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NetWork, Sonbahar/Kış 2018 kadın koleksiyonunda 
yer alan Dark Wonder teması, alışılagelmiş ceket ve 
etek takımlara zarif bir imza atıyor. Temaya hakim olan 
siyah ve beyaz renkler bu zamansız parçaların temelini 
oluştururken, taşlı ve ışıltılı detaylar ise tasarımlarda 
mücevher etkisi yaratıyor. Aynı parçada kullanılan 
birbirinden farklı taşlardan düğmeler, tüvitlerin arasına 
incelikle örülen gold iplikler ve puantiye desenini daha da 
etkileyici kılan metalik tonlar bu ışıltıyı pekiştiriyor. 

Türkiye’nin ilk ve tek hayvan dostu AVM’si olan 
Hilltown, hayvan sever ziyaretçilerini memnun 
etmeye devam ediyor. Mağazalarda evcil hayvanları 
ile birlikte dolaşmak isteyen ziyaretçilerine, tasmaları 
takılı olmak koşuluyla yanlarına can dostlarını alma 
ayrıcalığı tanıyan Hilltown AVM; hayvanlar yararına 
yaptığı işbirlikleri ve projeler ile de ses getiriyor. Üç 
sokak kedisini de sahiplenerek bünyesine dahil eden 
Hilltown AVM, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş 
oluyor.
Hilltown AVM, can dostlarını yanından ayırmak 
istemeyen misafirler için geçtiğimiz Nisan ayının 
15’inde, Farmina Pet Foods Türkiye işbirliği ile 
düzenlenen “Hilltown Pati Fest” ile Kurtköy’deki 
sokak hayvanlarına mama bağışı sağlayan anlamlı 
bir etkinliğe de imza atmış bulunuyor.
Açıldığı günden bu yana her yaştan ziyaretçisine 
sunduğu açık alanları, kültür, sanat aktiviteleri ve 
özel olanaklarıyla Anadolu yakasının göz bebeği 
haline gelen Hilltown AVM, hayvan severler ve 
dostlarını unutmadığını “Hilltown Pati Fest” ile bir 
kez daha gösteriyor.

Kış aylarının olmazsa olmazı botlar, 
farklı form ve detaylarıyla bu sezon da 
yükselişini sürdürüyor. Elle Shoes’un da 
kış koleksiyonunun vazgeçilmezi botlar, 
sokak modasının ritmini adımlarınıza 
taşımaya devam ediyor. 
Hafta sonu kaçamakları için kürk ve bağcık 
detaylı kar botları ışıltılarıyla stilinizin 
cazibe merkezi olurken, ofis modasının 
vazgeçilmezi streç botlar hafta içi şıklığının 
yeni adı oluyor.  Günden geceye uzanan 
western çizmeler skinny jeanler ve 
elbiselerle bohem bir hava yaratırken, 
kalın tabanlı trok detaylı postallar sokak 
modasına farklı bir yorum katıyor.  

Sezonun ruh haline uygun desen, çizgi 
ve farklı dokular Twist Sonbahar-Kış 
2018-2019 Koleksiyonu’nda bir araya 
geliyor. Bol ışıltılı günlere yansıyacak ışıltılı 
parçaların en cool haliyse sezona dinamik 
bir açılış yapıyor! Özgür sokak ruhunun 
temsilcisi Twist Sonbahar-Kış 2018-2019 
Koleksiyonu’yla yeni mevsime tam gaz 
giriş yapıyor! Ilık havaların en yakın arkadaşı 
ince ceketler ve elbiseler sezonu kuşkusuz 
üstünüze taşıyor. 

Dark Wonder

Elle Shoes ile 
Sıcacık Bir Kış!

NetWork’den 
zamansız Formlara 
Yeni Yorum: 

Hilltown Pati Fest

w w w . h i l l t o w n a v m . c o mHABER h i l l t o w n a v m HABER

Fossil Saatleri ile Kış 
Aylarına İddialı Girin

Fossil Kış 2018-2019 erkek 
ve kadın saat koleksiyonu 
soğuk havalara aldırış etme-
den enerjisini yüksek tutu-
yor. Saat&Saat’in tek yetkili 
Türkiye distribütörü olduğu 
Fossil, keskin ve güçlü 
duruşu en iyi temsil eden 
siyahın etkisini erkek saat 
modellerine taşıyor. Klasik-
ten vazgeçemeyen fakat 
iddialı bir görünüm isteyen 

erkekler için tasarlanan, hiç-
bir detaya ihtiyaç duymayan 
tümüyle siyah hasır bilezik 
ve deri kayış alternatifli saat 
modelleri bu kışın favorisi 
olacak. Kadın saat modelle-
rinde ise popülaritesini hiç 
kaybetmeyen pembe altın, 
sedef kadran ve minimal taş 
detaylarıyla zarifliği yansıtan 
tasarımlar saat severlerin 
beğenisine sunuluyor.

