayanlar için ideal.



NOKIA | 8
> Akıllı telefonları ile piyasaya dönüşü-
nü kutlamaya devam eden Nokia’nın en 
yenisi Nokia 8, 5,3 inçlik QHD ekranıyla 
çok şık görünen bir model. Telefonun 
arka yüzünde, Carl Zeiss imzalı çift ka-
mera dikkat çekerken Snapdragon 835 
işlemci ve Adreno 540 grafik işlemci de 
cihazın performanstaki iddiasını ortaya 
koyuyor. 13 megapiksellik arka, 12 me-
gapiksellik ön kameraya sahip olan No-
kia 8, mavi, gümüş ve bakır tonlarında 
renk seçenekleriyle sunuluyor. Android 
7.1.1 Nougat yüklü olarak gelecek akıllı 
telefonun 6 GB RAM ve 64 GB dahili ha-
fıza gibi teknik özellikleri bulunuyor.

HTC | U11
> Uzun süredir istediği satış performansı-
na ulaşamıyor olsa da HTC akıllı telefon 
pazarından çekilmeye niyetli görünmüyor. 
Kendine has yeniliklerle Android kullanı-
cılarının dikkatini çekmeye çalışan mar-
ka, son olarak “sıkılabilir” modeli U11 ile 
karşımıza çıktı. Ekranın hemen yanlarına 
yerleştirilen sensörler sayesinde telefonu 
sıkarak daha önceden belirlediğiniz bir 
işlevi çalıştırabiliyorsunuz. Bu kamera da 
olabilir, hareket halindeyken mesaj atmak 
da. Tercih sizin. Akıllı telefonlar arasında-
ki en gelişmiş kameralardan birine sahip 
olan U11’in alüminyumdan üretilen gövdesi 
suya da dayanıklı.

BEATS | BEATS STUDIO 
WIRELESS BALMAIN SE
> Beats’i birkaç yıl önce satın alan App-
le’ın, Fransız moda evi Balmain ile iş 
birliğiyle ortaya çıkan ve tanıtımı Kylie 
Jenner tarafından yapılan göz alıcı ku-
laklıklar, safari ve haki olarak adlandırı-
lan iki renk seçeneğiyle geliyor. Balma-
in’in katkısı sayesinde normal bir Beats 
kulaklığın iki katı kadar fiyat etiketine 
sahip olan Beats Studio Wireless, uyar-
lanabilir gürültü engelleme (ANC) özelli-
ğini de kullanıcılarına sunuyor. Kalabalık 
ve gürültülü ortamlarda müzik dinlerken 
çevre seslerini minimuma indiren ANC 
özelliği, dış dünyayla iletişiminizi tama-
men kesmeyi amaçlıyor.

HP | PAVILION AIO
> HP’nin popüler cihazlarından hepsi bir 
arada konseptli Pavilion AIO yenilendi. 
Yeni Pavilion AIO, 23,8 ve 27 inç arasın-
da değişen iki farklı ekran büyüklüğüne 
sahip. Dokunmatik özellikteki ekranıy-
la kullanıcıların günlük işlerini yaparken 
daha az çaba harcamalarını ve daha rahat 
çalışabilmelerini hedefleyen bilgisayar, 
yedinci nesil Intel Core i7 işlemci, AMD 
Radeon 530 grafik işlemci, 16 GB RAM 
şeklindeki konfigürasyonuyla da göz dol-
duruyor. Pavilion AIO, sadece işlemci 
gücü ve ekran özellikleriyle değil; Bang & 
Olufsen iş birliğiyle geliştirilen ses siste-
miyle de iddialı.

XIAOMI | MI AI
> Son dönemlerin en popüler teknolojik 
oyuncağı şüphesiz sesle çalışan kişisel 
asistanlar. Amazon’un Echo ile başını 
çektiği bu pazarda şu an için pek fazla 
oyuncu yok. Çinli Xiaomi de bu boş-
luğu fırsat bilip kendi kişisel asistanını 
duyurdu ve az sayıdaki rakibine “ben de 
varım” mesajı verdi. Üzerindeki 6 mik-
rofonla verdiğiniz komutları algılayabi-
len cihaz, markanın akıllı ev ürünlerini 
de uzaktan kontrol edebiliyor. Kişisel 
asistan olarak da hava durumu, anlık ha-
berler ya da trafikle ilgili güncellemeleri 
sizinle paylaşabiliyor. Mi AI’ın en büyük 
artısı ise 45 dolarlık fiyatı.
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MICROSOFT | MODERN 
KEYBOARD & MOUSE
> Neredeyse kişisel bilgisayarlar haya-
tımıza girdiğinden bu yana klavye ve 
fare kullanıyoruz. Olmazsa olmaz bu iki 
aksesuar yıllar içinde teknolojik anlam-
da gelişme gösterse de form ve tasarım 
olarak pek de değişikliğe uğramış değil. 
Microsoft’un Modern serisi klavye ve 
faresi ise görünümleriyle bu algıyı değiş-
tirmeyi amaçlıyor. Chicklet tarzı tuşlara 
ve alüminyum çerçeveye sahip klavye, 
parmak izi tarayıcısıyla Windows Hello 
güvenlik sistemini kullanmanızı sağlıyor. 
Klavyeye benzer çizgilere sahip fare, 
düşük enerji harcayan Bluetooth tekno-
lojisiyle bilgisayara bağlanıyor.

