
4 BU YIL BAŞROLDE 
FONKSİYONELLİK VAR!

FARKLI TARZ
FARKLI AKIM

Siyah ve Beyaz 
Aşkı Yeniden…

MODA

“O BENİ 
ANLAR, 

BUGÜNÜ 
TASARLAR”

KELEBEK
TASARIMCILARI
Bugünün Tasarımlarını 

Anlattı

Yeni 
Sezonun 
Trendi 
Mutlu ve 
sakin evler



İlk Görüşte
Aşk

KARŞINIZDA 
ZARİF VE 
İHTİŞAMLI 
TASARIMIYLA

 

Klasik tarzın zarafetini 
modern tasarım 
anlayışıyla yeniden 
yorumlayan Sophia, 
ince işçiliği ve 
kusursuz çizgileriyle 
yaşam alanlarının 
vazgeçilmezi olacak. 
Peri masallarının 
davetkar sahnelerine 
gönderme yapan 
tasarım, şık ve 
romantik kavramını 
buluşturup, evinize 
taşıyacak.

SOPHIA



Yenilik ve Yenilenme 
Hakkında
Yeni bir yıla girdik; yeni hayaller, yeni umutlar ve 
yeni isteklerle. Yenilenme doğanın bir kanunu, içinde 
bulunduğumuz aylar da doğanın bu işlevi yerine getirdiği 
yenilenme ayları. Biz de düşündük taşındık ve doğayla 
birlikte yenilenmeye karar verdik. Kelebek Life da,  
bu yenilenme fikrinden doğdu. 
Ancak şunu da belirtmek isteriz ki, Kelebek Life sizin için 
olduğu kadar bizim için yeni bir dergi. Çünkü hem içeriği 
hem de tasarımı baştan sona değişti. 

Amacımız sadece Kelebek ürünlerini içeren bir yayın 
yerine sizinle yaşayan, ilham alabileceğiniz, kendinizden 
bir şeyler bulabileceğiniz bir yayın hayata geçirmekti.   
Bu nedenle hayatımızın bir parçası olan unsurları da 
dergimizin içeriğine ekledik. 

Modadan makyaja, sağlıktan seyahate,  teknolojiden 
otomobile kadar pek çok hayat unsuru dergimizle  
size ulaşacak. 
Bunun dışında dekorasyon ve dekorasyonla ilgili her şey 
tabii ki atlanmadan bu sayfalara taşındı. Umarız yeni 
dergimizi beğeniyle okursunuz ve hayat serüveninizde 
size eşlik etmemize izin veririsiniz.

Keyifli okumalar...  
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EDİTO

Pelin Kaya
Kelebek Mobilya 
Marka Tasarım Uzmanı



İMTİYAZ SAHİBİ
Kelebek Mobilya adına 
Davut DOĞAN 

SORUMLU YAZI İŞLERİ  
MÜDÜRÜ
Serkan KAPLAN

YAYIN KURULU
Serkan KAPLAN, Fırat GÖRGÜN,
Pelin KAYA, Pelin KOCAMAN 

YAPIM
Kelebek Mobilya

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Selin AKAL GÜLMEZ 

GÖRSEL YÖNETMEN
Zeynep GÜZEL 

RENK AYRIMI
Alican BİRMEK

KATKIDA BULUNANLAR
Hande ALPASLAN, Yalın GÜLMEZ 

REDAKTÖR
İdil MUTLUAY

YÖNETİM YERİ
Kelebek Mobilya Genel Müdürlüğü, İdealtepe Mah. Rıfkı 
Tongsir Cad. No:107 Küçükyalı/İSTANBUL
Tel: 0216 425 00 02

BASKI
Umur Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Dudullu OSB 2. Cadde No:5 
Ümraniye/İSTANBUL 
Tel: 0216 645 62 00 
www.umur.com.tr 

Bu dergide yayınlanan tüm yazı ve fotoğrafların hakları 
Kelebek Mobilya’ya aittir. Bu yayındaki tipografik 
hatalardan Kelebek Mobilya sorumlu değildir. 
Bu yayın para ile satılamaz. 
Kelebek Mobilya’ya ait olmayan ürünlerin fiyatları tavsiye 
niteliğinde olup, fiyat değişikliklerinden 
Kelebek Mobilya sorumlu değildir.
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COMODO 
TEKLİ KOLTUK



7  Trend
Ayın trendlerine geniş bir 
pencereden bakmaya ne dersiniz? 

Dekorasyon
14  Evler
Gökdelenleriyle ünlü Manhattan’ı 
kuşbakışı seyredebileceğiniz, 
göz alıcı bir evin hikayesi.

24  İlham
Ünlü mimar Neal Beckstedt’ten 
ilham aldık, sizin için seçtik. 

26  Söyleşi
Kelebek tasarımcıları, bugünün 
tasarımlarını anlatıyor. 

38  Renk
Yaratıcılığın, farkındalığın ve 
canlılığın rengi. 

Güzellik
42  Moda
Yeniden hayatımıza giren 
kırmızı-siyah birlikteliği, metalik 
yansımalar ve doğaya yolculuğun 
rengi yeşil...  

46  Makyaj
Onlarca yeni ürün arasından, sizi 
mutlu edecek ve cildinizi nefes 
aldıracak makyaj malzemelerini 
bir araya getirdik. 

48  Sağlık
Spor ya da diyet yapmak artık çok 
basit. Hatta bir tık ötenizde...  

Keyif
52  Otomobil
Her yaştan otomobil kullanıcısına 
hitap eden Mini, makyajlı 
Hatchback modeliyle artık çok 
daha çekici. 

56  Teknoloji
2018 yılında mutlaka satın 
almanız gereken teknolojik 
cihazları. 

60  Gurme
Faydası saymakla bitmez; sağlık 
deposu olarak bilinen enginarla 
birbirinden leziz tarifler. 

64  Seyahat
Tasarım ve mimaride; geçmiş, bugün 
ve geleceği birleştiren Kopenhag’a 
doğru keyifli bir yolculuk.

70  Not Defteri
Etkinlik, sinema, tiyatro, kitap, 
eğlence ve restoran rehberi. 
Kısaca, hayata dair her şey

14

30
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İÇİNDEKİLER
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BULIA 
KOLTUK TAKIMI
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2018
Trendleri
Bu yılın moda 
renkleri ve stil 
akımlarıyla 
kendinizi 
yenileyin. 
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 TREND

WILKO Ayna: 
143 TL

BLING 
Telefon kılıfı: 
28 TL

BENEDETTA 
Çanta: 

1.098 TL

SALLY 
HANSEN 
Oje: 34 TL

SPRINGFAIR 
Pasta süsü: 
26,50 TL

GUESS Kol 
saati: Fiyat 

talep üzerine

DUSK 
LIGHTING 
Abajur: 
130 TL

CHRISTIAN 
LOUBOUTIN 
Ayakkabı: 695 TL

R
A
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TREND

KELEBEK  
Tekli koltuk:  
kelebek.com.tr

SUPERDRY 
Gözlük: 760 TL

GORENJE 
Buzdolabı:  
4.756 TL

BEATS Hoparlör: 680 TL

NIXON Saat: 
129,90 TL

M
A

R
C

 J
A

C
O

B
S

NEON 
ETKİSİ

Bu yıl; turuncu, pembe, 
yeşil gibi neon renkler 

başrolde. 
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GIUSEPPE 
ZANOTTI Ayakkabı: 
6.060 TL

FLAMINGO 
Neon 

aydınlatma: 
338 TL

VANS Çorap: 
76 TL

OBEY Şapka: 
38 TL

HOLGA Fotoğraf 
makinesi: 69,95 TL

JOY Halı: 
Fiyat talep 
üzerine

ROCHAS Elbise: 
3.170 TL

CREATE&BARREL 
Vazo: 176 TL
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KELEBEK Büfe: 
kelebek.com.tr

MARVIS 
Diş macunu: 

17,50 TL

SAMSONITE  
Valiz: 314,40 TL

TEKZEN Halı: 232 TL

FLOSSY 
Ayakkabı: 
124 TL

DEVON BEACH 
Yastık: 125 TL

MARİN 
TUTKUSU

Mavi, beyaz ve kırmızı  
bu yıl da en favori renkler 

arasında. 