Twist ile Yeni 
Mevsime Dinamik 

Bir Başlangıç!
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Hilltown AVM’de Kazandıran Yılbaşı 
Alışverişi
Türkiye’nin internet kazandıran ilk 
alışveriş kartı Paycell Kart, İstanbul’un 
Anadolu Yakası’nda ziyaretçilerine yeni 
nesil alışveriş merkezi deneyimi yaşatan 
Hilltown AVM ile bir araya geliyor. 31 
Aralık tarihine kadar devam edecek 
bir kampanyaya imza atan Paycell ve 
Hiltown, yılbaşı alışverişine çıkanların 
yüzünü güldürüyor. Sıradışı neoklasik 
mimarisi, kolay ulaşılabilir lokasyonu, 
seçkin markaları, alışveriş caddelerinde 
konumlanan cafe ve restoranlarındaki 
lezzetleri ile ziyaretçilerine farklı bir 

alışveriş ve yaşam alanı sunan Hilltown 
AVM, 31 Aralık tarihine kadar belirli miktar 
üzerinde harcamanın üzerine çıkan 
ziyaretçilerine “anında” para yüklü alışveriş 
kartı hediye ediyor. Hilltown AVM’de aynı 
gün içinde toplamda 350 TL ve üzeri 
alışveriş yapan ziyaretçiler 25 TL, 600 TL 
ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler ise 50 
TL para yüklü kartla alışveriş keyiflerini 
ikiye katlıyor. 18 yaş limitine takılmadan, 
sözleşme imzalamadan, banka hesabı 
açmaya gerek kalmadan, yalnızca kart ile 
telefon numarası eşleştirerek kullanıma 
açılan Paycell Kart ile yeni yıl için alışveriş 
yapmak, şimdi çok daha keyifli!

Yılbaşı alışverişinin adresi 
“HILLTOWN AVM”
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Aralık ayı herkes için aynı şeyi 
çağrıştırıyor! Yeni yıl olması 
sebebiyle, yenilenmek, canlılık, 
bol enerji, ışıltı ve fazla kırmızı 
demek Yeni yılın heyecanının tüm 
ay boyunca kendini hissettirmesi 
ister istemez kıyafet seçimlerine 
de yansıyor. Ev dekorasyonundan 
kıyafete, aksesuardan ayakkabı-
çanta ikilisine de uzanan renk, 
hem ayın hem yılın rengi.

Ayın Rengi 
Kırmızı

Yargıcı
329.99 TL

Zara 
399.95 TL

Bershka 
39.95 TL 

Night Zoom By Mert Aslan 
adL 

349.90 TL

Twist
168 TL

Butigo 
119.99 TL

H&M 
129 TL 

NetWork 
549 TL

Penti
10 TL

Hotiç
419 TL

Chloé

So Chic
499 TL

Cacharel 
239 TL

Pull&Bear 
99 TL

Altınyıldız 
49 TL

Beymen 
229 TL

Arzu Sabancı for 
Koton 
59 TL

Zara 
299 TL

H&M 
169 TL

D&R
19 TL

Ramsey 
599 TL

H&M Home 
64 TL

Bershka 
119 TL

Ferrari / Sevil 
Parfümeri 

415 TL

D
io

r 
M

en

Aralık ayının soğukluğu, bizim 
içimizi ısıtmamıza engel değil! 
Kışın soğuk ve mat renklerinin 
aksine, sıcak ve tatlı şarabın 
sofistike rengini gardıroplarımıza 
adapte ediyoruz. Hava koşulları 
enerjimizi biraz düşürmüş olsa 
da, bir fincan, mis kokulu sıcak 
şarap ile bizim modumuz hiç 
düşmüyor. 

Sıcak Şarap
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Payetli elbiselerden 
rengarenk aksesuarlara, 

stil sahibi ayakkabı 
ve çantalardan ev 

dekorasyonuna kişilik 
kazandırabilecek birkaç 

minik objeye kadar 
uzanan yılbaşı hediye 
seçeneklerinden, siz 
hangisini seçerdiniz?

Yılbaşı hediyelerinizi 
seçmek için biraz geç 

kalmış olabilirsiniz. 
Ama korkmayın, hala 

önünüzde yüzlerce pırıltılı 
seçenek var. 

Yılbaşı 
Hediyelerinde 

Son Dakika 
Alarmı!

1

2

3

4

5

6

1. Stradivarius 269 TL
2. Swarovski 959 TL
3. H&M Home 34 TL
4. Beymen Club 529 TL
5. L’Occitane  99 TL
6. Ipekyol 212 TL
7. Yves Saint Laurent 
Sevil Parfümeri 650 TL

8. Bershka 239 TL
9. Twist 152 TL
10-11. Penti 149 TL
12. Yves Rocher 42 TL
13. Zara 269 TL
14. Pull&Bear 159 TL

7

8

9

10

11

12

13

14
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Ev tekstilinden banyo ve mutfağa, dekorasyon ürünlerinden elektrikli ev aletlerine kadar 
zengin seçkisiyle yaşam alanlarını güzelleştiren Boyner Evde, yeni yıl coşkusuyla dolu bir 
yılbaşı koleksiyonu sunuyor. Rengârenk tasarımlarıyla yeni yıl ruhunu en keyifli şekilde 
yansıtan dekoratif objeler, sofra takımları, kokulu mumlar ve ev tekstili ürünleri Boyner 
Evde’nin yılbaşı koleksiyonunda öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

Çelik, porselen, cam ve taşa hayat veren Jumbo, yeni yıla zamansız tasarımlarıyla 
damga vuruyor. Özenle hazırlanmış sofralar ayrıcalıklı ürünlerle yılbaşına da şıklık katıyor. 
Servis ve yemek takımları, sofra dekorasyon ürünleri, baharatlık, çaydanlık, demlik, mug 
gibi ürünler, yeni yılda en şık sofraların vazgeçilmezi oluyor. 

