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Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgilendirici, eğlenceli ve zengin içeriği ile EgePlus
dergimizin 5. sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Yeni gelişmeleri ve trendleri de sayfalarına
taşıdığımız 5. sayımızda, Ege Yapı olarak hep daha iyiyi
hedeflediğimiz çalışmalarımızdan ve sizler için yararlı
bilgilerden oluşan keyifle okuyacağınız bir dergi hazırladık.
Başarıları paylaşacağımız nice yeni sayılar diler, sizlere
desteklerinizden dolayı teşekkürü bir borç bilir, keyifli
okumalar dileriz.

S

evgili Ege Yapı dostları,

Önümüzdeki dönemde şehri şehir

Geliştirdiğimiz yaşam alan-

gibi yaşamanızı sağlayan projeler

ları ve sizlerin güveni ile

üreten, kentin dokusuna, çevreye ve

inşaat sektörünün öncü fir-

doğaya saygılı, sosyal donatı alanla-

malarından olan Ege Yapı, geçmişte

rı ile gerekli ihtiyaçların karşılanacağı

olduğu gibi yepyeni projelere imza

projeler geliştireceğiz.

atmaya devam ediyor. Projelerimizi
hayata geçirirken bulunduğu bölge

EgePlus’ın yeni sayısında şehirdeki

ve şehre değer katmasına ve hayatı

kültür sanat etkinliklerini, çocuk ge-

olabilecek en üst seviyede kolaylaş-

lişimine ilişkin ipuçlarını, yeni coğraf-

tırmasına önem veriyoruz. Sizlerin

yalar ve kültürlere ilişkin ilginç bilgi-

daha iyi koşullara sahip yaşam alan-

leri, mimari ve tasarım yaklaşımlarını,

larına erişebilmeniz, aileniz ve sev-

sağlıklı yaşam ile ilgili önerileri, kişisel

diklerinizle birlikte huzurlu bir hayat

gelişim alanında bilinmesi gereken-

sürmeniz için hep daha iyisini hedefli-

leri, moda ve spor konularını keyifle

yoruz. Daha iyisi için çalışırken iyi ola-

okuyacağınıza inanıyoruz.

nı korumaya ve en iyisine ulaşmanın
değerlerimizden taviz vermeden de

2016 yılının hepinize mutluluk

mümkün olduğuna inanıyoruz.

ve sağlık getirmesini dileğiyle…
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Ege Yapı Yönetim
Kurulu Başkanı H.
İnanç Kabadayı ve
Casper Gayrimenkul
A.Ş. nin Yönetim
Kurulu üyesi Nejat
Saldanlı.

Gayrimenkul sektöründe ses
getiren projelere imza atan
Ege Yapı ve teknoloji dünyasının öncü firması Casper;
Çekmeköy’de ayrıcalıklı bir
projeye imza atıyor.

İNŞAAT VE TEKNOLOJININ
DEVLERI GÜÇLERINI BIRLEŞTIRDI!

İ

stanbul’un doğanın merkezinde yer alan ilçesi

jemizle birlikte Ege Yapı ile farklı projelerde de

Çekmeköy’de ev sahibi olmak isteyenlere ben-

güçlerimizi birleştirmek için görüşmelerimize

zersiz bir yaşam alanının sunulacağı projede;
oksijen deposu ormanların arasında, yeşilin bin
olacak bir projenin kapıları aralanıyor.

DOĞAYA DÖNMEK İSTEYENLER
İÇIN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Batışehir ve Pega Kartal gibi gayrimenkul sektö-

Anadolu Yakası’nın en gözde semtlerinden

rünün imza projelerini hayata geçiren Ege Yapı

Çekmeköy’de yer alan müstakil bahçeli ve te-

ve teknoloji devi Casper İstanbulluların özlemini

raslı yaşam alanları ağırlıklı proje; iş ve günlük

çektiği, doğa ile baş başa bir proje geliştiriyor.

yaşam stresinden uzaklaşıp doğaya dönmek

Casper ile gerçekleşen işbirliğine ilişkin görüşle-

isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

rini paylaşan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başka-

Konumu itibarıyla ev sahiplerine rahat bir ula-

nı H. İnanç Kabadayı, “Çekmeköy’de farklı, üst

şım imkanı tanıyacak proje, sadece doğa ile baş

segment bir projeye imza atacağız. Bölgenin en

başa kalınabilecek sosyal alanları ile de huzur ve

lüks projesini inşa edeceğiz. Casper gibi bir tek-

mutluluk dolu bir hayat armağan edecek.

noloji devinin marka gücü, teknoloji çözümleri

Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde bulunan pro-

ile inşaat sektöründeki deneyimimizin buluşaca-

jede yerini alanlar; Kuzey Marmara Otoyolu

ğı bu projenin büyük ilgi göreceğini düşünüyo-

ve Yavuz Sultan Selim Köprüsüne,

ruz. Bu ayrıcalıklı projeyi 2016 yılının ilk çeyre-

devam eden bağlantı yolları üzerinden TEM

ğinde satışa sunmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Otoyoluna ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-

Casper Gayrimenkul A.Ş. nin Yönetim Kurulu

ne doğrudan erişim imkanı bulacak. Arazi 3.

üyesi Nejat Saldanlı da, gayrimenkul sektörün-

Köprü bağlantı yoluna sadece 1.5 km mesa-

de ilk defa bir projede yer alacaklarını belirterek,

fede konumlanıyor. Üsküdar-Ümraniye-Çek-

“Bugüne kadar teknoloji alanında birçok yenili-

meköy-Taşdelen metro hatlarının devreye

ğe imza attık ve bu sektördeki gücümüzü ka-

girmesiyle de toplu ulaşıma kolayca erişebi-

nıtladık. Başarıya ulaşacağına inandığımız pro-

lecekler.

bir tonuna ve doğal hayatın tüm seslerine hakim

ÖN TALEP
TOPLANMAYA
BAŞLANAN BU
PROJEDE EV
SAHIPLERINI
MÜSTAKIL VILLA,
BAHÇELI NORMAL
KAT VE DUBLEKS
DAIRELERDEN
OLUŞACAK LÜKS BIR
YAŞAM BEKLIYOR.
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devam ediyoruz” diye konuştu.

yapımı

KURUMSAL

SHERATON
BATIŞEHİR’DE!

B

atışehir’in içerisinde açılan 144 odalı Four
Points by Sheraton İstanbul Batışehir Otel

sayesinde önemli misafirlerinizi en üst standartlardaki özellikleriyle şehir oteli konforunda ağırlayabilirsiniz.

EGE YAPI, GEÇTIĞIMIZ
DÖNEMDE DE
TANITIM VE YATIRIM
FAALIYETLERINE HIZ
KESMEDEN DEVAM
ETTI.

BATIŞEHİR
AÇIK HAVA
SİNEMA GÜNLERİ

2

5-26 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihleri
arasında Batışehir’de gerçekleşen Açık

Hava Sinema Günleri Etkinlikleri kapsamında Mucize, Düğün Dernek, Bir Küçük Eylül
Meselesi ve Fetih 1453 filmlerini izleyerek site
sakinleriyle keyifli vakit geçirildi..

KÖRFEZ YATIRIMCILARI
BULUŞMASI

E

ge Yapı, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları
Derneği’nin (KONUTDER) 12-14 Ekim ta-

rihleri arasında düzenlediği “Türk Gayrimenkul
Sektörünün Körfez Yatırımcıları İle Buluşması”
etkinliğine katıldı. Körfez ülkelerinden gelen yatırımcılarla görüşülen bu etkinlikte Ege Yapı Genel Müdür Yardımcısı Murat Aksoy satışı devam
eden ve gelecek projeler hakkında hakkında
bilgi verdi.
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ULUSLARARASI TURİZM GRUBUNDAN

BATIŞEHİR’E DEV YATIRIM
E

ge Yapı’nın Bağcılar’da hayata geçirdiği,
Türkiye’nin ilk karma kullanım projesi Ba-

tışehir’de, Four Points By Sheraton Hotel’in
ardından ‘’Radisson Blu Residence İstanbul
Batışehir’’ hizmete açılıyor.
Suudi Arabistan’ın en büyük turizm yatırımcılarından Al Hokair Group’un İstanbul’daki
ilk yatırımı ve Radisson Blu markasının Türkiye’de açılacak ilk rezidansı olacak ‘’Radisson
Blu Residence İstanbul Batışehir’’ 23 ile 125 m2
arasında 1+0’dan 3+1’e değişen 171 adet hotel
apartments konseptli rezidansı ile 2016 yılının
ilk yarısında misafirleriyle buluşacak.
İstanbul’da açılacak ilk Radisson Blu Residence için Batışehir’in seçilmesinin en önemli sebeplerinin lokasyon ve projenin kendi semtini
yaratacak kadar büyük olan hacminden kaynaklanıyor.
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BATIŞEHIR’E KENT
VE YAŞAM ÖDÜLÜ
Bu sene 11.’si düzenlenen Kent ve Yaşam
Ödülleri töreninde Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, Avrupa’nın
En İyi Karma Kullanım Projesi Ödüllü projesi olan Batışehir ile kente farklı bir bakış
acısı sunması ve yaşanılabilir kentler oluşturmasında yaptığı katkılardan olayı “Kent
ve Yaşam Ödülü” aldı.

MY

CY

CMY

K

ŞEHİRDE

AJANDA

>>

BİR KEZ DE TÜRKİYE’DE
PİYANOYA HAYAT VERECEK
»14 Ocak 2016
Dünya çapında tanınan, kazandığı birçok
ödülle de kalitesini kanıtlayan İrlandalı piyanist Finghin Collins, 14 Ocak’ta İstanbul’da
kulakların pasını silmeye hazırlanıyor. Ülkesinin tarihindeki en önemli piyanistler arasında
gösterilen Collins, daha önce dünyanın dört
bir yanından filarmoni ve senfoni orkestralarıyla aynı sahneyi paylaşıp beğeni kazandı.
Sanatçının bugüne kadar yayımladığı 8
albümü var. Özellikle Collins’in 2006 yılında
yayımladığı Schumann albümü ve 2011’de
piyayasa sürülen, İrlanda Ulusal Senfoni
Orkestrası ile Charles V. Standford’un piyanı
ve orkesta için çalışmalarını içeren albümü,
ses getirmişti.

TAZE TİYATRO GRUBU
İLK OYUNUYLA SAHNEDE
»26 Aralık 2015
Yepyeni tiyatro Mam’art’ın sahneye
koyacağı ilk oyun olan “Özel Kadınlar Listesi”nde olaylar, çağımızın
hastalığı şöhret tutkusunu mizahi
bir açıyla ele alıyor. Oyun, bütün
gün televizyonlardan hayatını takip
ettiğimiz ünlüler ve aramızdaki perdenin nasıl gittikçe inceldiğini, özel
hayatın mahremiyeti kavramının
içinin nasıl boşaldığını kırık bir aşk hikayesiyle anlatıyor. 26 Aralık tarihine
kadar pek çok kez sahneye konacak.
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4, 3, 2, 1 ZERO! »10 Ocak’a kadar
10 Ocak tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak olan Zero: Geleceğe Geri Sayım
Sergisi, S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nde bulunuyor. Sergi, II. Dünya Savaşı sonrası
kültüre hükmeden boğucu ve negatif atmosfere bir cevap olarak nitelendirilen ve
adını bir roketin kalkmasından önceki geri sayımdan alan Zero akımına odaklanıyor. Geleceğe Geri Sayımda, Zero’nun kurucuları Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker’in eserleri ile akımın tinsel öncülüğünü üstlenmiş önemli sanatçılar
Yves Klein, Piero Manzoni ve Lucio Fontana’nın farklı tekniklerde ürettiği 100’ün
üzerinde eseri bir araya getiriyor.

