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merhaba,
EgePlus Dergisinin ilk sayısı siz sevgili 
okuyucularımız tarafından inanılmaz bir 
ilgi ile karşılandı. Dergimizin dağıtımını 
gerçekleştirdiğimiz okuyucularımızdan aldığımız 
çok olumlu tepkiler doğru yolda ilerlediğimizi 
hissettirdi. Bize de Ege Yapı Group’un kalitesine 
yaraşır bir iş çıkarmanın keyfini sürmek kaldı. 

H. İnanç KABADAYI
EgeYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili EgeYapı Group 

dostları, 

Firmamız inşaat ve konut 

alanında çok önemli başa-

rılara ve insanların yıllarca mutluluk 

ve huzurla yaşamlarını sürebilecekleri 

projelere imza atarken, hayattan aldı-

ğımız keyfi paylaşmak adına EgePlus 

dergisini yayınlama kararı aldık.  

EgePlus bizler için Ege Yapı Group’un 

hayata ve insana bakış açısının bir 

yansımasıdır. Ben, Ege Yapı Group’u 

temsilen birçok yerde konferanslara 

katılıyor ve birçok mecrada yazılar 

yazıyorum. Bu konuşma ve yazıların 

içeriği genellikle ülke ve inşaat sek-

törü gündemi üzerine oluyor. Ancak 

yaptığımız tüm üretimlerin, inşaatla-

rın ve projelerin insan için olduğunu 

unutmamalıyız. EgePlus’ın da yansıt-

tığı gibi hem özel yaşamımızda hem 

de işimizde hayatın bize mutluluk 

veren detaylarını asla ihmal etme-

meliyiz. Bu nedenle Ege Yapı Group 

olarak felsefemizi insan ve mutluluk 

odaklı şekillendiriyoruz. Projelerimizi 

geliştirirken çevreye saygılı ve insana 

öncelik veren bir yaklaşım benimsi-

yoruz. 

Bu sayımızda da okurken keyif alacağı-

nıza inandığım birçok konu hazırladık. 

Farklı diyarları gezmek, şehri yaşamak,  

değişik lezzetleri tatmak, müzik, sağlık, 

biraz da iş... Hayatın kendisi zaten bun-

lardan ibaret değil mi?

Keyifli okumalar...

EgePlus 1
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REKORLARIN KADINI 
AYO TÜRKİYE’DE 
»20 Mayıs 2014

Avrupa’nın en önemli pop yıldızlarından biri 

olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ayo 

Türkiye’deki ilk konserinde İş Sanat’a konuk 

oluyor. Ayo, 2006 yılında Joyful albümü 

ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 40 

ülkede bir buçuk milyon kopya satan Joyful 

albümünün Fransa’da çift Platin, Almanya 

ve Polonya’da Platin, İsviçre, 

İtalya ve Yunanistan’da 

Altın plak kazanması 

Ayo’nun başarıla-

rının en somut 

göstergesi. 

2008’de EBBA 

Ödülü’ne layık 

görülen Ayo 

aynı yıl çıkardığı 

ikinci albümü 

Gravity At Last 

ile de Fransa’nın 

müzik listelerinde 

birinci sıraya oturarak 

başarısını perçinledi. 

Son albümü Ticket To The 

World ile içtenlik ve tutkulu 

16 yeni parçaya hayat ve-

ren Ayo bu sezon dün-

ya müziği kuşağının 

son konserinde 20 

Mayıs Salı akşamı 

İstanbullular ile 

birlikte olacak.

SERGİ RASATHANE
»27 Nisan 2014’e kadar

Rasathane fotoğraf sergisiyle İstanbul Modern, 

Barbara ve Zafer Baran’ın 1999’dan günümüze 

son dönem ortak üretimlerinden bir retros-

pektif sunuyor. Sergi doğa, bilim ve estetiğin 

sınırlarını silikleştiren bir bütünlük fikrini görsel-

leştiriyor. 

“KOMŞULAR”  
İSTANBUL MODERN’DE
»9 Ocak - 23 Mayıs 2014

İstanbul Modern, kuruluşunun 10. yılı kapsa-

mında  Komşular - Türkiye ve Çevresinden 

Güncel Anlatılar başlıklı yeni sergisiyle, Türki-

ye’nin içinde bulunduğu geniş coğrafyadaki 

güncel sanat çalışmalarından kapsamlı bir 

seçki sunuyor. 9 Ocak - 8 Mayıs 2014 tarih-

leri arasında düzenlenen ve sponsorluğunu 

Eczacıbaşı Topluluğu’nun üstlendiği sergi, 17 

ülkeden 35 sanatçının yapıtlarıyla Türkiye’nin 

ve çevresindeki bölgenin görsel kültürüne 

yönelik ortak yaklaşımları araştırıyor.  

www.istanbulmodern.com

www.issanat.com.tr
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JUSTİN TİMBERLAKE’TEN 
Müzik Ve Moda Rüzgarı »26 Mayıs 2014

BKM ve Map İletişim organizasyonuyla Avea spon-

sorluğunda gerçekleşecek The 20/20 Experience 

World Tour ile Justin Timberlake, 26 Mayıs Pazartesi 

akşamı İTÜ Stadyumu’nda! Ünlü şarkıcı, nefes kesen 

dans gösterileri, ışık şovları ve çok daha fazlasını 

sunduğu dev bir prodüksiyonla, İstanbullu hayran-

larını karşılamaya hazırlanıyor. Justin Timberlake ve 

dansçıları için hazırlanan özel kıyafetler de konserde 

dikkat çekiyor. 

www.bkmonline.net

BROADWAY İSTANBUL’DA
» 22 Nisan - 4 Mayıs 2014

Dünyanın en çok seyredilen müzikallerinden olan Notre Dame de Paris, 14 

farklı ülkeden sonra şimdi İstanbul’da, sanatseverlerle buluşuyor. Victor Hu-

go’nun ölümsüz romanı “Notre Dame’ın Kamburu”ndan sahneye uyarlanan 

müzikal 22 Nisan – 4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Zorlu Center PSM Ana 

