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Antalya’nın yaşam merkezi ve buluşma noktası TerraCity’de alışveriş deneyimi 
yenilenerek, yeni heyecanlarla devam ediyor. Kış aylarını dolu dolu etkinliklerle 
ardında bırakan TerraCity, yepyeni etkinliklerle baharı karşılıyor. 

Kış aylarının en güzel dönemi olan yılbaşı haftasını ziyaretçilerimizle birlikte 
TerraCity’nin dış alanına kurulan WinterCity’de neşe içinde geçirdik. Her gün canlı 
müzik ve kar yağışı gibi birçok sürpriz etkinliğe ev sahipliği yapan WinterCity’de 
atlıkarınca minik ziyaretçilerimizin kalbini fethetti. Ziyaretçilerimiz eşsiz yeni 
yıl dekoru ile yılbaşı atmosferini doyasıya yaşarken TerraCity’nin sunduğu VIP 
hizmetlerinden; bellboy ve hediye paketleme servislerinden de ücretsiz faydalandı. 

Antalyalılar her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü’nde TerraCity’de buluştu. 
“Aşkın Ritmini TerraCity’de Yakala” mottosuyla düzenlediğimiz etkinlerde Türkiye’nin 
önde gelen sanatçılarından Ceren Aksan, Sunay Akın, İlhan Şeşen, Ayşe Sicimoğlu ve 
Ayhan Sicimoğlu’nu ağırladık. Ziyaretçilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçılar 
konser sonrasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Ayrıca 
Ceren Aksan ve İlhan Şeşen röportajlarını da dergimizin sayfalarında okuyabilirsiniz. 

Ziyaretçilerine her zaman yeni bir dünyanın kapılarını aralayan TerraCity’de kültür 
sanat buluşmalarımız ile Antalyalıları Türkiye’nin ünlü isimleriyle bir araya getirmeye 
devam ediyoruz. Eğitim dünyasının duayenlerinden Dr. Özgür Bolat, ünlü oyuncu 
Ceyda Düvenci ile sağlık ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç TerraCity’de 
Antalyalılarla buluşan isimler arasındaydı.

Antalya’nın artık bir spor festivaline dönüşen koşusu Runatolia, bu yıl 14’üncü kez 
sporcuları ağırladı. Destekçileri arasında olmaktan her zaman gurur duyduğumuz 
Runatolia organizasyonun en ilgi çekici etkinliği Yüksek Topuk ve Minik Adımlar 
Koşusu yine TerraCity’de gerçekleşti. Bu yıl ilk defa TerraCity’de düzenlenen 
BabyRun Bebek Emekleme Yarışması eğlenceli olduğu kadar heyecanlı anlara da 
sahne oldu. Sporu ve sağlıklı yaşamı benimsemiş her yaştan Antalyalının koşarak ya 
da yürüyerek katılabildiği TerraCityRUN, bu yıl da 10 kilometrelik parkurda yapıldı. 
Yarışmalarımıza katılan tüm Antalyalılara buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.

TerraCity vitrinlerine yansıyan baharın renkli yüzünü Trends’in moda sayfalarında 
da göreceksiniz. Sadece gardırobunu değil, kendini de bahara hazırlamak isteyen 
okurlarımız güzellik ve diyet konularımıza göz atabilir. Elbette baharın en özel günü 
Anneler Günü’nü unutmadık. Annesine en özel hediyeyi almak isteyen okurlarımız 
için önerilerimiz hediye sayfalarımızda. Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019’un 
en ilginç ürünleri, burçlara göre dekorasyon stil önerileri, film tutkunları için 
hazırladığımız seyahat rotaları gibi birbirinden ilginç konularımızı zevkle ve ilgiyle 
okuyacağınızı umuyoruz.

Yeni etkinliklerimizde ve yeni sayımızda görüşmek dileğiyle...

Rengârenk Bir
TerraCity
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ADVERTORIAL

adL

RENK VE 
DESENLERİN TÜM 

ENERJİSİ adL 
İLKBAHAR/YAZ 2019 
KOLEKSİYONU’NDA 

BİR ARAYA 
GELEREK MODERN 

VE ŞEHİRLİ adL 
KADINININ STİLİNİ 

GÜÇLÜ KILMAYA 
DEVAM EDİYOR. 

RENKLERİN DİNAMİZMİ 
İLE CESARET SEZONU!
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Mutlu ve stil sahibi kadının markası adL, 
klasiklerin en iyi yorumlanmış halini seven 
kadınlar için tasarlanan Working Chic stilinde 
rahatlığı ön planda tutan ve genç tasarımlar 
arayan kadınlar için tasarlanan C-Line ve hem 
renk hem de dokusunda doğadan ilham alan 
Nature Love olmak üzere üç temel temadan 
oluşturduğu koleksiyonunda yeni mevsime 
uyum sağlayan kilit tasarımları keşfetmeye 
davet ediyor.

WORKING CHIC: Çiçekler, çizgiler, hayvan 
desenleri, şal deseni, ip ve zincir desenlerin ön 
planda olduğu bu line’a sezonun en yeni trendi 
parlak fuşya ve parlak yeşil eşlik ediyor. Triko, 
renkli ve şortlu takımlar öne çıkarken, bol paça 
pantolonlar ve  bağlama detay koleksiyona 
hareket katan diğer kesimler.

C-LINE: Koleksiyonun en geç line’ı olan 
C-Line’ın ana karakterini çizgi, marin ve etnik 
desenler oluşturuyor. Detaylarda  nakışlar,  
gipe ve danteller öne çıkarken lacivert, kırmızı, 
pembe ve yeşil renk katıyor.

NATURE LOVE: Pamuk, keten gibi %100 doğal 
kumaşlardan oluşan Nature Love temasının ana 
karakterini tropik desenler oluşturuyor. Tropik 
desenlerin hareketliliği yazın fresh ruhunu 
yansıtırken, marine çizgiler zarif detaylarıyla 
sıcak yazı karşılıyor. Doğadan ilham alarak 
oluşturulan koleksiyona hakim olan renk 
yeşiller, turuncular, kırmızılar, sarılar, camel ve 
bejler dinamizmi artırırken modaseverlere yazın 
en doğal halini yaşatmayı vadediyor.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tasarım 
Direktörü Zehra Işık, “Yaz sezonu moda 
sektörüne her zaman heyecan verici kıpırtılar 
ile merhaba der. Biz de SS’19 koleksiyonumuz 
için tasarım sürecimizi bu yıl doğadan ve 
renklerden ilham alarak oluşturduk. 2019 
ilkbahar-yaz sezonu son zamanların en renkli 
ve desenli sezonu olarak karşımıza çıkıyor. Biz 
de adL olarak renklerin bu büyülü dünyasını, 
romantik bir dokunuşla koleksiyonumuza 
taşıyoruz. Bu yazın gözde parçası birbirinden 
farklı formlarda elbiseler. Dantel, fırfır, plise 
gibi detaylar; floral, tropikal ve şal desenleriyle 
feminen siluetlerde hayat buluyor. Neon 
elbiseler hem gündüz hem de gece kullanımı 
için koleksiyondaki yerini alırken denim 
elbiseler spor-şık görünümün olmazsa 
olmazı olmaya aday. Moda tarihinin farklı 
dönemlerinden ilham alınarak hazırlanan bu 
tasarımlar ile her kadının birer stil ikonu olması 
en büyük amacımız.” dedi.
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ADVERTORIAL

HUGO BOSS

BOSS SPRING/
SUMMER 2019 

KOLEKSİYONU BU 
SEZON, YÖNÜNÜ 

KALİFORNİYA’YA 
ÇEVİRİYOR, İLHAMINI 
KIYI ŞEHİRLERİNDEN 

VE PASİFİK 
OKYANUSU’NA BAKAN 
MODERN MİMARİDEN 

ALIYOR. KUMSAL 
VE METROPOLİTAN 

HAYATIN EŞSİZ 
BİRLİKTELİĞİ BU TAZE 
KOLEKSİYONA İLHAM 

KAYNAĞI OLUYOR; 
KESKİN TASARIMLAR, 
SÖRFTEN ESİNLENEN 

RAHAT BİR HAVA İLE 
GÜNCELLENİYOR.

KALİFORNİYA
ESİNTİSİ
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Renk paleti cool ve hafif... Yumuşak pudra 
rengi ve açık mavi, bordo ve lacivert ile birlikte 
kullanılıyor, baştan aşağı beyaz görünümler 
koleksiyonu yazın en sıcak zamanlarına 
hazırlıyor. Açık yeşil, turuncu ve koyu sarı 
tonlarının kullanıldığı çarpıcı parçalar ile 
koleksiyon renkleniyor.

BOSS terziliği her zamanki gibi temiz kesimli 
ve şık olmaya devam ediyor, fakat yaz için 
tasarlanan yapıları, hafif ve kullanışlı kumaşlar 
ile daha yumuşak ve rahat bir hal alıyor. Takım 
elbiseler dalgalı pamuk ve kağıt görünümlü 
kumaşlar ile güncelleniyor, hafif naylon 
montlar ve ceketler deniz suyu etkisi ile, 
beklenmedik tazelikte bir dokuya sahip.

Örgü parçalar da yaz esintisi ile güncelleniyor, 
kazaklar kullanılan hafif kumaşlar ve kısalan 
silüetler ile neredeyse transparan bir hal alıyor. 
Metropol hayatına atıfta bulunan soyut Los 
Angeles şehir haritası, koleksiyonda çeşitli 
parçalarda çarpıcı bir desen olarak karşımıza 
çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon podyumda tanıtıldığı gibi, 
yaratılan yeni bir BOSS kodu bir adım öteye 
taşınıyor, “Spor Terzilik” tasarımları resmiyetten 
uzaklaştırıyor. Spor ve Kaliforniya bir arada 
düşünüldüğünde akla ilk sörf geliyor, sörf 
tahtalarının çizgileri takım elbiselerde ve dış 
giyim parçalarında aplike olarak kullanılıyor. 
Şık pantolonlar ve üstler, ip büzgüler ile 
bağlanıyor, farklı kumaşların kullanıldığı 
hibrid dış giyim parçaları spor ve resmi 
terziliği kusursuz bir biçimde harmanlıyor: 
Parkalar neoprin görünümlü yün ile, kapşonlu 
ceketlerse parlak naylon ile bir üst seviyeye 
taşınıyor.

Usta terzilik ve el işi teknikleri tüm 
koleksiyonda kendini gösteriyor. Tailored 
ceketler el ile birleştiriliyor, kumaşta bulunan 
metal fiberler sayesinde kusursuz sonuç elde 
ediliyor. Dış giyim ürünlerinde patchwork 
olarak karşımıza çıkan naylon ve deri parçalar 
el ile kesiliyor ve dikiliyor. Takım elbise 
ceketleri, görünmez kenar dikişleri ile şık ve 
modernliğini koruyor. Hafif ve uçuşan parkalar 
ve şortlar, teknik kumaşlardan dikilerek şıklığa 
farklı bir bakış açışı getiriliyor.

Usta terzilik ve el i
koleksiyonda kendini gösteriyor. Tailored 
ceketler el ile birle
metal fiberler sayesinde kusursuz sonu
ediliyor. Dı
olarak kar
el ile kesiliyor ve dikiliyor. Takım elbise 
ceketleri, görünmez kenar diki
modernliğini koruyor. Hafif ve u
ve 
farklı bir bakı
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KOTON, YENİ SEZON DENIM TRENDLERİNİ KOTON JEANS İLE 2019 
İLKBAHAR-YAZ KADIN VE ERKEK KOLEKSİYONLARIYLA BULUŞTURDU. 

YENİ RENK VE KALIPLARIN BAŞROL OYNADIĞI KOLEKSİYONDA 
DENIM ON DENIM TRENDİNİN YÜKSELİŞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR.

DENIM 
TRENDLERİNİ 
BELİRLİYOR
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2019 İlkbahar-Yaz sezonu trendlerini denim 
tasarımlarıyla mağazalarına taşıyan Koton, 
kadın ve erkek kategorilerinde yeni renk ve 
kalıplarla dikkat çekiyor. Denim on denim 

trendinin ve siyah jean akımının güçlü 
etkilerinin görüldüğü sezonda griye yakın 

renkte siyah taşlanmış tasarımlara ve ilkbahar 
yaz döneminin ruhunu yansıtan beyaz 

denimlere yer veriliyor. 

Esnek ve dar kesimlerin ağırlıkta olduğu 
sezonun en hit görünümleri ise denim on 

denim kombinleriyle yakalanıyor. Kolej 
modasının sezondaki en güçlü temsilcisi 

olacak görünümler için Koton Jeans 
koleksiyonunda yer alan hafif taşlanmış 

dar kesim denim pantolonlar baskılı, renkli 
sweatshirt ya da kazaklarla kombinleniyor.

Yeni Sezonun Hit Denim Modelleri 
Koton Jeans’in kadın koleksiyonu için 

hazırlanan denim tasarımlarında siyah ve 
beyaz renkler hakimiyet kuruyor. Taşlanmış 

siyahların baskın olduğu koleksiyonda 
tonsürton geçişleri, geçen sezonun güçlü 

deseni yılan derisi deseni takip ediyor.
Jean kalıplarında hafif yüksek bel ve 

dar kesimler tercih edilirken, üst giyim 
gruplarında dar kollu kısa kesim ceketler 
sezonun en yükselen trendleri arasında.

Sezonun denimdeki vazgeçilmezi beyazlar ise 
kirli beyaz ve hafif fil dişi tonlarıyla sezonda 

yerini alıyor. Mom jeansler’in hakimiyetini 
devam ettirdiği sezonda İspanyol paçalar ve 

oversize kesimler de dikkat çekiyor. 
Koleksiyonda saçaklı bitirişlerin göze çarptığı 
tasarımlar da bulunuyor. Koleksiyon parçaları 

arasında; beş cepli, karamel ve zıt dikişli 
jean’ler, ön cepleri ağartılmış iş gömleği 

olarak da kullanabilecek üst gruplar ve düz 
cepli şort tasarımlarıyla, sezonun yükselen 
trendi salopet elbiseler öne çıkıyor. Denim 

koleksiyonun sezona damga vuracak 
parçaları arasında önden düğmeli, kısa evaze 

ve kendinden kemerli etekler de yer alıyor.

Kalıplarla Denim’de Rahatlık Ön Planda
Erkekler için hazırlanan Koton Jeans 

tasarımlarında hem iş hayatı hem de günlük 
giyime uyarlanabilen seçenekler sunulurken 

denim on denim trendi yine ön plana çıkıyor.
Griye yakın taşlanmış siyah denimlerin 
klasik kesim ve dar kalıplarla buluştuğu 

koleksiyonda, sezonun trend parçası 
bermuda olarak belirleniyor. 



MODA
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Yeni Sezon
İLKBAHAR/YAZ 2019 SEZONU AÇILIYOR. 
BİRBİRİNDEN İDDİALI KOLEKSİYONLAR 

TERRACITY VİTRİNLERİNDEKİ YERLERİNİ 
ALIYOR. SEÇİMLERİMİZE GÖZ ATIN!    
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Gün ışığı kadar göz alıcı ve güçlü fakat 
aynı zamanda da zarif ve doğal olmayı 

başarabilen Roman 2019 İlkbahar-
Yaz koleksiyonundaki zengin renk ve 
doku birliktelikleri, yaz takvimlerinde 

kendilerine sağlam birer yer edinmeye 
hazır.  Her durumda orta yolu bulmayı 

bilen midi etekler, uyumsuzluğu uyumlu 
kılan pantolon-ceketler ve konforu cazip 

kılan elbiseler koleksiyonun anahtar 
parçalarını oluştururken; geniş hasır 
şapkalar, etnik nakışlar, yumuşacık 

ketenler ve taze çiçek desenleri, ısının 
yükseldiği günlere ferahlık katacak kadar 
iddialı. Püsküller, zımbalar, renk blokları, 

tüyler ve elbette payetler ise birbirine 
uzaktan bakmayı değil diyalog kurmayı 
seçiyor, gündüzün rahat tavrını gecenin 

çarpıcılığıyla buluşturuyor. 

Desa, bahar aylarında stilini farklılık ve 
özgünlükle yansıtmak isteyenlere; trenç-
kottan pardösüye, vücut anatomisini 
vurgulayan deri ceketlerden yeleklere, 
çantalardan kişiselleştirilebilen pasa-
portluklara, kartlıklara ve anahtarlıklara 
uzanan ürün alternatifleriyle birbirinden 
şık seçenekler sunuyor.
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Teknik ve materyallerin fütüristik buluşması can-
lı renkleri ateşliyor: Swatch İlkbahar/Yaz 2019 
sezonunda, hep devam eden stil devriminde 
rolü bulunan, ilk koleksiyonu Transformation’ı 
sundu. Transformation’ın özünde sürekli hareket 
bulunuyor. Bütün renk tayfı şekil ve desenlerle 
birleşiyor. Bu canlı koleksiyon optik illüzyonlar 
ve transparan tasarımların sadeliği eşliğinde bir 
keşif yolculuğuna çıkıyor. Yarı transparan ayna 
kaplamaya sahip yeni polarize camlar ışığa tu-
tunca pastel tonlar yaratıyor. Mesaj çok açık: 
hayal gücünün sınırları yok!

Geçmişten beslenen, dünün esintilerini geleceğe 
taşıyan Beymen Club, hissetmenin ve hissedilme-
nin önemli olduğu 2019 İlkbahar/Yaz sezonunda, 

Olduğum Gibi, Romantikler, Sıkı Dostlar, Anı Yaka-
layanlar, Yan Gel Yat, Keyfini Çıkaranlar, Şehirden 

Kaçanlar ve 24 Saat Yaşayanlar gibi farklı kulüp kon-
septleriyle tasarımlarını buluşturuyor ve naif doku-
nuşlarıyla modaya zamansız bir yaklaşım katıyor.

Samsonite, yeni sezonu karşılamaya hazırlandığı-
mız şu günlerde trend renklerden oluşan modelleri 
ile göz kamaştırıyor! Yepyeni renkleri ile sezonun 

enerjisine ayak uyduran Samsonite modelleri 
trendleri yansıtıyor! Valizden sırt çantasına, seyahat 

aksesuarlarından laptop çantasına kadar birden 
çok ürün seçeneğinin trend renklerle oluşturduğu 

uyuma bayılacaksınız! Kelebek baskılardan gül 
pembesine, şık zeytin yeşilinden uçuk mavilere 
kadar ilkbahar ruhunu üzerinizde hissedeceğiniz 
sezonun trend renklerini Samsonite ile keşfedin. 

pembesine, şık zeytin yeşilinden uçuk mavilere 
kadar ilkbahar ruhunu üzerinizde hissedeceğiniz 
sezonun trend renklerini Samsonite ile keşfedin. 
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United Colors of Benetton’un yeni ve enerjik koleksiyonu 
İlkbahar/Yaz 2019 sosyal medya sloganları ve Indie esintile-
riyle dolu. Keskin çizgilerden, sınır tanımaz canlı renklerden, 

kesik bırakılmış detaylardan, güçlü hacimlerden ve enerjik 
detaylardan oluşan bir stil… Koleksiyonda cesaret isteyen 
renk bloklu parçalar, yetmişlerin futbol takımlarına ithafta 
bulunan tişörtler, günlük giyime uygun eşofman altları ve 

şık çift düğmeli ceketler başrolde. United Colors of Benet-
ton’un olmazsa olmazı trikolar kaliteli örgüleri ve jakarlı de-
senleri ile yine çok rafine. Koleksiyon ana hatlarıyla İngiliz 

pop kültürünü spor dünyasının miraslarıyla harmanlayarak 
modern bir görünüm elde ediyor.

Pandora Reflexions bileklikler ve bu tasarıma uygun yeni 
charm’lar stil ve özgüveni bir araya getirerek kendinizi yan-
sıtmanın en yeni yolunu size sunuyor. Pandora Reflexions 
Koleksiyonu kadınları, yaratıcılıklarını ve karakterlerini yan-
sıtmaları için teşvik ediyor. Büyüleyici Pandora Shine, zarif 
Pandora Rose ve göz kamaştırıcı 925 ayar gümüşten oluşan 
koleksiyon, örgü dokulu bilekliklerde harmanlanabiliyor. 
İsteğe göre uyarlanabilen tasarımı ve kolayca takılabilen 
charm’larıyla romantik, büyüleyici ya da yalın bir stil oluştur-
mak mümkün.

İLKBAHAR 2019
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Penti, iç giyimdeki uzmanlığını bu kez 
insan sağlığını iyileştirmeye yönelik 
çalışmalarıyla  dünya çapında binlerce 
sağlık çalışanı tarafından tavsiye 
edilen Spire ile birleştiriyor. Spire 
tag’in Penti sütyeni ile bir araya geldiği 
MybraTouch;  size günlük yaşamda 
stres seviyenizi kontrol altında tutarak, 
yaşam kalitenizi yükseltmenize ve vücut 
sağlığınızın gelişmesine yardımcı oluyor. 
MybraTouch, sütyen üzerinde yer alan 
giyilebilir tag ve telefonunuza indirdiğiniz 
uygulama ile bağlantı kurarak çalışıyor. 
Yıkanabilir, şarj ihtiyacı olmayan ve 
tamamen vücut hareketinize göre çalışan 
Spire için, cep telefonunuzun bluetooth 
bağlantısının açık olması yeterli.

Mango’da bu ilkbahar, ofis kıyafetleri kendilerini yeni-
liyor. Pastel tonlar ve casual giyimin yankıları, Lauren 
Hutton gibi ikonların doğal zarafetini hatırlatan sade 
bir stilde buluşuyor. Natürel tonlar ve minimalizm, 
sade giysilerle 90’ları geri çağırıyor. Fiyonk, düğme ve 
toka gibi detaylar görünümüne orijinal ve modern bir 
hava katacak. Leopar desenler ve havalı aksesuarlar, 
modern “cowgirl” kadınının gardırobundaki kilit par-
çalar.

Hayatın her anına eşlik eden tonlardan esinlenerek 
hazırlanan LC Waikiki 2019 İlkbahar/Yaz Kadın ve 
Erkek Koleksiyonları, renklerin ve çizgilerin doğal-
lığı içinde retro esintisi taşıyor. LC Waikiki, trend 
ve güçlü tasarımların yer aldığı bu koleksiyonla, 

gardıropları adeta festivale dönüştürüyor. Bu yılın 
moda dünyasında batik desenler yükselişe geçiyor 

ve neon renkler yer alıyor. 
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Faik Sönmez’in yeni koleksiyonunda; enerjik ve 
dinamik duruşlar, canlı renkler, etnik esintiler, 

animal print’ler, çiçek desenler ve romantik doku-
nuşlar ön plana çıkıyor. İlhamını hayvan desenle-
rinden alan animal print’ler, bu sezon safari ruhu-
nu sokak modasına taşıyor. Çöllerden şehre doğru 

esmeye başlayan safari rüzgârı, stiline özgürlük 
katmak isteyenler için sezonun en ideal trendi. 

Amerikan sportif şık stilin öncüsü Tommy 
Hilfiger, 2019 sezonunda kadın saatlerinde 
çelik ve pembe altın logo detaylı kadranı, 

çelik ve pembe altın kasa ve hasır bileziğiy-
le kombinleyerek yeni saat modellerinde 
hem sportif hem de şık görünmek iste-

yenlere özgün bir tasarım sunuyor. Klasik 
tasarımla sportif şıklığı bir arada sunan 

yeni saat modelleri, spor ve şık görünmek 
isteyenlerin stilini tamamlayacak önemli 

bir aksesuar olacak. Tommy Hilfiger 2019 
kadın ve erkek saat modelleri Saat&Saat 

mağazasında sizleri bekliyor.

Bir sonraki şehrin sınırlarını fethetmek için Vahşi 
Batı’dan ilham alan botlarınızı ve chunky topuklu 
ayakkabılarınızı giyip sokaklara çıkın. Aldo İlkba-
har Koleksiyonu’nda yer alan kusursuz modern 
görünümlü modeller gücünü geometrik blok to-
puklar, sivri ve yuvarlak burunlar, kaliteli süetler, 
yumuşak deriler, kahverengi tonlar ve sıcak sarı-
lardan alıyor. Mule terlikler, topuklu sandaletler 

ve bilekte botlar geçiş mevsiminin vazgeçilmezleri 
olarak gardırobunuzdaki yerlerini alacaklar. Çap-
raz da kullanılabilen bel çantaları ve yumuşacık 

dokulu, minimal detaylara sahip omuz çantalarıyla 
şıklığınızı tamamlayacaksınız.

İLKBAHAR 2019
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NetWork İlkbahar/Yaz 2019 kadın koleksiyonu 
yaklaşan bahar güneşini müjdelerken hakiden 
ekruya, kırmızıdan siyaha kadar uzanan geniş 

bir renk yelpazesiyle kendine güvenen kadınlara 
şık tasarımlar sunuyor. Püsküllü triko ceketlerin 
dikkat çektiği koleksiyonda astarı desen detaylı 

ince puffer yelekler de sezonun favorileri arasına 
giriyor. Işıltıdan vazgeçemeyen kadınlar için taş 
işlemeli zarif tasarımlara da koleksiyonda yer 

veren NetWork; animal ve floral desenleriyle de 
sezona güçlü bir başlangıç yapıyor. 

Sanatı, hareketli sokakları ve güneşle yıkanmış 
manzaraları ile Mexico City, Levi’s Made & Craf-
ted İlkbahar/Yaz 2019 kadın giyim koleksiyonuna 

ilham veriyor. “New West” koleksiyonu, gele-
neksel kumaşları ve ustalığı modern kesimler ve 
dikkat çekici siluetlerle buluşturuyor. Frida Kah-
lo ve Diego Rivera’nın sanatı, çölde günbatımı ve 
açık gökyüzü tonlarının yanı sıra Mexico City’nin 
klasik mimarisiyle sentezleniyor. Ve bunların ta-
mamı, günümüzün çağdaş sokak stiliyle yeniden 

yorumlanarak ilgi çekici siluetler yaratılıyor. 

İkonik giyim markası Gap bu sezon da kadından 
erkeğe; yenidoğan bebek koleksiyonundan ve 0-14 

yaş kız ve erkek çocuklara kadar cool, rahat ve 
geniş seçenekli koleksiyonlar sunuyor. Şıklığı ve 
rahatlığı bir arada sunan Gap’in erkek koleksiyo-
nu, yaklaşan bahar aylarında şıklığı ve rahatlığı bir 
araya getiriyor. Sezonun trendi denimler ise kadın 
koleksiyonlarına oldukça yer alıyor. Zengin renk 

alternatifleri ile keten gömlekler, sarı, turuncu, be-
yaz, pembe renklerde ipek karışımlı Linen tişörtler, 
hem bol hem de dar kesimli pamuklu kumaştan 

üretilen tişörtleriyle de gardıropları yeniliyor. 

manzaraları ile Mexico City, Levi’s Made & Craf
ted İlkbahar/Yaz 2019 kadın giyim koleksiyonuna 

ilham veriyor. “New West” koleksiyonu, gele
neksel kumaşları ve ustalığı modern kesimler ve 
dikkat çekici siluetlerle buluşturuyor. Frida Kah
lo ve Diego Rivera’nın sanatı, çölde günbatımı ve 
açık gökyüzü tonlarının yanı sıra Mexico City’nin 
klasik mimarisiyle sentezleniyor. Ve bunların ta
mamı, günümüzün çağdaş sokak stiliyle yeniden 

yorumlanarak ilgi çekici siluetler yaratılıyor. 
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Atasay, 30 Nisan’a kadar seçili pırlanta 
ürünlerde %50’ye varan kampanya ile her 
kadının pırlantalı mücevhere sahip olması 

için eşsiz bir fırsat sunuyor. Pırlanta 
tasarımlarıyla yenilenen marka kimliğini 

ortaya koyan Atasay, ışıltılı pırlanta 
şöleni kampanyasında yer alan yüzükler, 

kolyeler ve küpelerle kombinlerin en 
parıltılı tamamlayıcısı oluyor.

Mavi ve Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2019 İlkbahar-
Yaz çekiminden ilk görüntüler yayınlandı! 

Birlikte 10. kampanyalarına imza atan Mavi 
ve Kıvanç Tatlıtuğ, yine çok ses getirecek 
bir koleksiyonla ilkbahar-yaz sezonunu 
karşılamaya hazırlanıyor. Sezona dair 
ipuçları veren fotoğraflarda Mavi’nin 
mükemmel jean’leri yine başrolde. 

