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H. İnanç KABADAYI
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Yayın hayatına başladığı günden itibaren her sayısında daha keyifli
içerikler sunan EgePlus dergimizin 6. sayısı ile karşınızdayız. İlk günkü
heyecanımızla hazırladığımız dergimizin yeni sayısında, globalleşen
dünya içerisinde eksilen kaynakları tamamlayamadığımız bir yaşam
bırakmamak için, çevre boyutunda meydana gelen olumsuzlukları en aza
indirgeyebilmek adına hep daha iyiyi hedeflediğimiz çalışmalarımızdan
ve sizler için yararlı bilgilerden oluşan bir dergi hazırladık. Katkı sağlayan,
en iyisi olması için çalışan ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç
bilir, keyifli okumalar dilerim.

S

evgili Ege Yapı dostları,

Daha iyisi için çalışırken iyi olanı ko-

Gerek geliştirdiği projeler ge-

rumaya ve en iyisine ulaşmanın de-

rekse ekonomiye sağladığı

ğerlerimizden taviz vermeden de

katkı ile inşaat sektörünün

mümkün olduğuna inanıyoruz. Önü-

öncü firmalarından olan Ege Yapı, çe-

müzdeki dönemlerde de şehri şehir

şitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığı-

gibi yaşamanızı sağlayan projeler

nı sağladığı yeni projelere imza atmaya

üreten, kentin mimari biçimine, çev-

devam ediyor. Çağın gerektirdiği mo-

reye ve doğaya saygılı, sosyal yaşam

dern ve teknolojik anlayış ile insanların

alanları ile gerekli her türlü ihtiyacın

en iyi koşullarda her imkandan fayda-

karşılanacağı projeler geliştireceğiz.

lanmasını sağlayacak çalışmalara ve
projelere imza atarak bulunduğu böl-

EgePlus’ın yeni sayısında şehirdeki

geye ve şehre değer katmayı ilke edi-

kültür sanat etkinliklerini, İstanbul’da

niyoruz. Elde ettiğimiz ulusal ve ulus-

keşfedilmesi gereken tarihi mekan-

lararası ödüller ile ülkemizin tanıtımına

ları, mimari ve tasarım yaklaşımları-

da katkı sağlayarak insanlarımızın en

nı, İstanbul’da özlenen bahçe keyfi-

iyi koşullara sahip yaşam alanlarında

ni, sağlıklı yaşam ile ilgili önerileri, el

aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzurlu

işi dünyasında bilinmesi gerekenleri,

bir hayat sürmesi için hep daha iyisini

moda ve spor konularını keyifle oku-

hedefliyoruz.

yacağınıza inanıyoruz.

Keyifli Okumalar...
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KURUMSAL

EGE YAPI’NIN YATIRIMLARI
DEVAM EDIYOR
İstanbul’a modern eserler kazandıran Ege Yapı, yeni projelere imza atmaya
hazırlanıyor. Türkiye’de tüm fonksiyonları ile hayata geçen ilk karma yaşam
projesi Batışehir’de sona yaklaşan Ege Yapı; Kağıthane, Yedikule, Maslak, Beyoğlu ve Beylerbeyi’nde yeni projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

E

ge Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H.
İnanç Kabadayı, “Ege Yapı olarak
merkezi lokasyonlar insanların hayatını kolaylaştıran, modern, teknolojik ve
çevreci projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç
Kabadayı, yaşamın başladığı Batışehir’de yılın ilk çeyreğinde basın mensuplarıyla ger-
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çekleştirilen sohbet toplantısında, sektör
ve Ege Yapı’nın çalışmalarına ilişkin önemli
değerlendirmelerde bulundu.
2015 yılında iki genel seçime ve dış ekonomik etkenlere bağlı olarak iç piyasada dönemsel bir durgunluk yaşandığını belirten
H. İnanç Kabadayı, “Bu durgunluk dönemlerinde sektördeki talep sadece ötelendi.
Ege Yapı olarak böyle bir dönemde yeni
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proje satışa çıkmadan sadece mevcut projelerimizdeki kampanyalarımızda %20’lik
bir büyüme başarısı gerçekleştirdik. 2016
yılında ve önümüzdeki yıllarda gayrimenkule olan ilginin ve istikrarın korunacağını
düşünüyoruz. Son yıllarda artan yabancı
yatırımcıların talebi de sektörün büyümesinde pozitif etki oluşturuyor. Batışehir,
İzPark, Pega Kartal ve Sheraton Samsun
projelerini tamamladık. Batışehir projemizin satışlarının %93’ü tamamlanırken, Pega
Kartal’da bu oran %86’ya geldi. Batışehir
projesinde lansman döneminde daire alan
müşterilerimiz reel fiyatlarla 2.5 kat kazandı. Şimdi sıra yeni projelerin lansmanlarında” dedi.
HEDEF 2 MİLYAR TL DEĞERİNDE
PROJE ÜRETMEK
Ege Yapı olarak yakın zamanda yine merkezi lokasyonlarda projeler geliştireceklerini ifade eden H. İnanç Kabadayı, şunları
söyledi:
“Önümüzdeki dönemde 6 farklı projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunlardan bir
tanesi Kağıthane’de planladığımız konut,
ticari üniteler, ofis ve sosyal yaşam alanlarından oluşacak karma kullanımlı bir proje
olacak.
Bu projeler dışında Beylerbeyi’nde de bir
ofis projemizin inşaatı devam ediyor. Ege
Yapı olarak merkezi lokasyonlarda insanların hayatını kolaylaştıran, modern, teknolojik ve çevreci projeler üretmeye devam
ediyoruz.
Önümüzdeki dönemde başlayacağımız
diğer projelerimizi ise Maslak, Beyoğlu ve
Yedikule’de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Yedikule’de İstanbul’a yeni bir soluk getirecek bu projede; turizm, turizmi destekleyen
fonksiyonlar ve ticari alanlar bulunacak.
İstanbul’un farklı lokasyonlarında pek çok

Batışehir, mimari
çözümleri, spor
alanları ve çevresel
düzenlemeler
anlamında örnek
teşkil ediyor. Bugün
için yaklaşık 6.500
kişiye ev sahipliği
yapan Batışehir,
tamamlandığında 15
bin kişinin evi olacak.

konsepti bir arada bulunduracak projelere
imza atmayı planlarken Ataşehir’de kentsel
dönüşüm alanında çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.”
BATIŞEHİR’DE BÖLGEYE DEĞER
KATACAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI
ÇALIŞMALARINA 20 MİLYON
DOLAR HARCANDI
Yaşamın başladığı Batışehir ile ilgili bilgi veren H. İnanç Kabadayı, şunları söyledi:
“Batışehir hem Türkiye’de hem Avrupa’da karma proje anlamında öncü işlerden biri oldu.
Türkiye’nin 65 farklı ilinden günde 3.300 kişinin çalıştığı Batışehir’de 2011-2016 yılları arasında çalışan sayısı 29 bini buldu. Bu rakamlar projenin ne denli büyük bir iş olduğunu
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Yaşama başlayan
etaplarımızda yaklaşık
6.500 kişiye ev
sahipliği yapıyoruz.
Bu rakam kısa zaman
içerisinde 15 bini
bulacak.

anlatıyor. ‘Avrupa’nın En iyi Karma Kullanım
Projesi’ ödüllü Batışehir’de yerli ve yabancı
yatırımcıların yoğun talebi devam ediyor.
Örnek karma kullanım projelerinden olan
Batışehir’de Doğa Koleji’nden sonra Four
Points By Sheraton Hotel açıldı. Carlson
Rezidor Hotel Group’a ait Radisson Blu
markasının Türkiye’de açılacak ilk serviced apartments konseptli rezidansı olan
Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir’in açılması ile ilgili Suudi Arabistan’ın en
büyük turizm yatırımcılarından Al Hokair
Group ile anlaşma sağlandı. Radisson Blu
Residence İstanbul Batışehir 2016 yılı içerisinde hizmete açılacak.
Şu ana kadar satışlarımızın yüzde 95’i tamamlandı. Projemizin yüzde 70’i peyzaj
alanları ve sosyal alanlara ayrıldı. Mimari
çözümleri, spor alanları ve çevresel düzenlemeler anlamında örnek olacak bir proje
geliştirdik. Batışehir projemiz ile beraber
bölgeye katkı sağladık” dedi.
BÖLGEYE KATKI SAĞLADIK
Sadece Batışehir’e değil, bölgeye de yatırım
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yaptıklarını ifade eden İnanç Kabadayı; “Yüksek gerilim hatlarının yerin altına alınması,
yenilebilir enerji sisteminin kurulması, cami
yapımı, yol/kavşak yapımı ile birlikte toplamda 20 milyon dolar harcamış olacağız.
Batışehir’in, her dönemde değerini katlamaya ve yatırımcılarına kazandırmaya
devam etti. Yaşama başlayan etaplarımızda yaklaşık 6.500 kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Bu rakam kısa zaman içerisinde 15
bini bulacak. Ege Yapı olarak Batışehir’in
özellikle yabancı yatırımcılar tarafından da
yoğun ilgi görmesini doğru lokasyonda ve
ihtiyaçlara uygun hayata geçirilen projenin
başarısının en büyük kanıtı olarak kabul
ediyoruz. Emlak Konut’un açıkladığı yıllık
satış raporunda projemiz, 2015 yılında satış adedinde birinci, ciroda ise ikinci olarak
büyük bir başarıya imza attı. Alışveriş caddesi, okulu, oteli, konutları, rezidans bloğu,
serviced apartments konseptli bloğu ve
ofisleri ile Türkiye’nin tüm fonksiyonları ile
hayata geçen ilk karma yaşam projesini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz”
diye konuştu.
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İNTERNET SITESI ULUSLARARASI
ÖDÜLÜN SAHIBI OLDU
Gayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarından olan Ege Yapı, yenilenen kurumsal internet sitesiyle önemli bir uluslararası ödülün sahibi olarak Interactive Media
Awards 2016’da “Gayrimenkul” kategorisinde “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Ş

ehrin merkezinde geliştirdiği projeler-

ve’’ ve Ege Yapı ekibinin yoğun çalışmaları

le, hem yurt içinde hem de yurt dışın-

ile hazırlanan site, kullanıcıların davranışları-

da sektörünün öncü firmaları arasında

na ve ilgi alanlarına göre değişim gösteren,

yer alan Ege Yapı, yenilenen kurumsal web

etkileşim odaklı bir işleyişe sahip olmasıyla

sitesiyle Interactive Media Awards 2016’da,

dikkat çekiyor.

‘‘Gayrimenkul’’ kategorisinde ‘’Üstün Başarı

Siteyi ziyaret eden kullanıcıları cinsiyetine, ya-

Ödülü’’ kazanarak önemli bir başarıya imza

şına, bulunduğu lokasyonuna ve ilgi alanlarına

attı.

göre analiz eden, 8 farklı profil kurgusu ile her

Farklı kategorilerde birçok uluslararası firma-

biri için özel içerik akışı oluşturan ve daha çok

nın; tasarım, içerik, fonksiyonellik ve kullanı-

ilgili olabilecekleri projeleri gösteren yapı, kul-

labilirlik gibi kriterler kapsamında değerlen-

lanıcılarla firma arasında daha hızlı ve sonuç

dirildiği yarışmada, Interactive Media Awards

odaklı iletişim kurma fırsatı sunuyor.

Konseyi’nden oldukça yüksek bir puan alan

Ege Yapı’nın yenilikçi vizyonunu dijital or-

Ege Yapı’nın web sitesi, özellikle ‘semantik’

tamda da sürdürme özelliği taşıyan web site,

tasarımıyla ve fonksiyonel yapısıyla jüriden

aynı zamanda kullanım kolaylığı, şık tasarımı

tam not aldı.

ve görsel algısıyla da standart tasarımlardan

Ege Yapı’nın dijital ajansı ‘’Smartis Interacti-

ayrışarak ön plana çıkıyor.

Kar amacı gütmeyen
Interactive Media
Awards, her yıl
uygun kriterlerde
ve kategorilerde
başvuruda bulunan
binlerce web sitesini
değerlendirmekte ve
en iyilerini seçerek
ödüllendirmektedir.
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“Yatırım
için geldik,
yaşamak
için aldık”
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Bu sayımızda Ege Yapı’nın Pega Kartal
projesinden daire alan ve yaşamaya başlayan
Göngör ailesinin evine konuk olduk. YATIRIM
İÇİN KARTAL BÖLGESİNİ SEÇEN VE PROJELERI
GEZERKEN PEGA KARTAL’DAN ÇOK ETKİLENEN
GÖKSAL BEY VE EŞİ EDA HANIM, “BU PROJE
TAM HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ!” DIYEREK
SADECE YATIRIM DEĞİL OTURUM İÇİN DE
PEGA KARTAL’DA KARAR KILMIŞ.

RÖPORTAJ

Ö

NCELİKLE SİZİ

ediyorum. Öte yandan, sosyal imkanlar açı-

BİRAZ TANIYABILIR MIYIZ?

sından incelediğimizde de Pega Kartal çok

Göksal

Göksal

öne çıkıyor. Bizim arzuladığımız modern

Güngör:

İsmim

Güngör. 18 yıldır Assan Alüminyum’da ça-

yaşamın olanaklarını bu proje sağlıyordu.

lışmaktayım ve şu anda Genel Müdür Yar-

Ancak doğrusunu söylemek gerekirse bu

dımcısı olarak görev yapmaktayım. Aslen

konuda daha çok eşim karar verici oldu.

Kartal’lıyım. Yaklaşık 20 yıldır Kartal semtinde yaşamaktayım. İyi bir Beşiktaş taraf-

EG: İzmir biliyorsunuz rahat ve modern

tarıyım. 10 yaşında Zeynep ve Merve adın-

bir şehir. Kartal bölgesi bana doğup büyü-

da ikiz kız çocuklarımız var.

düğüm şehir olan İzmir’i aratmadı. Kartal,
denize yakınlığı, sosyo kültürel yapısı ve ra-

Eda Güngör: Ben ise Eda Güngör. Eski bir

hat yaşamı ile İzmir’e çok benziyor. Bunun

bankacıyım. Eski diyorum çünkü ikizlerim

yanında geleceğin merkezlerinden birinin

olduktan sonra bankayı bıraktım ve tam

Kartal olacağına inanıyoruz. Kartal şehrin

zamanlı annelik yapmaya başladım. Aslen

içinde, modern ama çok sıkışık bir yapısı

İzmir’liyim. Eşim ile üniversitede tanıştık.

yok. Kartal bölgesi bana birçok olanak su-

“Sosyal imkanlar
açısından
incelediğimizde de
Pega Kartal çok
öne çıkıyor. Bizim
arzuladığımız modern
yaşamın olanaklarını
bu proje sağlıyordu.”

nuyor. Çocuklarımı rahatlıkla okula bırakaEV ALMAK İÇİN NEDEN

biliyorum. Alışveriş merkezleri çok yakın,

KARTAL BÖLGESİNİ SEÇTİNİZ?

tüm işlerimi rahatlıkla halledebiliyorum. Sa-

GG: Uzun süredir Kartal’da oturuyoruz ama

hilde oturup arkadaşlarımla kahvemi çayı-

bu bölgeyi seçmemizin tek nedeni bu de-

mı içebiliyorum. Sporumu ve yürüyüşümü

ğil. Kartal bölgesinin geleceğinin çok par-

rahatlıkla yapabiliyorum. Hastaneye de çok

lak olduğunu düşünüyoruz. Sabiha Gök-

yakın olmamız da bizi çok rahat ettiriyor.

