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Günlük hayatı şık tasarımlarla renklendiren Beymen Club, renkli ve ayrıcalıklı 
hediye seçenekleri ile Sevgililer Günü coşkunuza ortak oluyor. 
Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili önderliğinde Beymen Club tasarım 
ekibi tarafından tasarlanan “Love” nakışlarının öne çıktığı özel kapsül 
koleksiyon, kırmızı, siyah renkleri ve kışın vazgeçilmezi ekose deseniyle 
kalpleri ısıtıyor. Koleksiyonda aşk teması, bere ve atkılardan kazak ve 
battaniyelere tüm ürün gruplarına yayılıyor.

Provence’ın parlak sarı güneşi, 
mor rengin kapladığı lavanta 
tarlaları, kalpleri ısıtan gülün 
pembe tonları Rifle Paper 
Co. ile tasarlanan yeni Shea 
koleksiyonuna yansıdı. Neşeli 
tonlamalar, cesur şekiller ve narin 
çizgiler, bu en sevilen koleksiyonu 
romantik bir çekim merkezi 
haline getirdi. İlk defa 2017 yılında 
bir araya gelen bu iki markanın iş 
birliği ile Shea Butter koleksiyonu; 
Shea yaprakları, Shea fındığı ve 
Shea çiçekleri ve illüstrasyon 
motiflerle hayat buldu.

Beymen Club’tan 
sevgilinize özel hediyeler

L’Occitane ve Rifle Paper Co.’dan 
gülümseten “romantik” bir işbirliği 

Twist İlkbahar 2019 
Koleksiyonu ile Mevsime 

Yeni Enerji
Mevsimin yeni enerjisine 
hareket katan detayları 
özgün ruhuyla birleştiren 
Twist İlkbahar 2019 
Koleksiyonu tarzını en 
cesur şekilde ortaya koyan 
Twisterları bekliyor. Trend 
alarmı veren konforlu 
parçalar ise gündüzden 

geceye yapılan tüm planlara 
sorgusuz sualsiz ayak 
uydurmaya hazır!
Twist İlkbahar 2019 
Koleksiyonu yeni rotaları 
keşfetmeyi seven Twister’lar 
için renkli ve zıt desenlerin 
uyumuyla buluşan bir 
koleksiyonla karşımızda! 

Yeni Swarovski 
Koleksiyonu’nun Mesajı 

“Kalbinin Sesinden Git” Oldu
Swarovski, şimdiye kadarki en duygusal 
Sevgililer Günü Koleksiyonunun lansmanını 
gerçekleştirerek dünyanın dört bir yanındaki 
insanları, markanın benzersiz ışıltısı ve 
parıltısıyla kalplerinin sesinden gitmeye davet 
ediyor. #FollowYourHeart Sevgililer Günü 
dijital öncelikli kampanyası, 2019 yılı boyunca 
devam edecek ve markanın #BrillianceForAll 
yerleştirmesinin devamı niteliğinde olan yeni  
#FollowTheLight serisini başlatacak.



SEVG İL İLER GÜNÜNE ÖZEL

1000tl ve üzeri Pırlanta alışverişlerinizde

Pırlantalı Kalp Kolye

HEDİYE

+ 1.999TL

SET FİYATI

444 5 074  |  www.lizaypirlanta.com  |

0.20ct Pırlanta Beştaş

1.199TL

0.10ct Pırlanta Tektaş

999TL
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1.Bershka 49.95 TL, 2.H&M 44.99 TL, 3.Koton 279.90 TL, 4.Beymen Club 479 TL, 5.adL 149.90 TL, 6-7.Flormar 17.99 TL
8.Network 439 TL, 9.İnci Deri, 10.Leo Studio Design-Vakkorama 599 TL, 11.Zara 89.95 TL, 12.Penti 19.90 TL

Bu kışı, alışılagelmişin dışına 
çıkarak renkli ve enerjik geçirdik. 
Renklerin canlılığını koruduğu, 
zaman zaman yazı anımsatan 

tonlar ile bütünleştiği 2018 Kış’ını 
kapatmadan son alışveriş turuna ne 

dersiniz?

FAZLA 
RENKLİ 

KIŞA VEDA

EDİTÖR: TUĞÇE ORÇUNUS
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Yılın en aşk dolu, en tutkulu, en romantik ayına 
yeniden “merhaba” derken, kırmızılarımızı 
da sakladığımız yerlerden çıkarmanın 
keyfini yaşıyoruz. Romantizmin ruhumuzu 
tümüyle ele geçirdiği Şubat ayı boyunca, 
tercihlerimizi tutkunun rengi olan kırmızıdan 
yana kullanıyoruz. Aşkı tepeden tırnağa 
hissederken, duygularımızı da romantik 
kırmızılarla pekiştirmenin ise tam zamanı!

Bu Kırmızı 
Başka

H&M 
299 TL

NetWork 
899 TL

Beymen Club 
449 TL

So Chic 
129 TL

Koton 
19 TL

Ralph Lauren 
595 TL

Zara 
349 TL

Bershka 
199 TL

Tommy Hilfiger 
119 TL

Cacharel 
139 TL

Sarar 
38 TL

Pull&Bear 
119 TL

Altınyıldız 
29 TL

R
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er

to
 C
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al

li
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au
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m

it
h

EDİTÖR: BURÇAK MUTLU

H&M 
129 TL
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Yılbaşının hemen akabinde 
karşımıza çıkan ve kırmızılara 
bürünmek için çok geçerli bir sebep 
olan Sevgililer Günü için hazırlıklar 
son hız devam ediyor. Love logolu 
ve kırmızının her tonunun içinde 
barındığı en güzel parçaları derledik, 
üstelik hepsi indirimde!

MO-
DU-
MUZ
AŞK

Pull&Bear
 39.95 TL

H&M 
39.99 TL

Goi Gm
Vakkorama 

181 TL

LC Waikiki 
24.99 TL

Ipekyol 
142 TL

Pull&Bear 
119.95 TL

Beymen 
Club 

429 TL

Desen ve dantelin bir arada kullanıldığı 
bu parçayı, zamansız kullanılacaklar 

listesine eklemek mümkün!