TREND

G
A

IA
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MANSUR 
GAVRIEL Terlik: 
1.825 TL

INNISFREE 
Krem: 110 TL

GANNI Bornoz: 
1.175 TL

KELEBEK 3’lü Koltuk: kelebek.com.tr

ROBERTS Hoparlör: 
990 TL

CHANEL 
Oje: 

112 TL

PASTEL 
AŞKI

Pembeler, morlar ve 
sarılar yeniden 
hayatımızda… 

KELEBEK 
Sandalye:  
kelebek.com.tr

TO
M

 F
O

R
D
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CC TAPIS Halı: 
Fiyat talep üzerine GUBI Sarkıt 

aydınlatma: 
2.295 TL

OLIVER BONAS 
Telefon: 357 TL

WEST ELM 
Yastık: 
152 TL

JOVECO Bar 
taburesi: 456 TL

THE 36TH AVENUE 
Saklama kapları: 190 TL

R
A

LP
H

&
R

U
S

S
O

BAKIR 
YANSIMA

Bakır rengi bu yıl sadece 
dekorasyonun değil, 

modanın da kalbinde.

TREND
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DEKORASYON
Bu ay, ilham almak ve yenilenmek gerek dedik ve  
birbirinden güzel dekorasyon önerileri hazırladık.

14
MANHATTAN EV

Amerikalı mimar Neal Beckstedt’in 
marifetli ellerinde hayat bulan 

Manhattan’daki ev. 

26
BUGÜNÜN TASARIMLARI

Kelebek tasarımcıları, bugünün 
ihtiyaçlarıyla şekillenen 2018 

koleksiyonunu anlatıyor.

30
İLHAM ALIN, YENİLENİN
2018’in dekorasyon trendleri 

belirlendi. Artık herşey kişiselleştirme 
ve fonksiyonellik üzerine…
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DEKORASYON EVLER

HAZIRLAYAN SELİN AKAL GÜLMEZ 
FOTOĞRAFLAR MARILI FORASTIERI

Gökdelenleriyle ünlü Manhattan’ı kuşbakışı 
seyredebileceğiniz bu göz alıcı evin gün 
ışığıyla yıkanan yaşam alanları, iç mimar 
Neal Beckstedt’in marifetli ellerinde  
hayat bulmuş. 

Manhattan’a 
Tepeden Bakmak
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DEKORASYON EVLER
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Ceviz ve açık renk mobilyalar her tarza 
hitap edeceği gibi, evinizde de karşı konulmaz 

bir atmosfer yaratır.

”

“

Manhattan, Kızılderililerin kullandı-
ğı Lenape dilinde ‘birçok adadan oluşan 
tepe’ anlamına geliyor. Kimileri bu ben-
zetmeyi bölgenin coğrafi özelliklerine 
bağlarken, kimileri de Kızılderililerin ge-
lecekteki Manhattan’a gönderme yapmış 
olabileceklerine inanıyor. Benim ‘ölmeden 
önce görülmesi gereken yerler’ listemde 
ilk sıralarda yer alan bölge, New York’un 
ticari, kültür ve finans merkezi olarak 
biliniyor. Ancak Manhattan’da yaşayan-
lar için burası bir cennet. İç mimar Neal 
Beckstedt tarafından dekore edilen bu 
evin sahipleri de “New York’u sevmek için 
Manhattan’dan şehre bakmak gerekli,” di-
yerek bunu destekliyorlar. 

85. sokak üzerindeki lüks rezidansın 
yirmi yedinci katındaki ev, toplam 3.100 
metrekare. Evde dört adet bağımsız, iki 
adet de salonla bağlantılı oda bulunuyor. 
Bağımsız odaların hepsi yatak odası gibi 
planlandıkları için Neal Beckstedt deko-
rasyondan önce bu odaların mimarisini 
değiştirmiş. “Mevcut planlamada dört adet 
yatak odası vardı. Ama ev sahiplerine iki 
adet yatak odası yeterliydi. İlk olarak iki 
odayı, çalışma ve televizyon odası gibi ev 
sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan me-
kanlara dönüştürdük. Bu bölümlerde ze-
minden tavana kadar her şey değişti. Tüm 
gizli dolapları yerlerinden söktük ve yaşam 
alanlarını genişlettik. Böylece, evde de iş 
yapmak zorunda kalan ev sahiplerine ol-
dukça kullanışlı bir çalışma odası hazırla-
dık. Televizyon odası için de yine aynı man-
tıkta çalıştık; geniş ve kullanışlı bir alan 
yarattık. Yatak odalarında da canlı renkler 
kullanarak, ev sahiplerinin güne güzel ve 
enerjik uyanmasını istedik. Ne de olsa bu-

rası ev sahiplerinin günün yorgunluğunu 
atıp, sabah huzurla kalkmayı hayal ettikleri 
mekanlar. Salon ve onunla bağlantılı olan 
iki odada ise salonun devamı niteliğinde 
yaşam alanları düzenlendi. Hatta devam-
lılık hissini pekiştirmek için aradaki kapıları 
ve duvarları yıkarak, buraya istendiğinde 
kapatılabilen sürgü kapılar yerleştirdik. Bu 
alanların düzenlemelerinde evin sahibesi-
nin belli istekleri vardı. Bizde bu istekleri 
göz önünde bulundurarak, salonun he-
men yanındaki odayı geniş bir kütüphane 
etrafında toplanmış bir oturma bölümüyle 
dekore ettik. Diğer odada ise salondakin-
den daha küçük bir yemek masası ve kitap 
okumak için hazırlanmış, ufak bir okuma 
alanı düzenlendi,” diyor Neal Beckstedt. 

Kendinizi ferah ve ilham verici detaylar 
arasında hissedeceğiniz evin duvarların-
da ise mat renkler tercih edilmiş. Bunun 
nedenini ise, “Ev, geniş pencereleri sa-
yesinde gün ışığından olabildiğince fay-
dalanıyordu. Bu yüzden de, mat ve soluk 
renkleri tercih etmekten kaçınmadım. 
Renklerin evin konseptini tamamladığına 
o kadar çok güvendim ki, duvarlara iddi-
alı aksesuarlar ve tablolar asmaya gerek 
bile duymadım. Evet, mobilyalar ve halılar 
oldukça iddialı. Kendime iltifat edip, klasik 
ve modern tarzın harika sentezledim diye-
bilirim. Mutfakta ise tam bir Amerikan kla-
siği gözler önüne seriliyor. İletişim halinde, 
sakin ve sıcak… Ama tüm bunlar, Manhat-
tan’daki rezidansların olmazsa olmazı” diye 
açıklıyor ünlü mimar. 
Gerçekten de bu ev, hem ev sahiplerinin 
hem de Neal Beckstedt’in hayallerini 
yansıtıyor. Bu sayede de mutlu ve huzurlu 
bir yuva oluyor. 

Tasarım objelerden 
çok konfora önem 

verilerek dekore 
edilen evin yemek 

odası, birbirini 
tamamlayan renklerle 

kombinlenmiş. 
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DEKORASYON EVLER
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Beckstedt, her mevsim 
gün ışığıyla yıkanan evin 
salonunda krem ve bej 
tonlarını ağırlıklı olarak 
kullanmış. Bu cesur 
harekete biraz hareket 
katmak içinse hardal rengi 
berjerlerden yardım almış. 
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DEKORASYON EVLER
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DEKORASYON EVLER

Beyaz mobilyalarla dekore edilen 
yatak odasını hareketlendirmek için 
rengarenk halılar kullanılmış. Bu sayede 
ortam çok daha sıcak bir görünüm 
kazanmış. 

Ahşap mobilyaların başrolde olduğu 
dekorasyon, tasarım objeleriyle 
tamamlanıyor. 

Koridor geçişinin sadeliğini bozmak 
için küçük bir detay ekleyen Beckstedt, 
eski bir koltuğa uygun duvar aksesuarı 
ekleyerek, mekanı çok daha keyifli 
kılmayı başarmış.