SONBAHAT 2017
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KOÇ: 10 Ekim’de Jüpiter 
ortaklaşa parasal alanınıza 
kayıyor. Bir yıl boyunca 
ortak para işlerinizde, part-

nerinizin parasal durumunda, vergi, 
kredi, faiz, miras, nafaka işlerinizde 
fırsatlar karşınıza gelebilir. Özel haya-
tınızda sevdiğiniz kişiyle beraber ala-
cağınız gelecek sorumlulukları, esnek 
adımlar ve kalıcı sonuçlar 13-16 Ekim 
tarihlerinde karşınıza gelecek. 04 Ka-
sım’daki dolunay, parasal alanlarınızı 
etkiliyor. Parayla bağlantılı işlerinizde 
istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. 
Aralık ayında göz dolduracaksınız. 
Kasım sonu harekete geçtiğiniz her tür 
konuda işlerinizi bir an önce halledin 
zira 03 Aralık’ta Merkür geriliyor. Ya-
bancılarla yapılacak işlerinizde, hu-
kuk, medya, yayıncılık alanlarınızda 
harekete geçmek yerine işlerinizi ta-
mamlamak önemli olsun.

BOĞA: 02-03 Ekim tarihle-
rinde özel hayatınızda gü-
zel gelişmeler yaşanabilir. 
19 Ekim’deki yeniay, sizin 
iş, hizmet ve sağlık alan-

larınızda gerçekleşecek. Yani işiniz-
le ilgili her tür konudaki yeni plan ve 
projelerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ka-
sım ayında özel hayatınız adeta çiçek 
açıyor. 18 Kasım’daki yeniay da özel 
hayatınızda almanız gereken kararla-
rınızı uygulayabilirsiniz. 20 Aralık’ta 
Satürn Oğlak burcuna geçiyor. Eğitim, 
seyahat, yabancılarla yapılacak işler, 

ticaret, medya, hukuk, uzak çevre 
alanlarınızda  ve gelecek planlarınızda 
çok önemli derslerle karşılaşacağınız 
bir iki buçuk yıllık döngüye giriyor-
sunuz. 21 Aralık’tan sonra seyahatle-
riniz hızlanıyor. Eğitimsel konularda 
da kendinizi göstermekten hoşlanıyor 
olacaksınız.

İKİZLER: 10 Ekim’de 
Jüpiter’in iş  ve hizmet 
alanlarınıza geçmesiyle 
birlikte iş hayatınızdaki 
şanslara kucak açabilirsi-

niz. İş değişimleri, yeni projeler, yeni 
adımlar sizi heyecanlandıracak. 18-26 
Ekim’de çok etkili, istediğiniz bir iş 
karşınıza gelebilir ya da bir proje sizi 
fazlasıyla heyecanlandırabilir. 07 Ka-
sım itibarıyla iş yapmayı seveceksiniz. 
Beraber çalıştığınız insanlarla ilişkileri-
nizi güzelleştirebilir, uyumlu ortaklık-
lar çıkarabilirsiniz. Özel ilişkilerinize, 
evliliğe ve her tür ilişkinize dair önemli 
kararlarınızı 18 Kasım’daki yeniay ve 
sonrasında vermelisiniz. Ortaklı işle-
rinizin sorumlulukları ve sıkıntıları 03-
06-10-25 Aralık’ta karşınıza gelebilir. 
Yeniliklerden ziyade alınmış kararları 
uygulamak için 18 Aralık’taki yeniayı 
kullanabilirsiniz. 25 Aralık’ta çocuğu-
nuzun veya aşk hayatınızın parasal 
sorumluluğunu üstleneceksiniz.

YENGEÇ: Ekim başı gü-
zelliklerle geliyor. Bol-
luğu, bereketi, keyfi ve 
huzuru aile ortamlarınız-
da yakalayabilirsiniz. 05 

Ekim’deki dolunayda ilginizi kariye-
rinize yönelteceksiniz. İş hayatınızda 
istediğiniz sonuçlar karşınıza gelebilir. 
17-25-28 Kasım tarihlerinde iş sorum-
luluklarınızı arttıracak, bir yandan da 
bu işlerin altına girmekten hiç çekin-
meyeceksiniz. Yeni projeye başlaya-
caksanız ya da iş değişimi yapacaksı-
nız 18 Kasım’daki yeniayı bekleyin. 03 
Aralık’ta Merkür gerilemesi iş hayatı-
nızdaki ifade de sıkıntıları ve aksilikleri 
karşınıza getirebilir. Artık biliyorsunuz 
Merkür gerilerken yeni bir işe başla-
mayın, önemli başlangıçlardan kaçı-
nın. 03-23 Aralık tarihleri arasında eski 
ve tamamlanması gereken işlerinizin 
üzerine düşebilirsiniz.