YAYLI VE VURMALI
ÇALGILARIN BİRLİKTELİĞİ
»25 Aralık 2015
Daha önce Alban Berg Quartet, Juilliard

>>

Quartet, Gürer Aykal, Joshua Epstein ve

Maxim Vengerov gibi kişi ve toplulukların

SANATÇI VE ZAMANI
»31 Aralık’a kadar
İstanbul Modern “Sanatçı ve Zamanı” adlı
koleksiyon sergisi ile sanatçıların zaman
fikri etrafında birey olarak kendilerini ve
çalışmalarını nasıl konumlandırdıklarına
odaklanıyor. Geçmişten geleceğe farklı
zamanları, belirli ortak temalar çerçevesinde bir araya getiren sergi, sanatçıların
kendi zamanlarını nasıl deneyimledik-

ustalık sınıfı çalışmalarına katılan Borusan

Quartet, bu sefer Burhan Öçal ile güç birliği
içinde sahneye çıkacak. Türkiye’de vurmalı
çalgılar denince akla gelen ilk virtüöz olan

Burhan Öçal ile sezon boyunca hem yurtiçinde hem de yurtdışında verdikleri konserlerle
ses getiren yaylı çalgılar dörtlüsü Borusan

Quartet, 1 Aralık’ta Kocaeli’nde, 25 Aralık’ta
ise İstanbul’da sahneye çıkacak, izleyicilere
keyifli anlar yaşatacaklar.

lerine, geçmişten gelip geleceğe akan
zaman karşısında duydukları endişe ve
hayal kırıklıklarına, iç zamanları ile başkalarının zamanları arasında kurdukları derin yakınlıklara işaret ediyor. Çıkış noktası,
Türkiye’nin önemli düşünür ve edebiyatçılarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
“ne içindeyim zamanın ne de büsbütün
dışında” sözleri olan sergi 31 Aralık’a dek
İstanbul Modern’de görülebilir.
www.istanbulmodern.com
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SANATIN

KALBİ

İSTANBUL
Eşsiz tarihi dokusu ve çok kültürlü yapısıyla İstanbul, her

daim sanatın kalbi oldu. Nice ressama, şaire, müzisyene ilham
kaynağı oldu, sinesinde buluşturdu. BU GÜNGÖRMÜŞ KENT
BUGÜN PEK ÇOK NOKTASINDA SANATA VE SANATÇIYA
KUCAK AÇIYOR, SANATI INSANLARLA BULUŞTURUYOR.
İŞTE İSTANBUL’UN KÜLTÜR-SANAT NOKTALARI…

10 EgePlus

ŞEHİR

İSTANBUL MODERN
İstanbul’un gözbebeği müzelerinden İstanbul Modern’i özel yapan pek çok şey sıralanabilir ancak en önemlisi, Türkiye’de özel kesimin öncülüğünde kurulan ilk modern sanat müzesi olması… Gerçi İstanbul Modern
için sadece “müze” demek doğru olmaz zira sayısız sanat eseri sirkülasyonunun yaşandığı sergi salonları,
fotoğraf galerileri, devasa kütüphane ve sinemasıyla sanata adanmış, çok yönlü bir yer burası. Çağdaş sanat faaliyetlerine kapılarını açan İstanbul Modern’in üst katında müzenin kendisine ait koleksiyonu sergileniyor. Alt katta ise süreli sergiler ve retrospektifler düzenleniyor.
www.istanbulmodern.org
Ziyaret saatleri: Salı – Pazar: 10.00 - 18.00, Perşembe: 10.00 - 20.00

SANTRALISTANBUL
Santralistanbul sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle kentsel canlanmanın bir
parçası olmayı hedefleyen bir mekan. Köhne bir yapı olmaya yüz tutmuş
olan santral, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin devreye girmesiyle aslına uygun
olarak restore edilmiş ve yüzyıllarca Haliç’ten kente elektrik tahsis eden
Silahtarağa Elektrik Santralı sanatla iç içe bir mekana, Santralistanbul’a dönüştürülmüş. 2007’de sanatsal ve kültürel hizmetlere açılan Santralistanbul,
sadece sergi ve retrospektiflere değil; festival, lansman ve konferanslara da
evsahipliği yapıyor.
www.santralistanbul.org
Ziyaret saatleri:
Her gün saat 10.00 - 18.00 arası
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SALT BEYOĞLU VE SALT GALATA
Garanti Bankası’nın desteğiyle kurulan Salt,
bir kültür kurumu. Bu kurumun misyonu,
yenilikçi bir araştırma ve deneysel düşünce
iklimi yaratmak. Salt Beyoğlu ve Salt Galata, “kar amacı gütmeyen kültür kurumu”
ifadesinin gerçekten de hakkını veriyor. Salt
Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ne yolu düşen sanatseverleri kucaklarken Salt Galata, Bankalar
Caddesi’nde kültür ve sanatın nabzını tutuyor. Salt, kurulduğu 2011’den bu yana sergi,
söyleşi, film gösterimi, sunum, performans ve
atölye çalışması gibi halka açık etkinliklere ev
sahipliği yapıyor.
www.saltonline.org
Ziyaret Saatleri:
Salı-cumartesi: 12.00-20.00
Pazar: 12.00-18.00
Ayrıca her ayın son perşembesi
22.00’ye kadar açık.

CEMAL REŞIT REY (CRR)
Türkiye’de çok sesli çağdaş müziğin öncülerinden, eğitimci ve bestekar Cemal Reşit
Rey adına açılmış bu devasa konser salonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel
CRR CAZDAN
TÜRKÜYE, OPERADAN
KLASIĞE, MÜZIĞIN HER
TÜRLÜSÜNÜ KEYIFLE
DINLEYEBILECEĞINIZ
YERLERIN BAŞINDA
GELIYOR.
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ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışıyor. 1989’da 6 konserlik bir diziyle hizmete açılmış.
www.crrkonsersalonu.org

ŞEHİR

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZI (FKM)
İstiklal Caddesi’nin girişinde, yemyeşil bahçesi, kuşları ve çiçekleriyle kurtarılmış bir
bölgedir FKM. Duvarları hiç boş kalmaz;
her zaman sergi, galeri, retrospektifle, dolu
dolu bir kültür-sanat noktasıdır burası. Film
gösterimleri, sahne performansları ve sergileriyle, sanatseverleri her daim bir mıknatıs
gibi kendine çeker.
www.ifturquie.org
Salı-Çarsamba-Perşembe-Cuma:
9.30-13.00 /14.00-18.30
Cumartesi ve Pazar: 9.30-16.00

SAKIP SABANCI MÜZESI (SSM)
Dönem dönem dünyanın en büyük sanatçılarının eserlerini ve koleksiyonlarını misafir
eden Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı ailesinin bir zamanlar ikamet ettiği Atlı Köşk’e büyük bir galerinin eklenmesiyle oluşmuş. Atlı Köşk, uzun yıllar Sakıp Sabancı’nın zengin
hat ve resim koleksiyonunu barındırmış. Bu koleksiyon ve eşyalar, müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi’ne bağışlanmış. İlk olarak 2002 yılında ziyarete açılan
müze, zengin bir koleksiyonun yanı sıra; geçici uluslararası sergiler, konserler, konferanslar ve seminerlerle çok yönlü bir müzecilik hizmeti veriyor.

SSM, “PICASSO
İSTANBUL’DA” VE

www.sakipsabancimuzesi.org
Ziyaret Saatleri: Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar: 10.00-18.00
Çarşamba: 10.00-20.00, Pazartesi günleri kapalıdır.

“HEYKELIN BÜYÜK
USTASI RODIN
İSTANBUL’DA”
SERGILERIYLE
SON YILLARDA
ULUSLARARASI ALANDA
DIKKAT ÇEKMEYI
BAŞARMIŞTIR.
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BARIŞ MANÇO KÜLTÜR
MERKEZI (BMKM)
Barış Manço Kültür Merkezi, kurulduğu
günden bu yana Kadıköy’de kültür ve
sanatın nabzını tutuyor. Sergi ve konserlerin yanı sıra eğitim programlarıyla
da sanatseverlerin ilgisini çeken Barış
Manço Kültür Merkezi, atölyeleri ve
etkinlikleriyle İstanbul’un önemli kültür-sanat duraklarından.
Çalışma Saatleri: 08.30-17.00

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT
VAKFI (İKSV)
IKSV, Nejat Eczacıbaşı öncülüğünde, kültüİSTANBUL FILM,
TIYATRO, MÜZIK VE
CAZ FESTIVALLERI
ILE ISTANBUL BIENALI
IKSV TARAFINDAN
DÜZENLENIYOR.

re ve sanata değer veren birkaç işadamıyla
birlikte 1973’te kurulmuş. Vakıf, kültür ve
sanat çalışmalarının en seçkin örneklerini
sunmak ve sanat aracılığıyla uluslararası
bir platform oluşturarak Türkiye’nin ulusal,
kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmak
gibi bir misyon edinmiş. Sergi, konser, film
gösterimi ve daha pek çok sanatsal etkinliğin gerçekleştirildiği mekan, sanatseverlerin
uğrak noktalarından. www.iksv.org

SCHNEIDERTEMPEL
SANAT MERKEZI
Almancadaki anlamı “Terziler Sinagogu” olan
Schneidertempel Sanat Merkezi, İstanbul’un
çok kültürlü tarihinin odak noktası... Terziler
Sinagogu’nun restorasyonuyla oluşan sanat
merkezi, Galata’da kültür ve sanatın bekçisi konumunda… Özellikle İzel Rozental gibi önemli
karikatüristlerin girişimi ve çalışmalarıyla ortaya
çıktığından, karikatür sergilerinin sıkça yapıldığı
bir sanat merkezi burası. Merkez; fotoğraftan
resme, retrospektiften konsere, her türlü sanatsal oluşumu İstanbullularla buluşturuyor.
www.schneidertempel.com
Ziyaret saatleri: Hafta içi: 10.30-16.30
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Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları

EMEKLE
YOĞRULMUŞ
EMEKLE
BIR MIRAS
YOĞRULMUŞ

BirMiras

ANADOLU MISAFIR ETTIĞI KÜLTÜRLER VE KONUMU SAYESINDE BINLERCE
YILDIR HEP SANATIN BEŞIĞI OLDU. HER YENI MEDENIYET, BIR ÖNCEKININ
IZLERI ÜZERINDE KÖK SALDI. BU MEDENIYETLERE AIT KÜLTÜREL

DEĞERLERIN BAZILARI SÜRDÜRÜLDÜ, BAZILARI ISE UNUTULMAYA

YÜZ TUTTU. İŞTE EL SANATLARIMIZDAN BAZILARI DA UNUTULAN BU

DEĞERLER
ARASINDA.
BEĞENILERIN,
BIÇIMLERININ
Anadolu, misafir
ettiğiÇAĞIN,
kültürler
ve konumu ÜRETIM
sayesinde
binlerce yıldır hep
DEĞIŞMESI
GIBI
NEDENLERLE
BUGÜN
ARTIK
YALNIZCA
BIRKAÇ
USTANINkök
sanatın beşiği oldu. Her yeni medeniyet, bir öncekinin izleri üzerinde

VE MERAKLININ
DEVAMait
ETTIRDIĞI
SANATLARI
SIZLER
IÇIN DERLEDIK…
saldı.
Bu medeniyetlere
kültürel BU
değerlerin
bazıları
sürdürüldü,
bazıları ise
unutulmaya yüz tuttu. İşte el sanatlarımızdan bazıları da unutulan bu değerler
arasında. ÇAĞIN, BEĞENILERIN, ÜRETIM BIÇIMLERININ DEĞIŞMESI GIBI
NEDENLERLE BUGÜN ARTIK YALNIZCA BIRKAÇ USTANIN VE MERAKLININ
DEVAM ETTIRDIĞI BU SANATLARI SIZLER IÇIN DERLEDIK…
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KUM VE ATEŞIN EN
KIRILGAN HALI: CAMCILIK
Camdan yapılmış ilk objelere İÖ
16. yüzyılda rastlansa da camın bir
zanaat haline dönüşmesi Mısırlılara
dayanıyor. Osmanlı’da ise camcılık, devletçe desteklendiği için çok
gelişmiş bir sanat dalı haline gelmiş.
Oldukça dikkat isteyen bu meşakkatli sanatta, kum ateşle bütünleşip
sanatçıların elinde çok güzel şekillere bürünmüş. Üfleyerek cama şekil
vermek oldukça maharet isteyen
bir iş. Bu nedenle camcılık öğrenilmesi en zor sanatlardan biri olarak
kabul ediliyor. Hatta “püf noktası”
deyimi bile bu tarihi sanattan geliyor. Bu incelikli sanatı günümüzde
pek az usta icra ediyor.

TOPRAĞIN VÜCUDA
GELIŞI: ÇÖMLEKÇILIK
Çömlekçilik, killi toprağın yoğrulup şekil verilerek yüksek ısıda fırınlanmasıyla yapılıyor. Bu sanat
dalı sayesinde göz alıcı testiler,
sürahiler ve dekorasyon eşyası üretiliyor. Çömlekçilik bugün
halen Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yapılsa da, ustalarının sayısı gün geçtikçe azalıyor. Toprağın elle bütünleştiği bu sanat,
geçtiğimiz yüzyıla dek revaçta
olan bir meslek olma özelliği de
taşıyordu.
endüstriyel

Mutfak
şekilde

eşyalarının
üretilmesi

sonucu, otantik şeyler arayan
meraklıları hariç çömlek ustalarının kapısını kimse çalmamaya
başladı. Böylece bu Anadolu’ya
özgü el sanatı da yok olmaya
yüz tuttu.
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İĞNE-IPLIKLE YAPILAN RESIM: KANAVIÇE
Kanaviçe coğrafyamıza 16. yüzyılda girmiş olsa da 19. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmış ve geleneksel Anadolu Türk el
sanatları arasındaki yerini almış. Kanaviçeye özgü, özel kumaşlara uygulanan bu işleme sanatı; vaktizamanında kadınların iç dünyalarını yansıttığı bir uğraş olmuş. Babaannenizin salonunda, Eski Anadolu evlerinde ve butik otellerde; yastık,
yorgan, masa örtüsü ve divanların üzerinde bu sanatın örneklerini görebilirsiniz. İpliğin resme dönüştüğü bu sanatın en
nadide ürünleri, geçmişte genç kızların çeyiz sandığının en özel parçaları sayılırmış.

MARDIN’IN EL EMEĞI GÖZ NURU: TELKÂRI
Gümüşün becerikli ellerde şekillenmiş, incelmiş, tel tel olmuş, kırılmış, bükülmüş ve göz kamaştıran birer takıya dönüşmüş halidir, telkâri. Bakmaya doyamayacağınız türden kolye, küpe ve yüzüğün yanı sıra gösterişli kemerler de telkâri
sanatıyla vücut bulur. Anadolu’ya, özellikle de Mardin’e özgü olan bu sanat dalı da ne yazık ki ustası her geçen gün
azalanlardan… Anavatanı Mardin’de dahi çok az usta artık gümüşü nakış gibi işleyip nefis ayrıntılarla göz alıcı takılar
yapıyor.

