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H. İnanç KABADAYI
EgeYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı

EgePlus dergimizin 4. sayısı ile yeniden karşınızdayız. Zamanı
yönlendirmek ya da duraklatmak mümkün değil. Bir önceki
sayımızdan bu sayımıza kadar birçok yenilik oldu. Satışları halen
devam eden ve kaliteyi yaşamla buluşturan Batışehir projemiz geride
bıraktığımız yıl içerisinde birçok başarıya imza attı. Bu başarıların en
büyük mimarı olan sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız...

S

evgili EgeYapı Group dostları…

yoruz. Satışlarına devam ettiğimiz Batışehir’de

Son yıllarda yaptığımız atılımlardaki ve

bir yandan yaşamın başlaması ve devam et-

altına imzamızı attığımız projelerdeki

mesiyle birlikte EgeYapı Group olarak yeni

temel hedefimiz “EgeYapı’nca İyisini Yapar”

projelerimize de start verdik. Önümüzdeki dö-

yaklaşımıyla insan ve yaşam odaklı çalışma-

nemde Kağıthane’ye yeni bir soluk getirecek

larla bize güvenen müşterilerimize kaliteli bir

karma kullanımlı projemizi sizlerle paylaşmayı,

yaşam sunmak. Şehrin koşuşturmacası, iş

ardından Yedikule’de İstanbul’un tarihi ve tu-

hayatının yoğun temposu derken tüm gün

ristik yapısından ilham alan ve kentin dokusuna

bir kaos içerisinde geçiyor. Nefes alabilecek,

saygılı bir proje yaparak turizm ve turizmi des-

dinlenebilecek tek alanımız evlerimiz kalıyor.

tekleyici ünitelere yer vermeyi hedefliyoruz.

Orada geçirilen kısıtlı zamanı en rahat ve en

EgePlus dergimizin bu sayısında gizemli coğ-

iyi şekilde geçirmelerini sağlayacak projeler

rafyalar hakkında bilmediğiniz birçok şeye

planlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve içerisinde

tanık olacak, farklı tasarımları ile görenleri

yaşamın sürdüğü projeleri bu doğrultuda ken-

hayrete düşürecek mimari yapılara hayran

dimize referans ediniyoruz. Gücüne her daim

kalacak, modaya öncülük edecek tüyolara

inandığım aile olma bilinci sayesinde ortaya

ulaşacak, farklı lezzetlerle yemek masalarınızı

çıkan sinerji bizleri cesaretlendirerek daha gü-

renklendirecek ve teknolojinin son şaheserle-

zel işlere imza atmamıza olanak sağlıyor.

rinin cazibesine kapılacaksınız.

Yeni umutlar ve güzel beklentilerle başladı-

Sizleri yanı başınızdaki yerlerden uzak diyar-

ğımız bu yılda da EgeYapı Group olarak yeni

lara keşfe çıkaracağımız yazılarımızı keyifle

projelerimizi sizlerle paylaşmak için gün sayı-

okumanızı dilerim.
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İNANÇ KABADAYI,
III. İNŞAAT VE KONUT
KONFERANSI’NDA
KONUŞTU
EgeYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç
Kabadayı, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye ve
dünya ekonomisindeki büyüme oranlarını değerlendirerek
gayrimenkul ve sanayi sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki
önemine dikkat çekti.
İnşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini
belirten İnanç Kabadayı, “Konut üretimindeki hızlı büyüme, Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Köprü ve Körfez Projesi
gibi uluslararası alanda ses getiren projeler ile önemli bir büyüme ivmesi yakalayan inşaat sektörü önümüzdeki birkaç yıl
içinde de Türkiye’nin etkinliği yüksek sektörü olacak’’ dedi. İnşaat sektöründeki son gelişmelere ışık tutan; katılımcıları
ve gündem maddeleri ile inşaat sektörünün enformatik gelişimine katkıda bulunan İnşaat ve Konut Konferansı’nın
üçüncüsü Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirildi. İnşaat sektörünün geleceğinin tartışıldığı, sektör ile ekonomik konjonktür
arasındaki bağlantının farklı oturumlarda masaya yatırıldığı, Türkiye’nin önde gelen sektör profesyonellerini buluşturan
konferansta EgeYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da konuşmacılar arasında yer aldı. İnanç
Kabadayı, ‘’Ekonomik Konjonktüre Yön Veren Sektör Olarak Küresel-Makro İlişkiler, Bölgesel-Mikro Dinamikler ve
Sektör Etkileşimleri’’ başlıklı konuşmasında, Türkiye ve dünyadaki ekonomik büyümeyi değerlendirdi. Sanayi ve inşaat
sektörlerinin Türkiye ekonomisindeki önemine vurgu yapan İnanç Kabadayı, Gayrisafi yurt içi hasıladan yüzde 4-5
oranında pay alan inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Batışehir’de 5 Saatte
150 Milyon TL’lik Satış!
“Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım” projesi seçilen
Batışehir’in alışveriş caddesinde bulunan dükkân ve
mağazalarının ihalesinde 5 saat içerisinde 150 Milyon
TL’lik satış gerçekleştirildi.
Açık arttırma usulü ile gerçekleştirilen ihalede, 121 adet
ticari alandan 80 dükkân ve mağaza çıkış fiyatlarından
ortalama yüzde 30 değer artışı ile 600 bin TL ve 7 milyon
170 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldı. Emlak Konut
güvencesiyle, EgeYapı Group ve EPP tarafından İstanbul
Bağcılar’da hayata geçirilen Batışehir projesinin alışveriş
caddesi BatıCadde’de bulunan ticari alanların açık artırma
usulüyle gerçekleştirilen ihalesinde 5 saat gibi kısa bir süre
içerisinde 150 milyon TL’lik bir ciro ile büyük bir başarıya
imza atıldı. Ön talep aşamasında yoğun başvurunun
gerçekleştiği ihalede 600 bin TL ve 7 milyon 170 bin TL
satış bedelleri üzerinden 9 m2 ile 2 bin 200 m2 arasında
değişen 80 ticari ünitenin satışı gerçekleştirildi.
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Yeni kağıthane Projesi için
Talep Toplamaya Başladı
EgeYapı Group, İstanbul’un çehresi değişen ilçelerinden
Kağıthane’de inşa edeceği; konut, ofis, ticari üniteler ve
zengin sosyal yaşam alanlarından oluşacak Kağıthane’deki
projesi için ön talep toplamaya başladı.
Batışehir ve Pega Kartal gibi gayrimenkul sektörüne yeni bir
bakış açısı kazandıran projelere imza atan EgeYapı Group;
Kağıthane’deki karma kullanımlı yeni projesi için ön talep
toplamaya başladı. Konut, ofis, ticari üniteler ve sosyal yaşam
alanlarından oluşacak ve bölgenin çehresini değiştirecek yeni
proje ön talep döneminde ev sahibi olmak isteyenlerden
yoğun ilgi görüyor.

Şehrin kalbinde, mahalle
sıcaklığında bir yaşam!
Kağıthane; Maslak, Levent, Beşiktaş, Taksim ve Mecidiyeköy gibi
İstanbul’un önemli merkezilerine yakınlığı ve E-5, TEM gibi ana
arterlere kolay ulaşım imkanı sağlayan lokasyonu ile mahalle
sıcaklığında bir yaşamın kapılarını aralayacak proje ön talebe özel
avantajlı fiyatlarından yararlanmak isteyenleri bekliyor.

2015 Dolu Dolu
Bir Yıl Olacak

Hayata geçirdiği projeleri ile alanındaki başarısını her
seferinde tekrar tekrar ortaya koyan ve projeleri ile
büyük beğeni toplayan EgeYapı Group 2015 yılında
da yeni projeleri ile dikkatleri üzerine çekecek.
Gayrimenkul sektörünün deneyim ve bilgi
birikimine sahip lider firmalarından EgeYapı
Group çatısı altında ve “EgeYapı’nca İyisini
Yapar’’ yaklaşımı doğrultusunda önümüzdeki
dönemde Yedikule ve Kâğıthane’de karma
projeler gerçekleştirecek. Yedikule’de turizmi
destekleyen unsurları ön plana çıkaracağı
proje için dünyanın farklı yerlerinden çok
sayıda danışmanlık hizmeti alındı. Üzerinde
hassasiyetle çalışılan bu proje İstanbul’a değer
katacak özel bir konsepte sahip olacak. 550 milyon
yatırım değeri taşıyacak olan Kağıthane projesini ise
Haziran ayında ön satışa çıkması planlanıyor.
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Batının En
Modern Projesi
EgeYapı Group’un Bağcılar’da hayata geçirdiği;
“Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” ödüllü
ve dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından biri
tarafından “Getiri Potansiyeli En Yüksek Projesi”
seçilen ve ilk 2 etabı teslim edilen Batışehir’de,
3. etabın teslimleri için geri sayım başladı.

E

geYapı Group ve EPP tarafından Emlak Konut
güvencesiyle hayata geçirilen “Batışehir” projesi,
tasarımı, lokasyonu, yeşil alanı ve sunduğu sosyal

hizmetlerle sakinlerine eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Avrupa’nın en büyük karma kullanım projesi olma özelliği
taşıyan Batışehir, kimileri için büyük ayrıcalıklarla dolu bir
yaşam, kimileri içinse büyük yatırım seçeneği sunuyor.
4 etaptan oluşan projenin ilk etabı toplam bin 20 konuttan meydana geliyor. 800 milyon TL’lik yatırım bedeli ile
818 bin metrekare inşaat alanında hayat bulan Batışehir,
1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 dublekslere kadar değişen
büyüklüklerde ve birbirinden farklı 40 daire tipiyle ihtiyaç duyduğunuz her türlü konforu hemen yanı başınızda bulacağınız bir yaşam sunuyor. İstanbul TEM Otoyolu cepheli çok önemli bir lokasyonda yükselen proje,
İstanbul’un yeni kesişim noktası olarak anılıyor. Doğan
Medya Center ile Dünya Gazetesi’nin hemen karşısında,
İstoç Oto Center’ın yanında yer alan TEM otoyoluna 800
metre cepheli arsanın önünden günde yaklaşık 300 bin
araç geçiyor. Basın Ekspres Yolu’na 2, Maslak ve Atatürk
Havalimanı’na ise 10 dakika uzaklık mesafesinde bulunan
projenin çevresinde yürüme mesafesinde 2 metro istasyonu açılacak. Bu hatlar inşaat ve planlama halinde olan
Beşiktaş-Bağcılar ve Bakırköy-Bağcılar hatları olacak.
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Yabancı Yatırımcılarla
Buluşmaya Hazırlanıyorlar
EgeYapı Group Batışehir, Yedikule ve Kağıthane projeleri ile, 8 – 10 Ekim 2015
tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan Cityscape Uluslararası Gayrimenkul
Fuarı ve Konferansı’nda Körfez bölgesi yatırımcılarıyla buluşacak.

G

lobal gayrimenkul sektörüne yön

Bakırköy’e de 16 km mesafede bulunan Ba-

veren Cityscape Uluslararası Gay-

tışehir Projesi, ana arterlerin kesiştiği kolay

rimenkul Fuarı ve Konferansı bu yıl

lokasyonu ile ulaşım konusunda da avantaj

EgeYapı Group’u üç farklı projesiyle ağırlaya-

sağlıyor. İnanç Kabadayı: “Körfez bölgesi ya-

cak. Bunlardan ilki Bağcılar’da yükselen Ba-

tırımcılarını İstanbul’un çehresini değiştirecek

tışehir projesi. 270 bin TL’den 1 milyon 977

yeni bir projeyle tanıştıracağız’’ Dubai’de dü-

bin TL’ye kadar farklı fiyatlarla toplam 3 bin

zenlenecek olan Cityscape Uluslararası Gay-

266 adet konutun yer aldığı Batışehir projesi

rimenkul Fuarı ve Konferansı’na ilişkin görüş-

bu kapsamda tamamlandığında 15 bin kişiye

lerini dile getiren EgeYapı Group Yönetim

ev sahipliği yapacak. Turizmi destekleyen un-

Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı; ‘‘Başarı-

surların ön plana çıkacağı sıra dışı bir yatırım

larımıza yenilerini eklediğimiz güzel bir yılın

olan Yedikule projesi ise fuardaki ikinci proje

ardından Dubai Cityscape Global 2015 Fua-

olacak. Kağıthane’de hayata geçirmeyi plan-

rı’nda Batışehir’i tekrar yabancı yatırımcılarla

ladığımız karma kullanımlı konut projesi ise

buluşturacağız. Aynı zamanda yıl içerisinde

fuarda üçüncü proje olarak yerini alacak.

hayata geçirmeyi planladığımız İstanbul’un
tarihi ve turistik yapısından ilham alan ve

Batışehir, yabancı
YATIRIMCILARIN DA tercihi…

kentin dokusuna saygılı Yedikule projesi

Proje kapsamında konutların yanı sıra otel,

tirecek karma kullanımlı konut projesi

rezidans, ofislerin yer aldığı ve çok sayıda

Kağıthane projelerinin de heyecanını

önemli markaların bulunduğu Batışehir Pre-

yaşıyoruz. Körfez bölgesi yatırımcı-

mium görücüye çıktığı ilk günden itibaren

larını da bizim kadar heyecanlandı-

büyük beğeni topladı. Atatürk Havalimanı’na

racağına ve dikkatlerini çekeceğine

12 km, Maslak’a 20 km, Taksim’e 19 km ve

inanıyoruz” dedi.

ve bulunduğu bölgenin çehresini değiş-

ŞEHİRDE

AJANDA

OneRepublic
İlk Kez Türkiye’de!
»30 Mayıs

30

Amerikalı ünlü pop-rock grubu

OneRepublic, Türkiye’de ilk defa 30

Mayıs Cumartesi akşamı Volkswagen

Arena’da sahne alacak. “Apologize, “If

I Lose Myself” ve “Counting Stars” gibi
hit parçaların sahibi grup ayrıca, göz
alıcı sahne şovlarıyla da dikkat çeki-

yor. OneRepublic, İstanbul konserinde
başarılı albümleri “Native”in yanı sıra

“Dreaming Out Loud” ve “Waking Up”
gibi kendilerini zirveye taşıyan albümlerden hit parçalar seslendirecek.

