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Singer 170. Yıl Sergisi 
İstanbul'dan sonra 
șimdi Ankara’da!
Singer 170. Yıl Sanal Müze, 
Singer’le 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 
2022 İlkbahar-Yaz modası ve 
daha fazlası 
bu sayıda!



Singer 170. Yıl Sergisi 1 Nisan’da Ankara’da kapılarını açıyor.
Yaz sonuna kadar Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçileri ile 
bulușacak olan sergimizde, 170 yıllık hikayemizi zamanın dikiș 
makinaları ile birlikte deneyimleyebilirsiniz.

SINGER
170. YIL SERGİSİ 
İSTANBUL'DAN
SONRA ȘİMDİ
ANKARA’DA!
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170 yıllık dikiș așkımızı ve yolculuğumuzu artık sanal ortamda da 
ziyaret edebilirsiniz. 

Sergimizi singer.com.tr adresinde gezebilir, yolculuk hikayemizi 
dinleyebilir, Singer 170. Yıl Sanal Müze’yi her an, her yerde 
keșfedebilirsiniz.

DİKİȘ AȘKINA 
DAİR HER ȘEY 
SINGER 170. YIL 
SANAL MÜZE'DE!

Şimdi gezmek için tıklayın!

https://sanalgezinti.com/yeni/singer-koc-muzesi-sergi/index.html
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SINGER'DEN 
8 MART DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜ'NE 
ÖZEL AKTİVİTELER

Maltepe 
Piazza AVM

Kadınlar gününü Maltepe Piazza 
AVM’de de kutladık. Düzenlediğimiz 
workshopta kitap ayracı dikimi çalıștık.

İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü coșkuyla kutlarken, 
bu güne özel olarak Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlediğimiz 
etkinlikte 100 Singer kadını ve çocukları ile 170. Yıl sergimizi gezdik, 
birlikte yaratıcı workshoplar gerçekleștirdik.

Ankara Optimum AVM

Workshop serimizin bir diğerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak 
Ankara Optimum AVM'de 5-6-7-8 Mart tarihlerinde düzenledik. Kadınlarımız ile 
birlikte keçeden kitap ayracı, maske dikimi ve saç bandı dikimi çalıștık.
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ÜNİVERSİTELİ
GENÇLERLE
BULUȘUYORUZ

Eskişehir Teknik 
Üniversitesi

22 Mart’ta Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım 
Bölümü’ndeki gençler ile Singer 
Tasarım Yarıșması’nda bir araya 
geldik.

İstanbul 
Ticaret 
Üniversitesi

Moda Tasarım Bölümü 
öğrencileri ile 25 Mart 
tarihinde buluștuk.
Makas kılıfı, alıveriș çantası, 
cüzdan dikimi için yaratıcı bir  
workshop gerçekleștirdik.



Dikiș dikmenin hayatınıza katacağı güzellik ve kolaylıkları keșfetmek için 
beklemeyin. SINGER SM024 serisinin 3 farklı renk seçeneğinden biriyle ilk 
adımınızı atın ve dikiș dünyasını keșfe çıkın.

YENİ BAȘLAYANLARIN 
HAYATINI DEĞİȘTİREN 
SINGER SM024 SERİSİ
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• 24 farklı dikiș ve dekoratif desen 
• 4 adımda ilik açabilme,
• Düğme ve fermuar dikebilme
• Overlok dikiși
• Çift iğne ile yan yana 
   paralel dikiș dikebilme (reçme dikiși)
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SINGER SM024 İLE 
DİKİȘE BAȘLAMAK
ÇOK KOLAY!
Youtube kanalımızdaki 
temel eğitim videosunu izleyin.
Singer SM024 temel eğitim videomuza @SingerTurkiye 
hesabından ulașabilirsiniz. Makinayla yapabileceklerinize ve 
dikișin pratikliğine inanamayacaksınız.

3:35 / 1:17:35

Singer SM024 Genel Tanıtım SHARE SAVE 

Singer Türkiye 
110 B abone

Abone Ol

https://www.youtube.com/watch?v=9E4OFlWNGPo&t=13s


ELDE DİKİȘİN
SINGER HALİ:
YENİ SINGER
MİNİ EL DİKİȘ
MAKİNASI
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Hafif ve ergonomik tasarımıyla 
yenilenen Singer mini el dikiș 
makinasıyla hemen tanıșın, 
dilediğiniz her yerde, her an 
kıyafetlerinizi kolayca onarın. 
Ufak dikișlerinizi ona bırakın.