Michael Kors İlkbahar 2019 reklam 
kampanyasını ünlü fotoğrafçı David Sims’in 
çektiği süpermodel Bella Hadid’in yer aldığı 
karelerle duyurdu. İlkbahar 2019 koleksiyonu 

şehrin hızlı akışından, enerjisinden ve günümüz 
hayat tarzının yeni merkezi olan iyimserlikten 

esinleniyor. 21. yüzyıl gardırobuna taze bir 
bakış açısı getiren koleksiyon, hayatın hızlı 
akışına karşılık verebiliyor. Maskülen ve 

feminen detayların bir arada olduğu, gösterişli 
bir sokak stili, kamuflaj elbiseler ve anoraklar, 
kargo pantolonlar koleksiyona hayat veriyor. 

İLKBAHAR 2019
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MARKS & SPENCER

ADVERTORIAL

KENDİNE 
GÜVENEN VE 
FEMİNEN STİL 
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Denim koleksiyonunda bulunan 
denim gömlekler, elbiseler ve 

fonksiyonel özellikleri ile ön 
plana çıkan jeanler kadınların 

vazgeçilmez parçaları arasında 
yerini alıyor. Harvest teması, 

Marks & Spencer’ın yeni sezon 
koleksiyonlarında klasik bir 

bahar ruhunu pastel tonların 
yorumlarıyla zenginleştiriyor. 
Koleksiyonda ceket-pantolon 

takımları herkes tarafından 
beğeni alırken, yeşil ve sarı gibi 

canlı renkler, koleksiyonu bahara 
bir adım daha yaklaştırıyor.  

Solar koleksiyonunda ise çizgili 
pantolonlar, keten gömlek 
ve elbiseler yeni sezonun 

vazgeçilmezleri arasına 
yerleşiyor.

Denim koleksiyonda ise tüm 
vücut tiplerine uygun modeller 

mevcut. Arka ceplerinin etkisiyle 
basen ve kalçalarda kusursuz 

bir görünüm sağlayan, akıllı 
dikiş ve kumaş teknolojisiyle 

üretilen Sculpt & Lift Jean ile her 
zaman istediğiniz ince görünüme 

kavuşabilirsiniz. Koleksiyonda, 
bilekten kalçanıza kadar 

vücudunuza oturarak size büyük 
ölçüde rahatlık sağlayan jeggings 

denimlerden, vücut hatlarınızı 
koruyan, dar kesime sahip 

skinny denimlere kadar pek çok 
farklı seçenek göze çarpıyor. 
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IŞIĞIN TÜM YANSIMALARIYLA DANS EDEN SİLÜETLER IPEKYOL İLKBAHAR 2019 
KOLEKSİYONU’NDA BİR ARAYA GELEREK ŞEHİRLİ VE MODERN KADINLARA 
NAİF BİR ATIFTA BULUNUYOR. NATUREL TONLARI KUCAKLAYAN RENKLER 

VE HAFİFLEYEN ESİNTİLERE EŞLİK EDECEK UÇUŞAN KUMAŞLAR SEZONUN 
BÜYÜSÜYLE YENİ ROTALARA YELKEN AÇIYOR.

IPEKYOL

ADVERTORIAL

SEZONA 
NAİF BİR KARŞILAMA
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Ipekyol İlkbahar 2019 Koleksiyonu, modern, 
feminen ve minimal görünümleriyle sezonu naif 
bir şekilde selamlıyor.  Yeni mevsime eşlik eden 

silüetler, içinde barındırdığı zarif detaylarıyla 
Ipekyol kadınına kusursuz bir seçki sunuyor.

Zarif sırt detayıyla öne çıkan trençkotlar, 
gündüzden geceye değişen hava durumuna 

uyum sağlıyor. Renk oyununa eşlik eden triko 
elbiseler, illüzyon etkili desenleriyle davetkar 

yönünü ortaya koyuyor. Modern çizgilere sahip 
kıvırma, büzgü, düğüm efektli elbise ve bluzlar, 

sezonun öne çıkan parçaları arasında yerini 
alıyor. Sneaker ile tamamlanabilen kontrast 
efektli minimal ceketler, feminen bel hattına 

vurgu yaparken, Ipekyol kadınlarının gün içindeki 
yoğun programına eşlik ederek yüksek konfor 
vaat ediyor. Sezonun trendi hayvan desenleri 
ve katmanlı görünümler maksimalist bir duruş 

yaratırken, özlediğimiz sıcak havalara göz kırpan 
zincir-halat desenli bluzlar ve etekler, desen 

kuşatmasından nasibini alan parçalar arasında... 
Süet birlikteliğini ilan eden toka kemerli mini 

etekler ve ona eşlik eden püsküllü ceket otantik 
karakterini her yönüyle yansıtan bir birliktelik 

yaratıyor. Zıt desenlerin uyumundan ilham alan 
gömlekler ve dökümlü elbiseler, gardıroptaki 

diğer zamansız parçalarla eşleşmeyi bekliyor. 
Koleksiyonda yer alan siyah, beyaz ve ekru 

renklere eşlik eden sıcak turuncular, gökyüzünün 
kusursuzluğunu yansıtan maviler, romantik 
bir dokunuş yaratan gül kurusu, kırmızı ve 
pembelerle çok daha renkli bir hâl alıyor. 

Mevsimin naif etkisiyle farklı dokuların 
harmanlandığı Ipekyol İlkbahar 2019 

Koleksiyonu’nu keşfetmek için TerraCity Ipekyol 
mağazasına davetlisiniz. 
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SWAROVSKI

ADVERTORIAL

IŞILTILI, 
İÇGÜDÜSEL VE 
IŞILTILI, 
İÇGÜDÜSEL VE 
IŞILTILI, 

ANLAM DOLU
İÇGÜDÜSEL VE 
ANLAM DOLU
İÇGÜDÜSEL VE 

SWAROVSKI İLKBAHAR 2019 KOLEKSİYONU, POZİTİF 
DÜŞÜNCE VE BİREYSELLİĞİ SİMGELİYOR. ANTİK AKDENİZ 

KÜLTÜRLERİNDEN İLHAM ALAN YENİ KOLEKSİYON, MODERN 
KADINI İÇGÜDÜLERİNİN SESİNDEN GİTMEYE DAVET EDİYOR. 
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Swarovski, ardında zengin bir 
çıkış hikâyesi yatan ışıltılı sembol 
ve muskalarla ilkbahar sezonuna 

güneşli bir görünüm ve anlam 
dolu anlar kazandırıyor. 

Swarovski’nin yaratıcı direktörü 
Nathalie Colin yeni koleksiyon 

hakkında şunları söyledi: “Sem-
boller bazen, kelimelerin ifade 

edemeyeceği şeyleri ifade edebi-
lir. Swarovski’nin temelinde, ışıltı, 

parıltı, göz kamaştırıcılık ve mo-
dern çok yönlü kadınla bağdaşan 

oldukça olumlu duygular yat-
maktadır. Bu ilkbahar sezonun-
da, şanslı sembolleri, koruyucu 

tılsımları ve hepimizin hayatında 
ihtiyaç duyduğu anlamı sunan 

charmları keşfediyoruz.”

Koleksiyonda Öne Çıkanlar 
Yaratıcı direktörün çarpıcı ko-
leksiyonu Origins’in üyesi Fas 

tarzındaki Lucky Goddess, dik-
katleri üzerinize çekmek için 

tasarlandı. Mercan ve turkuaz 
renklerdeki Swarovski kristal 
charmlar ve altın rengi metal 

işçilikle tamamlanan, zamansız 
sembollerin yeni yorumları bu 

koleksiyonda bir araya geldi.

Olive’in seçkin parçaları günlük 
kullanım için ideal. Bir güneş si-
lüeti oluşturan yeni seçkin tırnak 
yerleştirme, Swarovski kristalini 
kum ve denizi çağrıştıran doğal 
tonlarla tamamlayarak mükem-

mel bir denge kuruyor.

Oxygen oldukça popüler na-
zarlık simgesinin daha soyut bir 
yorumuna hayat veriyor. Karışık 

metal tonlarındaki ve parlak mavi 
renkteki Swarovski kristal pavé, 
ihtiyacınız olan rengi sunarken 

Milgrain tekniği ise ışıkta parılda-
yan dokuya hayat veriyor.

Naeli ise takılarını üst üste tak-
mayı sevenler için mükemmel 
bir seçim. Beyaz ve gökkuşağı 

mavisi baget kesim bileşenlerin 
çarpıcı karışımı ışığı yakalayarak, 
seçkin ancak zamansız bir çem-

ber silüetine hayat veriyor. 

Koleksiyonda Öne Çıkanlar 
Yaratıcı direktörün çarpıcı ko
leksiyonu Origins’in 

tarzındaki Lucky Goddess, dik
katleri üzerinize çekmek için 

tasarlandı. Mercan ve turkuaz 
renklerdeki Swarovski kristal 
charmlar ve altın rengi metal 

işçilikle tamamlanan, zamansız 
sembollerin yeni yorumları bu 

koleksiyonda bir araya geldi.

Olive’in seçkin parçaları günlük 
kullanım için ideal. Bir güneş si
lüeti oluşturan yeni seçkin tırnak 
yerleştirme, Swarovski kristalini 
kum ve denizi ça
tonlarla tamamlayarak mükem

Oxygen oldukça popüler na
zarlık simgesinin daha soyut bir 
yorumuna hayat veriyor. Karışık 

metal tonlarındaki ve parlak mavi 
renkteki Swarovski kristal pavé, 
ihtiyacınız olan rengi sunarken 

Milgrain tekni

Naeli ise takılarını üst üste tak
mayı sevenler için mükemmel 
bir seçim. Beyaz ve gökkuşa

mavisi baget kesim bileşenlerin 
çarpıcı karışımı ışı
seçkin ancak zamansız bir çem
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KOZMETİK MARKALARI GEÇİŞ MEVSİMİ OLAN İLKBAHARA ÖZEL 
GÜZELLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİYLE BİZİ YENİLENMEYE VE 

CANLANDIRMAYA DAVET EDİYOR.

BU ÜRÜNLER

Amerika’nın bir numaralı renkli kozmetik 
markası Wet n Wild’ın 2019 koleksiyonu 
Gratis’te Türk tüketicisi ile buluştu. Wet 
n Wild’ın 2019’a özel makyaj koleksiyo-
nunda likit ruj, maskara, bronzlaştırıcı ve 
fondöten yer alıyor. Özellikle çekimlerde 
pürüzsüz bir görünüm sunmayı vaat 
eden Photo Focus serisinin yeni üyesi 
Stick Fondöten, kremsi dokusu ile cildin 
kurumasını önlüyor. Cilde doğal bir ışıltı 
ve aydınlık veren Color Icon Bronzer, A 
ve E vitaminleri içeren pigmentasyonu 
sayesinde her mevsimde pürüzsüz bir 
görünüm sağlıyor.

Megalast Liquid Catsuit High Shine Lips-
tick, yüksek etkili pigmentasyonu ile du-
daklarda uzun süre parlak ve pürüzsüz 
bir görünüm elde edilmesini sağlıyor.

Megalast Liquid Catsuit High Shine Lips-
tick, yüksek etkili pigmentasyonu ile du-
daklarda uzun süre parlak ve pürüzsüz 
bir görünüm elde edilmesini sağlıyor.
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Grönland’ın ilk keşfine katılanlar ve 
Everest Dağı’a tırmanan dağcıların ma-
ceraperest ruhundan ilham alınarak for-
müle edilen Kiehl’s müşterilerinin favori 
nemlendiricisi Ultra Facial Cream, daha 
yoğun nemlendiren yeni formülü ile satı-
şa sunuldu. Ultra Facial Cream sert hava 
koşullarında bile cildi 24 saat boyunca 
nemlendiren formülü ile Kiehl’s’in en 
çok satan ürünü. Cildin farklı bölgele-
rinin nem ihtiyacı değişiklik gösteriyor. 
Bu nedenle, ürünün nem kontrolü yüzün 
sadece bir bölümünden değil farklı nok-
talarından ölçümler alınarak gerçekleşti-
riliyor. Deniz ve okyanus buzullarından 
elde edilen “Buzul Proteinleri” su kaybını 
engellerken, cildi koruyarak nemlenme-
sini sağlıyor. İçeriğindeki zeytinden elde 
edilen rafine yağ Skualan, cildin nem 
bariyerini yeniliyor ve güçlendiriyor.

İşte, sezonun sabırsızlıkla beklenen cilt 
bakımı koleksiyonu! Peelingler, vücut ve 
saçlar için jeller, yağlar ve maskeler!
Hindistan Cevizi Özlü Saç Maskesi: Eğ-
lenceli ambalajındaki bu maske, kış boyu 
nemsiz kalıp yıpranan saçların bir dakika 
içinde onarılmasına ve beslenmesine 
yardımcı oluyor. Guarana içerikli yağı ile 
gerçek bir rahatlama hissedeceksiniz. 
Creamy Scrub-Yüz Peelingi: Cildi donuk-
laştıran ve matlaştıran etkiler ile savaşmak 
için başta arındırıcı kömür ve ışıltı veren 
greyfurt olmak üzere destekleyici içerik-
lerle güçlendirilmiş peelingler yardımınıza 
koşacak!
Rubber Mask Goji – Goji Özlü Kauçuk 
Maske: Kömür, kivi ve hindistan cevizinden 
sonra sıra gojide! Suyla temas ettiğinde ka-
uçuk bir macuna dönüşen, pudra formunda 
ve “kendin uygula” mantığındaki bu maske, 
cildinizin beslenmesine ve daha canlı 
görünmesine yardımcı oluyor. İçeriğindeki 
goji cildin yeniden enerji ve ışıltı kazanma-
sına destek oluyor.

İşte, sezonun sabırsızlıkla beklenen cilt 
bakımı koleksiyonu! Peelingler, vücut ve 
saçlar için jeller, yağlar ve maskeler!
Hindistan Cevizi Özlü Saç Maskesi: 
lenceli ambalajındaki bu maske, kış boyu 
nemsiz kalıp yıpranan saçların bir dakika 
içinde onarılmasına ve beslenmesine 
yardımcı oluyor. Guarana içerikli yağı ile 
gerçek bir rahatlama hissedeceksiniz. 
Creamy Scrub-Yüz Peelingi:
laştıran ve matlaştıran etkiler ile savaşmak 
için başta arındırıcı kömür ve ışıltı veren 
greyfurt olmak üzere destekleyici içerik
lerle güçlendirilmiş peelingler yardımınıza 

İşte, sezonun sabırsızlıkla beklenen cilt İşte, sezonun sabırsızlıkla beklenen cilt 

Found from best brand website
Modify logo

http://www.sephora.com/
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Gençleştirici ve yenileyici serinin içeri-
ğinde yer alan cildi yenileme özelliğine 
sahip, tomurcukların kalbinde yer alan 
değerli bitkisel nektar; Yves Rocher’in 
uzman bitkisel kozmetik araştırmacıları 
tarafından seçildi. Bitkisel nektar ciltte 72 
saat boyunca hücre yenilenmesini sağlı-
yor. Ve hücreler arasındaki sirkülasyonu 
destekliyor. 

Gençleştirici ve Yenileyici Serum; 
içeriğindeki bitkisel nektar sayesinde cilt 
dokusu anında pürüzsüzleşiyor ve ışıltı 
kazanıyor. Günden güne kırışıklık görü-
nümünde azalma oluyor, cilt daha sıkı bir 
görünüme sahip oluyor. Düzenli kullanım 
sonucunda cilt yenileniyor ve canlılık 
kazanıyor. Formülü %96’dan daha fazla 
doğal içeriğe sahip. Ürün mineral yağ, 
renklendirici ve paraben içermiyor!

Gençleştirici ve Yenileyici Gündüz 
Kremi; içeriğindeki bitkisel nektar sa-
yesinde cilt kısa sürede nemleniyor ve 

canlılık kazanıyor. Günden güne kırışıklık-
lar ve ince çizgilerde azalma görülüyor. 1 
ay sonunda, cilt yenileniyor, güçleniyor 
ve daha genç bir görünüm kazanıyor. 
Formülü %95’den fazla doğal içeriğe 
sahiptir. Ürün mineral yağ, renklendirici 
ve paraben içermiyor!

Gençleştirici ve Yenileyici Kuru Ciltler 
için Gündüz Kremi; yoğun krem yapısı 
sayesinde kuru ciltler kısa sürede konfor 
kazanır. Cilt kısa sürede beslenir ve canlı-
lık kazanır. Düzenli kullanım sonucunda 
günden güne kırışıklıklar ve ince çizgiler-
de azalma görülür, cilt yenilenir, güçlenir 
ve daha genç bir görünüm kazanır. For-
mülü %96’dan daha fazla doğal içeriğe 
sahiptir.  Mineral yağ, renklendirici ve 
paraben içermez!

Gençleştirici ve Yenileyici Gece Kremi; 
içeriğindeki bitkisel nektar sayesinde cilt 
daha canlı ve sıkı bir görünüm kazanır. 
Formülü %96’dan daha fazla doğal içeri-

ğe sahiptir.  Mineral yağ, renklendirici ve 
paraben içermez.

Gençleştirici ve Yenileyici Göz Bakım 
Kremi; jel yapısı sayesinde kullanım 
kolaylığı sağlar. Göz çevresindeki kırışık 
görünümü azaltır. Bakışlarınız daha canlı 
ve genç bir görüme sahip olur. Formülü 
%94’den daha fazla doğal içeriğe sahiptir.  

Gençleştirici ve Yenileyici Leke Karşıtı 
Konsantre Bakım Kremi; içeriğinde 
bulunan bitkisel nektarın cildi yenileme 
özelliğinden dolayı günden güne lekeleri 
azaltır ve cildi yeniler. Formülü %94’den 
daha fazla doğal içeriğe sahiptir.  Mineral 
yağ, renklendirici ve paraben İçermez! 

Gençleştirici ve Yenileyici Losyon; 
hafif yapısı ile nemlendirme ve cildi 
yenileme özelliğine sahiptir. Formülü 
%96’dan fazla doğal içerikten oluşur. 
Mineral yağ, renklendirici ve paraben 
içermez! 
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L’Occitane’ın, Provence ve Akdeniz 
bölgesinde yetişen meyve, sebze ve bitki 
içeriklerinden oluşan yeni maskeleri ma-
ğazalarda yerini aldı. Her kullanışınızda 
ağzınızın sulandığını hissedin.. L’Occita-
ne, bu çarpıcı ürün yelpazesinde Akde-
niz havzasının kalbini, güneşle yıkanmış 
meyve bahçelerinde bir araya getiriyor. 
Tüm yeni maske serisi Provence’ın semt 
pazarlarından ve tezgahlardan yayılan 
büyüleyici meyve aromalarından ilham 
alarak oluşturuldu. İçerikler ise tamamen 
cildin ihtiyaçlarına göre üretildi.

Watsons, Kore güzellik markaları arasında yer 
alan Pink by Pure Beauty ailesine yeni bir ürün 
daha ekledi.  Cilt bakım serisinin yeni üyesi 
olan kil maskesi, gözeneklerinizi sıkılaştırmaya 
ve aynı zamanda fazla yağı emerek parlamayı 
önlemeye yardımcı oluyor. Mineral bakımın-
dan zengin pembe kil ve Jeju volkanik külleri 
barındıran maske, ışıltılı ve bakımlı ciltleri ile 
kendilerine hayran bırakan Koreli kadınların da 
güzellik sırrını açığa çıkarıyor. 

Flormar, meyve özleri eklenerek yenilenen 
“Skincare” serisi ile farklı cilt tiplerine ve ihtiyaç-
lara yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 
Meyvelerin enfes kokularından ve tazeleyici etki-
sinden ilham alan koleksiyon, ürün çeşitliliğiyle 
kullanıcılarına A’dan Z’ye çözümler sunuyor. 
Temizleyici üwwrünler, tonikler, nemlendirici-
ler, göz bakım ürünleri ve maskelerden oluşan 
koleksiyon cilt tipine uygun farklı seçenekleriyle 
cilt bakım rutinine eğlenceli bir dokunuş katıyor, 
günlük bakımı daha pratik bir hale getiriyor. 
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ŞİMDİ BAHANELERİ BİR 
KENARA BIRAKIP TEMPONUZU 

ARTTIRMANIN TAM ZAMANI! YAZ 
SEZONUNA HAZIRLANMAK İÇİN 

PRATİK EGZERSİZ ALETLERİ, KOŞU 
VE YÜRÜYÜŞ AYAKKABILARI, ÖZEL 

TEKSTİLLERDEN ÜRETİLEN FITNESS 
KIYAFETLERİ VE DAHA PEK ÇOK 
ÜRÜNÜ TERRACITY DECATHLON 
MAĞAZASINDA BULABİLİRSİNİZ!

DECATHLON

ADVERTORIAL

YAZA HAZIRLIK ZAMANI!
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“Bu yıl mutlaka spora başlayacağım” 
kararı aldıysanız ama yoğun 

temponuzda düzenli spora vakit 
ayıramıyorsanız Decathlon yaz 

gelmeden daha sağlıklı ve sportif 
olmanız için yardıma hazır! Evinizde 

bir odanızı ya da salonunuzun bir 
köşesini kendi spor salonunuza 

dönüştürmek için aradığınız her şey 
Decathlon mağazasında! Pilates, 
yoga, fitness ve şehirde koşuyla 

hayatınıza spor katmanız için 
ihtiyacınız olan yüzlerce ürün, uygun 

fiyatlarla Decathlon’da!

Decathlon’un fitness markası 
Domyos’un ev rahatlığında form 

tutmanız için pratik egzersiz 
aletleri, özel kumaşlardan üretilen 

fitness kıyafetleri, pilates- yoga 
ekipmanları, eğlenerek karın kaslarınızı 

güçlendirmeniz için trambolinleri, 
koşu bantları ve eliptik bisikletleri 

bulunuyor. Fitness eldivenlerinden, 
dambıl setlerine, şınav aletlerinden, 

atlama iplerine kadar pek çok 
ekipmanın yanı sıra, size spor 

sırasında özgürlük tanıyacak fitness 
kıyafetleri, sporcu iç çamaşırları ve 

özel fitness ayakkabılarına kadar 
aradığınız her şey Decathlon’da.

TerraCity Decathlon’da daha sağlıklı, 
sportif ve mutlu bir hayata ilk adımı 

atmak için ihtiyacınız olan tüm ürünler 
bir arada!
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FORMA GİRMEK VE SPORA BAŞLAMAK İÇİN EN UYGUN MEVSİMDEYİZ! 
SPOR MARKALARININ YENİ KOLEKSİYONLARI SİZE YARDIMCI OLACAK.  

ŞSİMDİ

Skechers günün trendini yansıtan model-
leriyle herkesi konforlu ve şık adımlarla 
buluşturmaya devam ediyor. Kadınlar için 
D’lites 2.0-One Piece spor ayakkabı modeli, 
tüm zamanların en çok satan mangası One 
Piece’in karakterlerinden ilham alınarak ta-
sarlandı.  Meridian-No Worries modelinde 
düzgün ve hareketli deri yapısı, üst parmak 
ucunda ve yanlarda bulunan yumuşak spor 
süet kaplamaları ön plana çıkıyor. Şok emici 
orta tabanı ve klasik görünüm için orta ta-
banda dokulu detaylarıyla şıklık ve konforu 
bir araya getiriyor. 

Yepyeni koleksiyonlarıyla erkekler için farklı 
alternatifler sunan Skechers, onlar için de 
hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Me-
mory Foam iç taban konforuyla donatılan 
modeller her adımda mutluluk vadediyor.

CORP SKX BLUE LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLU-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

PANTONE 296C
C = 100
M = 46
Y = 0
K = 70
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Nike, yoganın güç ve denge sağlama, dayanıklılık ve esnekliği artırma özellikleri 
nedeniyle training antrenmanlarına dahil edilen yönüne odaklanan yeni bir kolek-
siyon hazırladı. “Antrenmanınızı Yoga ile Geliştirin” isimli koleksiyon, pek çok yarış 
sporcusunun spor performansı için gizli bir silah olarak kullandığı yoga antren-
manlarına yeni bir boyut kazandırıyor. Yoga koleksiyonu sporculara hareket kolay-
lığı, çok yönlülük ve destek sağlamak üzere tasarlanan özel parçalardan oluşuyor. 
Koleksiyon sporcuların yoganın faydalarını daha güçlü deneyimlemesini sağlıyor.

New Balance’ın erkek ve kadın 997H modeli 
90’lardan bu yana kendini bir kez daha ge-
liştirdi.  EN-CAP özelliği ve GCEVA yapısı ile 
daha hafif bir kullanım için modernize edilmiş 
dış tabanı sağlıklı ve konforlu bir yürüyüş 
garantiliyor. Süet, file ve deri detayları içeren 
model hem spor aktivitelerinde hem de günlük 
kullanımda tarzınıza rahatlık katıyor.

siyon hazırladı. “Antrenmanınızı Yoga ile Geliştirin” isimli koleksiyon, pek çok yarış 
sporcusunun spor performansı için gizli bir silah olarak kullandığı yoga antren



TERRACITY ÖZEL
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TERRACITY 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE TÜRKİYE’NİN ÜNLÜ 
ELEKTRO KEMAN SANATÇISI CEREN AKSAN’I AĞIRLADI. TÜRK VE 

DÜNYA MÜZİĞİNİN SEÇKİN ESERLERİNDEN OLUŞAN REPERTUARIYLA 
ZİYARETÇİLERİMİZE MUHTEŞEM BİR KONSER VEREN AKSAN, 

DERGİMİZİN DE SAYFALARINA KONUK OLDU.

Ceren Aksan
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Ceren Hanım, sizinle ilk kez 
TerraCity’de tanışacak okurlarımız 
için kendinizi tanıtabilir misiniz?
Ben sanatçı bir ailede doğmuş, 
küçük yaştan itibaren müzik, sahne 
ve kulislerde büyümüş biriyim. 
Dolayısıyla mesleğim aslında zaten 
genlerimde olan ve içime işlemiş 
bir özelliğim ve bu nedenle müzik 
yapmak, sahnede olmak bana bir iş 
gibi gelmiyor. Sahnedeyken yaşadığımı 
ve kendimi gerçekleştirdiğimi 
hissediyorum.
 
İki farklı sanat dalını; fotoğrafçılık 
ve müzisyenliği bir arada 
yürütüyorsunuz. Bunu nasıl 
başarıyorsunuz?
Benim hiçbir zaman vakit öldürdüğüm 
hobilerim olmadı. Hobim olacaksa 
bu yine sonucunda elime anlamlı bir 
anı, bir eser bırakan bir şey olmalıydı 
ve öyle de oldu. Sevdiğim ve ilgimi 
çektiği için başladığım fotoğrafçılık, 
ben farketmeden profesyonel bir 
mesleğe ve sanata dönüştü. Üretmeyi, 
içimdeki duyguları sanat yoluyla dışarı 
çıkarmayı, kendimi bu yolla ifade 
etmeyi seven bir insanım. Bu sayede 
sanırım; hobilerim ve oyuncaklarım da 
hep sanatla ilgili oluyor, dolayısıyla 
özel zamanımı harcadığım başka bir 
yer olmadığı için her zaman vakit 
yaratabiliyorum.
 
Keman gibi herkesin dinlemekten 
kolay kolay keyif alamayacağı 
bir enstrümanı sevdirmeyi nasıl 
başardınız?
Aslında daha çok şöyle diyelim; 
bugüne kadar hep acıklı ve dramatik 
müziklerin icra edildiği ve ağlamaklı 
tınısıyla sevilen bu enstrümanı, ben 
bambaşka bir stil ile; daha eğlenceli, 
daha güçlü, duygusal ama enerjik, 
kısacası kendi ruh halimi yansıttığım 
ve  alışılagelmişin dışında, farklı bir 
yönünü gösterdiğim bir formatta 
seslendiriyorum. En büyük sırrım ise 
samimiyet bence. Sahnede kendim 
gibiyim, kendi sevdiğim müzikleri 
çalıyorum, sahnede duygularım 
coşuyor, çok yükseliyorum ve 
eğleniyorum! Bu seyirciye geçiyor 
ve en özel anlar işte o zaman 
başlıyor, tüylerimiz karşılıklı diken 
diken olduğuna aramızdaki enerji 
bağını yakaladığımızı ve yaşadığımı 
hissediyorum. Keman dalında fark 
yarattığım için sanırım çok ilgi çekiyor 
ve yenilikçi olduğum için seviliyor. 
Ben de bir müzisyen olarak hem 
kendi stilimi hem de enstrümanımı 
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sevdirdiğim için, ayrıca gençlere 
bu yönde örnek olduğum için çok 
mutlu oluyorum. Yaptığım işin en 
güzel yanlarından biri de bu; kemanı 
ve müziği sevdirme kısmı. Sahneden 
indiğimde tanışmak için yanıma 
gelenlerle konuşurken, duyduğumda 
beni en çok mutlu eden, bana göre en 
anlamlı cümle şu: “Kızım/oğlum sizi 
gördükten sonra kemana başlamaya 
karar verdi.”
 