Sahne’de gösterime girecek. Fransa’nın en başarılı müzikali bir kez daha 

yola çıkıyor. Çingeneler tarafından katedrale bırakılan kambur, çirkin ve 

sağır bir çocuk ve en sevdiği yer olan katedralin çan kulesi. Ta ki kalbinde 

birşeyler hissetmesini sağlayan o güzel çingene kızı Esmeralda’yı görene 

kadar…”www.zorlucenterpsm.com 

BAŞAK YAVUZ’DAN İLK ALBÜM
New York’ta, New School for Jazz and Contemporary Music’te 

lisans eğitimi aldıktan sonra Manhattan School of Music’te caz 

performans dalında Master’ını tamamlayan Başak Yavuz’un, İs-

tanbul’a dönmeden hemen önce New York’ta kaydettiği ilk al-

bümünde, yaşayan caz efsanelerinden David Liebman ve Peter 

Eldridge de dahil olmak üzere 20’ye yakın Amerikalı, Avrupalı ve 

Afrikalı müzisyen yer alıyor. Kalan müzik etiketiyle dinleyicilerle 

buluşan albümdeki parçaların çoğu ve aranjmanların tümü Başak 

Yavuz imzası taşıyor.  www.kalan.com

>>
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“YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR 
ŞEYİ VAAT ETMİYORUZ”

Batışehir’de özlemi duyulan komşuluk ilişkilerinin yoğun bir şekilde 
yaşanacağını kaydeden EGE YAPI SATIŞ VE PAZARLAMADAN 

SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT AKSOY ile Ege Yapı 
projelerine ve inşaat sektörünün geleceğine dair keyifli bir söyleşi 

gerçekleştirdik.
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Kısaca bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
1977 Beşiktaş doğumluyum. Üniver-

siteyi Uludağ Üniversitesi’nde oku-

duktan sonra master yapmak için Amerika’ya 

gittim. Yaklaşık beş yıllık bir Amerika deneyi-

minden sonra 2005 yılında Türkiye’ye döndüm 

ve inşaat sektöründe çalışmaya başladım. Üç 

yıl önce yolum Ege Yapı ile kesişti. Evliyim ve 2 

kız çocuk babasıyım. 

Bize biraz Ege Yapı’nın satış ve pazarlama viz-
yonundan bahsedebilir misiniz?
Satış pazarlama kavramı hiç kuşkusuz tüm 

sektörler için önemli ama gayrimenkul sek-

töründe bir adım daha önde. Gayrimenkul 

sektöründe son 10 yıldır maketten satış adı 

verilen bir konsept ortaya çıktı. Maket ile he-

nüz projeyi bitirmeden insanlara satın aldık-

ları gayrimenkulü elle tutulur, gözle görülür 

bir şekilde sunma şansına sahipsiniz. Dola-

yısıyla burada sorumluluklarınız çok yüksek. 

Özellikle Ege Yapı gibi verdiği sözlerin arka-

sında durmaya son derece özen gösteren 

bir firmadaysanız satış pazarlama anlamında 

yaptığınız iş, çok daha önemli bir hal alıyor. 

Abartılı söylemlerden uzaklaşıp ürününüzü 

hakkıyla anlatıp pazarlamasını doğru yapa-

rak satış hedeflerinizi tutturmanız gerekiyor.

Ege yapı olarak yapamayacağımız hiçbir şeyi 

vaat etmemek şirket politikamızı oluşturuyor. 

Biz ne anlattıysak, ne vaat ettiysek ürünümüz 

de bu beklentiyi karşılamalı. İnsanlar size bir 

ömür boyu yaptıkları birikimleri emanet edi-

yorlar. Sizin sözlerinize güveniyorlar. Bu ne-

denle bizim önceliğimiz bu güveni sarsmamak.

Alıcılar neden maketten alımı tercih etmeliler? 
Aslında bu Türkiye’de yıllardır var olan bir sis-

tem dolayısıyla maketten satış kültür olarak 

uzak olduğumuz bir şey değil. Eskiden bunun 

ismi topraktan almaktı, bugünkü adı maketten 

almak. O zaman maket yoktu,  zamanla süre-

ce satış ofisleri eklendi. Eskiden mahallelerde 

güvenilir müteahhitler vardı. İnsanlar bu mü-

teahhitlerin daha önce yaptığı inşaatları emsal 

alarak yatırım yapıp yapmayacaklarına karar 

verirlerdi. Şimdi bunun çok daha profesyonel-

leşmiş, kurumsallaşmış ve ölçeği büyümüş ha-

lini görüyoruz.

Maketten satış konusunda sizce Türkiye’de 
nasıl bir ortam söz konusu? 
Bence maketten satış daha uzun yıllar de-

vam edecek bir uygulama. Biz yıllarca mağ-

duriyetlerin önüne geçmek için bir takım 

düzenlemelerin yapılması gerektiğini her fır-

satta dile getirdik, hatta bunun için çeşitli lobi 

faaliyetlerinde bile bulunduk. Son dönemde 

yapılan düzenlemeler ile bu çalışmalarımı-

zın karşılığını aldık. Alınan kararlarla haksız 

rekabet engellendi. Zaten bizim gibi büyük 

firmalar hukuki, teknik ve mimari anlamda 

projeyi en ince ayrıntısına kadar gözden ge-

çirerek satışa çıkıyor. Yani makette ne sun-

duysa müşteriye onu veriyor. Dolayısıyla bu 

düzenlemeler bizim elimizi güçlendirdi, hak-

sız rekabetin önüne geçti. Tabiri caizse çürük 

elmaların ayıklanma sürecini hızlandırdı.

“ EGE YAPI GIBI 
VERDIĞI SÖZLERIN 
ARKASINDA 
DURMAYA SON 
DERECE ÖZEN 
GÖSTEREN BIR 
FIRMADAYSANIZ 
SATIŞ PAZARLAMA 
ANLAMINDA 
YAPTIĞINIZ IŞ, ÇOK 
DAHA ÖNEMLI BIR 
HAL ALIYOR.”

Siz maketten bir ev aldığınızda 
aslında o projeye ortak olmuş 
oluyorsunuz. Aslında bir satın 
alma değil de, firma ile beraber 
bir yatırım yapmış oluyorsunuz. 
Eğer karlı ve doğru bir yatırım 
yaptıysanız , kazancınız maksimize 
oluyor. İLK ALAN BELKİ KENDİ 
İÇİNDE DAHA BÜYÜK BİR RİSK 
ALIYOR AMA KAZANCI DAHA 
ÇOK ARTIYOR.