D
o

lc
e&

G
ab

b
an

a

Goi Gm
Vakkorama 

118.50 TL

EDİTÖR: TUĞÇE ORÇUNUS
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H&M
129.99 TL

SO CHIC 
319 TL

Swarovski 
1.290 TL

Bershka 
49.95 TL  

Zara
99.95 TL

Vakkorama 
359 TL 

Kış sezonu indiriminden 
alınıp, İlkbahar-Yaz boyunca 

değerlendirilecekler arasında!

LC Waikiki 
59.99 TL

V
al

en
ti

n
o
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Romantizmin 
Yansımaları
Sevgililer Günü aşkın yeniden hatırlatıldığı romantik 
kaçamakların yaşandığı özel bir gün... Her yıl 14 Şubat 
günü, birçok ülkede Sevgililer Günü olarak kutlanır. Evde 
baş başa güzel bir atmosferin keyfini çıkarabildiğiniz, 
romantizm kokulu bir sofra, romantik bir atmosfer 
yaratmayı tercih edin. Sadeliğin ön planda olduğu ışıltılı 
romantik akşam yemeklerinize zarafeti dekorasyonunuzla 
katın. Aşkın rengi pembenin ve kırmızının sofraya kattığı 
şıklık, altın-gümüş rengi ile kombinlendiğinde şık bir 
geçiş olacaktır. Sofranın ortasına sevgilinizin veya eşinizin 
sevdiği aranjman çiçeklerden koyabilirsiniz. Mekândaki 
ışıklar loş ve masa odaklı olmalıdır. Tabaklar ve diğer 
servisleri de yerleştirdikten sonra sevginizi dile getiren 
küçük bir notu tabağın içine veya kenarına koymayı da 
unutmayın. Her şey hazır olduğunda son dokunuş olarak 
fona güzel bir müzik gerekir. Aşkınızın peşini hiçbir zaman 
bırakmayın, sevgililer gününüz kutlu olsun. 

İÇ MİMAR: LALE SOMAK
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Birbirinden şık ve her tarza hitap eden ürünleriyle tüketicinin beğenisini kazanan Karaca, 
28 Şubat tarihine kadar geçerli yüzlerce üründe %50 ve daha fazla indirim kampanyasıyla 
tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mutfak, sofra ve ev tekstili kategorisinde 
sektörün öncü markası Karaca, %50 ve daha fazla tartışmasız indirim avantajı ile evini 
yenilemek isteyen tüketicilerine benzersiz bir fırsat sunuyor.

25 yıldır ‘İyi ki Varsın’ dedirten 
ürünleriyle günlük yaşamı 
kolaylaştırmayı amaçlayan Tefal, 
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. 

Çelik, porselen ve cama hayat veren Jumbo, kırmızının, 
aşkın ve tutkunun günü olarak bilinen sevgililer gününde 
birbirine hediye almak isteyen çiftlerin sevgisine değer 
katmaya devam ediyor. 
Zamansız tasarımlarıyla herkesi büyüleyen Jumbo, 14 
Şubat Sevgililer Günü’nde sevenleri yalnız bırakmıyor. 
Birbirinden farklı tasarımlara sahip ince işçilikle üretilen  
zarif ürünleriyle tatlı bir alışveriş heyecanına ortak oluyor.

Sevgililer Günü yaklaştıkça, 
herkesi en güzel hediyeyi 
bulma telaşı sardı. Bu sene 
sevgilisine birden fazla hediye 
verip şaşırtmak isteyenler 
ya da yalnız olup kendini 
ödüllendirmek isteyenler 
Miniso’da buluşuyor. 
6 binden fazla rengarenk 
ürünün rafları süslediği 
inovatif Japon markası 
Miniso’da tasarım hediye 
seçenekleri armağan işini 
kolaylaştırıyor.

Karaca, Tartışmasız 
Fiyatlar Sunuyor

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

Aşkınızı 
Anlatmanın 
Yolu 
Jumbo’dan 
Geçer

Aşıklar da yalnızlar 
da Sevgililer 
Günü’nde tek adreste 
buluşuyor: MİNİSO

Tefal 
Ultrablend 
Cook ile 
Sıcacık 
ve Pratik 
Lezzetler



12

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

Her şey küçük bir fikirle başlar. Zamanla bu fikir 
renklenerek, paylaşılarak, büyüyerek boyut kazanır 
ve olgunlaşır. Ve kocaman bir tasarım olur. Evet 
biz mimarlar bunu yapıyoruz. Fikirden boyuta 
geçiriyoruz kağıt üzerindeki eskizi. Mimarın ki bir 
hayaldir en başta, düşünüp baktıkça onun boyut 
kazandığını, gerçeğe dönüştüğü anı hayal eder.
Hayal kurmanın tasarlamanın büyüsüne 
kapıldıysanız bir kere elinizdeki sihirli değnekten 
çıkan yıldızlara aşık olursunuz.
Aşkta matematik yoksa tasarımlarımızda  
neden olsun..?
Şimdi elinize bir sihirli değnek alın. Mekanlarınızı 
değerlendirmenin ve güzelleştirmenin tam zamanı.
Renkli fikirler ve küçük dokunuşlarla 
güzelleştirebileceğiniz alanlarınızı yaratmak sizin 
elinizde. Geometrik desenli duvar kağıtları, etnik 
objeler ve çerçevelerinizi bir araya getirelim. 
Sevdiklerinizle olan ya da size sevdiğiniz anları 
hatırlatan resimlerinizi bastırıp farklı çerçeveler 
ile bir araya getirip kendinize özel alanlarınızı 
yaratalım.
Mekana sıcaklık ve renk katması için zeminde 
kullanacağınız renkli sergiler, renk renk ve çeşitli 
boy ve formlarda seçeceğiniz saksılardaki canlı 
çiçekleri unutmayın.
Size özgü mekanları oluştururken sıra dışı 
malzemeleri işlevsel hale getirerek kullanmak 
ta yaratıcı tasarımlar oluşturmanıza yardımcı 
olur. Renkli ve otantik obje ve aydınlatmalar, 
mekanınıza farklı bir hava vermenize yardımcı 
olacaktır. Sıkıldığınız 
dar koridorlarınızı ya da 
mobilyalarınızı değiştirmeden 
ufak dokunuşlarla 
farklılaştıracağınız oturma 
alanlarınızı bu eklektik tarza 
çevirirken bile çok keyif 
alacağınıza eminim.
Yarattığınız renkli ve 
hatıralarınızı kullandığınız bu 
mekanlarda kahvenizi içmek, 
gazetenizi-derginizi okumak 
daha keyifli olacaktır.
Evinizde herhangi bir 
alanı yaratırken şunu hiç 
unutmayın. Orası sizin alanınız 
sizin ruhunuz sizin mekanınız. 
Cesur olun. İhtiyacınıza ve 
isteklerinize göre tasarlamak 
sizin elinizde. 
‘Mutlu aşk yoktur’ diyen 
Louis Aragon ne de çok 
yanılmaktadır. Bakmayı 
görmeyi ve sevmeyi hiç 
unutmayın. 
Mutlu ve renkli günler…