Sahne şovlarınızı nasıl 
hazırlıyorsunuz? Örneğin 
kıyafet seçiminde nelere dikkat 
ediyorsunuz? Modayla aranız nasıl?
Modayla aram çok çok iyi. Şöyle 
açıklayabilirim; hem bir dönem moda 
dergileriyle çalıştığım, sanatçı, moda 
ve portre fotoğrafçılığı yaptığım için, 
hem de sürekli dünyanın en önde 
gelen markaları için özel eventlerde 
sahnede olduğum için modanın 

kalbinde, bu alanın en kilit isim ve 
markalarıyla birlikte yaşıyorum. Sahne 
kostümlerim her zaman yenileniyor. 
Bir kostüm kataloğum var, yeni gelen 
kostümlerin çekimleri yapılıyor ve 
bu katalog da sürekli güncelleniyor. 
Etkinliğin stiline göre giyeceğim 
kostümler seçiliyor. Barbie bebek gibi 
giydiriyorlar beni desek yeridir!
 
Stilinizi bir cümlede özetlemenizi 
istesek?
Gündelik hayatımda öncelik verdiğim 
unsurlar kesinlikle giyeceğim 
kıyafetin içinde rahat olmak, rahat 
hareket edebilmek, uzun yürüyüşler 
yapabilmek, çünkü yürümeyi ve 
hareket halinde olmayı çok seviyorum. 
Doğal ve dökümlü kumaşları, net 
çizgileri, yalın renkleri veya geometrik 
desenleri olan, spor-şık kıyafetler beni 
daha iyi yansıtıyor. Vazgeçilmezim 
ise beyaz Adidas Superstar. 
Anlayacağınız; sahnede veya sosyal 
medyada gördükleri Ceren Aksan ile 
sokakta gördükleri Ceren arasında 
dağlar kadar fark var. Ancak özel bir 
davete gideceksem biraz daha ışıltılı, 
biraz daha gösterişli, daha kadınsı 
ama yine de yalın, sade ve net olmayı 
seviyorum.
 
Müzisyen anne olmanın zorlukları 
neler? Anne olduktan sonra müzik 
çalışmalarınız nasıl etkilendi?
Müzisyen anne olmanın ayrı bir 
zorluğu yok, zaten anne olmak zor. 
Gerçekten düşündüğümden de öte 
bir sorumluluk, o minicik insan; 
hayatınızın, ruhunuzun, beyninizin, 

“Sevgililer Günü, 
kendine ve 
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zamanınızın tamamına sahip oluyor 
ilk yıllar. Muazzam bir emek ve sevgi. 
Bu eşsiz deneyimi yaşadığım için çok 
şanslı olduğumu belirtmek isterim. 
Canım kızım Mila büyüdüğünde 
okur belki! Planlı ve isteyerek çocuk 
sahibi olduğum için hazırlıklıydım. 
Örneğin; yeteri kadar kendi hayatımı 
yaşadığıma emin olduğum ve 
mesleğimle ilgili tatmin duygusunu 
hissettiğim bir dönemde karar verdim 
çocuk sahibi olmaya, dolayısıyla 
sahneden uzak kaldığım hamilelik 
dönemim ve bebeğimin ilk yılında bu 
konuda ciddi bir üzüntü yaşamadım. 
Tabii ki özledim işime kanalize 
olmayı, üretmeyi, daha özgür olmayı, 
sahnelerin tozunu attırmayı ama her 
zaman bebek tercihimden dolayı da 
mutlu oldum, her gece şükrediyorum. 
Kızım artık üç yaşında, çok sevdiği bir 
okula gidiyor, doğada ve yaşıtlarıyla 
zaman geçiriyor. Ben de bu yıl gönlüm 
daha rahat bir şekilde tam olarak işime 
tekrar kanalize oldum. 
 
 Kızınızın müzikle arası nasıl? 
Çocuklarını bir müzik enstrümanı 
çalmaya yönlendirmek isteyen 
annelere nasıl bir tavsiyede 
bulunursunuz? Çocuklara müziği 
sevdirmenin yolları neler?
Mila’nın ismi de müzikten, kemanın 
ilk iki telinin notaları olan Mi ve La 
‘dan geliyor. Müzikle ilgilenmesi onu 
çok iyi hissettirir diye düşünüyorum. 
Mila karnımdayken, çok sevdiğim ve 
eskiden sahnede birlikte çalıştığım 
Sertab Erener ile bir mekânda denk 
gelmiştik ve ben “Sertab lütfen 
karnıma dokun, o muhteşem sesin 
kızıma geçer belki!” demiştim, 
gülümsedi ve dokundu. Umarım bir 
etkisi olmuştur. Önümüzdeki yıllarda 
göreceğiz. Müziği sevdirmek için 
zorlama bir yola gerek yok bence, 
çocuklar zaten kendi ilgilerini çeken 
şeyleri seçip kendileri yöneliyorlar. 
Tek ihtiyaç ebeveynlerin çocuktan 
gelen sinyallere karşı algılarının açık 
olması, yönlendirme ve baskıdan uzak 
bir şekilde sadece desteklemesi.

Güzellik rutinleriniz nedir diye 
sorsak?
Aslında pek yok desem? Öncelikle; 
azıcık da olsa kesintisiz uyuyabilirsem 

kendimi çok iyi hissediyorum. Temizlik 
ve hafif bir makyaj güzel hissetmek 
ve görünmek için yeterli bence. Bir 
çok kozmetik markasıyla sanatçı 
sponsorluk ilişkisi içinde olmama 
rağmen kullandığım belli başlı ürünler 
dışında günlük hayatımda çok fazla 
kozmetik kullanmam. Ancak sahne söz 
konusu olunca işler değişiyor tabii. 
Bir masayı dolduracak kadar makyaj 
malzemem var, yine de hafif tonlarda, 
doğal güzelliği ve gözleri ortaya 
çıkaracak makyajları tercih ediyorum. 
Sahne sonrası waterproof makyajı 
çıkartmak için çok iyi bir cilt temizliği 
ve nemlendiriciler de rutinlerim 
arasında vazgeçilmezim.
Gün içinde hareket halinde olmak, 
erken uyumak, zararlı olduğu bilinen 
tütün gibi tüketim maddelerinden, 
bedenin kimyasını bozacak her 
şeyden uzak durmak ve en önemlisi 
de olabildiği kadar fani konuları 
büyütmeden, empati yaparak 
yaşamak, hayata gülümseyerek 

bakmak benim başlıca rutinlerim 
olarak sayılabilir.

 Sevgililer Günü ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz? 
Sevgililer Günü, hayatın karmaşası 
içinde kendine ve sevdiğine özel zaman 
yaratma fırsatlarını kaçıran insanlar için 
değerli bir gün. Keşke kaçırmasalar 
ve her gün Sevgililer Günü, her gün 
Hayvanları Koruma Günü, her gün 
Anneler ve Babalar Günü olsa... Yine de 
belirli zamanlarda bize bunları hatırlatan 
uyaranlar olması iyi bir şey.

Sizce bir ilişkiyi sağlıklı yürütmenin 
yolları neler?
İlişkiyi sağlıklı yürütmenin ilk üç 
kuralı; karşılıklı anlayış, saygı, sevgi. 
Bu üçü olmadan hiçbir ilişki sağlıklı 
yürümez. Bunlar olduktan sonra 
üstüne konacak çoook şey var tabii. 
Her ilişki emek ister; emek vermek, 
zaman ayırmak, aşkla yapmak bu 
hayattaki her şeyi güzelleştirir.
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İLHAN ŞEŞEN, “AŞKIN RİTMİNİ TERRACITY’DE YAKALA” ETKİNLİKLERİ 
KAPSAMINDA TERRACITY’DE SEVENLERİYLE BULUŞTU. YOĞUN PROGRAMI 

SIRASINDA İLHAN ŞEŞEN BİZİ KIRMADI VE SORULARIMIZI YANITLADI.

Müzik hayatınızın ilk yıllarındaki 
İlhan Şeşen ile şimdiki İlhan 
Şeşen arasında nasıl bir fark 
görüyorsunuz? 
Bazı farklar var elbette. her an yeni bir 
şey öğreniyorum. Daha tecrübeliyim, 
daha üşengecim. 

Türkiye’nin pop müzik tarihinin 
büyük bir kısmına tanıklık etmiş ve 
her dönem her yaştan dinleyiciye 
ulaşmış birisiniz. Sizce hangi dönem 
çok muhteşemdi?
“Neler Oluyor Bize” albümü zirvemdi. 
 
İlhan Bey “ellerimde çiçekler” 
şarkınız dinlenme rekorları kırdı. 
Sizin için Sevgililer Günü ne ifade 
ediyor? 
Dinlenme rekorları kırdığını 
bilmiyordum, mutlu oldum. Sevgililer 
Günü her özel gün gibi çok güzel. 

Siz, özel birine Sevgililer Günü’nde 
ne tür hediyeler almayı tercih 
edersiniz?
Takı almayı çok severim.

Romantik İlhan Şeşen’in yanı sıra 
baba kimliğiniz de var. Nasıl bir 
babaydınız? Hem müzisyenlik hem 
de çocuklarla ilgilenmek zor olmalı. 
Bir arada yürütmeyi nasıl başardınız?
İyi bir babaydım. Çocuklarıma sormalı! 
Müzisyenlik özellikle de şarkı yazmak 
yalnızlık ister. Çocuklarıma çok 
vakit ayıramadım. Ama iyi insanlar 
olduklarına göre iyi babalık etmişimdir 
diye düşünüyorum. 

Türkiye’nin birçok yerinde konser 
verdiniz. Antalya’nın sizde nasıl bir 
yeri var? Antalya seyircisiyle aranız 
nasıl? 
Antalya eğlence şehri... Seyircisi de 
iklimi kadar sıcak ve eğlenceli.
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?
“SEVGİ NEYDİ? SEVGİ İYİLİKTİ. DOSTLUKTU. SEVGİ 

EMEKTİ...” ASYA, BU SÖZLERLE TANIMLIYORDU SEVGİYİ, 
SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM FİLMİNDE. PEKİ, SİZCE 
SEVGİNİN, SAĞLIKLI BİR İLİŞKİNİN YOLU NELERDEN 

GEÇİYOR? PARTNERİNİZLE ÇIKTIĞINIZ YOLDA, İLİŞKİNİZ 
İÇİN EMEK Mİ VERİYOR YOKSA BİRBİRİNİZİ TÜKETİYOR 

MUSUNUZ? OYSA SAĞLIKLI BİR İLİŞKİNİN YOLU ÇİFTLERİN 
BİRBİRİNİ BESLEMESİNDEN GEÇİYOR.. AİLE DANIŞMANI

FİLİZ TÜFEK TRENDS OKURLARI İÇİN YAZDI. 

Besliyor Muyuz
Yiyor Muyuz

41

İLİŞKİDE BİRBİRİMİZİ

İLKBAHAR 2019



PSİKOLOJİ

42

Trends’in yeni sayısında sizlere “bes-
lenme” ve “yeme” arasındaki farktan 
bahsedeceğim. İçinizden gelen o sesi 
duyar gibiyim: “Biz yiyerek besleni-
yoruz…” İşte ben de tam olarak bunu 
söylüyorum. Bakalım ilişkide beslen-
me ile yeme arasındaki fark neymiş…

Sizlerin de bildiği gibi beslenme de-
diğimiz; bedenimizin ihtiyacı olan 
besinleri “tam ve bütünlüklü” olarak 
vücudumuza alma davranışıdır.

Maslov’un meşhur piramidinde ilk 
basamakta fizyolojik ihtiyaçlar yer 
alır. Yeme, içme, barınma, uyuma ve 
cinsellik. Bunlar bizim günlük düzenli 
ve orantılı olarak almamız gereken 
ihtiyaçlarımızdır, herhangi biri bozul-
duğunda ya da alınamadığında, ya da 
tek taraflı beslenerek hayat döngüsü 
kurulduğunda (konuşmak ve çözmek 
yerine yemek yemek, alkole ya da 
maddeye başvurmak, sürekli uykuya 
kaçmak, sürekli tartışmadan ve bulun-
duğu ortamdan kaçma eylemi, cin-
selliği yaşamayı reddederek partneri 
cezalandırmak) yetersiz beslenmeye 
neden olur ve “Sağlıksız Beslenme” 
ilişkiyi hasta eder. 

Fiziksel beslenmede nasıl tek taraflı 
beslenildiğinde kısa süre sonra kan 
şekerinden dolayı saldırgan bir açlık 
yaşanıyorsa, ilişkide de tek taraflı bes-
lendiğimizde saldırgan durumlar orta-
ya çıkar, tam da bu noktada beslenme 
davranışı ikiye ayrılır:

1. Kendini yiyerek beslenme –
Kendini Tüketme

2. Partnerini yiyerek beslenme –
Partnerini Tüketme

PARTNERİNİ YİYEREK
BESLENEN İNSAN

Kendini tüketir.
Kendini cezalandırır.
Kendini yargılar.
Kendini yıkıcı, aşağılayıcı, moral bo-
zan şekilde eleştirir.
Kendini tatmin edemez, hep açtır. 
Kendini beğenmez, memnun olmaz.

 

Saldırgan yemek yer (genellikle).
Özgüveni yara almıştır. “Benim öz-
güvenim yok” der. Kendiyle konu-
şurken; “Ben aptalım, gerizekalıyım. 
Yapamam. Başaramam. Beceremem. 
Hak etmiyorum” der.
Eksiklik duyguları nedeniyle açtırlar 
ve yemekle doymaya çalışırlar. Aç 
olan ruhudur.
Konu ile ilgili uzmandan yardım almalı.

Partnerini tüketir.
Partnerini cezalandırır.
Partnerini yargılar.
Partnerini yıkıcı, aşağılayıcı, moral 
bozucu şekilde eleştirir.
Partnerinden asla doymaz.
Tatmin olmaz, beğenmez, memnun 
olmaz.
Özgüvenli gibi konuşur ancak şişme 
bir özgüveni vardır. 
Partneriyle konuşurken; “Sen aptal-
sın, gerizekalısın. Yapamazsın. Bece-
remezsin. Hak etmiyorsun” der.
Eksiklik duyguları nedeniyle egoları 
açtır. Partnerini yiyerek ve tüketerek 
doymaya, üstünlük hissetmeye çalışır.
Konu ile ilgili uzmandan yardım almalı.

KENDİNİ YİYEREK
BESLENEN İNSAN
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Erkekler için “yeterli” hissetmek çok 
önemlidir. Partnerinizin size yettiğini 
hissettirin. Başarılarını takdir edin.
Erkeğinizin performansını övün ve 
onu onaylayın.
Erkeğinizin varlığına ve yaptıklarına 
ihtiyacınız olduğunu ona hissettirin. 
Erkekler ihtiyaç karşılamaktan haz 
alırlar.
Eşinizin sizi mutlu ettiğini ona göste-
rin ve söyleyin.
Ona her zaman kapıyı güler yüzle 
açın.
Eşinizin yalnız kalma ihtiyacına saygı 
gösterin.
Onun varlığına saygı duyun
Ailesine saygı duyun, tartışmadan 
uzak durun.
İşi ile ilgili yorum yapmayın. Siz onun 
iş arkadaşı değilsiniz. 
Onu başka kişiler ile kıyaslamayın, 
yıkıcı eleştirmeyin. 
Onunla ilgili konularda üçüncü şa-
hıslara  şikayetçi olmaktan vazgeçin. 
Başkalarının yanında ise kesinlikle 
kıyaslama yapmayın. Erkeğinize saygı 
duyarak ona onun eşi olduğunuzu 
hissettirin. Doğru ve yapıcı iletişim 
kurmaya gayret edin. İlişkinizde zor-
lanıyorsanız bir uzmandan destek 
alabilirsiniz. Eşinizi yaralamak sizde 
daha fazla travmalar yaratacaktır. 
Uzak durun.

Eşinize aşk ile dokunun
Dinleyin ve anlamaya çalışın. Onayla-
mak zorunda değilsiniz ama dinleyin. 
Kadınlar dinlensinler diye konuşurlar. 
Duyulmak için seslerini yükseltir ve 
şikayetçi konuşmalarını tekrarlarlar. Onu 
ilgi ile dinlediğinizde aranızda böyle bir 
durum varsa, sona erecektir.
Eşinizdeki ufak değişimlere dikkat edin, 
ona bunu fark ettiğinizi söyleyin.
Partnerinize “Önemlimsin, kıymetlimsin, 
değerlimsin”i hem sözel olarak söyleyin 
hem de hissettirin. Sizin sevginizi hangi 
davranışınızla anladığını sorun. Bazı 
kadınlar yardım edildiğinde, bazıları 
sarıldığında, bazıları hediye ile sevgiyi 
tanımlar. Eşinizin sevgi dilini öğrenin. “5 
Sevgi Dili” kitabını okumanızı öneririm.
Eşinizi romantizm ile besleyin.
Partneriniz yanınızda güvende olduğu-
nu bilmeli ve ilişkinin istikrarı, devamlılığı 
konusunda kafasında soru işareti oluş-
turmamalıdır.
Eşinize her zaman nazik olun. 
Partnerinizi kıyaslamayın, eleştirmeyin. 
Ona daha iyi nasıl hissedeceğinizi an-
latın.
Eşinizi aşağılamak sizi asla mutlu etme-
yecektir. Doğru ve yapıcı iletişim kur-
maya gayret edin. Eğer bunu yapmakta 
zorlanıyorsanız konu ile ilgili bir uzman-
dan yardım almalısınız.

İlişkilerde cevabı aranan soru şudur: 
“Birbirimizi besliyor muyuz? Yoksa 
birbirimizi yiyor muyuz?”. Eğer birbi-
rinizi yiyerek besleniyorsanız bir “dur” 
butonuna basma zamanı gelmiştir.
Şimdi beslenmenizi ve hayat kalitenizi 
düzenlemek için adım atma sırası sizde.

Partner seçerken mükemmel görüp, 
yeterli beslenmediğimizde partneri-
mizi değiştirmeye çalışıyoruz. Bu kez 
de tablo “Kasapta brokoli aramaya” 
benziyor... Oysa kişi kendinde olanı, 
paylaşmak istediği kadar verir; yani 
“onda olmayanı onda aramayı bırak”.  
Seçimlerini ve kendini kandırmaları-
nın sorgulama vaktin gelmiştir. Kabul 
güzeldir. Ondan değil, elini taşın altına 
koyup, kendinden beslenmek. Beslen-
me kendini yiyerek değil, güzelleştire-
rek yapılır. 

Bedenimiz gibi ruhumuzun da bes-
lenmeye ihtiyacı var. Çiftlerin birbirini 
beslemesi için kullanılan bazı diller var.

KADINLAR İÇİN ERKEĞİ 
SAĞLIKLI BESLEME

ERKEKLER İÇİN KADINI 
SAĞLIKLI BESLEME
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SİZ HANGİ TİP

Annesiniz?
DAVRANIŞ MODELLERİ, 
SİZİN HANGİ TİP ANNE 

OLDUĞUNUZU BİLİMSEL 
OLARAK ORTAYA KOYAN 

İŞARETLER. PEKİ 
BİLİMSEL OLARAK 

TANIMLANAN BU DÖRT 
ANNELİK MODELİ, 

ÇOCUĞUNUZUN HEM 
BUGÜNÜNÜ HEM 

GELECEĞİNİ NASIL 
ETKİLEYEBİLİYOR?

Çocuğunuzla iletişiminiz nasıl? Anla-
yabileceği her konuda çocuğunuzun 
fikrini alıp, onun da görüşüne değer 
verdiğinizi hissettiriyor musunuz? 
Yoksa daha çok “Çünkü ben öyle 
istiyorum, ben senin annenim”, 
“Bunu yapmak zorundasın” türünden 
cümleler mi kullanıyorsunuz? Ya da 
çocuğunuzu hayal kırıklığına uğratmak 
istemediğiniz için her istediğine izin 
veriyor, onun ruh haline göre asla 
yapmaması gereken bir şeyi bile yap-
masına ses çıkarmıyor musunuz? Tüm 
bunlar bir yana çocuğunuz size ihtiyaç 
duyduğunda, her seferinde kendinizi 
çeşitli mazeretlerinizi anlatarak neden 
o anda onun yanında olamadığınızı 
açıklarken mi buluyorsunuz? Dahası 
onun ihtiyaçlarına, okuldaki deneyim-
lerine, arkadaşlık ilişkilerindeki du-
rumlara ya da nerede ne yaptıklarına 
karşı ilgisiz misiniz? İşte bu davranış 
modelleri, sizin hangi tip anne oldu-
ğunuzu bilimsel olarak ortaya koyan 
işaretler. Peki bilimsel olarak tanımla-
nan bu 4 annelik modeli, çocuğunuzun 
hem bugününü hem geleceğini nasıl 
etkileyebiliyor? Acıbadem International 
Hastanesi’nden Uzman Psikolog Sena 
Yücesan, Anneler Günü kapsamında 
yaptığı açıklamada; 4 farklı ebeveynlik 
tarzı bulunduğunu belirterek, hem 
annelik modelinizi saptayabileceğiniz 
bilgilendirici bir yazı hazırladı hem de 
çocuğunuza etkilerini anlattı; önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu.
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DEMOKRATİK ANNELER:  
SICAK FAKAT SIKI
 “Çünkü ben öyle söyledim”, “Ben 

öyle istedim” demek yerine, çocuğunu-
zu dinliyor, görüşünü anlamaya çalışı-
yor ve fikirlerine değer veriyorsanız, 
 Çocuğunuzla her türlü konuyu müza-

kere etmeye çalışıyorsanız, fakat nihai 
sorumluluk yine sizde oluyorsa, 
 Çocuğunuzun günü planlıysa; gelişi-

mine uygun aktivitelerde bulunurken, 
televizyon ya da bilgisayar başında 
geçireceği süre gibi çeşitli eylemlerini 
kısıtlamışsanız, 
 Evin kurallarına neden uyması ge-

rektiğini, koyduğunuz kuralların ne işe 
yaradığını anlatıp onunla ortak bir yol 
bulmaya çalışıyorsanız, ancak kurallara 
uymadığında sonuç ceza değil; uya-
rıysa,  
 Çocuğunuz sizinle rahatça iletişime 

geçebiliyorsa, her konuda düşüncele-
rini sizinle paylaşabiliyorsa, onu yargı-
lamayacağınızı ya da kınamayacağınızı 
biliyorsa,
 Çocuğunuzdan beklentileriniz genel-

likle onun yaşına ve gelişimine uygun-
luk gösteriyorsa,
 Bağımsız bir birey olması için teşvik 

ediyorsanız.
Çocuğa Etkileri
Araştırmalara göre, demokratik annele-

rin çocukları tartışma konularını iyi bir 
noktaya bağlayabiliyor ve tartışmaları 
aşmayı öğrenebiliyorlar. Bu tarz bir 
ebeveynlik, çocuğun sağlıklı bir ortam-
da büyümesini sağlıyor, anne ve çocuk 
arasındaki üretken ilişkiyi teşvik ediyor. 
Demokratik annelerin çocuklarının 
sosyal yönden daha yetkin, sorumlu ve 
özerk olma ihtimallerinin daha yüksek 
olduğu düşünülüyor.  

OTORİTER ANNELER:
“BEN ÖYLE İSTEDİĞİM İÇİN!”
 Şartlar ne olursa olsun çocuğunuzun 

her koşulda kurallara soru sormadan 
uyması gerektiğine inanıyorsanız, 
 Onun yaşantısına ilişkin seçenekler 

yerine kendi beklentilerinizi sıralıyor-
sanız, 
 Sıkı bir disiplin uyguluyor, cezalandı-

rıcı bir üslup kullanıyorsanız,
 Kendinizi sık sık “Ben öyle istediğim 

için”, “Çünkü ben öyle söylüyorum, 
ben senin annenim” diyerek kurallarınızı 
açıklarken buluyorsanız, 
 Çocuğunuza istediklerinizi yaptırmak 

için ceza vermeyi araç olarak kullanıp, 
sık sık ceza veriyorsanız, 
 Çocuğunuz cezalandırılacağı gerekçe-

siyle düşüncelerini sizinle paylaşamı-
yorsa, 
 Çocuğunuza karşı düşük sıcaklık gös-

teriyor, “Böyle yaparsan seni sevmem”, 
“Kardeşin daha uslu onu daha çok sevi-
yoruz”, “Beni hasta ettin”, “Seni bırakıp 
giderim” gibi cümlelerle sevgi kaybına 
yönelik suçlamalarda bulunuyorsanız, 
 Genellikle çocuğunuzdan beklentile-

riniz yüksekse ve bu beklentiler onun 
gelişimiyle uyum göstermiyorsa.

Çocuğa Etkileri
Otoriter tarz muamele gören çocukların 
okul uyumunun az olduğu gözlemle-
niyor. Otorite olduğunda sessiz kalıp, 
olmadığında ise saldırgan olma eğilimi-
ne girebiliyorlar. Çocuklar ya isyankar 
ya da bağımlı olmaya başlıyorlar. 
İsyankarlaşan çocuk agresif davranışlar 
sergileyebiliyor. Daha itaatkâr olan ço-
cuklar ise ailelerine bağımlı hale gele-
biliyorlar. Otoriter annelerin çocukları, 
düşük benlik saygısı, korkulu veya utan-
gaç olma, sosyal durumlarda zorluk 
çekme ve muhtemelen anne bakımının 
dışındayken uygun olmayan davranış 
sergilemeye meyilli bireyler olabiliyor-
lar. Otoriter tarzdaki bazı kurallar ve 
yapılar sağlıklı çocuk yetiştirmek için 
önemli olsa da, iyi niyetli yapılan bu 
uygulamalar aşırıya kaçıp çocuğa zarar 
vermeye başlayabilir. Bu sebeplerden 
dolayı, sağlanan yapıyı açık iletişimle 
desteklemek çok önemli! 

PSİKOLJİ



İZİN VERİCİ ANNELER:
ANNE DEĞİL ARKADAŞ GİBİ
 Çocuğunuzun hayal kırıklığına uğra-

yabileceği gerekçesiyle “hayır” demek-
ten kaçınıyorsanız, 
 Kuralları genellikle çocuğunuzun ruh 

haline ve hislerine göre esnetiyorsanız,
 Çocuğunuzla çatışmalardan sağlıklı 

bir iletişimle çıkmak yerine, o üzülme-
sin diye olası çatışmalardan kaçınıyor-
sanız,
 Anne olmaktan çok arkadaş olmaya 

çalışıyorsanız, 
 Çocuğunuzun bir şeyler yapması, 

onu motive etmek için abartılı ödüller 
veriyor ya da vaat ediyorsanız,
 Çok sıcak fakat kontrolsüz davranı-

yorsanız, sevginizi göstermenin yolunun 
onun bütün istediklerini vermek oldu-
ğunu düşünüyorsanız, 
 “Eğer istiyorsan geç saatlere kadar 

oturabilirsin”, “Yapmak istemiyorsan 
hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin” 
tarzı cümleler kuruyorsanız.