EgePlus 7

RÖPORTAJ



Son dönemde kampanyalar çok çeşitlendi. 
Proje satışından sorumlu uzman bir kişi olarak 
bu kampanyaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geçmişin aksine piyasa çok dinamik. Artık 

hem yazılı, hem görsel, hem de sosyal medya 

sayesinde projenize dair en küçük bir ayrıntıyı 

yatırımcılarla paylaşmanız çok daha kolay. Ya-

tırımcı bir projeye karar vermeden önce evin-

de bilgisayarının başına geçip bütün projelere 

dair ayrıntılı bir liste çıkarabiliyor. Dolayısıyla 

tüketici artık çok bilinçli. Bu nedenle siz de 

çok dinamik olmak zorundasınız. . Bütün ge-

lişmeleri ve rakiplerinizin neler yaptığını çok 

iyi analiz etmeniz gerekiyor. Artık bu işin bir 

tane doğrusu yok ya da bir doğrusu var ise, bu 

doğru her zaman doğru olarak kalmıyor. Her 

gün değişen dinamikler var. Bunları takip et-

mez, tüketicinin taleplerine göre yeni modeller 

geliştirmezseniz işiniz çok zor.

Kampanyaları satışlarımızı artırmak için yapı-

yoruz. Kampanyayı oluştururken hedef kitle-

mizin talep ve beklentilerine ilişkin ciddi bir ön 

araştırma, analiz sürecinden geçiyoruz ve en 

yalın dille ürünümüzü onlara anlatıyoruz. Her 

zaman en önemli gündem maddemizi ürünü-

müzü iyi anlatabilmek oluşturuyor.  

Türk insanının en sevdiği kampanya hangisi?
O projenin aşamalarına göre biraz değişiyor. 

Projenin lansman aşamasındaysanız çok yüklü 

ödeme yapmak istemiyor. O yüzden bu son 

yıllarda bu yüzde 1 peşinatları çok duyuyorsu-

nuz. Tüketici yüzde 1 vererek peşinat kısmını 

teslime atıyor. Sadece taksitleri ödemeye baş-

lıyor. Evi alacağı zaman da peşinatı veriyor. Bu 

yıllardır çalışan ve çok revaçta olan bir sistem. 

Bu sistemin popüler olması nedeniyle de gün 

geçtikçe ödeme konusunda tüketicinin avan-

tajına olan pek çok kampanya ortaya çıkıyor. 

Bu firmaları zora sokar mı?
Özellikle İstanbul’da iyi ve doğru bir ürün satı-

yorsanız bunun bedelini ödemeye hazır insan-

lar var. Sonuçta tüketici de kendi kazancının 

olacağı yerde bundan fedakârlık etmiyor. Bu 

anlamda tüketici için sorun yok. 

Projede sizce lokasyon ne kadar önemli?
Bir projedeki en önemli şey lokasyondur. Çün-

kü fiyatı belirleyen birinci unsur lokasyondur. 

Dünyanın en büyük ve en nitelikli projesini gi-

dip talep olmayan bir noktada yaparsanız kim-

se gelip sizden daire, ofis almaz. Dolayısıyla lo-

kasyon çok önemli ama lokasyon kadar önemli 

başka unsurlar da var. Doğru lokasyonda, doğ-

ru proje ve doğru fiyat. Bu bizim mottomuz-

dur. Öncelikle o lokasyonun ihtiyacına uygun 

doğru projeyi geliştirmeniz sonra da onu uy-

gun koşullarda tüketiciye sunmanız gerekiyor. 

Tüm bu süreci doğru bir şekilde kurgularsanız 

sistemin çalışmaması için hiçbir sebep yok. 

Batışehir’i kurgularken neleri doğru 
yaptığınızı düşünüyorsunuz?
Batışehir’i kurgulamadan önce bağımsız iki ku-

ruluşa bu bölgede anketler yaptırdık ve kendi 

öngörülerimizi de buna katarak bir proje ge-

liştirdik. Biz insanların ne istediğini ve şehirde 

öncelikle neden rahatsız olduklarını analiz ettik.  

Buna ek olarak bu noktada kimlerin oturmak 

isteyeceği üzerine kafa yorduk ve ortaya aile 

profili çıktı. Araştırma sonuçlarımız doğrultu-

sunda Batışehir’de aileleri hedefledik.  

Batışehir’in konut karmasına baktığınızda da-

irelerin çoğunluğunun 2+1 ve üstü büyük da-

ireler olduğunu göreceksiniz. Bu lokasyonun 

buna ihtiyacı olduğunu düşündük. Bunun 

yanında ailelerin ihtiyacı olan okul, alışveriş 

caddesi, sosyal tesisleri de projemize ekledik. 

“BATIŞEHIR’IN 
KONUT KARMASINA 

BAKTIĞINIZDA 
DAIRELERIN 

ÇOĞUNLUĞUNUN 
2+1 VE ÜSTÜ 

BÜYÜK DAIRELER 
OLDUĞUNU 

GÖRECEKSINIZ. 
BUNUN YANINDA 

AILELERIN IHTIYACI 
OLAN OKUL, 

ALIŞVERIŞ CADDESI, 
SOSYAL TESISLERI 

DE PROJEMIZE 
EKLEDIK. ”
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Ayrıca Batışehir’in lokasyon anlamında da kur-

gusunun kusursuz olduğunu düşünüyoruz. 

Çünkü tam ulaşım arterlerinin kesiştiği nokta-

da. Buraya toplu taşıma, metro bağlantıları sa-

yesinde farklı noktalardan ulaşmak çok kolay. 

Kısaca İstanbul’un ulaşım problemine çözüm 

bulabilen, kendi içinde cevapları olan kusursuz 

bir proje.

Bu kurgunun karşılığını aldınız mı?
Şimdiye kadar her şey yolunda gitti. Teslimle-

rimiz başladı ve dairesini teslim alanların geri 

dönüşleri bizi çok mutlu ediyor. İnsanların tep-

kileri de bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca daha 

şimdiden projemiz bulunduğu bölgeye ismini 

verdi diyebiliriz. Özetle Batışehir emeklerimizin 

karşılığını verdi diyebiliriz. 

Sizce Batışehirlileri nasıl bir 
komşuluk ilişkisi bekliyor? 
Batışehir’in avantajlı özelliklerinden biri de bu. 

Batışehir’in içinde hacim olarak çok büyük iki 

tane sosyal tesis planladık. Bunun haricinde 

daha profesyonel sosyal tesise ihtiyaç duyan-

lar için üçüncü bir sosyal tesisimiz daha var. 

