
170. yılımızı așkla
ve coșkuyla kutladık.
Singer 170. Yıl Sergisi,
Singer'le Dikiș Așkına
Belgeseli, Lansman Gecesi,
Singer'le AstroStil ve
Daha Fazlası
Bu Sayıda!
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Dikiş aşkımızın 170. yılını 
gururla ve coşkuyla kutladık.
Aralık ayında Koç Müzesi'nde düzenlediğimiz muhteșem kutlama 
gecesinde, 170. yılımıza özel hazırladığımız sergimizin açılıșını ve 
belgeselimizin lansmanını yaptık. Moda ve tekstil dünyasının önde gelen 
isimleri ve basının katılımı ile renklenen geceye Zeynep Özyılmazel'in 
harika performansı ile coșku kattık. Singer'le nice așk dolu yıllara...

SINGER 170.YIL
LANSMAN 
GECESİ

1 2

Hakan Akkaya Sinem Kınran Parlak

Zeynep ÖzyılmazelR. Sertaç KayserilioğluRaşit Bağzıbağlı



Geçmișten bugüne hikayemizle, en özel Singer ürünlerinden bir 
seçkinin yer aldığı Singer 170.Yıl Sergisi, 16 Șubat 2022 tarihine 
kadar Koç Müzesi'nde ziyaret edilebilir. Sergimiz İstanbul'dan 
sonra Ankara Koç Müzesi ve Türkiye'nin farklı illerini dolașacak, 
çok yakında online ziyaretlere de kapılarını açacaktır.

SINGER 
170.YIL SERGİSİ
KOÇ MÜZESİ'NDE!
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Derya Baykal



Singer tarihinde bir ilk olan, 170 yıllık serüvenimizi 
ve heyecanımızı moda sektörüne imzasını atmıș 
isimlerle paylaștığımız Singer'le Dikiș Așkına 
belgeselimiz yayında. 

Belgeselimizi, #singerturkiye YouTube kanalımızda 
ya da Șubat sonuna kadar Habitat TV'de 
izleyebilirsiniz!

"SINGER'LE 
DİKİȘ AȘKINA"
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https://www.youtube.com/watch?v=RlmV6CW-Bow&t=1909s
https://youtu.be/RlmV6CW-Bow


Twitburç Zeynep Turan’ın önerileri 
ve Damla Toral'ın tasarımlarıyla 
burcunuza özel stil önerileri.

Twitburç Zeynep Turan ve Damla Toral iș birliğiyle 
gerçekleștirdiğimiz burçlara özel moda tüyoları ve kıyafet
dikimi videolarımıza burçların üstüne tıklayarak ulașabilirsiniz.

Burcunuza özel moda tüyolarını kaçırmayın. Her ay 
yayınlanacak AstroStil yarıșmalarına katılarak burcunuzun 
sembolünün de ișleneceği hediyelerden birini kazanma șansı 
yakalamak için #singerturkiye Youtube ve Instagram 
hesaplarımızı takipte kalın.

SINGER'LE 
ASTROSTİL

Videoları izlemek için tıklayın
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/SingerTurkiye

https://www.youtube.com/watch?v=vdfeWedQxMg
https://www.youtube.com/watch?v=I8dFYda4P4A
https://www.youtube.com/watch?v=Bx-t5Q0E75c
https://www.youtube.com/watch?v=KwV0qxPb3qg
https://www.youtube.com/watch?v=daUV4qEJ_PU
https://www.youtube.com/watch?v=9NY1iuY3PDc
https://www.youtube.com/watch?v=m0OA0TLlXK4
https://www.youtube.com/watch?v=gMn1z8Ci42o
https://www.youtube.com/watch?v=HysSZSf1lqo
https://www.youtube.com/watch?v=iRSC7SHQKVw
https://www.youtube.com/watch?v=HH33pqmMpDk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=WOKxPlkzW40


Migros ile gerçekleştirdiğimiz
iş birliği dahilinde çektiğimiz 
“Temel Beden Kalıbı” 
videolarımızı Migros TV’de 
izleyebilirsiniz.  

Bu videolarda, bedene özel kalıplar çıkarmak isteyen herkes 
için penssiz temel beden kalıbı üzerinden hazırlanacak 
bluz kalıbının çıkarılması, kumașa aktarımı ve dikim 
așamalarını sizlerle paylașıyoruz.

MİGROS KADIN
AKADEMİSİ'NDEYİZ

Eğitim videolarını izlemek için tıklayın!
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https://migrostv.migros.com.tr/kadin-akademisi/penssiz-temel-beden-kalibi-ile-bluz/penssiz-temel-beden-kalibinin-kumasa-aktarimi2/penssiz-temel-beden-kalibinin-kumasa-aktarimi/


SINGER C5205 SERİSİ
80 değișik dikiș ve dekoratif desen, 6 mm zigzag genișliği, tek adımda 
6 modelde ilik açma ve daha birçok dikiș özelliği ile Singer C5205 serisinden 
istediğiniz rengi seçebilir, pratik dikiș becerilerinizi geliștirebilirsiniz.