Boyner Evde, Yılbaşı 
Coşkusunu Evlere Taşıyor

Yeni yılın zamansız 
tasarımları Jumbo’dan 

Paşabahçe Yeni 
Bardak Serileri ile 

Şık Sofralar

Tefal 
Ultrablend 
Cook İle 
Sıcacık 
Ve Pratik 
Lezzetler

Camın ihtişamını yenilikçi tasarımlarıyla birleştiren 
Paşabahçe, özel olarak tasarladığı yeni bardak serileriyle 
sofralara şıklık katıyor. Her zevke uygun Paşabahçe Amber 
serisi, hem kalabalık sofralara hem de sevdiklerinizle baş 
başa geçireceğiniz özel anlara eşlik ederken, Hudson 
serisi zarif tasarımıyla göz dolduruyor.

25 yıldır ‘İyi ki Varsın’ dedirten 
ürünleriyle günlük yaşamı 
kolaylaştırmayı amaçlayan 
TEFAL, kışın ilk günlerinde 
Ultrablend Cook’un ultra 
yüksek hızıyla hazırlanan 
sıcacık tariflerle yanınızda 
olmaya devam ediyor.
İçinizdeki şefi ortaya 
çıkaran Tefal Ultrablend 
Cook, sağlıklı, lezzetli ve 
pratik tarifler hazırlamanız için mutfaktaki 
en büyük yardımcınız oluyor. Evde, işte, sporda tüm 
besin değerlerinizi karşılayacak tariflerin yardımcısı 
olmaya aday olan Tefal Ultrablend Cook, pişirme 
özelliği sayesinde kışın soğuk günlerinde içinizi  
ısıtacak binbir çeşit tariflerle sizi bekliyor. 

Hilltown’da 
Yeni Yıl

Ne güzeldir yeni başlangıçlar... Yeni yıl, içinde umut, 
heyecan ve enerji saklar. Sadece Aralık ayının son 
gecesi değil, tüm ay boyunca ışıltının eksik olmadığı 
şehirde, bir kış masalı yaşanır.
Tüm sene heyecanla beklediğimiz yeni yıl coşkusu, 
şehrin tüm sokaklarını sararken, yeni yılın ışıltısını 
evinize taşımanın şimdi tam zamanı...
Bu yılbaşında, Hilltown AVM’yi, siz özel 
konuklarımız için yılbaşı dekorlarıyla giydirdik. Siz de 
evinizde yeni yıl coşkusunu hissetmek isterseniz, 
hazırladığımız stil önerilerinden ilham alabilirsiniz.
Yanı başında sıcacık kahvenizi yudumladığınız 
şömine karşısında keyif yapmak, yılbaşında ayrı 
güzel. Siz de aksesuarlarla şöminenizde böyle sıcak 
bir hava yaratabilirsiniz. Çiçekler, vintage kitaplar 
ve LED aydınlatmalar kullanabilirsiniz. Nostaljik kar 
küreleri ve müzik kutularını da unutmayın! Yılbaşının 
olmazsa olmazı, birbirinden süslü ağaçlarla kendi 
stilinizi yaratabilirsiniz. Peluş battaniyeler, postlar, 
birbirinden farklı desen ve renklerde yastıklarla 
dostlarınızla sohbet ettiğiniz, sıcacık kış köşeleri 
hazırlayabilirsiniz.
Yeni yıl süslemeleri kapılardan başlar, unutmayın. 
Kapı girişlerinizi birbirinden güzel taç ve kapı 
çelenkleriyle süsleyebilirsiniz.
Yeni yılın olmazsa olmaz rengi kırmızının 
enerjisinden bolca faydalanacağınız, yeni yıl 
temalı sofraların ihtişamı, tüm yıl unutulmaz. 
Kırmızı, yeşil, beyaz ve gold renkleri bolca karıştırıp 
kullanabilirsiniz. Farklı objeler, çiçekler ve LED ışıklar 
kullanmaktan çekinmeyin. Şamdan ve mumlar da 
eşlik etsin hatta bu şıklığa.
Yılbaşı heyecanınızı, sevdiklerinizle şölen havasında 
yaşayın ve yılın en keyifli bu zamanında alışverişin 
keyfini çıkarın. Evinize yılbaşı ruhu katmak 
isterseniz, Hilltown AVM Mağazalarına mutlaka 
uğrayın. Farklı bütçe ve stillerde alışveriş önerileri 
sunan mağazalarıyla; Bella Maison, LCW Home, 
Gallery Cyristal, Paşabahçe, Zara Home, Bernardo, 
Tefal, Karaca Home, Chakra, Lucky Art, Yargıcı ve 
daha birçok marka ile Hilltown AVM, yılbaşı alışverişi 
için sizlere farklı alternatifler sunuyor.
İçinizi ısıtacak dekor ve süslemeleri ile Hilltown 
AVM’de yaşanan yeni yıl coşkusunu evlerinizde 
hissettiğiniz ve tüm dileklerinizin gerçekleştiği, 
mutlu bir yeni yıl dileriz.