çen’e yakın olması, E-5 üzerinde ve TEM’e
bağlantısının kolay olması ve Pega Kartal
özelinde, metroya çok yakın olması bizim
için belirleyici faktörlerdi. Bunun yanında
Anadolu Adalet Sarayı’nın Kartal’da olması
Kartal’ın geleceğinin çok parlak olduğunun
bir diğer göstergesi. Bir proje ararken eşimin yönlendirmesi ile Pega Kartal’ı inceledik ve almaya karar verdik.
PEGA KARTAL’I DİĞER PROJELERDEN
AYIRAN VE SEÇMENİZDE ETKİLİ OLAN
FAKTÖRLER NELERDİ?
GG: Benim çalıştığım holding merkezi Zorlu Centre’da. İşe metroyu kullanarak gidiyorum. Ayrıca günlük yaşantımda yaşadığım
yerin ana arterlere yakın olmasını tercih
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YAŞAM OLARAK KARTAL’I ÇOK

GG: Bu anlamda satış ekibindeki arkadaşla-

SEVİYORSUNUZ ANLADIĞIM.

rın çok etkisi oldu. Bize çok sıcak yaklaştılar

PEKİ YATIRIM OLARAK?

ve detaylı bilgilendirdiler..

EG: Aslına bakarsanız biz Pega Kartal pro-

“Projeyi yatırım
olarak düşünmek ve
burada mutlu hissedip
yaşayabileceğini
düşünmek iki farklı
şey bence. Pega Kartal
projesi bize ikisini de
sundu.”

jesini önce yatırım amaçlı olarak inceledik.

PROJE

BEKLENTİLERİNİZİ

KARŞILADI

Ancak satış ofisine girdiğimiz andan iti-

DİYEBİLİR MİYİZ?

baren projenin modern konsepti ve satış

GG: Tabi... Şu ana kadar Ege Yapı çok ilgili

ekibinin yakın ilgisi bana Pega Kartal’ı tam

zaten. Projelerde aksaklıklar olabilir, önemli

yaşamak istediğim bir yer gibi hissettirdi.

olan o aksaklıkların giderilmesinde firmanın

Eşime “Sadece yatırım olarak düşünme-

nasıl ve ne kadar hızlı çözüm ürettiğidir. Ege

yelim, biz burada yaşayalım.” önerisinde

Yapı bize her zaman yapıcı çözümlerle geri

bulundum ve o anda bütün planlar değişti.

dönüyor. Bu nedenle oldukça memnunuz.

Yatırım için gelmiştik, projenin güzelliği bizi
oturuma teşvik etti diyebilirim. Projeyi yatı-

SATIN ALMA SÜRECİNDE PROJE

rım olarak düşünmek ve burada mutlu his-

OLANAKLARINDA SİZİ

sedip yaşayabileceğini düşünmek iki farklı

CEZBEDEN NE İDİ?

şey bence. Pega Kartal projesi bize ikisini

EG: En başta projenin mimarisinden etki-

de sundu.

lendik. İkinci aşamada yaşam alanlarının
çeşitliliğini çok olumlu bulduk. Bizim çocuklarımız var ve onlar için düşünülen olanakları çok beğendik. Spor olanaklarının
dışarıya açık olmaması da bizim için çok
belirleyici oldu.
GG: Beni etkileyen ise çift araba park imkanı oldu. Spor olanaklarının projenin içerisinde olması hızlı bir hayat yaşayan bizim
gibi aileler için zamandan oldukça tasarruf
ettiriyor. Tabi projenin kübik yapısından da
oldukça etkilendiğimi söylemeliyim.
YÜKSEK KATLI BİR GÖKDELENDE YAŞAMAK NASIL BİR DUYGU?
EG: Daha önce evimiz sahildeydi ancak
önümüzde

binalar

yükseldikçe

manza-

ramız kapandı. Bu şekilde belki sahilden
uzaklaştık belki ama manzaramız açıldı.
Adaları görmek bana çok büyük bir zevk
veriyor çünkü bomboş bir denize bakmaktansa ışıl ışıl adaları görmek oldukça fark-
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lı bir his. Çocuklar bu olaydan çok mutlu.

Herhangi bir problemi ilettiğimiz zaman

Özellikle gecenin ışıklı manzarasını çok se-

çok hızlı ve etkili dönüşler aldık. Satış son-

viyorlar. Perdeyi bile kapatmadan, yolu iz-

rasında tamamen destek gördük. Göksal

leyerek uyuyorlar.

Bey gündüz işte olduğu için evimizin tüm
süreçleri ile ben ilgilendim ve oldukça yakın

EGE YAPI HAKKINDA

bir ilgiyle karşılaştım. Şirkette bir aile havası

NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

var. Başka projelerde oturan arkadaşlarımız

GG: Ege Yapı’nın bendeki imajı kaliteli, dina-

var ve böyle bir geri dönüş ile karşılaşma-

mik, ne yaptığını bilen ve farklı projeler yapan

dıklarını biliyorum.

bir firmaydı. Ev almadan önce de bu düşüncedeydim. Ev alıp daha yakın olunca da bu

EVİNİZE YERLEŞTİNİZ VE BUGÜN PEGA

imajın doğruluğunu kendi adıma teyid etmiş

KARTAL’DAN ALIM YAPMAKLA DOĞRU

oldum. Doğal olarak alım yapmadan önce

BİR KARAR VERDİM DİYOR MUSUNUZ?

firma sahibinin profiline ve konuya hakimiye-

GG: Kendi açımdan hem yatırım hem de ai-

tine de dikkat ediyorsunuz. Basından İnanç

lemin yaşamı için oldukça iyi bir karar ver-

Bey’i görüyordum. Kendisinin modern imajı,

diğimi düşünüyorum. Çevreme de tavsiye-

firması ile birleşmiş diye düşünüyorum.

de bulundum, birkaç arkadaşımız da geldi

“Doğal olarak alım
yapmadan önce firma
sahibinin profiline ve
konuya hakimiyetine
de dikkat ediyorsunuz.
Basından İnanç Bey’i
görüyordum. Kendisinin modern imajı, firması ile birleşmiş diye
düşünüyorum.”

görüştü. Hatta bir yakınımız yine Pega KarEG: Ege Yapı’nın bendeki imajı tamamen

tal’da oturuyor. Ben bu süreçten oldukça

modern bir firma ve ilgili yöneticilerdir.

mutlu olduğum için bu referansları verdik.
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MIMARI

Şehir ve Doğanın
Buluşma Noktası,
Kat Bahçeleri
Teras ve kat bahçeleriyle doğadan kopmadan şehirde yaşamak mümkün. MANZARA
VEYA BAHÇE ARASINDA KALMAKTAN KURTULUP HER İKİSİNİ DE SEÇEN YEŞİL
TUTKUNLARI İÇİN BU YENİ KAT ÇÖZÜMLERİ SİZE GÖKYÜZÜNDE TOPRAKLA BÜTÜN
OLMA DENEYİMİ SUNUYOR.

Sky Garden
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MIMARI

G

üzel ve keyifli bir gayrimenkul yatırımı yaparken tercihlerimizi ikiye ayır-

Waldspirale / Almanya

mak zorunda kalıyoruz: manzara mı,

bahçe mi? Manzarayı tercih ettiğimiz zaman
kendimizi şehrin içindeki yüksek binalara
hapsediyoruz, bahçe dediğimiz vakit ise şehirden bir hayli uzaklaşıyoruz ve zamanımızı
trafikte harcıyoruz. Peki ya hem bahçe hem

de manzaraya sahip olabileceğimiz yatırım
alanları mümkün mü?
Binalarımız dikine büyürken topraktan ve
yeşilden vazgeçmek zorunda değiliz. Dünyada bir çok mimari örnekte olduğu gibi
doğanın keyfini gökdelenlerin ihtişamından
taviz vermeden sürdürebilirsiniz.
Teknolojinin ve tasarımın hızla geliştiği son
yıllarda ortaya çıkan kat bahçe ve teras
bahçeleriyle artık doğadan ayrı kalmadan
şehirde yaşamak mümkün. Yurt dışında bir
tasarım harikası haline gelen bu kat çözüm

yanı sıra topraktan besin elde etmek, ısı

fikirleriyle birlikte neredeyse kendi iklimle-

kontrolü, hatta ve hatta evcil olmayan hay-

rini oluşturan bahçeleri ziyaretçilerine yüz-

van bakımı için büyük fırsatlar sunuyor.

lerce metre yükseklikte harika deneyimler
sunuyor.

GÜNEŞ RADYASYONUNU ENGELLİYOR
Teras ve bahçe katları şehir sağlığı için de

NEDİR BU KAT BAHÇELERİ?

oldukça yararlı. İnsolasyon yani güneş rad-

Kat bahçeleri bulunduğu katlara ya da dai-

yasyonu şehirlerin daha fazla ısınmasına

relere özel hizmet eden, içerisinde onlarca

neden oluyor. Bu ısınma ve ortaya çıkan

çeşit bitki ve çiçeğin, çim ve minyatür ağacın

radyasyonun en büyük nedeni ise çoğun-

yetiştirilebildiği alanlar. Kimilerinde süs hatta

lukla binalar ve yollar . Bunların aksine ye-

yüzme havuzları bile bulunuyor. Günümüzde

şil alanlar güneş ışınlarını emiyor hatta ısı-

öncü firmaların yeni konut projelerinde sık-

nın derecesini düşürüyor. Dünya geneline

lıkla rastladığımız bu kat çözümleriyle birlikte

baktığımızda ise bu derecelerin toplamda

insanlar ait oldukları en önemli elementten

bir hayli önemli olduğunu görüyoruz. Ar-

yani topraktan kopmak zorunda kalmıyorlar.

tık dünya nüfusunun neredeyse %60’ının

Aynı zamanda doğal bir klimatizasyon da

şehirlerde yaşadığını düşünürsek, teras

sağlayan bu yeşil alanlar kreatif tasarımlarıy-

ve bahçe katları yeni yapıların gereksinim

la görsel bir şölen haline gelebiliyorlar.

duyduğu en önemli şeylerden biri.

Dekoratif açıdan harika birer mimari örne-

Ara katlarda bulunan bahçelerinin yanı sıra

ği olan bu alanlar çatıda bitki yetiştirmenin

güzel manzaralara sahip yüksek binaların

Kat bahçeleri
bulunduğu katlara
ya da dairelere
özel hizmet eden,
içerisinde onlarca
çeşit bitki ve çiçeğin,
çim ve minyatür
ağacın yetiştirilebildiği
alanlar.
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Kensington Roof Garden / İngiltere

MIMARI

Teras ve kat
bahçeleriyle birlikte
hem şehirden hem de
doğadan kopmadan
yaşamak mümkün.
Neredeyse gökyüzünde
toprağa basmak olarak
tabir edebileceğimiz
bu modern yapılar
21. yüzyıl insanı için
artık bir lüksten öteye
geçerek doğayla nihai
bir kavuşma olacak
gibi gözüküyor.

en üst katlarına da teras bahçeleri yapıl-

merkezi olan bu yapı, Tokyo’nun en işlek

makta. Yurtdışında birçok örneğini görebi-

caddelerinden birinde bulunuyor. Terasın

leceğimiz teras bahçelerinin en ünlülerin-

her köşesinde olduğu gibi orta merkezinde

den birkaçını sizin için derledik. Gelin şimdi

de altıgen bir oturma alanı var. Bu oturma

bu tasarım harikası, gökyüzü bahçelerine

alanın içerisinde ise ağaçlar yetişmekte. Bir

bir göz atalım.

parktaymışsınız hissi veren bu terasta ziyaretçiler kuşların sesleriyle birlikte yemekle-

KENSINGTON ROOF GARDEN / İNGİLTERE

rini yiyip dinleniyorlar.

Londra’nın merkezinde bulunan ve kent
meclisinin yapılarından biri olan Kensington

WALDSPIRALE / ALMANYA

Roof Garden, 2012 yılına kadar dünyanın en

Almanya Darmstad’da bulunan Waldspira-

geniş teras bahçesi olma özelliğini taşıyor-

le yani spiral orman adı verilen renkli yapı

du. 6.000 m olan bu alan iş adamı Trevor

sadece bahçeleriyle değil eşsiz mimarisiyle

Bowen’ın hayaliydi ve 1938 yılında mimar

de dünyanın renkli binalarından. Üzerindeki

Ralph Hancock’a yaptırıldı. Bu muhteşem

hiçbir pencerenin birbirine benzemediği bu

teras bahçesinde 500’ün üzerinde çeşitli

renkli yapı eskiden bir alışveriş merkezi ola-

bitki, çalılık ve hatta Pensilvanya’dan gelen

rak kullanılsa da günümüzde şehir sakinleri-

özel kayalıklar bulunuyor. Terasta yetişen

nin yaşadığı bir apartman. İçerisinde birçok

2

7 ağaç ise 1938 yılında dikilen ilk ağaçlar-

bitki, havuz, garaj ve çocuk oyun parkının

dan. Bu ağaçlar özel tarih mirası kapsamı

bulunduğu yapıda pencerelerden dışarı doğ-

altında bulunuyorlar. Terasta aynı zamanda

ru uzayan ağaçlar da bulunmakta.