İnsanlar ortak alanları çok fazla kullanacağı 

için, burada kaynaşma çok daha fazla olacaktır 

diye düşünüyoruz. Batışehir’in satışlarında or-

ganik büyüme çok fazla oldu. Projemizden ev 

alan bir müşterimiz akrabalarını, arkadaşlarını 

hatta komşularını da buraya getirerek ev sahibi 

olması yolunda onları ikna etmeye çalıştı. So-

nuçta bir insana gel buradan ev al diyebilmek 

kolay değil bu sorumluluğun altına herkes gi-

remez. Bu bizim doğru ve kazandıran bir proje 

ortaya çıkarttığımızın da bir kanıtı. Birçok insan 

projenin arkasında durdu, aldı aldırttı. Alan ki-

şilerde de bir memnuniyetsizlik olmadı. Sırf bu 

açıdan bakıldığında bile Batışehir’de özlemini 

duyduğumuz komşuluk ilişkilerinin yoğun bir 

şekilde yaşanacağını söylemek mümkün.

Biraz da diğer projelerinizden  
bahseder misiniz?
Hâlihazırda Batışehir haricinde devam eden 

iki projemiz daha var. Bir tanesi önümüzdeki 

yıl teslimini yapacağımız ofislerden oluşan İz- 

park projesi. Bir diğeri ise 2013’ün ilk çeyreğin-

de lansmanını yaptığımız Pega Kartal projesi. 

İspark’ın satışları büyük oranda tamamlandı, 

Pega Kartal’ın satışları ise yüzde kırk oranında 

tamamlandı.

Ev satın alacak kişiler en çok hangi nokta-
lara dikkat etmeli?
Herkesin bir doğrusu var. Öncelikle adım 

adım gitmeleri gerekiyor. İlk olarak nere-

de yaşamak istediklerine karar versinler. 

İkinci olarak belirledikleri lokasyondaki 

alternatifleri ve bu projeleri hayata geçi-

ren firmaları incelesinler. Geçmişte çok 

acı tecrübeler yaşadı bu ülke. Günümüz-

de internet sayesinde bu araştırmayı 

yapmak çok kolay. Proje hakkındaki 

olumlu olumsuz eleştirileri, firmanın geç-

mişini, finansal gücünü incelemeliler. Ay-

rıca projenin ruhsatı alınmış evrak tarafı 

tamamlanmış mı bunu da öğrenmeliler. 

Bu araştırma sonunda seçenekler birkaç 

proje ile sınırlanacaktır. Sonrasında ise  

hislerini dinlesinler. 

“BIR PROJEDEKI 
EN ÖNEMLI ŞEY 
LOKASYONDUR. 
ÇÜNKÜ FIYATI 
BELIRLEYEN 
BIRINCI UNSUR 
LOKASYONDUR. 
DÜNYANIN EN 
BÜYÜK VE EN 
NITELIKLI PRO-
JESINI GIDIP TA-
LEP OLMAYAN 
BIR NOKTADA 
YAPARSANIZ 
KIMSE GELIP 
SIZDEN DAIRE, 
OFIS ALMAZ.”
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BALIĞIN EN İYİ  
ADRESLERİ
Denizin insanoğluna sunduğu cömertliğin en büyük ifadesidir 

balık. Rakı- balık sofrası kimi zaman bir dost sohbetinin 

en güzel tamamlayıcısıdır. Derinden gelen bir müzik sesi, 

dostlarla bir arada olmanın keyfi ve ona eşlik eden muhteşem 

güzellikteki mezeler adeta balığın yoldaşıdır. PEKİ, ÜÇ TARAFI 

DENİZLERLE ÇEVRİLİ ÜLKEMİZİN MUTFAK KÜLTÜRÜNDE 

OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN DENİZ 

MAHSULLERİNİN AMBİYANS, KENDİNE ÖZGÜLÜK, LEZZET, 

SERVİS BAKIMINDAN EN İYİ ADRESİ NERESİ? 
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ANGEL BLUE
Baltalimanı’nda Boğaz’ın ışıltılarının altında balık 

ve meze kültürüne taptaze bir soluk getiren Angel 

Blue; şıklığın, yaratıcılığın ve eşsiz lezzetlerin bü-

tünleştiği çok özel bir mekan olarak misafirlerine 

hizmet veriyor. 

Ana menüye geçmeden önce tadacağınız birbirin-

den leziz ve soğuk mezeler ve çok özel ara sıcaklar 

size, Angel Balık Restoranlarının hazırlık ve sunum-

daki farklılığını hissettirecek. 

2600 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Angel 

Blue, misafirlerinin tüm ihtiyaçlarını göz önünde 

bulunduruyor. Özel lobisi, şöminesi, salondan iz-

lenebilecek açık mutfağı ile öğlen 12:00’den gece 

24:00’de kadar hizmet veren Angel Blue’nun en 

önemli ayrıcalıklarından biri de, denizden ulaşım 

sağlayan iskelesi.  

www.angelrestaurant.com.tr

Rezervasyon: 0212 229 25 25

G BALIK
Boğaz’ın en güzel noktasında böylesi bir balık keyfine kim “hayır” diyebilir ki? 

Deniz ürünlerine, reçeteleri ve sunumları ile farklı bakış açıları kazandıran G Balık, 

Suada Club-GS Adası’nın en keyifli noktalarından birinde dört mevsim unutul-

maz lezzet deneyimleri yaşatıyor. Akdeniz’in vazgeçilmez tatlarından oluşturu-

lan zengin G Balık mönüsünde, klasik Türk mezeleri, çiğ ve taze balık seçenek-

lerinin yanı sıra İspanyollar›ın ünlü “Paella”sı gibi dünya klasikleri de yer alıyor. 

Klasik pişirme tekniklerinin yanı sıra ekmek hamuru içerisinde fırınlanarak, sıfır 

kılçıkla tandır şeklinde pişirilen balıklar da büyük ilgi uyandırıyor. İş yemekleri ve 

özel günler için de ideal bir seçim olan G Balık, isteğinize göre mönüler hazırlıyor, 

geniş salonu ve terası ile grup yemeklerinizde de sizi en iyi şekilde ağırlıyor. Size 

ise Boğaz’ın ortasındaki bu eşsiz adanın ve lezzetlerinin keyfini çıkarmak kalıyor.

www.gbalik.com || Rezervasyon: 0212 263 65 56
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GİRİTLİ
Giritli Restoran, restore edilmiş eski bir Sul-

tanahmet evinde sağlıklı ve keyifli mezeleri 

ve taptaze balıklarıyla hizmet veriyor. Meze-

leri, taze deniz ürünleri ile “Türkiye’nin me-

zeleriyle ünlü en iyi on mekânı”nda “1 Nu-

mara”, dondurmalı Bodrum lokmasıyla “En 

iyi on Dondurmalı tatlı”da ilk on içinde, Girit 

usulü hazırlanan otlarıyla, “ot mezesinin en 

iyi on adresi” sıralamasında “3 Numara” ve 

yaz bahçesiyle “En Güzel on Bahçe Lokan-

tası”ndan biri olan Giritli Restoran, İstan-

bul’da damak zevkinden ödün vermeyenle-

rin müdavimi oldukları bir mekan. 