EgePlus 19

KÜLTÜR

ALTIN YOKSA TEZHIP DE YOK
Tezhip günümüzde daha çok İslam kökenli
kitap bezeme sanatlarına verilen addır. Tezhip sanatı adeta, Osmanlı’nın parasal zenginliğini kanıtlamak amacıyla doğmuş bir
sanat dalı. Zira bu sanat, altından yapılan
süslemelerle icra ediliyor. Kelime anlamı “altınlamak” olan bu sanat ilk olarak hat ustaları
tarafından icra edilmiş. Anlatım ve desenler
tezhibin temel öğelerini oluşturuyor. Tezhip
sanatı, zaman ve sabrın yanı sıra ekonomik
güç de gerektiren bir uğraş.

BIR SABIR HIKAYESI: MINYATÜR
İnce ince işlenmiş küçük küçük resimler… Minyatür önce Doğu sonra Batı’da çok eski yıllardan beri icra ediliyor.
Çok küçük çizgi ve desenlerle yapılan bu sanatta ayrıntıları işlemek, sabır ve dikkat gerektiriyor. Türkler minyatür sanatında genellikle kendi tarih ve yaşamlarını resmetmiş; savaş, düğün, tören, destan, aşk ve felaket, Türk
minyatür sanatının ana teması olmuş. Osmanlı minyatür sanatının gelişmesindeki en önemli etmenlerden biri ise
“perspektif”in günah sayılıp kullanılmaması…
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YAZININ EN ESTETIK HALI: HAT

KÜLTÜR

Geleneksel Türk sanatı denildiğinde ilk akla gelen sanat dalıdır, hat. Süslü ve karakteristik harflerle yapılan bu sanata bugün “kaligrafi” diyoruz. Çok ama çok
eskilere, matbaanın keşfinden de önceye dayanıyor bu sanatın tarihi. İslam hat
sanatı, Çin hat sanatı, Pers hat sanatı, Arap hat sanatı ve Japon hat sanatı, harflerin bu en estetik halinin insanoğlunun hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunun da bir göstergesi. Bizim hat sanatımız ise özellikle Osmanlıcada kendini epey
göstermiş ve Türk sanatları arasında önemli bir yer etmiş.

İLMEK ILMEK BIR SANAT:
DOKUMACILIK
Binbir etnik motif, çıkmayan kökboyası ve yünle dokunan Anadolu halıları, dokumacılığı bir üretim
biçimi değil, sanat haline getirmiş.
Eski

dokuma

tezgâhlarında

el

emeği göz nuruyla ilmek ilmek dokunan halılar dünyanın gözbebeği
olsa da bu sanat ve meslek dalı,
ülkemizde maalesef unutulmanın
eşiğinde...
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SUYLA BOYANIN DANSI: EBRU
Doğu ülkelerine özgü bir süsleme sanatı olan ebrunun nerede ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Zamanla
Anadolu’nun bir parçası haline gelmiş bu rengarenk sanata günümüzde pek çok kişi ilgi gösterse de
ustaları oldukça az. Ruhu besleyen ve iç dünyamızı dinginleştiren ebrunun öyle kolay icra edilen bir sanat
dalı olduğunu sanmayın. Ebru sanatı; kâğıt, su, toprak ve boya dışında kitre, at kılı, gül dalı ve deniz kadayıfı
gibi malzemelerin de kullanıldığı ustalık isteyen bir el sanatı.
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Kışımızı ısıtacak
RENKLER
2015/2016 sonbahar-kış modası

Yaz bitti diye üzülmeyin. Yazın o cıvıl cıvıl havası,

moda sayesinde gerek desenler gerekse renklerle
sonbahara hatta kışa taşınıyor. PUDRA TONLARI,
NEON RENKLER, ÇIÇEK DESENLERI 2015
SONBAHAR/KIŞ MODASININ ANA KARAKTERINI
OLUŞTURUYOR. BU CESUR TRENDLERLE
SONBAHARIMIZ DA KIŞIMIZ DA ÇOK AMA ÇOK

H

RENKLI GEÇECEK!

er yıl sonbaharın gelişiyle birlikte koyu renkler;
siyahlar,

kahverengiler,

lacivertler ve griler gardırobumuzdaki yerini alıyordu.

Giysi

dolabımız,

kışla birlikte kendini gösteren kasvetli hava
gibi kararıyordu. Ama artık bu karanlık dönem
bitti. 2015-2016 sonbahar/kış modası biz modaseverlere bütün bildiklerimizi unutturacak
kadar renkli. Bulutsuz günlerin mavisi, yaz güneşinin sarısı, çayırların o canlı yeşili modayla
kıyafetlerimize taşınıyor. Doğanın canlı renkleri; soyut figürler, dalgalı geçişler ve yanar-döner kumaşlarla bizi adeta masal dünyasına
götürüyor. Desenler bile doğanın izini taşıyor.

MODA DÜNYASINA YÖN
VEREN MARKALAR HER
YIL OLDUĞU GIBI BU
YIL DA ÖNÜMÜZDEKI
SONBAHAR VE KIŞIN
RENK, DESEN VE GIYIM
TRENDLERINI BELIRLEDI.

Daha geçtiğimiz yıla kadar demode diye bir

BU TRENDLERI ÖNDE

kenara attığımız leopar ve zebra desenli ku-

GELEN MARKALARIN

maşlar, bu kışın vazgeçilmezleri arasında yer
alıyor.

MODA SHOWLARINDAN
SIZLER IÇIN DERLEDIK.
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SEZONUN TREND RENKLERI

KAN
TURUNCU

MANDALİNA

FUŞYA

FOSFOR
SARI

LİMON

KOBALT

GÖK
MAVİSİ

SARI SARI SAPSARI!

İÇIMIZ DIŞIMIZ BIR…

Sonbahar dediğimizde pek çoğumuzun aklına

Kalın kumaşlı gömlekleri, elbiseleri bir kenara

sarı tonlar gelir. Hüzünlü bir sarıdır ama aklı-

bırakın. Dediğimiz gibi bu sezonun sloganı

mızdaki. Oysaki bu yıl mandalina sarısından

“cesaret”. 2015-2016 sonbaharında şeffaflığın,

civcive, sarı, tüm patlak tonlarıyla sokaklarda

transparan

olacak. Toprak tonlarıyla harmanlayıp yumu-

görüyoruz. Transparan, yazlık giysilerden

şatacağımız bu sarılar, kışın ciddi renklerine

birdenbire kalın kıyafetlere geçiş için iyi bir

canlılık katacak. Günlük stilde bu kadar cesur

seçenek olabilir belki ama hem sağlığımız hem

olamam diyorsanız solgun sarıları tercih ede-

de yaşantımız gereği bu trendi hayatımıza ne

bilir, bu tonları soğuk renklerle –gri, buz mavisi

kadar taşıyabiliriz o meçhul. Bu cesur girişimi

gibi- kombinleyebilir, farklı bir tarzınız olduğu-

kıyafetlerine

nu ortaya koyabilirsiniz. Üstelik camel tonları,

da geri kalmak istemeyenlere bir müjde

kestane kahvesi ve haki rengin o asi havası-

verelim; kemerlerden tokalara, çantalardan

nı da sarıyla bir arada kullanabilir, hemen her

ayakkabılara bu kış her yerde göreceğiz

tona yakışan bu rengi, gardırobunuzun jokeri

transparanı…

yapabilirsiniz.
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giysilerin

taşımaya

ön

plana

çekinip

çıktığını

modadan

MODA

GIYSILER ÇIÇEK AÇTI
İlkbahara daha çok var biliyoruz ama bu modayla elbiseler çoktan çiçeklendi bile. Hemen
her modacının sonbahar/kış koleksiyonunda
çiçekler var. Binbir çeşit renk, öyle usturuplu
da değil adeta çığlık çığlığa yer buluyor çiçekli
kreasyonlarda. Bu trendle bahar gelmeden tüm
sokaklar çiçek bahçesine döneceğe benziyor.

DIKKAT! GARDIROBUMUZ
“AYAK”LANACAK!
Son yıllarda özellikle kış aylarının vazgeçilmez deseni kazayağı bu sene de tahtından
inmiyor. Elbiselerden kalem eteklere, pardösülerden çantalara tüm giysiler tabiri caizse
“ayak”lanacak. Yalnız önceki yılların aksine bu
yıl daha renkli; sarı, yeşil, turuncu, kırmızı ayaklar göreceğiz her yerde. Ne dersiniz, buna hazır mısınız?

ERKEK MODASI
Kadın giyimde maskülen pantolon olarak
ifade edilen lakin erkek giyime gelince baggy
pantolon olarak zikredilen XXL pantolonların
erkek modasında bu kış önemli bir yeri var.
Madness grubunun 1980 yapımı “Baggy
Trouser” şarkısındaki şalvarı anımsatan bu
pantolonlar, 2015-2016 Sonbahar/Kış erkek
modasına damgasını vuracak. Erkek giyimde
artık kemik bir parça olarak adını sık sık
duyduğumuz kolej ceketi nam-ı diyar bomber
ceket pek tabiki bu sezonda erkeklerin
vazgeçilmezi.
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EVDE
PILATES
TOPUNA
YER AÇMA
ZAMANI!

SAĞLIK

Pilatesin sadece spor salonlarında yapıldığını düşünüyorsanız
yanılıyorsunuz. Evde, internetten kolayca bulabileceğiniz
videoları izleyip uygulayarak spor salonlarına gitmeden de fit
kalmak mümkün. PILATES TOPLARI ŞIŞIRILSIN, MINDERLER
HAZIRLANSIN! İŞTE EVDE PILATES YAPMANIN PÜF NOKTALARI…

P

ilates çok basit hareketlerle kilo verdiren bir yöntem; öncelikli felsefesi
denge sağlamak. Bunun dışında esneklik kazanmak ve sıkılaşmak iste-

yenlere de oldukça iyi gelecek bir egzersiz
türü… Pilateste pek çok yöntem bulunsa da
teknik olarak hemen her harekette pilates
topu kullanılıyor. Bu spor sayesinde vücudunuz hiç olmadığı kadar dengeli olmaya başlıyor ve esneklik kazanıyor. Pilatesi düzenli
yaptığınız zaman vücudunuzdaki varsa duruş
bozukluklarının da düzeldiğini kendi gözlerinizle göreceksiniz. Top dışında kullanılan bir
diğer vazgeçilmez malzeme ise esnek ve çok
amaçlı yapısıyla pilates çemberi.

ÖZGÜRSÜNÜZ, HAREKETE
GEÇMEK IÇIN TAM FIRSAT!
Pilates yapmaya başlamadan önce amacınızı belirleyin. Hangi seti alacağınıza buna
göre karar vereceksiniz çünkü. Vücudunuzda
denge sağlamanın dışında neleri değiştirmek
istiyorsunuz? Belinizi inceltmek istiyorsanız
buna yönelik egzersizlere hazırlanın. Daha
sıkı bacaklar mı istiyorsunuz? O halde bacak
hareketlerine yoğunlaşın. İhtiyacınız olan şey
bir pilates eğitim rehberi, tercihinize göre pilates eğitim DVD’si, pilates minderi ve top… Bu
topu doğru nefes teknikleriyle kullandığınızda
vücudunuzun her bir bölgesi kısa bir sürede
şekillenecek. Pilates seti içerisinde temel olarak genellikle çeşitli boyutlarda pilates topla-
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rı, pilates bantı, pilates çemberi bulunur. Kimi

den de vazgeçmelisiniz. Koşu bandında

setlerde egzersize yeni başlayacak olanların

neşeyle dinlediğiniz şarkılar, pilates sırasın-

pilates nedir, nasıl yapılır sorusuna cevap bul-

da dikkatinizi dağıtabilir. Hareket alanınızın

maları için eğitim DVD’si de yer alır.

karşısına bir ayna koyarsanız hareketlerinizi
ve duruşunuzu daha iyi kontrol edebilirsiniz.

EVDE ALAN YARATIN

Su şişesi daima yakınınızda olsun. Zira su,

“Spor salonuna gidemiyorum, evde pilates

pilates sırasında en çok ihtiyacınız olan şey

yapacağım” diyenlerdenseniz doğru yer seçi-

haline gelecek.

mi, malzeme ve programla işe başlayabilirsi-

Uygulamayı DVD veya internetten izleyerek

niz. Hatta evinizin bir köşesini küçük bir pilates

ders alacaksanız, küçük bir televizyon veya

alanına dönüştürebilirsiniz. Size hareket imka-

bilgisayara ihtiyacınız olacak. Oynatıcıyı min-

nı verecek bir alan açın evinizde; çok büyük

derinizin tam karşısına koyun. Böylece hare-

değil, bir minderi ve elbette topunuzu sığdı-

ketleri daha rahat izleyip tekrar edebileceksi-

racak genişlikte olması yeterli. Bu alan ferah

niz. Günlük çalışma periyotları belirlemelisiniz.

ve havalandırılır olmalı ki nefes egzersizlerinizi

Disiplin her egzersiz ve spor türü için olmazsa

PILATES, BEDENIN

verimli bir şekilde yapabilesiniz. Kollarınızı ve

olmaz. 10’ar dakikayla başlamaya ne dersiniz?