GÜÇLÜ TASARIMI İLE 
SINGER SC220 
KIRMIZI
Dokunmatik olarak seçebileceğiniz 402 farklı dekoratif dikiș seçeneği ve 
yazı karakteri ile mükemmel sonuçlara ayak pedalı kullanmadan bir tușla 
pratik ve basit bir șekilde ulașın.
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• Yazı karakteri ile yazı yazabilme 
• Otomatik iplik takma 
• Tam devir 
• Hız ayarlama tușu 
• Programlanabilir iğne așağı/yukarı pozisyonu 
• Tek adımda otomatik 10 çeșit ilik açabilme 
• Dișli düșürme 
• Start/stop tușu ile pedalsız çalıșabilme 
• LCD ekran 
• Tușlarla desen seçebilme
• Ayarlanabilir dikiș genișliği ve uzunluğu 
• Çift iğne güvenliği 
• Serbest kol dikiși 
• Esnek dikiș (penye dikiș) 
• Geri dikiș 
• İșaretli iplik geçirme yolları 
• 6 dahili baskı ayağı

Kaçırmayın!
SINGER SC220 temel eğitim videosu çok yakında 
Youtube kanalımızda!



• Yapay zekâ teknolojisi
• Konușma tanıma
• Projektör
• Dikiș ve nakıș ön izleme
• Çizgi ve ızgara kılavuzları
• Kamera
• Süsleme aparatı
• mySewnet™

Dünyada Yapay Zekâ ile 
Tasarlanmış, İlk Dikiş Makinası: 
PFAFF® creative icon™ 2
Ev dikiși endüstrisinde dünyada bir ilk olan yapay zekâ ve sesli komut 
özellikleri ile sizinle en üst düzeyde bağlantı sağlayarak dikiși izler ve sözlü 
komutlara tepki verir. Yükseltilmiș mikro ișlemcisi ile buluttaki bilgileri sürekli 
ve otomatik olarak ișler, makina performansını geliștirir, dikiși ve nakıșı 
tasarımda en üst düzeye tașır. 

ÇIĞIR AÇAN 
MÜKEMMELLİK
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Yapay zekâ teknolojisi, sesli komut özelliği ve dünyanın tek bulut 
tabanlı nakıș yazılımı mySewnet™ ile makinanızla iletișiminizi de 
bașka bir boyuta tașıyor.
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• 10.1’’ renkli tablet ekran
   (sektöründeki en büyük ekran)
• Titreșimi önleyen özel taban tasarımı
• Kumaș kalınlığını ölçme sensörü
• Nakıș ünitesi takılı iken dikiș dikebilme
• En ince ipliklerle bile mükemmel sonuçlar 
   elde etmek için geliștirilmiș ActivStitch™

   teknolojisi

Mükemmeli Hayal Edin

Dahili Projektör
Piko ve nakıș desenlerini kumașa yansıtarak 
konumlandırma özelliği ile mükemmel 
sonuçlar elde edebilirsiniz.
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BU BAHAR RENGE 
DOYUYORUZ
Modanın önde gelen tasarımcılarına göre, gökkușağında turuncu ile 
mavi arasında geçen bir 2022 baharındayız. 

Kireç yeșilinden, radyant sarıya, klasik Kelly yeșilinden gün batımı 
turuncusuna her biri kendine has tonlar, İlkbahar/Yaz 2022 
podyumlarında yerini aldı. Doygun tonlarda mavileri de sık sık 
göreceğimiz renkli bir sezon bizi bekliyor.

Bahar heyecanının bașlaması ile bu keskin tonların büyüsüne kapılmak 
çok kolay. Siz de tasarımlarınızda bu renkleri gönül rahatlığı ile 
kullanabilirsiniz.

Kelly YeşiliKraliyet Mavisi

Radyant Sarı

Gök Mavisi

Sıcak Portakal

Canlı Misket
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SEZONUN ÖNE ÇIKAN 
MODA TRENDLERİ
Beyaz 
Takımlar
Evden çalıșmaya 
bașladığımızdan beri takım 
elbiseler moda radarından 
çıkmıș olabilir, ancak bu 
baharda geri dönüșünü 
kutlayabiliriz. 