MB DESIGN / YÜK. MİM. MELİKE BİZKEVELCİ

Kütüphane, şömine, ön oturum, ağaç masa 
oturumları, yılbaşı süslemeleri ve diğer 
alanlar MB Design Mimarlık’a aittir. 

h i l l t o w n a v m DECO
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Yeni Yıl 
Dekorasyonunda 

İlham Veren 
Detaylar

Evlerimiz ve mekanlarımız bizler için en özel ve 
kıymetli mekânlardır. Uyguladığımız dekorasyon 
bizlerin aynasıdır. Evinizi yeni yıl için hazırlamaya 
öncelikle tema seçiminden başlamalıyız. Böylelikle 
özenle hazırladığınız dekorunuzun tadı ince 
detaylarda gizlenecektir. Yeni yıl dekorasyonunda 
mutlaka kullanacağınız renkleri sınırlamanız 
gerekmektedir. Çok fazla renk bir arada 
kullanıldığında etkileyici bir dekor hedeflenirken 
tam tersine karmaşıklık yaratabiliyor. Evinizin stiline 
göre yılbaşı dekorasyonunun nasıl ilerleyeceğini 
zaten eviniz belirler. Modern bir eviniz varsa 
minimalist yılbaşı süsleri ve tek renk seçimi ile 
kırmızı bir çam ağacı ve tek bir kırmızı kapı çelengi 
ile modernist uygulamalar yapabilirsiniz. Klasik bir 
eviniz varsa, klasik yeni yıl renkleri ve maximalist 
aksesuarları dilediğince kullanabilirsiniz. Sağlıklı, 
mutlu, sevgi dolu yıllara...

İÇ MİMAR LALE SOMAK

h i l l t o w n a v m DECO

Yaşam alanlarını sofistike dokunuşlarla farklılaştırmak isteyenler 
için yılın en heyecanlı dönemlerine girmiş bulunmaktayız. Kırmızı 
ve yeşillerin, gold detayların, pırıltı ve ışıltıların her yanı sardığı 
Aralık ayı boyunca, abartılı dekorasyon fikirlerinde sonuna kadar 
özgürsünüz. Yılbaşı ve noel ruhunu sonuna kadar yaşamak, kış 
mevsiminin büyülü ambiyansına evinizi de hazırlamak içinse 
yepyeni sezon trendlerini takip etmenizde fayda var!

Yılbaşı Süslerinde 
Yeni Trendler

Vakko 
950 TL

Miniso 
32 TL

Vakko
 119 TL

Zara 
75 TL

Bernardo
29 TL

Be In A 
Good Mood 

Boyner 
45 TL

Chakra
49 TL

Boyner
39 TL

Jumbo 
1.497 TL

H&M Home 
39 TL

H&M Home 
39 TL

Karaca Home



16

w w w . h i l l t o w n a v m . c o mGURME

 ‘Hilltown Yeni Yıl Shop&Taste’ Festivali 
ile yeni yıla hazırlanın!

İstanbul’un Anadolu yakasında ziyaretçilerine yeni 
nesil alışveriş merkezi deneyimi yaşatan Hilltown 
AVM, yeni yıla özel düzenlediği etkinlikler ve 
farklı sürprizlerle yeni yıl coşkusunu, tüm 
restoran ve mağazalara taşıdı. Sıra dışı neoklasik 
mimari yapısı, kolay ulaşılabilir lokasyonu, seçkin 
markaları, alışveriş caddelerinde konumlanan kafe 
restoranlarındaki lezzetleri ile ziyaretçilerine farklı bir 
alışveriş-yaşam deneyimi sunan Hilltown AVM, yeni 
yıla özel düzenlediği ‘Hilltown Yeni Yıl Shop&Taste 
Festivali’ ile yeni yılın en renkli ve eğlenceli halini 
misafirleriyle buluşturdu. Birbirinden farklı konsept 
restoranların ve mağazaların yanı sıra özel lezzet ve 
tatları da misafirleriyle buluşturan Hilltown AVM’de, 
15–31 Aralık tarihleri boyunca ev-dekorasyonundan 
gıdaya, kıyafetten aksesuara kadar yüzlerce üründe 
indirim rüzgârları esti.
Hilltown Yeni Yıl Shop&Taste Festivalinde  
Müzik, Dans ve Lezzet Şöleni 
Alışverişe mola vermek isteyen ziyaretçiler, 

22-23 Aralık tarihlerinde Hilltown AVM Bulutlu 
Meydan’da sevilen lezzetler ve şeflerle buluştu. 
22 Aralık günü Hazer Amani ile Fireroom, 
Sahrap Soysal, Sabırtaşı İçli Köfte, Unkapanı 
Pilavcısı, Snob Street Food, Beyaz Fırın, 23 
Aralık’ta ise Derin Arıbaş & Kaan Sakarya ile Basta, 
Midyeci Ahmet, Kalkanoğlu Pilavcısı, Lokum 
Atolyesi, Baba Söğüş gibi sevilen markalar, 
eşsiz lezzetlerini Hilltown AVM ziyaretçilerinin 
beğenisine sundu.
Müzik dinletileri ile ziyaretçilerinin alışveriş keyfini 
artıran Hilltown AVM, 29-30-31 Aralık tarihlerinde 
Hilltown Happy Moons, Sushico, Mado, Passage, 
Saray Muhallebicisi, Snob, Big Chefs ve Midpoint 
gibi sevilen restoranların yeni yıla özel hazırladığı 
menüler ve indirimlerle de eşsiz bir lezzet 
şöleni yaşattı. 1 Ocak sabahı ise Hilltown AVM 
ziyaretçilerini Mado ve Saray Muhallebicisi’nde 
yılbaşı özel kahvaltısı karşıladı.
Moda ve alışverişin yanı sıra ziyaretçilerine 