ASLAN: 10 Ekim’den son-
raki dönemde Jüpiter ev, 
aile ve yuva alanlarınız-
da size çok güzel fırsatlar 
sunmaya başlayacak. Bu 

dönemde aile ilişkileriniz güçlenecek 
ve evinize daha fazla zaman ayıra-
caksınız. 19 Ekim’deki yeniay satış, 
reklam, pazarlama, sosyal medya, 
yayıncılık işlerinizdeki başlangıçları 
karşınıza getirebilir. 04 Kasım’da ka-
riyerinizde ve işinizde önemli bir so-
nuçla karşılaşabilirsiniz. Bugüne kadar 
harcadığınız çabalarınızın sonuçlarını 
almanın tam zamanı. 22 Kasım’dan 
sonra eğlenceli konu ve olaylar önem 
kazanmaya başlıyor. Çocuğunuzla 
daha çok vakit geçireceksiniz, aşk ha-
yatınızda kendinizi daha fazla önem-
seyeceksiniz. 20 Aralık’tan sonra Sa-
türn iş, hizmet alanlarınızda iki buçuk 
yıl boyunca sizi test etmeye başlıyor. 
İşinizi ve yapacaklarınızı gözden geçi-
recek, gerçekten sizi mutlu eden mes-
leğin, işlerin peşinden koşacaksınız. 21 
Aralık’tan sonra iş sorumluluklarınız 
üstünüze binebilir. Bu dönemde biraz 
yorulabilirsiniz. Ancak çok güzel fır-
satlar da sizi bekliyor olacak.

BAŞAK: 02-03 Ekim’de 
parasal konularda iste-
diğiniz güce sahip olabi-
leceksiniz. Riskli adımlar 
için destekleniyorsunuz. 

05 Ekim’deki dolunay, sizin ortakla-
şa para alanlarınızda gerçekleşiyor. 
Parasal konularda başlattığınız işlerin 
karşılığını almaya hazırsınız. Kasım 
ayında ticari becerileriniz yüksek, 
kazançlarınız konusunda 04 Kasım’a 
dikkat edin. Anlık davranışlarınızla ti-
cari ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz. Aile 
hayatınızda ev alım, satım, arazi alış-
verişleri, arsa alımı gibi konular 05 Ka-
sım’dan sonra hız kazanabilir. Aralık 
ayı ilginizi yuvanıza ve ailevi konulara 
yönelteceksiniz. Bu alandaki önem-
li sorumluluklar son görev olarak 06 
Aralık’ta karşınıza gelebilir. 03 Aralık’ta 
Merkür ün gerilemeye başlaması, ai-
lenizle olan iletişiminizi sıkıştırabilir. 
21-25  Aralık’ta aşk hayatınızın sorum-
luluklarını üstlenecek, daha kontrollü 
bir şekilde yolunuzda ilerlemek iste-
yeceksiniz.

Hande Kazanova’dan
EKİM-KASIM-ARALIK 2017 

BURÇ YORUMLARI

ASTROLOJİ



TERAZİ: 10 Ekim’den son-
ra bir yıl boyunca parasal 
konularda şansınız yüksek 
çalışacak. Maddi olarak 
eliniz bollaşıyor. Ancak 

yine harcamalarınızda dikkatli olun, 
savurganlık yapmayın. 17 Ekim’den 
sonra ticaret hayatınız hızlanabilir, 
becerilerinizi parasal işlerinizde gös-
termeye başlıyorsunuz. 04 Kasım ve 
sonrasında partnerinizin ve sizin or-
taklaşa para haneniz önem kazana-
cak. Kazanımlarınızı değerlendirme-
nin, yatırıma dönüştürmenin yollarını 
bu dolunay ile beraber arayabilirsiniz. 
Aralık başında özel hayatınızdaki çe-
kişmelere dikkat etmelisiniz. 01 Ara-
lık’ta sevdiğiniz kişiyle anlaşmak kolay 
görünmüyor. Bir karar vermeden so-
nuçlarını iyice tartıp düşünün. 20 Ara-
lık’tan sonra Satürn artık ev aile yuva 
alanlarınızda sizi test etmeye başla-
yacak. Yaklaşık iki buçuk yıl boyunca 
ailevi düzeniniz ve yuvanızda önemli 
sorumluluklar üstleneceksiniz. Aile 
hayatınızda önemli işler ve sorumlu-
luklar 25 Aralık’ta devrede.