Beckstedt, çocuk odasını dekore 
ederken kullanımı ön plana taşımış. 
Bu sayede tüm odanın daha terli toplu 
gözükmesini sağlamış.
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DEKORASYON İLHAM

BU EVDEN İLHAM ALDIK, SİZİN İÇİN SEÇTİK...

Baker marka porselen tabak, 
DREAM HOME.

Geometrik desenli Nelly halı, 
MY MİMARLIK. 

Oka ahşap çerçeveli tablo,  
MIS EN DEMURE. 

Style tekli koltuk, 
kelebek.com.tr

Barbara Barry 
tasarımı abajur, 

BAKER. 

‘‘Bir evi dekore ederken ilk once 
kullanıcı odaklı düşünürüm. 
Çünkü kullanıcısının ihtiyaçlarını 
karşılayan bir ev, pahalı mobilyalarla 
çevrili bir yaşam alanından çok daha 
başarılıdır.’’

NEAL BECKSTEDT / MİMAR
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Jackson 
aydınlatma, 
TEPTA. 

Chess aksesuar, 
BOCONCEPT. 

Thomas Pheasant 
tasarımı duvar 
aksesuarı, BAKER. 

Oasis 3’lü koltuk, kelebek.com.tr

Sylva dresuar, 
kelebek.com.tr
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DEKORASYON SÖYLEŞİ

Bugünün     
Tasarımları...

Kelebek tasarımcıları, hayalleri ve 
bugünün ihtiyaçlarıyla şekillenen 
2018 koleksiyonunu anlattı. 
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YILMAZ SEBER
KELEBEK, TASARIM DİREKTÖRÜ

Bugünün tasarımları işlevsel olmalı. 
Tasarım herkesin hakkı… Biz Kelebek 
tasarımcıları olarak her yıl, bunun bilinciyle 
tasarlıyor, yenileniyor ve gelişiyoruz. Bu 
yıl ki tasarımlarımızı hayata geçirirken, 
günümüz ihtiyaçlarının ve gelecek tasarım 
anlayışının çok daha ötesini görmeye 
çalıştık. Bunun sonucu olarak da karak-
teri ve ruhu olan, kullanıcı odaklı ürünler 
tasarladık. 
Bizce bugünün tasarımları hayatı 
kolaylaştırmalı, ergonomik ve fonksiyonel 
olmalıydı. Bu yıl, bunun biraz daha ileriye 
taşıdık ve ulaşılabilir, yaşama dokunan, 
kişiselleştirilebilir ürünler tasarlamanın 
önemini de vurgulamak istedik. Çünkü siz 
hem daha iyisine hem de sizi anlayan ve 
anlatan mobilyalara layıksınız.
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DEKORASYON SÖYLEŞİ

BÜŞRA CAN
KELEBEK, TASARIMCI

Bugünün tasarımları sizi yansıtmalı. 

2018 kataloğumuzun başrolünde bu yıl siz 
varsınız. Çünkü bu yıl, sizin ihtiyaçlarınızı 
düşünerek tasarladık ve bu tasarımlara da 
kendi hayallerimizi kattık. Ancak tüm bu ürün-
leri bir araya getirip, kendinize huzur verecek 
bir yaşam alanı yapacak olan sizlersiniz. 
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2018 koleksiyonumuzda her tarza uyum 
sağlayabilen, her yaş grubuna hitap eden 
ve farklı renk seçenekleri sunan tasarımlar 
hazırlamaya çalıştık. Bu yıl, modernden 
country’ye kadar uzanan alternatif seriler-
imiz var. Hepsi de size konfor vadediyor. 

ÇAĞATAY HAŞHAŞ
KELEBEK, TASARIMCI

Bugünün tasarımları size ilham 
vermeli. 
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DEKORASYON ÖNERİ

İlham alın, yenilenin
Kelebek tasarımcılarından 2018 yılının dekorasyon 
trendleri dinledik. Bu yıl, diğer yıllardan biraz daha 
farklı olarak kişiselleştirme, fonksiyonellik ve huzur 
birlikteliğine ön planda. 
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BULIA OTURMA GRUBU

Japonizm akımı
“Az çoktur” felsefesi son yılların en popüler 
dekorasyon trendlerinden. Bu felsefeye 
gönderme yapan başka Japonizm akımının 
ana ilham kaynağı ise huzur. Bu trend, 
İskandinavların fonksiyonelliği arttırılmış 
tasarım aritmetiğini, boşlukların yarattığı 
özgürlük hissi ve doğunun zen felsefesiyle 
birleştiriyor. Dolgun minderler, daha sert 
hatlar, beyaz ve gri gibi sakinleştirici renkler 
bu akımın ana
öğelerinden. Geleneksel, modern ve doğalın 
mükemmel birleşimini ön plana çıkaran 
akım, dekorasyon dünyasında kendisine 
uzun bir süre yer bulacak. 

YILMAZ SEBER
KELEBEK, TASARIM DİREKTÖRÜ
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DEKORASYON ÖNERİ

Hygge ve Lagom akımı
İskandinavların Hygge ve Lagom akımları 
birleşerek bu yıl da yükselişini sürdürüyor. 
Yalınlığa, fonksiyonelliğe ve basitliğe 
yönelimin artmasını baz alan bu akımlar, 
çok daha dinlendirici, mutlu ve sakin 
yaşam alanları vadediyor. Her iki akımda, 
sadeleşmenin mutluluk getireceğine ve 
dinlendireceğine inanarak “az, çoktur” 
felsefesini savunuyor. Bunun için de, 
mobilyalarda maksimum fonksiyonellik ön 
plana çıkıyor. Bu akımın malzeme seçim-
lerinde ise keten dokular, bambu, ahşap, 
hasır yüzeyler ve toprak tonları kullanılıyor.

BÜŞRA CAN
KELEBEK, TASARIMCI
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BRANDO OTURMA GRUBU
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DEKORASYON ÖNERİ

Typo akımı
Typo akımı geçtiğimiz sene hayatımıza 
girdi. 2018 yılında ise biraz değişim gös-
tererek, evleri süslemeye devam ediyor.
Bu dekorasyon fikrinde temel alınan nok-
ta, ortamda yaşayan kişilere ilham verecek 
ya da onları motive edecek ürünler
kullanmak. Sizi anlatan sözlerin yazdığı 
bir tablo ya da yastıklarla evinize renk 
katabileceğiniz gibi duvar boyalarıyla da 
mekanı renklendirebilirsiniz. Hatta duvar-
larda geometrik motifler, ilginç geçişler ve 
farklı modellerdeki duvar kağıtları ile bu 
akımın en iyi temsilcilerinden olabilirsiniz.

ÇAĞATAY HAŞHAŞ
KELEBEK, TASARIMCI
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BENITA YEMEK ODASI TAKIMI
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DEKORASYON ÖNERİ
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Cocooning akımı
Geçtiğimiz senelerde hayatımıza giren Cocoon-
ing akımı, bu yıl yeniden revaçta. Her fırsatta 
evine gitmek isteyen, sarıp sarmalanmaya seven 
insanlara hitap eden akım, yalın formları ön plan-
da çıkarıyor. Sade bir köşe koltuk, yeşil bitkiler ve 
odanızı kişiselleştirecek aksesuarlar gibi....
Endüstriyel tarzla da rahatlıkla kullanabileceğiniz 
bu akımda eskitilmiş duvarları ve ahşap 
pencereleri de dekorasyona dahil etmelisiniz.

GÜRKAN GÜRTUNA
KELEBEK, TASARIMCI
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DEKORASYON RENK

DESEN OYUNLARI
Ultra violet zemine taşımak istiyorsanız; 
desenli halıları tercih edebilirsiniz. 
Böylece baskın görüntüyü yumuşatıp, 
mekana da hareket katabilirsiniz. 

TABLO GİBİ
Duvarlara asacağınız resimler için 
mor çerçeveler seçebilirsiniz. Ancak 
çerçevelerinizin düz olmasındansa, figürlü 
olmasına dikkat edin. Böylece hem renkli 
hem de eğlenceli bir duvara sahip olursunuz. 