MB DESIGN / YÜK. MİM. MELİKE BİZKEVELCİ

AŞK da 
Mimarlığa Dahil…





14

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

Herkese merhabalar! Bu ay; Sevgililer Günü etkisiyle 
kendimizi çikolataya adıyoruz! 7’den 70’e hepimizin çok 
sevdiği, kolay kolay hayır diyemediği, endorfin hormonu 
salgılatan yiyeceklerden biri çikolatayı evde yapmayı 
deniyoruz.
Tarihi milattan öncesine dayanan, kakao ağacının 
tohumlarından elde edilen çikolataya ait en eski kalıntılar, 
2600 yıllık bir çömlekten elde edilmiştir. İlk çikolatanın, 
bir içecek olarak Mayalar tarafından, M.S. 600’lü yıllarda 
yapıldığı bilinmektedir.  
Ana vatanı Güney Amerika olan kakao, Batı Afrika ve Batı 
Hint adalarında da üretilmektedir. Medeniyetin yani bizlerin, 
bu lezzetle tanışması; Kristof Kolomb’un Amerika’nın keşfi 
sayesindedir. 4 yaşından sonra meyve vermeye başlayan 
kakao ağacı, yılda iki kez meyve verir. 35 cm’lik olgun 
meyvelerin içinde, 2.5 cm’lik 20 ila 40 adet arasında 

kakao çekirdeği bulunur. İşte o çok sevdiğimiz çikolatanın 
serüveni de burada başlar. Kakao ağaçlarından elde edilen 
etli, olgun meyvelerin içindeki çekirdekler, mayalanması 
için birkaç gün muz yapraklarına sarılır. Mayalanan kakao 
çekirdekleri, güneşte kurutularak fabrikalarda işlenmeye 
hazır hale gelir. Kakao çekirdekleri fabrikalarda ayıklanır, 
temizlenir ve kavrulduktan sonra öğütülür. Bu öğütme 
işlemi sonrasında elde edilen yoğun kıvamlı sıvı, çikolata 
yapımında kullanılmaktadır.
Fabrikalarda elde edilen çikolatalar, kavrulan kakao tozunun 
şekerle karıştırıldıktan sonra silindirlerle ezilmesi ve kakao 
yağıyla yumuşatılmasıyla elde edilir. 
Bu elde edilen ham çikolataya; süt tozu, vanilya, fındık, 
fıstık gibi maddeler sonradan eklenerek marketlerden 
aldığımız çikolata haline gelir.
Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile…

Ev Yapımı Çikolata Mı?

IDILIKA
İdil Çimrin



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

Çikolata faydalı bir şey midir?
Kakao içerisinde bolca bulunan Flavanol maddesi, beynimize bol oksijen 
gitmesini sağlamaktadır.
İyi bir antioksidan olan kakao, kanser hücrelerine düşmandır.
Çikolata, dolaşım sistemine sağladığı olumlu faydası ve kasları uyarıcı 
özelliği sayesinde; kalp krizi riskini azaltmaktadır.
Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağladığı da 
bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Lif kaynaklı yiyecekler, bağırsakları iyi yönde etkilerken; böbreklerin de 
daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. Sağlıklı çalışan bağırsaklarda, kanser 
oluşumunu da önemli ölçüde azaltmaktadır.
Çikolata, strese karşı da olumlu etkiler göstermektedir. Mutluluk hormonu 
salgılaması ve beyinde olumlu düşünceler yaratması sebebiyle çikolata 
fazlaca tüketilmektedir.
Çikolatanın, beyinde acıyı dindiren bölgeyi uyardığı ve dindirdiği bilim 
adamları tarafından belirtilmektedir.

Haberiniz var mı?
Uluslararası Kakao Cemiyeti’nin açıklamasına göre; 
dünya kakao rezervleri tükenmek üzereymiş. Bu şekilde 
tüketmeye devam edersek; 2020 yılından sonra kakao 
kıtlığı yaşanmaya başlayabilir, dolayısıyla çikolata bulmak 
da daha zor bir hal alabilirmiş. Dünya nüfusunun artması 
ve Çin gibi kalabalık ülkelerde, eskiye göre daha fazla 
çikolata tüketiminin başlamasıyla dünya rezervleri 
tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. 2020’den 
itibaren başlayacak olan çikolata sıkıntısı, çikolata 
fiyatlarının artmasına sebep olacakmış. Uzmanlar, bu 
kıtlığın önüne geçmek için bir hasatta daha fazla kakao 
üretebilecek ağaçlar üzerinde çalışıyorlarmış.

EV YAPIMI ÇIKOLATA
Malzemeler
3 Kaşık Kakao
3 Yumurta
9 Kaşık Şeker
9 Kaşık Un
1/4 Paket Margarin
1/2 Paket Vanilya
Özel Çikolata Kalıpları

Yapılışı
Yumurta ve şekerleri 15 dakika kadar iyice çırpıyoruz.
Bu karışıma, margarin hariç tüm malzemeleri ekleyerek 
25 dakika kadar yeniden çırpıyoruz.
Tavada erittiğimiz 1/4 paket margarini biraz soğuttuktan 
sonra karışıma ekliyoruz.
Tüm bu karışıma, çok sulandırmayacak kadar süt 
ekliyoruz. Nasıl bir formda sunmak istiyor isek öyle 
sunuyoruz.