Bir Sanatçının
Objektifinden Dünya
» Son gün 7 Haziran

“Burhan Doğançay’ın Objektifinden Dünya”
sergisi, 7 Haziran’a kadar ilk kez Doğançay

>>

Müzesi’nde sergilenecek. Sanatçı bu fotoğrafları çekerken insanoğlunun izini, kentin
beton duvarlarından başlayarak arıyor ve
tüm dünyada sürdürüyor. Burhan Doğançay,
Brooklyn Köprüsü bakıma girdiğinde, köprüye çıkmasına izin verilmiş tek sanatçı olmuştu.
Dolayısıyla sergideki New York fotoğrafları
görülmeye değer.

Yine, Yeniden Itzhak Perlman
»28 Mayıs

28

Son dönemin en önemli keman virtüözü olarak
gösterilen Itzhak Perlman, 28 Mayıs saat 21.00’da
Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde
Türkiyeli hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni
yaşatacak. Perlman, daha önce iki kez Türkiye’ye
gelmiş ve yoğun ilgi görmüştü. Itzhak Perlman,
konsere 1714 yapımı meşhur Soil Stradivarius
kemanı ile çıkacak ve İstanbul’da kulakların pasını
silecek.
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Issız Adada İnsanlığa
Sığınma Savaşı
William Golding’in eseri Sineklerin Tanrısı,
postmodernizmin kült romanlarından biri. Kitapta,
atom savaşı esnasında ülkelerinden kaçarken
uçakları düşen erkek çocuklarının toplumsal
normlardan uzak, ıssız bir adada geçirdikleri
inanılmaz değişim konu ediliyor. Tüm gelgitlerin
sorgulandığı, insan doğasının edebi bir eserde
incelendiği Sineklerin Tanrısı, hayata bakış açınızı
değiştirebilecek kitaplardan.

“Tarihin k Hali” Sergisi
» 27 Mart – 15 Mayıs
çok ses getiren “Cityspace” gibi sergilere

SERDAR KAYNAK
“DÜALİTE”
Heykel Sergisi
»6 - 30 Mayıs

ev sahipliği yapan The Marmara Pera yine

Serdar Kaynak, “Düalite”

bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ressam

isimli kişisel sergisinde,

Gülderen Depas tarih boyunca güçlü ve

ikilik, ikileme, ikilem, ikili

farklı duruşları ile hafızalarımıza kazınan,

denge gibi unsurlara

ilkleri başararak öncü olan kadın portrele-

yoğunlaşıyor. Serginin

rinden oluşan yağlıboya sergisi ile top-

biçim yaklaşımını bu

lumsal hafızamızı yenilemeyi hedefliyor.

doğrultuda kurgulayan,

Bu çok özel sergi 27 Mart – 15 Mayıs 2015

doğadaki, evrendeki

tarihleri arasında The Marmara Pera’da

karşıtlık dengesini

sanatseverlerle buluşacak.

tamamlayıcı bir unsur

Daha önce “Tekil Renkler”, “Yer Yok” ve

olarak oluşturmaya çalışıyor.
Konunun içerdiği anlamlar
bakımından bir bağlam olarak
zıtlığı, karşıt olmayı, çelişki
yaratabileceği duygusal bir
yaklaşımla biçimlendiriyor.
Sergide yer alan heykeller,
sanatçının ele
aldığı karşıtlıklar
doğrultusunda,
diyalektik olarak
değil, bütünün olguları,
birbirlerine olan akışı, zamanı
gündeme getiren bir devinim, bir
bağlılık olarak anlaşılabilir.
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Geçen Yılı
Gölgede Bırakacak
Bir Sezon Geliyor

Modada 2015
Ayrıcalığı

Söz konusu moda olduğunda hızına yetişmek oldukça güç.
Renkler, desenler, modeller sıklıkla değişiyor. Bir sezon önce
alınan şeyler, diğer sezonda eskiler arasında yer alıyor.
Bir de sezon trendlerinin zevklere uygun olup, olmaması var.
2015 tüm bu kafalardaki düşünceleri raflara
kaldırıyor. Hemen hemen her zevke hitap edecek
birbirinden renkli, birbirinden farklı modeller
2014’ü gölgede bırakacağa benziyor.

T

am olarak mevsime uygun, baharın enerjisini vitrinlere yansıtacak cıvıl cıvıl bir sezon bizleri bekliyor. Sıra dışı pantolonlar
klasik kesimli gömlekler hatta giyinmek için uzun süre düşüneceğiniz renklere kadar farklı moda trendleri 2015’e dam-

gasını vuracak.

Çiçeklere Yer Açın
Baharın temsilcisi niteliğindeki çiçek figürleri bu senenin özellikle gece
kıyafetleri alanında en popülerler arasında. 2015 ilkbahar sezonunda
bohem rüzgarları kasıp kavuracak. Dünyaca ünlü birçok tasarımcının
yeni trend tasarımlarında çiçekli uzun elbiseler, parlak göz alıcı detaylar
ve bohem desenleri favoriler arasına girecek.

Klasik Rahata Kavuşuyor
Geçen sezon oldukça popüler olan gömlekler bu sezonda form değiştiriyor. Dik yakalı ve klasik kesim gömlekler yeni sezonla birlikte elbiseye
dönüşecek. Klasik stilin rahatlıkla buluştuğu bu sezonda yeni bir kimliğe bürünen gömlekler kadınların çok hoşuna gidecek.
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Çizgiler Geliyor
Geriye dönüp bakıldığında son iki üç sezondur hemen hemen her
alanda görmeye alıştığımız ekoseler bu yıl yerini çizgili ve kare desenli kıyafetlere bırakıyor. Pamuklu kumaşlar üzerine işlenen pötikareler ve kalın çizgiler özellikle vintage sevenlerin vazgeçilmezleri
arasındaki yerini alacak.

Süetler Geri Dönüyor
Özellikle 70’li yıllarda moda denildiğinde akla ilk gelenler arasında olan süetler 2015 ilkbahar / yaz modasında da boy gösteriyor.
Etekten, pantolona, trençkotlardan aksesuara kadar aklınıza gelen
her alanda tercihinizi süetlerden yana kullanabilirsiniz.

Her Senenin Modası Denimler
Günlük yaşantının bir parçası olan denimler yeni sezonda
da yerlerini koruyorlar. Üstelik sadece pantolon olarak değil.
Ceket ve elbiselerde de denim kumaşlar görmeye şimdiden alışın.

Etek Mi, Pantolon Mu?
Eteği andıran bir genişliğe sahip, pantolonun rahatlığını
sunan etek pantolonlar 2015’in en dikkat çekici parçaları. Blazer ceketler ve stilettolarla kombinlenecek etek pantolonlar,
stilinde sıra dışı parçaları kullanmayı sevenlerin vazgeçemeyeceği
parçalardan olacak.

Renklerdeki Özgürlük
Sarı, cırtlak pembe gibi birçok kadının giymekte tereddüt ettiği renkler bu sene sıkça karşımıza çıkacak.
Elbiseden cekete, çantadan pantolona kadar aklınıza gelebilecek her alanda siz de çekinmeden tercihinizi bu renklerden kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra
kullanıldığı her yerde ve her alanda asilliği ile göz
dolduran beyaz, bu sezonun da olmazsa olmazları
arasında. Günlükten, klasiğe kadar çekinmeden her
alanda beyaz yine hayat kurtaracak. Bunların dışında senenin rengi marsalayı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dekorasyondan, güzelliğe kadar
her alanda kendine yer bulan marsala söz konusu
moda olduğunda da göz dolduruyor.
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Düğünlerin
Romantik

ADRESLERİ

Yeni bir hayata ‘‘merhaba’’
diyeceğiniz o özel gün için
hazırlıklar çok önceden başlar.
Detaylar bir yana dursun, en
önemli ve en zor karar verilen
iştir düğün yeri. Hayalleri
gerçeğe dönüştüreceğiniz
bu özel günde masalları
kıskandıracak romantiklikte
gerçekleştirebileceğiniz düğünlerin
en özel adresleri…
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MEKAN

ÇIRAĞAN SARAYI

Saray düğünü

T

arih boyunca eğlencelere, şenliklere ve festivallere ev sahipliği yapan
Çırağan Sarayı, günümüzde konsept düğünler için de önemli bir yere sahip. Düğününü burada yapmak isteyen çiftlerin
düğün tarihinden yaklaşık 6 ay önce hazırlıklara başlaması organizatörler tarafından tavsiye ediliyor. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen düğün organizasyonları
dahilinde özenle hazırlanmış bir menü
bulunuyor. Bunun dışındaki gereksinimler için organizasyon firmalara ile irtibat
kurulması gerekiyor. Çeşitli organizasyon firmaları aracılığı ile düğününüzü
istediğiniz konseptte yapmak sizin elinizde. Çırağan Sarayı, merkezi konumu,
eşsiz manzarası ve tarihsel dokusu ile
birçok çiftin “evet” demeyi hayal ettiği
özel bir yer. Fiyatlar ise organizasyon ve
menü çeşitliliğine göre değişiklik gösteriyor. Tel: (212) 326 46 46

A’JIA HOTEL

Çiftlere özel menü

K

anlıca’da bulunan A’jia Hotel, konumu, manzarası, yüzyıllık tarihi
mimari yapısı ve modern iç mimarisi
ile düğün davetleri için tercih edilen
bir mekan. Yaz mevsiminde yemekli
düğün davetleri için kapasitesi 350 kişi
olurken kokteyl davetlerinde 800 kişiye çıkıyor. Kış mevsiminde ise bu sayı
yemekli davetler için 120, kokteyller
için 200 kişi oluyor. Çiftler, düğün organizasyonları için önceden belirlenen
menülerden seçebileceği gibi konsepte uygun ve kendilerine özel menüler
de hazırlatabiliyor.
Tel: (216) 413 93 00

EgePlus 13

MEKAN
SAİT HALİM PAŞA YALISI

Boğazda ışıldayan yalı

B

oğazın görkemiyle ışıldayan
Sait Halim Paşa Yalısı, evlilik
hazırlığındaki çiftlerin sıkça tercih
ettiği mekanlar arasında yer alıyor.
1860’lı yıllardaki aslına uygun olarak restore edilen yalı günümüzde
de cazibesini koruyor. Yeniköy’de
bulunan Sait Halim Paşa Yalısı’nın
düğün paketi içerisinde karşılama
kokteyli, düğün yemeği, düğün
pastası, süit balayı odasında konaklama ve ertesi gün çiftlere özel
kahvaltı servisi bulunuyor. Dört
mevsim düğün organizasyonlarına
ev sahipliği yapan Sait Halim Paşa
Yalısı’nın, yemekli düzende yaklaşık
600, kokteyl düzeninde ise 1200 kişilik bir kapasitesi var. Yalının hem
iç hem dış mekanlarının düğün organizasyonlarında kullanılıyor olması, düğün sahiplerine mevsimsel
açıdan bir zorunluluk yaratmıyor.
Konuklar için kış aylarında mekanın
tarihsel dokusu, yaz aylarında ise
boğaz manzarası ve serin esinti ön
plana çıkıyor. Tel: (212) 223 05 66
FERİYE LOKANTASI

Osmanlı lezzetleri

G

eleneksel Türk ve Osmanlı
mutfağının güncelleştirilmiş
senteziyle bir menü sunan Feriye Lokantası, Asya ve Avrupa’nın
birleştiği noktadaki eşsiz boğaz
manzarasıyla mutlu başlangıçların vazgeçilmez adresi. Beşiktaş’tan Ortaköy’e uzanan Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları’nın
devamında yer alan bu yapı farklı
mimarisiyle ayrı bir önem taşıyor.
Yaz aylarında yemekli davetler
için kapasitesi 650 - 700 kişi olan
mekanın kokteyl düzeninde kapasitesi 1000 kişiye kadar çıkıyor.
Kişi başı fiyat farklı menü seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Tel: (212) 227 22 16
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MEKAN
HOTEL LES OTTOMANS