TAZELENME DÖNEMİ
Taze çiçekler yaşam alanlarına canlandırır. 
Siz de morun farklı tonlarındaki çiçeklerle, 
ev ve ofisinizin havasını değiştirebilirsiniz.  

MORUN  
En Güzel Tonu
Yaratıcılığın, farkındalığın ve canlılığın rengi 
violet, bu yılın öne çıkan rengi olarak karşınızda. 
Morun bu göz alıcı tonuyla süslü evlerde, pozitif 
enerji her daim zirvede olacak. 
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İYİ UYKULAR
Mor rengin bu etkileyici tonunu 

nevresimlerinizde de kullanarak, yatak odanızda 
canlandırıcı bir ortam hazırlayabilirsiniz. 

POZİTİF ENERJİ
Doğasında pozitif enerjiyi 

barındıran ultra violet, masa 
örtüsü, peçete gibi tekstil 

ürünlerinde de çok hoş bir etki 
bırakıyor. Sofralarda romantik bir 

ortam yaratmak için de ideal. 

IŞIK SAÇIN
Yaşam alanlarınızda 
ultra violet’e yer 
açın ve ruhunuzun 
bu yüksek enerjiyle 
dolmasını sağlayın.   

YILIN RENGİ
Bu yıl, 

dekorasyondan 
modaya kadar her 
yerde ultra violet’i 

görmeye hazır olun. 

TARZINI GÖSTER
Bu renk evinize olduğu 

kadar giyim tarzınıza da 
çok yakışacak. 

ROMANTİK FORMLAR
Koltuklarınıza 

yerleştireceğiniz farklı 
formlardaki mor 

kırlentlerle, bu yılın rengini 
evlerinize taşıyabilirsiniz. 

KÜÇÜK DETAYLAR
Eviniz canlı renkleri 
kullanmak için uygun 
değilse, siz de vazo, 
biblo gibi aksesuarlarda 
mor tonlarını tercih 
edebilirsiniz. 

HEYKELSİ GÖRÜNÜM
Bu yıl heykelsi formlar da çok moda. 

Özellikle aydınlatmalarda. Siz de 
aydınlatmanızı seçerken yaratıcılığın 

ve orijinalliğin rengi ultra violet 
ile heykelsi formları buluşturan 
tasarımları tercih edebilirsiniz. 



Çeşit çeşit kırlent seçenekleri, 
ekstra yumuşak sünger özelliği ve 
sırtındaki dikiş detaylarıyla Forster 
koltuk takımı aradığınız konforu 
evinize getiriyor. 

FORSTER

6423
G.2225 D.880 Y.800

6420
G.750 D.950 Y.880

6421
G.1770 D.880 Y.800
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Çeşit çeşit kırlent seçenekleri, 
ekstra yumuşak sünger özelliği ve 
sırtındaki dikiş detaylarıyla Forster 
koltuk takımı aradığınız konforu 
evinize getiriyor. 

FORSTER

6423
G.2225 D.880 Y.800

6420
G.750 D.950 Y.880

6421
G.1770 D.880 Y.800

GÜZELLİK
Modadan sağlığa, makyajdan cilt bakımına kadar  

aradığınız her şeyi bu ay sayfalarımıza taşıdık. 

42
METALİK YANSIMA

Bu kış kendinizi koyu renklere 
hapsetmekten vazgeçip, biraz 

eğlenmeye ne dersiniz?

46
MÜKEMMEL MAKYAJ

Makyaj yapmak bir sanat. Bu 
sanatı daha iyi hale getirebilmeniz 
için markalar birbiriyle yarışıyor.

48
SAĞLIKLI YAŞAM

Akıllı telefonlarınıza indireceğiniz 
uygulamalarla kendinizi çok daha 

zinde hissedeceksiniz.
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GÜZELLİK MODA

Modanın vazgeçilmezi siyah rengi bu sene farklı renklerle  
kombinlemek çok moda. Aşkın ve tutkunun rengi kırmızı ile  

siyahın aşkı ise bambaşka... 

KIRMIZI  
SİYAH AŞKI

MAJE Elbise,  
239 STRELİN

PRADA  
Güneş gözlüğü:  

825 TL

MER’S 
Kolye: 

Fiyat istek 
üzerine

BAIES Mum:  
350 Dolar

ZARA Çanta: 
118 TL

H&M Küpe:  
15 TL

MASSIMO DUTTI 
Eldiven, 185 TL

MVMT Saat:  
485 EURO

H&M Etek:  
105 TL

DOLCE GABBANA
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GUCCI Çorap:  
Fiyat istek 
üzerine

EIGHT AND 
BOB Parfüm: 
140 Euro

VAKKO 
Şal: 585 TL

ALEXANDER  
McQueen  
Ayakkabı: 590 Euro

İPEKYOL Kaban:  
895 TL

NETWORK Çanta: 
375 TL

SAMSONITE
Valiz: 2134 TL

İPEKYOL Etek: 
340 TL

DOLCE & 
GABBANA Bot: 
1295 DOLAR

TWIST Kazak:  
238 TL

MER’S Yüzük:  
395 TL
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GÜZELLİK MODA

Bu kış kendinizi koyu renklere hapsetmekten 
vazgeçip, biraz eğlenmeye ne dersiniz? 
Cevabınız evet ise, uzay çağını anımsatan 
metalik renkler tam size göre...

METALİK 
YANSIMA

PACO RABANNE

DIOR Ayakkabı: 
499 Dolar

MANGO 
Pantolon: 
132,50 TL

NORDTORM 
Küpe: 

382,50 TL

OLIVER BONAS 
Etek: 165 TL

DILLARD’S 
Bilezik: 957,90 TL

INCIPIO Kılıf: 
34,99 Dolar

GIVENCHY 
Çanta: 

1060 Euro

ROSSIGNOL 
Mont: 94 Pound
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DOĞAYA 
MİNNET

Kışın kapalı, soğuk ve kuru havasına inat biraz 
yeşillenmeye var mısınız? O halde doğaya minnetimizi 

yeşil tonlardaki kıyafetlerimizle gösteriyoruz. 

MAJE Elbise: 
480 Dolar

SANDRO Kazak:  
250 Dolar

DHGATE Bilezik: 
15,58 Dolar

BATYA KEBUDI 
Küpe: 910 TL

CHICKWISH 
Etek: 32 Dolar

SALVATORE 
FERRAGAMO 
Gözlük: 64,35 Dolar

LIPAULT Makyaj çantası: 
20,30 Dolar

CHICKWISH 
Etek: 41 Dolar

OLIVER BONAS 
Fular: 29,50 TL

INVICTA Saat: 
123,75 TL

ELIE
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GIORDANI GOLD
Kirpiklerinize hacim 
verirken ufak bir dokunuşla 
göz makyajınızı geceye 
hazır duruma getirmek 
istiyorsanız, Giordani Gold 
maskara tam size göre... 

KIKO MILANO
Makyajınızı kusursuzlaştırmak için 
geliştirilen likit fondöten, cilt tonunuzu 
eşitleyerek kusursuzlaştırır. 

MAYBELLINE
Farklı renkleri bir 
araya getiren The 
Blushed Nudes, 
günümüz modasını 
yakından takip 
ediyor. Size de hem 
gece hem de gündüz 
makyajı için bir dolu 
alternatif sunuyor. 

OSKIA
Babchi tohumları 
içeren ve yaşlanma 
karşıtı olan Oskia 
Super 16, cilt 
problemlerinizi 
onararak size 
pürüzsüz bir cilt 
vadediyor. 

L’OCCITANE
L’occitane Immortale Divine 

içeriğinde, ölmez otunun esansiyel 
yağını bulundurur. 

Bu sayede, kışın olumsuz etkileri 
cildinizden uzak durur. 

MÜKEMMEL
Makyaj
Makyaj yapmak bir sanat. Bu sanatı daha iyi 
hale getirebilmeniz için markalar birbiriyle 
yarışıyor. Onlarca yeni ürün ve renk ortaya 
çıkıyor. Biz de hem makyajınızı yaparken sizi 
mutlu edecek hem de sonrasında cildinizi 
nefes aldıracak ürünleri bir araya topladık. 