AKREP: 17 Ekim itiba-
rıyla fikir ve görüşlerinizi 
rahatlıkla uygulayacak-
sınız. Görüşmeleriniz ve 
konuşmalarınız artıyor. 18 

Ekim ve 26 Ekim tarihlerini bir kenara 
not edin. İnanılmaz şanslar ve fırsatlar 
bu dönemde iş alanlarınızda karşınıza 
çıkabilir. 07 Kasım’dan sonra görün-
tünüze önem verecek, önemli deği-
şimler için harekete geçeceksiniz. 18 
Kasım’daki yeniay maddi konulardaki 
her tür başlangıcınız ve adımlarınız için 
sizi destekliyor. Kasım sonunda ka-
zançlarınıza odaklanacaksınız. 25-28 
Kasım’da sorumluluklarınız artacak. 
Maddi sorumluluklarınız, konuşma-
larınız ve harcamalarınız aralık ayında 
tavan yapabilir. Tüm ticari işlerinizi 03 
Aralık’a kadar halledin zira senenin 
son gerilemesini Merkür para eviniz-
de yaşatacak. Bu tarihten sonra güzel 
günleriniz var ama daha önceden iş 
yaptığınız insanlarla temasta olmaya 
çalışın. 06-10-13-15 Aralık’ta eski, ko-
nuşulmuş işlerinizde anlaşmalarınızı 
devreye sokabilirsiniz. Bu tarihlerde 
yeni anlaşmalarda devrede olabilir. 

YAY: 02-03 Ekim tarihle-
rinde iş hayatınızda güçlü 
getiriler altında olacaksı-
nız. 05 Ekim’de toplum 

önünde ve kariyer işlerinizde herkes 
sizi konuşabilir. 17 Ekim’den sonra 
iletişiminizi biraz geriye çekebilirsiniz. 
05 Kasım itibarıyla artık planlarınızı 
ve projelerinizi konuşabileceğiniz bir 
döneme geçiyorsunuz. Biraz ifadeniz-
de rahatlayacaksınız, özel hayatınızda 
da rahatlamalar ön plana geçecek. 07 
Kasım itibarıyla sosyalliğinizde artık 
biraz çekilmeler oluşabilir. Bir yandan 
kimliğinizi sosyal ortamlarda göster-
mek isteyeceksiniz ama işlerinizi geri 
plandan yürütmek de isteyebilirsiniz. 
03 Aralık’ta Merkür son kez geriliyor. 
Kişisel alanınızda gerileyeceği için 
önemli anlaşmalardan ve görüşme-
lerden 23 Aralık’a kadar kaçının. 20 
Aralık’tan sonra Satürn para alanları-
nıza kayacak ve iki buçuk yıl boyunca 
parasal alanda size çok şey öğrete-
cek sevgili yaylar. Parasal konularda 
önemli sorumluluklar 25 Aralık’ta dev-
rede.

OĞLAK: 02-03 Ekim’de 
geleceğinizi ilgilendiren 
işlerinizde, kendinizi ge-
liştireceğiniz alanlarda 

hayat sizi fazlasıyla destekliyor. Gü-
cünüzü çevrenizdeki insanlara akta-
racaksınız. 14 Ekim’den sonra patron-
larınız ve iş verenlerinizle ilişkilerinizi 
güçlendireceğiniz bir döneme giriyor-
sunuz. 19 Ekim’deki yeniayı muhakkak 
kullanın, aldığınız kararları harekete 
geçirin ve adımlar atın. 24-26-28 Ekim 
tarihlerinde şans sizden yana. Kasım 
başı yine etkili aylarınızdan sevgili 
oğlaklar. Sosyal çevrenizdeki hare-
ketlilikler özel hayatınızda biri yoksa 
aşkı ve fırsatları karşınıza getirebilir. 
20 Aralık’tan sonra hayatınızı yeniden 
kuracağınız ve yapılandıracağınız bir 
döneme giriyorsunuz. Çalışma so-
rumluluklarınız çok artacak ama siz 
sorumluluklarını bilen ve seven bir 
insansınız. 21 Aralık’tan sonraysa ken-
dinize güveniniz yerine geliyor. Kim-
liğinizi ortaya çıkartacaksınız, plan ve 
projelerinizi uygulayabileceksiniz, güç 
kazanacaksınız. Sizi güzel günler bek-
liyor olacak.