Çocuğa Etkileri
Bu annelik modelinin zararlı olduğu 
düşünülüyor. Bir çocuğun en çok 
isteyebileceği annelik tarzının bu 
olduğu düşünülse bile, sonuçları 
olmadan verilen özgürlük hissi uzun 
vadede çocuğa zarar verebilir. Çocuklar 
kendilerini kontrol etmekte güçlük çe-
kebiliyor ve akran ilişkilerini yürütmekte 
benmerkezci eğilimler gösterebiliyor-
lar. Bazı çocuklar kendilerini güvende 

hissedebilmek için, annelerinin gerekli 
durumlarda onlara sınır koyabile-
ceklerini bilmeye ihtiyaç duymaya 
başlıyorlar. Çocuğun gelişiminde, anne 
ve çocuk rollerinin net bir şekilde kes-
tirilmesi gereklidir. Yapılan bilimsel bir 
araştırmaya göre, izin verici annelerin 
çocuklarının yüksek dozda alkol alma 
ihtimalinin diğer çocuklara göre üç kat 
daha fazla olacağı saptanmıştır! Bu da 
anne - çocuk ilişkisinde sınır kavramı-
nın ve rollerin netliğinin önemini ortaya 
koymaktadır.

İLGİSİZ ANNELER
 Çocuğunuzun duygusal ya da fiziksel 

ihtiyaçlarıyla ilgilenecek zaman bula-
mıyor, konuşmak istediğinde ona vakit 
ayıramıyor, sadece basit ihtiyaçlarını 
karşılıyorsanız, 
 Çocuğunuzun ev hayatı dışında eğitim 

ya da sosyal hayatı hakkında pek bir 
bilginiz yoksa, 
 İş ya da başka sebeplerden dolayı 

çocuğunuzu sık sık yalnız bırakarak, 
evin dışında fazla zaman harcıyorsanız, 
onunla geçirdiğiniz zaman ve paylaşı-
mınız azsa, 
 Çocuğunuz size ihtiyaç duyduğunda, 

kendinizi mazeretlerle onun için neden 
orada olamadığınızı açıklarken buluyor-
sanız, 
 Çocuğunuzun arkadaşlarının, öğ-

retmenlerinin adından daha fazlasını 
bilmiyorsanız,  
 Çocuğunuza karşı sıcak davranmıyor-

sanız ve ondan herhangi bir beklentiniz 
yoksa,
 Çocuğunuzun ihtiyaçlarına, okuldaki 

deneyimlerine, arkadaş ilişkilerindeki 
durumlara ya da nerede ne yaptığına 
ilgisiz kalıyorsanız, 
 “Nerede olduğun umurumda değil”, 

“Ne yaptığını neden umursayayım?”, 
tarzı cümleler kullanıyorsanız,
 Çocuğunuz tarafından rahatsız 

edilmek istemiyorsanız, sürekli kendi 
işlerinizle ve kendi hayatınızla ilgilenme 
eğilimindeyseniz.

Çocuğa Etkileri
Yukarıdaki maddelerde anlatılanlar sizi 
ya da tanıdığınız birini tarif ediyorsa, bu 
çocuğun zarar görme riskinin yüksek 
olduğunun işaretini veriyor diyebiliriz. 
İhmalkar anneler, çocuklarını dış dün-
yayı keşfedebilmeleri için gerekli olan 
temel güven duygusundan yoksun bı-
rakabilecekleri için çocuklarına risk ya-
ratabilirler. Bunun ötesinde, annesi ile 
olumsuz iletişim kuran ya da iletişimde 
olmayan çocuklar, yaşıtlarıyla ya da di-
ğer insanlarla iletişim kurma ve kurulan 
iletişimi yürütmede zorluk çekebilirler. 
Kendinizin ya da bir yakınınızın ihmal 
edici bir ebeveyn olduğunu düşünü-
yorsanız, çocuğa zarar vermemek ya 
da hayatında yıkıcı bir etki bırakmamak 
için okulların rehberlik öğretmenlerin-
den, uzman psikologlardan ya da psi-
kolojik danışmanlardan yardım almanız 
önerilmektedir.
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ANNELER
GÜNÜ’NE

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE SEÇMEKTE ZORLANIYOR 
MUSUNUZ? ÖYLEYSE YENİ SEZONDAN SEÇTİĞİMİZ 
ÜRÜNLERLE HAZIRLADIĞIMIZ HEDİYE REHBERİMİZ 
İMDADINIZA YETİŞECEK. 

BEYMEN CLUB

SWATCH
MICHAEL KORS

DESA

LOVE MY BODY

LEVI’S

MANGO

ÖzelÖzel
LOVE MY BODY

MICHAEL KORSMICHAEL KORS
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NETWORK

SAAT & SAAT

IPEKYOL
PANDORA

MEDIAMARKT / CANON EOS 200D

KOTON

NIKE

MARKS & SPENCER

SAMSUNG

D&R

MEDIAMARKT / CANON EOS 200D

SEPHORA

PANDORA

SEPHORA

KOTON

NIKE

NETWORK
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Her
Yemekte

azaltmanın
yolları
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100 Kalori
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 Kahvaltıda bol kalorili kruvasan ye-
mek yerine bir veya iki tane tam tahıllı 
kızarmış ekmekle krem peynir yiyin.

 Bütün bir omlet ve iki parça pastır-
ma yerine, iki parça hindi pastırması 
ile iyi pişmiş yumurta beyazı hazırla-
yın. 

 Sandviçinizi iki yemek kaşığı mayo-
nezle hazırlamak yerine, dört yemek 
kaşığı humus kullanın. Çok az hardal 
da ilave edebilirsiniz.

 Salatanıza kremalı, yoğurtlu, ma-
yonezli soslar yerine bir yemek kaşığı 
yağ ve sirke koyun.

 İki dilim ekmekle değil sadece bir 
dilimle hazırlanan sandviçleri tercih 
edin. Böylece daha az ekmek tüketmiş 
olacaksınız.

 Canınız tatlı istediğinde bu isteğinizi 
az yağlı dondurulmuş yoğurt atıştıra-
rak geçirin. 

 Sezar salatanıza, küçük kızarmış 
ekmek parçalar eklemeyin, hatta par-
mesan peynirini de yarıya düşürün ve 
size önerilen ekstra peynire her zaman 
“hayır” deyin.

 Size sunulan atıştırma tabağında 
kraker ve tam yağlı peynir yerine, iki 
parça yağsız peynir yiyin.

 Eğer canınız kumpir isterse hazırlan-
ma aşamasında az peynir ve az yağlı 
olmasına dikkat edin. Üzerine eklenen 
bol kalorili sosları da istemeyin. 

 Eğer film izlerken cips atıştırmayı 
seviyorsanız sos tercihinizi yağsız olan 
salsa sosundan yana yapın. 

 Dürüm şeklinde tavuk yemek yerine, 
kemikli acılı kanatlardan sipariş edin. 
Böylelikle fazladan hamur tüketmemiş 
olursunuz. 

 Evde yemek yaptığınızda tavanızı 
yağlamak için zeytinyağını dökerek 
değil spreyleyerek kullanın.

 Kekinizin ya da turtanızın üzerine 
ekstra çikolata sosu eklemeyin.

 Dengesiz besin öğesi alımı meta-

bolizmanın yavaşlamasına ya da dur-
masına neden olabiliyor. Bu nedenle 
aşırı yemek veya hiç yememek gibi uç 
davranışların metabolizma üzerinde 
olumsuz etki yaratacağına inanın. 

 İnsan vücudunun büyük bir bölü-
münü içine alan ya da tüm vücudu 
kaplayan yumuşak doku şişmesine 
yol açan, sıvı birikimleridir. Her iki 
bacakta oluşan ödem uzun süre ayakta 
kalmaya bağlı olabilir. Bunda fazla 
tuz tüketimi çok önemlidir. Fazladan 
alınan 1 gr tuz vücutta 200 ml sıvı 
birikmesine yol açar. Bu nedenle tuz 
tüketiminizi azaltın.

 Eğer canınız tatlı bir şeyler isterse 
buzlu dondurma iyi bir alternatif 
olabilir. Bu atıştırma tatlı ihtiyacınızı 
karşılamanıza yardımcı olacak. Ayrıca 
çoğunluğu sudan oluştuğu için size 20 
kaloriden daha az kalır ve yağ içermez. 
İşte bu durumda ne kadar çok buzlu 
dondurma yerseniz kendinizi o kadar 
ince hissedersiniz. Çok fazla sıvı almak 
özellikle karın şişkinliğinizi atmanıza 
yardımcı olur.

 Dört yumurta beyazını ve bir sarısını 
ince dilimlenmiş biber ve domatesle 
çırpın. Karışımı orta şiddetteki ateşte 
pişirin. Bu sağlıklı atıştırmanın kalori 
değeri 150’nin altındadır. Yumurtadaki 
proteinin büyük oranı yumurtanın 
beyaz kısmındadır. Ve protein metabo-
lizmanızı kuvvetlendirir.
 

 Yakın zamanda yemenize rağmen 
bir anda oluşan iştah patlamaları yete-
rince su içmediğinizin habercisi olabi-
lir. Soğuk bir bardak su için, iştahınızın 
kaybolduğunu göreceksiniz.

 Şeker katkısı olmayan, çiğnenebilir 
ve lif yönünden zengin kuru meyveler 
gün içindeki tatlı ihtiyacınızı giderir. 
Böylece gün boyunca kendinizi tok 
hissedersiniz. Bir fincanın üçte biri 
kadar olan kuru kayısının kalori değeri 
150’den azdır. Besleyici ve potasyum 
açısından çok zengindir. Sindirim 
sorunlarına iyi gelir; stresi, kansızlığı 
önler. Kayısı lifli bir meyvedir. Lifli be-
sinlerin kan şekerinin dengeli yüksel-
mesini sağladıkları, zararlı maddelerin 
bağırsakta kalma süresini kısalttıkları 
için kanserden korunmada faydalı 
oldukları saptanmış.

Bazı ufak noktalara 
dikkat ederek her 

yemeğinizden 100 
kaloriyi azaltabilirsiniz. 

Formül çok kolay; 
gün boyunca daha az 
kalori almak. Böylece 

fazla kilolarınızdan 
kolayca kurtulabilirsiniz. 

Yediklerinizi önemli 
ölçüde azaltmak ya da 

sevdiğiniz yiyecekleri 
hayatınızdan tamamen 

çıkarmak kendinizi 
hem aç hem de 

gergin hissetmenize 
sebep olabilir. İşte bu 

durumda asıl yapmanız 
gereken her öğünde 

yediklerinizden sadece 
birkaç ekstra besini 
atmak ya da daha 

sağlıklı alternatiflerle 
değiştirmek olacak. 
Böylece çok kalorili 

seçenekten kurtulup, 
lezzetli ve sağlıklı bir 

besin seçmiş olacaksınız. 
Önerilerimizi deneyin 

ve kısa sürede ne kadar 
hafiflediğinize şaşırın.
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SAĞLIKLI 
SEÇİMLER
SAĞLIKLI VE 
AYNI ZAMANDA 
FORMDA BİR 
YAŞAM İÇİN HER 
ÖĞÜNDE DENGELİ 
SEÇİMLERE 
YÖNELMEK 
GEREKİYOR. BU 
DENGELİ VE AYNI 
ZAMANDA LEZZETLİ 
SEÇİMLERLE KISA 
SÜREDE FORM 
KAZANACAK 
VE AYRICA HER 
YEMEKTEN 
100 KALORİ 
AZALTMANIN 
YOLLARINI 
ÖĞRENECEKSİNİZ.

Rengârenk salata
MALZEMELER
• 4-5 yaprak kıvırcık
• 2 adet kırmızı biber
• 1 adet yeşil biber
• 2 adet salatalık
• 3-4 yaprak kırmızı lahana
• 1-2 dilim avokado
• 10 dal maydanoz
• 2 dilim ananas

HAZIRLANIŞI
Malzemeleri derin bir salata kasesinin içine 
doğrayın. Salatanıza damak zevkinize göre 
ekstra sebze ve meyve (örneğin kabak, soya 
filizi, yeşil elma) ekleyebilirsiniz.

SOSU İÇİN
• 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
• 2-3 çay kaşığı fesleğen
• 1 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI
Sos için bu üç bileşeni çukur bir kapta 
iyice karıştırın ve sonra salatanın üzerinde 
gezdirip hafifçe karıştırın. Salatanın 
üzerine yarım çay kaşığı keten tohumu 
serpiştirin. İki-üç dilim portakal dilimiyle 
süsleyerek servis yapın.

(2 kişilik)
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Sebzeli 
MALZEMELER
• 1 adet orta boy soğan
• 1 su bardağı kepekli bulgur
• 1 çorba kaşığı biber ve domates 
salçası karışımı
• İki yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet kırmızı biber
• 2-3 adet yeşil biber
• 2 adet sarımsak
• Yarım çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI
Tencerede soğanı kavurduktan 
sonra bulguru ekleyin ve iyice 
karıştırın. Daha sonra karışıma 
salçayı ekleyin ve hafifçe 
karıştırdıktan sonra iki bardak ılık 
su ekleyin. Kaynadıktan sonra 
kısık ateşte pişirmeye devam edin. 
Bir başka tencerede de ince ince 
kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri, 
çok değil 2,3 dakika süreyle 

zeytinyağında çevirin. Renklerinin 
canlı kalması hem sebzelerin 
vitaminlerini koruması hem de 
güzel görünmesi açısından çok 
önemli. Pilavınız suyunu çektikten 
sonra ufak ufak doğranmış 
sarımsakları ve biberleri ekleyin. 
Birkaç dakika pişirdikten sonra 
demlenmeye bırakın.

NOT: Kepekli diyet bulgur, 
sert durum buğdayının kepeği 
üzerinde bırakılmış halidir. Triticum 
durum cinsi sert buğdayların 
temizlenmesi, yıkanması, pişirilip 
kurutulması, kabuğunun soyulması 
ile elde edilen yarı hazır bir gıda 
maddesidir. Kepeğin kan değerini 
ve kandaki yağları düşürücü 
etkisinin yanında, mide ve bağırsak 
kanserini önleyici yönü de 
bulunuyor.

MALZEMELER
• 1 patates/kabak
• 10-15 mantar
• 1 soğan
• 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1,2 fileto levrek
• 1 adet kırmızı biber
• 1 adet yeşil biber
• 4 adet çeri domates
Bir kase havuçlu ve bezelyeli 
garnitür

HAZIRLANIŞI
Servis tabağının en altına hafifçe 
zeytinyağı gezdirin. Daha sonra en 
alt tabakaya ince iki dilim patates 
ya da isteğinize göre kabak dilimi 
koyun. Vokta mantarları soğanla 
hafif zeytinyağında kavurun. Daha 
sonra patates dilimlerinin üstüne 
kaşıkla bu karışımı dikkatlice 
ekleyin. Bu aşamada ise levreklerin 
aralarına birer ince dilim limon ve 
defne yaprağı ekleyin. Yanlarına 
ince birer dilim kırmızı ve yeşil 
biber, önlerine ise bezelye ve 

havuçlu garnitür ekleyin. Çeri 
domatesleri ise zevkinize göre 
süsleyin.  Üstüne balık ve sebze 
suyunu gezindirin, 2,3 çay kaşığı 
ölçüsünde zeytinyağı ekleyin. 200 
derecede ısıtılmış fırında 20-30 
dakika süreyle pişirin. Daha sonra 
üzerine isteğinize göre karabiber 
taneleri serpiştirerek servis edin.

BALIK VE SEBZE SUYU 
İÇİN: 
• 1 kilo balık kemikleri
• 1 soyulup doğranmış havuç
• 1 soğan (dörde kesilmiş olarak)
• 4-5 adet defne yaprağı
• 2-3 diş sarımsak
• 2-3 adet maydonoz sapı
• 2-3 adet karabiber tanesi

Bir tencerenin içine tüm 
malzemeleri ekleyin ve kaynadıktan 
sonra 20-30 dakika süreyle kısık 
ateşte pişirin. Büyük bir kaseye 
süzün ve soğumasını bekleyin.

(2 kişilik)

 (Her bir servis tabağı 1 kişiliktir)
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SINAV BAŞARISI 
İÇİN BU ÖNERİLERİ 

SINAVLARDA, BAŞARIYI ARTIRMADA EN ÖNEMLİ ETKEN KAYGIYI YÖNETMEKTEN 
GEÇİYOR. BESLENMENİN VE SOSYAL ORTAMLARIN SINAV STRESİNE ETKİSİNİN GÖZ 

ARDI EDİLMEMESİ GEREKİYOR. MEMORIAL ANTALYA HASTANESİ’NDEN UZ. DR. 
NEHİR KÜRKLÜ, SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNERİLERDE BULUNDU. 
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DENEME SINAVLARI GİBİ 
DÜŞÜNÜLMELİ 
Sınavlara girişte yaşanabilecek stres 
ve kaygıyı kontrol etmenin en iyi 
yolu, onu önceden tanımak ve sınavla 
yüzleşmektir. Sınava hazırlık sürecinde 
düzenli olarak deneme sınavlarından 
geçen öğrenciler, aslında pek çok kez 
bu stres ile karşı karşıya kalarak onu 
tanıma fırsatı bulmuştur. Sınav sabahı 
da bu stresle defalarca yüzleştikleri-
ni hatırlamalı ve bu  sınavın da diğer 
hazırlık sınavlarından farklı olmadığını 
unutmamalıdır.

KAYGIYI DOĞRU YÖNETMELİ
Belli bir seviyenin üzerine çıkmamak 
koşuluyla performans kaygısı kişinin 
motivasyonunu artırır ve dikkatini 
sürdürmesine yardımcı olur. Ancak çok 
artmış kaygı düzeyi kişiyi rahatsız etme-
ye başlar, dikkatini sürdürmesine engel 
olur. Mevcut bilgilerin sınav esnasında 
en etkili şekilde kullanılmasının önüne 
geçer. Ayrıca sınav öncesinde devamlı 
olarak sınavla ilgili konuşmalar yapmak, 
ev içinde ebeveynler ve diğer aile 
bireyleri tarafından sınav sözcüğünün 
sık sık kullanılması, öğrencilerin sınav 
kaygısını olumsuz etkileyebilir. 

SINAV ÖNCESİNDE BU UYARILARI 
DİKKATE ALIN!
 Sınavdan bir gün önce siyah çay, 

yeşil çay, kahve ve kola gibi kafeinli 
içecekler yerine; adaçayı, ıhlamur gibi 
bitki çayları veya taze sıkılmış meyve 
suları tüketilmeli. 

 Uyku düzenini değiştirecek her türlü 
aktiviteden uzak durulmalı, sınava yakın 
günlerde yeterli ve düzenli uykuyla zihnin 
dinlendirilmesine özen gösterilmeli.  

 Sınavdan önceki günlerde hafif 
tempoda yürüyüş ve egzersiz yapmak, 
stres düzeyini kontrol altına almaya 
yardımcı olacak. 

 Sınavdan bir gün önce, özellikle 
akşam yemeğinde hafif besinler tercih 
edilmeli.  

 Sınav günü kahvaltıda yumurta, 
peynir, süt, tam tahıllı ekmek, doma-
tes, yeşil biber, salatalık, zeytin, ceviz 
gibi bütün besin gruplarını içeren 
gıdalar tüketilmeli, yeterli düzeyde 
enerji alınmalı. 

 Sınav esnasında mide ve sindirim 

DENEME SINAVLARI GİBİ SINAV ÖNCESİNDE BU UYARILARI DENEME SINAVLARI GİBİ SINAV ÖNCESİNDE BU UYARILARI 
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problemleri yaşamamak için, gaz 
yapıcı ve daha önce hiç tüketilmemiş, 
vücudun alışık olmadığı besinler tüke-
tilmemeli. 

 Sınav esnasında fazla su tüketimine 
ve tuvalet ihtiyacının artmasına neden 
olabilecek, yağlı ve tuzlu besinlerden 
uzak durulmalı. 

 Kan şekerinin hızla yükselmesine 
sonra da düşmesine yol açan çikolata, 
şeker, tatlı gibi besinler, bilinenin aksine 
beynin ihtiyaç duyduğu şekeri karşıla-
maz. Sınav esnasında dikkat dağınık-
lığına ve konsantrasyonun azalmasına 
neden olur. Özellikle sınav gününde 
bunlar tüketilmemeli. 

 Sınav kaygısının azalması için sınava 
girilecek bina, salon ve hatta sıranın 
önceden görülmesi rahatlatıcı olabilir. 
Yine geç kalma stresinin ortadan kalk-
ması için de mesafe ve yolun önceden 

bilinmesi yararlı olacak.

 Sınav salonuna erken saatte girmek, 
sınava kadar olan sürede gerginliği 
azaltmaya yardımı olacaktır. Bunun 
en güzel yolu da hedeflenen bölümü 
kazandığını hayal etmektir. Bu hayal 
kaygıyı azalttığı gibi motivasyonu da 
artıracaktır.

 Soruları yanıtlamaya, en iyi bilinen 
bölümden başlanmalıdır. Böylelikle 
sınavın başında ihtiyaç duyulan rahatla-
ma hissi yaşanabilir.

 Çözülemeyecek soruların da ola-
bileceğini unutulmamalı. Sorular ile 
karşılaşıldığında güvensizlik duygusuna 
kapılmadan bir sonrakine geçmek 
gerekir. 

 Her yarım saatte bir 30 saniye ara 
verip gözleri kapatmak, yavaş yavaş 8’e 
kadar sayıp nefes alıp, ardından 8’e ka-

dar sayıp nefes tutmak, sonra 8’e kadar 
sayarak nefes vermek yararlı olacaktır.

 Sınav salonunda hiç kimseyle soru 
tartışmasına girilmemeli. 

 Çok emin olunmayan soruları silip, 
yerine yenisi işaretlenmemeli.

 Yanıtı bilenen soruları kaçırmamak 
için bir soruya fazla süre ayrılmama-
lıdır. Tek bir sorunun yanıtıyla çok 
uğraşmak moral bozucudur. Dikkati 
dağıtır ve vaktin boşa harcanmasına 
neden olur.

 Vakit iyi planlanmalı, sınav ne erken 
bitirilmeli ne de geç kalınmalıdır. Saat 
kontrolü yapılarak planlanan zamana 
uyulmaya çalışılmalı. 

 Aile, öğrenciden çok sınav stresi için-
deyse, sınava kendinizi rahat hissettirecek 
bir başka kişi ile gitmek tercih edilebilir. 

56
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CARTER’S
ARTIK TERRACITY’DE 

GÜNÜN EN ERKEN 
SAATLERİNDE, SOĞUK 
KIŞ GÜNLERİNDE, YAZIN 
SICAĞINDA, UYKUSUZ 
GECELERDE, HER AN 
BEBEKLERİN RAHAT 
ETMESİNİ SAĞLAYAN 
ANNELERİN GÜVENDİĞİ 
MARKA CARTER’S, 
YENİ MAĞAZASINI 
TERRACITY’DE AÇTI.

Dünyanın önde gelen çocuk giyim, he-
diye ve aksesuar markaları arasında yer 
alan Carte’s 1865 yılında kuruldu. Marka 
uyku giyim kategorisinde Amerika’nın 
lider markaları arasında yer alıyor. Ame-
rika’da, doğan her çocuğun 10’dan fazla 
ürünü Carter’s markalıdır. 

Birbirinden eğlenceli ve renkli desenleri, 
yüksek kaliteye sahip sağlıklı ürün 
yapısı, vücuda en iyi oturan, annelerin 
zevkine hitap eden detayları ile Carter’s 
ikonik tasarımları, bebekleri öncelikle 
rahat ettiriyor. Bebeği hırpalamadan 
ve kolayca giydirmek için esnek yaka 
özelliğine sahip body’ler, boynunu 
sıkıştırmayacak korumalı fermuar, nikel 
içermeyen çıtçıtlı body’ler ve kendiliğin-
den ayaklı tulumlar gibi hayatın içinde 
yaşayan anlara uygun rahatlatıcı çözüm-
ler ve tasarımlar ürettiği için Carter’s 

koleksiyonları, nesiller boyu annelerin 
ve ailelerin güvenini kazanmaya devam 
ediyor. 

0-7 yaş arası, rengârenk, yumuşacık ve 
rahat Carter’s bodyleri, üşüme derdine 
son veren, annelerin vazgeçilmezi uyku 
tulumları ve mix&match pijama setleri, 
taytlar, eşofman altları, mayolar ve 
tişörtlerle,  pratik-rahat ve kolay kombinli 
setlerin hepsini TerraCity Carter’s mağa-
zasında minikleri bekliyor.

Dünyada birçok ülkede anneler tarafın-
dan beğenilen ve tavsiye edilen bebek 
ve çocuk giyim markası Carter’s’ın 
yeni sezon koleksiyonları, bebekleri ve 
çocukları için en iyisini almak isteyen 
aileler, anne adayları ve hediye alış-
verişi yapmak isteyenler için TerraCity 
Carter’s mağazasında.
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CHRISTIAN DIOR

Hayallerin
SAVAŞTAN YORGUN DÜŞMÜŞ 

PARİS’TE ZARAFETİ VE FEMİNENLİĞİ MODA 
DÜNYASINA YENİDEN HEDİYE ETTİ. CHRISTIAN DIOR’UN VE 

DIOR TASARIMCILARININ BUGÜNE DEK İMZA ATTIKLARI BÜYÜLEYİCİ 
KIYAFETLER LONDRA’DA SERGİLENİYOR.

YAZI: YA Z G Ü L Ü  Y Ü K S E K
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Dünyaca ünlü moda devi Christian 
Dior’un şimdiye kadar pek çok ül-
kede sergisi yapıldı. Ama en büyüğü 
geçtiğimiz ay İngiltere’nin başkenti 
Londra’daki Victoria & Albert Müze-
si’nde açıldı. Christian Dior: Designer 
of Dreams başlığıyla açılan sergi daha 
önce Paris’teki Musée des Arts Deco-
ratifs’te  açılmıştı.  Ancak Londra’daki 
sergi daha kapsamlı ve zengin. Üstelik 
bu sergide İngiliz Kraliyet Ailesi’ne özel 
hazırlanan ikonik tasarımlar da yer ala-
cak. Prenses Margaret’ın 21’inci yaşını 
kutlarken 1951 yılında giydiği elbise, 
serginin en ikonik parçalarından biri 
olmaya aday. Cecil Beaton tarafından 
fotoğraflanan düşük omuzlu ve altın 
işlemeli elbise, Prenses Margaret’ın en 
ünlü fotoğraflarından biri.

Christian Dior’un İngiliz kültürüne olan 
hayranlığını yansıtacak olan sergide, 
balerin Margot Fonteyn’in giydiği 
kostümlere de yer veriliyor. Serginin 
küratörü Oriole Cullen: “Yaptığımız 
çalışmalardan sonra daha önce hiç gö-
rülmemiş parçalar ve V&A arşivindeki 
fotoğraflarda giyilen elbiseleri bulduk.” 
diyor. Toplam 500 parça içeren ser-
gide; aksesuarlar, moda fotoğrafları, 

film, makyaj ürünleri, çizimler ve Ch-
ristian Dior’un özel eşyaları yer alırken, 
serginin 200 parçası da haute couture 
tasarımlarından oluşuyor. “Diorama” 
başlıklı bölümde kostümlerden mü-
cevherlere, şapkalardan ayakkabılara, 
çantalardan parfüm şişelerine kadar 
Dior tarihine damga vuran birçok obje 
ziyaretçilerle buluşacak.

Serginin şüphesiz bir başka önemli 
bölümü ise “Dior Tasarımcıları”. 
Christian Dior’un 1957’de vefat etme-
sinden bu yana Dior’u yöneten altı 
yaratıcı tasarımcının çalışmalarının yer 
aldığı bu bölümde moda dâhilerinin 
Dior kodlarına sadık kalarak kendi 
tasarımlarını yaratmalarının da izlerini 
sürebileceksiniz. Sergi 14 Temmuz’a 
kadar açık kalacak. 

HANGİ ÜNLÜ ELBİSELER 
SERGİLENİYOR?
Serginin belki de en etkileyici bölümü 
balo fantezisine adanan bölüm olacak. 
“Balo Salonu”, tasarım evinin en ünlü 
elbiselerinin bazıları çarpıcı bir dekor 
ve ışıklandırmayla sergileyecek ve sizi 
70 yıllık bir rüya alemine götürecek. 
Bu muhteşem kıyafetleri taşıyan zarif 

MODA

Christian Dior 1948 yılında model 
Sylvie ile bir prova sırasında.

Prenses Margaret’in 21. doğum 
gününde fotoğrafçı Cecil Beaton 

(1904–1980) tarafından çekilen 
kraliyet portresi.