Seçkin yalıda kır düğünü

H

otel Les Ottomans farklı mekan alternatifleri ve kapasiteleriyle hem
yaz hem de kış aylarında düğün ve
çeşitli davetler için hizmet veriyor. Kuruçeşme’de yer alan İstanbul’un seçkin
yalılarından biri olan bu mekan misafirlerini boğaza nazır bir manzara eşliğinde ağırlıyor. Hotel Les Ottomans,
yaz düğünleri için “Bosfor Havuzbaşı”nın yanı sıra Nisan ayında hizmete girecek olan “Has Bahçe” ile Kır Düğünü
konseptini sunmaya hazırlanıyor. Bu
alanlar için yemekli davetlerde maksimum 300, kokteyl düzeninde 750 kişi
ağırlıyor. Mevcut havuz alanının kapatılmasıyla da bu sayı 500 – 1200’e çıkıyor. Kış ayları ve sürpriz yaz yağmurları için kapalı mekanda oturma düzeninde maksimum 200, kokteyl düzeninde 300 kişi ağırlayan yalının küçük
gruplar için de 50 – 100 kişilik bir salonu bulunuyor. Feng Shui felsefesi ve
Osmanlı sanatının izlerini taşıyan Hotel
Les Ottomans davetlerde özgünlüğünü yansıtıyor. Tel: (212) 359 15 00

THE MARMARA ESMA SULTAN

Tarihe tanıklık edin

O

smanlı Hanedanı’nın görkemli
yaşamından izler taşıyan The
Marmara Esma Sultan düğün organizasyonları için çiftlerin öncelikle
tercih ettiği yerlerden. Ortaköy’de
bulunan yalı Boğaziçi Köprüsü ve
Boğaz’ın ışıltısıyla düğünlere ayrı
bir renk katıyor. Menü, The Marmara’nın ödüllü şefleri tarafından hazırlanan seçeneklerden tercih edilebildiği gibi geceye özel de oluşturulabiliyor. The Marmara Esma Sultan’ın
düğün paketi, yalının kullanımı, düğün menüsü ve pastası, gelin ve damat için hazırlanma odaları, düğün
gecesi The Marmara Taksim balayı
süitinde konaklamayı kapsıyor. Tel:

(212) 251 46 96

EgePlus 15

MEKAN
PERA PALACE HOTEL, JUMEIRAH

Şölen tadında düğün

1

892 yılından günümüze köklü bir
geçmişe sahip olan Pera Palace
Hotel, Jumeirah geçmişteki görkemli baloları ve düğünleri bugün
de aratmayacak nitelikte. Salon
düzeninden menünün oluşturulmasına, masa düzeninden düğün
gününün programına kadar en ince
ayrıntılarla otelin düğün organizasyonlarından sorumlu uzman kadrosu ilgileniyor. Davet başlangıcında
tarihi Grand Pera Balo Salonu’nda
konukları beyaz eldivenli servis görevlileri gümüş tepsilerde ikramlarla karşılıyor. Bu ikramlarla başlayan
gece şölen tadındaki düğün yemeğiyle devam ediyor. Yemeğin sonunda servis edilen düğün pastası
ise Pera Palace Hotel, Jumeirah’ın
çiftlere armağanı. Düğün sonrası
gelin ve damat için bir gece normal odada konaklama, 150 kişilik ve
üstü davetlerde süit oda ve kahvaltı imkanı sunuluyor. Düğün organizasyonları 220 kişiye kadar yapılabiliyor. Tel: (212) 222 80 90
ÇUBUKLU 29

Unutulmayacak bir “evet”

B

oğaz düğünlerinin vazgeçilmez
adresi Çubuklu 29, müzikten
menüye, servisten dekorasyona kadar her detaya önem veren hizmet
anlayışıyla öne çıkan mekanlardan.
Yemekli düğün davetlerinde maksimum 900, kokteyl düzeninde 1500
kişi ağırlayabilen mekan, küçük davetler için de alanını en uygun şekilde küçültebiliyor. Özel ses sistemi
sayesinde davetlerde müzik kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Genellikle açık hava düğünlerine ev sahipliği yapan Çubuklu 29, kötü hava
koşullarına karşı istenildiğinde kapatılabilen camları sayesinde ilkbaharla başlayan sezonu Kasım ayına
kadar uzatabiliyor. Tel: (216) 322 28 29
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SEYAHAT

Gizem dolu rengarenk bir coğrafya

Güneydoğu

Asya

Tapınakları, giysileri ve kültürüyle farklı ve
rengarenk bir kültürün kapılarını aralamak, dünyanın
en güzel ve özgün doğal güzelliklerini keşfetmek,
Batı’nın dışında başka medeniyetlerin de olduğunu
yerinde görmek ve Doğu’nun o mistik havasını solumak
istiyorsanız her köşesi bilinmeyen gizemlerle dolu
Güneydoğu Asya sizleri bekliyor.
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Y

eni yerler görmek, insanlar-kültürler
tanımak, yepyeni tatlar keşfetmek...
Dilimizin dahi dönmediği dilleri konuşan insanların aklımızın almadığı giysilerle,
hafızamızın alamayacağı kadar köklü bir tarih
ve medeniyetle bizi evine buyur etmesi aslında, seyahat… Ve gezginler bilir ki dünya denilen bu bereketli sofrada, her adımda her kapıda keşfedilecek bir şey, ruha katacak yeni
bir anlam vardır. İşte Güneydoğu Asya da bu
kapıların, bu medeniyetlerin belki de en zengin, en büyüleyici olanlarından. Gözleriniz ve
mideniz kadar kalbinizi ve ruhunuzu da besleyecek bir rota. Nereden mi bahsediyoruz;
Brunei, Doğu Timor, Endonezya, Filipinler,
Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Vietnam’ı içine alan coğrafyadan elbette. Batı’nın artık yol ettiğimiz o
aşina kentlerinden sıkılanlar için bambaşka
bir ufka, ufuk açıcı bir yolculuk… Bu ülkelerin
her biri bambaşka renkler, bambaşka dokular
içeriyor; anlatmaya sözler de sayfalar da yetmez. Bu nedenle Güneydoğu Asya’nın kadim
topraklarını mercek altına aldık ve en ilginç,
en görülesi yerleri sizler için derledik.

Yapmadan dönmeyin!
 Filipinler’de jeepney’lerle Manila
sokaklarında dolaşmadan,
 Thai ve ayak masajı yaptırmadan,
 Endonezya’nın ünlü SPA’larında
yorgunluk atmadan,
 Bangkok’ta Budist rahiplerle yaşayan
kaplanlarla oynamadan,
 1 metrelik çapıyla dünyanın en büyük
çiçeği unvanına sahip “rafflesia”yı görmeden,
 Tayland’da resim yapan, futbol ve
basketbol oynayan filleri izlemeden,
 Sokak satıcılarının tezgahlarında yerel
tatları denemeden,
 Bali’de yerel dansları izlemeden,
 Mekong Nehri’nde tekne turu yapmadan,
 Malezya’nın Borneo Adası’nda
orangutanlarla fotoğraf çektirmeden, dönmeyin.
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Tibet Platosu, Laos

Mekong Nehri

5

224 m yükseklikte, Batı
Himalayalar’da
doğan
Mekong Nehri, tıpkı şefkatli
bir anne gibi kollarını açar ve
Çin’in Yunnan Bölgesi’nden
başlayıp Myanmar, Tayland,
Laos, Kamboçya ve Vietnam’ı
tüm bereketiyle sarıp, kucaklar. Dünyanın 12. büyük nehri
olan 4900 km uzunluğundaki Mekong yani “Nehirlerin
Anası”, Pasifik Okyanusu’na
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dökülene dek tüm Hindiçin’e
yani yaklaşık 60 milyon kişiye
hayat verir. Myanmar-Tayland-Laos sınırını çizen nehrin
oluşturduğu bu gölgeye bereketinden dolayı halk, “altın
üçgen” diyor. Nehir aynı zamanda, kendisine kıyısı bulunan bu ülkeler arasında bir
ulaşım yolu. Laos’tan başlayan nehir yolculuğu, Vietnam
deltasından geçerek Güney

Çin Denizi’nde sona eriyor.
Öyle alelade bir yolculuk değil
bu. Görkemli manzaralar ve
tarihle dolu, büyülü bir sefer;
karayla hiç bağlantısı olmayan
yüzen köyler, kıyı şeridi boyunca yükselen tarihi tapınaklar ve yıkıntılar… Hafızanıza
kazınacak tüm bu fotoğrafları
insanlar süsleyecek. Kimler
mi; balık tutan, çamaşır yıkayan veya altın arayan yerliler…

SEYAHAT

SIem Reap, Kamboçya

Angkor Wat Tapınağı

K

abuğundan çıkıp kendini dünyaya açan,
yeni yüzünü göstermeye
çalışan, güleryüzlü ve misafirperver halkıyla herkesi kucaklayan bir ülke
Kamboçya. Ülkenin tüm
dünyayı kendine çeken en
önemli cazibe noktası ise
Siem Reap kentinde bulunan Angkor Wat Tapınağı.

12. yy’da Khimerler tarafından yapılmış ve tanrı
Vişnu’ya adanmış olan tapınak, 1992’de Dünya Miras Listesi’ne alındı. Tapınağın bulunduğu Angkor
bölgesi, vakti zamanında
Khimer İmparatorluğu’nun
başkentliğini yapmış; 100’e
yakın tapınak, eski mezar
ve tarihi esere ev sahipliği

yapan 400 m2’lik bir alan.
Angkor Wat Tapınağı ise
bölgenin en görkemli mabedi. O kadar sıradışı bir
mimariye sahip ki gördüğünüzde tanrısal bir yapıyla karşı karşıya olduğunuzu
hemen anlıyor ve böylesi
bir yapının 12. yy’da nasıl
inşa edildiğine hayret ediyorsunuz.
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Bangkok, Tayland

Ayutthaya Antik Kenti

T

ayland, eski adıyla “Siyam” (siyam kedisinin
adı buradan geliyor), Çin
ve Hint kültürünün bütünleştiği bir ülke. Dört mevsim sıcak olan Tayland’ın
başşehri Bangkok ise ülkenin değil, tüm Güneydoğu
Asya’nın başkenti adeta.
Bangkok’un en mistik noktası ise şüphesiz 1991 yılında UNESCO Dünya Miras
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Listesi’ne alınan Ayutthaya
antik kenti. Dört tarafı nehirlerle çevrili, adeta ada
görünümündeki bu antik
kent, tarihi tapınak ve kalıntılarla dolu. 400 yıl boyunca
Siam Krallığı’nın başkentliğini yapmış olan Ayutthaya, 1351’de Kral U-tanga
tarafından kurulmuş. Sakin
ve huzurlu bir havası olan
tarihi şehir; görkemli yapıları

ve üretimin devam ettiği el
sanatları atölyeleriyle Bangkok’un kalabalığından kaçmak, şehrin farklı bir noktasını keşfetmek isteyenler
için ideal. Kenti daha hızlı
gezebilmek için bisiklet veya
tuktuk (Tayland’a özgü bir
çeşit ulaşım aracı) kiralamanızı öneririz. Zira bu tarihi
kent yaya olarak gezilemeyecek denli büyük.

SEYAHAT

VIetnam

Ha Long Bay

D

ünyadaki pek çok nokta için
doğa harikası denilir ama
bu tanım yeryüzünde, Ha Long
Bay’de bulur gerçek karşılığını.
Adını bir halk efsanesinden alan
ve “inen ejder” anlamına gelen Ha
Long Bay, yeşille bezeli üç binden
fazla adacığa evsahipliği yapan
masalsı bir körfez. Bu büyülü nokta yalnızca körfeziyle değil; dağların içine oyulmuş tapınakları, yerel
halkın hala yaşamakta olduğu ah-

şap evlerden oluşan -bazıları su
üstündeki- balıkçı köyleri, doğanın
kalbine inen mağaralarıyla sizi gerçekliğin dışına çıkaracak. UNESCO
Dünya Miras Listesi’nde bulunan
Ha Long Bay’de tekne veya kano
kiralayarak, adacık ve mağaralarda
rahatça dolaşabilirsiniz. Bu mağaralar arasında en büyük, en efsanevi olanı Hang Sung Sot Mağarası;
adacıklar içinde en gözde olanı ise
Cat Ba. Mutlaka görün.