PROJE VE 
HOBİLERİNİZE 
SINGER’LE RENK KATIN

C5205-TQ

C5205-CR

C5205-GR

C5205-PR
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SINGER S0705 VAKUMLU OVERLOK

• 4/3/2 iplikle dikiș
• 15 çeșit dikiș
• Ekstra baskı ayağı yüksekliği
• Dikiș emniyet kilidi
• Çok amaçlı standart baskı ayağı
• Opsiyonel ayak kullanımı
• Dakikada 1300 dikiș
• Kenar kıvırma özelliği
• Dahili 2 iplik dönüștürücü
• Çöp tepsisi

PROFESYONELLERİN
HAYATINI 
KOLAYLAȘTIRAN
MAKİNA
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Hava ile lüperlere iplik geçirme, çift 
pozisyonlu iğne iplik geçiricisi, LED ıșık, 
diferansiyel besleme ile dikiș sürecini 
kolaylaștıran vakumlu overlok 
modelimizden vazgeçemeyeceksiniz.



• Açılır kapanır askı sistemi ile yer 
   kaplamayan askılık
• Depoda su kalmadığında buharlama
   makinasının kendini otomatik kapama özelliği
• 4 tekerlekli sistem ile dönerek
   hareket edebilen sistem
• Koruyucu eldiven ile tehlikesiz 
   ütü yapma olanağı
• Yüksek buhar gücü ile giysilerinizde 
   hijyen sağlayabilme
• Buhar oranı 28-35gr / dk

SINGER
STEAMWORKS CLASSIC
Kumașlara zarar vermeden kırıșıklıkları gideren ve 
kokuları yok eden Singer Steamworks, aynı 
zamanda uzun buhar hortumu ile yatakların, 
çarșafların ve yastıkların her köșesine ulașarak hızlı 
ve güvenli bir șekilde günlük sterilizasyon yapmanızı 
da sağlıyor. 60 dakika boyunca kesintisiz buhar 
vererek, tıpkı bir hava nemlendirme cihazı gibi 
odanızın havasını nemlendiriyor ve çok yönlü 
fonksiyonlarıyla ütüyü bașka bir boyuta tașıyor.

ÜTÜDE BAȘKA 
BİR BOYUT 
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SINGER SM024 İLE 
DİKİȘE BAȘLAMANIN 
EN PRATİK YOLUNU 
KEȘFEDİN
SINGER SM024
KIRMIZI-YEŞİL-TURKUAZ
24 farklı dikiș seçeneği ile basit onarımları ve 
değișiklikleri kolayca yapabilirsiniz.

17 18

• 4 adımda ilik açabilme
• Düğme ve fermuar dikebilme
• Overlok dikiși
• Çift iğne ile yan yana paralel dikiș
   dikebilme (reçme dikiși)



• Renk birleștirme özelliği ile bir seçiște birden fazla desene ait 
   aynı renkleri aynı anda ișleme
• Desenlerde büyültme, küçültme, aynalama, kopyalama, 
   sıra olușturma, döndürme, özel șekil dizaynları verebilme 
• Desenlerde Resize: Ekstra büyültme ve küçültme
• Kolay ve pratik nakıș deseni seçimi

PFAFF CREATIVE ICON
780 adet dekoratif dikiș özelliğine sahip bu bașyapıtta, özel tasarımlarla 
sonsuz dekoratif dikiș olanağı, sonsuz hafıza, art arda desen 
kombinasyonları ile yeni kombine dekoratif dikișler olușturma,
360x260 mm büyüklüğünde nakıș alanı ile yaratıcılığınızı geliștirmek için 
geniș bir alan bulacaksınız. 

TEKNOLOJİYİ DİKİȘLE 
BULUȘTURAN 
BAȘYAPITLA TANIȘIN
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HAYAL GÜCÜNÜZÜ 
DİJİTALE TAȘIYIN

Sektördeki en dengeli çalıșma alanı aydınlatması ile yüksek kalitede 
LED aydınlatma teknolojisi ve 427 adet dikiș ve dekoratif dikiș.

• 30 adet kișisel hafıza ve flash bellek ile desen yükleme özelliği
• 10 adet baskı ayağı
• Düz dikiș iğne plakası ve sensör sistemi
• Otomatik iğneye iplik geçirme özelliği 
• Otomatik iplik kesme
• 3 ayrı ayak seçeneği ile serbest kol hareketiyle kapitone çalıșması yapabilme
• 4 adet yazı karakteri
• 1 adet dekoratif yazı karakteri
• 9 farklı modelde tek kademede otomatik ilik açabilme özelliği 
• Sensörmatik ilik açabilme özelliği
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PFAFF QUILT 
EXPRESSION 720
Hayallerinizi dikișe dönüștürmek için 
ihtiyaç duyduğunuz tüm dijital 
özelliklerle sahip olun.



Bu yılın kıș modası, zamanın değișim ruhunu yansıtıyor ve modacılar 
ruh halimizi iyileștirecek tasarımlarla podyumlara çıkıyor. Zaman, atık 
kumașlardan modeller, dijital podyumlarda doğaçlama defileler gibi 
proaktif, parlak ve cesur fikirlerin zamanı.