Püf noktası: Kalıplara koyup dondurmak isterseniz; 
çikolatanızı kalıplara koyup gerçek çikolata formuna 
ulaşabilirsiniz.
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Ben nar meyvesine “eczane bitki” diyorum. 
Ayurveda tıbbında aft, ishal, ülser ve kuvvet 
verici olarak kullanılan nar bizim bulunduğumuz 
coğrafyada daha çok antidiyabetik olarak 
kullanılmıştır. Bugün ise nar ile ilgili kanser 
önleyici, kalp-damar hastalıklarından koruyucu, 
diyabet, diş eti hastalıkları ve morötesi ışınların 
zararlı etkilerinden koruyabilen tedavi edici, 
hastalıklardan koruyucu doğanın bizlere 
armağanı olduğunu kanıtlayan birçok makale 
yayınlanmaktadir. Ve sadece 1 kase nar tanesi 
veya 1 su bardağı nar suyu tüm bu olumlu 
etkiler için yeterli miktar. Şişmanlık, artrit ve 
Alzheimer hastalıklarda da olası olumlu yönleri 
yeni çalışmalarla desteklenen nar meyvelerin kralı 
diyebilirim. 
Nar meyvesinde onu bu kadar değerli olmasına 
neden olan fenol adlı bileşenler açısından çok 
zengin olmasıdır. Flavonodilerden antosiyanidin, 
kateşinler, tanin grubundan ise pursinik asit, 
gallik asit ve ellajik asitten çok miktarda içerir. 
Nar tanesinin diğer meyvelerden ayıran farkı 
fruktoz, glikoz, sağlıklı yağ asitleri, mineraller 
ve polifenollerden fazlaca bulundurmasıdır. 
Nar yağı pursinik asit içerir ki bu arterlerde yağ 
damlacıklarının eriyip damara yapışmasını önler. 
Nar suyu ise antioksidan bombasıdır. 
Narın Çekirdekleri Doğal Damar Temizleyici
Meyveleri kendi formunda yiyin taze sularını 
tüketmeyin konusu narın için geçerli değildir. Nar 
hem tanesi hem suyu olarak tüketmek doğrudur. 
Çünkü nar tanesinin çekirdekleri iyice dişleriniz 
yardımı ile ezilerek yenilirse antiaterojenik 
dediğimiz damar sağlığında etkili pursinik asidi 
en etkili bir şekilde almış olursunuz. Narın suyu 
ise antosiyanidin ve ellajik asitten zengindir. 
Hiçbir nar ekstresi bile bu kadar yüksek oranda 
bu fenolik bileşikleri içermediği gibi, nar suyunu 
içtikten sonra da hemen metabolize olarak 
hızla emilip vücut için yarar sağladığı gibi etkin 
olamamaktadır. 
Taze Nar ve Nar Suyu Etkili
Narı taze meyve ve taze sıkılmış meyve suyu 
olarak tüketmek, nar hapları, nar ekstreleri 
şeklinde kullanmamak gerekmektedir. Çünkü 
nar ekstrelerinin taze nar kadar etkili bir şekilde 
vücutta serbest radikalleri temizlemediği, 
oksidatif stresi önlemediği ve kandaki yağ 
seviyesinde düşüşe neden olmadığı gösterilmiştir. 
Narı sıkarken katı meyve sıkacağından iyice 
yıkandıktan sonra kabuğu ile atıp sıkmak çok 
daha fazla bedene yarar sağlar. Nar kabuğunda 
gallik asit, kateşin ve antosiyanidin nar tanesi ve 
nar çekirdekleri ile birleşince sağlığa olumlu etkisi 
2 kat daha artmaktadır.
Kanser Hücrelerini Yaşatmıyor
Nar suyu prostat kanseri hücrelerinin yayılmasını, 
çoğalmasını ve tümörün büyümesini güçlü 
bir şekilde baskılamaktadır. Günde 180-240 
mL nar suyu prostat kanseri olan hastalarda 
prostat kanseri hücresi sayısında anlamlı azalma 

sağalayark şifa niteliğinde etkinlik göstermektedir. 
Prostat kanseri için tanı ve takipte önemli yeri 
olan PSA düzeyleri nar tanesi ve nar suyu tüketim 
ile ciddi azalmalara içerdiği polifenoller sayesinde 
koruyucu etkileri ilaçlar kadar etkili bir meknizma 
ile yarar sağladığı gösterilmiştir. 
Nar akciğer ve meme kanserinde kanserli 
hücrelerin yaşam süresini azaltmakta tümör 
büyüme seyrini düşürmektedir. Çünkü 1 su 
bardağı nar suyu kanser hastalıklarında tedavi 
edici düzeyde 570 mg kadar polifenollerden 
gallik asit içererek bu etkiyi sağlamaktadır.  
Bugün akciğer kanseri tedavi ederken nar suyu 
tüketiminin yararları artık tartışmasız önemli yer 
tutmaktadır.    
Kalbe En Yararlı Meyve
Kalbi her zaman dinç tutan, kalbe giden 
damarların sağlığını koruyan pursinik asit tam bir 
damar temizleyicidir. Pursinik asitten zengin 1 su 
bardağı nar suyu ateroskleroz önleyicidir. Üzüm 
ve yaban mersinine göre çok daha etkili bir kalp 
dostu olan nar kalpteki düz kas hücrelerinde 
oluşan hasarları azaltarak yaşla birlikte oluşan kalp 
kası zayıflamasını azaltmaktadır. Nar suyu nitrik 
oksit dediğimiz vücutta organlarda hasar yaratan 
maddenin oksidatif yıkımını önleyerek osteoartrit 
oluşumunu önleyebilmektedir. Nar tohumunda 
bulunan yağın siklojenaz ve lopooksijenaz 
enzimlerini baskılayarak osteoartritik kemik 
dejenerasyonunu kolayca önleyebilmektedir. 
Diyabet Hastaları İçin Şifa
Nar özellikle diyabetiklerde kolesterol ve 
trigliserit düşürücüdür. Diyabetin ilk gözlenen 
klinik sorunlarından biri kalp ile ilgili ikincil 
hastalığın eşlik etmesidir. Diyabette nar suyu 
içimi kolesterolün emilimini azaltıp dışkı ile 
atımını arttırdığı, kolesterol metabolizmasında 
rol oynayan enzimlere yararlı etkiler gösterdiği 
bulunmuştur. Hipertansiyon hastalarında ise nar 
tanesi ve nar suyu anjiyotensin dönüştürücü 
enzim aktivitesini baskılayarak tansiyon 
yükselmesini önleyici etki sağlar. Tansiyon 
hastaları 1 su bardağı nar suyu ile kan basınçlarını 