“yabani hayat” adı verilen, flamingolar, ör-

Teras ve kat bahçeleriyle birlikte hem şehir-

dekler ve su canlılarının yaşadığı bir alan da

den hem de doğadan kopmadan yaşamak

bulunmakta.

mümkün. Neredeyse gökyüzünde toprağa basmak olarak tabir edebileceğimiz bu

ROCKEFELLER CENTER / A.B.D

modern yapılar 21. yüzyıl insanı için artık bir

Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan

lüksten öteye geçerek doğayla nihai bir ka-

Rockefellerların, New York’ta bulunan 260

vuşma olacak gibi gözüküyor.

metrelik gökdeleni Rockefeller Center’ın
çatı katı, teras bahçelerinin en ünlülerinden.
New York’un panaromik bir görüntüsünü
size sunan bu teras katını bilet alarak ziyaret edebilirsiniz.
TOKYU PLAZA / JAPONYA
Tokyo’da bulunan Tokyu Plaza da meşhur bir teras bahçesine sahip. Bir alışveriş
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Tokyu Plaza / Japonya

KURUMSAL

EGE YAPI ORMANI
AĞAÇLI KÖYÜ’NDE
HAYAT BULDU

İ

“Ege Yapı olarak
doğaya saygılı ve
insan ihtiyaçlarına
odaklı projeleri
hayata geçirmeyi
ilke ediniyoruz.
Bu kapsamda
çalışanlarımız ve
aileleri ile birlikte
Ağaçlı Köyü’nde fidan
dikimi için bir araya
geldik.
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stanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve

2 BİN FİDAN HAYAT BULDU

Ege Yapı iş birliğiyle Kemerburgaz Böl-

Çevreye duyarlı tüm projelere değer verdik-

gesi Ağaçlı Köyü’nde ormanlık alanların

lerini belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Baş-

genişlemesi amacıyla düzenlenen hatıra

kanı H. İnanç Kabadayı proje hakkında şun-

ormanı sosyal sorumluluk projesi hayata

ları söyledi:

geçirildi. Ege Yapı çalışanları ve ailelerinin

“Ege Yapı olarak doğaya saygılı ve insan ih-

bir araya geldiği Kemerburgaz Ağaçlı Kö-

tiyaçlarına odaklı projeleri hayata geçirmeyi

yü’ndeki hatıra ormanı alanında çalışanla-

ilke ediniyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımız

rın da desteği ile 2.000 adet fidan dikim-

ve aileleri ile birlikte Ağaçlı Köyü’nde fidan

leri gerçekleştirildi.

dikimi için bir araya geldik. Gelecek nesillere

Gayrimenkul sektöründe, insana ve doğaya

konfor ve güvenle yaşayabilecekleri bir dün-

saygılı projeler gerçekleştirmeyi ilke edinen

ya bırakmak için çalışıyoruz. Şu an için 2 bin

Ege Yapı, sosyal sorumluluk bilinci doğrultu-

adet fidanı bağışlayarak ormanımızı oluştu-

sunda hayata geçirdiği ‘’Doğada İzin Kalsın’’

ruyoruz ancak önümüzdeki dönemlerde bu

projesiyle gelecek nesillere ve doğaya eşsiz

ve benzeri projeleri hayata geçirerek yeni ne-

bir miras bırakıyor.

sillere ve doğaya hediyeler vermek istiyoruz.

Ege Yapı; sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleş-

Ege Yapı olarak inanıyoruz ki sektörün ge-

tirdiği proje kapsamında insanları çevreye saygılı

lişimi önemli ancak her alanda ülkemizin çı-

ve konforlu yaşam alanlarıyla buluşturmanın yanı

karlarını azami derecede gözetmemiz daha

sıra daha yeşil bir Türkiye için fidan dikerek doğa-

da önemli. Ormanlarımız, dünyamızın nefes

ya katkıda bulunmayı ve farkındalık oluşturma-

aldığı ciğerleri. Onlar olmadan gelecek nesil-

yı amaçlıyor. Ağaçlı Köyü Hatıra Ormanı’nda ilk

lere bırakacağımız bir dünyayı, bir şehri hayal

etapta 2.000 adet fidana ulaşıldı.

bile edemeyiz’’ dedi.

KURUMSAL

EGE YAPI’DAN HEM
ÇEVREYE HEM DE SOKAK
HAYVANLARINA DESTEK

Güneş enerjisi ile
çalışan geri dönüşüm
otomatları ünitenin
beslenme odağında
kaç sokak hayvanının
beslendiğine dair bilgi
verebiliyor.

Türkiye’nin genç ve yenilikçi gayrimenkul firmaları arasında yer alan Ege Yapı, yeni
bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Ege Yapı’nın destek olduğu proje ile İstanbul’un altı farklı bölgelerinde konumlandırılan mama otomatlarıyla geri dönüşüm
atıklar kullanılarak sokak hayvanlarının su ve gıda ihtiyacı 12 ay boyunca karşılanacak.

G

eliştirdiği projeler ile beraber sosyal

yerde birikmesine yardımcı oluyor.

sorumluluk çalışmalarına da katkı

Mama otomatlarının içine geri dönüşebilir

sağlayan Ege Yapı, Timtaş Yönetim

atıkların atılmasıyla sokak hayvanlarının su

firması işbirliği ile altı bölgede konumlandı-

ve gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

rılan sokak hayvanlarını besleyen geri dönü-

Güneş enerjisi ile çalışan geri dönüşüm oto-

şüm otomatlarıyla hem sokak hayvanlarının

matları ünitenin beslenme odağında kaç sokak

beslenebilmesine hem de atıkların toplu bir

hayvanının beslendiğine dair bilgi verebiliyor.
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ŞEHIR

Açık Hava
Müzesi:
İstanbul

İstanbul’un 8500 yıl boyunca uzanan muazzam tarihinde bir yolculuğa çıkmaya ne
dersiniz? Hayır, bu bir tarih yazısı değil! TAM TERSİNE, ÇOK ŞANSLIYIZ Kİ İSTANBUL
BİZE TARİHİ BUGÜN HİSSETMEMİZİ SAĞLAYACAK ESERLERLE DONATILMIŞ... İŞTE
KARŞINIZDA İSTANBUL’UN BAŞLICA TARİHİ HAZİNELERİ!

1

5 milyonluk nüfusu ile İstanbul, dünyanın en büyük mega şehirlerinden bir tanesi. Ancak bu muhteşem şehri diğerlerinden ayıran eşsiz bir özelliği var: 8500
yıllık tarihi! Son bulgular, İstanbul’un tarihi
yarımadasında neolitik çağlardan beri yerleşim olduğuna işaret ediyor. Bazı kalıntılar
yerin altında kalmış olsa da, tam 1000 yıl
boyunca dünyanın en büyük şehri olmuş,

18 EgePlus

tarihin dönemeçlerine tanıklık etmiş bu şehir hala muhteşem geçmişinin izlerini yanı
başımızda cömertçe sunuyor. Peki acaba
bizler, günlük koşuşturmacalarımızın arasında bu muazzam tarihe ne kadar dikkatli bakıyoruz? O zaman, İstanbul’un tarihi
hazinelerini hatırlatmak bizden, bu yazıyı
okuduktan sonra vakit ayırıp ziyaret etmesi
sizden...

ŞEHIR

İSTANBUL’U YÜKSEKTEN
SEYREDİYOR: GALATA KULESİ
Kule’nin MS 507 yılında İmparator Iustinianos zamanında inşa edildiği iddia edilmektedir ancak yapıya günümüzdekine yakın
şeklini, 1348 yılında Cenevizliler vermiştir.
O günden sonra kule zaman zaman hapishane, zaman zaman da rasathane olarak
kullanılmıştır.
Hezarfen Ahmet Çelebi’nin, kollarına kanat
takarak gerçekleştirdiği meşhur uçuşunu
ise 4. Murat zamanında 1638 yılında, Galata
Kulesi’nden Üsküdar’a yaptığı rivayet olunur. 18. yüzyıldan sonra artan İstanbul yangınlarıyla baş edebilmek için yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır.
Galata Kulesi’nin yüksekliği 66,90 metre, dış
çapı 16.45 metre, iç çapı ise 8.95 metredir.
Duvar kalınlığı da 3.75 metre civarındadır.
Bugün ise muhteşem İstanbul manzarası ve
restoranı ile ziyaretçilerine hizmet ediyor.
Ziyaret saatleri: Her gün 09.00 -19.00
arası, restaurant 24.00’e kadar açık.

TARİHİN GÖRKEMLİ TANIĞI: AYASOFYA
Birçok belgesele konu olmuş, dünyanın
en gizemli ve büyüleyici yapılarından biri
şanslıyız ki İstanbul’da bulunuyor. Muhteşem Ayasofya, her şeyden önce mimarlık
tarihinde bir dönüm noktasını temsil eder.
Ayasofya’nın inşaatında yaklaşık 10.000 işçinin çalıştığı ve İmparator Jüstinyen’in bu
iş için büyük bir servet harcadığı belirtilir.
Günümüzde görülen Ayasofya binası aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise
olduğundan Üçüncü Ayasofya olarak da bilinir. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır.
Döneminin en geniş kubbesi olan Ayasofya’nın merkezî kubbesi, Bizans döneminde
birçok kez çökmüş, Mimar Sinan’ın binaya
istinat duvarlarını eklemesinden itibaren
hiç çökmemiştir. Kilise olarak yapılan, Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra camiye
dönüştürülen ve 1935’ten sonra müze olan
Ayasofya’yı burada anlatmakla bitiremeyiz.
En iyisi siz geniş bir vaktinizde ziyaret etmek üzere listenizin başına ekleyin.
Ziyaret Saatleri: Her gün 09.00 19.00 arasında

Hezarfen Ahmet
Çelebi’nin, kollarına
kanat takarak
gerçekleştirdiği
meşhur uçuşunu ise
4. Murat zamanında
1638 yılında, Galata
Kulesi’nden Üsküdar’a
yaptığı rivayet olunur.
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SADE VE BÜYÜLEYİCİ:
SÜLEYMANİYE CAMİİ
Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Süleymaniye Camii,
Mimar Sinan’ın da “kalfalık eserim” dediği
eseridir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1557 yılında inşa edilmiştir. Yapımından günümüze dek İstanbul’da yüzü aşkın
deprem gerçekleşmesine karşın, caminin
duvarlarında en ufak bir çatlak yoktur. Tasarımı ve inşaasında Sinan’ın dehasının
birçok örneği görülür. Vaazın caminin her
yanından duyulması için tasarlanan akustik
yapısı ve kandil islerini temizleyecek hava
akımına sahip olması bunlara örnektir. Yine
de bu muhteşem eser sadeliğiyle de dikkat çeker. Camiinin 4 minaresi Kanuni’nin
İstanbul’un fethinden sonraki 4. padişah;
bu dört minaredeki on şerefinin de Osmanlı’nın 10. padişahı olduğunun bir işaretidir. Süleymaniye Camii içindeki ölçülerin
de ebcet hesabına göre hesapladığı ifade
ediliyor. Cami içindeki mesafeler ölçüldüğünde, bütün mesafelerin ebcet hesabı ile
“Allah” isminin katları olduğu, minare yüksekliği, kubbe çapı gibi bazı uzunluk ve açılar birbirine orantılandığında “Pi” sayısı ya
da dünya ekseninin eğim açısı olan 23 gibi
rakamları verdiği söyleniyor.
Ziyaret Saatleri: Her gün Namaz saatleri
dışında 09.00 18.00 arasında ücretsiz
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336 SÜTUNLU DEV SARNIÇ:
YEREBATAN SARAYI
Tarihi Yarımada’da bulunan birçok sarnıç,
Bizans döneminde halkın su ihtiyacını karşılamak için kullanılıyordu. Bunlardan en
büyüğü, Ayasofya’nın yanında bulunan Yerebatan (Bazilika) Sarnıcı’dır. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan
dikdörtgen biçiminde dev bir yapıdır. 52
basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içerisinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunur. Tuğlalar örülerek
ve Horasan harcından kalın bir tabakayla
sıvanarak su geçirmez hale getirilmiştir.
Yaklaşık yüz bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın yapımında kullanılan malzemenin birçoğu başka diyarlardan
getirtilmiştir. Meşhur medusa başlarının sütunlara kaide olarak karşımıza çıkmasının
sebebi budur. İstanbul gezi programlarının
ayrılmaz bir parçası olan bu gizemli mekân
birçok ünlünün de ziyaret listesinde başta
yer alıyor. Kültür A.Ş. tarafından işletilen
Yerebatan Sarnıcı, müze olmanın yanı sıra,
ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Ziyaret Saatleri:
Her gün 09.00 18.30 arasında