Giritli İstanbul’un Şefi ve sahibi olup, Giritli bir 

aileden gelen Ayşe Şensılay, meyvalarından 

konuklarına da ikram ettiği nar, dut ve kiraz 

ağaçları, ekose örtüleri, ahşap sandalyeleri ve 

çiçekleriyle “Giritli Bahçe”nin konuklarına ke-

yifli ve doğal bir ortam hazırlıyor. 

ISTANBUL’UN 
TARIHI 

YARIMADASINDA, 
AHIRKAPI’DA, 

KENT YAŞAMINDA 
BENZERSIZ BIR 

LEZZET VE KEYIF 
MEKÂNI VAR: 

“GIRITLI  
RESTORAN”!

Menü ise hayli zengin. Girit’in meşhur otla-

rını, salata ve kavurmaları ile başlayan me-

zeler çok çeşitli. Cibes, turp otu, hardal otu, 

radika, arapsaçı salataları; soğan, baharda 

taze asma yaprağı ve yaz başında kabak 

çiçeği, fava, enginarla taze iç bakla, közde 

patlıcan, çekişte denilen girit zeytini, kokulu 

otlarla marine levrek, kıyılmış çağla ile koyu 

cacık kıvamında semizotu mezelerden bazı-

ları. Deniz mahsulü pilavı, güneşte kurutul-

muş şarapla marine edilmiş ızgara ahtapot, 

yerli kalamar, taş fırından otlu pide, papat-

yalı börek Giritli’nin diğer özel ürünlerinden... 

www.giritlirestoran.com

Rezervasyon: 0 212 458 22 70-71
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DOĞA BALIK
Her zaman farklı ve kendine has lezzetleriyle öne 

çıkan Doğa Balık, balık tutkunları için vazgeçil-

mez bir mekan. Özellikle fener, iskorpit gibi ba-

lıklardan hazırlanan kavurma, pilaki, buğulamalar, 

istavrit, sarı kanat ve uskumrudan yapılan pilaki 

ve buğulamalar, Doğa Balık’ın vazgeçilmez lez-

zetleri. Mekanda birbirinden farklı balık mezele-

rinin yanı sıra balık salataları ve 35 kadar deği-

şik ottan hazırlanan mezeler de lezzet avcılarını 

bekliyor.

www.dogabalik.com

Rezervasyon: 0212 293 91 44

TARİHİ KARAKÖY BALIKÇISI GRİFİN
1923’ten beri Grifin Han’ın girişinde hizmet veren, 

İstanbul’un en eski balık lokantalarından

Tarihi Karaköy Balıkçısı, 100 Grifin Han’ın en üst ka-

tında Tarihi Karaköy Balıkçısı Grifin olarak akşam-

ları da hizmet veriyor. 

Tarihi Karaköy Balıkçısı Grifin’de, Burhaniye’de 

özel olarak üretilen, daha masaya bırakılırken bur-

nunuza gelecek mis gibi zeytinyağı kokusundan, 

odun fırınında pismiş taptaze ekmek eşliğinde ta-

dacağınız özel olarak hazırlanan balık çorbasından, 

gurur kaynağı kağıtta levrek ve dil şişe kadar bin 

bir seçenek içeren, hafızalara kazınacak bir lezzet 

tecrübesine davetlisiniz. Tarihi Karaköy Balıkçısı 

Grifin, tadacağınız mükemmel balıklara keyifli bir 

öncelik sağlayacak lezzetli mezelerin yanı sıra ye-

mek sonrası ikram edilen kabak tatlısı ile damakla-

rınıza şölen yaşatmayı vaat ediyor. 

Tarihi Karaköy Balıkçısı Grifin, esi bulunma-

yan lezzetlerle, Selimiye’den Patrikhane’ye ka-

dar uzanan göz alıcı bir manzarayı eşsiz lez-

zetlerle birleştirerek balık severlere mukemmel 

ve harikulade bir deneyim yaşatıyor.   

www.tarihikarakoybalikcisi.com

Rezervasyon: 0212 243 40 80- 0212 251 13 71 
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Geçtiğimiz yılın aksine 2014, saçlarda çabasız bir şıklığın sarıp sarmaladığı, 

renk ve modellerle GEÇMİŞE DOĞRU DÖNÜŞÜN YAŞANDIĞI NOSTALJİK 

BİR YIL OLACAK. 

açın da modası olur mu deme-

yin. Her dönemin olduğu gibi 

her mevsimin de saç rengi ve 

modeli de modaya göre deği-

şiklik gösteriyor. 2014 saçları-

mızın özgürce salınacağı bir yıl 

olacak. “Undone” yani kuaför eli 

değmemiş gibi doğal ve yapıl-

mamış görünümlü saçlar bu se-

zonun saç modasını belirleyen ana tema. Bu 

sezonda saçlarınızın nasıl göründüğü sorusu 

çok fazla sizi meşgul etmeyecek. 2014 yılında 

doğal ve neredeyse hiç dokunulmamış dalga-

lar, örgüler, gevşek topuzlar, hacim kazandı-

rılmış kıvırcık saçlar, at kuyrukları ve kısa saç 

kesimleri oldukça revaçta. 

2014’TE SAÇLARINIZA 

NOSTALJİ  
DOKUNACAK 

2014 SAÇ MODASI
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2014 saç modası eminiz ki saatlerini kuaförler-

de harcayan pek çok kadının oldukça hoşuna 

gidecek. Zira bunu başarmak için bir kuaföre 

ihtiyacınız yok. Saçlarınızı doğal haline bırak-

mak yeterli. Eğer bu sizi tatmin etmezse jö-

lenin yardımına da başvurabilirsiniz. Böylece 

hem doğal hem de havalı bir görünüm elde 

etmeniz mümkün. 