kontrol altında gün boyu rahatlıkla tutabililer. Nar 
tanesi yemeklerin hemen ardından diyabetik 
hastalarda 1 küçük kase olarak tüketildiğinde 
insülin duyarlılığını düzeltmekte glikosidaz 
enzim çalışmasını azaltarak besinlerde bulunan 
karbonhidratların en küçük molekülü olan glikoza 
yani şekere dönüşünü azaltmakta yani kan 
şekerinin yükselmesini önlemektedir. 
Morötesi Işınlara Kalkan
Nar güneş ışınlarındaki morötesi A ve B’nin 
zararlı etkilerinden sizi koruyan tek meyvedir. 
Bu zararlı ışınlar deri kanseri oluşumunu, derinin 
yaşlanmasını ve deride incelmeyi sağlayarak 
cildin genel yapısını yaşla birlikte bozmaktadır. 
Özellikle yaz aylarında nar tanesi ve nar suyu 
içmek güneşin zararlı etkilerini neredeyse 
tamamen ortadan kaldırmaktadır. Nar sadece 
zararlı güneş ışınları değil çevre ve hava kirliliği 
nedeniyle vücutta oluşan toksik maddelerin 
atımını sağlayan doğal detoksifikasyon yapan 
mucizedir. 2 gün bol nar içeren bir beslenme 
uyguladığınızda gizli tehlike olarak vücudu sarsan 
akciğer kanseri, kalp krizi ve kalp hastalıklarına 
neden olan çevre kirliliği ile bedene aldığınız tüm 
toksinlerin temizlenmesini sağlayabilmektedir. 
Yan Etkisi Bulunmuyor
Narın ilaçlarla kullanımında da herhangi bir 
yan etki olmadan rahatlıkla tüketilebileceğini 
belirtmeliyim. Bugüne kadar narın herhangi bir 
ilaç ile olumsuz etkileşim gösteren bir bulgu 
olmamakla beraber karaciğer, kalp ve kan kimyası 
üzerine çok fazla olumlu etkileri bulunmaktadır. 
Narı dediğim gibi taze doğal meyve veya taze 
sıkılmış halde yemek gerekir. Nar gibi birçok 
meyve ekstreleri iç organlarda konjestiyona veya 
kreatin düzeyinde artışa yol açabilmektedir. Narın 
meyve olarak tüketilmesinde nadir de olsa alerjik 
reaksiyonlar görülebilmektedir. Bu gibi durumda 
nar yememek hızlı pratik bir sağlık koruyucu 
olduğunu bildirmekte fayda görüyorum. 

BESLENME VE DİYET UZMANI 
SELAHATTİN DÖNMEZ 

DOĞADAN MUTFAĞA 
NAR MUCİZESİ
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BigChefs herkesi 
aşka çağırıyor 

Çay saati atıştırmalıkları 
Özsüt’te sizleri bekliyor! 

Passage 163’ün 
Kış Menüsü yenilendi!

Starbucks’tan Berry 
Kiss Hot Chocolate 

lezzetinde 14 Şubat! 

Samimi ve sıcak buluşmaların değişmeyen adresi BigChefs, 
en güzel aşklara da ev sahipliği yapıyor. Şubat ayına aşkla 
başlayan BigChefs, Şubat’ı “BIGLOVE” günleri olarak ilan 
ediyor. Aşkı Sevgililer Günü ile sınırlamak yerine, her 
gün yaşatmaya hazırlanan BigChefs, 1 Şubat’tan itibaren 
misafirlerini ödüllü oyunlar, hediyeler, indirimler ve aşk için 
hazırladığı lezzetlerle, yeniden aşık olmaya çağırıyor.

Mutluluk tadında ürünlerin yaratıcısı Özsüt, 
güne tatlı bir mola vermek isteyenler için 
çayın yanına çok yakışan birbirinden leziz 
seçenekler sunuyor. 
Keyifli buluşmalar için tasarlanan çay 
saati menüsünden tuzlu muffinlere, rulo 
börek çeşitlerinden tatlı kurabiyelere, Türk 
damak tadına uygun onlarca çeşit hem 
görüntüsü hem de tadıyla fark yaratıyor. 

Bizim kültürümüzde çayın yeri bambaşkadır. 
Tavşan kanı çayın yanında sunulan 
birbirinden lezzetli ikramlarımız ise başlı 
başına şölendir. Mutluluk tadında ürünlerin 
yaratıcısı Özsüt, gün içerisinde leziz bir mola 
vermek isteyenleri denemeye değer 5 çayı 
sunumları ile karşılıyor. Tüm bu lezzetlere 
eşlik eden taze demlenmiş sıcacık çaylar ise 
sofraların olmazsa olmazı oluyor. 