ŞEHIR

20 BIN ÇINIYLE BEZENMIŞ: SULTANAHMET CAMII
Türkiye’nin altı minareli ilk camiisi Sultanahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında Osmanlı
Padişahı I. Ahmed tarafından, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır. Tarihi Yarımada’nın en büyük ve güzel eserlerinden olan bu camii, mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri
ile süslendiği için Avrupalılarca “Mavi Camii (Blue Mosque)” olarak adlandırılır. Ayasofya’nın
1935 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul’un ana camii Sultanahmet oldu.
Caminin içi 200’den fazla renkli cam ile aydınlatılmıştır. Yazıları Diyarbakırlı Seyyid Kasım
Gubarî tarafından yazılmıştır. Caminin içindeki en önemli unsur ince işçilikle oyulmuş ve
yontulmuş mermerden yapılma mihraptır.
Ziyaret Saatleri: Her gün 08.00-19.00 arasında
OSMANLI’NIN KALBİ: TOPKAPI SARAYI
İstanbul silüetinin en önemli parçalarından biri olan Topkapı
Sarayı sadece bir mimari eser, Sultan’ın evi veya yönetim yeri
değildi. İçerisinde dört bine yakın insanın yaşadığı, Osmanlı’nın
kalbinin attığı yerdi. 1480 yılında Fatih döneminde inşa edilen
Saray, padişahın 1858 yılında Dolmabahçe Sarayı’na taşınmasına kadar tam 380 yıl Osmanlı’nın merkezi oldu. Topkapı Sarayı’nın birçok girişi bulunuyor ama anıtsal girişi hiç kuşkusuz
Ayasofya’nın arkasında bulunan Bâb-ı Hümâyûn (Saltanat
Kapısı)dur. Saray iki bölümden oluşur: Bunlar, birinci ve ikinci
avludaki hizmet yapılarından oluşan Birun ile iç örgütlenme ile
ilgili yapılardan oluşan Enderun’dur. Birun’da halkın da kullandığı ikincil öneme sahip devlet binaları bulunurken, Enderun’da
padişaha ait mekanlar bulunur. Topkapı Sarayı’nı gezmek için
bir gün yetmez diyebiliriz. Bu nedenle bolca vakit ayırmanızı
öneririz. Harem bölümüne girmek için ise ayrıca bilet alınması
gerekli.
Ziyaret Saatleri: Salı hariç her gün 09:00 - 18:45 arası
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HİKAYESİ ÇOK GÜZELLİĞİ TEK:
KIZ KULESİ
Etrafınızda; Sultanahmet ve Ayasofya, Galata Kulesi,
Çırağan Sarayı, Ortaköy ve Üsküdar Sahilleri… Uzansanız dokunabilecek kadar yakın, eşsiz güzellikte bir mekan. İstanbul’un olmazsa olması, bir tanesidir Kız Kulesi.
Hakkında birçok rivayet mevcuttur. Üsküdar’da Bizans
devrinden kalan tek eser olan kule, Salacak’ta küçük bir
ada üzerinde bizi selamlar. İlk olarak Yunan döneminde
bir mezara ev sahipliği yapan bu ada Bizans döneminde
inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise gösteri platformundan,
savunma kalesine, sürgün istasyonundan, karantina
odasına kadar birçok işlev yüklenmiştir. Bugün gördüğümüz kulenin temelleri ve alt katın önemli kısımları Fatih devri yapısıdır. Asli görevi olan ve yüzyıllardan beri
varlığı ile insanlara, geceleri ise geçen gemilere göz kırpan feneri ile yol gösterme işlevini hiç kaybetmemiştir.
Kız Kulesi 2000 yılında restore edilerek, artık çatal bıçak
seslerinin duyulduğu bir mekân haline dönüştürülmüştür. Kız kulesine ulaşım Salacak ve Ortaköy’den sandallarla yapılıyor.
Ziyaret Saatleri: Hergün 10.00-24.00 arasında
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DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇARŞISI:
KAPALICARŞI
AVM’ler ortaya çıkmadan önce de İstanbul’da insanların hava şartlarından etkilenmeden keyifle alışveriş yapabilecekleri
bir yer vardı. Kapalıçarşı, İstanbul kentinin
merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve
Mercan semtlerinin ortasında yer alıyor.
Kapalıçarşı’da yaklaşık 4.000 dükkan bulunuyor ve bu dükkanlarda toplam çalışan
sayısı yaklaşık 25.000’dir. Fatih’in yaptırdığı, Kanuni’nin bugünkü boyutlarını kazandırdığı Kapalıçarşı’nın gün içerisindeki en
yoğun zamanlarında içinde yarım milyona
yakın insan barındırdığı söylenir. Yılda 91
milyon turisti ağırlayan çarşı, dünyanın en
fazla ziyaret edilen turistik mekanıdır. Kapalı Çarşı günün her saatinde hareketli ve
kalabalıktır. Esnaf, ziyaretçileri ısrarla kendi
mağazasına çağırır. Çarşı girişinde bulunan
konforlu, büyük mağazalar Türkiye’de elde
imal edilen ve ihracatı yapılan hemen hemen bütün eşyaları satışa sunmaktadır. El
halıları ve mücevherat geleneksel Türk sanatının en güzel örnekleridir.
Ziyaret Saatleri:
Her gün 08.00-19.00 arasında
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EKONOMİ

Yarının İstanbul’u
Bu mega projelerde
İstanbul; dünyanın en büyük metropollerinden biri. Yaklaşık 20 milyon nüfusuyla neredeyse
bir “kent-ülke”. Yüzlerce yıllık köklü geçmişe sahip bu tarihi kentin çehresi bugün,
kendisi gibi mega projlerle değişip yenileniyor. İSTANBUL, DÜNYANIN DİĞER ÖNEMLİ
METROPOLLERİYLE YARIŞACAK DEV PROJELERLE GELECEĞE HAZIRLANIYOR. İŞTE KENT
DOĞASI VE KİMLİĞİNİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK OLAN 65 MEGA PROJENİN EN ÖNEMLİLERİ.
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KANAL İSTANBUL

dünyanın en yüksek, tüm köprü sınıfların-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

da Fransa’da bulunan Millau Viyadüğü’n-

2011 yılında “çılgın proje” olara açıkladığı

den sonra ikinci en yüksek kulesine sahip

Kanal İstanbul, 64. Hükümet’in 2016 Yılı

asma köprüsü ve 1.408 metrelik ana açıklığı

Eylem Planı içinde yer alıyor. Güzergahı

ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun

net olarak haziran ayında açıklanan Kanal

asma köprüsüdür. Köprünün temeli 29 Ma-

İstanbul projesinin Yeniköy-Sazlıdere Bara-

yıs 2013’te atıldı. 27 ayda 4,5 milyar lira har-

jı-Arnavutköy-Başakşehir-Küçükçekmece

canarak inşa edilen köprü ve 27 Ağustos

Gölü istikametinde hayata geçirilmesi ön-

2016’da trafiğe açılan köprü, İstanbul’un

gürülüyor. 44 kilometre uzunluğa ve 200

şehir içi trafiğini oldukça rahatlatacak.

metre genişliğe sahip olacak kanal, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılacak. Kanal İs-

AVRASYA TÜNELİ PROJESİ

tanbul ile eşzamanlı ilerleyecek çok sayıda

(İSTANBUL BOĞAZI KARAYOLU

yeni yerleşim birimi projesi de hazırlanıyor.

TÜP GEÇİŞİ PROJESİ)

Bu projeler arasında ticaret ve rezerv alan-

Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının

ları ile turizm merkezleri de yer alıyor. Kanal

altından geçen bir karayolu tüneliyle birbi-

İstanbul ihalesi, bu yılın sonunda gerçekleş-

rine bağlayacak olan Avrasya Tüneli, İstan-

tirilecek.

bul’da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlı-

Karadeniz kıyısına,
Eyüp ile Arnavutköy
arasındaki araziye,
eski maden ocakları
ve ormanlık alan
üzerine kurulmaya
başlanan 3.
havalimanının
neredeyse %30’u
tamamlandı.

çeşme-Göztepe arasında hizmet verecek.
3. HAVALİMANI

Toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahı

Karadeniz kıyısına, Eyüp ile Arnavutköy arasın-

kapsayan projenin 5,4 kilometrelik bölümü,

daki araziye, eski maden ocakları ve ormanlık

deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa

alan üzerine kurulmaya başlanan 3. havalima-

ediliyor.

nının neredeyse %30’u tamamlandı. 10,250
milyar avroya yani yaklaşık 35 katrilyona mal
olacak projede çalışmalar 7 gün 24 saat kesintisiz devam ediyor. İlk etabının 2018’de tamamlanması planlanan ve toplam 4 etaptan
oluşan proje ile İstanbul yaklaşık 200 milyon
kişilik devasa bir havalimanına sahip olacak. 3.
havalimanı, büyüklüğü ve kapasitesiyle Londra
ve Paris havalimanlarını geride bırakacak. Projeyle eşzamanlı olarak, yeni havalimanının şehir
merkezine bağlantı yolları için yapılan çalışmalar da kesintisiz sürüyor.
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ (3. KÖPRÜ)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metre
genişliği ile dünyanın en geniş, 322 metre
kule yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında
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Avrupa’nın ‘En İyi
Karma Kullanım’
projesi ödüllü
Batışehir’e yabancı yatırımcı ilgisi
devam ediyor.
Suudi Arabistan’ın
önemli bir yatırımcı
şirketi tarafından 25

SUUDİ YATIRIMCIDAN
GAYRİMENKUL
SEKTÖRÜNE MORAL

K

onut, rezidans, ofis, alışveriş caddesi,

hayata geçirilen kampanyalar ile iç piyasada

okul ve otelleri ile Türkiye’de hayata

bahar havası yaşanıyor. Satış ofislerimizde

geçen ilk karma yaşam projesi Batı-

bu kampanyaların etkisiyle büyük yoğunluk

şehir, yabancı yatırımcıların gözdesi olma-

yaşıyoruz.

de toplu satın alma

ya devam ediyor. Suudi yatırımcı şirketi, 25

Bu kalkışma girişimi bile yabancı yatırımcı-

gerçekleşti.

milyon TL’lik satın alma işlemi ile Türkiye’nin

nın ülkenin güvenli liman konumlandırmasını

milyon TL değerin-

26 EgePlus

güvenli bir liman olduğunu bir kez daha gös-

bozamadı. Bireysel ve kurumsal yabancı ya-

terdi.

tırımcı talepleri ve satışları gelmeye devam

Suudi yatırımcı şirket tarafından gerçekle-

ediyor. Batışehir hem Türkiye’de hem dünya-

şen toplu satın almadan kıvanç duydukları-

da karma proje anlamında öncü işlerden biri

nı belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

oldu. Ege Yapı olarak Batışehir’in özellikle

H. İnanç Kabadayı “Böyle bir dönemde Ege

yabancı yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi

Yapı projesine yapılan yatırımı, ülkemize ya-

görmesini doğru lokasyonda ve ihtiyaçlara

pılmış bir yatırım olarak görüyorum. Yabancı-

uygun hayata geçirilmesine bağlıyorum. Sa-

ların ülkemize ve gayrimenkul sektörüne gü-

tışa çıktığımız ilk günden bu yana gerek yurt

veni devam ediyor. Bu satış işlemi de bunun

içinde gerekse yurt dışından ilgi gören proje-

en büyük göstergelerinden. Öncelikle Emlak

miz için çok yakın zamanda güzel bir geliş-

Konut ve sonrasında GYODER tarafından

meyi daha paylaşacağız” diye konuştu.

KURUMSAL

EGE YAPI YENI
PROJELERI IÇIN ÖN
TALEP TOPLUYOR

E

ge Yapı, 24-26 Mart tarihleri arasında İstanbul’da ilk kez düzenlenen
Cityscape Turkey’de satışı devam

eden ve yeni satışa çıkaracağı projelerini
yatırımcılarla buluşturdu.
Ege Yapı, “Şehrin Anahtarı” mottosu ile
dünyanın en prestijli fuarları arasında yer
alan ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen
Cityscape Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na satışları devam eden Batışehir, Pega Kartal, İzPark projeleri ile katılarak
yeni geliştireceği Kağıthane ve Yedikule

kin görüşlerini paylaşan Ege Yapı Yönetim

projeleri için de ön talep topladı.

Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, “Dünyanın

Başta Körfez Bölgesi olmak üzere, Avrupa

dört bir yanından katılım sağlandığı dünya-

ve Türki Cumhuriyetlerden yabancı yatı-

nın en saygın gayrimenkul fuarı ilk defa bi-

rımcı ve fonların yoğun ilgi gösterdiği fuar-

zim ev sahipliğimizde düzenlendi. Bu önemli

da Ege Yapı, satışı devam eden projelerinin

fuarda hem ülkemizin hem de projelerimizin

yanı sıra yakın zamanda lanse edeceği yeni

tanıtımını yapmış olduk. Yeni projelerimize

projeleri hakkında da bilgi verdi.

gösterilen ilgiden dolayı oldukça memnun
kaldık. Bu tür organizasyonların devam et-

HEM ÜLKEMİZİN HEM DE

mesi gerektiğini düşünüyorum.

PROJELERİMİZİN TANITIMINI YAPTIK

Ülkemiz özellikle Körfez ülkelerinden yatı-

İlk defa İstanbul’da gerçekleştirilen fuara iliş-

rımcıların odak noktası haline geldi. Bu tür
fuarlar ülke tanıtımı için de büyük önem arz
ediyor. Gayrimenkule olan ilgiyi de artırıyor.
Ege Yapı olarak bu büyük organizasyonda,
yabancılar tarafından da ilgi gören projelerimizi ve yakında satışa çıkaracağımız yeni
projelerimizi tanıttık. Hali hazırda ülke ekonomisinin amiral gemisi niteliğindeki gayrimenkul sektörünün daha fazla gelişeceğini ve bugüne kadar süregelen yabancı yatırımcıların
ilgisinin artacağını düşünüyoruz.” dedi.
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Periler Vadisi
Kapadokya
Büyüleyici yer şekilleri, asırlar öncesinden günümüze
kalan manastır ve kiliseleri, yüzlerce kilometrelik alanlara
yayılmış peri bacalarıyla dolu vadileri ile Kapadokya
mutlaka deneyimlenmesi gereken bir yolculuğu bize
sunuyor. ŞEHİR HAYATININ KÜÇÜK BİR KIRINTISINI BİLE
BULAMAYACAĞINIZ BU MUHTEŞEM TOPRAKLARDA GÜNEŞİN
DOĞUŞUNU VE BATIŞINI İZLERKEN ZAMANIN DONMASINI
DİLEYECEKSİNİZ...
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K

apadokya aslında Kırşehir, Niğde, Ak-

Bölge, 60 milyon yıl önce aktif olan Er-

saray gibi birçok şehre yayılmış bir

ciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın lavlarını

bölge olma özelliği taşıyor. Ama te-

püskürmesi sonucu oluşmaya başladı.

melde peribacalarının olduğu ve Nevşehir ili

Tüm bu zaman dilimi içinde rüzgâr ve

sınırları içinde kalan bölüm Kapadokya ola-

yağmur gibi aşındırıcı etkenler lavların

rak adlandırılmakta.

ve küllerin oluşturduğu yumuşak dokuyu
şekillendirdi. Sonuç olarak, dünya mirası

KAPADOKYA’NIN ZİRVESİ:

listesinde yer alan bir görsellik harikası

UÇHİSAR KALESİ

ortaya çıkmış oldu. Başka bir âlem ola-

Uçhisar Kalesi Kapadokya’nın en yüksek

rak nitelendirebileceğimiz bu büyülü

noktası ve kesinlikle en harika manzaraya

alan her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı

sahip olanı. Kale aslında devasa bir periba-

turisti kendisine hayran bırakıyor.

Zirveden Güvercinlik
Vadisi’ni, Avanos’u,
Ortahisar Kalesi’ni ve
Göreme Kasabasını
görebiliyorsunuz.

cası... Zirveden Güvercinlik Vadisi’ni, Avanos’u, Ortahisar Kalesi’ni ve Göreme Kasabasını görebiliyorsunuz. Kalenin en üst
noktasına çıktığınızda ise her şeye öyle bir
yükseklikten bakıyorsunuz ki manzara karşısında başınız dönüyor. Kalenin zirve noktasında Bizans döneminden kalma mezar
alanları var. Mezarların iki katlı ve lahit bölümüne sahip olması nedeniyle tarih boyunca kale zirvesine önemli kişilerin gömülmüş
olacağı düşünülüyor. Uçhisar Kasabası bu
kalenin eteklerine kurulmuş. Şimdilerde bu
yerleşim birimlerinin birçoğu butik otellere
dönüşmüş durumda. Kalenin nefes kesici
manzarasıyla bir güne başlamak istiyorsanız
mutlaka bu otelleri tercih etmelisiniz.
4. YÜZYILDAN KALAN HAYAT:
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ
Göreme Nevşehir’e 10 kilometre uzaklıkta yer alan 2000 nüfuslu bir kasaba. Etrafı vadilerle çevrili olan bu kasabada yaşam
tamamen peri bacaları içinde gerçekleşiyor.
Bölgenin en önemli özelliği adeta bir tarih
beşiği olması. Kapadokya’da mutlaka görülmesi gereken Göreme Açıkhava Müzesi
bu kasaba dahilinde bulunuyor. Devasa bir
alana yayılmış kiliseler, keşiş yemekhaneleri,
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Devasa bir alana
yayılmış kiliseler, keşiş
yemekhaneleri, mezar
odaları, mahzenler,
tünel ve kilerler bizi
asırlar öncesine tanıklık
etmeye davet ediyor.

mezar odaları, mahzenler, tünel ve kilerler bizi

kilometre uzunluğunda muhteşem bir vadi.

asırlar öncesine tanıklık etmeye davet ediyor.