© Victoria and Albert Museum, 
London

Christian Dior (1905–57), Écarlate, 
Afternoon Dress, Haute Couture, 
Autumn/Winter 1955, Y Line
Photo © Laziz Hamani
Victoria and Albert Museum, 
London
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kadınların görkemli davetlerde ve 
balolarda nasıl göründüğünü hayal 
etmek bile moda tutkunları için başlı 
başına bir macera olacak. Bu özel sergi 
alanı, Christian Dior’un resmi kıyafet 
vizyonunun inanılmaz becerisine saygı 
gösterilerek “Gece, günlük yaşamın 
gerçeklerinden kaçabileceğiniz bir 
zamandır.” mottosuyla hazırlandı. 

Princess Margaret’in 21. doğum günü 
balo elbisesi serginin ana eksenini 
oluşturuyor diyebiliriz. Dior’un İngiliz 
kültürüne olan hayranlığını sergileyen 
odanın ortasında Prenses Margaret’in 
1951’deki 21’inci doğum günü partisine 
giydiği omuzu açık elbise yer alıyor. 
Dior, Kraliçe, Prenses Margaret ve 
Kent Düşesi için 1950’de Londra’daki 
Fransız Büyükelçiliği’nde özel bir  de-
file sunmuştu. Cecil Beaton’ın doğum 

günü portresinde ölümsüzleştirdiği 
bu fotoğraf moda tarihinin kültleri 
arasında yer alıyor. Sergi küratörü 
Oriole Cullen “bu elbisenin Dior’un 
İngiltere’deki  hikâyesi için çok önemli 
bir elbise olduğunu ve marka tarihinde 
bugün hâlâ kutlanan bir an olduğunu 
düşünüyorum.” diyor.

VINTAGE GÜZELLİK 
Dior parfümleri de sergide önemli bir 
rol oynuyor. Tasarımcı, ilk couture ko-
leksiyonunun yanı sıra salonuna güzel 
kokular yaymak için tasarladığı parfü-
mü 1947’de ilk kez piyasaya sunmuştu. 
Dior’un kız kardeşi Catherine için 
yaratılan ilk koku Miss Dior’un 70 yıllık 
Baccarat mavi kristalinden imal edilen 
ilk şişesi 1947’den itibaren sınırlı sayıda 
üretiliyor. Miss Dior şişesi, güzellik ba-
ğımlıları için önemli karşılaşma olacak. 

Miss Dior limited edition, 
Baccarat blue crystal, 1947.
© Antoine Kralik for
Christian Dior Parfums
Parfums Christian Dior

Christian Dior by John Galliano, 
J’adore, Dress, Haute Couture, 

2008 (custom-made)
Photo © Laziz Hamani

Christian Dior Parfums collection, 
Paris

Charlize Theron’un 
J’adore elbisesi. 
Photo © Laziz Hamani
Christian Dior 
Parfums collection, 
Paris
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DOĞANIN
RENKLERİNİ
YAKALA
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DOĞA FOTOĞRAFLARININ EN GÜZEL VE RENKLİ 
ÖĞESİ ÇİÇEKLERDİR. SADECE GÖRÜNÜŞLERİNDEKİ 
GÜZELLİK DEĞİL, İNSAN ÜZERİNDE BIRAKTIKLARI 
DUYGUSAL ETKİ DE ÇİÇEK ÇEKİMLERİNİ CAZİP 
HALE GETİRİR. İYİ BİR ÇİÇEK FOTOĞRAFI 
ELD İÇİN NEYİ, NEREDE, NE ZAMAN VE NASIL 
ÇEKECEĞİNİZİ BİLMELİ, BU KONULARDA DENEYİM 
KAZANMALISINIZ. 
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Doğa insanı çeker; bu 
çekim öyle güçlüdür ki 
gördüğünüz her şeye 
daha da fazla yaklaşmak 
istersiniz. Gözleriniz ve 

tabii ki objektifiniz nereye bakması 
gerektiğini öğrendiğinde, doğadaki 
mikro yaşam dev bir sahnede akmaya 
başlar. Yakın doğa çekimlerinde bu 
sahneden olağanüstü anlar yakalana-
bilir. Bu yazımızda, makro çekimlerin 
en yaygın konuları çiçek ve böcekleri 
fotoğraflayabilmenin ipuçlarını örnek-
lerle vereceğiz. 
  
Çiçekler en fazla makro çekim yapılan 
temadır; bunun temel nedeni her yer-
de çeşitli çiçek türlerine rastlayabil-
memiz. Aynı zamanda çiçeklerin renk 
ve form zenginliği fotoğrafçı için geniş 
bir çalışma alanı sunar. Hem çekim 
hem de paylaşma sırasında çiçeklerin 
insan üzerinde bıraktığı duygusal etki 
de çiçek çekimlerini keyifli hale getirir. 
Çiçek fotoğrafı bu kadar çok tercih 
edilmesine rağmen, etkileyici çiçek 
fotoğrafı elde etmek oldukça zordur, 
bunun için hem teknik ekipman hem 
de deneyim gerekir. Çiçekleri iyi 
fotoğraflayabilmek için gerekli olan 
çekim öncesi ve çekim sırasındaki 
yöntemler örnek fotoğraflar eşliğinde 
daha net anlaşılacaktır.

DOĞRU EKİPMAN
Küçüklerin dünyası çok farklı bü-
yüklükte, davranışta ve ortamda 
canlı türlerini içerdiğinden, bunları 
fotoğraflayabilmek için farklı teknik-

ler kullanmak gerekir. Her canlının 
birbirinden farklı olan davranışlarını 
bilmekse, fotoğrafçının edineceği en 
önemli deneyimdir. Yakın çekim tek-
niklerinin bir kısmı pahalı donanım 
gerektirirken, pek çoğu oldukça eko-
nomik makineler ve basit yöntemlerle 
uygulanabilir. Kullanacağınız malzeme 
ve teknik, hem amacınız hem de büt-
çenize göre değişecektir. Eğer çiçek 
çekecekseniz 50 mm. makro lens iyi 
sonuçlar verecektir. Ancak hareketli 
makro çekimlerinde konuya çok yak-
laşamayacağınız için 100 hatta 180 
mm. makro lens kullanmanız gerekir. 
Çok pahalı olan bu türde makro lens-
lere ayıracak bütçeniz yoksa görüntü 
kalitesinden ödün vererek ama ışık 
kaybı olmaksızın, objektiflerin önüne 
filtre gibi takılan close-up lens kulla-
nabilirsiniz. Görüntü kalitesinden ödün 
vermeyen, ama daha fazla ışık isteyen 
ara halkalar da bir alternatif olabilir. 
Tüm bu seçeneklerin dışında, görüntü 
kalitesinden biraz daha taviz vererek, 
dijital fotoğraf makinesinin zoom ve 
makro seçeneklerini birlikte kullanarak 
çekim yapabilirsiniz.

Her bir yöntemin fiyat, performans, 
ışık, büyüklük, uygulanabilirlilik avantaj-
ları ve dezavantajları farklıdır. Amacınıza 
ve koşullara uygun olarak bu tekniklerin 
bir ya da birden fazlasını kullanabilir-
siniz. Fakat fotoğraf teknik bilginiz ve 
donanımınız yeterli olsa da, neyi, ne-
rede, ne zaman, nasıl çekebileceğiniz 
hakkında bilginiz yoksa işiniz rastlantı-
lara kalır; sonuç da bütünlüğü olmayan 
bir görüntü yığınına dönüşebilir.

YAZI: ALİ İHSAN GÖKÇEN
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Çiçek fotoğrafı çekerken, istenmeyen ve karışıklık yaratan bazı dallar, yapraklar, 
diğer çiçekler veya nesneler kadrajınız içerisinde bulunabilir. Bu nesnelerin ayık-
lanmasında alan derinliği kontrolü, dar açılı objektiflerin kullanımı gibi teknikler 
bazen işe yarayamayabilir. Bu durumda nesnelerin kadrajdan uzaklaştırılması 
gerekir. Bu düzenlemede, çiçeğin kopartılması, taşınması ya da istenmeyen diğer 
bitkilerin sökülmesi söz konusu değildir. Sadece kuru ot ve dal, yaprak, taşlar 
gibi taşınmasında veya kopartılmasında yaşamsal önem olmayan nesneler temiz-
lenmelidir. Çevre düzenlemesine doğru karar verebilmek için, kadrajın rahatça 
izlenebildiği üçayak ile fotoğraf çekilmelidir.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ 
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Yakın çekimlerde arka zeminin sade 
olması en temel unsurdur. Sadelik 
için çeşitli yöntemler uygulanır; en 
sık kullanılan alan derinliğinin kont-
rolüdür. Öncelikle çekilecek nesneye 
paralel bir açıda durduktan sonra, 
makinenizin alan derinliği kontrol 
düğmesini kullanarak arka zeminde 
karışıklık yaratmayan uygun diyafram 
değerini seçebilirsiniz. 

Diğer temel yöntem bakış noktasının 
değiştirilmesidir. Çiçeğin etrafında 
dolaşarak arka zeminin sade görün-
düğü bir açı bulabilirsiniz. Eğer bakış 
noktasında sorun yoksa, aynı büyük-
lüğü koruyarak açının daraltılması 

sadelik için çözüm sağlayabilir. Örne-
ğin 50 mm. makro objektif ile 20 cm. 
yüksekliğinde bir çiçeğin fotoğrafını 
1:5 büyüklükte çekiyorsanız, açınız 46 
derecedir. Bu kadar geniş açı içine 
gökyüzü, çevredeki diğer otlar, dallar 
girebilir. Aynı büyüklüğü koruyarak 
200 mm. makro objektifle çekim ya-
pıldığında 12 derecelik açı kullanılmış 
olur ki bu istenmeyen görüntülerin 
ayıklanmasını sağlar. Eğer bunlardan 
hiçbiri çözüm sağlamazsa, ters ışık 
için uygun bir açıda flaş kullanarak 
arka zemini karartabilirsiniz. Basit ama 
pratik yöntemlerden biri de, arka ze-
minine herhangi bir şekilde gölge dü-
şürmek ve şekli sadeleştirmektir

ARKA ZEMİNİN KONTROLÜ 
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FOTOĞRAFFOTOĞRAF

NESNEYE PARALEL 
OLMAK  
Objektifinizin nesneye paralel olması, 
iyi makro fotoğraf çekebilmenin en 
temel davranışlarından biridir. Para-
lelseniz, makro fotoğrafın en büyük 
problemi olan sınırlı alan derinliğini iyi 
kullanabilirsiniz. Eğer nesneye paralel 
değilseniz alan derinliği olmayan fo-
toğraflar çektiğinizden sonuçlar kötü 
olacaktır. Yakın çekimlerde büyüklük 
arttıkça alan derinliği hızla azalır; 
özellikle 1:3 büyüklükten sonra mili-
metreler seviyesinde alan derinlikleri 
görülür. Bu yüzden film veya algılayıcı 
düzleminin, nesneye milimetrik doğru-
lukta paralel olması son derece kritik 
bir önem taşır.

Keskin Makro İçin
• Mümkünse her zaman üçayak kullanılmalı.
• Üçayak ve kafası dış etkenlerden kolay etkilenmemeli.
• Çekimler uzaktan kumanda, deklanşör kablosuyla; konu durağan ve 
rüzgârdan etkilenmiyorsa self timer moduyla yapılmalı.
• Düşük hızlı çekimlerde makinenin ayna kaldırma özelliği kullanılmalı.
• Düşük ISO değerleri ile çekim yapılmalı. Böylece sonradan yapılacak 
büyültmelerde daha az sorun yaşanır. 
• En iyi ışık koşullarına göre çekim planı yapılmalı.
• Daha fazla ışık için yansıtıcılar ve gerekirse flaş kullanılmalı.
• RAW veya TIFF formatta çekim yapılmalı

Renk Doygunluğu ve Doğru Pozlama İçin
• Düşük grenli film ya da ISO değerleri kullanılmalı. 
• Homojen ışıkta veya gölgeli havalarda JPEG çekiyorsanız makinenizin 
kontrast, keskinlik ve doygunluk parametrelerini artırın. Ağır gölgelerde 
beyaz ayarınızı bulutlu seçeneğinde kullanın. RAW çekiyorsanız çekim 
sonrası her parametreyi kontrol edebildiğinizden fazla değişik yapmayın.
• Yansımaların kontrolü için polarize filtre kullanılmalı.
• Açık ve koyu renklerin birlikte olduğu kontrastlı durumlarda 1/2 veya 1/3 
aralıklı poz taraması yapılmalı.
• Güneşli havalarda sabahın erken saatleri ile geç öğleden sonraki saatler 
tercih edilmeli.
• Nesneler ıslak veya nemli olduklarında daha doygun renkler elde edilir. 

MAKRONUN PÜF NOKTALARI



RÜZGÂRIN 
KONTROLÜ
Doğada çiçek yakın çekimlerin en bü-
yük sorunlarının başında rüzgâr gelir. 
Görüntü büyüklüğü arttıkça düşük 
enstantane hızlarında çalışıldığından 
hafif rüzgârlar bile çekimleri olanaksız 
kılar. Doğanın hemen her noktasında 
zayıf ya da kuvvetli esintilere her za-
man rastlanır. Özellikler dağlar ve deniz 
kenarlarında rüzgârsız gün bulmak çok 
zordur. Rüzgârlar narin saplarla gövde-
ye bağlanan çiçeklerin sürekli sallan-
masına neden olur. Dolayısıyla doğada 
makro fotoğrafa çıkan kişi hareketli ob-
jelerin çekimine göre hazırlık yapmalı; 
hızlı filmler, yüksek ISO değerleri, flaş, 
ışık yansıtıcıları ya da rüzgâr engelleri 
taşımak gibi çözümler üretebilmelidir. 
Yüksek ISO değerini zorunlu olmadıkça 
tercih etmeyin. Yetersiz ışık varsa veya 
ışığı fazla yutan tüp, körük gibi yardım-
cı araçlar kullanılıyorsa, flaş gerekebi-
lir. Bu durumlarda, uzatma kordonları 
veya uzaktan kumanda ile flaş istenilen 
noktaya taşınır ve ışığı dağıtılarak kul-
lanılır. Rüzgâr şemsiyesi ve engelleri 
pratik olmasalar da,  rüzgârı kestikleri 
sürece bir çözümdür. Günün rüzgârsız 
veya az rüzgârlı saatleri sabah erken 
ve akşamüstünden gün batımına kadar 
geçen süredir.

Çiçek fotoğrafı çekebilmek için 
teknik bilgi yeterli değildir. Estetik 

bir bakış ve çiçeklerle kurulan duygusal 
bağ da önkoşuldur.

Çiçek fotoğrafı ağırlıklı olarak renk 
ve form üzerine kuruludur. Bu iki 

ana öğenin işlendiği ve estetik kavram-
larla desteklendiği fotoğraflar üzerine 
yoğunlaşmak gerekir. 

Çiçek fotoğrafında sadelik esastır. 
Sadelik denince çiçek portreleri 

anlaşılmamalıdır. Sade algılanan çiçekler 
ve arkalarında farklı renkte flu lekeler çok 
etkileyici olacaktır.
 

Özellikle toplu çiçek fotoğrafların-
da doku ön planladır. Dokuyu farklı 

elemanlarla oluşturabilirsiniz. Örneğin bir 
papatya tarlasında yalnızca çiçeklerden 
oluşan homojen bir görüntü etkileyici 
bir doku oluşturabilir. Farklı türler ve 
renkli çiçeklerden oluşan, hatta yaşamsal 
çevrenin göründüğü heterojen yapılar da 

toplu çiçek fotoğraflarında etkileyici bir 
doku oluşturabilir Bu durumda dokuyu 
oluşturan çiçeklerin dağılımları, doku 
elemanı olan formlarının ve renklerin 
algılanabilir büyüklükte olması gerekir.

Doğada çekimine karar verilen 
çiçeğin alternatiflerini arayın, en iyi 

çiçeği bulmak için çabalayın. Sonucun 
iyi olması için öncelikle çekeceğiniz 
çiçek iyi görünmelidir.
 

Toplu çekimlerde tek çiçek türü 
varsa monoton bir kompozisyon 

ortaya çıkabilir. Yaygın tür arasında de-
ğişik renkte bir çiçek ya da bir bölüm 
üzerine düşen farklı ışık ilgi noktası yara-
tacak çözümlerdir. Eğer bu tür bir farklılık 
yaratılamıyorsa, kadrajda ön tarafa yakın 
en az bir çiçek büyüklüğü, netliği, ışığı ile 
daha belirgin gösterilmelidir.

Genellikle portre çekimlerde 1:5 ile 
1:1 büyüklüklerde çalışılır. Bu bü-

yüklükte sınırlı alan derinliği görünür. 

Bu tür çekimlerde ana organların 
ve taç yaprakların bir kısmının 

net, sap ve yaprakların flu olması es-
tetik etkiyi arttırır. Diken çiçekleri gibi 
bazı bitkilerin çok güçlü formları vardır; 
çiçeklerin hangi özelliği öne çıkmışsa 
o öğenin iyi ifade edildiği fotoğraflar 
başarılıdır. Formun ifadesinde çiçeğin 
bütünün çekilmesi gerekmeyebilir, hatta 
çoğu zaman etkinin güçlü algılandığı yer 
bölgesel olarak seçilir.  

Eğer yaprakları ışığı geçiren bir 
çiçek çekiyorsanız, ters ışığı 

kullanın; çok daha etkileyici sonuçlar 
elde edebilirsiniz. Ters ışık yoksa, 
uzaktan kumandalı flaşla benzer bir 
etki yaratabilirsiniz. 

Çiçeklerle göz göze olmaya 
özen gösterin. Onları yukarıdan, 

bir izleyici gibi bakarak anlayamaz-
sınız. Çiçeklerin yaşam alanlarına 
yaklaşın, oranın bir parçası gibi his-
setmeye çalışın.
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ÇİÇEK ÇEKİMİ İÇİN 10 İPUCU

67
İLKBAHAR 2019



68

SEYAHAT

HANGİMİZ KENDİSİNİ SEVDİĞİ FİLMİN BİR KARESİNDE 
HİSSETMEDİ Kİ? YA DA FİLM KAHRAMANLARININ GEZDİĞİ 

YERLERDE GEZMEYİ, YÜRÜDÜĞÜ SOKAKLARI ARŞINLAMAYI KİM 
İSTEMEZ? SEYAHAT ROTANIZI BELİRLEYECEK 10 KÜLT FİLMİ 

SİNEMA TUTKUNLARI İÇİN DERLEDİK.
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Kült filmler deyince Yüzüklerin Efendisi 
serisini atlamak olmaz. Muhteşem doğası, 
ormanları ve şelaleleriyle herkesi kendisine 
hayran bırakan Yeni Zelanda, serinin üç 
filmine de ev sahipliği yaptı. Wellington’daki 
Kaitoke Bölgesel Parkı, Nelson Lakes Ulusal 
Parkı, Christchurch’deki Mount Sunday ve 
Pelennor Fields gibi bölgeler çekim yapılan 
bölgelerden bazıları. Peki, Hobbitlerin 
yaşadığı yeri görmek ister misiniz? Waikato 
kasabası, Orta Dünya’nın The Shire’ı. 
Dağların içine kazınmış yuvarlak kapılı minik 
evleri görmeyi kaçırmayın!

YÜZÜKLERİN
EFENDİSİ

Sonsuza uzanan okyanus, yemyeşil dağlar, 
kocaman palmiyeler ve korsanlar! Sıkı bir 
Karayip Korsanları hayranıysanız ve hayal gibi 
gelen bir geziye çıkmak isterseniz adresiniz 
Karayip Korsanları serisinin çekildiği Saint 
Vincent ve Grenadin Adaları... Güney 
Amerika’nın yukarısındaki minik takımadaları 
sizi hem film karesinde hissettirecek hem 
de zamanda yolculuğa çıkaracak. Film, 
Saint Vincent adasında yer alan Wallilabou 
Körfezi’nde çekildi. Bu turistik bölge, 
korsanlar zamanından kalan, okyanusa 
yöneltilmiş tarihi toplarıyla oldukça ilgi 
çekici. Burada kiralayacağınız tekneyle hem 
Karayipler’in tadını çıkartabilir hem de filmin 
çekildiği sahilleri gezebilirsiniz.

KARAYİP
KORSANLARI

İLKBAHAR 2019
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Kayalıkların içine kazılmış pembe, turuncu 
ve kırmızı taşlardan yontulmuş tapınaklarıyla 
hazinelerin, tarihin, mitlerin ve sırların 
saklandığı bir yer gibidir Ürdün’deki Petra 
Antik Kenti... Belki de bu yüzdendir, Indiana 
Jones’un son filmindeki karakterlerin kayıp 
kutsal kasenin peşine düşerek Petra’ya kadar 
gelmeleri. Geçmişte bölgede hüküm sürmüş 
Nebati Krallığı’nın izlerini taşıyan Petra Antik 
Kenti, arkeoloji ve tarih meraklılarının başlıca 
gezi yerlerindendi. Antik kent, ev sahipliği 
yaptığı Indiadana Jones: Son Macera filmi ile 
de ününe ün kattı.

INDIANA JONES: 
SON MACERA

70

Söz konusu Paris ise onlarca film 
saymak mümkün. Ancak unutulmaz 
müzikleri, şehir gezintisi, sevimli 
ve de gizemli kahramanı ile 
Amelié, sinemaseverlerin Paris ile 
özdeşleştirdiği en önemli filmlerin 
başında geliyor. Tabi Amelié’ye can 
veren ünlü Fransız yıldız Audrey 
Tautou’yu da unutmamak lazım. Hâlâ 
film listelerinin başında yer alan 2001 
yapımı Amelié’nin çekildiği yerler 
büyük ilgi görüyor. Özellikle Arnavut 
kaldırımlı iki sokağın kesişiminde yer 
alan Amelié’nin çalıştığı Café des 2 
Moulins isimli kafe görülmeye değer.

AMELIÉ

SEYAHAT
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Korku filmlerinin kültleri arasında sayılan Cinnet filmini kim bilmez 
ki? Usta yönetmen Stanley Kubrick’in, korku romanlarının duayeni 
Stephen King’in The Shining kitabından uyarladığı filmde, ana 
karakterin, oğlu ve eşiyle birlikte kışın bekçilik yapmak üzere 
geldiği otelde, izole ve ürpertici ortamdan yavaş yavaş aklını 
yitirmesi anlatılıyor. Filmin çoğu sahnesi stüdyoda çekilmiş 
olsa da, dış mekân olarak Oregon’daki Timberline Lodge oteli 
kullanılmış. Filmin korku dolu sahnelerini kafanızda canlandırmak 
için bu otelin ürpertici koridorlarında yürümeye ne dersiniz?

CİNNET

20. yüzyılın başlarında Afrika... Mantık evliliği 
yaptığı kocası Bror Blixen ve gerçek aşkı Denys 
arasında kalan Karen Blixen’in hayatı çiftliği, savaş 
ve hastalığı ile geçer. Gerçek olaylardan esinlenen 
film, Kenya’nın başkenti Nairobi yakınlarında 
toprak sahibi olan ve 1910’larda bölgede yaşayan 
Danimarkalı yazar Karen Blixen’in Afrika anılarını 
anlattığı kitabı Out of Africa’dan uyarlandı. Film, 
konusu ve oyuncuların performansları kadar 
görüntüsüyle de klasikler arasında yer alıyor. Üstelik 
Blixen’in o yıllarda yaşadığı çiftliğin kapıları, halen 
film meraklılarının ziyaretine açık. Karen Blixen 
Müzesi olarak ziyaretçileri ağırlayan ev, Ngong 
Tepeleri’nde yer alıyor.

BENİM AFRİKAM 
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Yer değiştiren merdivenler, konuşan 
resimler ve daha neler neler... Harry 
Potter ve arkadaşlarına büyücülük 
öğreten, bir çok maceranın yaşandığı 
Hogwarts, aslında Oxford’da yer alan 
tarihi Christchurch Koleji. 500 yıllık 
bir tarihe uzanan ve muhteşem bir 
mimariye sahip olan bu okul, Harry 
Potter filmi hayranlarını ağırlamaya 
devam ediyor. Çocuklar için yazılan 
Harry Potter, yetişkinleri de etkileyerek 
büyük bir hayran kitlesi edindi. Her 
yıl çok sayıda turist filmin çekildiği 
lokasyonları ziyaret ediyor.

HARRY POTTER

Mimarisi, kanalları ve doğasıyla Ortaçağ’dan 
kalma bir masal kent Brugge. Kent, içinden geçen 
kanallar nedeniyle Kuzey’in Venedik’i olarak da 
nitelendiriliyor. Masal kentin tanınması 2008 
yılında çekilen In Bruges filmi ile arttı. Usta İngiliz 
oyuncular Colin Farrell ve Ralph Fiennes’in rol 
aldığı film, özellikle şehir meydanında yer alan 
Belfort kulesinde çekilen unutulmaz sahnesiyle 
sinemaseverlerin akıllarında yer etti. Yolunuz 
Belçika’ya düşerse Kuzey’in Venedik’ine mutlaka 
uğrayın. Hatta filmin oyuncuları gibi 83 metrelik 
çan kulesine tırmanıp şehrin mimarisini tepeden 
görebilirsiniz.

IN BRUGES

SEYAHAT
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Kahramanının sahilde sirtaki yaptığı 
sahnesiyle hafızalarda yer edindi Zorba 
filmi. Kokkino Chorio Köyü’nün Stavros 
plajında 1964 yılında çekilen sahnelerin 
üzerinden 55 yıl geçti. Stavros Plajı 
o günlere göre değişim gösterse de 
denizi, lokantaları ve müziğiyle Zorba’yı 
anmak isteyenleri ağırlıyor. Dünya 
sinemasının unutulmazlar arasında 
yer alan Zorba filmi karşı kıyının, 
Yunanistan’ın Girit Adası’nın güzelliğini 
gözler önüne sermeye devam ediyor.

ZORBA

“Çölde Çay” deyince pek çoğumuzun 
aklına Teoman’ın “İki Yabancı” şarkısı 
gelir. Ama O’nun da esinlendiği, dünya 
sinema klasikleri arasında bir film 
Çölde Çay. Orijinal adı The Sheltering 
Sky olan Bernardo Bertolucci’nin 
bu unutulmaz filmi, Fas’ın egzotik 
sokaklarından Sahra Çölü’nün kızıl 
kumlarına, Cezayir ve Nijer sınırına 
kadar uzanan birçok farklı lokasyonda 
çekilmiş. Çölde Çay filminin rotasını 
takip ederseniz eğer, kahramanların 
Tanca’da kaldıkları tarihi El Minzah 
Oteli’ni mutlaka ziyaret edin.

ÇÖLDE ÇAY 
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DEKORASYON
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İLKBAHAR DOĞANIN YENİLENME DÖNEMİ. O 
ZAMAN YAŞAM ALANLARIMIZI DA YENİLEMENİN 

TAM ZAMANI. İŞTE BURÇLARA GÖRE 
DEKORASYON ÖNERİLERİ!

YÖN
VERSİN

Stilinize
YILDIZLAR
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DEKORASYON

Pratik Koçlar Evcimen
Dağınıklıktan ve yorucu detaylardan 
hoşlanmayan koçların dekorasyon 
stilini özetleyecek kelime: İşlevsel. 

Hareket kabiliyetlerini kısıtlayacak büyük 
mobilyalardansa kompakt seçenekleri 

tercih ederler. Farklı objeler arasında 
uyum yaratmaya efor harcamaktansa 

pratik dekorasyon çözümlerine yönelirler. 
Bir koç burcunun evinde gereksiz hiçbir 

aksesuar bulamazsınız. Bu yüzden bir koç 
burcuna ev hediyesi almanız gerektiğinde 

evinde eksik olan bir mutfak gereci için sizi 
yönlendirmesini rica edin veya fonksiyonel 

objelerden şaşmayın.

İkizlerin ruh hali gibi dekorasyon zevki 
de sürekli değişir, hayatta sürekli yenilik 
arayışında olan ikizler evde tekdüzeliğe 

katlanamaz. Kolayca yerini değiştirebileceği 
hafif ve pratik mobilyalar, renk skalasını kolayca 

değiştirmesine yardımcı olacak yastık ve 
örtüler, canlı ve dinamik bir ortam yaratacak 
canlı aksesuarlar ikizler evinde göze çarpar. 

İkizler burcu arkadaşınıza ev hediyesi alırken 
yeni fikirler için ilham verebilecek özgün 

parçalardan kaçınmayın.