Tamamen beyaz ve gösterișli 
vurgularla tamamlanan 
takımlar, ișe gidip gelme 
ihtimalinizi çok daha 
katlanılabilir ve cazip hale 
getirebilir. 

Likit Metal
Görünüm
Bu sezon, pula ve payete bir 
süreliğine veda edebiliriz. 
Erimiș metal hissi uyandıran, 
kendinden parıltılı yeni nesil 
kumașlar, ıșıltıya çok daha incelikli, 
yetișkin ve çağdaș bir yaklașım 
olarak karșımıza çıkıyor, üzerimizden 
zarafetle akıyor.

Fosforlu 
Sarılar
Bej tonlarını sevenler șöyle 
dursun. Gardıroplarımıza 
girdiğinde kaybolma ihtimali 
olmayan neon sarı, 
önümüzdeki baharın ve 
yazın en sıcak tonlarından 
biri olmaya aday. 

Baștan ayağa giyildiğinde 
efsane bir görüntü 
yakalanabilir. 
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Kaynak: Glamour UK



Düşük Beller
Yüksek belli kotlar on yıldan fazla 
bir süredir gardıroplarımıza 
hükmediyor olabilir, ancak 2022 
baharında düșük bel ön saflara geri 
dönüyor. Düșük bel demișken, 
alçak bir etek seçip onu uzun bir 
üstün altına saklamanın bir trend 
değeri yok. Trende uymak için 
gardırobunuzdaki üstleri kırparak 
kullanmayı tercih edebilirsiniz. 

Pileli 
Etekler
Bu sezonun 
podyumlarından çıkan en 
giyilebilir trendlerden biri 
kușkusuz pileli etekler. 
Baskılı, düz, renkli, 
monokrom veya örgü ile 
eșleștirilmiș olarak 
kullanabilirsiniz. 

Kocaman
Çantalar
Minik çantalarla ilișkimizi artık 
resmi olarak bitirebiliriz. Çünkü 
bu sezon en büyük, en hantal 
çantalar sokakları kasıp 
kavuracak. 

Durușumuz için ne kadar iyi bir 
haber olduğu tartıșılsa da, son 
yıllarda ufacık çantalarımıza 
doldurmak için uğraștığımız 
sonsuz "gerekli" șeylerimiz için 
harika bir haber. 

Kaynak: Glamour UK
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DOĞAYI EVİNİZE 
DAVET EDİN
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Doğayla ve çevremizdeki dünyayla olan bağlantımız, 
hiç pandemi sırasında ve sonrasındaki kadar
önemli olmamıştı. Uzun süre içeride kalmaya 
mahkum olduktan sonra, doğanın bizi canlandıran 
gücünün değerini anladık.

Artık evlerde bitkilerin yanı sıra, terakota ve yeșil tonların ağırlıklı 
kullanımı ile iç mekanlarımızda doğanın harmanlandığını daha 
fazla görüyoruz. Yeșil kadife kanepeler, adaçayı veya zeytin 
boyalı duvarlar veya jüt dokulu kilimler bu trendin en göze 
çarpan unsurları.

Yeşille dekorasyona daha ılımlı bir
yaklaşım isterseniz, adaçayı ve 
mineral bazlı yeşil tonları ile 
doğayı evinize davet edip iç mekanlarınızı 
zenginleştirebilirsiniz. 

Tamamen yeșile bürünmüș bir oda biraz göz korkutucu geliyorsa ya da rengi seviyorsanız 
ancak kalıcı değișiklikler yapmak istemiyorsanız, minderlerinize, yatak örtülerinize, 
perdelerinize, yastıklarınıza ve vazo, șamdan gibi dekoratif eșyalarınıza doğal tonlarda yeșiller 
ekleyebilirsiniz. 
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Bu bahar, eski parçalarınızı yepyeni giysilere ve
tatlı-küçük aksesuarlara dönüștürmenin tam 
zamanı.“Gömlek Elbise” ve “Rengarenk Bandana” 
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!

Fotoğraf: @annabelrosendahl

http://kendimodaniyarat.com/geri-donusum-gomlek-elbise
http://kendimodaniyarat.com/rengarenk-bandanalar


/SingerTurkiye

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

Singer'le nice 170 yıllara...