Vadinin etrafını çevreleyen kayalıkların boyu

Açıkhava Müzesi 4. yüzyılda Piskopos Aziz

100 ila 150 metre arasında. Ihlara Vadisi’nin

Basil tarafından bir eğitim ve düşünce merkezi

en büyük özelliği içinde bulundurduğu iyi

olarak kurulmuş. Bu merkezin içinde gezebile-

korunmuş kiliseleridir. Tarihi 10. yüzyıla ka-

ceğimiz birçok manastır ve kilise var. Bunlar-

dar dayanan bu kiliselerden bazıları Sümbül-

dan bazıları, Aziz Basil’e özel inşa edilmiş Aziz

lü Kilise, Ağaçaltı Kilisesi, Pürenliseki Kilisesi,

Basil Şapeli, harika oymaları ve süslemeleriyle

Kokar Kilise ve Yılanlı Kilise. Ihlara Vadisinin

Elmalı Kilise, özel bir kırmızı boya tekniğiyle

380 basamaklı meşhur merdiveniyle vadiye

resimlenmiş Azize Barbara Kilisesi ve içerisin-

inip vadi boyunca akan Melendiz Çayı eşli-

de ejderhayla savaşan Aziz George çizimleri-

ğinde yürüyebilirsiniz. Böylece vadinin eşsiz

nin bulunduğu yılanlı Kilise...

doğasıyla ve güzelce muhafaza edilmiş tarihi dokunun tadını çıkaracaksınız.

HUZURUN ADRESİ: IHLARA VADİSİ
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Ihlara Vadisi Aksaray ili sınırları içerisinde

YERALTINDA BİR ŞEHİR: DERİNKUYU

yer alıyor. Burası Hasandağı’ndan püsküren

Nevşehir Niğde karayolu üzerinde bulunan

lavların soğuması ve bu lavların Melendiz

Derinkuyu ilçesinde sizi efsanevi bir ziyaret

Çayı tarafından şekillendirilmesiyle oluşan 15

bekliyor. 8 katlı Derinkuyu Yeraltı Şehri, II. yüz-

GEZİ

yılda Roma İmparatorluğunun zulmünden

erken saatinde vadilerden kalkan balonlar

kaçan ilk Hristiyanların Kapadokya’ya gelerek

hem balona binenlere hem de binmeyip on-

sığındıkları ilk nokta. Romalı askerlerin zul-

ları izleyenlere öyle güzel bir manzara sunu-

münden kurtulmak isteyen Hristiyanlar giriş

yor ki... Balon turları genelde sabah 6 - 6 bu-

çıkışlarının fark edilemeyeceği devasa bir ye-

çuk arası gerçekleşiyor. Bunun nedeni hava

raltı kenti inşa etmişler. Bir halkı barındıracak

ve rüzgârın o saatlerde uçuşa kolaylık sağla-

şekilde birçok yapısı olan yer altı şehrinde,

ması. Kalbinizin ritmini değiştirecek olan bu

misyonerler okulundan günah çıkarma yeri-

aktivitede ortalama 10 kişi bir balona biniyor

ne, vaftiz havuzundan erzak depolarına, ha-

ve 1 buçuk saat boyunca gökyüzünden eşsiz

valandırma bacaları ve şarap imalathaneleri

Kapadokya manzarasını seyre dalıyor.

gibi birçok bölme var. Birbirine tünellerle bağlı
olan bu odaları sabah 8 ve akşam 7 saatleri

KAPADOKYA MUTFAĞI’NIN

arasında ziyaret edebiliyorsunuz.

EŞSİZ LEZZETİ: TESTİ KEBABI
Kapadokya elbette leziz ve farklı mutfağı ile

KAPADOKYA VAZGEÇİLMEZİ:

gözlerinizin yanı sıra midenize de bir ziyafet

SICAK HAVA BALONU

sözü veriyor. Bölge mutfağı temelde İç Ana-

Kapadokyadaysanız kesinlikle yapmanız ge-

dolu yöresinin lezzetleri etrafında şekillenmiş.

reken şeylerden biri de balon turu. Sabahın

Kuzu tandır, bulgur pilavı, nohutlu yahni, man-

Sabahın erken
saatinde vadilerden
kalkan balonlar hem
balona binenlere hem
de binmeyip onları
izleyenlere öyle güzel bir
manzara sunuyor ki...
Balon turları genelde
sabah 6 - 6 buçuk arası
gerçekleşiyor.
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tı, un helvası bölgenin en bilinen lezzetleri. Peki
ya Kapadokya’ya özgü ne yiyebiliriz? Elbette
listenin başında testi kebabı geliyor. Pişirilmesi
ve sunumuna dair özel bir ritüeli olan kebap
bir testinin içerisinde yapılıyor. Kuş başı et, karabiber, domates, sarımsak ve sivri biber testinin içine yerleştirildikten sonra malzemelerin
üzerine tereyağı dökülüyor ve testinin ağzı kapatılıyor. Ateşin üzerinde kıvama gelen kebap
sofraya geldiğinde testi hala kapalı vaziyette...
Restoran sahibi bir bıçak yardımı ile testinin
üst kısmını kırıyor. İşte muhteşem kokusu ve
görsellik ile karşınızda testi kebabı...
Testi kebabının yanı sıra, çölek fasulyesi,
düğü çorbası, sütlü çorba, nohutlu yahni, kayısı dolması, gendime, dıvıl, ayva dolması ve
dolaz da bölgeye özgü lezzetlerden. Gitmişken mutlaka tadılması gereken bu yemekler
Kapadokya anılarınızda yer edecek.

TÜFLÜ ARAZİNİN
VAZGEÇİLMEZİ
ÜZÜM BAĞLARI
Bölgenin aynı zaman da en meşhur tatlarından biri de şarap.
Asırlardır üzüm bağları sayesinde köklü bir şarapçılık geleneği
bulunan bölgede çok sayıda şarap evi bulunuyor. Volkanik dağların ortaya çıkardığı tüflerin en
önemli özelliği en güzel üzüm
bağlarının büyümesine olanak
vermesi ve üzüm bitine izin vermemesidir. Ayrıca bölgenin kayalık yapısı da şarapların yıllarca
saklanabilecek mahzenlere sahip
olmasının en önemli nedenidir.
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KAPADOKYA YOLCULULUĞUNUZ

güneş kremi ve şapka da öğlen güneşinin

İÇİN PÜF NOKTALARI

yakıcı etkisini hafifletmek için unutulmaması

Bölgeye ilk defa gidecekler için kesinlikle göz

gereken eşyaların başında geliyor.

önünde bulundurulması gereken bazı noktalar var. Yaz mevsimi bile olsa gece gündüz

Kapadokya eşsiz doğası, sizi asırlar öncesine

arası sıcaklık farkı çok olduğundan mutlaka

davet eden gizemli yapısı ile adeta bir misti-

yanınızda uzun kollu kıyafetler bulundurma-

sizm kasabası. Kendinizi turist gibi hissetmek

lısınız. Tüflü kayalara çok sık tırmanmanız

için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bu peri-

gerekeceğinden tırtıklı ve hafif spor ayakka-

ler vadisi, hepimizi büyülenmiş bir halde şehri-

bılar çok işinize yarayacaktır. Aynı zamanda

mize geri döndürmeye fazlasıyla yetiyor.

Aynı zamanda güneş
kremi ve şapka da
öğlen güneşinin yakıcı
etkisini hafifletmek için
unutulmaması gereken
eşyaların başında
geliyor.
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En Güzel
Kış Kokuları
Yeryüzünde milyonlarca türde çiçek ve koku var. Tüm bu
kokular içinde kendinize ait olanı bulmak ister misiniz?
Doğru koku, sizi pozitif anlamda etkileyerek hayata bakış
açınızı değiştirebilecek bir güce sahip. Tarihin en erken
dönemlerinden beri doğa, koku ve parfüm ilişkisi birçok
medeniyette oldukça önemli bir yer tutuyor. GELİN BİZ DE
DÜNYANIN BU BİN BİR ÇEŞİT GÜZEL ÇİÇEKLERİNİ BİRLİKTE
TANIYALIM VE ARADIĞIMIZ KOKUYA ULAŞALIM.
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FERAHLATICI GÜNEŞ ÇİÇEĞİ

HER DERDE ŞİFA,

Latince adı Heliotropium yani “güneş çiçe-

KANANGA (YLANG YLANG)

ği” anlamına gelen bu bitkinin kendine has

Yağları birçok cilt sorununu çözmekte kulla-

vanilyamsı bir kokusu vardır. Bu nedenle

nılan Ylang Ylang bitkisi Doğu’nun egzotik

“yalancı vanilya” adıyla anılır. Parfüm sektö-

ve miskimsi kokularının başında gelir. “Çi-

rünün vazgeçilmez esanslarından biri olan

çeklerin çiçeği” anlamına gelen bu bitkinin

vanilya kokusu çoğunlukla bu bitkiden da-

çiçeklerine Kananga adı verilir. Kananga çi-

mıtılarak elde edilir. Mor minik çiçeklerden

çeği, Filipinler, Güneydoğu Asya ve Hint Ok-

oluşan bu güzel bitki parfümlere sıcak bir

yanusu’ndaki Komoros Adaları’nda yetişen

etki verir.

cananga ağacının filizleri ezilerek elde edilir.

Tatlı ve baş döndürücü
olan bu koku özellikle
egzotik ve oryantal
esintili parfümler tercih
edenler için doğru bir
seçim olacaktır.

NARİN VE BÜYÜLEYİCİ, İNCİ ÇİÇEĞİ
Çoğunlukla Kuzey Asya’da yetişen bu çiçekler çağlardır Avrupa insanını büyülemektedir. Neredeyse baş döndürücü güzellikte bir
kokuya sahip olan bu çiçekler minik ve narindirler. Duru ve tatlı bir kokuya sahip olan
inci çiçeğinin esansını elde etmek oldukça
zor olduğundan içinde bulunduğu parfümler oldukça pahalıdır.
TATLI VE SICAK, MİMOZA
Mimoza çiçeği ülkemizde de sık sık rastladığımız mimoza ağacından elde edilir. Mimoza
ağacı parfümeri sektörüne gerek kabuğu, gerek kütüğü, gerek yaprak ve çiçekleriyle fayda
sağlar. Aromatik ve egzotik kokusu insana tatlı
ve sıcak bir his verir. Dokunulduğunda yapraklarını büzüp kapatan bu ağaç halk arasında
“küstüm çiçeği” olarak da bilinir.
ZOR VE BAŞ DÖNDÜRÜCÜ, GARDENYA
Kokuların şahı Gardenya… Tahiti ve Polonezya kökenli bu çiçek çok zor açar. Beyaz
çiçekleri ve yeşil yapraklarıyla minik bir bitkidir. Fakat kokusu öyle güzeldir ki parfüm
esanslarının

vazgeçilmezlerinden

biridir.

Damıtılması son derece zor olduğundan dolayı Gardenya içeren parfümler de oldukça
pahalıdır.

Mimoza
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ÇAĞLAR BOYU VAZGEÇİLMEZ, GÜL
Bilimsel adıyla Rosa Damascena bizdeki
adıyla Isparta Gülü… Ülkemizde de yetiştirilen bu gül çeşidi parfüm sektörünün baş
taclarından. Özellikle Fransız menşeili parfüm markalarının tercih ettiği gül türü, gülün, sektördeki sarsılamaz yerini korumasında büyük bir etkiye sahip.

RAHATLATICI VE SAKİN, YASEMİN
Sade görünümlü beyaz çiçek yasemin yoğun ve tatlı bir kokuya sahiptir. Aynı zamanda sahip olduğu aromaterapik özellikten
dolayı meditasyon ve rahatlama egzersizlerinde de kullanılır. Diğer çiçeklerden ayırt
edilebilen kendine özgü ve çekici kokusu
yasemin çiçeğini parfümeride çokça tercih
edilen esanslardan biri haline getirmiştir.
YOĞUN VE FARKLI, SÜMBÜLTEBER
Sümbül ailesinden sümbülteber beyaz çi-

Süsen

çeklere sahip bir bitkidir. Vanilyalı ve ağır bir
kokusu olan bu çiçek insanı sarhoş edebilecek güçtedir. Bu nedenle parfüm sektöründe
Yasemin

oldukça ölçülü kullanılır. Esansına ulaşmak
oldukça meşakkatli olduğundan sümbülteber, az sayıda marka tarafından tercih edilir.
Her gün rastlayacağınız parfümlerin dışında
kalan bu koku bir farklılık elde etmek isteyenler için mükemmel bir tercih olabilir.
AROMATİK VE ODUNSU, SÜSEN (İRİS)
Süsen çiçeği mor renkli bir çiçektir ve aromatik kokusu sebebiyle parfüm sektöründe sıkça
tercih edilir. Çiçek, dalındayken çok kokmamakla birlikte yağı damıtıldığı zaman kolay
kolay yok olmayacak bir esans ortaya çıkarır.
Kokusu menekşeye yakındır fakat daha odunsu ve ağacımsı bir niteliğe sahiptir.
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ESTÉE LAUDER TUBEROSE GARDENİA
HUZURLU VE AŞIK, LEYLAK

Aerin Lauder’ın kendisi ve yakın arka-

Kelt kültüründe kutsal kabul edilen ve dün-

daşları için ürettiği söylenen Private

yanın birçok yerinde aşkla özdeşleştirilen

Collection Tuberose Gardenia, garden-

leylak dünya üzerindeki en güzel kokulardan

ya bitkisinin yoğun olarak kullanıldığı

biridir. İnsanda temiz ve saf bir etki bırakan

lüks ve kadınsı bir parfüm. Aynı za-

bu çiçeği koklayanlar bir daha koklamak is-

manda sümbülteber, yasemin ve por-

ter. Ayrıca insan psikolojisi üzerindeki pozi-

takal çiçeği ile desteklenen bu parfüm

tif ve huzur verici etkisi nedeniyle de ruhsal

koklayanların hafızalarından silinmiyor.

tedavilerde kullanılmaktadır. İlk intibaların

Sümbül ailesinden
sümbülteber beyaz
çiçeklere sahip bir
bitkidir. Vanilyalı ve ağır
bir kokusu olan bu çiçek
insanı sarhoş edebilecek
güçtedir

önemli olduğu görüşmelerinizde leylak sizin
için ideal bir koku olabilir.