DENGELI TUTULMASINA

bacaklarınızı gerdiğinizde düşecek ve kırıla-

Her gün 10 dakikanızı kendinize yarattığınız

cak herhangi bir şey olmamalı yanı başınızda.

alanda pilates yaparak geçirin. “10 dakika ne

YARDIMCI OLAN
VE OMURGAYI

işe yarayacak ki” diye düşünürseniz yanılırsı-

DESTEKLEMEKTE
ÖNEMLI IŞLEVI OLAN
TEMEL KASLAR ÜZERINE

ALTIN KURAL, KONSANTRASYON

YOĞUNLAŞILAN

Konsantrasyon önemli… Dikkatinizi dağıta-

BIR EGZERSIZ

cak hiçbir obje bulundurmayın bu alanda.

PROGRAMIDIR.

Konsantrasyonunuzu dağıtacak müzikler-
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nız. Her hafta bu süreye fazladan bir 5 dakika
ekleyin. Yani ikinci hafta 15, üçüncü hafta 20…
Uzmanlar 30 dakikanın üzerine çıkmanın konsantrasyonu etkilediği görüşünde; bu süreyi
aşmamaya özen gösterin.

TOPSUZ SAĞLIK
YAPILAN
BASIT
HAREKETLER

GERINME HAREKETI
Sırt üstü, yerde sabit kalabilecek şekilde
uzanın. Kollarınızı yukarı kaldırıp nefes alın.
Nefesinizi verirken kollarınızı ve ayaklarınızı yukarı doğru uzatın ve vücudunuzdaki
gerginliği hissedin. Nefesinizi tekrar aldığı-

BISIKLET HAREKETI

nızda ayaklar yerde kalacak şekilde belinizi

Sırt üstü yere yatıp bacaklarınızı belinizle

doğrultun. 10 saniye kadar bu pozisyonda

beraber yukarı kaldırın. Bu harekette önem-

kalmalısınız.

li olan belinize ellerinizle destek olmanız…
Nefes alıp verin; bisiklet sürdüğünüzü farz
ederek pedal çevirir gibi hareket edin.

BACAK HAREKETI
Uzanınca vücudunuzu ellerinizden destek

GÖBEK HAREKETI

alarak hafifçe kaldırın. Topuklarınızdan

Bacaklarınız dümdüz olacak şekilde oturun.

destek alacaksınız ancak bedeninizin ağırlık

Dik durun. Belinizi yere doğru yatırırken

noktası ellerinizde olmalı. Nefes alarak kal-

ayaklar, eller ve boynunuzu havaya kaldırın.

dırdığınız ayağınızı nefes vererek indirmeli-

Bacaklar ve kollar arasındaki aralığı azalta-

siniz. Sırayla her iki ayağınızı da bu şekilde

rak mekik hareketler yapın. Tabii bu arada

çalıştırın.

nefes egzersizi yapmayı da asla unutmamalısınız. Bu hareket karın bölgenizi sıkılaş-

KALÇA HAREKETI

tırmaya birebir…

Oturma kemikleri üzerinde sabit şekilde
oturuş pozisyonunuzu
alın. Ellerinizle arkadan
destek alırken bacaklarınızı havaya kaldırın.

HUNDRED HAREKETI

Elbette bu sırada nefes

Tekrar sırt üstü yerde sabit kalacak şekilde

egzersizlerini de uygu-

uzanın. Eller havada olacak şekilde belinizi

lamalısınız. Bu şekilde

kaldırmadan boynunuzu ve ellerinizi kaldı-

bacaklarınızı sağa ve

rarak mekik hareketleri yapın.

sola hareket ettirin.
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Nostaljinin
sıcaklığını
evinize taşıyın
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Renkleri seviyorsunuz,
nostaljinin o büyülü
dünyasını da! O halde
gelin sizi, retro tarzı
dekorasyonla tanıştıralım.
RENKLI MINDERLER,
ESKITILMIŞ BERJERLER
VE PATCHWORK
KANEPELERLE GEÇMIŞIN
IÇINIZI ISITAN HAVASINI
EVINIZIN HER KÖŞESINDE
HISSEDECEKSINIZ.

ı

leri teknolojiler, modern ve akıllı ta-

MOBILYA SEÇIMI ÖNEMLI

sarımlar, kusursuz dizaynlar; rahatı-

Retro tarzı dekorasyonu evinize uygula-

nız için her şey düşünülmüş. Ama bir

mak için yapmanız gereken başlıca şey

şey eksik; ruh. Eski günleri düşünüp iç

60-70-80’lerin pop-art öğelerini ve popüler

geçirenlerden, antikacıların önünden

ikonlarını, bugünün modern tasarımlarıyla

geçerken duraksayanlardan, eski filmler izle-

harmanlamak. Özellikle mobilyaları özen-

mekten hoşlananlardan mısınız? O halde retro

le seçmeniz gerekiyor. Kullanıldıkları

tarz dekorasyon tam size göre. Çiçek motifle-

dönemin havasını yansıtan nostaljik

ri, şal desenleri, nostaljik telefon ve radyolar,

mobilyalar, yer aldıkları odanın

telli dolaplar, rengarenk patchwork minderler

ana öğesini oluşturuyorlar, retro

ve eskitme mobilyalarla 1950-80’lerin tarzını

tarzda. Geniş kanepeler, es-

evinize uygulayabilir, sıcak ve bir o kadar da

kitme şifonyerler, rengarenk

renkli bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz. Ke-

büyük minderler ve iğne ayaklı

lime anlamı “geçmişe dönüş” olan retro tarz-

puflar bu tarzın olmazsa olma-

da; sarı, indigo mavisi, kırmızı, avokado yeşi-

zı. Bu öğeleri; plastik, krom ve

li, mor ve portakal tonları bolca kullanılıyor.

fiberglas malzemelerin kulla-

Geçmişin nostaljik figürleri, renklerle birleşe-

nıldığı kübik mobilyalarla hareketlendire-

rek evinize hareketli ve cıvıl cıvıl bir görünüm
kazandırıyor.

bilir, evinizde çarpıcı ve bir o kadar da iddialı
alanlar oluşturabilir. Sivri ayaklı masalar, sivri
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köşeli koltuklar ve kalın dokulu kaplamalar da

abajur ve renkli avize, dekorasyonu tamamla-

bu tarzın ana öğeleri. Retro tarz dekorasyonun

yan detaylar arasında. Tüm bunların yanı sıra

her noktasında olduğu gibi mobilya seçiminde

bir de antika ahşap kasa radyo ve pikap bul-

de rahatlık ön planda. İri desenli duvar kağıtları,

dunuz mu eviniz tıpkı bir zaman tüneli gibi sizi

çiçekli kanepeler ve eskitme mobilyalarla kendi-

bugünden alıp geçmişe doğru tatlı bir yolcu-

nizi birdenbire geçmişte bulacaksınız.

luğa çıkaracak.

ZAMANIN RUHU DETAYLARDA

AKSESUAR SEÇIMI YAPARKEN…

Retro tarzını evinize bütünlüklü bir şekilde

Aksesuar seçimi ve kullanımı retro tarzda olduk-

yansıtmak istiyorsanız mekanda kullandığınız

ça önemli. Neyi nasıl seçeceğinizi, nereye koya-

zemini, kumaşları, dokuları ve aksesuarları da

cağınızı bilmiyorsanız, dekore edeceğiniz alan-

dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Batik kumaş-

da kendinize bir odak noktası belirleyebilirsiniz.

lar, ekose desenler, şal baskılı detay-

İşe, mobilyanızı seçerek başlayın. Aksesuarlar

lar, ahşap zeminler, tüylü halılar; ıslak

bu tarzın olmazsa olmazları; kapı boncukları, lav

alanlarda ise dama desenli karolar

lambaları, dönemsel özellikleri yansıtan sehpa

retro tarzın karakteristik öğeleri. Yu-

ve tabureler, cesur ve olağan dışı heykeller, sa-

muşak viniller ve kadifeler de unutul-

nat çalışmaları… Girişe veya varsa koridora asa-

mamalı. Aksesuar olarak kapı

cağınız bir-iki kumaş pano, tarza uygun bir aba-

boncukları, nostaljik lamba ve

jur veya geometrik desenli bir halı da bu havayı

saatler, renkli sehpa ve tabu-

kolayca yakalamanızı sağlayacak. Retro tarz

reler,

sıradışı
ve

bir şekilde harmanlanması çok önemli. Bu tarzı

üs-

evin her köşesine yansıtmak kolay değil. Yap-

tablolar

manız gereken hangi dönemi istediğinize karar

heykeller
modern
luptaki

tercih edilmeli. Püsküllü
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dekorasyonda yeni ile eskinin dengeli ve başarılı

vermek ve cesur olmak. Haydi başlayalım!
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• 50’ler, 60’lar, 70’ler, 80’ler; tüm dönemlerin stilini incelediniz ve kafanız çok

• Evinizde retro tarzı oluşturmak için yalnızca mobilyalar değil, aksesuarlardan

mu karıştı? Hepsini bir arada uygulamak

da yararlanmanız gerektiğini unutmayın.

zorunda değilsiniz. Kendinize en yakın

Aynı alanda kullanacağınız aksesuarların

bulduğunuz dönemi belirleyin ve deko-

birbiriyle uyumlu olmasına özen göste-

rasyonunuzu buna göre yapın.

rin. Tek başına çok güzel duran bir obje,

• Bir mobilyayı veya aksesuarı çok beğenmiş olabilirsiniz, retro tarza da çok uygun olabilir. Ancak satın almadan önce
evinizin büyüklüğünü ve yapısını gözden
geçirin. Zira mağazada iç geçirip aldı-

diğer dekorasyon ürünleriyle bir arada
kullanıldığında istediğiniz sonucu vermeyebilir.

• Evinizin bir bölümünü retro döşediniz
diye tamamını döşemenize gerek yok.

ğınız kanepe, salonunuzun tümünü kap-

Aksesuarlarınızı sade, çok göze batma-

layan bir felakete dönüşebilir. Evinizin

yan ürünlerden seçerseniz diğer alan-

mimari yapısını her zaman göz önünde

larda da istediğiniz kadar özgür olabilir,

bulundurun.

farklı tarzlar deneyebilirsiniz.
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HER ANNENIN ENDIŞESI

Bebeklerde
UYKU PROBLEMI

Yeni çocuk sahibi olan ebeveynlerin endişe duyup sık
sık dile getirdiği konuların başında bebeğin uyku düzeni
gelir. Bebeğin uyku problemi yaşaması yalnızca onun
değil, tüm ailenin yaşam kalitesini düşürür. OYSA EVDE
UYGULANABILECEK BIR-IKI BASIT YÖNTEMLE BU
SORUNUN ÜSTESINDEN RAHATLIKLA GELMEK MÜMKÜN.

B

ir bebeğin gelişimi için en temel etmendir, uyku. İlk aylarda beyni
inanılmaz derecede aktif olan bebek, hayret edilecek bir hızla büyür
ve hayata dair yeni bağlantılar kurar. Dünyası hakkında yeni bilgiler
edinir; bu bilgileri işler ve depolar. Enerji depolamak, güç kazanmak
ve büyümek için bedeninin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bebek, din-

BIR BEBEĞI UYUTMAYA
ÇALIŞIRKEN BEBEĞIN

lenmeye gereksinim duyduğunda ya da beyni fazla uyarıcı aldığında uyuyacak,

TOK, ALTININ TEMIZ,

yeteri kadar uyuyup enerji depoladığında ise uyanacaktır. Başlangıçta onun da

ORTAM ISISININ VE

sizin de yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bu durum ilk birkaç hafta, bu şekilde
devam eder. Yenidoğan bebekler kendilerini sakinleştirmeyi bilmez, bu nedenle

ÜZERINDEKI KIYAFETIN
UYGUN OLDUĞUNU
BILMEK GEREKIR.

uyandıklarında isteklerine hızlı cevap vermek gerekir. Dört ya da beşinci haftadan itibaren gündüz ve gece düzeni kurmaya başlayarak uyku saatlerini ayarlayabilirsiniz. Gerek gündüz, gerekse gece uykusu için onu her gün aynı saatlerde
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yatırın. Böylece bebeğinize hayatın bir ritmi

tekrarı sever; tekrarla öğrenir ve kendilerini

olduğunu öğretebilirsiniz. Altı aylık olduğun-

güvende hissederler. Bu rutinleri uygulaya-

da, bebeğiniz uyku anlamında gelebileceği

rak “yatma zamanı geldi” mesajını verin; bu

en mükemmel noktaya ulaşır; gece boyunca

hem uyumasına hem de aranızdaki bağın

uyuma kabiliyeti. Düzenli gece uykusu, gün

güçlenmesine yardımcı olacak. Bebeğinizle

içinde daha hareketli olmasını da beraberinde

bu keyifli seremoninin tadını çıkarın. Banyo

getirir; emekler, oturur, ayağa kalkmak için tu-

ve masajın ardından sakinleştirici aktiviteler-

tunur. Hareketli bebek, yorgun bebek demek-

le -ninni söyleyebilir, kitap okuyabilirsiniz-

tir. Bu nedenle onun ihtiyacı kadar dinlenme-

uyku rutinini tamamlayın.

BEBEKLERİ SALLAYARAK

sini sağlamanız çok önemlidir. Bir bebeğin 6.