NARS
Bella Hadid’in kampanya 

yüzü olduğu Nars’ın 
Powematte Lip Pigment 
Sixties Fan ruju, farklı 

renk ve ton seçeneklerini 
bir arada sunuyor. 

GÜZELLİK MAKYAJ
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MAKE UP FOR 
EVER
Make Up For 
Ever’ın 15 farklı 
ton içeriği bulunan 
stick HD fondöteni, 
cildinizin kadifemsi 
bir yapıda olmasını 
sağlar. 

KYLIE 
Taşırmaktan 

korkmayın!  
Sıradan bir çerçeve 

yerine Kylie 
dudak kalemini 

dudağınıza bir bulut 
kondurmak için 

kullanabilirsiniz.

LAURA MERCIER
Laura Mercier’in gül içerikli 

besleyici yağıyla, sıradan 
nemlendiricilerden çok daha 

yüksek performans elde 
edebilirsiniz. 

SEPHORA
Bu senenin makyaj trendi toprak renkleri... 

Siz de toprak tonlarında bir göz makyajı için 
Sephora Mixology far paletiyle mükemmel 

gözlere sahip olabilirsiniz. 

BY TERRY
By Terry 

Cullelarose siyah 
gül ile cildinizi 
rahatlatırken, 

yenilenmesini ve 
gençleşmesini 

sağlıyor. 

MAC 
Durulama gerektirmeyen 
ve tahrişe yol açmadan 
makyajınızı silmenize 
yardımcı olan Pro Eye 

Makeup Remover, cildinizi 
de ferahlatır. 

KYLIE
Kylie Jenner’ın günümüz moda 
trendlerinden ve renklerinden 
esinlenerek, kadınlara armağan ettiği 
eyelinerlar, kolay kullanımıyla da ideal.

KYLIE
Angel Cake ruj, kremsi 
dokusu ile dudaklarınızın 
gün boyunca nefes 
almasını sağlıyor. 
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GÜZELLİK SAĞLIK

Hadi Durma, 
Sağlıklı Yaşa

Spor ya da diyet yapmak artık çok basit. Hatta ihtiyacınız 
olan tek şey, bir tık ötenizde. Akıllı telefonlarınıza 

indireceğiniz uygulamalarla kendinizi çok daha zinde 
hissedeceksiniz. 

SPOR GÜNLÜĞÜ
Runtastic GPS Running & Fitness 
uygulaması her geçen gün yenilenerek 
daha fazla insana hitap etmeye başladı. 
Çoğu insanın kolay kullanılabilir ve 
anlaşılabilir olmasından dolayı tercih 
ettiği Runtastic GPS Running & Fitness, 
forma girmek isteyenler için çok detaylı 
bir depolama merkezi konumunda. Yeni 
uygulamasıyla yürüyüş, koşu, jogging, 
bisiklet, tırmanışlı yürüyüş ve kayak gibi 
tüm fitness aktivitelerinizi hesaplayan 
Runstatic; mesafe, süre, hız, tırmanış, 
yakılan kalori gibi detaylı bilgilendirmelerle 
size geniş bir kaynak sunuyor. 

MÜKEMMEL KİŞİSEL 
TRAINER
Nike’ın resmi uygulaması olan 
Nike Training Club, size 100’den 
fazla antrenman seçeneği 
sunuyor. Her hareket için uzmanlar 
tarafından hazırlanan sesli ve 
görsel talimatlar, spor yapmayı çok 
daha kolay anlaşılır hale getiriyor. 
Uygulama, kişisel ihtiyaçlarını 
dikkate alarak kişiye uygun bir 
antrenman planı oluşturuyor ve 
siz ilerledikçe bu plan otomatik 
olarak size daha uygun hale 
getiriliyor. Ayrıca gün atladığınızda 
da uygulama otomatik olarak 
güncellenip, size en uygun 
antrenmanı sunuyor. 
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Teknoloji geliştikçe spor ve sağlıklı yaşam da hayatımıza 
o kadar hızlı giriyor ki, her geçen gün bu konuda 

yeni uygulamalar çıkıyor. Kimisi sağlıklı yaşam için 
tüyolar barındırıyor, kimisi kalori hesabı yapıyor, 

kimisi de günlük spor çalışmalarınıza yardımcı oluyor. 

”

“

YOGASIZ OLMAZ
Dijital sağlık ve fitness şirketi 
Fitstar’ın yoga tutkunları için birkaç 
yıl önce tasarladığı FitStar Yoga 
uygulaması, her geçen gün daha 
da zengin içerikler kazanarak 
gelişmeye devam ediyor. Ünlü 
yoga eğitmenleriyle yapılan ortak 
çalışmalar sonucunda hazırlanan 
videolar ve her vücut tipine uygun 
programlar sayesinde beğeni 
toplayan uygulama, yogaya yeni 
başlayanlar için de ideal. Ayrıca uzun 
ve kısa program seçenekleri de spor 
yapmaya fazla vakit ayıramadığınız 
durumlarda sizin yardımcınız olacak. 

UYKU KALİTESİ
İlk duyduğumuzda çoğumuzun 
‘benim uyku problemim yok ki’ diye 
geçiştirdiği ancak kullanınca da, 
‘neden daha önce kullanmadım 
ki’ diye hayıflandığı Sleep Cycle 
Alarm Clock, uykunuzu analiz 
ederek uyanmanız için en 
uygun anı buluyor. Yatakta iki 
kişi varken bile mükemmel bir 
şekilde çalışabilen uygulama, 
kullanıcılarına rahat ve dinlenmiş 
olarak uyanmanın en doğal yolunu 
sunuyor. Uygulamanın ana fikri 
ise şu: uykunuzun en hafif olduğu 
anda ve yeterli uykuyu almışsanız, 
güne zinde başlarsınız.



LIBERTA
Ince Zevkli Olanlara

LIBERTA İLE 
EVLERE 

MODERN
DOKUNUŞLAR

İnce kol tasarımı, zarif 
kıvrımları ve modern tarzıyla 
Liberta, hayallerinizin çok 
ötesinde. İkili ve üçlü koltuk 
tasarımlarında zero-wall 
yatak fonksiyonu  bulunan 
Liberta, mermer desenli 
kırlentleriyle de oturma 
odanıza bambaşka bir hava 
katacak.
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KEYİF
Bu ay İskandinav ülkelerine doğru yola çıkıp, kalbimizi 

koruyan lezzetlerle sayfalarımızı tamamladık. 

52
TARZINI YANSIT

Mini, makyajladığı Hatchback 
modeliyle her yaştan otomobil 

kullanıcısına hitap ediyor. 

60
KALP DOSTU

Enginarın faydası saymakla 
bitmez. Kışın vazgeçilmezi 

enginarla yapacağınız leziz tarifler. 

64
KOPENHAG GÜNLÜĞÜ

Kopenhag’da, müzeleri gezmeli, 
tarihi binaları izlemeli ve mutlaka 

alışveriş yapmalısınız.
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KEYİF OTOMOBİL

Tarzını Yansıt
Hem genç ruhu hem de dinamik görünümüyle her yaştan 
otomobil kullanıcısına hitap eden Mini, makyajladığı 
Hatchback modelleriyle çok daha çekici.
HAZIRLAYAN YALIN GÜLMEZ
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KEYİF OTOMOBİL

Makyajlı Mini’nin 
stop lambaları artık 

çok daha çekici. 
Opsiyonel olarak 

satılan bu aksesuar, 
farklı tarzlara ilgi 
duyanlar için de 

ideal.  

Mini modelleri sadece birer otomobil de-
ğil, onlar birer yaşam tarzı ve hayat ak-
sesuarı. Günümüz otomobil anlayışından 
çok daha fazlasını sunan Mini, değişti-
rilebilir aksesuarlarıyla kendinizi genç 
hissetmeniz de sağlıyor. Bu nedenle de, 
özellikle kadınların vazgeçilmez tercihle-
rinden biri de Mini oluyor. Bu modeller, 
bundan yıllar önce kişiselleştirmeyi ha-
yatımıza soktu ve otomobilimizin stilinin 
bir ofiste değil bizim beynimizde şekillen-
dirildiği bir dünyayı tanıttı. Artık birbirine 
benzeyen otomobillere mahkum değiliz 
ve sevdiğimiz renkleri otomobillerimizin 
üzerinde görebiliyoruz. İşte tüm bunla-
rı hayatımıza sokan Mini, yenilendi ve 
deyim yerinde ise çok daha çekici hale 
geldi. 