özel hazırladığı görsel şovlarla ve mağazalarda 
gerçekleşen dans workshoplarıyla da fark yaratan 
Hilltown AVM, yeni yıl ruhunu ziyaretçilerine 
doyasıya yaşattı. 
Zuhal Müzik’in hazırladığı eğlenceli ve keyif dolu 
yeni yıl müzik dinletileriyle de unutulmaz anlara 
ev sahipliği yapan Hilltown Yeni Yıl Shop&Taste 
Festivali, 22 Aralık Cumartesi günü, saat 15:00-
17:00 Flapper Swing’i, 23 Aralık Pazar günü saat 
15.00 – 17:00 arasında Manuş-u Ala’yı ağırlayarak 
sevilen dans gösterileri ve şovlarla misafirlerine 
unutulmaz anlar yaşattı.
Ünlü Şeflerden Lezzetli İkramlıklar
Ünlü şeflerin yeni yıla özel hazırladığı lezzetleri 
de konuklarının beğenisine sunan Hilltown AVM, 
22 ve 23 Aralık tarihlerinde saat 15.00 ila 17.30 
saatleri arasında Hazar Amani, Sahrap Soysal, 
Derin Arıbaş, Kaan Sakarya gibi birbirinden ünlü 
şeflerin lezzetli ikramlıklarını ziyaretçileriyle 
ücretsiz olarak buluşturdu.

Hazar Amani & FIREROOM...........................................22 Aralık
Sahrap Soysal ....................................................................22 Aralık 
Sabırtaşı İçli Köfte .............................................................22 Aralık
Unkapanı Pilavcısı ............................................................22 Aralık 
Snob / Street Food ..........................................................22 Aralık
Beyaz Fırın ..........................................................................22 Aralık 
Baba Söğüş ........................................................................23 Aralık 
Derin Arıbaş- Kaan Sakarya Sakarya & BASTA ..........23 Aralık 
Lokum Atölyesi .................................................................23 Aralık
Midyeci Ahmet ..................................................................23 Aralık
Kalkanoğlu Pilavcısı .........................................................23 Aralık 

17.12.2018 (Pazartesi) 
Dans Workshop 
19:00 Sosyal Latin, Salsa- Bachata  
18.12.2018 (Salı) Dans Workshop 
18:00 - Zumba
19:00 - Lindy Hop
20:00 Solo Charleston (Swing- Bireysel)
20.12.2018 (Perşembe) Dans Workshop 
17:00 - Tango
18:00 - Zumba
19:00 - Hip - Hop
20:00 - Solo Charleston (Swing- Bireysel)
21.12.2018 (Cuma) Dans Workshop 
20:00 - Sosyal Latin
22.12.2018 (Cumartesi) 
Gastrofest içeriğinde Saat 15:00- 17:00 Flapper Swing 
23 Aralık 2018 (Pazar) 
Gastrofest içeriğinde Saat 15:00- 17:00 Manuş-u Ala  (Müzik)
29.12.2018 (Cumartesi) 
Saat: 19:00 Hip-Hop & Latin Dans
30.12.2018 (Pazar) 
Hip-Hop & Latin Dans 19:00

Hilltown AVM Bulutlu Meydan’da 
gerçekleştirilecek olan Hilltown Yeni Yıl 
Shop&Taste Festivalİ Lezzet Programı;

Hilltown Yeni Yıl Shop&Taste Festivali 
workshop, dans, müzik programı;

Sahrap SoysalKaan Sakarya Derin Arıbaş

Hazar 
Amani
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Baydöner’den 
yeni lezzetler;

Miniso, Sağlıktan 
İlham Alanlara Pratik 

Çözümler Sunuyor

Caffé 
Nero’dan 

yılbaşına özel 
lezzetler 

Özsüt yeni menüsüyle 
kışa damga vuracak!

10 yıldır sektörün öncü markası 
olarak Türk dönerine değer katmayı 
ilke edinen Baydöner, yeni ürünleri 
ile sektörde bir ilke daha imza atıyor. 
Baydöner’in yepyeni lezzetleri Acılı 
Atom, Çökertme Döner ve Beyti 
Döner; döner severleri eşsiz bir lezzet 
yolculuğuna çıkarıyor.

Hayatı kolaylaştıran ürünleriyle çok sevilen Miniso şimdi de 
Applechef çayları ve kurutulmuş meyveleriyle hem mağazalar 
hem de online sitedeki yerlerini aldı. Sağlıktan ilham alanlara 
pratik çözümler sunan yeni seri, kolay taşınabilir tasarımıyla 
dikkat çekiyor.

Caffé Nero, yeni yıla lezzetli bir 
başlangıç yapmak isteyen misafirlerine 
yönelik olarak yılbaşına özel tatlar 
hazırladı. Caffé Nero’nun soğuk kış 
günlerini ısıtan enfes sıcak çikolatası 
Winter Spiced Hot Chocolate ve 
kadifemsi sütle karamelin mükemmel 
uyumundan oluşan Toffee Caramel 
Latte’si, yeni yıla keyifle merhaba demek 
isteyen lezzet tutkunlarını bekliyor. 