KOVA: 102-03 Ekim ta-
rihlerinde maddi anlam-
da destekleriniz yüksek, 
manevra kabiliyetiniz ar-
tıyor. 10 Ekim’den sonra 

harika bir döneme giriyorsunuz... Bir 
kere kariyer ve iş alanlarınızda artık 
rüzgarı arkanıza alacak ve çok önemli 
açılımlar elde edeceksiniz. 26 Ekim’de 
hayatınızı ilgilendirecek çok önem-
li bir iş fırsatı kucağınıza düşecek. 13 
Kasım’da iş hayatınızda harika ilişkiler 
kuracak, çok özel teklifler alacaksınız. 
Patronlarınızdan veya sizden daha 
yüksek makamda bulunan insanlar-
dan göreceğiniz iltifatlar, güzellikler 
başarılarınızı daha da arttıracak. 09 
Aralık’tan sonra kariyerinizde kendini-
zi gösterecek, kendi etkili ve kontrolcü 
gücünüzü kariyerinize yansıtacaksınız. 
Bu çok etkili bir dönem. 21 Aralık’tan 
sonra hayatınızda önemli kapanışlar, 
önemli bir temizlik dönemi başlıyor. 
Ama bu sizi korkutmasın bir dönemi 
bitireceğiniz bir sürece gidiyorsunuz. 
Kariyerinizdeki hızlı rüzgârla sorumlu-
luklarınızla ilerlerseniz sizi kimse dur-
duramaz sevgili kovalar.

BALIK: 02-03 Ekim’de 
çevrenizin sağlayacağı 
önemli organizasyonlardan 
veya etkinliklerden para ka-
zanabilirsiniz. 05 Ekim ve 

civarında elinize bir miktar para geçe-
bilir. İşlerinizin sonuçlarıyla karşılaşa-
bilirsiniz. 24-26-28 Ekim tarihlerinde 
eğitim, seyahat, ticaret, hukuk, yaban-
cılarla yapılacak işler, ithalat, ihracat, 
uluslararası ticaret konularında önemli 
görüşmeler devreye girecek. 03-09-
11-13 Kasım tarihlerinde şans rüzgârını 
arkanıza alacak, istediğiniz gibi ese-
ceksiniz. 09 Kasım’da güçlü, otoriter, 
kendi alanında tanınmış insanlar yap-
tığınız işlerde sizi destekliyor olacak. 
03 Aralık’ta kariyer evinizde Merkür 
gerilemeye başlayacak. 23 Aralık’a 
kadar önemli başlangıçlardan uzak 
durun. Yarım kalmış işlerinizi tamam-
lamak için bu dönemi kullanmalısınız. 
09 Aralık’tan sonra daha da hareket-
leniyorsunuz. 18 Aralık’ta bir kez daha 
kariyer evinizde bir yeni ay oluşacak. 
Beş gün sonra Merkür düzeldiğinde 
kariyeriniz için harekete geçebilirsiniz.
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EtkinliklerTERRACITY

En İyi Eğlence TerraCity’de
TerraCity Yılbaşı Alışverişinin Tek Adresi
Robotlarla Dijital Beceriler



TerraCity Alışveriş Merkezi açıldığı ilk günden itibaren Antalyalılara farklı bir atmosferde alışveriş 
yapma imkânı sunuyor. TerraCity her yıl çok sayıda gerçekleştirdiği eğlence, kültür-sanat ve 

spor ağırlıklı etkinlikleri ile Antalya’nın premium alışveriş merkezi olmaya devam ediyor.

TerraCity Alışveriş Merkezi 2017 yılı içerisinde düzenlediği Sevgililer Günü Cem Adrian-
Birsen Tezer konserleri, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konseri, Gençlik Festivali, 

Hayalindeki Mesleği Seç çocuk aytölyesi, My Little Pony etkinliği, Nerf Kapışmaya Hazır Olun 
etkinliği, Nevruz Festivali, Runatolia Maratonu kapsamında TerraCityRun ve Yüksek Topuk 

Koşusu, Yaza Merhaba bisiklet kampanyası ile küçükten büyüğe herkese eğlenceli anlar yaşattı.

Ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılar ve aldığı ödüller ile de TerraCity Alışveriş 
Merkezi 2018’de de Antalya’nın en prestijli Alışveriş Merkezi olmaya devam edecek.

TERRACITY’DE

Runatolia

En iyi eğlence
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TerraCity Gençlik Festivali

My Little Pony

SONBAHAR 2017

Ayhan Sicimoğlu

Sevgililer Günü

TerraCity Gençlik Festivali

Yaza Merhaba
Bisiklet Kampanyası
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Antalya’nın yaşam merkezi TerraCity Alışveriş 
Merkezi’nde yeni yıl için geri sayım başladı.

Her zaman ziyaretçilerine yeni bir dünyanın 
kapılarını aralayan TerraCity bu yıl da ışıl ışıl yeni 
yıl süslemeleri ile büyük küçük herkesin beğenisini 
toplayacak. Yeni yıl süslemeleri kapsamında 
AVM girişine yerleştirilen 6 metre yüksekliğinde 
ve yüzlerce led ile aydınlatılmış rengeyiği bu 
yılda ziyaretçilerimizin selfie duraklarından biri 
olacak. Ziyaretçilerimizi AVM içinde yılbaşı temalı 
sürpriz senaryolar, sekiz metre uzunluğunda 
etkileyici onlarca süsleme ile ışıklandırılmış devasa 
büyüklükte yılbaşı ağacı ve önünde yer alan kral 
koltuğu karşılayacak. Burada eğlenceli anlarınızı 
fotoğraflayarak unutulmayacak güzel anılar 
oluşturacaksınız.