Bebeği düzensiz uyuyan, uyku problemi ya-

UYUTMAYIN! BEBEK

aydan 12. aya kadar günlük uyku ihtiyacı 14-15

SALLANIRKEN GÖZLER

şayan pek çok anne; gereksiz endişe, aşırı

saattir. Bununla birlikte her bebek birbirinden

kontrol hissi veya üzüntü yaşar. Oysa pek çok

farklıdır. Bazı bebekler uykuya daha az ihtiyaç

bebekte uyku düzeni, zamanla kendiliğinden

duyar.

oturur; bu nedenle rahat olun. Gününüzü te-

SABIT BIR NOKTAYA
BAKARKEN, IÇ
KULAKTAKI SALLANTI
UYARILARI BAŞ
DÖNMESI GIBI BIR HISLE

mizlik yaparak geçirmeyin; sık sık bebeğinizle

ÜÇ ADIMDA UYKUDA…

yürüyüşe çıkın, beraber yoga yapın, oyun oy-

OLUR. BEBEK UYKU

Bebeğinizin ihtiyacı olan uykuyu almasını

nayın, hatıra defterine bir şeyler yazın. Onunla

IHTIYACINDAN ÇOK

sağlamak için şu 3 adımlık gece rutinini uy-

kaliteli zaman geçirin. Bu keyifli aktiviteler be-

gulayabilirsiniz; ılık bir banyo, rahatlatıcı bir

beğinizin, belirlediğiniz saatlerde daha rahat

masaj ve sakinleştirici aktiviteler. Bebekler

uyumasını sağlayacaktır.

UYKUYA GEÇIŞE NEDEN

SERSEMLIK HISSIYLE
UYKUYA GEÇER.
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Annesinin bir tanesine

uykuların en güzeli

Tüm Yataş Bebek Yatakları koleksiyonundaki ürünlerimizin
bebek vücut ergonomisine uygunluğu ile Mikrobiyolojik
uygunluk ve Biyomekanik alanlarında, Almanya’da sadece
yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun ürünlere
verilen LGA ERGONOMİ sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Yataş’ta tüm bebek yatakları, 0-2 ve 3-6 yaş aralıklarının farklı omurga gelişimine göre tasarlanmıştır. Bebeklerinizin sağlığı
için fazla nemi kolayca emen, süt liflerinden üretilmiş, antibakteriyel ve besleyici Milky kumaş; bebeğinize sağlıklı ve mışıl
mışıl uyku keyfi sunar.
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“Evet”in gücü

Bir kelimeyle
HAYATINIZI
DEĞIŞTIRIN!
Hepimizin bildiği sihirli bir kelime var. Onunla
çevrenizdeki insanların yüzünü güldürebilir, yeni
dostluklar kurabilir, iç huzura erişebilir ve hayal
bile edemediğiniz kapıları açabilirsiniz. YAZIYI
OKUMAYA NE DERSINIZ? “EVET” MI?
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S

i, da, yes, ja, han, hai; yani evet, evet

evet, evet. Bugüne kadar size bu konuda söy-

lenen her şeyi aklınızdan çıkarın. Ne gibi mi?
“Kolay kabul etme, hayır de.” “Kişiliğini ortaya
koy.” “Kolay biri olmadığını göster.” “Hayır de,
kendini ezdirme.” “Hemen evet dersen seni
kolay biri sanırlar.” “Silik olma.” “Evet diyerek
sürünün peşinden gitme.” “Başkasının düşüncesine prim yaptırma.” Nietzsche ünlü
eseri “Böyle Buyurdu Zerdüşt”te, insanlaşma yolunda 3 basamak aşmamız
gerektiğini söylüyor ve her bir aşamayı simgelerle özdeşleştiriyor.
Bu aşamaların ilki deve. Deve,
hayatı boyunca yük taşıyan, hamal bir hayvan. İnsan da deve
gibi hayatının ilk basamağında
başkalarının yüklerini sırtında
taşır. Bu yükler toplumdan
kendisine miras kalan şeylerdir;

korkular,

önyargılar,

kurallar, kalıplar vs. İnsan bu
aşamada çok bilgili ve deneyimli olmadığı için yönlendirilmeye hazırdır. Kendini çok
güçlü hissetmediği, söyleyecek
çok fazla şeyi, karşı çıkacak cesa-
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!

evet
evet
evet
reti ve bilgisi olmadığı için her şeye “evet”

namıştır bu oyunu ve her seferinde de mutlu,

der. Bu noktadaki “evet”; düşünmeden, sor-

alı al, moru mor bir sonuca ulaşmıştır. “Evet”

gulamadan itaat anlamı taşır. Yaşamak için

ona açamayacağı nice kapıları, kazanamaya-

ÇEVRENIZE BIR GÖZ

başkasına ihtiyaç duyan insanların teslimiyet

cağı nice kalpleri açmıştır...

ATIN. HEMEN ŞIMDI ILK

kelimesidir. İkinci aşamada, yük taşıyan deve

“EVET”INIZI SÖYLEYIP

deneyim, bilgi ve görgüyle aslana dönüşür.

“EVET” ILE KEŞFEDIN

“PARDON, ŞU DOSYAYI

Aslan, toplumun baskıcı kuralları karşısında,

Şimdi yazıyı okumayı bırakıp bugüne kadar

BULMAMDA BANA

kendini geliştirmiş olan insanın isyanının sim-

nelere “evet” nelere “hayır” dediğinizi bir dü-

gesidir ve “hayır” der. Gerçekten karşı olsun

şünün. Hayır dediğiniz şeyleri yapsaydınız

olmasın insan, “aslan” döneminde, doğru bil-

ne kaybederdiniz, ne kazanırdınız? Hayatı-

diği şeylere bile “hayır” diyebilir. Bu, insanın

nız ne yönde değişirdi? Bazen bazı “evet”ler

rüşdünün ispatı ve yaşı büyüdükçe büyüyen

de bize çok şey kaybettirebilir ama ya “ha-

egosunu doyurma çabasıdır. Bu aşamada

yır”lar yani bilmeye, denemeye, yapmaya

insanlar her ne sebeple olursa olsun baskı

bile lüzum görmediklerimiz... “Evet”lerin so-

altında kalamazlar. İçlerindeki gücün farkına

nunda kaybetsek bile kaybettiğimiz şeyi bi-

varmışlardır. Bu güç, insanları eleştirel, isyan-

liyoruz. Ya “hayır”larda... Hiçbir zaman bile-

kar ve agresif yapar. Son aşama: Çocukluk. İn-

meyeceğimiz muammalardır “hayır”larımız.

sanlar yaşları ilerledikçe, öğrendikçe, bildikçe,

Üretken, heyecanlı ve yeni değildir. “Hayır”

tecrübe ettikçe daha yumuşak başlı ve daha

eskinin devamı, iletişime, yeniliklere ve ge-

uzlaşmacı olurlar. Anlayışlı, sevecen ve sakin-

lişmeye kapalı olmanın ifadesidir. Kötü so-

dirler. Tıpkı çocuk gibi “evet” derler. Yalnız bu

nuçlar doğuracağına emin olduğunuz şeyler

“evet”, ilk aşamadaki “evet”ten oldukça farklı

dışında cevabınız “evet” olursa, hayatın size

ve gelişkindir. Bu olgunlaşmış insanın “evet”i-

ne gibi sürprizler hazırladığını ve bu dört

dir artık. İtaat değil, anlayış ve bilgelik içerir.

harfli kelimenin hangi kapıları açabildiğini

İkinci aşamada bir savaş olarak gördüğü ha-

göreceksiniz. “Evet”ler kısa vadede size pek

yat, artık bir oyun gibi gelmektedir. Bu güzel

çok arkadaş ve gülücük kazandıracak, buna

oyunun sihirli kelimesidir, “evet”. Defalarca oy-

emin olun.

ETKISINI GÖRÜN.

YARDIM EDER MISINIZ?”
“EVET, TABII KI!” SIHIR
GIBI DEĞIL MI!
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Pozitif düşüncenin gücü!

evet, yapabilirim
yeni fikir
hemen yap!
vazgeçme

BAŞARI

hayır

PSIKOLOJI

KORKU

tereddüt

belirsizlik
yapamam
karışıklık
yanılgı

FİYASKO
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ŞİRKETLERİ ÇEVRECİ
DUYARLILIKLA BULUŞTURUYOR

eko etiket
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Geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye’de
de uygulanmaya başlanan “eko etiket”
sertifikası, sağlıklı çevre ve gelecek için
hem evrensel hem ülke boyutunda atılan
en kayda değer adımlardan biri. ÜLKEMIZE
GEÇTIĞIMIZ YIL ADIM ATAN DÜNYANIN
EN KÖKLÜ VE ÖNCÜ EKO ETIKET HAREKETI
BLUE ANGEL’LA BIRLIKTE, SÜRDÜRÜLEBILIR BIR
ÇEVREYE INANAN ŞIRKETLER VE TÜKETICI IÇIN
DOĞRU BIR ADRES DE VAR ARTIK.

İ

nsanoğlu, varlığını devam ettirebilmek

etikete sahip şirketlere ve ürünlerine daha

için doğaya saygılı olması ve çevresel

bir sempatiyle yaklaşıyor. Kısacası eko eti-

sürdürülebilirlik ve geridönüşüm

ket, şirketlere prestij ve tüketici kazandırıyor.

konusunda acilen bir şeyler yapması

Uygulama, yaşam döngüsü değerlendirmesi

gerektiğini anladı. Doğa çevresel fela-

(YDD) kavramı üzerinde temelleniyor. Bu

kete günbegün yaklaştığımızın sinyallerini

değerlendirme süreci, herhangi bir ürünün;

açık açık vermeye, insanoğlu da geliştirdiği

üretim, sunum ve tüketim aşamalarında ne

çeşitli uygulamalar ve denetimlerle doğaya

derece çevreyle dost olduğunu inceliyor.

verdiği tahribatı durduramasa bile yavaş-

Sonunda da bunların tümünü kapsayan bir

latma yönünde adımlar atmaya başladı. İşte

rapor sunuyor. Eko etiketler, “çevresel eti-

eko etiket, bir başka deyişle “yeşilci etiket”

ket”in bir alt grubu olarak kabul ediliyor.

de çevresel duyarlılık konusunda son yıllarda geliştirilmiş en önemli ve en başarılı
çevreci uygulamalardan biri.

TÜKETICIYE YOL GÖSTERIYOR
Tüketici, eko etiketli bir ürünü gönül rahatlı-

Eko etiket, çevre sorunlarına duyarlı tüketi-

ğıyla kullanıyor. Çünkü etiketlendirme, adın-

ciye, tercih yapmada yardımcı olan tarafsız

dan da anlaşılacağı gibi ürünün ekolojik yani

bir sertifikalandırma programı. Bu program

EKO ETIKET, AYNI

çevreyle dostluk derecesine ilişkin bir ölçüm

ZAMANDA YEŞIL ETIKET

çevre duyarlılığı adına doğru kıstaslar koya-

sonucunda elde edilen değerlere göre ya-

rak tüketiciler kadar şirketler için de yol gös-

pılıyor. Eko etiketleme yalnızca perakende

terici bir rol oynuyor. Uygulama, bu etiketi

sektöründe değil,

taşıyan ürün ve projelere sahip şirketlerin,

sinden yazılıma pek çok alanda uygulanıyor.

çevreye duyarlı duruşunu ortaya koyuyor.

Bu uygulama için, ürün ve projeleri değer-

Çevreye duyarlılığın insanlığın geleceği için

lendirerek bir tür not veriyor da diyebiliriz.

öneminin bilincinde olan günümüz insanı, bu

Tarafsız ve evrensel çevre koruma ölçütleri-

VEYA YEŞILCI ETIKET
OLARAK DA BILINIYOR.

alışveriş merkezi proje-
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ne göre değerlendirme yapan eko etiket ku-

ISO 14021, ISO 14024 ve ISO 14040 olarak,

rumları böylece, çevre sorunları konusunda

karşıladıkları ihtiyaca göre belirlenen üç ka-

çok önemli bir görevi de üstlenmiş oluyor;

tegoriye ayrıldı. Ancak tüm bu programlar

denetim. Tarafsızlık ve evrensel değerlere

tek bir ortak amaçta birleşiyordu: Ürün ve

bağlılık, eko etiket uygulamasının güvenilirli-

servisleri çevresel açıdan doğru iletişim ve

ğini ve saygınlığını perçinliyor.

verilerle değerlendirerek çevreye daha az
zarar veren ve daha az çevresel baskı yara-

EKO ETIKET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

tan ürün ve servislere talebi yükseltmek ve

“Çevresel etiket” kavramı ilk olarak 1978’de,

piyasanın, sürdürülebilir çevre boyutunda

Almanya’da, Blue Angel programıyla orta-

potansiyelini artırmak. Bu programlar bizim

ya çıktı. Ardından çok sayıda çevresel eti-

için yeni sayılabilir ancak eko etiket uygula-

ket programının ortaya çıkışıyla Uluslararası

ması, Avrupa’da kırk yıldır önemli işlere imza

Standardizasyon Organizasyonu (ISO) dev-

atıyor. Bugün Küresel Etiket Ağı (Global

reye girdi ve 1993’te çevresel etiketleme;

Ecolabelling Network) çatısı altında 27 eko
etiket programı yer alıyor. Bu programların
çoğu küresel çapta, dünyanın pek çok ülkesinde aktif bir şekilde uygulanıyor; önemi ve
yaygınlığı her geçen gün daha da artıyor. Bu
uygulamanın en önemli özelliklerinden biri

FARKLI SEKTÖRLERDE EKO ETIKET
Eko etiket, çevreye saygılı üretim standartlarının dikkate alınması ve
uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, ülkemizde de gittikçe yaygınlaşıyor.
Türkiye’de eko etiket açısından standartlara uygun üretim yapan ve bu çizgisini
koruyan kurumların arasında ilk sırayı organik gıda şirketleri alıyor. Beyaz
eşyadan yapı sektörüne oldukça farklı sektörlerde karşımıza çıkan eko etiket
uygulamasının daha fazla sektörde yaygınlaşması bekleniyor. Tüketicinin
bilinçlenmesinde de büyük bir etken olan eko etikete değer görülen ürünlerin
ve bu ürünlerin pazar payının artması, ülkemizi hem gelişmişlik hem de çevreci
duyarlılık anlamında ileri bir noktaya taşıyabilecek en insancıl yollardan biri.