Özsüt, Aralık ayı itibarıyla yepyeni kış menüsü ile misafirlerini 
karşılıyor. Özsüt’ün maharetli ustaları tarafından hazırlanan 
menüde, 80 yıllık geleneksel tariflerin yanı sıra deneyenlerin 
vazgeçemeyeceği yeni lezzetler de bulunuyor. Geniş bir seçki 
ile yenilenen menüde kahvaltıdan öğle ve akşam yemeklerine, 
Anadolu’nun yerel tatlarından dünya mutfaklarına, sütlü ve 
şerbetli tatlılardan pastalara uzanan lezzetler, kış boyunca 
Özsüt misafirlerinin en keyifli anlarına eşlik etmeye 
hazırlanıyor. Her özel anını Özsüt ile taçlandıranlar da, günün 
koşuşturmacası içinde lezzetli bir atıştırmalık için Özsüt’ü 
tercih edenler de Kış Menüsünde aradıklarını buluyor.

h i l l t o w n a v m GURME

Kumkuatı tanıyor muyuz? 

Kamkat mı? Kumkuat mı? 

Bu ay menüde, mis gibi kokusuyla beni benden alan, turuncu renkte miniş mi 
miniş bir meyve var; kumkuat. Menşei Doğu Asya ve Çin olan, ülkemizde ise 
son yıllarda adından söz ettiren kumkuatı market raflarında görüyoruz fakat 
nerelerde nasıl kullanılır çok iyi bilmiyoruz, değil mi? 

Malzemeler
 • 1 kg kamkat
 • 750 gram toz şeker
 • 3 su bardağı su
 • 1/2 limonun suyu
Yapılışı:
 • Kumkuatları haşlıyoruz.
 • Haşladığımız kumkuatları su 
dolu bir kabın içine alıp sürekli 
suyunu değiştiriyoruz.
 • 3-4 kez bu işlemi 
tekrarladıktan sonra, 1 gece 
bekliyoruz.
 • Reçel yapacağımız tencereye bir kat kumkuatlar, bir kat şeker 
olacak şekilde kat kat diziyoruz.
 • Bir gece şekerde bekletiyoruz.
 • Ertesi gün 3 su bardağı suyu ekliyoruz ve kaynatıyoruz.
 • Ocaktan almadan önce limon suyunu sıkıyoruz.
 • Reçeli sıcakken kavanoza koyup ters çeviriyoruz.
Püf Noktası:
*Reçelin kıvamını anlamak için önceden soğutulmuş bir 
porselen tabağa damlatıp biraz bekledikten sonra akışkanlığına 
bakabilirsiniz.

Malzemeler
 • 3 adet yumurta
 • 1 buçuk su bardağı toz şeker
 • 1 adet bütün portakal
 • 1 paket vanilya 
 • 1 paket kabartma tozu 
 • 1 su bardağı sıvı yağ
 • 1 tatlı kaşığı tarçın
 • 1 buçuk su bardağı un 
 • 1 küçük kutu kumkuat 
 • Üzeri için pudra şekeri 
Yapılışı:
 • Yumurtaları şekerle beraber çırpıyoruz.
 • Portakalın suyunu sıkıyoruz ve ekliyoruz, sıvıyağ ile birlikte 
çırpıyoruz.
•  Kuru malzemeyi karıştırıp eliyoruz ve kek harcıyla 
birleştiriyoruz.
 • Kumkuatları minik minik doğruyoruz. 
 • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.
 • Frenk üzümleri ve kumkuatlar ile servis ediyoruz. 

Yurtdışında “kumquat ya da komquot” adlarıyla anılan meyveye “altın portakal” 
diyenler de var. Bizler ise, çoğunlukla kamkat diyoruz. Kamkat; portakal, 
mandalina, bergamot ve limon gibi turunçgiller ailesinin bir meyvesidir. Biçimi 
tıpkı limona, rengi ise portakala benzer. Ama limon ve portakalın kabuğunu 
soyarak yersiniz; kamkatın kabuğunu soymanıza gerek yoktur. Kokusu 
bergamotu andırır ve elinizde tuttuğunuz kamkatın kokusu uzun süre gitmez. 
Ayrıca çok da tatlıdır.

Kumkuat Reçeli

Kumkuatlı Narenciyeli Kek

Kumkuat şekerlemesi
Sizlere kumkuatın reçelinin tarifini veriyorum. Çünkü gerçekten enfes  olu-
yor. Tıpkı şekerleme gibi tek tek de servis edilebilecek güzellikte. Hiç dene-
medim ama düşündüm de acaba kumkuatları haşlamadan önce sönmüş 
kireç suyunda biraz bekletsek ve ardından diğer işlemleri uygulayarak 
reçeli pişirsek, kimbilir ne kadar çıtır bir lezzette olurdu. En yakın zamanda 
deneyeceğim, aranızda deneyenler varsa yorumları bekliyorum.