TerraCity Alışveriş Merkezi Çocuk Kulübü’nün 
-1. kata kurulacak özel atölye alanında çocuklar 
özel malzemelerle hem yaratıcılıklarını gösterecek 
hem de eğlenecek. Etkinliklerimiz tüm çocukların 
katılımına açık ve ücretsizdir.

Ziyaretçilerimiz eşsiz yeni yıl dekoru ile yılbaşı 
atmosferini doyasıya yaşarken birçok markanın 
sunmuş olduğu yılbaşına özel kampanya ve 
indirimler ile de alışveriş keyiflerini arttıracak.

Yeni yıla merhaba demeye hazırlandığımız 
bugünlerde yılbaşına dair ne varsa bütün heyecanı 
ile dolu dolu yaşamak için Antalyalıları TerraCity 
Alışveriş Merkezi’ne bekliyoruz.

YILBAŞI ALIŞVERİŞİNİN 
TEK ADRESİ

TerraCity



109

TerraCity Robot Kulübü ile çocuklar dijital 
becerilerini ve bilimsel düşünme yöntemlerini 
geliştirecek. Çocukların hem keyif alacağı, hem 
öğrenebilecekleri workshoplar, robot operatörlüğü 
eğitimi ve yaş gruplarına göre zorluk seviyeleri 
belirlenerek iki takım halinde yarışmalarla eğlenceli 
bir hale dönüşüyor. En eğlenceli kısmı ise gayret ve 
başarıları simgeleyen “Robot Kulübü” rozetleriyle 
ödüllendiriliyorlar. TerraCity’de gerçekleşecek olan 
“Robot Kulübü” etkinliğimize üye olmak isteyenlerin 
etkinlik alanında bulunan kayıt masasında üyelik 
formunu doldurmaları yeterlidir. Robotları merak 
eden, ilgi duyan tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.

DİJİTAL BECERİLER
Robotlarla

SONBAHAR 2017



TERRACITY

ACCESSORIZE 324 50 91
ADIDAS 323 68 30 / 533 682 44 63
ADIDAS KIDS 318 17 84-81
ADL 323 91 90-80-70
AKTURLAND CITY 318 10 08
ALDO 318 15 12
ALTINYILDIZ CLASSICS 324 90 78
ANTALYA FIX 318 15 88
ARMAĞAN OYUNCAK 324 78 24
ARMANI JEANS 318 17 00
ASC SILVER 0553 438 44 33
ATASAY  318 11 18
AY-YILDIZ 318 11 99
B&G STORE 318 11 01
BAMBİ 323 43 77-78
BAY DÖNER 318 17 16 
BELMONDO TRAVEL 323 47 40
BERNARDO 323 71 02 - 0530 385 24 56
BERSHKA 324 17 08
BEYMEN BUSINESS 324 90 75 / 0530 969 98 32
BEYMEN CLUB 318 17 77
BOMBTY 0544 631 41 20
BOYNER SPORTS 324 61 61
BURBERRY 324 19 35 / 530 232 86 79
BURGER KING 323 86 99 / 530 265 84 48
CAMPER 324 86 79
CAR WAX / OTO YIKAMA 318 16 17
CARL’S JR. 318 16 15
CELLA 323 42 02 
CEYO 323 35 46
CHAKRA 324 88 48
CHAY TEA 0530 385 70 60 
CHICCO 318 17 95
CINEMAPINK 318 16 91
COLIN’S 324 39 90
COQUET  0541 263 78 52
D&R 318 15 97
DAGİ 324 23 55
DAMAT ADV TWEEN 324 09 69
DE FACTO 324 08 41
DEICHMANN 323 58 21
DERİMOD  324 25 89
DESA 318 17 79
DESÜ TERZİ 324 49 49
DIVARESE 318 17 90
DRY CENTER 318 15 55
EFOR 323 94 02
EKOL 318 10 10
EMO OPTİK 323 81 60 / 323 81 70
ENGLISH HOME 0850 290 39 07
FAİK SÖNMEZ 323 74 79
FENERIUM 324 78 66
FESLİKAN MANTI 323 80 35
FLO 324 13 08
FLORMAR 0533 031 02 84
FOREVER NEW 318 12 90
G-LINGERIE 318 16 75
GANT 324 88 05
GAP 324 95 36
GIZIA 318 17 80
GOLDEN ROSE 318 17 18
GÖZ GROUP 318 17 67
GRATİS 318 17 07
GUESS 324 90 22
HACIOĞLU LAHMACUN 318 10 18-19
HARIBO 0542 514 28 94
HATAY YÖRESEL 318 15 85
HD İSKENDER 323 03 76
HOTİÇ 323 59 63
HUGO BOSS 323 17 56
HUMMEL 323 41 22 - 0530 555 51 14
INTERSPORT 323 46 01
İNCİ 323 65 08 / 0541 937 40 56
İPEKYOL 324 75 28
JACK & JONES 318 11 33
JOURNEY 0530 968 60 56
JUICE PLANET 0537 266 97 12
JUMBO 318 17 12
KARACA 318 15 50 – 318 16 60
KARE DÖVİZ 324 51 51 / 324 83 84
KEMAL TANCA 324 95 90
KEYFCASE 0553 836 90 90
KFC 0507 446 46 80
KIEHL’S 0850 221 34 99
KİP 323 58 90
KOTON 324 82 88
KÖFTECİ RAMİZ 324 80 68
LACOSTE 324 18 35
LC WAIKIKI 324 80 34
LEVI’S 318 11 10