Bir boğa burcunu mutfağından tanıyabilirsiniz! 
Boğanın yemeğe düşkünlüğü ve hünerli 
elleri, özenle dekore edilmiş bir mutfakla 
birleştiğinde boğalar harikalar yaratabilir. 
Evin geri kalanında fonksiyonel ve sade 
seçimler yapan boğaların, söz konusu mutfak 
olduğunda hiçbir masraftan kaçınmayacağına 
emin olabilirsiniz. Pişirme setleri, mutfak 
gereçleri ve zevkli servis setleri onları en 
mutlu eden hediyeler olabilir.
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Aslanlar

Yengeçler

Lüks Tutkunu

Evcimen

Seçici

Gösterişe düşkün olan aslan burçları dekorasyonda altın 
rengi detaylara yer vermeyi sever. İlgi odağı olmaya bayılan 
aslanların evinde göz alıcı dekoratif parçalara, misafirlerini 

etkileyebileceği tasarım ürünü mobilyalara rastlamak 
mümkündür. Çarpıcı aksesuarlar, büyük ve renkli tablolar 
tam aslanlara göre! Aslanlara ev hediyesi seçerken iddialı 

objelerden korkmayın.

Zodyak’ın titiz, düzenli ve mükemmeliyetçi 
burcu başak, evinde yer alacak dekorasyon 

öğeleri konusunda da oldukça seçicidir. 
Minimalist ve sade mobilyaları, doğa renklerini 

ve hasır ve ahşap dokuları seven başaklar, 
evlerinin dekorasyonunu sıradanlıktan 

uzaklaştıracak çiçekler ve geniş yapraklı 
yeşil bitkilerle salonlarını renklendirebilirler. 
Doğadan ilham alan dekorasyon objeleriyle 

başakların kalbini çalabilirsiniz.

SeçiciSeçici

Yengeçler için yaşam alanları özeldir; rahat, sade ve 
şık evlerde mutlu olurlar. Turkuaz ve okyanus renkleri 
başta olmak üzere mavi skalası yengeç burçlarına 
huzur verir. Dekorasyon trendleri, gösterişli dekorlar 
yengeçlerin dekorasyon anlayışının tam zıttıdır. Bir 
yengeç için evde en önemli şey, ailesi ve dostları için 
huzurlu, samimi ve davetkâr bir ortam oluşturmaktır. 
Evde vakit geçirmekten ve misafir ağırlamaktan 
hoşlanan bir yengeç burcunun misafiri olduğunuzda, 
film gecelerinde dostlarıyla keyfini çıkarabileceği 
aksesuarlar veya uzun pazar kahvaltılarına eşlik edecek 
bir pikap hediye etmeniz onu çok mutlu edecektir.

İLKBAHAR 2019
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Akrepler YaylarCesur
Akreplerin dekorasyon zevkini çözümlemek zordur. Si-
yah-beyaz minimal seçimlerden hoşlanabilecekleri gibi, 
kırmızı büyük bir koltuk veya iddialı bir heykeli de evleri-
nin odak noktasına konumlandırabilirler. Bordo, antrasit, 
koyu mor gibi sofistike tonlara evlerinde rastlamak müm-
kündür. Akrep evlerinde etnik objeler, egzotik materyaller 

sizi şaşırtabilir. Akreplerin cesur seçimleri sıradan bir 
yaşam alanını mistik bir ortama çevirebilir. Akreplere ev 
hediyesi alırken keyifle yakabilecekleri mumlara, çarpıcı 

aksesuarlara göz atın.

Her konuda cesareti temsil eden yaylar, dekorasyonda da 
orijinal fikirleri severler. Beyaz duvarlar, sade mobilyalar asla 

bir yay burcuna göre değil; cesur duvar kağıtları, turuncu 
aksesuarlar, modern sanat eserleri yayların bohem ruhunu 

okşayarak kendilerini iyi hissettirir. Yayların ev hediyeleri için 
mesajlı yastıkları, modern posterleri ve ilginç objeleri tercih 

edebilirsiniz.

Teraziler
Güzelliğin ve estetiğin gezegeni 
olan Venüs’ün etkisinde olan 
terazi burçları, evinde uyuma ve 
dengeye önem verir. 12 burç ara-
sında sanata en düşkün olan te-
razi burcu, rafine bir zevkin ürünü 
olan sanat eserlerine evinde yer 
vermekten gurur duyar. Terazilerin 
evlerine hediye alırken işlevsel 
parçaları ve küçük ev aletlerini 
seçin, geri kalan her şey onların 
seçkin zevkinin yanında sınıfta 
kalmanıza neden olabilir.
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Kovalar
Modern

Dekorasyonda modern çizgiler ve yalınlıktan hoşla-
nan kovalar için evlerinin odak noktasında elektronik 
cihazları yer alır. Metalik detaylar, grafik parçalarla 

kendini iyi hisseden kovalar, evlerini ofis sıradanlığın-
dan uzaklaştırmak için fütüristik ve sıra dışı tablolara 
yer verebilirler. Bir kovanın evinde son teknoloji bir 

ses sistemine rastlamanız oldukça olası.

Klasik

Balık burcu evinde dinlenmek ve düşlere dalmak için kon-
fora ihtiyaç duyar.  Duvarlarını beyaz, bej, lila, gök mavisi 
gibi huzur veren renklerde boyayan balıklar, köşeli mobil-
yalar, keskin hatlar ve endüstriyel detaylardan uzak dur-

malı. Konforlu puflar, saten dokulu yastıklar ve cam objeler 
balıkların duygusal kişiliğini mutlu eder. Bir balık burcuna 
ev hediyesi alacaksanız aile fotoğraflarını sergileyebileceği 

çerçeveler tercih edebilirsiniz.

Oğlak burçları hayatın her alanında olduğu gibi 
dekorasyonda da klasiklerden vazgeçmez. Klasik 
mobilyalar, zamansız aksesuarlar ve eskitilmiş ob-
jelerle klasik seçimlerini dekorasyona da yansıtan 
oğlaklar, sıkıcılığın tuzağına düşmemek için evle-
rinde hobi alanları yaratabilirler. Bir toprak grubu 
burcu olan oğlak, mutluluğu doğada bulacaktır. 
Doğal dokular, organik kumaşlardan yapılmış 
minderler, ham ahşaplar bir oğlak burcuna kendini 
iyi hissettirir. Oğlak evlerine hediye alırken klasik-
lerden şaşmayın, mermer gibi doğal taşların onları 
mutlu ettiğini unutmayın.
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NESİLDEN NESİLE GÜVEN
• “Yaşam için teknoloji” anlayışıyla, evdeki konforu daha da artıran 
Bosch Ev Aletleri, yeni başlayan “Bir defa Bosch, ömür boyu Bosch” 
kampanyasında yıllara meydan okuyan bir güven hikâyesi anlatıyor. 
Marka, Bosch EcoSilence Drive makinelerine ne kadar güvendiğini 
simgeleyen “10 yıl motor garantisi” ile nesilden nesile aktarılan bu 
sonsuz güveni karşılıksız bırakmadığını vurguluyor. Bosh ürünlerine 
TerraCity’de MediaMark’tan ulaşabilirsiniz.

GÜÇLÜ BUHAR DEVRİMİ
• Ütülemede yeni bir devir açan Tefal, son teknoloji ile ürettiği mikro 
GÜÇLÜ BUHAR DEVRİMİ
 Ütülemede yeni bir devir açan Tefal, son teknoloji ile ürettiği mikro 
GÜÇLÜ BUHAR DEVRİMİ
kireç filtreli Ultimate Pure, %100 filtrelenmiş saf ve güçlü buharı ile 
lekesiz bir ütüleme sunuyor. Mükemmel ütü performansına sahip 
yeni Tefal Ultimate Pure olağanüstü buhar gücü ile özel tasarım kireç 
filtreleme sistemini bir araya getiriyor. Devrim yaratan, yepyeni ve 
özel teknolojiye sahip Mikro Kireç filtre sistemli Tefal Ultimate Pure, 
ütü yaparken kireç parçacıklarını ve lekelerini önlemeye yardımcı 
oluyor.

ÖZEL FIRSATLAR!
• Birbirinden şık ve kullanışlı Bernardo ürünleri 

sofranızı ve mutfağınızı yenilemeye hazır! Rengi ve 
desenleriyle festival sofraları hazırlayabileceğiniz 
Eva’dan kesme camın zarif desenlerini sofranıza 
yayacak Krista’ya, ışıltısıyla büyüleyen Aeris’ten 
sadeliğiyle dikkat çeken Porto’ya… Birçok şık ve 
kullanışlı ürüne indirimli fiyatlarla sahip olmanızı 
mümkün kılan fırsatlarla tanışmak için TerraCity 

Bernardo mağazasına uğramayı unutmayın!
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EGZOTİK DOKUNUŞLAR
• Karaca, baharın gelişini üç farklı tema ile karşılıyor. Karaca bu bahar da yenilenmek isteyenlere Fas’tan esen sıcacık ve mistik 
havayı estiren Moroccan Coast koleksiyonunu sunuyor. Derin maviler, altın detaylar, egzotik dokunuşlar ve zengin motiflerle 

bahar ve yaz aylarında yeni bir kültür ile etkileşimi de simgeleyen bu takımla sofralar nice dost sohbetlerine ev sahipliği yapıyor.
Riyad’ın tekli ürünleri ile herkese kendi hayal ettiği sofraları kurma fırsatı tanıyan Karaca, özgün sofralara imzasını atıyor. 

Hayatına yenilik ihtiyacı duyanlara da Fine Pearl ayrıcalığı ile Azur’u sunuyor. 

SOFRALARINIZA 
DERİNLİK 

KAZANDIRIN
• Jumbo, maviyle bezenmiş çiçek desenleri 
ve geometrik formlarda tasarlanan “Deep 

Blue” ürünleri büyük beğeni topluyor. Baharın 
gelişini müjdeleyen çiçekler, mavi ve beyazın 

mükemmel uyumu ile birleşerek sofralara 
çarpıcı bir görünüm kazandırıyor. Jumbo’nun 

“Deep Blue” koleksiyonu arasında desenli 
formuyla yer alan göz alıcı şıklığa sahip katlı 

servis tabakları da bulunuyor.

 ÇARPICI 
SADELİK
 ÇARPICI 
SADELİK
 ÇARPICI 

• “Çarpıcı Sadelik” mottosuyla 
yepyeni koleksiyonunu tanıtan 

English Home, bu sezon 
Uzakdoğu’nun binlerce yıllık 

derin felsefesinin kaynağı 
olan “Sadelik”ten ilham alıyor. 
English Home, 2019 İlkbahar / 
Yaz koleksiyonu açılış teması 

“Modest Vanity” koleksiyonu ile 
evinize sade ve kullanışlı olduğu 
kadar alımlı ve güçlü ürünler de 

sunuyor. Uyumun, dinginliğin 
ve doğaya saygının esas alındığı 

temada “kiraz çiçeği ve su” 
öğeleri koleksiyonda göze 

çarpıyor. Tek başlarına mütevazı 
ve zarif, bir araya geldiklerinde 

ise çarpıcı ve güçlü olan 
bu öğeler, bu duruşlarıyla 

koleksiyonun minimal ve bir o 
kadar da çarpıcı etkisini gözler 

önüne seriyor. 
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YAZ HAVASI
• Evinizin dekorasyonuna kalite ve estetik kazandıracak birbirinden güzel, yeni ve etkileyici 2019 Zara Home İlkbahar 
Koleksiyonu, mevsime özgü renkleri ve desenleri ile yine hayranlık uyandırıyor. Baharın uyanışını renk ve desenler ile 

koleksiyonun her parçasında yaşayacaksınız. Canlı renklerin kullanıldığı yaz nevresimleri, pike takımları ve daha birçok 
ürünü barından koleksiyonu yakından incelemek için TerraCity Zara Home mağazasına uğramayı unutmayın! 

DOĞANIN ENERJİSİNİ 
EVİNİZE TAŞIYIN!
• Doğanın pozitif enerjisini hayatınıza taşıyan Chakra, 
yalın tasarımlı ve özgün renklere sahip doğal 
ürünleriyle evinizin her köşesine şıklığı ve doğallığı 
getirmeye devam ediyor. Markanın bambu 
odaklı koleksiyonlarında yer alan teninize nefes 
aldıran nevresim takımları, yumuşacık bornoz 
ve havlular, ev giyim ürünleri, aromatik mumlar, 
enerjinizi yükseltecek kokular, sofra takımları, ev 
aksesuarları, dekoratif ürünler, minikler için doğal 
bambu ve pamuk liflerinden üretilmiş Little Chakra 
serisi, son derece şık iç mekân ve bahçe mobilyaları 
ve bitkisel içeriklerle üretilen kişisel bakım setlerinden 
oluşan geniş ürün gamıyla her zaman dikkat çeken 
Chakra yaşam alanlarınızın enerjisini yükseltiyor. 
Sakin, huzurlu ve pozitif enerjinin yayıldığı bir ev 
ortamı için aradığınız her şeyi TerraCity Chakra 
mağazasında bulabilirsiniz.
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TEKNOLOJİ DÜNYASININ EN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ SAYILAN 
TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ FUARI CES 2019, BU YIL DA LAS VEGAS’A 
YİNE YÜZBİNLERCE ZİYARETÇİ ÇEKMEYİ BAŞARDI. GÜNDEMLE 

DOĞRU ORANTILI OLARAK YAPAY ZEKANIN VE ROBOTLARIN DAMGA 
VURDUĞU FUARDA PEK ÇOK İLGİNÇ ÜRÜN TANITILDI.
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HYUNDAI ELEVATE 
ARAMA-KURTARMADA 
DEVRİM

Hyundai CES 2019’da tamamen yeni 
bir araç konsepti sundu. Dört ayaklı 
Hyundai “Elevate” araç hareketliliği 
ile ilgili algımızı yeniden tanımladı. 
Görüntüsü akıllı bir arabayı andırsa 
da Elevate, afet bölgelerinde hayat 
kurtaracak robotik bir arama kurtarma 
aracı. Elektrikli otomobillerde 
bulunan özelliklerle birlikte gelişmiş 
robot teknolojisiyle harmanlanan 
araç, dört robotik ayak eklenmesi 
sayesinde 1500 metrelik bir duvara 
tırmanabiliyor, delik açabiliyor ve 
enkaz yığınlarında yürüyebiliyor. Bu 
görevlerini yaparken aynı zamanda 
ambulans görevi görüp içindeki 
hastayı sarsmadan taşıyabiliyor. 
Elevate, arama kurtarma görevi gören 
diğer araçlar gibi arazi geçilemez hale 
geldiği zaman durmuyor, enkazda 
hareket etmek için hünerli bacaklarını 
kullanıp yoluna devam ediyor ve 
hayat kurtarıyor.

FRANSIZ FASTEESH 
10 SANİYEDE DİŞ TEMİZLİĞİ
Diş fırçalamayı sevmeyenler için CES 
2019’da Y-Brush’ı tanıtan Fransız 
FasTeesH şirketi dişlerinizi düzgün 
bir şekilde temizlemek için sadece 
10 saniyeye ihtiyacınız olduğunu 
söylüyor. Y-Brush normal bir diş 
fırçasının küçük kafasını dişten dişe 
hareket ettirmek yerine, bir seferde 
ağzınızın yarısını temizliyor. Y-Brush 
normal bir diş fırçası gibi görünmüyor. 
Ürün, 45 derecelik açılarda 
konumlandırılmış naylon kıllarla kaplı. 
Yetişkinler için olanlardan çocuklar için 
daha küçük olanlara kadar dört farklı 
boyutu var. Sizin için en uygun olanı 
bulmanızı sağlayan üç farklı titreşim 
ayarı var. Kullanmak için diş macununu 
ekledikten sonra Y fırçasını ağzınıza 
yerleştiriyorsunuz. Fırçalar titreşirken 
5 saniye boyunca çiğneme hareketi 
yapmanız yeterli. Sonrasında çevirip 
aynı hareketi tekrarlıyorsunuz.

TEKNOLOJİ
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HUPNOS 
HORLAMAYA SON
Hupnos uyku maskesi, horlayan partnerinizi susturarak uyku problemlerinize 
çözüm sunuyor. Maske, horlamaya başlayıp başlamadığınızı belirlemek için 
uyurken sizi dinleyen bir uygulamayla çalışıyor. Ürün horlamayı algıladığında, 
uyku pozisyonunuzu belirlemek için bir ivmeölçer kullanıyor. Horladığınızı 
algıladığı zaman daha az horlama yapan bir pozisyona geçmenizi sağlamak 
için titriyor. Horlama devam ederse, solunum yollarınızı açmak ve horlamayı 
durdurmak için Ekspirasyon Pozitif Havayolu basıncını arttıryor. Maske 
yüzünüze baskı yapmayan saten dolgulu astarla oldukça rahat hissettiriyor. 

LG 
OLED ŞELALELERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

LG Electronics’in (LG) kıvrılabilir ekranlardan oluşturduğu hayranlık 
uyandıran benzersiz ekranları CES 2019 ziyaretçilerini şaşkınlık için-
de bıraktı. 260 adet LG Oled digital signage ekranının düz ve kavisli 

biçimlerde bir araya gelmesinden oluşan “LG Oled Şelaleleri”, doğal 
güzellikleri on binlerce CES ziyaretçisine hiç görmedikleri kadar et-
kileyici bir şekilde sundu. LG’nin stand alanı, ziyaretçileri 76 içbükey, 
72 dışbükey ve 112 düz 55 inçlik ekranlardan oluşan LG Oled Şelale-
leri gösterisiyle karşıladı. LG Oled Şelaleleri, CES 2018’deki LG Oled 

Kanyonu ve CES 2017’deki LG Oled Tüneli’nden sonra yine CES’in en 
büyüleyici gösterilerinden biri oldu. 

LOOP  
ÇINLAYAN
KULAKLARA SON 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, üç 
gençten biri konserlerde, etkinliklerde 
ya da  kulüplerde yüksek sesli 
müzik nedeniyle işitme hasarı 
riski taşıyor. Sık sık düzenlenen 
farkındalık kampanyalarına rağmen, 
gençlerin yalnızca %15’i kulak tıkacı 
kullanıyor. Mevcut kulak tıkaçları 
müziği bozduğu gibi rahatsızlık da 
veriyor. CES 2019’da tanıtılan Loop 
ise hem tasarımı hem konforu hem 
de ortamdaki müziği net olarak 
iletmesi ve kulak çınlamasına yol 
açmamasıyla fark yarattı. Akustik bir 
kanal ile doğal ses için filtreyi beş 
sıcak renkte bir araya getiren Loop, 
kullanıcıların kötü görünmeden işitme 
kaybını önlemesini sağlıyor.Loop’un 
birinci önceliği ses kalitesini arttırmak 
olarak belirlenmiş. Loop ile ses 
dalgaları küçük bir açıklıktan kulağa 
giriyor ve içi boş akustik bir kanaldan 
geçerek müzik ve konuşları net olarak 
iletiyor. İçindeki akustik filtre, sesi 20 
desibel azaltıyor. 
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MITO 
SU ALTI TUTKUNLARI İÇİN

Su altı çalışmaları yapan 
profesyoneller yıllardır uzaktan 
kumandalı taşıtlarla projelerini 
yürütmeye çalışıyordu. Drone 

teknolojisinin gelişmesiyle su altı 
çalışmalarında da büyük aşama 

kaydedildi. Navatics’in son geliştirdiği 
su altı drone’u Mito CES 2019’da 

büyük ilgi gören araçlar arasındaydı. 
Dev bir su tankında maharetlerini 

sergileyen Mito, uzaktan kumanda 
edilerek 40 metreye kadar inebilen 

ve sabit kameralı bir su altı drone’u. 
500 metreye kadar akıllı bir telefonla 

yönetilebilen Mito, dalışa hazırlanmak, 
teknenin gövdesini kontrol etmek, 

su altı çekimleri yapmak, hassas 
sensörleri ile ölçüm yapmak gibi 
birçok işi bir arada yapabiliyor. 

Dört adet pervane ile çalışan ve 3 
kg’dan biraz daha hafif olan Mito, 4K 

kamerası ile saniyede 30 kare fotoğraf 
ve video çekiyor. Çekim yaparken 
video akışını eşzamanlı olarak full 

HD ekrandan da izleyebiliyorsunuz. 
Telefon bağlantısı ile yaklaşık 500 m 

kadar çalışan bir alıcı-verici ile iletişim 
kurabiliyorsunuz. Karanlık alanlarda 

iki fener lambasıyla çalışan Mito’nun 
bataryaları dört saate kadar dayanıyor.

NORDICTRACK VR BIKE  
GÖKYÜZÜNE SÜRÜN, 
FORMDA KALIN
CES 2019’da, sanal gerçeklik teknolojisinde epeyce 
ilginç ürünler tanıtıldı. Bunlardan biri de sıradan 
bir fitness bisikleti gibi duran NordicTrack VR Bike 
yani Sanal Gerçeklik Bisikletiydi. Görüntüsü oldukça 
mütevazı, sıradan olan bu bisiklet özellikle yerinden 
kalkmadan saatlerce oyun oynayanlar için tasarlandı. 
Siz pedal çevirirken taktığınız VR başlık sayesinde 
aynı zamanda fantastik dünyaları keşfediyorsunuz. 
Bisiklet için özel oyunlar tasarlanmış. Bisikletin 
gidonu adeta  bir oyun konsolu görevi görüyor. Siz 
oyunda yükselip alçalırken, bisiklet de yukarı ve 
aşağı hareket diyor. Oyun süresince fan, hızınıza 
bağlı olarak soğuk hava üflüyor. Motivasyon, 
genellikle sabit ekipman kullanarak egzersiz yapan 
insanlar için büyük bir sorunken sanal gerçeklik, VR 
Bike ile buna etkili bir çözüm bulmuşa benziyor.
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OPTÉ PRECISION  
GELECEĞİN MAKYAJI FIRÇASIZ OLACAK

Opté Precision’un cilt bakımında yeni keşfettiği teknoloji yaygınlaşırsa gelecekte makyaj 
yaparken fırçaya ihtiyacımız olmayacak. Elde taşınabilen bu cihaz, makyaj veya cilt 
bakımı ürünlerini cilde uygulamak için termal mürekkep püskürtmeli bir yazıcı gibi 

davranıyor. Opté Precision Wand, yüzünüzü küçük bir kamerayla saniyede 200 kare 
boyutunda tarıyor ve güneş lekeleri, çil gibi oluşumları algılıyor. Cildinizin kontrastını 

artırmak için mavi LED tarama lambaları kullanıyor, böylelikle kamerası insan gözünden 
daha fazla pigmentasyonu net olarak görebiliyor. Daha sonra, her noktayı veya lekeyi 

tam olarak kapatmak için, içinde 1000 pikolitre damlacık (bir litrenin milyarda biri) 
bırakan 120 termal mürekkep püskürtmeli nozul aracılığıyla uygun miktarda makyaj veya 

serumu cildinize uyguluyor. Opté Precision Wand, mineral pigment, nemlendirici veya 
spot aydınlatıcı gibi cilt bakımı ürünlerini kusursuzca uygulayabiliyor.

NUMARINE 
TÜRK TEKNESİ
CES 2019’DA 

Türkiye’nin lider motoryat üreticisi Numarine ile 
son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Hong 
Kong merkezli teknoloji firması Furrion, birlikte 
bir ilki gerçekleştirdi. İkili, Furrion’un en son 
teknolojik ekipmanları ile donatılan Numarine 
motoryatını CES 2019’da sergilemek için 
Nevada Çölü ortasına taşıdı. Numarine Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Malaz; “Furrion gibi ileri 
teknoloji araştırmaları ve yatırımları yapan bir 
markanın bizi tercih etmesi, teknelerimizde 
kullanmakta olduğumuz teknoloji ile kendi 
teknolojilerini birleştirmek istemeleri bizi 
çok onurlandırdı.” dedi. Numarine-Adonis, 
lüksü fütüristik inovasyonlar ve yapay zeka 
ile birleştiren akıllı bir yat. Numarine, görsel 
ve işitsel elektroniklerden mutfak aletlerine, 
kameralı gözlem ve görüntülemeye kadar 
Furrion teknolojilerinin en iyilerini barındırıyor. 
Yapay zekanın eklenmesiyle birlikte Angel, 
internet bağlantısı olmadan da yat personeline 
mükemmel bir asistanlık sunuyor.
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Apple 
Watch 4
> Akıllı saat piyasasının yapı taşlarından 
Apple Watch 4 yeni modeliyle 
tekrardan aramızda. Yeni tasarlanan 
modelde donanım özellikleri en üst 
düzeye çıkartıldı. Çift çekirdekli 64 bit 
S4 işlemciye sahip olan Apple Watch 
4, önceki modellerden iki kat daha 
hızlı çalışıyor. Ekran açısından, önceki 
modellerinden yüzde 30 daha büyük bir 
ekrana sahip olan yeni model 18 saatlik 
pil ömrüyle de dikkat çekmeyi başarıyor. 
Tüm bunların yanı sıra yeni modelde 
en dikkat çeken özellik yeni sağlık 
donanımları. Apple Watch 4 hareketlere 
bağlı olarak düştüğünüzü algılayabiliyor 
ve bir dakikadan uzun süredir hareketsiz 
kalıyorsanız, sizin için acil servisi 
çağırıyor. Ayrıca kalp düzensizliklerini 
tespit edip sizi bilgilendirebiliyor.

Iconbit
E-Bike K7
> Çevre ve sağlık dostu, trafik 
düşmanı bisikletler de gelişen 
teknolojinin nimetlerine uyum 
göstererek hayran ve kullanıcı 
kitlelerini genişletiyorlar. Magnez-
yum-alüminyum alaşım jantları ve 
yüksek kaliteli alüminyum alaşım 
gövdesi ile E-Bike K17 dayanıklı bir 
araç. Katlanabilir gövdesi taşıma 
kolaylığı getirse de 17,8 kg ağırlığı 
bu kolaylığı biraz azaltıyor. Peki bu 
kadar hafif malzemelerden yapılan 
görece ufak bir bisiklet nasıl oluyor 
da 18 kg seviyesine dayanıyor. Lit-
yum pil sistemi ve elektrikli motoru 
sayesinde. Saatte 25 km azamî hıza 
ulaşmanızı sağlayan bu ikiliyle K7, 
hem motor hem de pedal gücünü 
kullanabilen, otobüse, metroya, 
vapura kolayca bindirip indirebi-
leceğiniz harika bir şehir içi ulaşım 
aracına dönüşüyor.



HyperX | Oyun Modülleri
> Kingston Technology’nin oyunculara yö-
nelik bölümü olan HyperX, ödüllü ürün seri-
lerini HyperX Quadcast Bağımsız Mikrofon, 
HyperX Predator DDR4 RGB 16 GB modül-
ler, Audeze ve WavesÒ teknolojilerine sahip 
yeni HyperX Cloud Orbit ve Cloud Orbit 
S kulaklıklar ile genişletiyor. Bu ürünlerini 
CES 2019 fuarında ziyaretçilerle buluştu-
ran HyperX ayrıca Pulsefire RGB gaming 
mouse’unu ve HyperX Cloud Alpha Purple 
Edition kulaklığını da piyasaya sundu. İster 
kendinizi bir Battle Royale oyununa kaptırın, 
ister arkadaşlarınızla basketbol maçı yapın; 
yeni HyperX ürünleri oyun deneyiminizi çok 
daha iyi hale getirecek.

Acer | Swift 7
> Mühendislik harikası yeni Acer Swift 7; 
üretkenliği, taşınabilirliği ve 4G LTE aracı-
lığıyla kesintisiz bağlanabilirliği bir arada 
sunuyor. İnce tasarımı ürünün sunduğu 
yeni özelliklerinden yalnızca biri. Swift 
7’de, Nano SIM kart girişine ek olarak 
eSIM profillerinin indirilmesine ve akti-
vasyonuna olanak tanıyan eSIM tekno-
lojisi de bulunuyor. 2x2 MIMO’ya sahip 
802.11ac kablosuz özelliği, ofis ya da ev 
ağına güvenilir ve hızlı bağlantılar sağlıyor. 
Intel Core i7 işlemciyle desteklenen Swift 
7, inanılmaz bir performans, kusursuz bir 
Windows 10 deneyimi sunuyor. Ayrıca pil 
ömrü 10 saate kadar uzuyor. 