EgePlus 23

SEYAHAT
Malezya

Langkawi

M

alezya’ya gidip de Langkawi’yi görmeden dönerseniz kendinizi oralara hiç gitmemiş
sayabilirsiniz. Dağlarda-vadilerde
yeşilin, sahillerde-koylarda mavinin ve gökyüzünde, günbatımı ve
doğumunda kırmızının tüm tonlarını görebileceğiniz, renkler karşısında mest olacağınız Langkawi,
99 adadan oluşan bir takımada.
Muhteşem bahçeleri ve çeşit
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çeşit meyve ağaçlarıyla Taman
Legenda Park, 150’nin üzerinde
egzotik hayvan türüne ve 2500
kuşa evsahipliği yapan Langkawi
Vahşi Yaşam Parkı ve bembeyaz
kumsallarıyla Langkawi, 500 milyon yıl öncesinden aldığı jeolojik
mirası, başarıyla bugüne taşıyor.
Özellikle Tanjung Rhu’yu görün;
medcezir dönemlerinde yürüyerek gidilebilen ada, kartalların do-

ğal yaşam alanı. Altın çatılı Masjid
Al-Hana tapınağı ise yörenin kültürünü ve mistisizmini ruhunuzda
hissetmenizi sağlayacak. Adalar
arasında rahatça dolaşabilmeniz
için teleferik ve insana gökyüzünde yürüyormuş hissiyatı yaşatan,
adadan adaya yürüyerek geçebileceğiniz yollarıyla Langkawi, hafızalarınıza inanılmaz manzaralar
hediye edecek.

DEKOR
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DEKOR

Home Ofis Hazırlama Sanatı

Çalışma Alanları
Eve Taşınırsa
İş hayatının artık gündelik yaşantının içine girmesiyle
birlikte ev - iş ayrımı yavaşça ortadan kalkmaya
başladı. Ofiste geçirilen zaman yeterli gelmiyor
diye düşünüyorsanız, evde daha rahat çalışıldığına
inanıyorsanız ya da işinizi tam olarak evden yürütme
kararı aldıysanız evinizin en sakin köşesini evde ofis
keyfi düzenlemeye başlayın.
EgePlus 27

DEKOR

süre aynı yerde sabit kalacağınız için bel, boyun
ve sırt sağlığına uygun bir sandalye seçmeniz
yapacağınız en doğru iş olur. Uzun süre bilgisayarın başında hareketsiz oturmak, kambur bir
şekilde durmak zaman içerisinde bazı hastalıklara davetiye çıkarabilir. Bunu önlemek için masa
ve koltuk seçiminde sağlığınızı destekleyecek
ürünlere yönelebilirsiniz.

Dikkat Dağıtıcı
Eşyalardan Uzak Durun
Televizyon karşısında uyuyakalmak her ne kadar keyifli olsa da, televizyon karşısında çalışmak
bir o kadar zor. Her ne kadar zararı yok diye düşünülse de, televizyondan gelen sesler, yansıyan
ışık, sevdiğiniz bir dizinin fragmanı ya da bir haber dikkatinizi bir anda dağıtmak için yeterlidir.

Ofis Demek Düzen Demek
Ofis demek daha doğrusu çalışmak demek belli
bir düzen gerektirir. O yüzden home ofis olarak

Ç

alışma alanlarında ilk aranılan özellikler
rahatlık ve sessizliktir. Home ofis olarak
düzenleyeceğiniz alanın evin daha tenha
köşelerinde olmasında yarar var. Böy-

lece daha sakin bir ortamda çalışmanız mümkün
olur. Ayrıca düzenleyeceğiniz alanın ışık alması
da önemli. Karanlık, loş ortamlar çalışma motivasyonunu bozacağı için pek tercih edilmiyor. Işık
ve sesle ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa bir sonraki adım doğru mobilya tercihi. Kalabalık ortamlar
her zaman için dikkati çok daha fazla dağıtır. O
yüzden eşya seçiminde mümkün oldukça az eşya
alın. Çalışma masası, rahat bir koltuk, bir dinlenme
koltuğu, bir dolap minimum düzeyde işinizi görür.
Ayrıca söz konusu rahatlık olduğunda masanın da
çalışmalarınıza göre geniş olması önemli. Küçük
bir masaya sığmak çalışma konsantrasyonunuzu
da olumsuz yönde etkiler. Bunun yanı sıra uzun
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arasında yer alır. Bunu da aklınızda bulundurabilirsiniz. Böylece çalışma ortamınızı daha
sempatik bir hale getirebilirsiniz. Yalnız aksesuar konusunda dikkat etmeniz gereken
detay dikkat dağıtıcı, parlak renklerden uzak
durmak olmalı.

Doğru Işıklandırma
Motivasyonu Arttırır
Çalışmak için ayırdığınız alanın gün ışığından doğrudan yararlanması önemli bir detay. Gün ışığı ferah bir çalışma ortamı sağlamakla birlikte enerjinizi de yükseltir. Akşam
saatlerinde ise tercihinizi genel aydınlatmadan yana kullanmanız doğru olur. Gözünüzü yormayacak, klavyeyi rahat kullanmanızı
sağlayacak ve okumada zorluk çekmenize
neden olmayacak aydınlatmalara yönelebilirsiniz. Detay gerektiren bir işle uğraşıyorsanız, onun için masa üstünde küçük bir
lambader de kullanılabilir.

düzenleyeceğiniz alana yerleştireceğiniz eşyaların yerlerinin sabit olması önemli. Odada kullanmayı düşündüğünüz her eşyayı düzenli bir şekilde yerleştirmenizde fayda var. Mobilyalar dışında
masanın üzerinde ya da etrafta duran objeler de
önemli. Dağınıklığa engel olmak için az kullanılan
eşyalar dolaba ya da çekmeceye kaldırılabilir.

Aksesuarlara Yer AçıN
Mobilya kısmından sonra dekorasyonu tamamlayan ve en keyifli kısmı ise aksesuarlar. Çalışmaya ara verdiğinizde gülümseyebileceğiniz, sizi
mutlu edecek küçük aksesuarlara masanızda
yer açabilirsiniz. Baktıkça mutluluk duyduğunuz bir resmi çerçeveye yerleştirip, masanızda
tam karşınıza koyabilirsiniz ya da size şans getirdiğine inandığınız bir objeye yer açabilirsiniz.
Ayrıca çiçekler de en güzel çalışma arkadaşları
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Deniz sevdası hiçbir
şeye benzemiyor. Bir
kere alıştı mı insan
dalgaların üzerinde
durmaya bir daha kolay
kolay karaya sığamıyor.
Bu tutkudan uzak
kalmak istemeyenler
ise çareyi evinin
konforunda lüks
temalarla süslü yatları
yaptırmakta buluyor.
Bu yatlarda havuzdan
golf sahasına, helikopter
pistinden kumsala kadar
birçok detay bulunuyor.
İşte dünyanın en lüks
yatları…

Adastra
Adastra’nın tasarımı, yenilikçi
yat tasarımcısı John Shuttleworth
tarafından oluşturuldu.
apımı 15 milyon dolara mal olan bu yatın
finansmanı ise milyarder Anto Marden’e ait.
Bu panoramik manzaralı yat tam olarak 42.5
metre uzunluğunda ve 52 ton ağırlığında. 16
kişilik bir giriş salonu bulunan Adastra’nın navigasyon istasyonu ile ana güvertede bir salon
alanı da mevcut. Adastra ‘da bulunan mutfak,
banyo ve yatak odalarının yanı sıra iki kişilik ana
dümen istasyonu, geniş televizyon ekranları ile
donatılmış 15 çift kişilik yatak kabinli kamaraları,
jakuzi, sauna ve buhar odaları ile misafirlerin
konforlu bir deniz yolculuğu için tüm detaylar
düşünülmüş. Görselliğinin yanında aerodinamik
tasarımı, yüksek hız ve yakıt verimliliği sunan bu
süper yat, iPad ile de kontrol edilebiliyor. Özel
bir yazılım sayesinde, 50 metre çevresinde olduğunuz sürece yata iPad ile yön verebilirsiniz.
5 yılda üretilen bu yatın gövdesi, cam ve kevlar
malzemelerin birleşiminden oluşan petek şeklinde panellerden üretilmiş. Bu sayede araç, 22.5
deniz mili hıza çıkabiliyor. Yakıt tüketimi açısından bakıldığında ise Adastra, 17 deniz mili hızla
giderken saatte 120 litre yakıt tüketiyor.

Y
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Alfa Nero
82 metre uzunluğundaki Oceanco Alfa
Nero’nun değeri tam 150 milyon dolar.

O

ceanco firması tarafından üretilen Alfa
Nero’nun iç dizaynı Alberto Pinto’ya

Streets of Monaco

dış mimarisi ise Nuvolari & Lenard’a ait. Çelik
gövdeye alüminyum güverteden yapılan bu

Monaco prensliğinin yüzer bir

süper lüks yat sahip olduğu 2x4,680hp/3, 492kW

kopyası olan, Streets Of Monaco

MTU dizel motor sayesinde 20 deniz mili hıza

adındaki bu yat Monte Carlo

ulaşıyor. Arka güvertesinde 7x3.5 metrelik bir

yarış pisti dâhil prensliğin ünlü

havuz ve üst güvertesinde bir jakuzi bulunduran

mekânlarının küçültülmüş

yat için yüzen plaj demek daha doğru olur.

versiyonlarını barındırıyor.

Hidrolik kaldıraçlar üzerine oturtulan havuzun

S

treets of Monaco ilk bakıldığında aslında

tabanı istendiğinde güverteyle aynı seviyeye

yüzen bir şehri anımsatıyor. Yacht

getiriliyor ve böylece dans, hatta helikopter

Island Design tarafından tasarlanan 150

pisti olarak kullanılabiliyor. Arka güverteden

metre uzunluğundaki bu süper yatın 700

kolayca denize inmek mümkün. Tasarımcı yatın

milyon sterline mal olması bekleniyor.

iç dekorasyonunda ahşap, deri, lüks kumaşlar ve

Yatın en can alıcı kısmı, üst ve alt yaşam

metallerden oluşan bir kombinasyon tercih etmiş.

alanlarının ortasında bulunan avlusu. Avlu

Alfa Nero’nun içinde süper lüks 1 özel kamera,

kendi resepsiyonu, banyo, balkon ve yatak

2 adet VIP süit ile 3 misafir kamarası bulunuyor.

odası bulunan 7 adet misafir süitinden

Süper lüks kamaranın içinde ise bir ofis, soyunma

oluşuyor. Streets of Monaco adındaki yat,

odası, sauna, biri terasında olmak üzere 2 jakuzi

16 misafir ağırlayabiliyor ve mürettebatı 70

var. Aynı anda 12 misafirin ağırlanabildiği yatta,

kişiden oluşuyor. Yat sahibinin kamarası

mürettebatla birlikte 28 kişi yolculuk edebiliyor.

ise 456 metrekare büyüklüğünde. Yatın en
şaşırtıcı özelliği ise Monaco Grand Prix’ten
ilham alan karting pistinin olması. Pist
güvertenin çevresinde dolanan bir tünel
kompleksinden oluşuyor. Havuz yerine
denizi tercih eden kişiler için yüzme
havuzu yerine yatın üzerinde bir
plaj oluşturulmuş. Helikopterleri,
denizaltıları, şelalesi ve sinema
salonu bulunan yat şimdilik
sadece kağıt üzerinde varlığını
sürdürüyor.
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TropIcal Island
ParadIse
İngiliz Yacht Island DesIgn
aynı anda bir adayı ve
dev bir yatı birleştiren

EclIpse
EclIpse’in sahibi petrol kralı
ve ünlü İngiliz futbol kulübü

bir tasarıma imza attI.

H

int ve Atlas Okyanusu’ndaki
adalardan esinlenilerek

tasarlanan, içinde mağaraları, özel

Chelsea’nin patronu Roman

kumsalı, şelalesi ve yanardağı olan

AbramovIch.

90 metre uzunluğundaki Tropical Island

B

u yat 163.5 metre uzunluğuyla dünyanın

Paradise’la lüksün tanımı yeniden yapılıyor.

en büyük özel yatı ünvanını alıyor.

Henüz fiyatı belirlenmeyen yatın içerisinde

1.2 milyar dolarlık bu eşsiz yat aynı zamanda

helikopter pisti, özel sinema salonu,

inşasına en fazla para ödenmiş yat rekorunu

kütüphane, spa, oyun merkezi, her biri

da elinde tutuyor. Haftalık seyahat masrafı

farklı ambiyansa sahip rahatlatıcı dinlenme

2 milyon dolar olan bu süper lüks yatın

odaları ve VIP süitleri bulunuyor. 10 kişi

içinde 20 adet su jeti, sinema, kütüphane,

kapasiteli muhteşem teknede, kişiye özel

yüzme havuzu, denizaltı, bir özel bahçe,

mağaralar, yanardağ, şelale ve plaj da mevcut.