Yenileme, aslında hafif değişikliklerle 
geçiştirilmiş olsa da, farkı hissetmek çok 
da zor değil. Ön görünüm küçük detay-
larla tazelenirken, arka kısımda Birleşik 
Krallığın bayrağı Union Jack’i motif olarak 
seçen stop lambaları farklılığı göze batar 

hale getiriyor. Bu tasarım daha önce kon-
sept araçlarda kullanılmıştı ama şimdi de 
seri üretime taşınarak tüm Mini kullanıcı-
ları için bir seçenek haline geldi. 

Mini’nin iç mekanında da ufak tefek 
yenilikler de yok değil. Biraz kaba olan 
vites kolu daha şık ve teknolojik bir vites 
koluyla değiştirilmiş. Bunun dışında ambi-
yans aydınlatmaları, deri döşemelerin ve 
opsiyonel kaplamaların renk yelpazesi ve 
multimedya sistemi değişenler arasında. 
Mini teknolojik donanımlar konusunda da 
günü yakalamış. LED farlar artık Matrix 
(uzun farlar karşıdan gelen araçları ya da 
önden giden araçları rahatsız etmeyecek 
şekilde bölgesel aydınlatma yapabiliyor) 
özelliğine sahip, iç mekanda da akıllı te-
lefonlar için kablosuz şarj bölmesi yer 
alıyor. Motor seçenekleri açısından çok 
fazla değişiklik yok. Eski 6 vitesli otoma-
tik şanzıman yerini 7 vitesli çift kavramalı 
otomatik şanzımana bırakmış ve bu saye-
de Mini’nin hem performansı yükselmiş 
hem de yakıt tüketimi düşmüş.
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Mini zaten kişiselleştirmeyi geniş ölçekle kullanan bir üretici. Bu 
hal, Mini Yours ile bir adım ileriye taşınıyor. Program henüz emek-
leme aşamasında ve ürün yelpazesi pek geniş değil. Fakat suna-
bilecekleri gerçekten ilginç: Mini Yours ile Mininizin kimi parçala-
rını kendiniz tasarlayabileceksiniz. Bunu tabii ki açmamız gerek; 
isterseniz sinyal lambalarının etrafındaki plastikte ya da dış dikiz 
aynasından yere yansıtılan ışıkta istediğiniz kelimelerin yazması-
nı sağlayabiliyorsunuz. Yani aracınızın sizi hayat mottonuzla kar-
şılamasını sağlayabilirsiniz. Bu öznellikte bir kişiselleştirme için 
tabii ki seri üretim dışına çıkmak gerekiyor. Bu parçalar çevrimiçi 
sipariş edildikten sonra kullanıcıya teslim ediliyor ve Mini felse-
fesine göre kullanıcının parçayı aracına monte etmesi gerekiyor. 
Türkiye’de bu program tabii ki böyle işlemez ve parça servis tara-
fından takılır ama özünde kişiselleştirmede zirveye çok yakın bir 
noktaya erişmiş olacakmışız gibi görünüyor.

Kişiselleştirmede yeni boyut: Mini Yours



Dell, yüksek çözünürlüklü lensleri 
ve burunda oluşan baskıyı azaltmak 
için kullandığı ağırlık dengeleyici 
başlığı sayesinde, sanal gerçeklik 
(VR) deneyimini bir üst seviyeye 
taşıyor. Hayatımızı kolaylaştıran, 
yenilikçi cihazlar aracılığıyla etkileyici 
deneyimler sunan marka, Dell Visor 
adını verdiği 360 derece VR gözlüğüyle 
sizi geri dönmek istemeyeceğiniz bir 
yolculuğa çıkarıyor.

GERÇEK ÜSTÜ DENEYİM
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ANILAR BİRİKTİR

Dijital kameraların ve akıllı telefonların analog makinelerin
yerini aldığı bu günlerde fotoğraf bastırmak artık revaçta 
olmasa da, hala eski günleri özleyenler var. Siz de o 
günlere özlem duyuyorsanız Fujifilm’in yeni  yazıcısıyla 
tanışmalısınız. Fujifilm’in The Fujifilm Instax Share SP-3 
SQ yazıcı ile Facebook ve Instagram’da paylaştığınız 
fotoğrafların yanı sıra Dropbox veya Google Photos 
klasörlerinde sakladığınız dosyaları da artık istediğiniz 
yerde bastırabileceksiniz.

HER ZAMAN Yanımda
Günümüz dünyasında teknoloji artık her an yanımızda. Yine de teknolojik yeniliklerin 
hızına yetişmek zor. Biz de en yeni teknolojiler yerine, 2018’de mutlaka satın almanız 
gereken teknolojik cihazları belirledik.

ÇEVİRMEN KULAKLIK

Google’ın geçtiğimiz günlerde 
tanıttığı Pixel Buds kulaklık, 
teknoloji meraklılarının ilgisini 
çoktan çekti. Çünkü bu kulaklık, 
herhangi bir Android cihaza ya da 

Google’ın Pixel adını verdiği akıllı telefona 
bağlanabilen kulaklık, ses kontrol sistemi 

sayesinde Google Translate üzerinden istediğiniz 
dile anlık çeviri yapıyor. Özellikle yurtdışı seyahatlerinizde 

dil problemini ortadan kaldıracak olan bu kulaklık, şimdiden pek çok 
insanın vazgeçilmezler listesine girdi bile.

KEYİF TEKNOLOJİ
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HEPSİ BİR ARADA
Sizi kablolardan kurtarıp aynı zamanda dışarıdan 
gelen sesleri en aza indirecek bir kulaklık artık 
hayal değil. Sony, yeni WF-1000x kablosuz 
kulaklığıyla bir kulaklıktan daha fazlasını 
sunuyor. Akıllı ses engelleme özelliğiyle sizi 
müziğinizle baş başa bırakması bir yana, 
uyarlanabilir ses kontrol sistemiyle seyahat 
ederken, yürürken veya bir arkadaşınızı beklerken 
ses düzeyini sizin için ayarlıyor.

TASARIM ÖNCÜSÜ
Oswald Mill Audio, yüksek kaliteli müzik ekipmanlarıyla tanınıyor. 
Dünyaca ünlü markanın son olarak geliştirdiği Imperia hoparlörü 
ise müzik tutkunları için müzik dinlemeyi çok daha zevkli hale 
getiriyor. Endüstriyel tasarımı ödüllü Amerikan sanatçı David 
D’Imperio’ya ait hoparlör, iç kablolama sistemiyle dağınıklığı 
ortadan kaldırıp, düzeni de sağlıyor.  

Taşınabilir hoparlörler özellikle gençlerin vazgeçilmezlerinden. 
Dünyaca ünlü hoparlör markası Marshall da, müziğini her daim 
yanında taşımak isteyenler için geliştirdiği Mana hoparlör ile bu 
trendin öncülerinden olmayı sürdürüyor. Bluetooth özelliği ile 
cep telefonlarınıza kolayca bağlayabileceğiniz Mana hoparlör; 
plajda, terasta, havuzda, istediğiniz her an yanınızda. 

MÜZİĞİ HİSSET

Klasik fotoğraf makinelerini yeniden yorumlayan 
ve tekrardan hayatımıza sokan Fujifilm, Instax Mini 
90 ile fotoğraf çekmeyi keyfe dönüştürüyor. Üst 
üste fotoğraf çekme ve uzun pozlama modlarıyla 
da dikkat çeken Instax Mini 90, farklı mod 
seçenekleriyle kullanımı da kolaylaştırıyor. Makro 
modu, yüksek performanslı flaşı, çocuk modu, parti 
modu, manzara modu ve parlaklık kontrolü ise 
serinin öne çıkan diğer özellikle

Apple son yıllarda hem cep telefonlarında hem de 
bilgisayarlarında farklı renk alternatifleri sunuyor. İlk 
başlarda birkaç renk seçeneği ile gönülleri fethetmeye 
çalışsa da artık Apple ürünleri de çok renkli. Bunun son 
örneklerinden biri de MacBook Rose Gold. Zarafeti, 
tasarımı ve rengi ile özellikle kadınların ilgisini çeken 
model, çok daha kullanışlı ve ince. 