Sıcak bir görünüm için kahve 
tonlarının büyüsünden yaralanın
Havaların iyice soğuduğu bu günlerde dış 

görünüşünüzü değiştirmek, soğuk havanın 

aksine kendinize sıcak bir hava katmak ve gö-

rünümünüzü yumuşatmak için toprak tonları 

biçilmiş kaftan. Ayrıca sarı, kestane, karamel, 

kumral tonları; gölgeler ve balyajlar da kulla-

narak yüzünüzde yumuşak, sıcak ve etkili bir 

görünüm elde edebilirsiniz. Geçmişin aksine 

bu sezon keskin ve marjinal diye nitelendirilen 

yeşil, mavi, mor, kırmızı gibi renklerden kesin-

likle kaçınmalısınız. Çünkü 2014 yılı nostaljik 

dokunuşlarla hayat bulan bir saç akımını da 

beraberinde getiriyor. Temel amaç güçlü ama 

klasik bir görünüm yaratmak olmalı. 
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Bu sezon bob kesimler moda 
2014 için kendinizi ve saçlarınızı hazır hisset-

mek istiyorsanız saçınızı hemen uzatmaya 

başlayın deriz. Zira önümüzdeki sezon saç 

boyları biraz daha uzayacak gibi görünüyor 

Uzun saç modelleri 2014 yılında da vazgeçil-

mez ancak daha modern bir görünüme sahip 

olmak ve kendinizde köklü bir değişim yarat-

mak istiyorsanız tercihinizi küt kesimler ve 

bob kesimlerden yana kullanmanızı öneririz. 

Karar verdiğiniz model ve renk her ne olursa 

olsun güzelliğinizi kusursuzlaştıracak ve sizi 

bir idole dönüştürecek saçlarınızın en büyük 

tamamlayıcısı hiç kuşkusuz makyajınız ola-

caktır. 
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Hayata
anlam katan

huzur ve bilgelik  
   vaat ediyorlar...

cennetler
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cennetler
BAMBAŞKA KÜLTÜR VE COĞRAFYALAR
Bütün dünyevi koşuşturmalarınızdan, masa üstünde sizi bekleyen 

işlerden ve zoraki bir arada oluşlardan kurtulup soğuk havalara 

inat, DALGALARIN GETİRDİĞİ İYOT KOKUSUNA EŞLİK EDEN 

GÜZEL BİR EZGİNİN EŞLİĞİNDE BATAN GÜNEŞİ İZLEMEK İÇİN 

ŞİMDİ BAVUL TOPLAMA ZAMANI.
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DAĞLARDA 
TREKKING, 

HIMALAYALARDAN 
GELEN NEHIRLERDE 
RAFTING YAPABILIR, 
TERAI BÖLGESINDE 

BENGAL 
ORMANLARINDA 

VAHŞI YAŞAMI 
DENEYIMLEBILIR, 

FILLER VE 
CIPLERLE SAFARIYE 

KATILABILIRSINIZ. 

Adını dağcıların büyülü sevdası, 

dünyanın en yüksek noktası olan 

Everest sayesinde tüm dünyaya 

duyurmayı başarmış olan Ne-

pal, Orta Asya’da Çin ile Hindistan arasında 

yer alan bağımsız bir ülke. 2500 sene önce 

Buda’nın doğduğu topraklar olan Nepal’de 

dünyanın en eski dinlerinden olan Hinduizm, 

Budizm, İslam ve Hiristiyanlık büyük bir uyum 

içerisinde varlığını sürdürüyor. 40 etnik grup 

ve yaşayan 70 dili ile son derece renkli bir 

mozaik sergileyen Nepal, son 200 senede 

hiçbir ülke ile savaşmamış. Nepal’in tarih ki-

taplarında bile düşman ülke diye bir kavrama 

rastlamıyorsunuz. 

Doğanın güzelliklerine, barışçıl güzel insan-

ların eklendiği Nepal, aynı zamanda çok 

zengin bir kültür birikimine de sahip. Yolunuz 

Nepal’e düşmüşse mutlaka ziyaret etmeniz 

Nepal
EGZOTİZMİN 
ANAVATANI

gereken yerlerden biri Maymun Tapınağı’dır. 

Nefesinizi kesecek derecede sayısız basa-

makla çıkılan Maymun Tapınağı’nda (Swa-

yambunath) muhtemelen dünya üzerinde en 

fazla maymunu burada göreceksiniz.  Yiye-

cek bulamadıklarında oldukça saldırganlaşan 

bu maymunlar ziyaretçiler tarafından muz 

ve fıstıkla besleniyor. Meydanın ortasında 

bulunan dört köşeli bu yapının her bir yüzüne 

Budha’nın gözleri çizilmiş ve bu tepeden tüm 

Katmandu vadisini izliyor. Halkın inanışına 

göre Budha herkesi her şeyi görüyor. Yapının 

üzerinde ise zaman zaman dağların ana kapı-

larında da görebileceğiniz dua bayrakları var. 

Bunlar da rüzgarla birlikte üzerindeki duaları 

etrafa dağıtıyorlar. Şehrin merkezi Thamel, 

daracık sokakların birbirine bağlandığı, küçük 

motosiklet arabaların (rikşa) müşteri kapmak 

için yarıştığı rengârenk bir alan. Etrafta bolca 
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Hem modern, hem ilkel, hem 
doğal, hem de renkli bir tatil 
seçeneği arıyorsanız NEPAL SİZİN 
İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET. 

kamasutra tapınağı ve heykelciğine rastla-

mak mümkün. Swayambunath’a ek olarak 

20 kilometre çapında bir alan içerisinde 

bulunan Kathmandu Şehri Saray Meydanı, 

Patan Şehri Saray Meydanı, Bhaktapur Şehri, 

Bouddhanath Stupa (Vadinin en büyük 

Budist Tapınağı), Changu Narayan Tapınağı, 

(Kathmandu’nun 12 kilometre doğusunda 

Tanrı Vishnu’ya adanmış en güzel ve en eski 

Pagoda biçiminde Hindu Tapınağı örneği), 4. 

asırdan kalma Tanrı Shiva’ya adanmış ölülerin 

yakıldığı tapınak olan Pashupatinath Tapı-

nağı ve UNESCO tarafından Dünya Kültür 

Mirası ilan edilmiş Buda’nın doğum yeri olan 

Lumbini ile bu denli tarihi birikime sahip nadir 

ülkelerden birisidir Nepal. 
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Fiji
ROMANTİZMİN 
KUSURSUZ ADRESİ 

Çıplak ayaklarınızın kumların ve su-

ların içinde özgürce salınacağı Fiji 

Adaları’nda yaradılışınızın ilk anına 

geri dönüp tüm boyundurukları-

nızdan kurtulacaksınız. 