İște sezonun, renk sıçramaları, göz alıcı desenler, vintage esintili geri 
dönüșler ve daha fazlası ile ruhunuza iyimserlik katacak moda trendleri.

ȘİMDİ MODA, MODU 
YÜKSEK TUTMAK

Geometri 
Sınıfı
Kıș gardırobunuza cesur 
renkler ve șekillerle anında 
neșe katacak parçalar 
ekleyin. Ya da soğuk ayların 
olmazsa olmazı siyah 
paltoların altında göz alıcı 
bir dünya yaratın. 

Bu kıș geometriyi 
üzerinizde tașıyın.

Kayak Şıklığı
Heyecan verici yamaçları, günlük hayatınıza tașıyan biraz da 
abartılı bir yaklașım. Bu trend için büyük boy șișme kabanlar, 
uyumlu kar pantolonları, koruyucu gözlükler ve desenli 
örgüler ișinizi görecektir.
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Renklerin 
Çarpışması
Hem Instagram hem de podyumlar 
bizi doygun renk tonlarının bir 
kombinasyonunun o kadar da kötü
bir fikir olmadığına ikna etti. Pembe 
ve neon turuncu, mor ve güneș sarısı, 
yeșil ve kobalt mavisi birlikte 
kullanıldığında zor geçen bu zamanlarda 
gardırobunuzu aydınlatmak, hayatınıza 
biraz renk getirmek için eğlenceli bir yol.

İkisi Bir Arada
En sevdiğiniz eteği size özel dikilmiș bir pantolonla 
kombinlemeye ne dersiniz? 

Podyumlarda, sokak stili yıldızlarında ve ünlülerin 
fotoğraflarında sıkça karșılaștığımız bu basit stil tüyosu 
ile eteklerinizi ve elbiselerinizi yıl boyunca giyebilirsiniz.

Elleri Yükseltin
Hava nasıl olursa olsun, sizi hem sıcak 
tutacak hem de görünümünüzü 
yükseltecek trend, uzun deri bir eldiven. 
Bu çok yönlü aksesuarı gardırobunuza 
ekleyerek görünümünüze drama katın. 
Eldiven giymenin en güzel yolu, kısa kollu 
bir bluz veya gömlek ile kullanmaktır.
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Cesaretle Var Olmak ve Kişisel Yaratıcılık
Pantone yılın rengini açıkladı. Yaratıcı ruhumuzu canlandıran, kaygısız bir 
özgüven, neșeli bir tavır ve cüretkar bir merak sergileyen, değișen dünya 
düzeninde hayatımızı yeniden yazarken bize yeni bir vizyonun ilhamını 
veren Very Peri.

2022’nin rengi olarak belirlenen Very Peri moru, dönüștürücü zamanlardan 
geçerken, içinde bulunduğumuz anın ve geçiș sürecinin küresel ruhunun 
bir simgesi olarak lanse edildi. Bu yıl modadan dekorasyona, kișisel 
bakımdan kozmetik ve hobi ürünlerine kadar birçok yerde Very Peri 
rüzgarı esecek.

İȘTE 2022 YILININ 
RENGİ: Very Peri

PANTONE 17-3938 TCX Very Peri
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EVİNİZE KÜÇÜK 
BİR DOKUNUȘ: 
PERDELEME

Hafif ve esnek olduklarından, odalar 
arasındaki geçiș alanının boyutunu 
gerektiği gibi ayarlamanıza izin 
verirler. 

Rengarenk kumașlar, sade tüller 
veya farklı desenlerle dikebileceğiniz 
modern perdeleri kullanarak küçük 
bir dokunușla evinizde bir 
yenilenme sağlayabilir, odalarınızda 
derinlik yaratabilirsiniz.

Entegre odaların daha ișlevsel olduğu ve alandan en iyi 
șekilde yararlanılmasına olanak sağladığı bir gerçektir. 
Yine de, görsel sürekliliği koruyarak ayrı alanlar 
yaratmanızı hiçbir șey engelleyemez. Aynı iç ortamı 
paylașan fakat farklı amaçlarla kullanılan alanları 
sınırlamak için perdeler mükemmeldir. 
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İhtiyaç duyduğunuz tasarım ve dikiș tüyoları 
bir tık uzakta. Her sezonun vazgeçilmez parçaları 
olan “Kumaș Etek” ve “Kapüșonlu Sweatshirt” 
yapımı için görsellere tıklayın. 

Adımları takip ederek, kıyafetlerinizi dilediğiniz 
renk ve desende kumașla tasarlayın, Singer’le 
kolayca dikin, kendi modanızı yaratın.
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KENDİ 
MODANI 
YARAT!

http://kendimodaniyarat.com/giysi/kumas-etek-yapimi
http://kendimodaniyarat.com/giysi/kapusonlu-sweatshirt-yapimi


/SingerTurkiye

Birbirinden renkli sayfalar, favori ürünler ve sezon trendleri ile 
önümüzdeki sayıda yeniden bulușmak üzere!

Singer'le nice 170 yıllara...