ESKİYE ÖZLEM

RENKLİ RÜYALAR



TADI DAMAĞINDA
Gaggenau’dan tadı damağınızda kalacak bir yenilik. 
CM470 ve CM270 serisiyle dünyanın ilk doğrudan su 
bağlantısına ve su çıkışına sahip ev tipi tam otomatik 
kahve makineleri, sizi kendisine hayran bırakacak. 

58 KELEBEK LIFE

SANAT EVİNİZDE
Evinizin sanat galerisine dönüşmesini sağlayan Samsung’un yeni 
serisi The Frame, bir televizyondan çok daha fazlası. Kapandığında 
sanat moduna geçerek, ekranını bir tablo gibi kullanmanızı sağlayan 
seri, dünyanın en özel sanat galerilerini eviniz taşıyor. Size de bu 
keyfi yaşamak kalıyor. 

YAŞASIN 50’LER
İtalyan beyaz eşya markası Smeg, 50’li yılların tasarımlarını yeni 
teknolojilerle harmanlayarak mutfağa taşımaya devam ediyor. 
Smeg’in son harikası Stand Mixer, mutfaktaki küçük yardımcınız 
olacak. Farklı renkleriyle dikkatleri çeken bu marifetli mikser, hem 
tatlılarınızı mükemmel kıvama getirmenizi sağlıyor hem de kolayca 
temizleniyor. 

Apple’ın teknoloji meraklıları için çıkardığı ve son 
yıllarda iPhone’lar kadar popüler olan iWatch, 
eskisinden çok daha tarz sahibi. Değiştirilebilir 
kayışları ile size sadece teknolojiyi değil, modayı da 
takip etme şansı tanıyan iWatch’ların siyah, rose, 
gümüş gibi gövde alternatifleri de bulunuyor. 

DEĞİŞTİR, KULLAN

KEYİF TEKNOLOJİ
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KEYİF GURME

Kalp Dostu
Faydası saymakla bitmeyen 
ve sağlık deposu olarak 
bilinen enginar ile hazırlanan 
birbirinden leziz tarifler.   
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ENGİNAR CİPSLERİ

4 KİŞİLİK

Malzemeler:
* 2 adet yumurta 
* 4 adet orta boy enginar 
* 2 su bardağı un 
* 1 su bardağı süt 
* Susam 
* 1 çay kaşığı sıvı yağ 

Hazırlanışı: 
Un, süt ve suyu hiç topak kalmayana kadar 
iyice çırpın. Karışıma yumurtaları ekleyip, kek 
hamurundan daha akıcı bir kıvam elde edene 
kadar karıştırın. Enginarların yapraklarını 
ayırın. Teflon tavaya sıvı yağı koyup, ocağı 
kısık ateşe ayarlayın. Enginar yapraklarını 
karışıma batırıp, teflon tavaya yerleştirin. Ha-
murun rengi koyulaşınca enginarları tavadan 
alın. Üzerlerine susam dökerek servis edilir. 
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KEYİF GURME

DENİZ MAHSULLÜ 
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

2 KİŞİLİK

Malzemeler:
* 6 adet enginar 
* Tercihe göre seçilmiş deniz mahsulleri 
* 1 çay bardağı zeytinyağı 
* 2 adet limon 
* 1 çay kaşığı şeker 

Hazırlanışı: 
Tercihe göre seçilen deniz ürünleri 
temizlenip, doğrandıktan sonra zeytinyağı 
gezdirilen tavada karıştırılarak pişirilir. 
Temizlenen ve ayıklanan enginarlar limon 
ile ovularak tencereye dizilir. Üzerine 
şeker, tuz ve yarım çay bardağı zeytinyağı 
gezdirilip, 1 su bardağı sıcak su eklenerek 
tencerenin kapağı kapatılarak pişirilir. 
Enginarlar yumuşayınca tencereden alınıp 
soğumaya bırakılır. Soğuyan enginarların 
üzerine deniz mahsulleri eklenir, limon 
gezdirilerek servis edilir.
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ENGİNARLI MAKARNA

2 KİŞİLİK

Malzemeler:
* 2 adet temizlenmiş enginar 
* 1 paket sebzeli makarna 
* 50 gr margarin 
* 1 diş sarımsak 
* 10 adet çeri domates  
* Rendelenmiş parmesan peyniri 
* Fesleğen 
* 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber 
* Tuz 

Hazırlanışı: 
Enginarları temizleyip ikiye böldükten 

sonra, limonlu suda 15 dakika haşlayın. 
Haşlanan enginarlarınızın suyunu iyice 
süzüp, tavada 3-4 dakika soteleyin. 
Makarnanızı sevdiğiniz diriliğe gelinceye 
kadar sıcak suda haşlayın. Pişme süresi 
sonrasında suyunu süzüp, kenara alın. 
Bir tencereye yağınızı atıp, erimesini 
bekleyin. İnce ince doğradığınız 
sarımsaklarınızı atıp, 10-15 saniye 
bekleyin. Daha sonra makarnalarınızı 
tencereye döküp, tuz ve karabiber 
ekleyin. Domateslerinizi ikiye bölün ve 
enginarlarınızla birlikte servis tabağına 
aldığınız makarnanızın içine atıp, karıştırın. 
Üzerine fesleğen yaprakları ve parmesan 
peyniri rendeleyerek servis edilin. 
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KEYİF SEYAHAT
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HAZIRLAYAN SELİN AKAL GÜLMEZ

FOTOĞRAFLAR SELİN AKAL GÜLMEZ VE 
VISIT COPENHAGEN

Danimarka’nın başkenti Kopenhag, kış 
mevsimiyle birlikte 3 derecenin altına inen 
havasına rağmen, gezmekten ve keşfet-
mekten keyif alacağınız, muhteşem bir 
şehir. Tarihi binaları, müzeleri ve tasarım 
mağazaları mutlaka görülmesi gerekenler 
listesinde olmalı. Bisiklet kullanımının yay-
gın olduğu şehrin neredeyse her yerinden 
bisiklet kiralanabiliyor. Kar lastikleri de olan 
bisikletlerin günlüğü 10 ila 25 Euro arasın-
da değişiyor. Metro, tren ve otobüs ağının 
oldukça geniş bir coğrafyaya yayıldığı Ko-
penhag’da, 24 saat boyunca toplu taşımayı 
kullanabiliyorsunuz. 

Frederiksborggade ve Østergade, 
şehrin en ünlü caddeleri. Otomobillerin gi-
rişine kapalı olan bölge, çok rahat gezile-
biliyor. Moda ve dekorasyonun kalbi olarak 
görülen bu iki cadde üzerinde Hay Design, 
Illums Bolughus, Artium ve Royal Copen-
hagen gibi büyük Departmant Store’lar 
da var. Ancak bunlar, alışık olduğumuzun 
dışında sadece mobilya ve aksesuar sa-
tan mağazalar. Yine bu caddelerle kesişen 
daracık sokaklarda bir çok butik tasarım 
mağazası bulmak mümkün. Turistik mekan-

Kopenhag Günlüğü
Tasarım ve mimaride; geçmiş, bugün 
ve geleceği birleştiren Kopenhag’da, 
müzeleri gezmeli, tarihi binaları izlemeli, 
modern mimarinin nabzını tutmalı ve 
mutlaka alışveriş yapmalısınız. 
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KEYİF SEYAHAT
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ları tercih etmeyenler ve ikinci el ürünlere 
meraklı olanlar içinse istikamet, Vesterbro 
oluyor. Bu bölgede ikinci el kıyafet, mobilya 
ve antikaların satıldığı küçük mağazalar var. 
Vesterbro’ya kadar gelmişken ünlü Tivoli 
Bahçesi’ne uğrayıp, sıcak bir şeyler içmenizi 
de öneririm. Zira, içerideki kafelerin açık al-
anları, Tivoli’nin etkileyici peyzaj düzenleme-
siyle çok daha cezbedici gözüküyor. 