IDILIKA
İdil Çimrin
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L’Oréal Paris Elseve 
Saç Kremi
Watsons
15.90 TL

L’Oréal Paris
Watsons
36.50 TL

Deborah Milano 
Watsons 
36.90 TL

Dior Dudak 
Kalemi

Sevil Parfümeri
Boyner
179 TL
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L’Occitane 
El Kremi

62 TL

Narciso Rodriguez
Sevil Parfümeri / Boyner 

814 TL

Nyx Professional 
Eyeliner / Watsons  

36.90 TL

Shiseido Ruj
Sevil Parfümeri / Boyner 

195 TLPantene Saç Kremi 
Watsons 
13.90 TL

Yves Saint Laurent Göz 
Altı Kapatıcısı Sevil 
Parfümeri / Boyner 

225 TL

L’oreal Paris 
Aydınlatıcı

Watsons 
55.90 TL

Estee Lauder 
Bakım Seti

Sevil Parfümeri / Boyner 
1.570 TL

Maybelline New York 
Aydınlatıcı / Watsons 

47,90 TL

Michael Kors 
Sevil Parfümeri / Boyner 

615 TL

Dolce Gabbana
Sevil Parfümeri / Boyner

805 TL

La Mer 
Bakım Yağı 

Sevil Parfümeri / Boyner
1.180 TL

L’Oréal Paris 
Saç Kremi
 Watsons 
15.90 TL

L’Oréal Paris 
True Match 
Fondöten 

89 TL

Ayın iki öne çıkan tonu Kırmızı ve Gold, 
kozmetik tarafında da bizlerle. Üstelik 
oldukça canlı ve enerji veren cinsten 
ürünlerle karşımıza çıkıyorlar.

MÜTHİŞ İKİLİ: 
GOLD & RED

Flormar HD 
Weightless 

Mat Ruj  
34.99TL
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İzmir’de çekilen ve kadrosunun çok iyi isimlerden oluştuğu ‘Her şey Seninle Güzel’ filminin oyuncularıyla buluştuk. 
Tüm sorularımızı cevaplayan oyuncu Mert Fırat ve Burcu Biricik, projeye dair tüm sorularımızı cevapladı.

BURCU BIRICIK 

Bu filmde nasıl bir karakter canlandırdınız, nasıl 
hazırlandınız?
Deniz, 30 yaşında ünlü bir moda editörü. İş odaklı 
yaşayan, duygularını pek de önemsemeyen, her 
zaman şık, çoğu zaman mesafeli ve tuttuğunu 
koparan bir karakter. Ama zor da bir kadın. Nasıl 
hazırlandığım kısmına gelirsek, Deniz’e benzer  
arkadaşlarım ya da bir yerlerde denk geldiğim 
pek çok insan var. Onları biraz izleyip neyi neden 
yaptıklarını anlamaya çalışıp Deniz ile sağlam empati 
yaptım. Ona isteği ne olursa olsun hak verdim. 

Bu filmde ne anlattınız?
Bu film bizi daha iyi hissettirecek ve sinemadan 
çıkarken tatlı, mutlu bir his ile ayrılacağımız bir film 
bence. Bu hikayede anlattığımız şey; aşk. Ben en 
çok renklerin dünyasını sevdim, filmin biraz masalsı 
bir tarafı da var bence. 

Oyuncular olarak nasıl bir uyum yakaladınız, 
sonuç sizi memnun etti mi?
Çok keyifliydi, birlikte neredeyse 1,5 ay İzmir’de 
zaman geçirdik. Ekip ile ayrı eğlendim; Mert, Hazar, 
İlker ile ayrı eğlendim. Çalışması rahat, iletişimi 
kolay, anlamak ve birbirine yardımcı olmak için 
uğraşan insanlarla çalışmak güzel ve güven verici 
gerçekten.

HER ŞEY

GÜZEL

OYUNCU / MERT FIRAT 

Bu filmde nasıl bir karakter canlandırdınız, 
nasıl hazırlandınız?
Aradığı aşkı bulduğuna emin, hayatını yeniden 
kurmak için cesur bir adım atan, evliliğin eşinde 
olan Emre’yi canlandırıyorum. Mesleğine 
tutkuyla bağlı bir spor muhabiri aynı zamanda. 
Futbol ile çok ilgili. Hazırlık kısmına gelirsek; 
senaristimiz ve yönetmenimiz, aynı zamanda 
arkadaşlarımız olduğu için hem onlarla hem 
de Burcu (Biricik), Hazar (Ergüçlü) ve İlker 
(Aksum) ile hazırlık safhasını birlikte geçirdik. 
Karakterlerimizin ve hikayelerimizin bütün içinde 
neye hizmet ettiklerini düşünerek ve tartışarak 
bu süreci geçirdik. Bizim için verimli de oldu. Bir 
remake olmasından ötürü ABD ile Türkiye’deki 
kodları birbirine yaklaştırdık. Ben de karaktere o 
gözle baktım. 

Bu filmde ne anlattınız?
‘Her Şey Seninle Güzel’, sıcak bir romantik 
komedi filmi. Güzel ve keyifli vakit geçirmek, 
biraz nefes almak için bu filme gitmelisiniz. 
Filmde gençlik yıllarından beri birbirlerine 
aşık olan fakat hayatın onları farklı yönlere 
savurmasından sonra yolları ayrı düşen Deniz 
ve Emre, Emre’nin Melisa ile evleneceği süreçte 
yıllar sonra bir araya geliyorlar. Sonrasında da 
aralarındaki aşk yeniden kendini göstermeye 
başlıyor. 

Oyuncular olarak nasıl bir uyum yakaladınız, 
sonuç sizi memnun etti mi?
Oyuncular olarak hepimiz daha önceden 
tanışıyorduk, sadece hiç çalışmamıştık. 
Yönetmenimiz ve senaristimiz ortak noktamız 
oldu. Çok rahat bir set dönemi geçirdi. Daha 
önce birlikte çalışmayan oyuncuların bir araya 
gelmesi kimileri için zor olabilecekken bizim 
için çok keyifli, tatil gibi bir süreç oldu. Her 
akşam birlikte vakit geçirdik; film üzerine de hep 
konuştuk. İstanbul dışında bir şehirde çekilmesi 
de avantaj sağladı. 
Sonuç ise tüm bu dinamiklerden ötürü bizi 
memnun etti. Bütüne zarar vermeden filme, 
kendimizden bir şeyler katma fırsatı bulduk. 
Dolayısıyla o da bizi çok mutlu etti ve projeye 
olan aidiyetimizi güçlendirdi.