Turkuaz rengi denizi, mercan kayalıkları ve 

ipeksi kumsallara sahip 300 adadan oluşan 

Bağımsız Fiji Cumhuriyeti,  devlet tarafından 

koruma altına alınan resifleri ile ünlü. Bir za-

manlar yamyam adaları olarak bilinen Fiji, sa-

hip olduğu renkli ve zengin çeşitlilikte deniz 

altı yaşamıyla dünya üzerinde dalış yapılabi-

lecek en görkemli yerlerden biri. Rengarenk 

balıklar, değişik deniz bitkileri ve mercanlar, 

mercanlara tutunmuş, kamuflajı yüksek deniz 

canlılarıyla Fiji denizinde kocaman bir akvar-

yumun içerisinde yüzüyormuşsunuz hissine 

kapılıyorsunuz. 

DERIN MAVI SULARINDA 
TURKUAZ VE PASTEL YEŞILI 
HÂKIM MERCAN KAYALIKLARIYLA 
MAMANUCA ADALARI VE NADI 
KOYU, FIJI’NIN EN GÖRKEMLI 
ADA GÜZELLIKLERINDEN BIRINI 
SERGILIYOR. 

Fiji Adaları’nda gezilebilecek en kusursuz 

yerlerden birini Raymond Burr’ün orkide 

bahçeleri oluşturuyor. Bunun yanında daha 

ilgi çekici bir gezi yapmak isterseniz 19.yüz-

yıla kadar yamyamların diyarı olan Fiji’deki 

Tavuni Hill Fort’ta, turistik amaçla korunmuş 

insan pişirme çukurları mevcut. Pacific Har-

bour Kültür Merkezi ve Sgatoka Pazarı’nda 

da her tür yerel sanat eseri ve hediyelik eşya 

bulabilirsiniz. Fiji’nin havaalanı şehri olan Nadi, 

renkli Pazar yeri, el yapımı özel eşyaları ve 

yerel kültürüyle ünlü. 
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Granada
AŞK VE TARİHİspanya’nın Endülüs eyaletinde bulunan 

Granada, Sierra Nevada dağlarının etekle-

rinde bulunan Beiro, Darro ve Genil ırmak-

larının arasında yer alıyor. Farklı dinlere 

mensup insanların büyük bir uyum içerisinde 

varlığını devam ettirmesi sayesinde bugün 

Granada, İspanya’nın en çok turist çeken 

bölgelerinden biri haline gelmiştir. UNESCO 

koruması altında olan 9. yüzyılla tarihlenen 

şehirde  Nasri Hanedanı yöneticileri tarafın-

dan inşa ettirilen Elhamra Sarayı Granada’nın 

en çok turist çeken yerlerinden. 

Yolunuz Granada’ya düşmüşse görmeniz ge-

reken yerlerin bir diğerini Generalife Bahçele-

ri oluşturuyor. Arapların Bilgin Cenneti olarak 

adlandırdığı bahçelere İspanyollar Generalife 

ismini vermişler. Nasri krallarının yazlık sarayı 

olan Genaralife, teraslar ve yürüyüş yollarıy-

la süslü. V.Carlos Sarayı görülmesi gereken 

yerlerden bir başkası. Arapların İspanya’dan 

sürülmelerinden sonra bu topraklarda kalan 

Müslümanlardan  toplanan vergilerle yapımı-

na başlanmış. Saray şimdilerde bir müze ola-

rak kullanılıyor ve dönemsel olarak sergilere 

ev sahipliği yapıyor. 

 Granada’da bulunan Sacromonte semtinde 

nüfusun çoğunluğunu İspanyol çingeneleri 

oluşturuyor.  Dünyaca ünlü Flamenco şarkı-

cıları, dansçıları ve müzisyenleri bu semtten 

çıkarak Flamenco’yu tüm dünyada tanınır 

hale getirmişler. Sacromonte’deki mağara 

evlerde şimdi turistik falmenko gösterileri 

izlemek mümkün.

ŞEHIR, AYNI ZAMANDA ISPANYA’NIN EN ÜNLÜ ŞAIRLERINDEN 
FEDERICO GARCIA LORCA’NIN DOĞDUĞU VE IÇ SAVAŞ 
SIRASINDA HAYATINI KAYBETTIĞI KENT OLMASIYLA DA AYRI 
BIR ÖNEM TAŞIYOR. LORCA ÇOK SEVDIĞI BU KENT IÇIN ‘ BIR 
AŞIĞIN SEVGILISINE AŞKINI YAZABILECEĞI EN GÜZEL ŞEHIRDIR 
GRANADA’ DEMIŞ. 
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Zhouzhuang
SULARIN  

YARATTIĞI KASABA

Sular üzerine inşa edilmiş Zhouzhu-

ang, nehirleri ve köprüleriyle kendi-

nizi bir eski zaman filmi içerisinde 

hissetmenize neden olan antik bir 

kasaba. 

900 yıllık geçmişiyle Çin’in en ünlü su kasa-

balarından biri olan Zhouzhuang, arnavut kal-

dırımlı sokakların, dar kanalların ve taş köp-

rüleriyle doğunun Venedik’i olarak biliniyor. 

UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı ilan edilen 

Chenghu, Bai Yanhu, Dianshanhu ve Nanhu 

gibi 30’u aşkın irili ufaklı nehir ile çevrili olan 

Zhouzhuang’da yakın bir yere gitmek için 

mutlak suretle bir tekneye ihtiyaç duyuyor-

sunuz. Hemen hemen her ailenin kendine ait 

bir rıhtımının olduğu Zhouzhuang’da nehrin 

etrafındaki bütün evler klasik mimari tarzda 

inşa edilmiş. Kasabada yaşayanların yüzde 

60’ından fazlasının hala Ming ve Qing hane-

SAKIN ORTAMI 
VE SADELIĞIN 

IHTIŞAMIYLA 
ZHOUZHU-

ANG, ZAMAN-
LA FILM VE 

DIZILERIN DE 
DOĞAL PLA-

TOSU HALINE 
GELMIŞ. 

danlarına ait mimari yapılarda ikamet ettiği 

antik kasaba içinde yüze yakın avlu ve 60’ı 

aşkın tuğladan oyulmuş kapıkulesi mevcut. 