46 EgePlus

MİMARİ

de denetimleri, gönüllülük esasıyla çalışan

lerin pazar payları gün geçtikçe artıyor. Bu

tarafsız jürilerin gerçekleştirmesi. İlk ortaya

gerçek, çevreye saygılı bir duruş sergilediği-

çıkışından bugüne sayısı gün geçtikçe artan

ni eko etiketle belgeleyen şirketlerin sayısı-

eko etiket programları, onaylanmış ve yer-

nın da her gün biraz daha artmasını sağlıyor.

leşmiş uluslararası standartlara sahip.

Bu olumlu gelişme eko etiket programlarının
ortak hedefine ulaştığını da gösteriyor.

ŞIRKETLERIN TALEBIYLE
YAYGINLAŞTI
Eko etiketin 1978’de Almanya’da ortaya çıkışından kısa zaman sonra yaygınlaşmasında en büyük etkenlerden biri de şirketlerin
talebi oldu. Şirketler, çevreye duyarlığın arttığı bir dönemde, eko etiketin piyasada bir
avantaja dönüşebileceğini fark etti. Dünya
standartlarında üretim ve satış yapan bir
şirket olabilmek için çevreye duyarlılığın,
yaşam döngüsüne saygılı olmanın öneminin
büyük olduğu görüldü. Bekledikleri gibi de
oldu; tüketicinin giderek bilinçlendiği dünyamızda, eko etiketli ürünler sunan şirket-

AB EKO ETIKETI
Avrupa Birliği, üye ülkelerinde uygulanan
çeşitli çevre etiketi programlarını tek bir çatı
altında toplayarak, sadece üyeleri için geçerli bir çevre etiketi standardı geliştirdi. Bu
süreç sonucunda AB Bakanlar Konseyi, 23
Mart 1992’de yayınladığı bir tüzükle AB’nin
kendi çevre etiket sistemi olan “AB Eko
Etiketi” uygulamasını başlattığını duyurdu.
Etiket, Avrupa Birliği Eko Etiket Bağımsız
Kurulu’nca veriliyor. Yine gönüllülük esasıyla
çalışan bu tarafsız kurul, sertifika vereceği
ürün ve projeleri yaşam döngüsü açısından
ele alıyor. AB Eko-Etiketi, sadece AB’ye tam
üye olan ülkelerdeki yetkili kurumlar tarafından verildiğinden henüz ülkemizde uygulanmıyor.

EKO ETIKET AB’YE
GIRIŞ SÜRECI, KÜRESEL
STANDARTTA ÜRETIM
VE EN ÖNEMLISI DE
INSANLIĞIN GELECEĞI
ADINA ÜLKEMIZ
AÇISINDAN BÜYÜK
ÖNEM TAŞIYOR.
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RENGARENK BIR MEDITASYON

MANDALA
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Son zamanlarda her yerde onu görüyoruz, herkesin elinde onun kitabı
var; mandala. Koca koca insanların elinde boya kalemleri, saatlerce bu
rengarenk alemin içine dalıp dünyayı unutuyorlar. “YETIŞKINLER IÇIN
BOYAMA KITABI” DIYEBILECEĞIMIZ MANDALA ZIHNI RAHATLATIYOR,
HUZUR VERIYOR. YOKSA SIZ HALA MEDITASYON ETKILI BU YENI
TREND HOBIYLE TANIŞMADINIZ MI?

H

int kökenli kültürlerde, meditasyon

recek ve dinginlik hissedeceksiniz. Yorgun ve

yöntemi olarak kullanılan bir uğraş

stresli bir gün geçirdiyseniz kendiniz için ya-

olan mandala; “life circle” yani “hayat

pabileceğiniz en güzel şey, akşam bir fincan

çemberi” anlamına geliyor. Doğduğu kültürde,

melisa çayı hazırlamak ve mandala desen-

kişinin kendisi ve içselliğiyle baş başa kalma

leriyle süslenmiş boyama kitabınızın başına

hali ve ezelden beri ruhsal olarak insan zihnini

geçmek. Alacağınız rengarenk boya kalemle-

rahatlatan bir uğraş olarak biliniyor. Aslında

ri ise emin olun sizi çocukluğunuza götürüp

mandalanın birden fazla anlamı var. “Merkez”

yüreğinizi bayram yerine çevirecek. Mandala

ya da “daire” anlamlarına da gelen bu renkli

desenlerinin sıradan boyama desenlerinden

uğraş, evrenin sonsuzluğunun insanın özünde

farklı bir işlevi daha var; dikkati toplamaya ve

var olduğunu ve insanın sonsuzlukta yaşadı-

odaklanmaya yardımcı oluyor.

ğını ifade ediyor. Mandala çizen kişi kendi fi-

Sanatsal üretkenliği tetiklemeye de yardımcı

gürlerini resmediyor. Bu sebeple çizimler bir

olan mandala, küçük ve simetrik desenlerin

bakıma ruhun aynası sayılıyor. Bu desenleri

sabırla boyanması sayesinde insana soğuk-

çizmek ya da boyamak, insana bir rahatlama,

kanlı ve sakin olmayı da öğretiyor. Renk se-

gevşeme, yarım kalmışlıkları tamamlama duy-

çimlerinde acele etmiyor, yüreğinizin sesini

gusu yaşatıyor, farkındalığını artırıyor. Tüm

dinlemeyi öğreniyorsunuz. Nasıl mı? Mandala

bunlar iç huzuru da beraberinde getiriyor.

desenlerinde yaprak yeşil, deniz mavi, güneş

Siz de günlük hayatın hengamesinden, stre-

sarı olmak zorunda değil. Yüreğinizin sesini

sinden kurtulmak için mandala desenleri çizip

dinleyin ve içinizden geçen renkleri kullanın.

boyayabilir, kendi içsel dünyanızı renklerle ifa-

Hipnotize edici mistik desenlere sahip olan

de edebilirsiniz. Renklerin büyülü dünyası zih-

bu eğlenceli hobi, psikolojik bir dışavurum

ninizi boşaltıp enerjinizi yükseltecek.

aslında. Hindistan’da öğretmenler, öğrencilerinin iç dünyasını ve ruhsal durumunu, onlara

PSIKOLOJIK ÇÖZÜMLEME IÇIN…

mandala çizdirip boyatarak öğreniyor. Çocu-

Daha boyadığınız ilk desende dahi etkisini

ğun çizdiği desenlerden ve kullandığı renkler-

hissedeceğiniz mandala, ruhunuzda ilaç işle-

den psikolojik durumunu çözümlüyor. Ayrıca

vi görüyor; günlük hayatınızdaki stresle daha

mandala ruh, beden ve duygusal zekayı bü-

kolay başa çıkmanızı sağlıyor. Bu çeşit çeşit

tünleştiriyor. Bu nedenle meditasyonda, hem

desenleri, daireler içindeki simetrik figürleri

uygulama alanında hem de dekorasyonda

boyarken farkında olmadan ruhunuzu iyileşti-

kullanılıyor.
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Terzilikten imparatoriçeliğe

ROSALIA
MERA
Sıfırdan başladı,

dünyaca ünlü bir marka
oluşturdu. Başarı

öyküsü nice kadına

ilham kaynağı, kendisi
ise idol oldu. Zara’nın
kurucusu Rosalia
Mera’nın bir dikiş
makinesiyle başlayan
terzilik macerası
dev bir hazır giyim
zincirine dönüştü. BU
ILGI ÇEKICI YAŞAM

1

duğu tek şey olan dikiş makinesi
ve hünerli elleriyle yaptığı terzilikle
kazandı. Mera’nın hayatının dönüm

1 yaşında terziliğe başlayan, noktalarından biri işte bu dönemde

69 yaşında hayatını kaybettiğinde gerçekleşti; şu anda dünyanın 3. en
dünyanın en zengin kadınlarından zengin insanı olan Amancio Ortebiri olarak anılan, hazır giyim sek- ga’yla tanıştı. Evlendiler.
törüne adını altın harflerle yazdıran Terziydi ikisi de… Bir mağazanın vitZara’nın kurucusu Rosalia Mera… rininde gördükleri ipek geceliği çok

ÖYKÜSÜNE YAKINDAN Patroniçesi olduğu Zara’nın ve In- beğenmişler ama çok pahalı olduğu
BAKMAYA NE
DERSINIZ?

ditex’in bugün, dünyanın her yerine için alamamışlardı. Hazır giyim mayayılmış 9 bini aşkın mağazası var. cerası işte böyle başladı. Güzel ve
İspanya’da işçi kesiminin yoğun kaliteli, buna karşın uygun fiyatlı kıyaolarak yaşadığı bir kent olan La Co- fetler üreteceklerdi. İlk olarak gecelik
runa’da doğmuştu, Mera. Henüz 11 ve sabahlık diktiler. İlk atölyeleri ise
yaşındayken okuldan atılmıştı. “Ne mütevazı evlerinin oturma odasıydı.
büyük talihsizlik” diyebilirsiniz ama Stratejileri belliydi; modaya uygun
o da bu kovuluşun ve terzilik yap- şeyleri hızlı bir şekilde üretecek, uymak zorunda kalışının, kaderini kök- gun fiyatla piyasaya süreceklerdi. Bu
ten değiştireceğini bilmiyordu.

doğru strateji başarıyı da beraberin-

22 yaşına kadar hayatını, sahip ol- de getirdi; 1975’te ilk mağazalarını,
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İyi stratejiler büyük başarılar getirir; Zara için de hızlı üretim ve değişken tasarımlar ucuzlukla birleşti ve herkes Zara’yı benimsedi. ROSALIA
MERA, BU MARKA ILE “FAST FASHION” DENEN HIZLI MODA AKIMININ
ÖNEMLI TEMSILCISI HALINE GELDI.
Mera’nın doğup büyüdüğü La Coruna’da açtılar.

ÖNCE DÜNYAYA SONRA HALKA
Yıl 1980 olduğunda Zara, İspanya’daki mağa-

BAŞARILI IŞ
KADINI YILLAR
SONRA VERDIĞI
BIR RÖPORTAJDA,
ZARA’NIN KURUCUSU
OLARAK EŞININ
GÖLGESINDE
KALMIŞ OLMAKTAN
YAKINACAKTI.
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za sayısını artırmaya başladı. 1980’li yıllarda

Moda çabuk değişen, canlı bir varlıktı adeta.

bu büyümenin haricinde başka gelişmeler de

Bunun farkındaydılar ve buna uygun biçimde,

yaşandı. Mera, bugün sayısız markayı bünye-

dönemin ruhuna uygun tasarımlar yaptılar.

sinde barındıran Inditex’i kurdu. İkili bununla

Zara, pahalı ve popüler kıyafetlerin düşük fi-

da yetinmeyip yurt dışında mağazalar açma-

yatlı versiyonları üzerinde uzmanlaştı. Bu for-

ya başladı ve günü gelince Massimo Dutti’yi

mül İspanya geneline ve ardından dünyaya

satın alabilecek bir servetin sahibi oldu. Böy-

yayılınca başarı kaçınılmaz oldu. Rosalia Mera,

lece artık erkek modasına da yön verebilecek-

bu marka ile “fast fashion” denen hızlı moda

lerdi. Rosalia Mera, 2001’de cesur ve kritik bir

akımının önemli temsilcisi haline geldi. Ürün-

karar vererek şirketini halka açtı. Bu hareket

ler, defilelerin hemen ardından mağaza vitrin-

ona 600 milyon dolarlık bir servet olarak geri

lerindeki yerini aldı.

döndü.

BUSINESS

“ZARA”NIN ANLAMI
Mağazalarına “Zara” adını verirken onun bir dünya devi olacağını biliyorlar mıydı acaba?
Bunu bilmiyoruz. Ama mağazanın adını önce, birlikte izleyip çok etkilendikleri dünyaca
ünlü film “Zorba” koymak istediler. Ancak yakınlarında bu isimde bir dükkan olduğu için
“Zorba”dan vazgeçip, bir-iki harfini değiştirerek “Zara”da karar kıldılar.

İSPANYA’NIN EN ZENGIN IŞKADINI

hayatını verdiği şirketinin yönetim kurulu üye-

Inditex 2012’de; Bershka, Pull&Bear, Stradiva-

liğinden istifa etti.

rius, Uterquei Oysho ve Massimo Dutti gibi,
dünyaca bilinen 8 markasıyla 21 milyon dolar

GÖNLÜ ZENGIN BIR MILYONER

ciro elde eden dünyanın en büyük hazır giyim

1986’da eşiyle ayrı yaşamaya başladıktan son-

perakende firmalarından biriydi. Büyük başarı

ra, ilgisini aile yaşamına ve sosyal sorumluluk

hikayesiyle Mera, Forbes en zenginler listesin-

projelerine verdi, Mera. O yıl, engellilerin iş

de 6.1 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Mera

bulmasını ve kendilerine güvenlerinin artması-

bu rakamla bir “en”e daha imza attı. Dünya-

nı sağlayan Paideia Galiza Foundation’ı kurdu.

da, kendisine miras kalmadan zengin olan en

Duyarlıydı. Önce kanser tedavisi araştırmaları

varlıklı kadın oldu. Forbes’un listesi, Mera’nın

yapan bir şirkete, ardından yeni doğmuş ço-

İspanya’nın en zengin kadını olduğunu da

cuklar için parmak izi sistemi gelişten bir şir-

söylüyor. Mera sadece hazır giyime yatırım

kete ortak oldu. Meşhur Bulgari Hotel’de de

yapmadı. İspanyol biyoteknoloji firması Zeltia

hisse sahibi olan Mera, İspanya’da genç caz

SA’da yüzde 7’lik hisse de satın aldı. Film, te-

şarkıcılarını keşfeden bir yarışmanın da kuru-

levizyon üretimi ve gayrimenkul yatırımları da

culuğunu üstlendi.

bulunan Mera, vizyonu geniş bir işkadını olduğunu böylece bir kez daha gösterdi.