Samsung | Galaxy Watch
> Galaxy Watch, Samsung’un Galaxy 
ekosisteminin en gelişmiş özelliklerini, 
uzun pil ömrü, sağlıkla ilgili fonksiyonlar 
ve kişiselleştirilmiş tasarımla birleştiriyor. 
Galaxy Watch, stres ve uyku izleme 
fonksiyonlarının yanı sıra, gümüş, gece 
siyahı ve pembe altın renk seçenekleri; 
arayüz ve kayışlarda da kişiselleştirilebilir 
tasarım ve renkleri ile harika bir hediye 
oluyor. Samsung kullanıcılarının kendini 
iyi hissetmesini sağlamak için geliştirilen 
Galaxy Watch’ta stres yönetimi takibi 
bulunuyor. Cihaz, yaşanan bir yüksek 
stres düzeyini tespit ettiğinde, kullanıcının 
rahatlaması için nefes egzersizleri öneriyor.

Canon | EOS 2000D
> Fotoğraf tutkunları için Canon EOS 
200D, akıllı telefonların sensörlerinden 
tam 19 kat büyük boyuta sahip APS-C 
1.6x sayesinde amatör fotoğrafçılar için 
en ideal DSLR modellerinden biri. DIGIC 
4 Plus işlemci sayesinde 24.1 megapiksel 
fotoğraflardan saniyede 3 kare çekerek 
hızını gösteren ürün, 100-6.400 ISO 
değerine kadar da çıkılabiliyor. Wi-Fi 
özelliği sayesinde kullanıcılarına çekilen 
görüntülerin telefondan izlenebilme, 
kamerayı akıllı telefon üzerinden kontrol 
edebilme ve çekilen fotoğrafların anında 
sosyal medya üzerinden paylaşılabilme 
imkânları sunuyor. 

Zyxel |
LTE7480 LTE-A Pro
> Ağ standardının sağladığı yüksek Wi-Fi 
hızlarını EasyMesh teknolojisi ile entegre 
eden Zyxel, ev ve ofislerde kör noktaları 
ortadan kaldırarak yaşam alanlarının 
her noktasına yüksek hızda, kesintisiz 
Wi-Fi bağlantısı sunuyor. Zyxel’in, dış 
mekân router’ı olan LTE7480 LTE-A Pro 
ise kablosuz ağ bağlantısı sunan servis 
sağlayıcılarını adresleyen bir diğer iddialı 
ürün. LTE7480 LTE-A Pro, daha güçlü sinyal 
performansı için  gelişmiş anten teknolojisi 
ve zorlu dış ortamlar için tasarlanmış güçlü 
bir gövdeye sahip bulunuyor.
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Sony | EXTRA BASS
> Sony, EXTRA BASS kablosuz hoparlör 
yelpazesini yeniliyor. Serinin yeni ürünleri 
arasında SRS-XB12, SRS-XB22 ve SRS-
XB32 taşınabilir hoparlörlerin yanı sıra 
yeni yüksek güçlü hoparlör GTK-XB72 yer 
alıyor. XB22 ve XB32, kompakt boyutlarına 
rağmen düşük frekanslı sesleri geliştirerek 
basınıza güç vermek için stereo tam alanlı 
hoparlörlerle birlikte çalışan çiftli pasif 
radyatöre sahip. XB12 ise benzer bir etki 
yaratmak üzere tekli bir pasif radyatörden 
yararlanıyor.  XB72’nin büyük kasası 
ve büyük woofer’ları da daha güçlü bir 
bas yaratarak güçlü ses için ses alanını 
genişletiyor. 

İLKBAHAR 2019
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İLKBAHARIN MERAKLA BEKLENEN

10 FİLMİ
YENİ SEZONDA BİRBİRİNDEN HEYECANLI, KOMİK, MACERA 
DOLU FİLMLER VİZYONA GİRECEK. TERRACITY CINEMAPINK, 
SİZİN İÇİN YENİ SEZONUN ÖNE ÇIKAN 10 FİLMİNİ ÖNERDİ.

Milli Piyango’dan çıkan bir para 
heyecanı bitmiş bir evliliği kurtarabilir 
mi? Birbirlerinin lise aşkı olan Demet 
ve Okan, 5 yıldır evlidir. İkilinin aşkı 
masal gibi başlamış, heyecanla devam 
etmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştır. 
Sıradanlaşmış ve yorulmuş 
evliliklerinin yıldönümünde aldıkları 
piyango biletine büyük ikramiye çıkar. 
Peki, bu para evliliklerinin sonunu mu 
getirecek yoksa fırsat mı doğuracak? 
Yanıtı, 1 Mart’ta vizyona girecek olan 
Öldür Beni Sevgilim filminde... Aşk, 
heyecan ve aksiyon dolu filmde Demet 
karakterine Seda Bakan, Okan’a Murat 
Boz hayat veriyor.

ÖLDÜR BENİ 
SEVGİLİM
Yönetmen
ŞENOL SÖNMEZ
Oyuncular
SEDA BAKAN, MURAT BOZ, SEDA GÜVEN, 
AÇELYA TOPALOĞLU, ÖZGÜR EMRE 
YILDIRIM
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Yıl 1915... Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk, 
geçimlerini devecilik ve dondurma satarak sağlamakta. Çanakkale Savaşı’nın 
çıktığını öğrenen iki arkadaş Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak 
yetkililer adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya’da Türkler 
aleyhine propagandalar başlar; İngilizler asker devşirmek için broşürler 
dağıtır. Yaşamlarını sürdürmeleri giderek daha da zorlaşan iki arkadaş, 
ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye başlar. Gerçek 
hayat hikâyesinden esinlenerek yapılan film 15 Mart’ta vizyonda.

TURKISH’I DONDURMA
Yönetmen
CAN ULKAY
Oyuncular
ALİ ATAY, ŞEBNEM BOZOKLU, ERKAN KOÇAK KÖSTENDİL, 
CANER KURTARAN, ALMA TERZIC, WILL THORP, MARLEEN 
MATHEWS, TRISTAN ALEXANDER, JAMES FARLEY

Carol Danvers, süper güçlere sahip güzel bir kadın olarak dünyaya 
“düşer”. Gezegeni keşfettikçe eski zamanlara ait görüntüleri hatırlamaya 

başlar: Geçmişte dünyada yaşamış, burada bir hayatı olmuştur. Süper 
kahraman bir yandan geçmişini hatırlamaya çalışırken diğer yandan şekil 

değiştiren düşmanları Skrull ırkı ile onu ölümden kurtararak kendileri 
gibi güçlü yapan Kree ırkı arasında kalır. Ve kurtulmak için tek çare Carol 

Danvers’tır. İki ırk arasında taraf seçmek zorunda kalan Carol Danvers, 
süper kahraman olmanın anlamını keşfedecektir.

CAPTAIN MARVEL
Yönetmen

ANNE BODEN, RYAN FLECK
Oyuncular

BRIE LARSON, SAMUEL L. JACKSON, JUDE LAW, BEN MENDELSOHN

Ormanda gezinti yapan June, bir kelebeğin peşine takılarak ormanın 
derinliklerine doğru yol alır. Bu durum ona sihirli bir dünyanın 

kapılarını aralar: Gizemli bir eğlence parkı... Wonderland ismindeki 
bu park oldukça fantastik bir yerdir. Oyuncaklar, hayvanlar, dostlar... 

Wonderland’ın hayalindeki yer olduğunu düşünen June tam anlamıyla 
büyülenir. Ancak bu mucizeler diyarı tehlike altındadır. June hayal 

gücü sayesinde kurduğu Wonderland’ı kurtarabilecek tek kişidir. Ve 
June, bu büyülü yeri kurtarmak için arkadaşları ile birlikte harekete 

geçer. Küçük bir kızın dostlarıyla birlikte verdiği mücadeleyi anlatan 
Wonder Park, 15 Mart’ta vizyonda.

WONDER PARK
Yönetmen

DYLAN BROWN
Seslendirenler

MILA KUNIS, JENNIFER GARNER, KEN JEONG, BRIANNA DENSKI, 
MATTHEW BRODERICK
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14 yaşındaki Billy Batson’un kimsesi yoktur. Bir gün metroda yolculuk 
yapan karşısına çıkan büyücü, Billy’ye adını söylediği anca süper 

kahramana dönüşme gücü verir. Billy gündelik hayatında ödevlerle 
uğraşırken; yetişkin bir süper kahramana dönüştüğünde de dünyanın 

güvenliğini sağlamaya çalışır. Shazam olarak güçlerini keşfetmeye 
çalışan Billy’yi zorlu bir görev bekler: Dr. Thaddeus Sivana’yı ve yaptığı 

kötülükleri durdurmak!

SHAZAM
Yönetmen

DAVID F. SANDBERG
Oyuncular

ZACHARY LEVI, MARK STRONG, ASHER ANGEL, JACK DYLAN GRAZER, 
DJIMON HOUNSOU

“Avengers Inifinity War”da Thanos’un Sonsuzluk Eldiveni’ni ele geçirmesi 
nedeniyle pek çok süper kahraman küle dönüşmüş; dünya umutsuz hale 
gelmişti. Yeni filmde kalan kahramanların mücadelesi anlatılıyor. Dünyada 
kalan Black Widow, Kaptan Amerika, Thor ve Hulk yas tutarken, Iron ve 
Nebula kontrol edemedikleri bir uzay gemisinin içinde uzay boşluğuna 
doğru sürüklenir. Süper kahramanlar için işler yolunda gitmezken Ant-Man 
umut ışığı olur. Ekip, Thanos’un kurduğu dengeyi değiştirmek için büyük bir 
mücadeleye başlar. Bu mücadele oyunun sonu olacak mı?

AVENGERS: ENDGAME
Yönetmen
JOE RUSSO, ANTHONY RUSSO
Oyuncular
FRANK GRILLO, ROBERT DOWNEY JR., SCARLETT JOHANSSON, MARK RUFFALO, CHRIS 
EVANS, ELIZABETH OLSEN, CHRIS HEMSWORTH, CHRIS PRATT

Limonata ve Ölümlü Dünya isimli filmleriyle oyunculuktan yönetmenliğe 
geçiş yapan Ali Atay, polisiye – komedi türündeki yeni filmiyle 
sinemaseverlerle buluşuyor. “Cinayet Süsü” isimli yeni filmde, ülke tarihinin 
en gizemli seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin eğlenceli 
hikâyesi anlatılıyor. 29 Mart’ta vizyona girmesi planlanan filmin kadrosunda 
Türkiye’nin en komik isimli bulunuyor. Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz 
Bozkurt, Mert Denizmen ve Feyyaz Yiğit filmin başrolünde.

CİNAYET SÜSÜ
Yönetmen
ALİ ATAY
Oyuncular
BİNNUR KAYA, UĞUR YÜCEL, CENGİZ BOZKURT, FEYYAZ YİĞİT, 
MERT DENİZMEN
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John Wick iki nedenden ötürü kaçak durumdadır: 14 milyon dolarlık 
açık bir kontrat yüzünden herkes peşindedir ve temel kuralı ihlal ederek 
Continental Hotel’de kontratı açan kişiyi öldürmüştür. Normal şartlarda 
öldürülmüş olması gerekirken otelin müdürü Winston ona bir fırsat verir: 
Kaçmak için 1 saat! Üyeliği iptal edilmiş, tüm hizmetlerden yoksun kalmış 
ve tüm üyelerle iletişimi kesilmiştir. Şimdi önünde zorlu bir süreç vardır: 
New York’tan sağ çıkabilmek.

JOHN WICK 3
Yönetmen
CHAD STAHELSKI
Oyuncular
KEANU REEVES, HALLE BERRY, ANJELICA HUSTON, ASIA 
KATE DILLON, MARK DACASCOS, JASON MANTZOUKAS

Dedektif Harry Goodman’ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının 
ardından, oğlu Tim durumu araştırmaya başlar. Tim’e araştırmasında 

babasının eski Pokémon ortağı Dedektir Pikachu yardım eder. Tim ve 
Pikachu gizemi çözmek için heyecan verici bir maceraya atılır. İnsanların 

ve Pokémonların bir arada yaşadığı, modern bir metropol olan Ryme 
şehrinin ışıklı sokaklarında ipucu arar; farklı Pokémonlarla karşılaşırlar. 

Ama sonunda Pokémon evrenini tehdit eden şok edici bir gerçeği ortaya 
çıkarırlar. Filmde sevimli dedektif Pikachu’ya Ryan Reynolds sesiyle 

hayat veriyor.

POKEMON DETECTIVE PIKACHU
Yönetmen

ROB LETTERMAN
Oyuncular

SUKI WATERHOUSE, JUSTICE SMITH, KATHRYN NEWTON, KEN 
WATANABE, RITA ORA, BILL NIGHY

Bir zamanların popüler animasyon filmlerinden Aladdin şimdi 
beyazperdede! Üstelik yönetmen kadrosunda Guy Ritchie’in oturduğu film, 

büyük bir kadroya ev sahipliği yapıyor. 1992 yapımı Disney animasyonundan 
uyarlanan filmin konusu şöyle: Gündüzleri hırsızlık yaparak geçinen fakir 

genç Aladdin aslında altın gibi bir kalbe sahiptir. Harikalar Mağarası’ndan 
bilmeden aldığı sihirli lambadan çıkan cin ile hayatı değişir. Babasının 

evlendirmeye çalıştığı Prenses Jasmine’ye ulaşmaya çalışırken pek çok zorlu 
maceranın üstesinden gelmesi gerekiyordur.

ALADDIN
Yönetmen

GUY RITCHIE
Oyuncular

MENA MASSOUD, NAOMI SCOTT, WILL SMITH, MARWAN KENZARI, 
NAVID NEGAHBAN, NASIM PEDRAD, BILLY MAGNUSSEN, NUMAN ACAR
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VİTRİN

D&R ÇOK
SATAN

KİTAPLAR

D&R’DAN EN YENİ KİTAPLAR

HAVADAN SUDAN 
DOĞRU BİLİNEN 
YANLIŞLAR
Mikdat Kadıoğlu, TEKİN YAYINEVİ
Küresel ısınma mı yoksa iklim değişikliği mi? 
Türkiye tropikal iklime mi giriyor? Mevsimler 
kaydı mı? Kar yağınca mikroplar kırılır mı? 
Ve daha pek çoğu... Kuraklık, sel gibi aşırı 
hava olayları medyada sık sık yer bulan 
haberlerden. Ancak yetkililerin yanlış bilgiler 
vermesi, muhabirlerin, öğretmenlerin ve 
halkın bilgileri teyit etmemesi yanlışlıklara 
neden oluyor. Prof. Mikdat Kadıoğlu, 
sınavlarda ve ders kitaplarında yer alan, 
doğru sanıldığı için sürekli yapılan yanlışları 
“Havadan Sudan Doğru Bilinenen Yanlışlar” 
kitabında irdeliyor.

ARAMIZDAKİ AĞAÇ
Sema Kaygusuz, METİS YAYINCILIK
Yazdığı eserlerle Türk edebiyatının önemli isimleri 
arasında yer alan Sema Kaygusuz’un yeni kitabı 
“Aramızdaki Ağaç” Metis Yayıncılık’tan çıktı. Sema 
Kaygusuz yeni kitabında düz yazılarını bir araya 
getiriyor. 120 sayfadan oluşan kitapta yer alan 21 
yazının başlıkları şöyle: Dilenci ve Allah; Periler; 
Üç Kelebek; Anneyi Gör, Öyle Büyü; Hunganga; 
Müstehcen Kadınlar, Bölücü Erkekler; Buradan 
Bakmak; Ulusal Edebiyat; Gözün Kayıp Oyuğu; 
Dünyalılar; Kuşların Öğüdü; Karganın Gömdüğü Habil; 
Ezeli Bir Yabancı, Alevi; Ejderhanın Cinneti; Hınç 
Rejiminde Direniş; Açlığı Yaratmak; Dilin Kahreden 
Şenliği ya da Şiir; Kibrin Gizli Seremonisi; Neurergus 
Strauchii Munzurensis; Canlının Arkasında; Öd.

YAŞAR KEMAL: İNSANI, 
TOPLUMU, DÜNYAYI 

KUCAKLAMAK
Kolektif, LİTERATÜR YAYINCILIK

Türk edebiyatının büyük ve unutulmaz ismi 
Yaşar Kemal 2015’te hayatını kaybetmiş; birinci 
yıl dönümünde “Yaşar Kemal: İnsanı, Toplumu, 

Dünyayı Kucaklamak” adlı sempozyumla 
Galatasaray Üniversitesi’nde anılmıştı. Yaşar Kemal’in 

romancılığının, gazeteciliğinin, röportaj yazarlığının, 
doğaya ve çevreye karşı olan duyarlılığının, kadının 

toplumdaki yerine ilişkin görüşlerinin tartışıldığı 
sempozyum kitap haline getirildi. Sempozyum 

bildirilerinden oluşan derleme ile Yaşar Kemal’in 
eserlerine ışık tutulması ve büyük ustanın zengin 

yazın dünyasının genç ve gelecek kuşaklara 
aktarılması amaçlanıyor.

1
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

İlber Ortaylı

2
METASTAZ BARIŞ PEHLİVAN

Barış Terkoğlu

3
HAYAT CESURLARA TORPİL 

GEÇER
Bircan Yıldırım

4
GÖR BENİ – İKİ DEVRİN 

HİKÂYESİ
Akilah Azra Kohen

5
VAZGEÇEBİLMEK

Guy Finley

6
ÖLÜLER DİYARI

Jean - Christophe Grange

7
KALBİN TEMİZSE HİKÂYEN 

MUTLU BİTER
Hakan Mengüç

8
MUSTAFA KEMAL

Yılmaz Özdil

9
İTİRAF

İskender Pala

10
ŞEKER PORTAKALI

José Mauro De Vasconcelosv
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BURCU TATLISES

ÇEŞİTLİ SANATÇILAR

D&R’DA EN ÇOK SATANLAR

EN YENİ ALBÜMLER

Yerli Albüm

Karadeniz’e Kalan

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

Bir Yıldız Doğuyor
Arabalar 3
Mission Impossible: Yansımalar
Küçük Ayak
İnanılmaz Aile 2
Black Panther
Mutlu Son
Kare
Thelma
Aşk ve Savaş

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

NR1 Hits 2019
Gece ve Müzik
Happy Hour – Tropical Mix
Pal Station – Dance Hits 2
La Vie En Rose – Deluxe 2 CD Box Set
Stresten Uzak... Dinlendiren Klasikler
Power Hits – R&B Hip Hop
Kitap Okurken Müzik 3
NR1 Hits 2018
Power Hits 2018

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

Âşık / Ebru Gündeş
Türkçe Pop 2019 / Çeşitli Sanatçılar
A. Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Volume 2
Ve Nazan Öncel Şarkıları / Çeşitli Sanatçılar
Maya / Mabel Matiz
Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Volume 1
Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Volume 2
4 Şehir / Fazıl Say – Nicolas Altstaedt
Demo / Sezen Aksu
Arabesk / Funda Arar

Hırçın Karadeniz’in en güzel sesleri Karadeniz’e Kalan 
serisinde buluşmaya devam ediyor. Kalan Müzik’ten çıkan 
serinin dördüncü albümünde Niyazi Koyuncu, Erkan 
Ketenci, Şevval Sam & Selçuk Balcı, Resul Dindar, Taylan 
Özgür Ölmez, Volkan Arslan, Koliva, Apolas Lermi, Serkan 
Aydın & Buğrahan Denizoğlu, Mesut Çakır, Cengiz Özkan, 
Şenay, Emrah Nar, Selim Tanrım, Gülay Sezer, Sinan Akçal 
ve Mehdi Karadeniz’in güzel türkülerini seslendiriyor.

Profesyonel müzik yaşamına 2002 
yılında söz yazarı olarak başlayan 
ve pek çok dizi müziğine imza atan 
Burcu Tatlıses’in ikinci albümü 
raflarda. Ada Müzik etiketiyle çıkan 
albümündeki tüm şarkıların sözleri 
ve besteleri Burcu Tatlıses’e ait. 
Sekiz şarkıdan oluşan albümde 
Burcu Tatlıses’e pek çok değerli 
isim eşlik ediyor.

Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 
Müziği’nin en güzel örnekleri Radyo 
Şarkıları albümünde... Plak olarak 
satışa çıkarılan albümde 10 şarkı yer 
alıyor. Şarkıları Alp Arslan, Asuman 
Görgün, Esma Başbuğ, Faruk Salgar, 
Necmettin Yıldırım ve Pınar Yıldırım 
seslendiriyor.

ÇEŞİTLİ SANATÇILAR

Yerli Albüm DVD
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KOÇ: 05 Mart itibarıyla 
bu yıl içinde ilk kez geri-
lemeye başlayacak olan 
Merkür sahneye çıkıyor. 

28 Mart’a kadar günlük hayatınızın 
akışında sorunlara açık olacaksınız. 
İşlerinizde 07-09-10-13-14-15-16-20 
Mart tarihlerinde hayat sizi destek-
leyecek ve güzel şanslar getirecek. 
05 Nisan’da oluşan yeniay ile bir-
likte yeni olasılıklara yelken açmaya 
hazırsınız. 19 Nisan’da oluşan do-
lunay bir kez daha ilginizi ilişkile-
rinize yönlendirecek. 05 Mayıs ve 
sonrasında maddi konularda önem-
li kararlar alabilirsiniz. 08-16-17-18 
Mayıs tarihlerinde maddi konularda 
güçlü adımlar atılabilirsiniz. 

BOĞA: 05 Mart’ta Mer-
kür yılın ilk gerilemesine 
başlıyor. 28 Mart’a kadar 
çevrenize dikkat etmeli-

siniz. 09-10-13-14-15-16 Mart tarih-
lerinde gelecek planlarınıza odak-
lanabilirsiniz. 05 Nisan’da oluşan 
yeniayı sizi zorlayan alışkanlıkları-
nızı bırakmak için kullanmalısınız. 
Önemli adımlarda 07-10 Nisan ara-
sında güzel fırsatlar yakalayabilirsi-
niz. 19 Nisan’da oluşan dolunay iş 
koşullarınıza, günlük hayatınızın rit-
mine dikkat çekecek. 05 Mayıs’ta-
ki yeniay yenilikler ve başlangıçlar 
için size göz kırpıyor. 09-11-14-17-18 
Mayıs tarihlerinde kalıcı anlaşmala-
rı hayatınıza dahil edebilirsiniz.

İKİZLER: 06 Mart’ta 
oluşan yeniay, iş ve kari-
yer hayatınızda, toplum 
önü işlerinizde önemli 
kararları  karşınıza geti-

rebilir. 07-09-10-13-14-15-16-18-20 
Mart işlerinizde gereken desteği 
gördüğünüz, işlerinizi tamamlaya-
bildiğiniz ve yaptıklarınızın parasal 
karşılığını göreceğiniz tarihler. 05 
Nisan’dan sonra sosyal çevrenizle 
alacağınız kararlarınızı uygulama-
ya koyabilirsiniz. İşten elde edilen 
gelirleriniz için yeni planlar içine 
girebilir ve önemli adımlarda bu-
lunabilirsiniz. 20 Nisan’dan sonra 
sağlığınıza dikkat etmeniz gereken 
bir dönem. İsteksizliğiniz artabilir. 
03-05-09-11-14 Mayıs şansı üzeri-
nizde hissedebilir, geri planda dur-
duğunuz konularda güzel fırsatlarla 
karşılaşabilirsiniz. 18 Mayıs’ta olu-
şan dolunay iş alanlarınızda önemli 
duygusal sonuçları karşınıza geti-
rebilir. 21 Mayıs’ta hayatınız renk-
lenmeye başlıyor. Karşınıza sürpriz 
teklifler, aşklar çıkarsa şaşırmayın!

YENGEÇ: Mart başında 
ortak parasal işlerinizde 
ilişkilerinizi güçlendire-
bilirsiniz. Kredi alma-
yı düşünüyorsanız 01 

Mart’ı pas geçerek bu adımı atın. 
05 Mart’ta bu yılın ilk gerilemesi-
ne başlayan Merkür, geleceğinize 
yönelik işlerinizde, yabancılarla 
yapılacak olan işlerde, seyahat ve 
eğitim alanlarınızda bazı sıkıntı ve 
sorunları su üstüne çıkartabilir. 28 
Mart’a kadar büyük imzalardan ve 
anlaşmalardan kaçınmalısınız. 05 
Nisan’dan sonraki 15 gün boyunca 
kariyerinizde güzel ilerlemeler elde 
edebilir, iş başlangıçlarınızı etkin-
leştirebilirsiniz. 07-12-14 Nisan’ı bir 
kenara not edin. Bu günlerden ala-
cağınız doğru enerjiyle bu dönem-
lerde atılımlarınızı gerçekleştirebilir-
siniz. 15 Mayıs’tan sonra gireceğiniz 
sosyal çevrelerde insanların dikka-
tini üzerinize çekeceksiniz. 16-17-18 
Mayıs aşk hayatınızda kalıcı adımlar 
atılabilir. Bu dönemde karşınıza ge-
len bir ilişki uzun soluklu ve ciddi 
olacak. Sürprizlere hazır olun.

ASLAN: 05 Mart’ta Mer-
kür yılın ilk gerilemesine 
başlıyor. Bu gerileme 
kritik bir noktada baş-
layacağı için 28 Mart’a 

kadar bir borcun altına girmeyin, 
önemli bir para işine başlamayın. 
Kimseye kefil olmayın, borç alma-
yın, vermeyin. 21 Mart’ta oluşan do-
lunay, yakın çevrenizde olup biten 
olaylara ilginizi döndürecek. Riskli 
işleriniz varsa 12-14-16 Nisan’da gü-
zel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz yine 
de parasal konularda aşırı iyimser 
davranmayın. 17 Nisan’da iletişi-
miniz rahatlıyor. Kendinizden daha 
rahat bahsedecek, sosyal çevreniz-
le beraber planladıklarınızı hayata 
geçireceksiniz. 06 Mayıs itibarıyla 
iş alanlarınızda konuşma ve görüş-
melerinizi hızlandıracaksınız. Top-
lumsal konularda fikirlerinizi orta-
ya koyabilirsiniz.09-11-14 Mayıs iş 
görüşmelerinizde, karşınıza gelecek 
fırsatlara kalıcı, güzel adımları haya-
tınıza taşıyabilir.

BAŞAK: 05 Mart itiba-
rıyla Merkür geriliyor. 
İkili ilişkiler ve ortaklı iş-
lerinizde bazı sıkıntılara 
açık olacaksınız. Daha 

önceden yaşanmış ve konuşulmuş 
bir konu devrede olabilir. 21 Mart’ta 
oluşan dolunay maddi konularda 
hassas olayları tetikleyecek. Elini-
ze bir miktar para geçebilir. Ancak 
bu dönemde harcamalarınıza çok 
dikkat etmelisiniz. Nisan ayında pa-
rasal durumunuza yoğunlaşacak, 
diğer taraftan sevdiğiniz insanla 
paylaşımlarınızı önemseyeceksiniz. 
05 Nisan’da oluşan yeniay ortak pa-
rasal işlerinizde, kredi, vergi, faiz ve 
parasal konularda önemli başlangıç 
ve kararlarınızı oluşturacağınız bir 
yeniay. Maddi konularda önem-
li konuşmalara 17 Nisan ve son-
rasında kanalize oluyorsunuz. 06 
Mayıs’tan sonra öğrenmeyi ve öğ-
retmeyi sevecek, çevrenizdekilerle 
konuşmalarınızı hızlandıracaksınız. 
15 Mayıs itibarıyla seyahat, hukuk, 
yurt dışı bağlantılı işlerinizde güzel 
ve kalıcı ilişkileriniz devreye girecek 
ve sürpriz sonuçlar getirecek.