RÖPORTAJ GÖKÇE KAYA



-1 AUTOWAX
-1 VAKIFLAR
0 ADIDAS
0 ARBY’S
0 ATASAY
0 ATASUN
0 AYAKKABI DÜNYASI
0 BAY DÖNER
0 BELLA MAISON
0 BENETTON KİDS
0 BERNARDO
0 BİRKENSTOCK
0 BLUE DIAMOND
0 BOSCH
0 BURGER KING
0 CARL’S JR.
0 DAGİ
0 DEFACTO
0 BIG DURUM
0 ELEGANCE OPTİK
0 ELECTROLUX
0 EMO OPTİK
0 FLO
0 FLORMAR
0 GALERİ KRİSTAL
0 LOKUM ATÖLYESİ
0 GÖZ GRUP
0 GRATIS
0 GREYDER
0 HD İSKENDER
0 JACK&JONES
0 JUMBO
0 KAR SPOR
0 KARACA HOME
0 KASAP DÖNER
0 KAYSERİ MUTFAĞI
0 KFC
0 SAN REMO
0 KONYALI SAAT
0 KOTON
0 KRC
0 KRISPY KREME
0 LCW
0 LITTLE BIG
0 LUCKY ART
0 MACROCENTER
0 MAVİ 
0 MERT OPTİK
0 MINISO
0 U.S. POLO
0 NEZIH
0 ÖZSÜT
0 PENTİ
0 PİDE 7
0 PLAYTOWN
0 POPEYES
0 ROSSMANN
0 SAMSUNG
0 SHUMIX
0 SİMİT SARAYI
0 SKECHERS
0 SNEAKS UP
0 SOMUNARASI
0 SUADİYE MARMARİS
0 TANCA PLUS&KIDS
0 TAVUK DÜNYASI
0 TEFAL
0 TEKNOSA
0 TOYZZ-SHOP
0 TURKCELL
0 US POLO
0 VESTEL
0 VODAFONE
0 LEGO

KAT

KAT

KAT

MAĞAZA

MAĞAZA

MAĞAZA

1  KİĞILI
1 ADİL IŞIK
1 ALTINBAŞ
1 ALTINYILDIZ CLASSICS
1 AVVA
1 BAMBİ
1 BERSHKA
1 BETA
1 BODRUM MANTI
1 BOYNER
1 CAFE NERO
1 DERİMOD
1 DS DAMAT
1 ELLE
1 G-LINGERIE
1 GUSTO
1 H&M
1 HILLTOWN COFFEE
1 HOTİÇ
1 HUMMEL
1 İNCİ
1 İPEKYOL
1 KEMAL TANCA
1 KİKO
1 KOÇAK GOLD
1 L’OCCİTANE
1 NARAMAXX
1 NİKE
1 OLEG CASSİNİ
1 PIERRE CARDIN
1 PULL&BEAR
1 PUNTO
1 SAAT & SAAT
1 SARAY MUHALLEBİCİSİ
1 SPORTİVE
1 STARBUCKS
1 STRADIVARIUS
1 SUNGLASS HUT
1 SUPERSTEP
1 SWATCH
1 TERGAN DERİ
1 TÜRK TELEKOM
1 TWIST
1 UNDER ARMOUR
1 WATSONS
1 YOMUMU
1 YVES ROCHER
1 ZARA

2 ARMANİ EXCHANGE
2 B&G STORE
2 BEYMEN CLUB
2 BIG CARMELOS
2 BIG CHEFS
2 BRANDROOM
2 CACHAREL
2 CALDEZONIA
2 CARTER’S
2 CHAKRA
2 DAMAT
2 DIVARESE
2 ECZANE
2 HAPPY MOON’S
2 LACOSTE
2 LASTIK PABUÇ
2 LOVE MY BODY
2 LYDIA
2 MADO
2 MALİ KUAFÖR
2 MANHATTAN COFEE
2 MASSIMO DUTTI
2 MICHELLE
2 MIDPOINT
2 MISSHA
2 MOC CAFE
2 NAUTICA
2 NETWORK
2 NEW BALANCE
2 OYSHO
2 PASSAGE
2 PAŞABAHÇE
2 POLO GARAGE
2 POLONEZ BRASSERİE
2 RAMSEY
2 SARAR
2 SEVİL PARFÜMERİ
2 SOCHIC
2 SUSHICO
2 SWAROVSKİ
2 THE HUNGER
2 TIMBERLAND
2 TOBACCO SHOP
2 VAKKO BOUTİQUE
2 VAKKO PATİSSERİE PETİT FOUR
2 VAKKOROMA
2 W
2 YARGICI
2 ZARA
2 ZARA HOME

3 D&R
3 CİNEMAXİMUM CAFE
3 CİNEMAXİMUM
3 MACFIT
3 PANDELİ
3 DASDAS
3 KAHVE DÜNYASI

KAT MAĞAZA

HAVA N
EN H AVALI MAR KALARLA