LANVİN ECLAT D’ARPEGE
Lanvin markasının bu parfümü limon ve
leylak yapraklarının karışımıyla üretilmiştir. Aynı zamanda rahatlatıcı yeşil çay,
şeftali çiçeği ve eren gülü esansları da
parfüme yumuşaklık ve çekicilik katar.
Leylağın pozitif ve huzurlu etkisi sizi kucaklasın istiyorsanız bu parfümü denemelisiniz.

Dior Homme
Dior yeni parfümü ile çiçeklerin ve maskülenitenin
hassas dengesini tutturuyor.
Süsen temelinde oluşturulan bu parfüm erkek parfümlerinde az rastlanır bir
kombinasyon olsa da, erkeksiliğinden hiçbirşey kaybetmiyor. Dior Homme’da
süsene lavanta ve bergamut
da eşlik ederken, ara tonlarda zengin amber ve kakao
konularını da hissedeceksiniz. Hem klasik, hem de yenilikçi bir karışım!
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2016 - 2017 Kışında
Işıltıya Hazır Olun!
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Minimal bir yazın ardından 2016 - 2017
kışı bizi adeta ayakta karşılıyor. Lila,
gökyüzü mavisi ve bordoların havada
uçuştuğu, KLASIK KUMAŞLARIN RAFA
KALKARAK YERINI LUREKS, VINIL,
RUGAN VE KADIFEYE BIRAKTIĞI BU KIŞ,
DOLAPLARIMIZIN ENERJISI BAŞIMIZI
DÖNDÜRECEK.

LİLA PATLAMASI
2016 - 17 kış modasının rengi kendini belli etti: Lila! Baştan aşağı tek renk şekilde lila
kombinler modanın habercisi Paris ve Milano moda haftalarında kendisini gösterdi. En
ünlü tasarımcıların 2017 kışına dair hep bir
ağızdan söylediği bu renk, kazaklarımızın
arasında kendine yer bulacağa benziyor.
KUMAŞLAR DEĞİŞİYOR…
LUREKS KAZAKLARA YER AÇIN
Kumaşlar değişiyor. Deri artık yerini yavaşta
lureks, vinil ya da rugana bırakıyor. Çarpıcılığın ve aykırılığın ön planda olduğu kış modasında rengârenk lurex kazaklar, hırkalar ve
elbiseler baş döndürücü bir ışıltıyla bizi karşılıyor. Kabanlarda ise bileğe kadar inen parlak
vinil kumaşlar ön planda.
ASKER MODASI
Hem erkek hem de kadın modasında birçok
parçaya yansıyacak tarzlardan biri de military yani asker modası. Özellikle bileğe kadar inen uzun kabanlarda kendini gösteren
bu tarz yamalar, rozetler ve renkli detaylarla
birleşerek bu kış için kendini yeniden yorumluyor.
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KABARIK VE RENKLİ KÜRKLER
Minimal bir yaz modasından sonra enerjimizi
kışın üzerimizden atacağa benziyoruz. Rengârenk kürkler, hayvan desenleri, özellikle
kuzu postu şeklinde kabanlar bu kışın modasını oluşturuyor. Modası asla geçmeyen leopar bu kış daha da ön plana çıkacak ve doğadan esinlenen desenler sokağa taşacak.
FLORAL DESENLER VE ÇİÇEK DÜRBÜNÜ
Farklı desenlerin bir arada bulunduğu çiçek
dürbünü kumaş tasarımlarına sahip kıyafetler bu kışın hem kadın hem erkek modasını
oluşturuyor. Pastel tonlarda floral desenler
ve birbirine yamanmış farklı kumaşlarla oluşturulan ‘patchwork’ tasarımlar 2017 kışında
bizimle olacak.
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VAZGEÇİLMEZ OMUZ DETAYLARI
Yaza damgasını vuran omuz detayları kışın
da devam ediyor. Omuz dekoltesi veren asimetrik kesimli kazaklar bizi ısıtacakken, düşük omuz tarzıyla kullanılan kabanlar ve tek
omuz detaylı gece elbiseleri şık gecelerimiz
için vazgeçilmez detaylar olacak.
ERKEKLERİN RENGİ: GÖKYÜZÜ MAVİSİ
TRENÇKOTLAR ÇİZGİLERİNDEN ÇIKIYOR

2017 erkek modasına damgasını vuran renk

Bu kışın değişimlerinden biri de klasik çizgi-

ise gökyüzü mavisi. Tıpkı kadın modasında

nin dışına çıkan trençkotlar. Renkleri canla-

olduğu gibi ışıltılı mavi lureks kazaklar er-

nan, kesimleri asimetrikleşen ve genişleyen

keklerin iddialı parçalarından olacak. Aynı

formlarıyla her zaman klasik bir tarz yakala-

zamanda uzun, oversize kabanlarda da mavi

mamızı sağlayan trençkotlar bu kış elegant

rengi sık sık göreceğiz.

bir görünüm oluşturacak.
NAKIŞLI KABANLAR
ÜZERİMİZDEN DÜŞECEK GİBİ

2017 erkek modası kabanlar üzerine oynar-

GÖRÜNEN KAZAKLAR

ken ortaya çıkan en güzel tasarımlar ise nakış

Erkeklerde yaza damgasını vuran oversize

işlemeli kabanlar oluyor. Dries Van Noten ve

modası kışın da devam ediyor. Üzerlerde

Gucci gibi dünyaca ünlü tasarımlarda karşı-

birkaç beden büyük duran kazaklar, panto-

mıza çıkan süet ya da kadife ceketlerin üze-

lonlar ve kabanlar bu kış, erkek modasının en

rine işlenmiş nakışlar günlük hayat ve şıklık

önemli özelliği.

ayrımını ortadan kaldırıyor.
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Elişi
Dünyası
Çağlardan beri el işi, dünyanın birçok yerinde vazgeçilmeyen hobilerin başında geliyor. Özellikle
kadınların maharetli ellerinden dolayı tercih ettiği bu alan, retro akımlar nedeniyle kendini tekrar
yorumlamakta. İnternet sayesinde artık dünyanın birçok yerinden insanların el işi örneklerine ve
desenlerine kolayca ulaşıyor, onların deneyimlerine en küçük ayrıntısına kadar tanık oluyoruz.
BÖYLECE TÜM BU GELİŞMELER EL İŞLERİNİN DE ARTIK DAHA MODERN VE TAZE BİR GÖRÜNÜM
KAZANMASINA NEDEN OLUYOR. EĞER SİZ DE, KENDİ KENDİME BİR ŞEYLER ÜRETMEK İSTİYORUM
DİYORSANIZ BUYURUN SİZİN İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ “EL İŞİNE GİRİŞ REHBERİ”NE.

42 EgePlus

HOBİ

KİMİ ZAMAN ŞIK BİR YASTIK İŞLEMESİ

ORTA ASYA’NIN VAZGEÇİLMEZİ: KEÇE

KİMİ ZAMAN BİR TABLO: KANAVİÇE

Çok eski bir el uğraşı olan keçe son yıllarda

Senelerdir hem Türkiye’de hem dünyada

“DIY” yani “kendin yap” akımından sonra

çokça tercih edilen el işlerinden biri olan ka-

halk arasında da popülerlik kazandı. Asıl

naviçe son yıllarda büyük bir popülerlik ka-

olarak koyun yününden yapılan keçe artık

zandı. Özellikle gençlerin de çeşitli film ve

birçok tuhafiye ve kırtasiyede sentetik hâl-

animasyon karakterleriyle katkıda bulundu-

de bulunuyor. Sentetik keçe sağlık açısın-

ğu kanaviçe, geçtiğimiz senenin en ilgi gös-

dan bir zarar teşkil etmediği gibi kullanım

terilen el işlerinden biri oldu diyebiliriz.

ve ulaşım kolaylığına da sahiptir. Keçe işiyle

Çapraz işleme adı verilen bu el işinde, küçük

figürler, süslemeler yapabilirsiniz. Bunun

kare dokuması olan genellikle keten kumaş

için lazım olan malzemeler ise keçe kesme

üzerine desen çalışması yapıyoruz. Kolaylık

kalıpları, desenli kesen makaslar ve nakış

açısından etamin de kullanabileceğimiz ka-

makası gibi klasik el işi aletleridir. Keçe işiy-

naviçede amaç kareleri doldurarak bir desen

le renkli bir telefon kabı, kendinize özel bir

ortaya çıkarmak. Öğrenmesi ve uygulaması

cüzdan ya da buzdolabına asacağınız keçe

oldukça kolay olan ve el becerisi gerektirme-

çerçeveli bir magnet yapabilirsiniz.

Çok eski bir el uğraşı
olan keçe son yıllarda
“DIY” yani “kendin
yap” akımından sonra
halk arasında da
popülerlik kazandı.
Asıl olarak koyun
yününden yapılan keçe
artık birçok tuhafiye
ve kırtasiyede sentetik
hâlde bulunuyor.

yen bu el işinde binlerce farklı desen bulmanız mümkün. İnternet dünyası size kanaviçe

JAPONLARIN KEŞFİ

desenleri konusunda keşfedilmeyi bekleyen

3 BOYUTLU TATLILIK: AMİGURUMİ

bir vaha sunuyor.

Eğer üretkenliğinizi biraz daha zorlamak ve

Farklı desenler ürettiğiniz kanaviçeleri bir

ortaya üç boyutlu şeyler çıkarmak istiyorsa-

tablo gibi duvarınıza asabilir, yastık, yatak ya

nız aradığınız şey amigurumi. Japonca’da,

da masa örtülerinize işleyebilirsiniz.

ami (tığ veya şiş ile yapılmış) ve nuiguru-

Amigurumi

Keçe
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Özellikle ince çiçek
figürlerinin işlendiği
küpeler, zincir kolyeler
iğne oyasının en
popüler işlerinden.
İğne oyası dantel
oyasından farklı olarak
tığ değil de iğne
kullanılarak yapılıyor.
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mi (içi doldurulmuş oyuncak) kelimelerin-

ZARAFETİN VAZGEÇİLMEZİ: İĞNE OYASI

den türetilen bu sanat, diğer el sanatlarıyla

Geçtiğimiz seneye damgasını vuran iğne

karşılaştırdığımız zaman uygulaması biraz

oyası aksesuarlar bu sene de çok moda.

daha zor görünebilir. Ama ortaya çıkan

Özellikle ince çiçek figürlerinin işlendiği kü-

ürün açısından size en keyif verecek olan

peler, zincir kolyeler iğne oyasının en popü-

budur diyebiliriz. Eğer çocuğunuz varsa

ler işlerinden. İğne oyası dantel oyasından

ve onun daha sağlıklı bir oyuncaklarla oy-

farklı olarak tığ değil de iğne kullanılarak

namasını istiyorsanız özel amigurumi ta-

yapılıyor. Bu nedenle daha ince ve narin

sarımları ortaya çıkarabilirsiniz. Bunun için

işlerin yapımında daha çok tercih ediliyor.

gerekli olan malzemeler kaliteli bir örgü ipi,

Tığ işine göre biraz daha el becerisi gerek-

tığ, genelde silikon elyafın tercih edildiği

tiren iğne oyasıyla birlikte aksesuar çekme-

dolgu malzemesi ve keyifli bir tasarım. Fi-

cenize renkli, narin objeler katabilirsiniz.

gürlerinize daha farklı dokunuşlar yapmak
isterseniz renkli iğneler, keçe plakalar, düğ-

IŞILTI, ZARAFET VE EMEK: TEL KIRMA

meler ya da renkli kumaşlar kullanabilirsi-

Tel kırma özellikle Karadeniz bölgesindeki

niz. Belki işe, en sevdiğiniz figürü işlediğiniz

kadınların yakinen bildiği bir el işidir. Eski

bir anahtarlıkla başlamak istersiniz.

Türk el sanatlarından biri olan tel kırma bi-

HOBİ

raz meşakkatlidir ve sabır gerektirir. Temelde tül üzerine gümüş tel işlenmesiyle yapılır ve tel sadece el yordamıyla bükülerek
tüle işlenir. Bu nedenle işin adı tel kırması-

Uzun zaman ve el
emeğiyle yapılan
bu işlerin hazırları
pahalıya satılmaktadır.
Tel kırmayla birlikte
gelin duvakları,
masa örtüleri,
kına eldivenleri
yapabilirsiniz.

dır. Tel Kırması, eskiden örtülerinin üzerine
uçmasın diye yapılırdı. Bu gümüş teller günümüzde kumaşlara ışıltı ve şıklık katması
açısından tercih ediliyor. Uzun zaman ve el
emeğiyle yapılan bu işlerin hazırları pahalıya satılmaktadır. Tel kırmayla birlikte gelin
duvakları, masa örtüleri, kına eldivenleri yapabilirsiniz.