Hande Kazanova’dan
MART-NİSAN-MAYIS 2019

BURÇ YORUMLARI
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TERAZİ: 05 Mart’ta 
Merkür sağlık alanınız-
da gerilemeye başlıyor. 
Sağlığınızda eski so-

run ve sıkıntıların karşınıza gelme-
si muhtemel görünüyor. 28 Mart’a 
kadar aciliyeti yoksa operasyon-
lardan uzak durmalısınız. 05 Nisan 
ile beraber ikili ilişkilerinizde, özel 
hayatınızda önemli kararlar ve baş-
langıçlar karşınıza gelebilir. Günlük 
işlerinizin düzenini, aile hayatınızda 
yapılması gerekenleri 07-12 Nisan 
tarihleri arasında daha rahat halle-
deceksiniz. Sevdiğiniz insanla ara-
nızda sorunlar oluşursa 14 Nisan’da 
yakın çevrenizdeki insanların yar-
dımı imdadınıza yetişebilir. Sorun-
ları sakin kalıp bir düzene koymak 
isteyeceksiniz. 01-02-07-09 Mayıs 
tarihlerinde şüpheleriniz yüzünden 
ilişkiniz veya ilişkileriniz çıkmaza 
girebilir. 16 Mayıs’tan sonra parasal 
konularda sıkıştığınız yönleri rahat 
aşabilirsiniz. Bu döngüde borçları-
nızı yeniden yapılandırabilir, sıkıntı-
larınıza çözümler bulabilirsiniz.

AKREP: 05 Mart’ta 
Merkür geriliyor. Özel 
alanınızda gerilemeye 
başlayacak olan Mer-

kür, sevdiğiniz insanla, hoşlandığı-
nız kişiyle, çocuğunuzla olan ileti-
şiminizde zorlanmaları, sıkıntı ve 
aksilikleri karşınıza getirebilir. 21 
Mart’ta oluşan dolunay, bir olayın 
iç yüzünü ortaya çıkaracak. Bu do-
lunayda sağlığınıza gereken özeni 
göstermeli, şartları çok fazla zor-
lamamalısınız. 05 Nisan’da oluşan 
yeniay, iş hayatınızı hareketlendi-
recek. Önemli işleriniz için bu ye-
niay zamanını ve sonraki dönemi 
kullanın. 17 Nisan itibarıyla sağlığı-
nıza özen göstereceksiniz. Spora 
yazılma, protein ağırlıklı beslenerek 
yeni bir beslenme programı oluş-
turmak anlamında şanslı bir dönem. 
06 Mayıs’tan sonra özel hayatınıza 
ilginizi aktarabilir, sevdiğiniz insanla 
iletişiminizi hızlandırabilirsiniz. 08 
Mayıs’ta önemli bir fırsat karşınıza 
gelebilir. Sevdiğinizle olan bağlan-
tılarınızda, ilişkinizde önemli açılım-
lar altında olacaksınız.

YAY: 05 Mart’ta Merkür 
geriliyor. Merkür sizin 
ev, aile ve yuva alanla-
rınızda gerileyecek. 28 

Mart’a kadar ev değiştirme, alma, 
satma, kiralama, bu konularda 
kontrat yapma konularında size sı-
kıntı ve sorunlar çıkartabilir. 21 Mart 
dolunayında sosyal çevrenizde ve 
arkadaş ilişkilerinizde hassas du-
rumlar oluşabilir. Bir arkadaşınızla 
ters düşebilir, iş hayatınızdaki bir 
olayın yankılarıyla uğraşabilirsiniz. 
Güzel işler ve bağlantılar için 07-12-
15 Nisan’ı kullanın. Özel hayatınız-
daki güzel gelişmeler, şanslı adımlar 
14 Nisan’da karşınıza gelebilir. 20 
Nisan’dan itibaren aşka, eğlenceye, 
çocuğunuza düşkünlüğünüz arta-
bilir. Hayatın keyfiniz çıkarmak is-
teyeceksiniz. Bu dönemde partiler, 
eğlenceli yerler ilginizi çekebilir. 05 
Mayıs’ta oluşan yeniay, iş alanları-
nızda yeni fırsatları karşınıza getire-
bilir. Önemli adımlar atabilirsiniz. 15 
Mayıs sonrasında sağlığınızda güzel 
gelişmeler altında olacaksınız. 

OĞLAN: 05 Mart’ta 
Merkür gerilemeye 
başlayacak. Çevreniz-
le iletişiminizde dikkatli 

olmalısınız. Etrafınızdaki insanların 
sizi kullandığını düşünebilirsiniz. 
07-10-13-14-15-16-20 Mart etrafı-
nızdaki insanlarla, iletişim halinde 
olacağınız kişilerle işleriniz bir dü-
zene girebilir ve kalıcı bir şekilde 
istediklerinize sahip olabilirsiniz. 05 
Nisan’da oluşan yeniayda ailenizle 
ilgili kararlarınızı devreye sokacak-
sınız. Emlak alım, satım, yer değiş-
tirme, aile bireylerinizin hayatıyla 
ilgili kararlarınızı bu yeniayda yapa-
bilirsiniz. 20 Nisan’dan sonra eğlen-
ceye, keyfe, aşka, çocuklara daha 
fazla vaktinizi harcayacaksınız. Ai-
lenizde sizi bunaltan alanları geride 
bırakmak, özelinize vakit ayırmak  
önemli olacak. 06 Mayıs’tan sonra 
aşk hayatınızı konuşabilir, eğlenceli 
aktiviteleri yaşamınızın merkezine 
koyabilirsiniz. 18 Mayıs’ta oluşan 
dolunay, sosyal çevreniz, arkadaş-
larınız ve iş gelirlerinizde önemli so-
nuçları karşınıza getirebilir. 

KOVA: 05 Mart’ta Mer-
kür yılın ilk gerilemesine 
başlıyor. Parasal konu-
larda kararsızlıklarınız 

oluşabilir. 28 Mart’a kadar parasal 
konularda önemli kararlar almayın. 
Daha önceden iş yaptığınız insan-
lara yönelin. 09-10-13-14-15-16-18 
Mart parasal işlerinizde istikrarı 
sağlayabilir, güzel sonuçlar elde 
edebilirsiniz. 05 Nisan’daki yeni-
ay girişimleriniz ve başlangıçlarınız 
adına sizi mutlu edecek yeniaylar-
dan. Satış, reklam, tanıtım, pazar-
lama, bilgisayar, network, ulaşıma 
dayalı işlerinizde önemli adımlarını-
zı uygulayabilirsiniz. 10-13 Nisan’da 
bazı iş ilişkilerinizde, iletişimsel 
alanda tıkanmalarınız, zorlanmaları-
nız karşınıza gelebilir. 20 Nisan’dan 
sonra kendinizi ailenize adıyabilir-
siniz. 15 Mayıs’ta evinizi güzelleş-
tirmek için harekete geçebilirsiniz. 
18 Mayıs’taki dolunay kariyer ve iş 
alanlarınızda hassas bir takım so-
nuçları karşınıza getirebilir.

BALIK: 09-10-13-15-16-18 
Mart tarihlerinde haraket 
halinde olacaksınız. Bu-

rada tanıştığınız veya tanışacağınız 
insanlarla kesinlikle çok uzun yıllar 
ve zamanlar beraber iş yapabilir-
siniz. İnsanlara vereceğiniz sözleri 
tutacaksınız. 26 Mart’tan sonra ken-
dinize bakacaksınız. Sosyalliğiniz 
artabilir. Görüntünüzü yenileyebilir, 
alışveriş yapabilir, kendiniz dışında 
kimseyi umursamayabilirsiniz. 12-
14-16 Nisan’da iş hayatınızda yeni 
şanslara ve fırsatlara yelken aça-
bilirsiniz. Tutamayacağınız sözler 
altına girmeyin. Aşırı iyimserlikten 
kaçının, detayları atlamayın. 17 Ni-
san’da maddi konularda önemli 
işler peşine düşeceksiniz. Para ka-
zanma becerilerinizde aktif, özgür, 
cesur adımlar size kazandıracak. 05 
Mayıs yeniayı iletişim işlerinizi hız-
landırabilir. Satış, reklam, tanıtım, 
pazarlama, sosyal medya, radyo, 
televizyon, ulaşım işlerinizde artık 
kendinizi göstermeye hazırsınız. 21 
Mayıs’tan sonra ev, aile yuvanızda 
iletişiminizi arttırabilirsiniz. 
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EtkinliklerTERRACITY

TerraCity’de Runatolia Heyecanı

Aşkın Ritmini TerraCity’de Yakala: 
Ceren Aksan, Ayhan Sicimoğlu-Ayşe Sicimoğlu, 
SunayAkın ve İlhan Şeşen
TerraCity’de Müzik Var
Özgür Bolat ile Anne-Baba Okulu 
Ceyda Düvenci ile Söyleşi
Erken Doğan Çiçekler Fotoğraf Sergisi
Sihirbazlık Okulu
WinterCity
Atatürk’ü Saygıyla Andık
Ender Saraç ile Şifa Sırları
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Antalya’nın ve Türkiye’nin en önemli spor 
organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 
14.’sü düzenlenen TerraCity AVM’nin de 
ana sponsorlarından biri olduğu Runatolia 
Maratonu, 02-03 Mart tarihlerinde gerçekleşti.

Runatolia Makarna Partisiyle Açıldı!
 Sadece bir şehir maratonu organizasyonu 
değil, iki güne yayılan farklı etkinlikleriyle bir 
spor festivali haline dönüşen, halkı ve çocukları 
spora teşvik etmeye yönelik, Türkiye’nin en 
geniş katılımlı sosyal farkındalık maratonu 
olarak gösterilen Runatolia, 02 Mart Cumartesi 
günü TerraCity AVM’de koşuculara verilen 
Makarna Partisi ve çip teslimleri ile başladı.

BabyRun İlk kez TerraCity’de Yapıldı
Sporu ve koşuyu kitlelere sevdirmeyi 
amaçlayan organizasyonun en ilgi çekici 
etkinlikleri ise TerraCity Alışveriş Merkezi’nde 
ilk kez gerçekleşen, bebeklerin harika anlar 
yaşattığı BabyRun ve bu yıl 8.’si gerçekleşen 
Runatolia Yüksek Topuk Koşusu oldu. 02 Mart 
Cumartesi “Minik Adımlar” koşusu ile başlayan 
etkinlikler; 100 metrelik Yüksek Topuk koşusu 
ile devam etti ve koşuyu tamamlayan her 
katılımcıya TerraCity AVM tarafından sertifika 
takdim edilerek, birinci 2.000 TL, ikinci 1.500 
TL ve üçüncü 1.000 TL ile ödüllendirildi. Ayrıca 
TerraCityRun’a katılarak 10 kilometrelik parkuru 
tamamlayan Antalyalılar yarış sonrası yapılan 
çekiliş ile çeşitli hediyelerin sahibi oldu. 
3 Mart Pazar günü ise Runatolia Uluslararası 
Antalya Koşusu 10, 21 ve 42 kilometre olmak 
üzere üç farklı parkurda yapıldı. Muhteşem 
bir atmosferde gerçekleşen maratona Türkiye 
genelinden ve yurt dışından ilgi yoğun oldu.

RUNATOLIA 
HEYECANI…

TerraCity’de 

Runatolia, TerraCity AVM’de koşuculara 
verilen Makarna Partisi ile başladı. 
Minik Adımlar, Yüksek Topuk Koşusu ve 
bu yıl ilk kez TerraCity’de düzenlenen 
BabyRun, Runatolia’nın en neşeli etkinleri 
arasındaydı.
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Sevgililer Günü’nü kültür, sanat ve eğlence 
ile dolu dolu yaşamak isteyenler için “Aşkın 
Ritmini TerraCity’de Yakala” mottosuyla 
sürpriz programlar hazırlayan TerraCity’nin 14 
Şubat konuğu Türkiye’nin sayılı elektro keman 
sanatçılarından Ceren Aksan oldu. Ceren Aksan, 
TerraCity Alışveriş Merkezi konser alanını 
dolduran ziyaretçilere iki bölüm halinde yaklaşık 
iki saat süren bir konser verdi ve izleyicilere 
keyifli dakikalar yaşattı. Kalbe dokunan aşka dair 
eserleri görsel bir zenginlik ile icra eden Aksan, 
konserin finalini sahneye davet ettiği çocuklarla 
yaptı ve sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

MUHTEŞEM KONSER
Ceren Aksan’dan

MÜZİĞİN RİTMİNİ YAKALADIK
Seyahat yazarı, gurme ve uluslararası üne sahip müzisyen 
Ayhan Sicimoğlu ve kızı klasik müzik sanatçısı, soprano ve 
sanat tarihçisi Ayşe Sicimoğlu, “Aşkın Ritmini TerraCity’de 
Yakala” etkinliği kapsamında 16 Şubat’ta Antalyalılarla buluştu. 
Usta müzisyen Ayhan Sicimoğlu’nun mükemmel sunumu ile 
bir konser veren soprano Ayşe Sicimoğlu, “New Music” adlı 
albümünden seçtiği parçalardan oluşan repertuvarını seslendirdi. 
Kızı Ayşe Sicimoğlu’nu sunan, seslendirdiği şarkıları ve bu 
şarkıların öykülerini de izleyicilere aktaran usta müzisyen Ayhan 
Sicimoğlu ziyaretçilerin yoğun ilgisine uğradı.

Sesi ve sempatik davranışları ile izleyenleri adeta büyüleyen 
Ayşe Sicimoğlu, konserin finalini ilk kez iki Türkçe parça 
seslendirerek yaptı. Sanatçılar konser sonunda sevenlerini 
kırmadılar ve bol bol anı fotoğrafı çektirdiler.
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TerraCity’de perşembe günleri gerçekleştirilen 
“TerraCity’de Müzik Var” dinletisi alışveriş 
merkezini ziyaret eden yerli ve yabancı tüm 
misafirlerden büyük ilgi görüyor. Rahat 
koltuklara kurularak kendilerini müziğin ritmine 
kaptıran Antalyalılar orkestra elemanlarına 
dinlemek istedikleri müzikleri de iletebiliyorlar. 
Piyano, keman, viyolonsel, yan flüt ve saksafon 
enstrümanları ile herkese hitap eden ve her 
tarzda müzik dinletisi gerçekleştiren orkestranın 
seslendirdiği her parça büyük alkış alıyor.

“Aşkın Ritmini TerraCity’de Yakala” mottosuyla 
Sevgililer Günü’ne özel programlar hazırlayan 
TerraCity’nin 17 Şubat’ta konuğu Sunay Akın 
ve İlhan Şeşen oldu. Edebiyat ve müziğin bir 
arada sunulduğu “Aşk Şarkıları ve Öyküler” adlı 
program kapsamında iki usta sanatçı TerraCity’de 
Antalyalılarla buluştu. Şair, yazar, tiyatrocu ve 
araştırmacı Sunay Akın programda kendine 
özgü anlatımıyla herkesin bildiği ünlü kişilerin 
bilinmeyen yönlerini anlattı. Sunay Akın’a, aşk 
şarkıları denilince akla gelen ilk isim, besteci ve 
yorumcu İlhan Şeşen de gitarı ile eşlik etti. İlhan 
Şeşen “Ellerimde Çiçekler” adlı şarkısını izleyicilerle 
birlikte söyledi. Sunay Akın etkinlik sonunda 
kitaplarını imzaladı ve sevenleriyle bol bol anı 
fotoğrafı çektirdi.

MÜZİK DURMUYOR

 “AŞK ŞARKILARI VE 
ÖYKÜLER” 

TerraCity’de 
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“TerraCity Kültür Sanat Buluşmaları” kapsamında 
23 Şubat’ta Antalyalılarla buluşan Dr. Özgür 
Bolat, mutlu çocuk yetiştirmenin sırlarını ve 
başarıya giden yolları anlattı. Mutlu çocuk 
yetiştirmenin ilk sırrının çocuğu olduğu gibi 
kabul etmek olduğunu ifade eden Dr. Özgür 
Bolat, anne ve babanın çocuğu kendi ihtiyaçları 
için kullanmaması uyarısında bulundu. 
İzleyicilerin sorularını da yanıtlayan Dr. Özgür 
Bolat, seminer sonunda kitaplarını imzaladı ve 
sevenleri ile bol bol anı fotoğrafı çektirdi.

“ÇOCUĞU OLDUĞU 
GİBİ KABUL EDİN”

TerraCity’nin geleneksel hale getirdiği “Kültür Sanat Buluşmaları” 
kapsamında 24 Şubat’ta “Aile, Çocuk ve Kitap” konulu bir söy-
leşiye katılan ve büyük bir sevgi gösterisi ile karşılaşan Ceyda 
Düvenci, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı, oyunculuğu, özel 
hayatı ve projeleri hakkında bilgi verdi.

TerraCity Söyleşi Alanı’nı dolduran kalabalık bir topluluğa sesle-
nen Ceyda Düvenci, kendisi gibi özel ihtiyaç sahibi olan ailelerin 
sorularına da yanıt verirken bu ailelere sabır diledi ve enerjileri 
yüksek tutmalarını isterken, “Çocuk bir bireydir ve her bireyi tüm 
farklılıkları ile sevmeyi kabul edin ve hayata hep şükredin” diye 
seslendi. Ceyda Düvenci, Meli Melek Ajandasını okurları için 
imzaladı ve sevenleriyle bol bol anı fotoğrafı çektirdi.

SEVGİ SELİ
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Sömestir tatilinde TerraCity’de eğlence, 
heyecan ve bol bol sihir vardı! Sihirbaz 
Okulu ile yarıyıl tatilinde TerraCity 
Alışveriş Merkezi’ne gelen çocuklar, 
Sihirbaz Okulu ile hayallerindeki sihirli 
dünyaya yolculuk yaptı. Etkinliğe katılan 
minik ziyaretçilerimiz kendi asalarını 
tasarladılar ve baş Profesör Wizardo 
Magno ile birlikte sihirli dünyayı 
keşfettiler. 21 Ocak-1 Şubat tarihleri 
arasında ücretsiz olarak gerçekleşen 
etkinlik sonrasında katılımcı çocuklara 
asaları hediye edildi.

Antalya’da yaşayan Rus fotoğraf sanatçısı Daria 
Kaya, 6 aylıkken 1 kilo 165 gram olarak dünyaya 
gelen oğlu Emir’e ve tüm prematüre bebeklere 
dikkat çekmek amacıyla prematüre bebek 
fotoğraflarından oluşan sergisini TerraCity’de 
açtı. Kaya’nın “Erken Doğan Çiçekler” adını 
verdiği serginin açılışına Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal, Antalya Rus Dostluk ve 
Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina ve 
prematüre doğan çocuklar ile anneleri katıldı. 15 
çocuğun ellerinde prematüre doğmuş halleriyle 
fotoğraflarının yer aldığı sergi TerraCity’de 17 
Şubat’ta kadar gezilebildi. 

SİHİRBAZLIK 
OKULU

FOTOĞRAF SERGİSİ

TerraCity’deTerraCity’de
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TerraCity bu yıl da ışıl ışıl yeni yıl süslemeleri ve 
yeni yıl etkinlikleri ile tüm Antalyalıların ilgi odağı 
oldu. AVM’nin dış alanına kurulan WinterCity’de 
hediyelik eşya, oyuncak, süslemeler ve sokak 
lezzetlerinin satıldığı yılbaşı pazarı ziyaretçilerimizle 
doldu taştı. Her gün canlı müzik ve kar yağışı 
gibi birçok sürpriz etkinliğe ev sahibi yapan 
WinterCity’nin en neşe saçan parçası ise atlıkarınca 
oldu. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra AVM içinde 
kurulan TerraCity Çocuk Kulübü’nde de minik 
ziyaretçilerimiz interaktif eğlenceler ile unutulmaz 
anlar yaşadı.

Ziyaretçilerimiz eşsiz yeni yıl dekoru ile yılbaşı 
atmosferini doyasıya yaşarken TerraCity’nin 
sunduğu VIP hizmetlerinden bellboy ve hediye 
paketleme servislerinden de ücretsiz faydalandılar. 

YENİ YIL HEYECANI
WinterCityWinterCityWinterCity
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TerraCity, ünlü sağlık ve beslenme 
uzmanı Dr. Ender Saraç’ı 8 Aralık’ta 
sevenleriyle buluşturdu. “Sağlıklı bir 
yaşam için sevgi dolu olmak ve önce 

ruhumuzu beslemek gerekir” diyen Dr. 
Saraç, halka sağlıkla ilgili çarpıcı ve 

önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin 
bilinmeyen mucizevi faydalarını ve 

bu senenin yıldızı olarak kabul ettiği 
zerdeçalın bilinmeyen sırlarını anlattı. 
Ayrıca Dr. Ender Saraç dinleyicilerden 

gelen soruları da cevapladı.

Hindistan’da 2011 yılından beri her yıl 
12 Aralık’ta kutlanan Mağazacılar Günü, 
Türkiye’de de kutlanıyor. Markalarımızın 

değer kazanmasında en büyük pay sahibi 
olan AVM çalışanlarımızın Mağazacılar 
Gününü özel çikolata dağıtımı yaparak 

kutladık. 

TerraCity, 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında 
Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’na özel 
Atatürk konulu resim sergisine ve gösterilerine ev 
sahipliği yaptı. TerraCity’de Atatürk hayranı minik 
kalplerin ellerinden çıkan resimler sergilenirken, 
çocuk korosu tarafından seslendirilen şarkılar ve dans 
gösterileri ile duygusal anlar yaşandı. TerraCity’nin 
dış alandan başlayarak her yeri Ulu Önder Atamızın 
birbirinden farklı görsel ve sözleri ile donatıldı.

ŞİFA SIRLARI MAĞAZACILAR 
GÜNÜ

SAYGIYLA ANDIK...
Atatürk’ü
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ACCESSORIZE 533 407 66 18
ADIDAS 318 16 16
ADIDAS KIDS 318 17 84-81
ADL 323 91 90-80-70
ALDO 850 502 48 78
ALTINYILDIZ CLASSICS 324 90 78
ANTALYA FIX 318 15 88
ARMAĞAN OYUNCAK 324 78 24 / 533 167 00 38
ARMANI EXCHANGE 318 17 00 / 532 312 33 73
ASC SILVER 0507 663 71 70
ATASAY 318 15 03
AY-YILDIZ 318 11 99
B&G STORE 318 11 01
BAMBİ 323 43 77-78
BAY DÖNER 318 17 16
BENETTON 318 15 58
BERNARDO 323 71 02 - 0530 385 24 56
BERSHKA 324 17 08
BEYMEN BUSINESS 324 90 75 / 0530 969 98 32
BEYMEN CLUB 318 17 77
BOMBTY 0533 030 30 32
BOYNER SPORTS 850 281 29 03
BRANDROOM 324 90 22
BURBERRY 324 19 35 / 530 232 86 79
BURGER KING 323 86 99 / 530 265 84 48
CAMPER 324 86 79
CAR WAX / OTO YIKAMA 318 16 17
CARL’S JR. 318 16 15
CARTER’S
CELLA 323 42 02
CEYO 323 35 46
CHAKRA 324 88 48
CHAY TEA 0532 447 60 45
CINEMAPINK 318 16 91
COLIN’S 324 39 90
COQUET 318 17 74
D&R 318 15 97
DAGİ 324 23 55
DAMAT ADV TWEEN 324 09 69
DECATHLON 318 16 11
DEFACTO 324 08 41
DEICHMANN 323 58 21
DERİMOD  324 25 89
DESA 318 17 78
DESÜ TERZİ 324 49 49
DIVARESE 318 17 90
DRY CENTER 318 15 55
EFOR 323 94 02 / 0530 298 03 76
EKOL 318 10 10
EMO OPTİK 323 81 70
ENGLISH HOME 0850 290 39 07
EVES ICECREAM 0546 866 55 58
FAİK SÖNMEZ 323 74 79
FENERIUM 324 78 66
FESLİKAN MANTI 323 80 35
FLORMAR 0533 031 02 84
G-LINGERIE 318 16 75
GANT 324 88 05
GAP 324 95 36
GOLDEN ROSE 318 17 18
GÖZ GROUP 318 17 67
GRATIS 318 17 07
HACIOĞLU LAHMACUN 318 10 18-19
HARIBO 0542 514 28 94
HATAY YÖRESEL 318 15 85
HD İSKENDER 323 03 76
HOTİÇ 323 59 63
HUGO BOSS 323 17 56
İNCİ 323 65 08 / 0541 937 40 56
INTERSPORT 323 46 01
İPEKYOL 324 75 28
JACK&JONES 318 11 33
JOURNEY 0530 968 60 56
JOI KIDS 322 82 00
JUMBO 850 432 98 33
KARACA 533 894 59 76
KARE DÖVİZ 324 51 51 / 324 83 84
KEMAL TANCA 324 95 90
KEYFCASE 0534 965 36 09
KFC 0507 446 46 80
KIEHL’S 0850 221 34 99
KİP 323 58 90
KÖFTECİ RAMİZ 324 80 68
KOTON 324 82 88
L’OCCITANE 318 15 14
LACOSTE 324 18 35
LC WAIKIKI 324 80 34
LEVI’S 318 11 10
LOFT 318 15 24

LOSTRA PODYUM 33 0535 319 92 89
LOVE MY BODY 323 38 60
LUFIAN 324 57 77
M.A.C 318 13 02
MACRO CENTER 0850 229 86 71
MADAME COCO 324 86 87
MANGO 324 38 94 / 324 37 70
MARKS&SPENCER 323 88 12
MASSIMO DUTTI 324 80 20
MAVİ 323 91 59 / 323 57 36
MC DONALD’S 323 69 12
MEDIA MARKT 0850 222 15 00 / 320 05 37
MEY KUAFÖR 324 78 58-59
MICHAEL KORS 324 93 64
MIDPOINT 324 12 35
MINIPICCO 318 16 18
MINISO 318 17 63
MOTHERCARE 324 89 65
ND TANTUNİ&KUMPİR 318 16 66
NETWORK 324 55 10 / 0530 973  42 10
NEW BALANCE 324 77 79
NIKE 323 48 01 / 0537 395 34 52
NINE WEST 850 502 48 50
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 HOUSE 324 93 79
PİDEM 323 14 48-49
PIERRE CARDIN 323 78 20 / 0549 741 99 17
PINK&MORE 318 17 66
PIZZA HOUSE 318 17 70
POLO GARAGE 324 91 19
POPEYES 0533 282 95 02
PULL&BEAR 324 92 22
RAMSEY 323 58 80
ROBERT’S COFFEE 323 63 62
ROBERTO BRAVO 318 15 90
ROMAN 324 52 32
SAAT&SAAT 324 77 13
SAMSONITE 318 15 18
SAMSUNG D. P.  318 15 15
SARAR 324 95 96
SEPHORA 0530 497 66 90
SEVİL 324 52 88 - 89
SF LUXURY
SHOP&SHOES 323 29 00
SKECHERS 318 15 26
SPX 324 15 42
STARBUCKS COFFEE 324 69 04
STEFANEL 323 84 24
STRADIVARIUS 323 29 22
SUBWAY 318 00 72
SUPERSTEP  323 97 17
SUPPLEMENTER 318 17 68
SÜTBEYAZ MUHALLEBİCİSİ 318 16 61
SUWEN 318 12 00
SWAROVSKI 318 10 20
SWATCH 318 17 71
TAHAL KUYUMCULUK 318 15 08 
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
TOYZZ SHOP 318 17 61
TÜRK TELEKOM 0507 317 24 24
TURKCELL 318 10 00
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 553 438 44 33
VODAFONE 0549 731 03 54
WATSONS 324 86 60 
WEEKEND BY MAXMARA 318 11 46
YARGICI 318 15 22
YILMAZ OPTİK 318 10 80
YVES ROCHER 318 17 14
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 TELEFONMAĞAZA ADITELEFON
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TERRACITY

ÜCRETSiZ iNTERNET

FREE WIFI



ADIDAS 8
 K2

28
 36

CHAKRA 32
 12

21
 30

D&R 1A
35

 31

K1
10
18

3
KARACA 37

11
17

 1
5

27
20

2
 26A

 4
16

 15
 7
 K3

39
SAAT&SAAT 26

22
 13

25
 14

6
29

 34
33

 19
9

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

CAR WAX

-2 -3 -4

Yürüyen Merdiven
WC ATM

SHOES & LEATHER

DEPARTMENT STORE

LADIES’ & MEN FASHION ELECTRONICS

SERVICE

HEALTH HYPERMARKET

SPORTS FASHION

DECORATION & HOME ACCESSORIES

WATCH & JEWELLERY & ACCESSORY

ENTERTAINMENT

KIDS FASHION

BOOK & STATIONARY & TOYS

KAFE & RESTORAN
GASTRONOMY

K1

K2

K3

D&R

-1. -1ST BASEMENT FLOOR PLAN

ÜCRETSiZ iNTERNET

FREE WIFI



SİNEMA

Her Pazartesi ve Perşembe gün boyunca 
tüm seanslar sadece

ÇOK İYİ FİKİR!

14 TL.