11 tane konuk kamarası ve daha birçok özellik

Yanardağın içinden akan şelale, havuzun

bulunuyor. Yatın en üst güvertesindeki

etrafında bulunan bambu kulübeler ve palmiye

465 metrekarelik süiti de en az yatın kendisi

ağaçları tahmin edemeyeceğiniz kadar huzurlu

kadar ünlü. Ayrıca Abramovic’in güvenlik

bir ortama sahip olmanızı sağlıyor. Aynı

takıntısı nedeniyle, yatın tamamı kurşun

zamanda dağıtılabilir kumsal güvertesi sizlere

geçirmez ve bombaya dayanıklı zırh ile kaplı

birçok su sporu yapma imkanı da sağlıyor.

ve saldırı anında gemiyi terk etmek için
beş farklı çıkış mevcut.
Manyetik bir koruma
kalkanına sahip olan
Eclipse lazer tarama
sistemiyle çevresine
sokulan elektronik
ya da dijital her
tür kamerayı da
çalışmaz
hale getirebiliyor.
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Bazı binalar
var ki, görünce
dönüp bir daha
kendine baktırıyor.
Ne de olsa her
işin bir ustası var.
Ustalarının elinden
çıkan, dünyanın
farklı yerlerinde
aynı hissi uyandıran
birbirinden özel
mimari eserler…

Bina
Yapma
Sanatı

BMW Welt

B

MW Welt, BMW şirket merkezi, BMW ana fabrikası ve BMW Müzesi’nin hemen yanında
yer alır. Bu mimari şaheser, hem yeni BMW otomobillerinin sahiplerine teslim edildiği

merkezi, hem de marka deneyimini aynı çatı altında toplar. Otomobillerini teslim alanlar
ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçiler için BMW markasının sahip olduğu cazibenin
en iyi şekilde yansıtıldığı mekandır. Sürekli değişen temalarıyla otomobil sergileri, etkileyici
Teknoloji ve Tasarım Atölyesi ile çocuklar ve gençlere yönelik Küçükler Kampüsü BMW
markasının farklı yüzlerini yansıtır ve bunları hayata geçirir. Ziyaretçiler, müşterilerin isteklerini
karşılamaya yönelik olarak otomobillerin tutku ve özenle nasıl üretildiğini gözler önüne seren
canlı bir deneyim için fabrika içerisinde rehber eşliğinde turlara katılabilirler.
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Seattle Merkez Kütüphanesi

S

eattle Halk Kütüphanesi sisteminin ana kütüphanesidir. 11 katlı ve 56 metreye yükselen
bu cam ve çelikten inşa edilmiş bu yapı Washington eyaletinin Seattle şehrinin

merkezinde yer almakta. 2004 yılında kullanıma açılan ve mimar Rem
Koolhaas tarafından tasarlanan dekonstrüktivizm stilindeki bu yapı bulunduğu adres
olan 1000 Fourth Avenue’de inşa edilmiş üçüncü Seattle Merkez Kütüphanesi’dir. Seattle
Merkez Kütüphanesi Hoffman Construction Company adlı bir inşaat firması tarafından
34,000 metrekarelik bir alana inşa edilmiştir. Bu kütüphane 1.450.000’e yakın kitabı ve
400’den fazla halka açık bilgisayarı ile Seattle şehrinin en büyük kütüphanesidir.
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B

Yas VIceroy Abu DhabI Hotel

irleşik Arap Emirlikleri’nde Yas Marina Formula 1 Pisti’nin üzerine inşa edilen Yas
Viceroy’un yarısı suyun içinde diğer yarısı ise karada yer alıyor. Hani Rashid ve Lise

Anne Couture tarafından tasarlanan yapı, monokok çelik gövde ile örülerek desteklenmiş
ancak bu örgü, sadece bir destek değil, mimari tasarımın kimliğini de oluşturmuştur. Yas
Viceroy Hotel’ün dış cephesi 5.800 elmas cam paneller ile dikkat çekiyor. İki ana yapı
üzerine inşa edilen otel, benzersiz mimari tasarımının yanında bu yapıların, bir F1 yarışı
esnasında pilotların birbirini geçme olasılığının en yüksek olduğu virajlara konumlandırarak
otel odasından keyifli bir yarış seyri de sunuyor. Ferrari Dünyası Yas Kartzone ve Yas Su
Dünyası gibi birçok cazibe merkezinin yakınına inşa edilen otel, müşterilerine hem lüks hem
de fonksiyonel bir tatil vadediyor.
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		Marque de Rascal Otel

İ

spanya’nın Elciego bölgesinde yer alan Marque de Rascal Oteli 2006 yılında inşa edildi. Bu yapının
mimarlığını Frank Gehry üstlendi. Marque de Rascal bölgenin ünlü bir şarap markası ve sadece

turistik bir tesis değil markanın dünyaca tanıtımını ve kurumsal kimliğini yansıtan bir mimarlık
gösterisi niteliğinde. Mimarisinde tarihi bir doku bulunan bu yapı dekonstrüktivist tarzda tasarlanmış.
Şarabın kalbi olarak anılan bu İspanyol kasabasının geleneksel yapılarında kumtaşı kullanılmış. Mimar
da dik açılı kum taşı bir beden üzerine cam ve metalden kıvrımlarını yerleştirerek binayı devam
ettirmiş. Tepelik bir noktada yer alan otelin çelik-titanyum karışımı kıvrımlı örtüleri sembolik anlamlar
da içermekte. Titanyum metal örtüler şarapların pembe rengini hatırlatması için pembemsi bir renkte
yapılmış. Altına bakan parlak tonlar Marque de Rascal şişelerindeki altın renkli zikzak çizgilere, gümüş
renk ise şarap şişelerinin gri renkteki mantarlarına ithafen yapılmış.

EgePlus 37

MİMARİ

		

W

Walt DIsney Konser Salonu

alt Disney Konser Salonu ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehir merkezinde
yer alıyor. 1st Street ve 2nd Street caddelerinin kesiştiği bölgede yer alan Los Angeles

Müzik Merkezi’ne ait üçüncü salon olan Walt Disney Konser Salonu’nun salonunun en büyük
fonksiyonu 2.265 kişiyi ağırlayabilen ilk konser salonu olmasıdır. Başka birçok yan hizmet
sunan bina Los Angeles Filarmoni Orkestrası’na ve Los Angeles Büyük Korosu’na ev sahipliği
yapmaktadır. Walt Disney’in eşi Lillian Disney’in 1987 yılında hem Los Angeles sakinlerine,
hem de kocasına adadığı bu projenin tasarlanması fikri doğdu. Kanadalı bir mimar olan Frank
Gehry’nin tasarladığı bu konser salonu 23 Ekim 2003 tarihinde resmen açıldı. Salonun akustik
tasarımı ise Yasuhisa Toyota tarafından gerçekleştirildi.
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İ

EmporIa Alışveriş Merkezi

sveç’in güneyi Malmö kentinde konumlanmış olan Emporia Alışveriş Merkezi 2012 yılında
açıldı. Steen & Strøm’un sahip olduğu bu yapı mimar Gert Wingårdh tarafından tasarlandı.

Üç kat üstüne bir çatı terası olarak 27 bin metrekarelik bir alana inşa edilen alışveriş merkezi
yaklaşık dört futbol sahasına eşdeğer bir alanı kaplamakta. Binanın iki ana girişi insanları
içeriye çekmeyi başarıyor. Renkli çift eğimli camlar binanın tüm dış yapısını kaplıyor.
Genellikle büyük mekanlarda insanların yönünü bulması zor olduğundan bunu kolaylaştırmak
adına, mimar bina içerisindeki sirkülasyon alanlarında farklı renkler kullanmıştır. Güçlü renkler,
bina içerisindeki farklı mekanlara, güçlü atmosfer ve kişilik veriyor. Binanın ses tasarımı Radja
Ses Tasarım Ajansı tarafından dekore edilmiştir.
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Lansmanı yapıldığı günden itibaren gözleri üzerine toplayan Batışehir Projesi,
3. etap teslimleri için hazırlanıyor. Kısa sürede büyük bir başarıya imza
atan projenin Genel Koordinatörü Cengiz ÖZGÜÇ, Batışehir
hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.
40 EgePlus

RÖPORTAJ

S

izi biraz tanıyabilir miyiz, EgeYapı

hale getirdi. Çalışmaları devam eden Kaba-

Group ile yollarınız nasıl kesişti?

taş- Mahmutbey metrosunun da önümüz-

1983 yılında Almanya Wiesbaden

deki yıllarda aktif hale gelmesiyle şehrin yeni

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun

çekim merkezi olan Batışehir, yatırım cazi-

oldum. Mezun olduktan sonra İnşaat Kons-

besini her geçen gün arttırıyor.

trüksiyon ve İnşaat İdaresi Bölümü’nde mas-

İstanbul’da yaşamı etkileyen en önemli çev-

ter’a başladım. “Gökdelenler ve Uygulama-

resel etkenlerden bir tanesinin ulaşım proble-

daki Sorunlar” üzerine yazdığım bir tezim

mi olduğunun bilinci ile Batışehir sakinlerine

var. Hamburg şehrinde 1994-1998 yılları ara-

TEM Otoyolu’dan projeye doğrudan ulaşa-

sında bir projeyi, satışı da dahil olmak üze-

bilme imkanı oluşturduk. Sık sık görüştüğüm

re anahtar teslim tek yetkili olarak bitirdim.

site sakinleri, bu projenin yaşanılacak muhte-

Bununla beraber Libya’da 2500 konut inşa

şem bir yer olduğunu ifade ediyorlar. Proje-

ettim. Ayrıca Irak, Kazakistan ve Belarus gibi

miz, özellikle geniş peyzaj alanları ve sosyal

ülkelerde üst düzey yöneticilik yaptım.

tesisleri ile gerçekten övgüyü hak ediyor.

Batışehir projesi konumu ve tasarımı ile beni

Ayrıca proje içerisinde özellikle kötü hava

çok heyecanlandıran bir projeydi. Bu projenin

koşullarında site sakinlerinin daha çok tercih

tüm inşa faaliyetlerinin başında olmak benim
için çok önemliydi ve EgeYapı Group ile beni
bir araya getiren en önemli unsur bu oldu.
Türkiye’de hangi projelerde bulundunuz?
Proje Müdürü olarak tamamladığım projelerin içinde; İstanbul’da; Bahçeşehir Konutları,
Ataköy 9.Kısım, Saklıbahçe Konakları, Avrupa Konutları Atakent 3, Ankara’da; Eryaman
Konutları, Konutkent, Mesa Çankaya Sitesi,
Bodrum’da; 1400 yataklı Türkbükü Hilton
Oteli yer alıyor.
Batışehir projesi için bu bölgeyi seçmenizin özel bir nedeni var mı; Projede ön planda tuttuğunuz felsefe nedir?
Avrupa’nın en iyi karma kullanım projesi
ödüllü Batışehir özellikle lokasyonu ile diğer
karma kullanım projeleri arasından sıyrılıyor.
Batışehir, Atatürk Havalimanına 10 dakika
mesafede oluşu ve Kuzey Marmara Otoyolu’na doğrudan erişimi ile 3. Havalimanı ve
3. Köprü güzergahına kolay ulaşımı ile her
geçen gün hızla değerleniyor. Geçtiğimiz yıl
ulaşıma açılan Başakşehir - Bağcılar Metrosu
da projenin bulunduğu bölgeyi daha değerli
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ğazalar, marketler ve eczaneler her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde konumlandırıldı. 3.etabımızda açılacak olan yaklaşık
3.000 m2 alana sahip market ve kapalı AVM
konseptinden sıkılanlar için bir uçtan diğer
uca 1 km’ye yakın açık havada İstanbul’un
alışveriş merkezi anlayışına yepyeni bir hava
getirecek cadde dükkanları ile site sakinlerinin yaşam şekli tamamen değişecek.
Projenizin emsalini diğer projelerden ayıran
ve öne çıkaran özellikleri nelerdir? Projeniz
için hem yatırım, hem de oturum amaçlı alıcılara hitap ediyor diyebilir miyiz?
Projemiz, öncelikle oturum amaçlı ama aynı
zamanda da yatırım amaçlı olarak tercih
ediliyor. Yani her ikisine de hitap ettiğini
rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece yatırım
amaçlı seçilmiş sitelerde sosyal yaşantının
çok düşük olduğu ve de istenilen düzeyde
olmadığı bilinen bir gerçek. Bizim projemizde ise esas olarak oturum amaçlı aileler bulunduğu için site teslimlerden hemen sonra
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ettiği bodrum katlardan market dahil tüm

büyük bir canlılığa sahip olabilmektedir ve

bloklara ulaşılabilmesi imkanı bulunuyor.

ikinci el satışları yok denecek kadar az olup

Şubat ayında yaşadığımız kötü hava şartları,

kiracı bulmak ise hiç sorun olmuyor.

bu özelliğin bize ne kadar güzel bir ayrıcalık

Batışehir sakinlerini bekleyen sosyal ola-

olduğunu gösterdi.

naklar nelerdir?

Tüm bunların yanında projenin etrafında

Projenin 3. etabını 2015 yılında bitireceğiz. 3.