HASIR İP İŞLERİ
Hasır işleri, tüm elişlerinin içerisinde en modern görünüme sahip olanı. Çok el becerisi
gerektirmemekle birlikte yapması da çok
vakit almıyor. Bu nedenle hasır iple yapabileceğiniz şeylere değinmeden geçmeyelim
istedik. Bunun için ihtiyacınız olan sadece
istediğiniz kalınlıkta bir hasır ip, yapıştırıcı
ve bir kalıp. Birçok objeyi kalıp olarak kullanarak kâseler, kutular ortaya çıkarabilir
günlük hayatınızı düzenleyecek birçok ev
aksesuarını kendi kendinize üretebilirsiniz.
Örneğin bir bardağı kalıp olarak kullanarak
hasır ipi bardağın etrafına sarın. Bir yandan
da tutkalı ince bir şekilde doladığınız iplerin üzerine sürün. Böylece kuruduktan sonra banyoda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir
diş fırçalığına sahip olacaksınız.
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Üçüncü Bir
Boyuta Doğru
Tasarımcılarının ve ev sahiplerinin “mağrur ruhlu” ve “doğanın parçası” olarak
nitelendirdikleri Commercial Space Loft in Terrassa üç boyutlu ve transparan
dizaynıyla hayranlıkla karışık bir rüyayı yaşamaya sürüklüyor.
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E

que y Seta Mimarlık Ajansı’ndan Daniel Pérez ve Felipe Araujo Barcelona’nın Terrassa bölgesinde önceden

ticari olarak kullanılan 200 metrekarelik bir
alanı göz alıcı bir eve dönüştürerek ev sahiplerine muhteşem bir yaşamın kapılarını
araladı. Tasarımcılar daha önceki projelerinde yaptığı gibi taş duvarları yarı saydam bir
bölmeyle bölerek doğayı evin içerisine dahil
etti ve duygulara hitap eden ilgi çekici bir
tasarım ortaya çıkardı.
Dışarıdan bakıldığında dikey tahta kepenklerden oluşturulduğu görülen evin pencere levhaları sayesinde ağaçların sadece bir
yansımadan mı ibaret olduğu yoksa evin
içerisinde mi yer aldığına karar vermek güç.
Daha öncesinde ticari amaçla kullanılan alanı bir eve dönüştürürken kullanılan geniş ve
devasa “Iroco” ahşaplar ve iki kapılı demirden ekleme parçalar ev sahiplerinin kendi
demir dökümhanesinde yapıldı.

etrafına aynı tonlarda modası hiç geçmeyen Eames sandalyelerle tamamlanıyor. İki

EVIN IÇINDE DOĞAL ORTAM

parlak balon şeklindeki abajur ve tavandan

Evin girişinde tercih edilen doğal meşe par-

asılmış endüstriyel koyu gri metalik ışık-

keleri ve berrak suyu ve yeşillikleriyle orta-

landırmalar ise ortamı loşluktan kurtarıyor.

ma enerji yayan kocaman bir akvaryum mi-

Sağ tarafta ailenin zaanatkarları tarafından

safirlerine adeta hoş geldin mesajı veriyor.

restore edilmiş eşi benzeri olmayan bir mo-

Yerel ağaçların çam kabuklarından oluştu-

torsiklet görülüyor. Yemek bölümünün ar-

rulan levhaların parlak basamaklara yansıya-

kasında teknolojik ve endüstriyel bir mutfak

rak oluşturduğu ışık oyunları bu muhteşem

bulunuyor. Büyük ve parlayan dikey düzlem-

bahçeyle çevrelenmiş evdeki mobilyaların

de paslanmaz çelik kaplı dolap kapakları bu

farkını öne çıkarıyor.

alanda şık ve sofistike bir görünüm sağlıyor.

Oturma odasının bir cephesi direkt olarak

Fakat aynı zamanda bu bütün kombinasyon

bahçeye bakıyor, fakat dışarıdan bakıldığın-

konuk ağırlamak istendiğinde farklı yemek-

da büyük bir yarı pencere görülüyor. Evin

leri ve süslü kokteylleri daha pratik ve kolay

diğer cephesinden bakıldığında görülen

hazırlayabilmek için doğal ahşaptan yapılma

yemek bölümü ve mutfaksa bir kaç santim

yatay tezgahlar kullanılarak oluşturulmuş ve

yüksek kademede yer alıyor.

bu detay ortama sıcak bir hava katıyor.

Yemek alanı, İtalyan markası Riva 1920 ile

Bütün bu göz kamaştıran metal renkler ve

süper Bedrock Plank bir ahşap masa ve

paslanmaz çelik raflar, iki kapaklı buzdolabı

Sol bölümde bina temeli
oyularak yapılmış,
etrafı basamaklarla
kaplı ve kendi içinde
kapalı olarak dizayn
edilmiş U şeklinde bir
oturma odası bulunuyor.
Çimento renginde
kadife minderleri ile göz
dolduran koltuk takımı
ve üzerlerinde bulunan
eklektik, el yapımı
eski moda minderler
tasarımcılar tarafından
yapılmış.
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ve şarap kileri, öğütücü kahve makinesi,
akıllı ocak sistemi,

ızgara bölümü ile

birlikte davlumbaz, yıkama ve ütüleme
alanı ve havalandırma ve su giderleri için
ayrı dolaplar gibi son teknoloji araçlarla
döşeniyor. Sürgülü kristal kapının arkasında
yerel lezzetleri ve yemekleri taze tutan ve
şarap bölmesi bulunan yarı saydam bir kiler
mevcut. Oturma odasının sol koridorunda
ustalıkla işlenmiş tuğla duvarın üzerine
kurulan betonarme podyum üzerine yerden
güçlü ışıklandırma sistemi ile duvar oldukça
zarif görünüyor. Koridorun sonunda görülen
meşeden yapılmış büyük kapılar misafirlerine
açılmayı bekleyen nadide bir alan olarak evi
daha da özel kılıyor.
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YATAK ODALARINDA HUZUR VE ŞIKLIK

garra tarafından dizayn edilen deri kumaş-

Büyük yatak odasında bakıldığında ilk ola-

tan yapılmış taba renginde duvara karşı iki

rak eşi benzeri olmayan güzellikteki karyo-

kişilik kabarık kapitone bir kanepeye akse-

la ve yatak dizaynı göze çarpıyor. Özellikle

suar olarak ren geyiği kafası ve kupalar eşlik

meşeden yapılmış metalik gider ızgaraları,

ediyor. Tavandan asılı katlanabilir ekran tele-

yatak çerçevesi, komidin, karyola başlığı,

vizyon ise bu alana keyif katan unsurlardan

giysi ve ayakkabı bölmeleri ise arka kısımda

bir tanesi.

bulunuyor. Arka taraftaki gardıroba doğru

Ahşap jaluziler yalnız kalmak isteyenler için

gidildiğinde geometrik olarak dizayn edil-

mahremiyeti sağlayacak şekilde yeniden ta-

miş antrasit gri laminattan yapılmış bir boy

sarlanıyor. Karşılığında, odadaki doğal ışık

aynası ve koyu renklerdeki yumuşak boylu

ve mekânsal açıklığın verdiği muhteşem

boyunca uzanan halı dikkat çekiyor. Bir kıs-

duyguyla bahçenin içine doğrudan neşeli

mında da hem oturma yeri hem de elbise ve

bir manzara sunuyor. Uzunlamasına dikdört-

ayakkabı seçimi için uygun bir giyinme bölü-

gen şeklindeki banyoda iki klozet, birbirine

mü oluşturulan depo gibi bir alan bulunuyor.

bağımsız iki lavabo tezgahını ortasına ala-

Yatağın sağ tarafında yer alan Francisco Se-

cak şekilde simetrikçe yerleştiriliyor. Cam

Depolama ve hazırlık
alanı olan adanın
üzerinde Francisco
Segarra tarafından
yapılmış vintage bir
çift “Lindsey” demir
lamba bulunuyor. Aynı
zamanda brunch yapmak
için “Bofinger” marka
mükemmel bir bar ve
yine aynı marka beş
metalik tabure bu alanı
süslüyor.
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bir bölmeyle ayrılmış duşa kabinin tavanına
monte edilmiş büyük boy paslanmaz çelikten duş başlığı ise yağmurun altında ıslanıyormuşcasına muazzam bir his vaad ediyor.
Bu kısım üzerinde kase şeklindeki porselen
lavabolar, ince sofistike musluklar ve tavandan yeşil arka plana doğru yüzdürülen bir
dizi ayna asılmış. Asma klozetler ve gömme
basmalı sifon düğmeleri, bu alana duygu
iletmek için beyaz dikdörtgen eğik çinilerle
kaplı duvarlarla birlikte inşa ediliyor. Yatak
odasına doğru yürürken size rehberlik eden
ahşap döşeme ve mat vernikli meşe koridorun sonuna doğru karşınıza bir masa çıkıyor.
Bu kısımda kat seviyelerindeki değişiklikler
nedeniyle temelden oyularak düşük ve kendi içinde kapalı bir oturma alanı oluşturuluyor. Duvarların beyazlığı deri, koltukları ve
arka kısmı yün tekerlekli ahşap palet üzerine
kurulu gri el yapımı kanepelerin renk tonlaması birbiriyle son derece uyumlu.
DOĞAL VE KENTLİ
Bahçenin etrafında yuvarlak çizip girişe
dönmeden önce, ziyaretçiler tuvaleti kullanmak isteyebilirler: Sürgülü kapının arkasında,
el yapımı kil kiremit fayanslarla kaplı tuvalet
standları, evin gizli yeşil mücevheri olarak
duruyor. İç bahçeye doğrudan bakıldığında
ellerinizi ince ayaklı lavabonun içindeki paslanmaz çelikte muslukla yıkayabiliyorsunuz.
Oradaki gömme nikel düğme arkadaki duvar boyutundaki aynayla uyumlu bir görünüm oluşturuyor. Ama en önemlisi odanın
içine tazeliğin ve yeşilin tüm tonlarının gelişi
bu evi rahat bir sığınak ve doğal, kentli görünüme kavuşturuyor.
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DEKORASYON

Küçük alanlar
için dekorasyon
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Özellikle büyük şehirlerde apartman
dairelerine sığmaya çalışmak, belirli
sınırlar içinde belli bir düzen kurma
zorunluluğunda kalmak zamanla
daha fonksiyonel olmaya ve pratik
düşünmeye yönlendiriyor. KÜÇÜK
EVINIZI, DAHA KULLANIŞLI BIR HALE
GETIRMEK IÇIN UYGULAYABILECEĞINIZ
PRATIK ÇÖZÜMLERDEN BIRKAÇINA GÖZ
ATALIM ISTERSENIZ…

DEKORASYON

Bulunduğunuz

mekanı

değiştiremiyorsa-

nız uygulayacağınız birkaç küçük değişiklik
ile var olan alanın daha geniş görünmesini
sağlayabilirsiniz. Bunun için yardımınıza koşacak ilk ipucu renkler… Salon, yatak odası,
çalışma odası fark etmeksizin eğer küçük bir
alana sahipseniz yapmanız gereken ilk şey
duvarda açık renk kullanmak.
Ayrıca, odanızın bir duvarına zıtlık yapacak
bir renk uygulayabilir ya da televizyon ünitesi kullanabilirsiniz.   

Zeminde tek bir malzemeyle daha geniş bir
görünüm sağlanabilir. Banyo ve mutfak gibi
bölümlerde kullanılan seramikleri daha küçük
ebatlı parçalarla döşemek daha uygun olur.   
Hantal mobilyalar yerine tercihinizi daha
küçük ebatlı mobilyalardan yana kullanabilirsiniz. Yatak odaları için bazalı yataklar yer
tasarrufu sağlar.   
Alanı daha da elverişli bir hale getirmek için
sürgülü kapıları tercih edebilirsiniz. Böylece
kapı açıkken kapladığı alanı farklı şekilde değerlendirebilirsiniz.   
Isı tesisatını değiştirecekseniz, alttan ısınma
yöntemini tercih edebilirsiniz. Böylece radyatörlerin kaplayacağı yerden de tasarruf
edeceksiniz.
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Twitter’ın Genç Mucidi
Jack Dorsey
Her gün milyonlarca insanın anlık iletiler girdiği Twitter kimin dahiyane fikriydi
dersiniz? Çocuk yaştan itibaren bilgisayar yazılımlarıyla uğraşan Amerikalı Jack
Dorsey, 29 yaşında dünyanın en ilgi gören sitelerinden birinin mucidi oldu. AYNI
ZAMANDA BİR MOBİL ÖDEME SİSTEMİ OLAN SQUARE’İN DE KURUCUSU OLAN
DORSEY’NİN TEK HEDEFİ İNSANLIĞI DAHA ÜRETKEN BİR HÂLE GETİRMEK…
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LİSEDE ÇAĞINDA SEVKİYAT

Steve Jobs ve Facebook’un kurucusu Mark

YAZILIMINI GELİŞTİRDİ

J

Zuckerberg gibi teknoloji devleri gibi o da

ack Dorsey, 1976 yılının 19 Kasım günü

üniversite okumanın kendisi için bir zaman

Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde

kaybı olduğunu düşünüyordu. Bu neden-

dünyaya geldi. Babası, spektrometre

le mezun olamadan okulunu bıraktı. Okulu

üreten bir şirkette çalışıyordu. Annesi ise

bıraktıktan sonra Kaliforniya’ya taşınan Dor-

ev hanımıydı. İtalyan kökenleri olan Dorsey,

sey burada sevkiyat üzerine geliştirdiği ya-

genç yaşından itibaren bilgisayar ve yazılım-

zılımlarını internet üzerinden pazarlamaya

larla ilgilenmeye başladı. Bishop DuBourg

başladı ve kendi şirketini kurdu.

Lisesi’nde okurken ilk yazılımını geliştirdi.

Dorsey, kafasını kurcalayan soruları ve öne-

Uzaktan sevkiyat kontrolü ile ilgili bu yazılı-

rileriyle birlikte Silikon Vadisi’ne yol aldı. Eski

mını geliştirdiğinde tam 14 yaşındaydı. Taksi

bir ses ve video sitesi olan Odeo’nun mü-

şoförlerine, taşıma kamyonlarına uzaktan

dürü Biz Stone’a aklındaki site fikrini sundu.

direktif vermek, onları kontrol edebiliyor

Çok geçmeden Stone, Dorsey ve Odeo’nun

olmak fikri onu öyle cezbetmişti ki oldukça

girişimcilerinden Evan Williams “Obvious”

verimli bir program geliştirdi. Bu yazılım, gü-

yani “Belli” anlamına gelen bir site kurdular.

nümüzde hâlâ bazı taksicilerin kullandığı bir

Site ardından Twitter adını aldı ve değişme-

yazılım olma özelliği taşıyor.

yen özelliklerine kavuştu. Bu sitede kullanı-

Liseden sonra Missouri Üniversitesi Bilim

cılar “tweet” yani “cıvıltı” adı verilen ve 140

ve Teknoloji bölümüne kaydoldu. Fakat

karakteri geçmeyecek anlık iletiler atabile-

çok geçmeden New York Üniversitesi’ne

ceklerdi. 21 Mart 2016 tarihinde Jack Dorsey,

geçiş yaptı. Fakat Dorsey burada da uzun

“Twitter’ımı henüz kurdum,” diyerek Twitter

süre kalmaya pek niyetli değildi. Bill Gates,

tarihinin ilk tweetini attı.