L’OCCITANE 318 15 14
LOFT 318 15 24
LOSTRA PODYUM 33 0535 319 92 89
LOVE MY BODY 323 38 60
LUFIAN 324 57 77
MAC 318 13 02
MACRO CENTER 0850 229 86 71
MADAME COCO 324 86 87
MANGO 324 38 94 / 324 37 70
MANGO MAN 318 16 01
MARKS & SPENCER 323 88 12
MASSIMO DUTTI 324 80 20
MAVİ 323 91 59 / 323 57 36
MC DONALD’S 323 69 12
MEDIA MARKT 0850 222 15 00
MEY KUAFÖR 324 78 58-59
MICHAEL KORS 324 93 64
MIDPOINT 324 12 35
MOTHERCARE 324 89 65
ND TANTUNİ&KUMPİR 318 16 66
NETWORK 324 55 10 / 0530 973  42 10
NEW BALANCE 324 77 79
NIKE 323 48 01
NINE WEST 324 25 92
OLEG CASSINI 318 15 11
OPTICITY  323 90 26-36
ÖZSÜT 324 20 68
PANÇO 0530 974 70 40
PANDORA 318 15 05
PENTİ 324 77 29
PET CITY 324 93 79
PIERRE CARDIN 323 78 20 / 0549 741 99 17
PIZZA HOUSE 0533 032 37 83
PİDEM 323 14 48-49
POLO GARAGE 324 91 19
POPEYES 0533 282 95 02
PULL & BEAR 324 92 22
RAMSEY 323 58 80
ROBERTO BRAVO 318 15 90
ROBERT’S COFFEE 323 63 62
ROMAN 324 52 32
SAAT & SAAT 324 77 13
SAMSONITE 318 15 18
SAMSUNG 318 11 23
SAMSUNG D. P.  323 14 99
SARAR 324 95 96
SEPHORA 318 11 60
SEVİL 324 52 88 - 89
SHOP & SHOES 323 29 00
SIX 323 22 08
SKECHERS 318 15 26
SPX 324 15 42
STARBUCKS COFFEE 324 69 04
STEFANEL 323 84 24
STEP BY STEP 323 19 11
STRADIVARIUS 323 29 22
SUBWAY 318 00 72
SUPERSTEP  323 97 17
SUPPLEMENTER 318 17 68
SUWEN 318 12 00
SÜTBEYAZ MUHALLEBİCİSİ
SWAROVSKI 318 10 20
SWATCH 318 17 71
TAHAL KUYUMCULUK 318 15 08 
TANCA PLUS 318 15 00
TAVUK DÜNYASI 318 15 40
TEFAL 324 95 31 / 0549 277 48 43
TERGAN DERİ 318 12 22
THE BODY SHOP 324 68 16
TOBACCO SHOP 323 59 39
TOMMY HILFIGER 323 41 15 / 0542 448 00 36
TURKCELL 318 10 00
TÜRK TELEKOM 0507 317 24 24
TWIST 324 79 10
U.S. POLO 323 92 14 / 0549 749 07 08
VAKKO BOUTIQUE 225 11 27
VAKKORAMA  225 16 63 
VETRINA 318 11 48
VIALLI SILVER 0533 232 86 56
VODAFONE 0549 731 03 54
WATSONS 324 86 60 
WEEKEND BY MAXMARA 318 11 46
YARGICI 318 15 22
YATSAN 316 16 89
YILMAZ OPTİK 318 10 80
ZARA 324 56 22
ZARA HOME 323 96 97
ZEKİ TRİKO 323 53 94
ZEN PIRLANTA 323 76 20
ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI 318 17 88

MAĞAZA ADI MAĞAZA ADITELEFON TELEFON

Magaza Listesi
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AYAKKABI & DERİ