çarpık kentleşmenin bulunmayışı, gecekon-

etabın ve dolayısıyla tüm projenin 2015 yılın-

du kültüründen uzak oluşu; hem güvenlik

da bitmesi ile birlikte site sakinlerine vadet-

açısından hem de sosyal yaşantı açısından

tiği gerçek yaşam ve sosyal olanaklara sahip

son derece önemli bir faktör oldu. Şu anda

olunacak. O zamana kadar inşaat sırasında

2. etabımızda açılan kapalı yüzme havuzu,

vermiş olduğumuz bütün rahatsızlıkların

fitness center, açık-kapalı restoranının ya-

biteceği ve birbirinden güzel kafelerin, res-

2

nında; önümüzdeki ay başı yaklaşık 100 m

toranların, mağazaların, eğlence yerlerinin

alana sahip gazete ve kitap okuma salonu

açılacağı sitemizde, site sakinleri; özellikle

açmak istiyoruz. Batışehir’de yaşayan site

Avrupa yakasındaki çok az sitenin sahip ol-

sakinleri her türlü ihtiyaçlarını, proje dahi-

duğu tüm bu eşsiz olanaklara sahip olacak.

linde olan fonksiyonlardan karşılayabilecek.

Dünyada yeni trend, bireylerin tüm ihtiyaç-

Projemizde yer alan cafeler, restoranlar, ma-

larını karşılayacak “insan” odaklı yapılar.

RÖPORTAJ

Siz Batışehir’de insanların bu ihtiyaçlarını

Türkiye’de yapılmamış, ses getirecek en az 4

nasıl değerlendirdiniz?

yeni konsept öğemiz daha var.

Zaten projenin ana konsepti ve dizaynı birey-

Acaba Batışehir projesinde müşteri mem-

lerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzerine ku-

nuniyeti nasıl bir durumdadır?

ruldu ve bunu da başarı ile gerçekleştiriyor.

Batışehir projemizde teslimleri tamamlanan

Bugüne kadar bizi anlayışla karşılayan site

2. etaptaki müşteri memnuniyetimiz yüzde

sakinlerimiz esas olarak bu yılsonundan iti-

98,2 oranında. Başka bir deyişle her 1.000 ki-

baren ne kadar ayrıcalıklı bir sitede yaşadık-

şiden 982’si dairelerini sıfır hata ile teslim al-

larının farklılıklarını hissetmeye başlayacaklar.

dılar. Tabi ki ufak tefek problemler çıkabiliyor.

Ülkenin değişik sosyokültürel kesimlerine sa-

Ancak onlara da anında müdahale edebili-

hip, sitemizde yaşayan insanlar bir süre sonra

yoruz. Her şeye rağmen yine de bu daireler-

bu konsepte uyumlu hale gelecekler ve site-

de başka sorunlar çıkarsa teknik ekiplerimiz

nin kültürel yaşamına adapte olacaklar.

anında bu duruma müdahale edip, hemen

Sizce site yönetimine bu durumda ne gibi

çözüm üretiyorlar ve bu aksiyonda da son

görevler düşüyor?

derece başarılı olduğumuzu sanıyorum.

Site yönetimi sadece sitenin temel gereksinimlerini karşılayan bir birim olmanın dışında
da yukarıda bahsettiğim gibi sitenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısını göz önüne alarak projeler geliştirmeli. Batışehir’de
üst yönetime takviye ettiğimiz yeni yönetici
arkadaşlar ile son sürat bunu organize ediyoruz. Buna ilaveten önümüzdeki günlerde
profesyonel spor eğitmenleri ile düzenlenecek sosyal aktiviteler, öncelikli olarak havaların da iyileşmesi ile ağırlık kazanacak.
Bundan sonra EgeYapı Group’un yapacağı bu tür siteler için site kültürüne katkıda
bulunacak, ilave edeceğiniz başka unsurlar var mı?
Pek tabidir ki hayatın her alanında yeni gelişmelere açık olmak zorundayız. Bundan sonraki projelerimizde hiçbir sitede olmayacak yeni
tesislerin ve kültürel yapıların ilave olacağı
yeni konseptler geliştiriyoruz. Bunu bu aşamada açıklayamadığım için mazur görün. Çünkü
inşaat piyasasındaki rekabet bu aşamada bu
tarz fikirlerinizin saklı kalmasını gerektiriyor.
Ama inanın bundan sonraki projelerimize katacağımız ve proje ölçeğine göre şu ana kadar
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SİLİKON VADİSİNİN

ZEKİ SARIŞINI

Mayer

Kendine inanmanın aslında her şeyden önemli olduğunu bizlere
kanıtlayan, teknoloji dünyasının “rock starı” olarak adledilen
Sarah Mayer, Google’da geçirdiği 13 yılın ardından CEO’luk
görevine getirildiği Yahoo’da yeniliklere imza atmaya devam
ediyor. Şirketin son yıllarda gözle görülür ivme kaydetmesi ve büyümesi
üzerine taze kan Mayer, spekülasyonlara rağmen takdir görmeye devam ediyor.

K

44 EgePlus

adınların da teknoloji dünyasında fır-

işe alınan ilk kadın mühendis olarak şirket

tınalar estirebileceğinin kanıtı güçlü

tarihine geçmiş. Zaten Google’da işe alınan

kişiliklere şöyle bir göz atalım.

yirminci çalışan ve aynı zamanda dokuzuncu
mühendis, Marissa. On yıl boyunca Google’ın

Listenin sonu

en önemli bölümü “Arama” araçlarını ge-

Maalesef bu, acı bir gerçek. Ancak bu listenin

liştirme departmanının yöneticiliğini yapan

böyle kısa olmasının sebebi teknoloji dünya-

Mayer, daha sonra yerel hizmetler başkan

sının erkek egemenliğinde ve içe kapalı bir

yardımcılığı pozisyonuna getirildi. Tam on üç

sektör olmasından ziyade, dünya üzerindeki

yıl boyunca Google’ın sözcüsü ve üst düzey

tüm kadınların Marissa Mayer kadar başarılı

yöneticisi olarak görev yapan Mayer, 2012

olabileceklerine “inanmamaları”. Marissa Ma-

yılında istifa ederek bir diğer teknoloji devi

yer, kendine inanan kadınlardan. Bu inanç

Yahoo’nun CEO’su olarak görevine başladı.

onu öyle güçlü kılmış ki kendisi Google’da

Yeni işinin basına duyurulmasından bir saat
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sonra hamile olduğunu açıkladı. Newsweek’in
kapağında yer aldı ve kendi jenerasyonunun
en güçlü kadını olarak gösterildi. Nikah töreni Vogue’un kapağında yer aldı ve törende
yemekleri dünyaca ünlü şef Jean-Georges
Vongerichten kendisi hazırladı. Ancak hiç
şüphe yok ki Marissa Mayer, tüm bu başarılara yürürken asfalt yollardan geçmedi. Bir
röportajında Mayer, teknoloji dünyasında
kadınların üzerine vurulmuş ikinci sınıf damgasından kurtulmak için çok çalıştığını ve
bugünkü amaçlarından birinin tüm kadınlara,
onların da bu alanda büyük işler başarabileceklerini göstermek olduğunu söylüyor. Peki
bugünün rol modellerinden Marissa Mayer’ı
en başından farklı kılan neydi?

Teknolojiye
doğuştan ilgi
Aslında Marissa Mayer’ın daha en başından
“farklı” olduğunu söylemek hiç de yanlış
olmaz. 30 Mayıs 1975 yılında Wiskonsin’de
dünyaya

gelen

Mayer,

daha çocuk yaşta elektronik aletlere ve teknolojiye olan merakını belli eder. 7 yaşındayken,
kendisinden yaşça küçük
bir oğlanın elinde çocuklar için tasarlanmış sesli
hesap

makinesi

gören

ve oyuncağı inceleyen
Mayer, “İki artı iki, dört
eder.” gibi basit de olsa
cümleleri tam ve sesli
olarak aktaran bu aletten
çok etkilenir. Üçüncü sınıfta basit kodlarla tıbba
yararı olabilecek birtakım programlar yazmaya
başlar. Programlama ona

1993 yılında ilk
bilgisayarını satın
almıştım. Benim
için hâlâ özel olan
bu bilgisayar, bir
Macintosh Centris
610 idi. Ancak eve
geldiğimde açıp
kapama tuşunu
bulamamıştım ve
farenin ne olduğuyla
ilgili hiçbir fikrim
yoktu.

kolay gelir, ama o zamanlar

uğraşılarının

temel

noktası tıptır; mühendislik değil. 12 yaşındaki Küçük Mayer gelecekle ilgili
planlarını kurmaya başlar:
O, çocuk beyin cerrahı
olacaktır.

Tıptan, Bilgisayar
Bilimi’ne geçiş
Cerrah olma kararı aldıktan
altı yıl sonra Marissa Mayer, Stanford Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde ön eğitim
programına kaydolur. Birinci sınıfın son döneminde
Başlangıç Seviyesinde Bil-

EgePlus 45

BUSSINES

gisayar Bilimi dersini alan Marissa’nın tek amacı
kredi doldurmaktır. Son derece basit programlamalar yaptıkları bu dersteki hocası Stephen
Clausing, sınıfa o zamanlar popüler olan ilk
arama motoru Mosaic’i tanıtır ve yakınlardaki restoranda bir porsiyon bifteğin fiyatını bu
arama motoruyla bulmalarını ister. Bu dersten
A ile geçen tıp öğrencisi Mayer da, geleceğin
fırtınalar estirecek Google arama motorunun
başına geçeceğini elbette bilmiyordur. Bu
dersteki başarısının ardından Marissa Mayer,
tıptan farklı alanlarda da ders almaya başlar.
Dilbilim ve biyoloji derken bilgisayar bilimine
iyice yakınlaşan Mayer’in bu ilme tamamen
kayması, meşhur profesör Eric Roberts’tan
aldığı ders ve özellikle de mezuniyet teziyle
kesinlik kazanır. Önce Eric Roberts’ın dersiyle
koordine olarak düzenlenen bir programlama
yarışmasında ikinci olur. Mayer’ın o zaman
yazdığı program, bilgisayar kullanıcılarına üç
farklı ekran koruyucu alternatifi sunmaktadır. Seçenekler şöyledir; geometrik şekillerle,
havai fişeklerle ve kullanıcıların seçtiği bazı
harflerle. Özellikle havai fişeklerin kullanıldığı
ekran koruyucu çok takdir görür ve bugün
bile Stanford Üniversitesi öğrencileri, bir zamanlar Mayer’ın yazdığı kodları geliştirerek
bu programı ilerletmektedirler. O yıl dere-

MarIssa Mayer hakkında
bilinmeyenler:
Hayatında öncelik sırası:
“dini, aile, Yahoo”
Yahoo ile daha çok ilgilenebilmek
için bir otelde yaşıyor.
Yüzme, dans, koşu, kayak ve
dağcılık gibi hobileri var.
Tasarımcı Oscar de la Renta ile bir
yemek için 60 bin dolar bağış yaptı.
Toplantılara bir kâse yabanmersiniyle
katılıyor.
Mezuniyetinden sonra tam 14 iş
teklifi almıştı.
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ceye girenler için Roberts’ın evinde verilen
yemekte profesör, Marissa Mayer’a kesinlikle
bu dalda ilerlemesi gerektiğini tavsiye eder.
O gece, Marissa Mayer’ın tıptan tamamen
kopuşunun tescillendiği gecedir. Öyle ki, Marissa Mayer, mezuniyet tezinde bile tercihini, bilgisayar bilimine yönelik bir çalışmadan
yana kullanır. Çok basit görünmesine rağmen
kodları son derece karmaşık bir program yazar. Bu program, seyahat edecek kişilere,
kalkış ve varış istikametini sorarak aktarmalı
veya aktarmasız uçuşları listelemekte; bunların yanı sıra aktarmasız gidiş yoksa yolcu-
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ya hangi şehirden aktarma yaptığını sorup o

kadar hangi firmada işe başlayacağını seçe-

uçuşları özellikle ayırabilmektedir.

cektir. Çok uzun ve sancılı bir sürecin ardından
Mayer, biraz şansını kullanıp biraz da risk alarak

İsviçre’de başarılı yaz stajı

tercihini, Profesör Roberts’ın 6 ay önce kendisi-

Marissa Mayer lisans derecesini aldıktan son-

ne söz ettiği, o zamanlar yepyeni bir firma olan

ra yine Stanford Üniversitesi’nde yüksek li-

Google’dan yana kullanır. Marissa Mayer, Go-

sans programına devam eder. Yaz tatilini ise

ogle’da işe başladığında sadece bir hafta önce

Zürih’te, İsviçreli yatırım
firması UBS’de staj yaparak değerlendirir. Patronu
ondan, şirket içinde kullanılabilecek özel bir program yazmasını istemiştir.
Bu işten de başarıyla sıyrılan Mayer’in kariyerinde stajı, bir dönüm noktasıdır. UBS için yaptığı
proje, Google’daki işine
önayak olmuştur. Okula
döndüğünde yine Profesör Roberts’a stajından
bahseden Mayer’a hocası,
ona yeni bir iş önererek
cümleleri kurar: “UBS’te
senin yaptığına benzer bir
iş yapan eski mezunlar tanıyorum. Şirketlerinin ismini hatırlayamadım, ama
çocukların adı Larry Page
ve Sergey Brin.” Elbette
Profesör Roberts’ın o gün

Aslında çocuk
beyin cerrahı olmayı
hedef edinen Marissa
Mayer’ın silikon
vadisinin divası olma
yolunda onu teşvik
eden bir numaralı
ismin, Stanford
Üniversitesi’nin
meşhur profesörü
Eric Roberts
olduğu söylenebilir.
Mayer’daki ışığı
gören Roberts, onu
bilgisayar bilimine
yönlendiren kişiydi.

mezun olmuştur.