İNTERNET FENOMENİ: TWİTTER
Dorsey sevkiyat şirketi ile oyalanır ve
para kazanırken aklında başka bir fikir

Bu sitede kullanıcılar
“tweet” yani “cıvıltı” adı
verilen ve 140 karakteri
geçmeyecek anlık
iletiler atabileceklerdi.
21 Mart 2016 tarihinde
Jack Dorsey, “Twitter’ımı
henüz kurdum,” diyerek
Twitter tarihinin ilk
tweetini attı.

vardı. Bir site tasarlıyor ve sürekli bunun üzerine kafa yoruyordu. Düşündüğü sitenin temelinde şu soru yatıyordu:
Arkadaşlarımızla durumumuzu anında
paylaşabilsek ve onlar da sürekli ne yaptığımızı bilse nasıl olur? Twitter’ın sinyalleri bu soruyla veriliyordu.
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Elbette günbegün
katlanan kullanıcı
sayısı ve mali
değeriyle Twitter,
Dorsey’nin tek başarısı
değil. 2010 yılının
Mayıs ayında başarılı
program uzmanı
“Square” adı verilen
bir mobil ödeme
yazılımını piyasaya
sundu.

Başlangıçta Dorsey de Twitter şirketinin

Dorsey, her sene çeşitli başarı listele-

CEO’larından biriydi. Fakat marjinal gö-

rine girmeyi başarıyor. Forbes dergisi

rünüşü, Silikon Vadisi girişimcileriyle pek

tarafından belirlenen “Amerika’nın 40

uyuşmayan tarzından dolayı şirketin diğer

yaşın altındaki en zengin girişimcileri,”

fikir sahibi Evan Williams 2008 yılında Dor-

“Forbes 400” ve “Teknoloji Zenginle-

sey’nin CEO koltuğunu elinden aldı. Böylece

ri” isimli üç listede adını üst sıralarda

Dorsey şirket başkanı ünvanıyla Twitter ile

görebileceğimiz girişimci 2008 yılında

ilişkisini sürdürmeye devam etti.

“MIT Technology Review” dergisi tara-

Zamanla Twitter Amerikan başkanlarının bile

fından “35 Yaşın Altındaki Dünya’nın

seçim propagandalarını taşıdığı güçlü bir

En Başarılı 35 Mucidi” listesi arasına

sosyal medya platformu hâline geldi. Ama

girdi. 2012 yılında Wall Street Journal

sitenin asıl patlaması 2009 Haziran’ında,

ona “Yılın Mucidi” ödülünü verdi.

İran’da gerçekleşen başkanlık seçimleriydi.
Seçimlerin adaletsizliğine inanan halk çözümü isyanda bulmuştu. Halkı bastırmaya ça-

başarısı değil. 2010 yılının Mayıs ayında ba-

lışan hükümet ise sansür uyguluyor ve kısa

şarılı program uzmanı “Square” adı verilen

mesajlar ile uydu bağlantılarını engelliyordu.

bir mobil ödeme yazılımını piyasaya sundu.

İletişimde kalmak adına bir yol arayan halk

Bu uygulamayla birlikte, cep telefonu ya da

Twitter’ı bir haberleşme aracı olarak kullan-

tabletlerimize taktığımız minik bir çip bize

maya başladı ve sitenin sesi dünya basının-

mobil ödeme imkanı sağlayacaktı. Satıcı ve

da ve halklar arasında iyice duyulmuş oldu.

müşterilerin işini karşılıklı olarak bir hayli kolaylaştıran bu yeni nesil sistem büyük yatı-

MOBİL ÖDEME KOLAYLIĞI: SQUARE

rımcıların ilgisini çekti ve kısa zamanda bü-

Elbette günbegün katlanan kullanıcı sayı-

yüdü. Şu anda programın ana müşterilerini

sı ve mali değeriyle Twitter, Dorsey’nin tek

iPad, iPhone ve Android oluşturuyor.
EN GENÇ GİRİŞİMCİ VE YILIN MUCİDİ
2015 Haziran’ında Dorsey Twitter’ın CEO
koltuğuna geri dönüş yaptı. Döner dönmez,
çalışanların %8’ini işten çıkaran girişimci ardından şirket gelirinin üçte birini çalışanlarıyla paylaşacağının sözünü verdi.
İlham verici konuşmalarıyla da bilinen Jack
Dorsey, internet ve siber dünya ile ilgilenen
tüm gençlerin izini sürmesi gereken bilim
insanlarından biri. Dorsey teknolojiye olan
katkılarını şöyle açıklıyor. “Yapığımız her şey
insanları daha açık, daha üretken ve daha
cesur hale getirmek için.
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Denizden gelen
SIRADIŞI LEZZET
Ürkütücü görüntüleri nedeniyle pek çok insan tarafından tercih edilmeyen ancak
damakta bıraktıkları eşsiz rayiha nedeniyle gün geçtikçe sofraların efendisi haline gelen
kabuklu deniz ürünleri yemek keyfini lezzetli bir şölene dönüştürüyor.
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KARİDES TEMPURA
10-15 adet orta boy karides, 1 su bardağı un, 2 adet yumurta sarısı,
1/2 su bardağı un, Soya sosu, su
Öncelikle yapacağınız bu yemek için iri ve

yumurta sarıları ile karıştırın. İyice çırparak

etli karidesleri seçmelisiniz ki yemeğiniz

homojen bir harç elde edin. Derin bir tavada

daha lezzetli olsun. Yapım aşamasına geç-

sıvıyağı biraz kızdırın.

tiğinizde ise, işe öncelikle karidesleri temiz-

Una bulanmış karidesleri yine kuyrukların-

lemekle başlayın. Karideslerin kuyruklarını

dan tutarak tempura hamuruna batırıp, kız-

koparmadan temizlemeniz size fayda sağ-

gın yağa atın. Kızartılan karidesleri emici bir

layacaktır. Etli kısımlarının içine bıçakla 3-4

kağıdın üzerine alarak fazla yağını alın. Kı-

çentik atarak hafifçe yarın. Bunu yapmanız,

zarmış karideslerin üzerine sıcakken soya

karideslerinizin her tarafının eşit oranda kı-

sosu gezdirin, böylelikle karidesleriniz ile so-

zarmasını sağlayacaktır. Daha sonra kuy-

sunuz iyice harmanlanacaktır. Afiyet olsun.

ruklarından tutarak una hafifçe bulayın. Kı-

*Tempura: Japon mutfağında tüm deniz

zartma harcı için derin bir kapta unu, su ve

ürünleri ve sebze kızartmalarına verilen ad.
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YENGEÇ SALATASI
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100 gr dondurulmuş yengeç eti,

Yapacağınız bu salata için temizlenmiş yengeç eti

1 göbek salata,

tercih etmeniz size kolaylık sağlayacaktır. Seçtiğiniz

5 adet kornişon turşu,

yengeç etini şeritler halinde doğrayın. Ardından roka

1 adet limon,

ve maydanozu saplarından ayırın. Göbek salatayı ve

4 adet kiraz domates,

kırmızı biberi ince ince doğrayın. Turp ve salatalığı

1 turp,

soyup şeritler halinde doğrayın. Turşuları boyuna iki-

1 adet salçalık kırmızı biber,

ye kesin. Limonun suyunu sıkın.

1 adet salatalık,

Hazırladığınız sebzeleri büyük bir salata kasesi-

2 çorba kaşığı zeytinyağı,

ne alıp karıştırın. Kiraz domateslerle ya da kızarmış

1 çay kaşığı sirke,

noodle ile tabağın kenarlarını süsleyin. Zeytinyağı,

Yarım demet roka,

limon suyu, sirke, hardal ve toz şekeri karıştırın. Sa-

Yarım demet maydanoz,

latanın üzerine yengeç etlerini dizip sosu gezdirin.

Hardal, Toz şeker

Afiyet olsun.

LEZZET

DENIZ TARAĞI ÇORBASI
50 adet deniztarağı, 6 bardak su, 40 gr çemensiz pastırma/dana jambon/füme jambon,
2 adet iri soğan, 1 adet defne yaprağı, 1/2 kg. patates, 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı
krema, 1 yemek kaşığı tereyağı, Tuz ve taze çekilmiş karabiber,
Süslemek için doğranmış maydanoz
Deniztaraklarını soğuk suda kabukları iyice

doğranmış soğanları da ilave edip 10 dakika

temizlenene dek fırçalayarak temizleyin. Daha

kadar

sonra su dolu bir tencerede deniztarakları atıp

küp küp doğranmış patatesleri ve kenara ayır-

kabukları açılana kadar (yaklaşık 10 dakika)

dığınız haşlama suyunu ekleyerek kaynatın.

haşlayın. Bütün deniztaraklarının kabukları

Kaynadıktan sonra bütün malzemelerin tat-

açılana kadar bekleyin. Sonra ateşten alın. Te-

larının birbirine karışması için bir 5-10 dakika

mizlemek için hafif soğumasını bekleyin zira

daha pişirin. Doğradığınız tarakları tencereye

soğuk olması size kabuklarını ayıklama ko-

atın. Patatesler yumuşayana kadar arada bir

nusunda kolaylık sağlayacaktır. Ayıkladıktan

karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiber ilave edin.

sonra iri iri doğrayın. Haşladığınız suyu sü-

Biraz kaynadıktan sonra altını kısıp ılık süt ve

zerek kenarda bekletin. Büyük bir tencereye

kremayı da ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika daha

tereyağınızı koyarak, küp küp doğranmış pas-

pişirip defne yaprağını içerisinden çıkartın.

tırma veya jambonunuzu kızartın. Yemeklik

Maydanozla süsleyerek servis yapın.

kavurun. Tencereye defne yaprağını,
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Sağlık, Zihin ve
Mutluluk için,
Boks

Birçoğumuzun bildiği üzere, iki kişiyle bir hakem gözetiminde oynanan boks günümüzde
diğer birçok spor gibi fiziksel kondisyon ve fit olmak için tercih ediliyor. SAĞLIKLI KİLO
KAYBI VE SIKILAŞMANIN YANI SIRA PSİKOLOJİK VE ZİHİNSEL AÇIDAN DA İNSANI SON
DERECE GELİŞTİRECEK YAPIDA BİR SPOR OLAN BOKS GÜNÜMÜZDE HEM KADINLAR HEM DE
ERKEKLERİN SIKLIKLA YÖNELDİĞİ BİR ALAN.
KAS VE İSKELET

dolayı özgüven kazanmanıza neden oluyor.

SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Bedeninizi iyi tanıyor ve potansiyelinizi öğ-

D

övüşe dayalı bir spor oluşunun ak-

reniyorsunuz. Böylece dış dünyanın tehli-

sine boksun bireysel bir spor olarak

kelerinden korkmuyor ve kendinizi doğru

yararları saymakla bitmez. Günümü-

şekilde savunabiliyorsunuz. Özellikle kadın-

zün en büyük sorunlarından biri hareket-

ların fiziksel güç açısından kendilerine gü-

sizlikken boksla birlikte bundan kurtuluyo-

venlerini artıracak bir spor olan boksla birlik-

ruz. Harcadığımız kalorilerin yanı sıra aynı

te sağlıklı bir bedene sahip olmanın yanı sıra

zamanda kısa sürede sıkılaşmamıza neden

güçlü ve kondisyonlu kalmak da mümkün.

olan boks, kadınlarda selülit oluşumunu ve
kol sarkmalarını engelliyor. Kadınlar ve erkekler tarafından ortak olarak tercih edilen
bu spor iskelet kas sistemini son derece
yoğun çalıştırdığından dolayı birçok hastalıktan uzak duruyor ve sağlıklı bir bedene
sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda kan dolaşımını hızlandıran boks, vücudunuzdan toksinleri atmanıza ve cildinizin güzelleşmesine
neden oluyor. Uzun yıllar yapıldığında kronik
hastalıklara bile çözüm olabiliyor.
TEHLİKELERDEN KORKMUYOR,
ÖZGÜVEN KAZANIYORSUNUZ
Boksun psikolojik açıdan da birçok faydası
var. Öncelikle bedeninizi güçlendirdiğinden
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Dünya üzerinde bir boks
müsabakasına ait olan ilk kabartma
M.Ö 3000 yılında Sümerler ve M.Ö
2000 yılında antik Mısır tarafından
yapılmıştır. Bu kabartmalarda yumruk
dövüşçüleri göze çarpmaktadır. Aynı
zamanda M.Ö 675 yılında Homeros
tarafından yazılan ve en eski edebiyat
kalıntılarından biri olan İlyada,
bir boks müsabakasına ait detaylı
bilgileri içeren ilk belge olma özelliği
taşımaktadır. Tüm bu bilgiler bize
boksun hem kendini koruma hem
de zihinsel gelişim açısından tercih
edilen en kadim sporlardan biri
olduğunu göstermektedir.
ANALİTİK DÜŞÜNCEYİ VE
KARAR MEKANİZMASINI GELİŞTİRİYOR

tir. Aynı zamanda uyku sisteminizi düzenle-

Boks, işleyişinden dolayı insanda karar ver-

yecek, size güzel yeme ve içme alışkanlıkları

me ve uygulama gibi mekanizmaları da ha-

kazandırarak kötü ve sağlıksız alışkanlıklar-

rekete geçiriyor. Karşı tarafın hamlelerini

dan uzak durmanızı sağlayacaktır.

püskürtmek adına rakibi izleyerek savunma
sisteminizi geliştiriyorsunuz. Aynı zamanda

BOKS SPORU, POTASYUM DİYETİ İSTER

analitik düşünüyor, güç kazanmanın yanı

Boks yaparken beslenmenize dikkat etme-

sıra beyninizi de sürekli çalıştırmak zorunda

niz gerekmektedir. Enerji gerektiren bir spor

kalıyorsunuz. Boks sadece fiziksel güce ve

olduğundan dolayı enerjinizi doğal besin-

basit kurallara dayanmıyor. Oldukça disiplin-

lerden almanız önerilir. Potasyum açısından

li bir spor olduğundan yapan insanda sabır,

zengin bir diyet boks yaparken en ideal ola-

dayanıklılık, azim, denge ve istikrar yetileri

nıdır. Vücuttaki su ve mineral dengesinin ko-

gelişmesine olanak sağlıyor.

runmasına yardımcı olan potasyum sayesinde beyin ve sinir hücreleriniz ve en önemlisi

64 EgePlus

GÜNLÜK HAYATIN STRESİNİ ATIN

kaslarınız çalışır. Tansiyonunuz dengelenir ve

Boks, aynı zamanda stresten kurtulmanın da

beyne giden oksijen sayesinde zihin faaliyet-

en sağlıklı yollarından biri. Özellikle her an

lerini destekler. Aynı zamanda potasyumun,

şehir hayatının sıkıntılarına maruz kaldığımız

vücuttaki fazla suyun, şekerin ve tuzun vü-

şu çağda stresimizi spor yaparak atmak ih-

cuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Muz ve pa-

timallerin en iyisi. Boks, fiziksel bir boşalma

tatese yönelik bir diyet potasyum ihtiyacını-

hali olduğundan sizi kolayca deşarj edecek-

zı karşılayacaktır.