KRIZLE GEÇEN YILLAR

ZARA
MAĞAZALARINDA
ERKEK GIYIM VE
KADIN GIYIM, IÇ
ÇAMAŞIRI, AYAKKABI,
KOZMETIK VE
AKSESUARIN YANI
SIRA, ÇOCUK GIYIM
ÜRÜNLERI DE
SATILMAYA BAŞLADI.
MARKANIN, GIYIMIN
YANI SIRA “ZARA
HOME” ADIYLA EV
TEKSTILI VE EŞYASI
SATILAN MAĞAZA
ZINCIRI DE DÜNYAYA
AÇILMIŞ DURUMDA.

VEDA ZAMANI…
Rosalia Mera’nın hayatı tüm girişimcilere örnek
gösterildi. Sadece sıfırdan meydana getirdiği

İşinde başarılıydı ama her şey yolunda gitmi-

servetiyle değil, sosyal sorumluluk çalışmalarıy-

yordu. 1980’li yıllarda kocası Ortega ile evlilik-

la da anıldı. Hayatının en dramatik zamanları, 11

leri çatırdamaya başladı. Mera ve Ortega’nın

yaşında okuldan atılması ve uzun hayat yolculu-

arası gün geçtikçe daha da kötüleşiyor, bu

ğunda kendisine eşlik eden hem ortağı hem eşi

durum iş hayatına da yansıyor, şirkette büyük

Ortega’nın onu terk etmesiydi. Mera, 2013 yılın-

bir kriz yaşanıyordu. Yıllarca aynı işi, aynı evi

da, kızı Sandra’yla birlikte Akdeniz’deki Minorka

paylaşan çift, 1986 yılında ayrı yaşamaya baş-

Adası’nda tatildeyken beyin kanaması geçirdi.

ladı. Sandra ve Marcos adlı iki çocukları vardı;

Doğum yeri olan İspanya’nın La Coruna şeh-

ancak 11 yıl sonra boşanabildiler. Şirketteki kriz

rinde bir hastanede yaşamını yitirdi. Gerideyse

ise uzun bir süre devam etti. Ve yıl 2004 ol-

hem ailesine hem de ülkesine dev bir hazır giyim

duğunda Rosalia Mera; yıllarını, emeğini, tüm

imparatorluğu bıraktı.

EgePlus 53

SAĞLIK

KIŞA HAZIR MISINIZ?

Etkili tüyolarla vücut direncini artırmanın yolları.
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Kış kapıda. Mevsim değişimi ve özellikle soğuk hava, halsizlik bir yana
hastalıkları da beraberinde getiriyor. Gündelik hayatınızda yapacağınız
basit ama etkili birkaç değişiklikle vücut direncinizi artırabilir, kara
kışı güçlü bir bünyeyle karşılayabilirsiniz. İŞTE BESLENME VE DIYET
UZMANI İPEK ERTAN’IN ÖNERILERIYLE HAZIRLANMIŞ REÇETE
NITELIĞINDE TÜYOLAR!

KAHVALTI OLMAZSA OLMAZ
Bedeniniz kahvaltı ettiği ölçüde direnç kazanır ve
kuvvetli bir gribal virüsün üstesinden ancak dirençli
bir bünye gelir. İşte öğünlerin kralı burada devreye
giriyor. Sabah yapacağımız sıkı bir kahvaltı sizi güne
hazırlıyor. Boşuna dememiş Cemal Süreya, “Yemek
yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı…” diye. Kahvaltının sağlıklı bir günle de fazlasıyla ilgisi var. Hatta
kolesterolünüz yoksa yumurta, kahvaltı masanızda
baş tacı olmalı… Zira sarısının içerdiği A vitamini ve
proteinle yumurta, bağışıklığı güçlendirmeye birebir.

HER DERDE DEVA BALIK
Omega 3 barındıran besinler tüketmek, vücudunuzu ayakta tutmanın
en akıllıca yollarından biri. Badem,
ceviz ve yeşil yapraklı sebzelerin
yanı sıra içinde en çok omega 3
olan besin, balık. Her çeşidini dilediğinizce tüketebilirsiniz. Hatta balığın kızartmasından kaçınıp tavasını,
buğulamasını yapın veya fırınlayın;
bol limonlu yeşil salatayla emin olun
bundan daha sağlıklı bir öğün yok.
Uzmanlar haftada en az bir kez balık tüketilmesini öneriyor.
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DIRENÇ KAYNAĞI SEBZE-MEYVELER
Vücut için enerji ve direnç kaynağı olan A, B ve C vitaminlerini içeren pek çok
meyve ve sebze var doğada. Ancak bunları tüketme yöntemlerini çoğunlukla
yanlış uyguluyoruz… Aşırı ısıya maruz kalan B ve C vitamini ölür. Bu yüzden
“iyi pişireceğim” diyerek sebzeleri, daha doğrusu vitaminleri öldürmeyin. Neden bazı sebzeleri çiğden tüketmeyi denemiyorsunuz? Mesela kereviz, kırmızı lahana, havuç, brokoli, bebek ıspanak… Bunlarla yapıp güzelce soslayacağınız bir salata, müthiş bir antioksidan kaynağı olabilir.

BAKLAGILLER
ÖNEMLI
Sağlıklı yaşam sadece yeşil
yapraklı besinlerle olmuyor.
Demir, çinko ve magnezyum da çok önemli… Bu nedenle sağlıklı kuruyemişleri
kararınca tüketmeli, baklagilleri öğünlerinizde sıklıkla
bulundurmalısınız. Yeşil
mercimek ve nohudun yanı
sıra kepekli ekmek ve tam
buğday ekmeğine de sofranızda mutlaka yer verin.
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DOĞAL ANTIBIYOTIKLERI TANIYALIM
Bazı besinlerin doğal antibiyotik özelliği taşıdığını
biliyor muydunuz? Mesela sarımsak, yoğurt, soğan,
taze köy tavuğu, maydanoz… Tavuk, doğal antibiyotik kaynağı olduğu ve gribal enfeksiyonlara
iyi geldiği için eskiden doktorlar bu tip vakalarda
hastalarına, bol sarımsaklı, karabiberli tavuksuyuna
çorba içmelerini tavsiye ederlermiş. Soğanı çiğden
tüketmek bağışıklığı artırmak için birebir zira yüksek miktarda C vitamini içeriyor.

BAHARAT DEMIŞKEN…
Baharatlar sağlık bakımından
binbir mucizeyle dolu. Tarçından karanfile, karabiberden
zerdeçala hemen hepsi birer
şifa kaynağı… Kışın yapacağınız yemeklere çok sevmeseniz bile “şifa niyetine” baharat
katın. Baharatların bir kısmı
nefesinizi açarken bir kısmı
vücudunuzdaki

kan

akışını

hızlandıracak; bu da kışın soğuk günlerinde vücut ısınızın
artmasını sağlayacak.
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HAREKET EDIN, SPOR YAPIN,
DERIN NEFES ALIN
Bünyenizi kışa karşı korumanın bir diğer yolu da doğru spor
yapmaktan geçiyor. Uzmanların doğru spordan kastı vücut geliştirmek değil, açıkhavada vücudunuza bolca oksijen alıp kan
akışınızı hızlandıracak aktiviteler yapmak. Mikroplar kaslarınızı
nasıl şişirdiğinize ya da bacaklarınızı nasıl incelttiğinize bakmıyor, emin olun… Temiz havada yapacağınız egzersizler ya da
sahilde yapacağınız tempolu yürüyüşler, beden ve ruh sağlığınızın yanı sıra yaşam kalitenizi de artıracak.

SU IÇMEYI GÜNÜN EN ÖNEMLI
AKTIVITESI ILAN EDIN
Durgun su bakteri üretir. Oysa gürül gürül akan nehirler mikrop barındırmaz.
İşte insan vücudu da tam olarak böyle…
Vücudunuzdaki su miktarı azalırsa sadece kışın değil yılın her döneminde hasta
olmaya açıksınız demektir. Sağlıklı bir
yaşam için yılın her mevsimi bol su tüketmek şart.

KIŞ ÇAYINIZI KENDINIZ
HAZIRLAYIN
Piyasada sayısız ekinezyalı kış çayı var
ancak arzu ederseniz kış çayınızı kendi
zevkinize ve bünyenizin ihtiyacına göre
hazırlayabilirsiniz.

Kurutulmuş

meyveler,

baharatlar ve otlar kullanarak kendi şifa iksirinizi yapabilirsiniz. Eğer içinizi ısıtacak ve
vücut direncini artıracak bir çay içmek isterseniz tarçın, zencefil, karanfil, yabanmersini
ve yıldız anasonla hazırlayacağınız karışım
size çok iyi gelecek. Daha bitkisel harmanlı
bir çay içmek isterseniz adaçayını öneriyoruz. Ayva yaprağıyla demlenmiş ıhlamurun
da hakkını vermek gerek…
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Dijital
Devrin

SON
HARIKALARI!
Yüzyılımızda gelişen teknolojiyle yapılamayacak
şey yok. Dijitalleşmenin de ötesine geçen
yenilikler, çağ atlatacak türden… BU
GELIŞMELERI BIR TARAFTAN ŞAŞKINLIKLA
KARIŞIK HAYRANLIKLA IZLIYOR, BIR
TARAFTAN DA SONU NEREYE VARACAK DIYE
ENDIŞELENIYORUZ. İŞTE AKLIN SINIRLARINI
ZORLAYAN YENILIKLER!
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Çinli mimar üç boyutlu olarak basılmış
evlerin arasında geziyor.

3D YAZICILAR BOYUT DEĞIŞTIRDI
3D yazıcıların hayatımızdaki rolü öylesine büyüdü ki… 3D yazıcı ile üretemeyeceğiniz hiçbir
şey kalmadı neredeyse… Bugün 3D yazıcılara,
birkaç tuşa basıp vereceğiniz komutlarla tamamen 3 boyutlu ürünler elde edebiliyorsunuz. Japon bilim insanları bu teknolojiyi kullanarak kulak ve burun bile üretti. Bu yönleriyle
3D yazıcılar, cerrahide bir çığır açtı diyebiliriz.
Zira Japon bilim insanları bu yazıcılarla, birkaç
3D yazıcı ile basılmış minyatür bir şehir
maketi.

yıl içinde insanın bütün organlarının üretilebileceğini iddia ediyorlar.

ORGANLA YETINMEYIP EV
ÜRETTILER
Japonlar cerrahide kullanılacak organları 3D
yazıcılarla üretti. Çinliler de onlardan aşağı
kalmadı ve 3D yazıcı ile ev yaptı. Çinli Win
Sun şirketi, devasa yazıcılar kullanarak 24
saat içinde 10 ev yapmayı başardı. 3D yazıcı
kullanmanın en büyük avantajlarından biri
de maliyetinin çok ucuz olması… 3D yazıcılarla 10 yıl sonra neler üretilebileceği şimdiden hayal ötesi boyutlarda!
3d yazıcı ile basılan burun ve kulak.
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Her Akıllı Saat,

Her Akıllı Telefonla

Çalışır Mı?

Her akıllı saat, her akıllı telefonla çalışmaz. IOS ve Android
platformanları kendi cihazları ile
uyumlu çalışır. O yüzden akıllı
bir saat almadan önce telefonunuzla uyumlu olup, olmadığını
mutlaka kontrol edin.