“Googler”
MarIssa Mayer
Google’da geçen on üç
yılı boyunca Google Maps,
Google

Places,

Google

Earth, Gmail ve Google
arama motoru gibi birçok
hizmette gerek sorumlu
gerekse emeği geçen kişi
olarak parmağı bulunan
Marissa Mayer, adeta bu
şirketle

özdeşleşmiştir.

Öyle ki arkadaşlarıyla sakin
bir otelde geçireceği bir
Cumartesi sabahını Mayer,
şu cümlelerle anlatır: “Biraz
geç uyanmıştım. Kapım
çalındı, çalan kişi de arkadaşımdı. Ben onun bana,
neden hâlâ uyanmadığımı
sormasını beklerken bana
‘Google çökmüş, belki bil-

ismini hatırlayamadığı şirket, bugünün devi Go-

mek istersin diye düşündüm.’ dedi. O anda

ogle’dır. Ancak Marissa bu şirketle ilgilenmez.

yerimden nasıl fırladığımı, bilgisayarı nasıl aç-

Bugün geçmişine dönüp baktığında Mayer, o

tığımı inanın bilmiyorum. Sadece Google açıl-

zamanki durumunun farklı olduğunu; yepyeni

mıyordu. Bir anda telefonuma, sosyal medya

bir başlangıç için doğru bir an olmadığını be-

hesaplarıma, mail adreslerime binlerce mesaj

lirtir. Bu durum Marissa Mayer’ın 1999 yılının

gelmeye başladı. Çoğu şu şekildeydi: ‘Google

Nisan ayına kadar sürer. Mezuniyetine çok kısa

çöktü.’ O anda tek düşünebildiğim, Google’a

bir zaman kalan Mayer, kendisine adeta yağan

kaç milyon kişinin tıkladığı, kaç kişinin Goog-

iş tekliflerini değerlendirmeye başlar. 1 Mayıs’ı

le’a erişemeyince başka sitelere yöneldiğiydi.

kendisine hedef olarak koyan Mayer, o güne

Önümde yüzlerce sayfa süren bir kod vardı
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ve neresinde bir sorunun olduğuyla ilgili hiçbir
fikrim yoktu. Neyse ki bir saatten kısa sürede
sorunu çözdüm, baskı altında verimli çalışabiliyorum. Ama bir Cumartesi sabahı için, hiç iyi
bir başlangıç yapamadığımı söylemeliyim.”

Kariyerinin zirvesi, Yahoo
Böyle özverili ve başarılı bir çalışmanın ardından Marissa Mayer’ın Yahoo CEO’luğuna
transferine şaşırmamak gerek. Yahoo’ya gelir
gelmez çalışanlara bir miktar prim dağıtan ve
gerekli bütçe kesintileri için yapması gereken
geniş çaplı işten çıkarmaları elinden geldiğince
erteleyen Mayer, özellikle 2014 yılında yaptıklarıyla çokça eleştirildi. Yahoo’nun Ürdün ofisi
kapatıldı, 100 çalışanın
işine son verildi. 15 çalışana farklı ülkelerde
iş teklif edilip tam taşınma aşamasında bu
teklifler de iptal edildi. Yahoo’nun gerek
arayüzünde

gerekse

çalışma

sisteminde

yapılan

değişiklikler-

le bazen çalışanlarını
bazen de Yahoo kullanıcılarını üzdü Mayer.
Ancak bu kadar büyük bir sistemin başındayken, herkesi memnun edemeyeceğinin
de bilincinde olan Marissa Mayer, eleştirilere
gözünü yumdu ve işini
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MarIssa Mayer,
iş hayatının yanı
sıra aile hayatıyla
da parmak
ısırtıyor. 2009
yılında girişimci
Zack Bogue ile
evlenen Mayer,
30 Eylül 2012’de
bir erkek çocuğu
dünyaya getirdi.

Marissa Mayer, uzun
zamandır üzerinde
bir ölü toprağı taşıyan
şirket Yahoo’nun icra
kurulu başkanlığı’na
(CEO) getirilirken, çok
zor bir işe kalkıştığının
farkındaydı. Ancak
ilerleyen dönemde
şirketin hisse senetleri
yüzde 75 değer kazandı
ve Yahoo’ya iş başvuruları
tam 5 kat arttı.

ve çalışanlara sürekli
olarak onların fikirlerini
soran birtakım anketler yapılıyor. Bunların
yanı sıra Marissa Mayer, Yahoo şirketinin
hisse sahibi olduğu firmalara büyük yatırımlar yapıyor. Mayer’ın 1
trilyon doları aşan yatırım yaptığı Tumblr’ın
geçtiğimiz

günlerde

gelişme potansiyeliyle Instagram’ı geride
bırakması,
2015
dığı

Mayer’ın

yılında

açıkla-

kazanç

getiren

hamlelerinden sadece
bir tanesi. Yahoo’nun

yapmaya devam etti. Hatta Yahoo’yu özellikle

son on yılı kapsayan büyüme grafiğine bak-

çalışma ortamı açısından en güzel yerlerden

tığımızda ise, Mayer’ın göreve geldiği 2012

biri yapmak için PB&J (Fıstık Ezmesi ve Re-

yılından beri inanılmaz bir yükseliş sergilediği

çel) gibi eğlenceli bir programa da imza attı.

tartışılmaz. Wiskonsin’in küçük bir kentinde

Bu program dahilinde Yahoo’da tüm yiyecek-

dünyaya gelmiş bu teknoloji aşığının önümüz-

ler ücretsiz dağıtılıyor, ışıklar her daim açık

deki günlerde Yahoo’da yapacağı yenilikler

kalıyor, park alanından bariyerler kaldırılıyor

merak konusu olmaya devam ediyor.

KURUMSAL

Yükselen Değer

Kimileri için ayrıcalıklarla dolu bir yaşam, kimileri içinse
büyük bir yatırım fırsatı sunan “Batışehir”, tasarımı,
lokasyonu, yeşil alanı ve sunduğu sosyal hizmetlerle
adeta şehir içinde şehir edasıyla yükseliyor.

Proje HakkInda
genel bilgi
3 bin 266 adet konutun yer aldığı Batışehir
projesi tamamlandığında 15 bin kişiye ev sahipliği yapacak. 2. etap teslimlerinin tamamlandığı projede, 3. etap teslimleri için hazırlıklar
son sürat devam ediyor.

Sosyal olanaklarI
Suyla yeşilin buluştuğu Suda Park’ta bisiklet yollarında bisiklet sürebilir ya da süs havuzlarının
kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Batı Park’taki
tenis kortlarında, çim sahada, güneşlenme teraslarında, geniş göletlerde veya bitki yetiştirme
bölümlerinde vakit geçirebilirsiniz. Batışehir’in
peyzajında doğayla iç içe olan oyun alanları da
ihmal edilmiyor.

LOKASYON
İstanbul TEM Otoyolu cepheli çok önemli bir lokasyonda yükselen proje, İstanbul’un yeni kesişim noktası olarak anılıyor. Basın Ekspres Yolu’na
2, Maslak ve Atatürk Havalimanı’na ise 10 dakika
uzaklık mesafesinde bulunan projenin çevresinde
yürüme mesafesinde 2 metro istasyonu açılacak.
Bu hatlar inşaat ve planlama halinde olan Beşiktaş-Bağcılar ve Bakırköy-Bağcılar hatları olacak.
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Doğru Beslenme
Zihinsel Gelişimi
Destekliyor

Özellikle gelişim çağındaki çocukların beslenme ve uyku düzeni
fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde önemli rol oynuyor. Anaokulu
ve ilkokul çağındaki çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin en hızlı olduğu
bu dönemde doğru ve dengeli beslenmeleri son derece önemli. Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Harun Uysal çocukların beslenmesiyle
ilgili merak edilenleri anlattı.
52 EgePlus
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O

kul çağı çocuklarının beslenmesinde kahvaltının çok
özel bir yeri bulunuyor. İyi
bir

kahvaltı,

başarısını

onların

olumlu

okul
yönde

etkiliyor. Akşam yemeği ile kahvaltı arasındaki yaklaşık 10-12 saatlik süreden sonra
çocuk, açlık düzeyinde oluyor. Yapacağı iyi

Çocukların
doğru
beslenmeleri
için öncelikle
ebeveynlerin
bilinçli olması
gerekir.

bir kahvaltı onu mutlu bir güne hazırlıyor.
Bu nedenle okula gitmeden önce mutlaka
kahvaltı yaptırılmalı ve ideal bir kahvaltıda
çocuklar; süt, peynir, yumurta, zeytin, bal,
pekmez ve ekmek gibi gıdaları tüketmeliler.
Özellikle

süt,

çocukların

dengeli

prote-

in, kalsiyum ve karbonhidrat almaları için
son

derece

önemli.

Günde

yarım

litre

süt içen çocuk günlük hayvansal protein ve kalsiyum ihtiyacının yarısını karşılıyor.
Çocukların öğünleri okul zamanlarına göre
ayarlanmalı. Veliler çocuklarını okul dışında
fast-food türü yiyecekler yememeleri, asitli
içecekler içmemeleri konusunda bilinçlendirmeliler. Bu tür yiyecekler onların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için uygun değil. Ancak
bunu yaparken kendileri de bu tür yiyecek
ve içeceklerden uzak durmalılar. Böylece
beslenmeleri konusunda çocuklara öğütte
bulunan öğretmenlerin işini de kolaylaştırırlar. Okul tam gün ise ve yemek veriliyorsa,
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veliler mutlaka yemekhaneyi denetlemeliler.
Yemeklerin yapıldığı yağların kalitesi, kullanılan kaplar ile tabakların temizliği son derece
önemli. Ayrıca mutfakta çalışan personelin
ve mutfağın hijyenine de dikkat etmek gerekiyor. Okulda yemek verilmiyorsa ve yemek
öğünü okul zamanına denk geliyorsa, çocukların beslenme çantalarına yiyecek konmalı.
Bu yiyecekler bozulmayacak, kolay taşınabilecek ve çocukların protein, kalsiyum, karbonhidrat ve enerji ihtiyacını karşılayabilecek
nitelikte olmalı. Örneğin peynirli sandviç,
evde yapılmış börek, evde yapılmış poğaça,
elma, armut gibi çantada ezilmeyecek yaş
meyveler ile çeşitli kuru meyveler bunlara
iyi örnekler. Yine çocukların çantalarına konacak olan içecekler de son derece önemli.
Bu içecekler çocuğun günlük besin ihtiyaçlarının en azından bir kısmını karşılamalı. Bu
anlamda süt, ayran, kefir ve meyve suları
ideal içecekler. Asitli içecekler ile enerji veren
içecekler ise uygun değil. Çocuklar doğal olarak köfte, döner, pide gibi et yemeklerini severler. Ancak sağlıklı beslenmeleri için sebze
de tüketmeleri gerekiyor. Veliler çocuklarının
sebze yemesi için evde sebze pişirerek ve yiyerek onlara örnek olmalılar.