Norrebro bölgesindeki Ravsborg-
gade’de, Pazar günleri kurulan Flea Mar-
ket ise ikinci el ve antika tutkunları için 
tabiri caizse bir cennet. Her türlü mobilya 
ve aksesuarın satıldığı Flea’da, fiyatlar da 
oldukça uygun. Seyahat paketleri de yapan 
satıcılar sayesinde aldığınız eşyaları kırıl-
madan, güvenle evinize getirebilirsiniz. Salı 
ve Perşembe günü Christihavn bölgesinde 
kurulan ikinci el elbise pazarı da, mutla-
ka gezilmesi gereken yerlerden. Christi-
havn, şehrin en eski binalarına ev sahipliği 
yapıyor. Seyyar satıcıları, eski binaları ve 
genellikle tasarımcıların yaşadığı evlerin bu-
rada olması nedeniyle bu bölgeye çingene 
mahallesi deniyor. Ancak, Kopenhag’da 
çingene sözü sadece özgür ruhlu insanlar 
için kullanılıyor.  

ALIŞVERİŞ KEYİF
Kopenhag’daki tasarım mağazalarında 

genellikle İskandinav tarzı mobilya ve ak-
sesuarlar satılıyor. Hepsi tasarımcı imzalı 
olan ürünler arasında Karim Rashid, Pa-
tricia Urquiola, Hans J. Wegner gibi ünlü 
isimlerin tasarımları da bulunuyor. Özellikle 
mutfak gereçleri, aydınlatmalar ve akse-
suarlar, Türkiye’deki mağazaların nerdeyse 
yarısı fiyatına satılıyor. Aldığınız ürünlere 
yüzde 25 oranında KDV ekleniyor. Ancak 
mağazaların neredeyse tamamında Tax 
Free uygulaması mevcut. Ayrıca ödediğiniz 
vergiyi geri almak için havalimanına gitmeyi 
beklemeniz de gerekmiyor, Østergade 
Caddesi’nde yer alan Illums Bolughus 
mağazasında Tax Free bankoları bulunuyor. 

TARİHİ DOKULAR
Kopenhag denince akla gelen renga-

renk eski binaların yer aldığı Nyhavn bölge-
si, deniz ürünleri satan bir çok restorana 
da ev sahipliği yapıyor. Burada yiyeceğiniz 
leziz öğle yemeğinin ardından, Magasin 
AVM’ye oradan da Lille Kongensgade 
sokağını takip ederek, sınırlı sayıda üretilen 
tasarım ürünleriyle ünlü Huks’a gidebilir-

Kopenhag’a gitmek 
için en uygun 

mevsim ilkbahar olsa 
da, bu gizemli şehrin 

her bir günü, size 
bambaşka güzellikler 

vaat ediyor.
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  Kraliyet Ailesi’nin yaşadığı 
ve parlomento binasının da yer 
aldığı Christiansborg Palace’ı 
ziyaret edin. 
  Nyhavn’dan başlayarak 
kanal turu yapın. 
  Kopenhag’a yarım saat 
mesafedeki Christiania’ya 
gidip, mimari yapıları inceleyin. 
  Viking Gemi Müzesi’nde 
Danimarka’nın tarihçesini 
öğrenin. 
  Botanik Parkı’nda 
gördüğünüz bitkilerin isimlerini 
söylemeye çalışın. 
  Frederiksborg Palace’ın 
içindeki işlemelere, vitraylara 
ve resimlere hayran kalın. 
  Sanat galerilerindeki 
muhteşem eserleri görün. 
  National Museum’da 
sergilenen heykeller için 
vakit ayırın. 

siniz. Huks’un sahibi Anne’in kocası Türk ve 
Türkiye’den geldiyseniz size çok uygun indi-
rimler yapıyor. Kopenhag’ın ünlü deniz kızı 
heykelini görmek için Osterbro’ya yolunuz 
düşerse deniz kenarında bir tur atmayı da 
ihmal etmemelisiniz. 

Kopenhag, özellikle ulaşım konusunda 
pahalı bir şehir. Metro, tren ve otobüsle bir 
durak gitmek için 8 Euro ödemeniz ger-
ekiyor. Kopenhag’a sadece alışveriş için 
gelmediyseniz ve şehirdeki müzeleri geze-
cekseniz, mutlaka Copenhagen Card al-
malısınız. Havalimanı’ndaki turizm ofisinden 
temin edebileceğiniz bu kart ile Christians-
borg Palace, Frederiksborg Palace, Nation-
al Museum gibi saray ve müzelere ücret 
ödemeden girmenizi sağlıyor. Toplu taşı-
mayı ücretsiz kullanabiliyor, city sightseeing 
otobüsleriyle şehri bedava turlayabiliyor-
sunuz. Kafe, restoran ve mağazalarda da 
indirim olanakları sunan kart, Royal Copen-
hagen Cafe ve La Glace’de ikinci içecek ya 
da yiyeceğe de yüzde 60 indirim yapıyor.  

LEZİZ TATLAR
Şehrin her köşesinde tasarım 

mağazaları görmek mümkün ancak Ko-

penhag’daki kafe ve restoranların da 
bir tasarım mağazasından kalır tarafı 
yok. Trio Şarap Evi, Vesterbrøgade’deki 
küçük bir dükkan. Akşamları bar olarak 
hizmet veren şarap evinde, tadım günleri 
de düzenleniyor. Gubi Design tarafın-
dan dekore edilen Trio’nun şarapları 
arasında Danimarka, İspanya ve Fran-
sa üzümlerinin karışımından hazırla-
nan Marchia’da bulunuyor. Departmant 
Store’ların içinde yer alan kafe ve resto-
ranlar, alışverişten yorulanlara hizmet 
veriyor. Scarpetta Restoran, Royal Cafe, 
Joe&The Juice, You&Me Brasserie bu 
mağazaların en ünlüleri. Bedava internet 
olanağı da sunan bu kafe ve restoran-
lar, dekorasyonlarıyla da ilgi çekiyorlar. 
Oldukça keyifli ve rahat zaman geçire-
ceğiniz bu mekanlar arasından Scarpetta 
Restoran’ın deniz mahsüllü spagettisini 
ve Joe&The Juice’ın meyveli kahvesini 
mutlaka denemelisiniz. Yemek çeşitliliği 
arıyorsanız Nyhavn ve Nørreport bölge-
sindeki restoranlara bakmanız gerekiyor. 
Dışarıdan oldukça pahalı gözüken resto-
ranların bile uygun fiyatlı olduğunu göre-
ceksiniz. 

Mutlaka Yapın…

Evinizin
EN RAHAT

KÖŞESİ
COMODO

Comodo köşe takımı geometrik hatları ve 
bohem havasıyla sizi kendine hayran bırakmaya 

hazır. Evinizde İskandinav rüzgarları estirecek 
Comodo tarzı, zengin kırlent seçeneğiyle de 

tam oturma odanıza göre.
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Şehirler kalabalıklaştıkça yaşam 
alanları da metrekare olarak küçülüyor 
ve daralıyor. İnsanoğlu da bu değişime 
uyum sağlayarak yenileniyor. Ilia 
Stüdyo 40, günümüz evlerinin dar 
metrekareleri yaşam alanlarında, size 
sonsuz konfor sunmak için tasarlandı. 
Bu nedenle de, her bir detayı 
sizin hayatınızı kolaylaştırmak için 
düşünüldü. Köşe koltuktaki USB şarj 
ünitesi, yatak özelliği, depolama alanı, 
kumandalık ve gazetelik... 
Günümüz tasarım anlayışına farklı bir 
boyut katan Ilia, konforun tanımını da 
değiştiriyor. Ilia’nın çok fonksiyonlu 
pufu ise hem sehpa, hem depolama 
alanı hem de çalışma masası olarak 
kullanılabiliyor. 

DAHA KÜÇÜK EVLER
DAHA BÜYÜK ÇÖZÜMLER

Ilia Serisi
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