BÜYÜK MAĞAZACILIK

ÇOCUK GİYİM

DEKORASYON & EV EŞYASI

ELEKTRONİK

HİPERMARKET

SERVİS

KADIN & ERKEK GİYİM

KİTAP & KIRTASİYE & OYUNCAK

SAAT & MÜCEVHER & AKSESUAR

SAĞLIK

SPOR GİYİM

EĞLENCEKAFE & RESTORAN

Yürüyen Merdiven
Escalator

Asansör
Lift

Engelli WC
Handicapped WC

WC Bebek Bakım Odası
Baby Care Room

ATM

K9

K10

K11K13
K12

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

FAİK S NMEZ 152
FESLİKAN MANTI 122
FLORMAR 128
G-LINGERIE 137
GRATİS 133
HACIO LU LAHMACUN 123
HD İSKENDER 117-118
JOURNEY 130
JUICE PLANET K11
KARE D VİZ 126
KEYFCASE K12
KFC 115
KİP 135
K FTECİ RAMİZ 161
LOVE MY BODY 150
MCDONALD’S 162
MOTHERCARE 148
ND TANTUNİ & KUMPİR 120
OPTICITY 160

ÖZSÜT 164-165
PAN O 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 MUTFA I 116
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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 MUTFA I 116

. Kat Planı

3 K13
CINEMA PINK
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TERRACITY

ACCESSORIZE 47
ARMANI JEANS 64
BURBERRY 51
DERİMOD 77
DESA 56
DIVARESSE 54
EMO OPTİK 45
GANT 44
GAP 59
GÖZ GRUP 55
HOTİ  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

AYAKKABI & DERİ

BÜYÜK MAĞAZACILIK

ÇOCUK GİYİM

DEKORASYON & EV EŞYASI

ELEKTRONİK

HİPERMARKET

SERVİS

KADIN & ERKEK GİYİM

KİTAP & KIRTASİYE & OYUNCAK

SAAT & MÜCEVHER & AKSESUAR

SAĞLIK

SPOR GİYİM

EĞLENCEKAFE & RESTORAN

GİRİŞ  ENTRANCE GİRİŞ  ENTRANCE

Danı ma Yürüyen Merdiven
Escalator

Asansör
Lift

Engelli WC
Handicapped WCIn ormaton

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

KEMAL TANCA 96
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
SAAT & SAAT 83
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 K5
ZEKİ TRİKO 98

AYAKKABI & DERİ

BÜYÜK MAĞAZACILIK

ÇOCUK GİYİM

DEKORASYON & EV EŞYASI

ELEKTRONİK

HİPERMARKET

SERVİS

KADIN & ERKEK GİYİM

KİTAP & KIRTASİYE & OYUNCAK

SAAT & MÜCEVHER & AKSESUAR

SAĞLIK

SPOR GİYİM

EĞLENCEKAFE & RESTORAN

K4

K5

K6

K7 K8

WC Yürüyen Merdiven
Escalator

Asansör
Lift

Engelli WC
Handicapped WC

Bebek Bakım Odası
Baby Care Room

1. Kat Planı
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ALDO 110
ATASAY 104
BERSHKA 102
BEYMEN BUSINESS 80
BEYMEN CLUB 91
BOYNER SPORTS 94
CAMPER 85
CELLA K8
FOREVER NEW 89
GIZIA 81
GOLDEN ROSE K7
GUESS 101

KEMAL TANCA 96
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
SAAT & SAAT 83
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
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K5
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K7 K8

WC Yürüyen Merdiven
Escalator

Asansör
Lift

Engelli WC
Handicapped WC

Bebek Bakım Odası
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TERRACITY

ADIDAS 23
ASC SILVER K2
BAMBİ 28
BELMONDO TRAVEL 7
BERNARDO 36
CHAKRA 32
COLIN’S 12
DEICHMANN 30
D&R 1A
ENGLISH HOME 35
FENERIUM 31
FLO 21
HARIBO K1
HUMMEL 24

INTERSPORT 10
JACK&JONES 18
JUMBO 3
KARACA 37
LEVI’S 11
LOFT 17
MACRO CENTER 1
MADAME COCO 5
MANGO MAN 26
MAVİ 27
MEDIA MARKT 20
MEY KUAFÖR 2
NIKE 16
PANDORA 15

ROBERT’S COFFEE 39
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

-1. Kat Planı

AYAKKABI & DERİ

BÜYÜK MAĞAZACILIK

ÇOCUK GİYİM

DEKORASYON & EV EŞYASI

ELEKTRONİK

HİPERMARKET

SERVİS

KADIN & ERKEK GİYİM

KİTAP & KIRTASİYE & OYUNCAK

SAAT & MÜCEVHER & AKSESUAR

SAĞLIK

SPOR GİYİM

EĞLENCEKAFE & RESTORAN

K1
K2

WC Yürüyen Merdiven
Escalator

Asansör
Lift

Engelli WC
Handicapped WC

Bebek Bakım Odası
Baby Care Room

· ANTALYA FIX
· DESÜ TAILOR
· DRY CENTER
· HATAY YÖRESEL ÜRÜNLER
· LOSTRA PODYUM 33
· PETCITY
· PRAYER ROOM

OTO YIKAMA
CAR WAX-2 -3 -4
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