Çocukların
sağlıklı beslenmesi
konusunda en
önemli öğün
kahvaltıdır. Her
çocuk sabah
kalktığında mutlaka
kahvaltı yapmalı.
kahvaltıda süt,
peynir, yumurta,
zeytin, bal, pekmez
ve ekmek mutlaka
tüketilmeli.
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Ege
Mutfağı’nın
incileri
Hafif ve doğal tatlardan
leziz yemekler ortaya
çıkar Ege Mutfağı’nda.
Yeşili bol, zeytin yağıyla
taçlandırılmış enfes
yiyeceklerin damaklara
verdiği ziyafetle bilinir. Tuzu
az, kıvamı tam birbirinden lezzetli
yemekler kalıcı tatlar bırakmak
için adeta birbiriyle yarışırlar.
Sağlıklı yaşama davet eden Ege
Mutfağı’nın incileri her sofraya
rahatlıkla misafir olur.
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Zeytinyağlı
Kabak Çiçeği DolmasI
Malzemeler
● 20 - 25 tane
kabak çiçeği
● 1 su bardağı
pirinç
● 1 adet kuru
soğan
● 1 adet domates
● Nane
● Maydanoz
● Karabiber
● Tuz
● Zeytinyağı

Hazırlanışı Kabak çiçeklerini yıkadıktan
sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri
kopartın. Çiçeğin içindeki sarı kısmı
yaprağı yırtmadan çay kaşığı yardımı
ile çıkartın. Yemeklik doğradığınız
soğanı zeytinyağında kavurun, üzerine
yıkadığınız pirinci ilave edin. Pirinçler
şeffaflaşınca domates rendesi ilave
edin. Bir iki kez karıştırıp yeşillikleri,
karabiberi, yarım su bardağı suyu ve
tuzunu da ekleyip demlenmeye bırakın.
Dolma içi soğuyunca kabak çiçeklerinin
içine birer tatlı kaşığı koyun. Çiçeğin üst
kısmını katlayıp, katladığınız yer altta
kalacak şekilde tencereye hafif
dik şekilde sıralayın. Üzerine bir iki
kaşık zeytinyağı gezdirin, tuzunu ve
suyunu koyup pişirin.

Girit Salatası Dako
Malzemeler
Buğdaydan
yapılmış gevrek
ekmeği (Girit
ekmeği olarak da
adlandırılır.)
● 1 adet domates
● 1 adet yunan
peyniri feta
(Alternatif olarak
beyaz peynir de
kullanılabilir.)
● Tercihe göre bir
ya da iki yemek
kaşığı zeytinyağı
● Kekik
● Zeytin ve kapari
●

Hazırlanışı Girit ekmeği yapısı gereği
sert olduğu için sade olarak yemek pek
mümkün değil. O yüzden öncesinde
ekmeği biraz ıslatmak gerekebilir.
Sertliği hafif kırmak yeterli olur. Fazla
yumuşamasına gerek yok, çünkü
üzerine ilave edilecek domates, ekmeği
daha da yumuşatacak. Ekmeği su
ile hafif yumuşattıktan sonra ayrı bir
yerde domatesi rendeleyin. Domatesi
rendeledikten sonra hafif ıslatılan
ekmeklerin üzerine eşit oranda paylaştırın.
Domatesi dağıttıktan sonra feta peynirini
üzerine ufalayarak yerleştirin. Ana
malzemelerinin sıralanması bittikten sonra
hazırladığınız salatanın üzerine biraz yağ,
biraz kekik ve damak tadınıza göre zeytin
ve kapari ilave edin. Dako denildiğinde
aklınıza normal salatalar gelmesin.
Hazırladığınız Girit Salatası Dako, hafif ve
doyurucudur. Bir öğün olarak da yenilebilir.
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Yoğurtlu Pideli Kebap
Malzemeler
● 400 gr kuzu
veya dana
kuşbaşı
doğranmış et
● 1/2 ramazan 		
pidesi
● 1 yemek kaşığı
domates salçası
● 1 kase süzme
yoğurt
● 1,5 yemek kaşığı
tereyağı
● Sıvıyağ
● Tuz
● Karabiber

Üzeri İçin
● Kekik
● Pul

biber

Lokma Tatlısı
Malzemeler
6 su bardağı un
● 1 yemek kaşığı
kuru maya
● 4 su bardağı su
● 1 tatlı kaşığı
şeker
● 1 çay kaşığı tuz
● Sıvı yağ
●

Şerbeti için
su bardağı
şeker
● 2,5 su bardağı su
● Yarım limonun
suyu
●3
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Hazırlanışı Önce lokmanın
şerbetini hazırlayın. Şeker, su ve
limon suyunu tencereye alarak
kaynatın. Üzerinde köpükler
oluşunca 10 dakika kadar
kaynatıp altını kapatın ve şerbeti
soğumaya bırakın.
Hamuru için unu, kuru mayayı,
suyu, şekeri ve tuzu iyice
karıştırın. Hamurun koyu kek
kıvamında olmasına dikkat
ederek mayalanması için 1 saat
bekletmeye bırakın. Hamur
kabarınca yeniden karıştırın.
Hamurdan elinize bir top alıp
hafifçe bastırarak şekil verin
ve kızgın yağa atıp karıştırarak
kızartın. Kızaran lokmaları soğuk
şerbetin içine atın. 1-2 dakika
bekletip servis tabağına alın.

Hazırlanışı Kuşbaşı doğranmış etleri bir
tencereye koyun. Üzerine yeteri kadar
sıcak su ekleyip, yumuşayana kadar
pişirin. Bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvıyağ
döküp ısıtın. Üzerine pişen etlerinizi
koyup, tuz ve karabiber ilave ederek,
bir süre kavurun. Ayrı bir tavaya biraz
sıvıyağ ve 1 yemek kaşığı domates
salçası koyup, 2-3 kere çevirin. Üzerine
biraz su döküp, tuz da ekleyerek salçayı
sulandırıp sos haline getirin. Hazırladığınız
bu sosu pidelerinizin üzerine güzelce
gezdirin. Ardından kavurduğunuz etleri
yayın. Etlerin üzerine iyice çırpılmış
süzme yoğurduğunuzu dökün. Diğer
yandan küçük bir tavaya 1,5 yemek kaşığı
tereyağı koyup, eritin. Eriyen tereyağını
yoğurtlu kebabın üzerine gezdirin. En son
kebabınızın üzerini kekik ve pul biber ile
süsleyerek servis edebilirsiniz.
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Teknoloji
Şıklıkla Buluşursa

Teknolojinin gelişmesini izleyip de, insan hayatına dahil olmasına engel olmak pek
mümkün olmuyor. Her geçen gün daha da küçülen, akıllanan ve insanlığa fayda
sağlayan teknolojik aletler yaşamın içine o kadar dahil oldular ki, neredeyse evden
onlarsız çıkamaz olduk. Gerek bileğimizde bir asistan görevi gören saatler,
gerekse bizim gözümüzden dünyaya yayın yapabilen gözlükler... Her
şey günümüzdeki yoğun tempoya ayak uydurmanın ve her anımızı
başkalarıyla paylaşmanın farklı olanakları.
Hepsi Bir Arada
Kullanıcılar olarak genelde paket ürünlere karşı bir
zaafımız var. Aynı anda bir çok özelliği barındıran
“Talkband B1” hem kulaklık hem akıllı bileklik
hem de akıllı saat olarak farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.
porda, işte, uykuda… Hayatınızın her
alanında size asistanlık yapabilecek
bir cihaz Huawei Talkband B1. Zarif,
minimalist tasarımı ve suya karşı
dayanıklı gövdesiyle hem spor
hem de klasik ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir bir ürün.
Spor bilekliği, bluetooth
kulaklık ve akıllı saat üçlüsünün bir araya geldiği
cihazla yeri geldiğinde
telefon görüşmelerinizi
yapabilir yeri geldiğinde
de kaç kalori yaktığınızı görüntüleyebilirsiniz.
Aynı zamanda uyku kalitenizi takip edebilen Talkband ile güne daha zinde
başlayacaksınız.

S
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Hem Çok Şık, Hem de Çok Akıllı
Daha fazlasını yapabiliyorken neden sadece bir saatle yetinesiniz ki? Apple hem şıklığı, hem de işlevselliği bir araya getiren “Apple Watch” akıllı saat ile hem hayata, hem de zamana yetişin.
ünlük hayatın yoğunluğunda her şeye yetişme çabasındayız. Gelen aramalar, e-postalar, bildirimler hayatımızdan artık çıkaramayacağımız birer öğe. Üstelik çağın zorunluluğu olan “anlık iletişimi”
de hakkını vererek yapmak durumundayız. Bu nedenle hayatımıza giren akıllı saatlerden biri de Apple
Watch. Yıllardır hem şık, hem de işlevsel cihazlarıyla kullanıcıların karşısına çıkan Apple bu cihazda da
geleneği bozmuyor. Sade bir şıklığın yanında akıllı telefonunuzla beraber senkronize çalışan Apple
Watch kişisel sanal asistan yolculuğunda bileğinizdeki yerini alıyor. Özelleştirilmiş uygulamalar ile hayatı kolaylaştıracak cihaz duyurulduğu günden bu yana Apple severlerin gözdesi haline geldi.

G
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Cebinizdeki Dedektif
Günlük hayatın yoğunluğu ya da sağlık sorunlarının neden olduğu bir rahatsızlık unutkanlık. Neyse ki teknoloji unutkanlıkları da telafi edebileceğimiz yollar geliştiriyor. “Tile”ı kaybetmekten korktuğunuz eşyaların üzerine iliştirin ve
kaybettiğiniz eşyanızı saatlerce aramaya son verin.
ster cüzdanımız ister akıllı telefonumuz olsun, eşyalarımızı kaybetmekten hoşlanmayız. Fakat gündelik hayatın getirdiği
yorgunluk ve stres gibi etkenlerden ya da sağlık problemlerinden dolayı eşyaları kaybetmekten kaçınmak neredeyse
imkansız. Tile isimli ürün de bunu çözmeyi amaçlıyor. Bluetooth ve GPS altyapılarını kullanan cihazı kullanmak ise oldukça basit. Akıllı telefonunuza Tile uygulamasını indirip cihazla eşleşmeniz yeterli. Uygulama Tile’dan sinyal alamadığı
zaman yani eşyanız menzilden çıktığında telefonunuza bir sinyal vererek sizi uyarıyor. Bulmanızı sağlamak amacıyla ses
yayan Tile aynı zamanda konum özelliği sayesinde tam olarak nerede olduğunu da size bildirebiliyor.

İ

Sessizliğin Koruyucuları
Teknolojiyi daha rahat uyumak için kullanmaya ne dersiniz?
“Hush” kulaklıklar gecenin sessizliğini, uykunuzun en tatlı anını bölen gereksiz mesajlara, telefon aramalarına son veriyor.
ykunun en tatlı anında gereksiz ya da aciliyeti olmayan bir
mesaj ile uyanmışlığınız vardır. Ya da hafta sonu keyfinizi
bölen bir gürültü tadınızı kaçırabilir. Amerikalı iki girişimcinin
geliştirdiği Hush isimli ürün tam olarak bu problemleri çözmeye odaklı. Teknik olarak bir kulaç tıkacı olan Hush, sadece belirlediğiniz numaralar tarafından
bir çağrı geldiği zaman bunu size iletiyor ve uykunuzun gereksiz yere bölünmesini engelliyor. Oldukça kompakt şekilde
tasarlanan ürünün kutusu ise akıllı telefonlarınızı
şarj edebileceğiniz bir taşınabilir şarj cihazı.

U
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Dünyayı Sizin Gözünüzden Görsünler
Geçmişten bu yana pek çok bilim kurgu filminde rastladığımız teknolojiler hayata geçiyor. “Google Glass”
ile unutulmaz anlarınızı tüm dünya ile paylaşın.
oogle Glass, sahibinin kişisel asistanı gibi çalışıyor. “Fotoğraf çek”, “Mesaj gönder”, “Video kaydet” ya da
“Adres tarif et” komutları sayesinde Google Glass ile gerekli her şeyi sesli komutlarla hızla halledebilirsiniz.
Değiştirilebilir gözlük camları ile dilediğiniz şekilde modifiye edebileceğiniz Glass görüntüyü gözünüze yansıtmak için özel olarak geliştirilmiş bir teknoloji kullanıyor. Sadece bakmak istediğinizde görüş alanınıza giren ve
bu sayede dikkatinizi dağıtmayan Glass canlı yayın yapabilme özelliği ile de unutulmaz anları tüm dünya ile
paylaşmanızı sağlıyor. Glass’ın sağ tarafında bulunan kalın kısım ise ürünün kalbini oluşturuyor. İşlemci, batarya
ve ses komutunun yerleştirildiği bölüm aynı zamanda parmak hareketleri ile menü içlerinde aşağı-yukarı gibi
yönlendirmeler yapabilmenize olanak sağlıyor. Google Glass, 720 p HD video kaydı yapabiliyor, müzik çalabiliyor; navigasyon, WiFi, Bluetooth, Android 4.0.4 işletim sistemi, 1 GB RAM gibi özellikleriyle alıcıların hem göz
zevkine hem de akıllarına hitap ediyor.

G
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Saatiniz G
Projeksiyon
Olursa

ünümüzde piyasada,
farklı tasarımı ve
özellikleriyle çeşitlilik
gösteren o kadar çok akıllı
saat modeli var ki, aralarından
seçim yapmak neredeyse
imkansız. Özel olarak geliştirdiği
projeksiyon teknolojisini kullanan
Ritot ile bu seçim daha da
zorlaştı. Geliştirilen konsept
sayesinde akıllı saat sektöründe
bir ilke imza atan Ritot, kullandığı
projeksiyon teknolojisi ile
telefonunuza gelen bildirimleri
elinizin yüzeyine yansıtıyor.
Şöyle de düşünebilirsiniz; eliniz
yeni ekranınız oluyor.
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