Lezzetli menüsü, nefis 
kokteylleri, samimi 
dekorasyonu ile 
Hilltown’un sevilen 
adresi “Passage 163”, kış 
menüsünü yeni tatlarla 
zenginleştiriyor. 
Günün her saatine 
uygun nefis lezzetleri 
ile damaklarda eşsiz 
bir tat bırakan Passage 
163, kış menüsü ile yemek 
tutkunlarını, huzurlu ve sıcacık 
ortamında yeni tatlar sunuyor. 
Akdeniz mutfağı ağırlıklı, Passage 
163’ün menüsü deneyimli şef Serhat 
Taş’a emanet. Passage 163; zengin 

kahvaltı seçeneklerinden 
soğuk başlangıçlara, 

ara sıcaklardan hafif 
salatalara, iştah açan 
risottolardan pizzalara 
ve ana yemeklere kadar 
uzanan geniş menüsü 
ile lezzet deneyimi 
sunuyor.

Starbucks Sevgililer Günü’ne özel muhteşem lezzetlerini 
hazırladı. Aşkını romantik bir şekilde ifade etmek isteyenler 
için, Starbucks’ın yeni Berry Kiss Hot Chocolate, Çilekli ve 
Vanilyalı Cheesecake lezzetleri ile en tatlı sevgililer gününü 
yaşayabilirsiniz.  Sevgililer Günü’nde aşkınıza biraz lezzet 
katmaya ne dersiniz? Starbucks, Sevgililer Günü’ne özel 
hazırladığı Berry Kiss Hot Chocolate ile sıcak çikolatanın 
çilekli meyve karışımı ve karamel şurubuyla harmanlanarak 
üstüne serpiştirilen böğürtlen tozuyla görsel şölen yaşatıyor. 
Berry Kiss Hot Chocolate 10-18 Şubat tarihleri arasında tüm 
Starbucks mağazalarında olacak…

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

1. Armani/Boyner 260 TL
2. Bvlgari/Sevil Parfümeri 984 TL
3. Guerlain/Sevil Parfümeri 315 TL
4. Kiko 25 TL
5. Vakko 45 TL
6. Maybelline/Watsons 33 TL
7. Tom Ford/Boyner 185 TL
8. Zara 59 TL
9. Miniso 29 TL
10. Flormar 29 TL

Tutkunun Rengi: Bordo

Romantik Şubat ayının rengini; tu
tkunun, aşkın ve lezzetli b

ir kadeh 

şarabın rengi olan “bordo”dan ilham alarak belirliy
oruz. Üstelik iddialı 

bordoları Sevgililer Günü kombinlerinize dahil etmekten daha da iyi bir 

fikrimiz var! Romantizmin renginden kozmetik alanında yararlanıp bu 

özel günün en iddialı kadını olmaya hazır m
ısınız? 

1
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EDİTÖR: BURÇAK MUTLU



%100AŞK

İÇERİR

BU TALİMATLAR

SEVGİLİNİZİN KALBİNİ KIRMAMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ

ONU SICACIK SEVGİNİZLE ISITINIZ

YALNIZCA MUTLULUK GÖZ YAŞI AKITINIZ
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w w w . h i l l t o w n a v m . c o mRÖPORTAJ

Yeni jenerasyonun öngördüğü bütün atılımları, inovatif fikirleri, girişimcilikleri, heyecanları ve yetenekleriyle 
başardığı tüm argümanları kendisinde birleştiren müthiş bir iş adamı.  Çalışkanlığı ve vizyonu ile sektörün en 
büyük markası olan, bütün bu başarılarını ödüllerle güçlendiren Atasay Kamer ile sektöre kazandırdıklarını, 

bundan sonraki planlarını ve özel hayatını konuştuk.  
Atasay markasını son dönemde çok hareketli 
görüyoruz. En son bir ödül kazandınız. 
Türkiye’nin 40 yaş altı en güçlü CEO’ları 
arasında yer alıyorsunuz. Bundan biraz 
bahseder misiniz?
2018’e marka kimliğimizde gerçekleştirdiğimiz 
dönüşümle girmiştik. Markamız yenilendi, 
gençleşti. Dünya ile aynı dili konuşan, kadına 
daha çok dokunan, gençliğin kıpır kıpır ruhunu 
barındıran, neşeli bir tarzı olan bir moda markası 
olarak tüketicinin karşısına çıktı. Kadınların 
ilham aldığı, kadın ruhunu harekete geçiren, 
genç, dinamik bir marka kimliğini benimsedik. 
Özgüvenli bir duruşu, bir tavrı olan kadınlara, 
“Atasay benim markam” dedirtecek daha enerjik 
bir kimlik kazandık. Atasay bir yıldır gelecek 
neslin de LoveMark’ı olma hedefi için birçok 

projeyi, stratejisi doğrultusunda kurguluyor 
ve hızla hayata geçiriyor. Bunlar gelecek 10 
yılın planlaması doğrultusunda atılan adımlar. 
Ekonomist dergisi, Türkiye iş dünyasının en 
saygın ve köklü yayınlarından... Dolayısıyla 
gurur vericiydi. Ödülde vurgulanan “genç” üst 
düzey yönetici olmaktı. Doğru, 28 yaşında 
Atasay’ın CEO’luğunu üstlendim ama bence biz 
genç yöneticiler, bizlerden önce gelen, bugün 
yaşça büyük olanların döşedikleri yollardan 
yürüyoruz, temellerini attıkları yapılar üzerinde 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sürdürülebilir 
başarılar elde etmek, daha yukarılara taşımak en 
büyük hedefimiz.
En çok “ATASAY X ŞEYMA SUBAŞI KAPSÜL 
KOLEKSİYON” lansmanınızla gündeme 
geldiniz. Neden Şeyma Subaşı? Tasarımlarının 

ne gibi bir özelliği vardı? Bu konuda biraz sizi 
dinleyelim.
Şeyma Subaşı uluslararası moda arenasında 
fenomen kimliği ile tanınan, gezdiği gördüğü 
yerler ve giydikleri yakından takip edilen genç 
bir moda tasarımcısı. Onun çocukluğundan 
bugüne kadar etkilendiği ikonları, kendisiyle 
gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonucunda göz alıcı 
mücevherlere dönüştürdük. Günümüz tüketim 
dünyası, en ağır taşları bile yerinden oynatma 
gücüne sahip bir tüketici kitlesinin elinde. Artık 
markalar, kökleri ne kadar eskiye dayanırsa 
dayansın esnek ve öngörülü olmalı. Biz Atasay 
olarak, marka kültürümüze saygı duymakla 
beraber, genç düşünmenin ve günün ruhunu 
yakalamanın hatta yarınların ruhunu şimdiden 
müşterimize anlatabilmenin peşindeyiz. Şeyma 