ÇAĞIN GÖZDESI: GIYILEBILIR

DIJITAL STRES

TEKNOLOJI

BILEKLIĞI

Daha biz, teknoloji nasıl giyilir ki,
sorumuzun cevabını alamadan, bu
teknoloji hayatımızdaki yerini aldı
bile. 2015 yılının en fazla talep gören

Akıllı

bileklik

Well-

Be, kalp atışlarını takip
ederek stres seviyesini
ölçüyor

ve

kullanıcısına

teknolojik ürünü akıllı saatler oldu. Teknolo-

rahatlama önerileri sunuyor.

jinin son harikası olan bu saatler birkaç yıla

WellBe’nin en önemli özelli-

kalmaz, akıllı telefonlardan daha revaçta

ği kalp ritmini ölçerek kullanıcının stres se-

olacak. Bu saatleri elektronik ajandanın yanı

viyesini tahmin etmesi... Bu ritmi ölçebilen

sıra telefonlaşmak ve mesajlaşmak için de

sayısız elektronik cihaz var ancak WellBe,

kullanabiliyorsunuz.

stresle baş etmek için verdiği önerilerle fark
yaratıyor. WellBe, akıllı telefon ile senkronize çalışıyor. Stres seviyesi arttığında “Bir
bardak su iç” ya da “15 dakika meditasyon
yap” gibi etkili önerilerde bulunuyor. Meditasyon ve nefes egzersizi uygulamasıyla
kullanıcısını yönlendiren bu akıllı bileklik, sıradışı tasarımıyla da dikkat çekiyor.
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ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI: DIJITALLEŞME
NOMOFOBI:
TELEFONSUZ KALMA KORKUSU
Teknolojinin getirileri olduğu gibi götürülerinin de olduğu bir gerçek. İşte onlardan
biri: Nomofobi. Yani cep telefonuna bağımlı
olma hali ve onsuz kalma korkusu. Gülünç
gelebilir ama bu korku türü son yıllarda oldukça artmış durumda. Çeşitli nedenlerle
telefonsuz kalmış kişiye dünyayı dar eden
bu fobi, insanların yaşam kalitesini etkiliyor;
panik atak, depresyon ve kalp çarpıntısına
sebep oluyor. Nomofobi; ulaşamama ve ulaşılamama, iletişim kopukluğu ve internete
girememe korkusu yaşayan kişilerin ortak
dramı…

ÇÖZÜM: DIJITAL DIYET
7/24 bağımlı olduğunuz teknolojiden bir an
için ayrı kalamıyor musunuz? “O olmadan
yaşayamam” diyenlerden misiniz? İnternetsiz, telefonsuz olunca korunmasız gibi
hissediyor, onlarsız sokağa dahi çıkamıyor
musunuz? O halde dijital
diyete ihtiyacınız var. Klinik
vakalar dışında, kişinin
kendi kendine uygulayabileceği bu diyetle
insanlar, dijitalleşmeyle
ilişkisini daha normal boyutlara çekebiliyor.

DIJITAL DIYET NASIL YAPILIR?
“Tüm elektronik cihazları kaldırın, dumanla
haberleşin, Robinson Crusoe gibi
yaşayın” demiyoruz ancak dijital ve
elektronik eşyaları biraz daha dozunda kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda dijital ve elektronik cihazlar
kullanarak yaptığınız bazı şeyleri manuel şekilde de yapabilirsiniz. Mesela
elektronik cezve kullanarak yapacağınız kahveyi elle yapabilir, sabahları
uyanmak için elektronik saat yerine
klasik çalar saat kullanabilirsiniz. Evinizin duvarlarını fotoğraflarla süslemek varken elektronik çerçeve kullanmanıza ise hiç gerek yok.
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EGE YAPI, DUBAI
CITYSCAPE GLOBAL
2015 FUARI’NDA
BATIŞEHİR,
PEGA KARTAL
VE KAĞITHANE
PROJELERINI
YABANCI
YATIRIMCILARLA
BULUŞTURDU.

CITYSCAPE’İN GÖZDESİ BATIŞEHİR

E

ge Yapı, her yıl dünyanın dört bir yanın-

içerisinde büyük bir iş birliğine imza attık. Su-

dan gayrimenkul projelerinin sergilendiği

udi Arabistanlı Al Hokair Group ile gerçekleş-

ve global gayrimenkul sektörüne yön ve-

tirdiğimiz iş ortaklığı doğrultusunda Radisson

ren fuar Cityscape Uluslararası Gayrimenkul Fu-

Blu’nun İstanbul’daki ilk rezidansı “Radisson

arı ve Konferansı’na bu yıl İstanbul Bağcılar’da

Blu Residence İstanbul Batışehir” ismiyle ya-

yükselen ‘’Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım

kın zamanda Batışehir projemizde hizmete

Projesi’’ ödüllü Batışehir projesi ve turizmi des-

girecek.

tekleyen unsurların ön plana çıkacağı sıra dışı

Başarılarımıza yenilerini eklediğimiz güzel bir

yatırımı Yedikule Projesi ile katıldı.

yılın ardından Dubai Cityscape Global 2015 Fu-

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Ka-

arı’nda Anadolu Yakası’nın iş ve yaşam merkezi

badayı; “Uluslararası fuarlar gayrimenkul sek-

Kartal’da hayata geçirdiğimiz Pega Kartal proje-

töründe dünya oyuncularını bir araya getiren

sini de tekrar yabancı yatırımcılarla buluşturduk.

platformlar olarak büyük önem taşıyor. Özel-

Kartal, gayrimenkul sektörünün yerli ve yabancı

likle Cityscape gibi dünya gayrimenkul sektö-

temsilcilerinin gözünde bölgenin yatırım yapıla-

rünün şekillendiği ve yatırımların değerlendi-

bilir modern bir merkezi olma yolunda ilerliyor.

rildiği bir fuarda uluslararası yatırımcılarla bir

Türkiye ve İstanbul’daki yatırımları ve gelişme-

araya gelme fırsatı bulunuyor. Ege Yapı olarak

leri yakından takip eden Körfez bölgesi yatırım-

biz de yabancı yatırımcılardan gördüğü ilgi

cısının Dubai Cityscape 2015 Fuarı’nda da Pega

nedeniyle satışı devam eden “Avrupa’nın En

Kartal projemize yoğun ilgi gösterdi.”

İyi Karma Kullanım Projesi” ödüllü Batışehir ve
Pega Kartal projelerimizi tanıtırken, Kağıthane
projemizi de yatırımcılarla buluşturduk. Hem
sosyal imkânları hem de cazip fiyat olanakları
ile özellikle Körfez ülkelerinden yatırımcıların
odak noktası haline gelen Batışehir’de aynı yıl
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EGE YAPI İSTANBUL SHOPPING FEST’IN
ANA SPONSORLARINDAN OLDU!
Ege Yapı bu yıl beşincisi 6- 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen
İstanbul Shopping Fest’in ana sponsorları arasında yer alarak bir talihliyi
Kartal’da hayata geçirdiği İzTower projesinden 1+1 daire hediye etti.

-28 Haziran tarihleri arasında Nişantaşı ve

6

yede kolaylaştırması etkenlerini hedef alarak

Bağdat Caddesi’ndeki Ege Yapı standla-

hayata geçiriyoruz. İnsan hayatına ve şehre

rını ziyaret edenlere, farklı etkinliklerle birlik-

verdiğimiz değer ve emek doğrultusunda

te mevcut ve gelecekteki projeleri hakkında

İstanbul’a büyük katkıda bulunan İstanbul

bilgi verirken sürpriz fırsatlardan yararlanma

Shopping Fest’in ana sponsorları arasında yer

olanağı sunuldu.

alarak desteklemekten büyük mutluluk duyu-

Her yıl yerli ve yabancı turist tarafından büyük

yoruz’’ dedi.

ilgi gören İstanbul Shopping Fest’in başta İstanbul’a büyük bir ekonomik değer kazandırdığını
ifade eden Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
H. İnanç Kabadayı markalarının sponsorluğu ve
festival hakkında şunları söyledi: ‘’Tarihi ve kültürel zenginliği, doğal güzelliği, güçlü ekonomisi
ve kozmopolit yapısı ile dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’un Shopping Fest
organizasyonu ile birlikte marka gücü uluslararası platforma taşınmış ve kentin iç ekonomisine
de büyük katkı sağlanmıştır.
23 gün boyunca devam eden festival, alışverişe ek olarak yerli ve yabancı turistlerin katılımı
sayesinde İstanbul markasına katkıda bulunmuştur. Ege Yapı olarak bütün projelerimizi
bulunduğu bölgeye ve şehre değer katması
aynı zamanda insan hayatını maksimum sevi-
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Minikler
mutfakta!
ÇOCUĞUNUZLA BIRLIKTE YAPABILECEĞINIZ

EĞLENCELI SANDVIÇLER

Her zaman ve her yerde bi’şeyler
yiyebilirler, nerede zararlı bir
şey varsa gözleri hep onlardadır.
Evinizdeki küçük abur-cubur
canavarına doğru beslenme
alışkanlığı kazandırmak mı
istiyorsunuz? MUTFAĞA ONUNLA
BIRLIKTE GIRMEYE VE BIRBIRINDEN
GÜZEL SANDVIÇLER HAZIRLAMAYA
NE DERSINIZ? BÖYLECE HEM
BIRLIKTE ÇOK EĞLENECEK HEM
DE DAHA SAĞLIKLI BESLENMESINI
SAĞLAYACAKSINIZ. HAYDI
MUTFAĞA!
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H

ayatınızın en değerli varlığının,
çocuğunuzun, zararlı yiyecekler-

SEBZELI ÇOCUK
SANDVIÇ

Malzemeler

kadar zor değil. Bazı küçük oyunlarla bro-

Bu sandviçi hazırlarken çocuğu-

Havuç, brokoli, maydanoz,

koliden havuca, kabaktan enginara yedire-

nuzun normalde yemediği bro-

domates gibi sebze ya da

mediğiniz pek çok şeyi birlikte hazırladığınız

koli, havuç, kabak gibi sebzeleri

sebzeler

eğlenceli mi eğlenceli sandviçlerle yedirebi-

kullanabilir, içine peynir veya

Kaşar veya beyaz peynir

lirsiniz. Yiyeceği şeyi kendi hazırlamak ona

kaşar ekleyerek bol kalsiyum

Haşlanmış yumurta

hem bir oyun gibi gelecek hem de besinlerin

almasını sağlayabilirsiniz.

Birkaç tane siyah ya da yeşil

neden/nasıl faydalı olduğunu öğrenmesini

Çok tahıllı ekmeğin üzerine bir

zeytin

sağlayacak. Ayrıca emin olun emek vererek

dilim kaşar peyniri ya da beyaz

Birkaç tane çeri domates

hazırladığı sandviçi okulda bir kenara bırak-

peyniri koyun. Havuç, marul ya

Çok tahıllı ya da tam buğday

maya kıyamayıp yiyecek.

da brokoli gibi sebzeleri küçük

tost ekmeği

Sandviçleri eğlenceli hale getirmek için bi-

parçalara bölerek “saç” şeklini

raz malzemeye ve bol hayal gücüne ihtiya-

oluşturun. Haşlanmış yumurtayı

cınız var. Renk renk meyve ve sebzelerle siz

ikiye bölün. Üzerine, çekirdeği-

de palyaçodan köpeğe, balıktan kuşa çok

ni çıkardığınız ve yuvarlak hale

farklı figürleri sandviçlerinizin üzerine taşı-

getirdiğiniz zeytinleri koyarak

yabilirsiniz. Örneğin kiraz domatesleri orta-

“göz” yapın. Çeri domatesi orta-

dan bölerek palyaço burun, zeytinler ile göz,

dan ikiye bölerek “burun” yapın.

yeşil biberleri minik şeritler halinde kesip dik

Salam, maydanoz ya da zeytin

olarak ekmeğin üstüne batırarak punk saç-

kullanarak “ağız” şeklini oluştu-

lar yapabilirsiniz. Haydi başlayalım!

run.

den uzak durmasını, sağlıklı beslenmesini sağlamak sandığınız

AVOKADOLU AYICIK
Nane ve fesleğeni kıyıp krem
peynirle karıştırın. Ekmek diliminin üzerine taze otlu krem
peyniri sürün. Pancar dilimleri,
avokado dilimleri ve roka yapraklarını sırasıyla dizin. Diğer
ekmek parçasını üzerine yerleştirin. Servis yapın. Sandviçin
üzerini elinizdeki malzemeler-

Malzemeler
2 dilim tost ekmeği
4 dilim haşlanmış pancar
2 ince dilim avokado
2 yemek kaşığı krem peynir
3 dal roka
2 dal taze nane
2 dal taze fesleğen

le ayıcık şeklinde süsleyin.
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KÜÇÜK SEVIMLI KÖPEK
Tost ekmeğinin üzerine marul
yaprağını koyun. Salamı olduğu
Malzemeler

gibi yuvarlak biçimiyle ekmeğin

Kepekli Tost ekmeği

üst kısmında kalacak şekilde yer-

Marul

leştirin. Kaşar peynirinden elips

Salam

şeklinde bir parça kesin ve ağız

Kaşar

kısmını oluşturun. Yatay olarak

Kornişon turşu

dilimleyeceğiniz

Yeşil zeytin

kulakları, yarım daire şeklinde

kornişonlarla

keseceğiniz kornişonla burnu ve
ağzı yapın. Yeşil zeytin ile gözleri oluşturun, son dokunuş olarak
küçük bir salam parçası ile dilini
yapın. Çocuğunuz bu eğlenceli
sandviçe bayılacak.
Malzemeler
1 paket sandviç ekmeği
1 adet kıvırcık

CANAVAR SANDVIÇ

1 bütün bonfile

Eti küçük ve uzun bir şekilde doğrayın. Sarımsak, zeytinyağı ve tuzla eti karıştırın

2 diş sarımsak

ve tavada soteleyin. Sandviç ekmeğinin bir kenarına makas yardımı ile üçgen

Sıvıyağ

şekil verip kesin. Avokadoyu ezip püre yapın. Ekmeğin en alt kısmına avokado

Çeri domates

sosunu sürün. Üzerine domates, sotelenmiş et ve kıvırcığı yerleştirin. En üste de

Salatalık

doğradığınız ekmeği koyup kapatın. Ekmeğin üzerine yarımşar çeri domates ve

2 adet karanfil

karanfille göz yapın. Salamı ortadan ince uzunlamasına katlayıp iki ekmek ara-

1 yumuşak avokado

sından dil şeklinde çıkacak şekilde yerleştirin. Kaşar peynirini iki sivri diş şeklinde

1 dilim salam

kesip dilin üzerine yerleştirin. Canavarlı sandviç hazır!

Kaşar peyniri
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