Atasay Ceo’su

Atasay Kamer 

RÖPORTAJ: MUKADDES KAYA GÜNEY 



Subaşı, tam da yeni marka kimliğimize uygun, 
genç, dinamik, yeniliklere meraklı bir izleyici 
kitlesine sahip...
Sosyal medya, markanız için ne ifade ediyor?
Sosyal medya, günümüzün en etkili iletişim 
aracı. Dinamik,  hareketli, gündem yaratan 
konumunda... Dünyada ve ülkemizde, sosyal 
ağlar ve mecralar baş döndüren bir hızla gelişiyor. 
Biz de Atasay markası olarak, daha çok kişiye, 
daha çabuk ulaşmak için sosyal medyayı etkin 
bir şekilde kullanıyoruz. Şeyma Subaşı X Atasay 
Kapsül Koleksiyon reklamının da sadece sosyal 
medyada yer almasını tercih ettik. Çok olumlu ve 
hızlı geri dönüşler aldık.
Şeyma Subaşı X Atasay Kapsül Koleksiyonu’nda 
ve bu koleksiyonun sunuşunda gençliğe özel 
bir vurgu dikkat çekiyor. Atasay için “gençlik” 
ne ifade ediyor?
Atasay, yeni nesil tüketiciye ulaşmaya çalışıyor. 
Bu yüzden global trendleri ve bugün global 
mücevher sektörüne damgasını vuran Y 
kuşağının tüketim alışkanlıklarını çok yakından 
izliyoruz. Tüm global analistler genç kuşağı 
hedef almayan ve bu hedefe doğru yol almayan 
mücevher şirketlerinin başarılı olamayacağı 
konusunda hemfikir. Geleneksel mücevher 
tüketicisi, mücevheri bir statü göstergesi olarak 
görürken; yeni kuşak onu kendini ifade etme 
aracı olarak görüyor ve bireyselliğini dile getiren, 
kendiyle daha çok özdeşleştirdiği kendisini 
daha iyi temsil edeceğini düşündüğü markalara 
ya da ürünlere yöneliyor. Biz de Atasay olarak, 
Türkiye’de bu beklentileri en üst düzeyde 
karşılamaya odaklanmış durumdayız.
Şimdi Atasay özelinde biraz daha makro 
konulara geçelim. 
Atasay’ın sektördeki farkı nedir?
Sektör ölçeğinde gösterdiğimiz birçok farklılıktan 
bahsedebilirim ama onun yerine en temel 
noktanın altını çizeceğim. Atasay olarak sürekli 
dönüşüyoruz, yenileniyoruz ve zamanın önünde 
ilerlemek için, yol gösteren olmak için hiç 
durmayan bir değişim halindeyiz. Biraz önce 
2018’e yeni marka kimliğimizle girdiğimizin 
altını çizmiştim. Atasay’ın Marka Konferansı’nda 
duyurduğu marka dönüşümü, “Tak Sana Yakışanı” 
sloganıyla ifade ettiği yenilenme, bize geleceği 
gösteren global trendlerle tam bir uyum içinde. 
Reklam filmimiz bu marka dönüşümünü çok 
güzel ifade ettiği için büyük ilgi gördü. Orada çok 
çeşitli çevrelerden, yaşlardan kendine güvenen, 
hayatta bir duruşu olan güçlü, tavır sahibi 
kadınları gördük. Önyargıları, kadınların önüne 
engel çıkaran söylem ve davranışları “kafaya 
takmayan”, kendisine yakışanı “takan” kadın... 
Kısacası markamız yenilendi, gençleşti. Dünya 
ile aynı dili konuşan bir moda markası olarak 
tüketicinin karşısına çıktı. Bu marka kimliğimizin 
temelinde hep daha yenilikten ve hep daha 
iyiye doğru gelişmekten yana, yüzü geleceğe 
dönük bir Atasay ailesi kültürü yatıyor. Atasay’ın 
benden önceki tüm yöneticileri dönüşmekten, 
yenilenmekten yana olmuştur. Bu yüzden hep 
derim; “değişim, yenilenme, dönüşme Atasay 
ailesinin DNA’sında vardır. Sonradan edinilmiş, 
mecburen kabul edilmiş bir şey değildir.
Şu an bulunduğunuz noktada işinizi 
nasıl tanımlıyorsunuz, tam olarak neler 

yapıyorsunuz? Şirketinizde hangi kollarda 
faaliyetler gösteriyorsunuz?
İşimizin ruhunu, “sürekli yenilenerek büyüme” 
olarak tanımlıyorum. Büyümemiz köklü, güçlü 
bir geçmişe dayanıyor. Türkiye’de altın takıya 
ilk ayar garantisi getiren, ilk markalı altın satışını 
gerçekleştiren, ilk ihracat yapan, Ortadoğu ve 
Avrupa’nın en büyük altın takı üretim fabrikasını 
kuran lider mücevher markasıyız. Köklü geçmişi 
ile kuyumculuğun zanaatkârlıktan sanayileşmiş 
bir üretim koluna geçişinde Türkiye’ye öncülük 
ettik. Ülkemizde markalı mücevher algısının 
yerleşmesini sağladık. Gençlikle, yeniliklerle, 
günün moda akımlarıyla aynı dalga boyunda 
olmayı, birlikte değişmeyi ve dönüşmeyi ilke 
edindik. Öte yandan Atasay kuyumdan ibaret 
değil. Atasay bir şirketler grubu. Grup, gıda 
endüstrisinde Q Food&Beverage şirketi; yiyecek 
ve içecek sektöründe The Market, Huqqa, 
Qurabiye markalarıyla faaliyet gösteriyor. 
Başarılı bir iş adamı olarak işinizi taşımayı 
hedeflediğiniz en üst nokta nedir?
Herkesin hayalleri gibi global marka olmak, global 
tüketicinin de “LoveMark”ı olabilmek. 
Yurtdışı çalışmalarınız var mı?
Dünyada güçlü bir şekilde var olmak bizim için 
çok önemli. Ortadoğu’daki varlığımızı bu yıl daha 
görünür kıldık. Dubai Mall’da zaten var olan iki 
mağazamıza ek olarak, bu yıl Al Ain, Sharjah, 
Abu Dabi ve Dubai’de 8 yeni mağaza açtık. 
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağaza sayımızı 
10’a çıkardık. Ancak orta ve uzun vadede, 
yurtdışına ilişkin daha geniş bir vizyona sahibiz. 
Yalnızca Ortadoğu’da değil Türkî Cumhuriyetleri, 
Hindistan, Çin ve Asya Pasifik ülkelerinde var 
olmayı hedefliyoruz. 
İş yemeklerinizde tercihleriniz nereler oluyor?
Huqqa’yı seviyorum, orada kendimi evimde 
hissediyorum.

Seyahat etmeyi seviyor musunuz? Tercihlerinizi 
nasıl belirliyorsunuz?
Seyahat etmeyi seviyorum. İş gereği gittiğim 
ülkeler, aynı zamanda en keyif aldığım ülkeler. 
Ürün almak için İtalya’ya gidiyorum. 
Her sene Hong Kong fuarı için Uzakdoğu’ya 
gidiyorum. Her gittiğimde farklı yerler 
keşfediyorum. Hong Kong kendini geliştiren, 
dünyanın önemli merkez şehirlerinden birisi ve 
bana da vizyon katan bir yer. Üçüncü sırada ise; 
yine iş dolayısıyla sıklıkla ziyaret ettiğim Ortadoğu 
yer alıyor. 
Ortadoğu da, yine kendini hızla geliştiren yenilikçi 
bir yer... Bir de öğrencilik hayatımın geçtiği 
Amerika ve İngiltere’yi, her sene en az birer kez 
ziyaret ederim. Her yaz da ailemle ritüelimiz, 
Yunan Adaları’nda mavi yolculuğa çıkmak. 
Türkiye’de ise Çeşme ve Alaçatı, farklı yaşam 
tarzlarından dolayı tercih ettiğim yerler.
Marka seçimleriniz neler? Nasıl bir giyim 
tarzınız var?
Giyimde özellikle koyu tonları tercih ediyorum. 
İddialı dokunuşları olan parçalar beni cezp 
ediyor. Son zamanlarda favorim Off-White ve 
Vetements. Bu iki markanın moda dünyasındaki 
aykırı tarzları ilgimi çekiyor. 
Aksesuar olarak ne kullanırsınız?
Olmazsa olmazınız nedir?
Yaptığım iş gereği takı dünyasında yaşadığım için 
boyun ve bilekte yalınlığı tercih ediyorum. Son 
zamanlarda favorim ise; Atasay Man bileklikleri.
Hobileriniz var mı?
3 tekerlekli motorumla şehirlerarası turlar 
yapmayı çok seviyorum. Her sene mutlaka 
şehirlerarası uzun bir tura çıkıyorum. Bir de çok 
sevdiğim bir tespih koleksiyonum var. Benim için 
çok değerli. 
Peki ya spor?
Haftada minimum 3 kez boks yapıyorum.

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

Hilltown AVM, 26-27 Ocak tarihlerinde soğuklara 
kısa bir ara vererek ziyaretçilerini dumanı üstünde 
tüten çorbalar eşliğinde keyifli bir etkinliğe davet 
etti. İstanbul’un Anadolu yakasında ziyaretçilerine 

yeni nesil alışveriş merkezi deneyimi yaşatan 
Hilltown AVM, kışın soğuk günlerini sıcacık 
çorbalarla ısıttı. Soğuklara biraz ara vermek 
isteyenler, ünlü şefler ve konukların katıldığı 

etkinliklerde, sıcacık çorbalar eşliğinde hem ısındı 
hem de Türk Mutfağı’nda çorbanın zenginliğine 

ilişkin değerli bilgiler edindi.

Son derece estetik ve rafine bir 
spor dalı olarak kabul edilen Buz 
Pateni, Hilltown AVM’de açıldı! 
Ailenizle keyifli vakit geçirmek 
ve çocuklarınızı muhteşem bir 

aktiviteyle tanıştırmak isteyenler, 
yeni adresiniz Hilltown AVM!

Dumanı üstünde 
çorbalarla 
sıcacık bir 
hafta sonu

Buz Pateni 
açıldı!
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Türkiye’de ilk defa Küçükyalı Hilltown AVM’de gerçekleşen LEGO Filmi 2’nin atölye ve 
gösterileri ile dolu dolu eğlence, sömestr boyunca karnesini alan miniklerleydi. Eğlenceli 
aktivitelerin yanı sıra, çocuklar 16 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında,12.00-20.00 saatlerinde, 
Küçükyalı Hilltown AVM’de LEGO FİLMİ 2’nin kahramanlarıyla tanıştı ve filme özel LEGO 

setlerini deneyimledi, atölye çalışmalarına katılarak sürpriz gösterilere tanıklık ettiler.

LEGO Filmi 2’nin Atölye ve Gösterileri, 
Türkiye’de İlk Defa Hilltown AVM’deydi!

ŞUBAT’TA HİLLTOWN’A GELEN VAR MI?

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

ORGANİZE İŞLER: 
SAZAN SARMALI

RECEP 
İVEDİK :6

MUCİZE 
AŞK 2

Vizyon Tarihi: 
8 Mart 2019

Vizyon Tarihi: 
8 Şubat 2019

Vizyon Tarihi: 
1 Şubat 2019

Vizyon Tarihi: 
8 Mart 2019

Vizyon Tarihi: 
15 Şubat 2019

Vizyon Tarihi: 
8 Şubat 2019

LEGO 
FİLMİ 2

ALİTA:
BATTLE ANGEL

CAPTAIN 
MARVEL



-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 LEGO
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

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 MANGO
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