Bunun dışında Zhouzhuang kasabasında 14 

eski köprü bulunuyor. Burada gezip görü-

lecek ilginç yerler arasında Quanfusi Tapı-

nağı, Chengxu Daoyuan Taoizm Tapınağı, 

Shenting Salonu, Fuanqiao Köprüsü ve Milou 

Kulesi bulunuyor. Çin’e mal olmuş sayısız sa-

natçı ve yazara da ev sahipliği yapan kasaba, 

aynı zamanda el sanatları konusunda da haklı 

bir üne sahip. 
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Tayland Körfezi’nde karaya yaklaşık 

15 kilometre mesafede yer alan, 

Hindistan cevizi ve palmiye ağaç-

larıyla çevrelenmiş olan Koh Samui 

adası adeta cennetin dünyadaki diğer adı. 

Diğer turistik adaların aksine bina yükseklikle-

rinin bir Hindistan ağacını geçemeyeceği Koh 

Samui adasında, Plai Laem Tapınağı (Wat 

Plai Laem) gezilebilecek en önemli yerlerden 

birisi. Bang Rak bölgesinde bulunan İlginizi 

çekebilecek diğer önemli yer ise Büyük Buda 

Tapınağı (Wat Phra Yai). Phra Yai tapına-

ğında bulunan aydınlanmak için meditasyon 

yapan Buda’nın resmedildiği 15 metre yük-

sekliğindeki altın Buda heykeli muhtemelen 

Koh Samui’nin en ünlü ziyaret yerlerinden 

biri. Heykelin üzerinde bulunan iki yılan 

ise Buda’nın kendisini yoldan çıkartmaya 

çalışan güçlerle mücadelesine yardım 

eden Nagaları temsil ediyor. 

Doğanın kusursuzluğunu yakından 

görmek istiyorsanız Koh Samui’deki 

Koh Samui
WAT PLAI 
LAEM 
TAPINAĞI’NDA 
DEVASA 
BOYUTLARDA 
MERHAMET 
TANRIÇASI 
GUANYIN’IN 
18 KOLLU 
HEYKELI 
BULUNUYOR. 

CENNETE YOLCULUK
Na Muang Şelalesi (Nam Tok Na Muang) de 

mutlaka ziyaret etmeniz gereken diğer bir 

rota. 30 metre uzunluğuyla adanın en uzun 

şelalesi olan Na Muang’da doğal bir yüzme 

havuzu da bulunuyor. Sıra dışı bir deneyi-

me imza atmak istiyorsanız eski baş keşişin 

mumyalanmış bedeninin bir camekân içeri-

sinde sergilendiği tapınak olan Mumyalanmış 

Keşiş Tapınağı’nı (Wat Khunaram) ziyaret 

edebilirsiniz.
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Retro

SIA HOME
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G
eçmişten kopamıyor, evinizde geçmişten 
birer iz taşımayı seviyorsanız 70’li yılları 
kasıp, kavuran retro tarzı tam size göre. 
Giyimde, saç modellerinde yavaş yavaş 

geçmişe yolculuğun başladığı günümüzde dekorasyon 
da retro stiliyle bu modayı takip ediyor. GEÇMIŞLE 
OLAN BAĞINIZI SAĞLAMLAŞTIRMAK, 
EVINIZIN HIÇ DEĞILSE BELLI 
KÖŞELERINDE GEÇMIŞE 
YOLCULUK ETMEK
 ISTIYORSANIZ RETRO 
TARZINI DENEYIN. 
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R
etro tarzının en önemli s imgesi canl ı l ık . 
Kul lanacağınız mobilyaları dikkat 
çekici ve baskın renkler skalasından 
tercih edin. 

F
arklı kumaşların birleşiminden oluşan 
parçalar, şık ve desenli yün kumaşlar, 
tüylü halılar tarzın önemli ayrıntıların-
dan.

HAAZ

MUDO 
CONCEPTBLOOMINGVILLE

BUN DESIGN
ÇERÇEVE

BOYNER
EVDE
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H
ardal sarısı, avokado yeşili, 
siyah –beyaz - kırmızı kom-
binasyonu gibi dikkat çekici 
renkler, retro tarzında en çok 

kullanılan renklerdir. 

E
vinizde Retro 
tarzını yakalamak 
için köklü deği-
şiklikler yapmak 

zorunda değilsiniz. Retro 
tarzını anlatan aksesuar-
larla da odanızın havasını 
değiştirebilirsiniz. 

GROUPE 
VDS

BOYNER
EVDE

ICA
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SAREV YAZA HAZIR

G
eniş ölçülerle çalışılan %100 pamuk 

pike takımları; baskılı pike katego-

risine eklenen 10 yeni desenle daha 

da zenginleşti. Pikenin, gerçek kullanım 

amacının dışında, şık bir yatak örtüsü ola-

rak da kullanılabilmesi amaçlanıyor. Yazla 

bütünleşen trendy renkler taşıyan çiçek 

desenli modellere ek olarak, özgün şehir 

teması işlenerek ‘Boğaziçi’ pike takımıyla, 

İstanbul Boğaz’ının serinliği de yatak odala-

rına taşınıyor.

İlk çalışması geçtiğimiz ilkbahar-yaz sezo-

nunda yapılan Bambu-saten %100 pamuk 

nevresim takımı grubuna gelen yoğun talep 

ve beğeni üzerine yeni modeller eklendi.  Bu-

ena nevresim takımında, hiçbir zaman mo-

dası geçmeyen damask desen kullanılırken, 

Aletta nevresim takımında modern çizgilerle 

ifade edilen güller kullanıldı.

Ranforce nevresim takımlarında da kolek-

siyona 10 yeni desen eklendi. İlk bakışta ön 

plana çıkan ve tamamen aynı renklerin, farklı 

Sarev 2014 İlkbahar-Yaz sezonuna, tasarım ekibinin yoğun çalışmaları 

sonucu ortaya çıkan yeni kreasyonuyla çok hızlı giriyor. 2014 yılının 

trend renklerinin kullanıldığı çalışmalar, Sarev’in anti-bakteriyel 

kumaşlarıyla buluşturularak, HER ZEVKE HİTAP EDECEK, CIVIL CIVIL 

BİR KOLEKSİYON RAFLARDA YERİNİ ALIYOR.

desen uygulamalarıyla birleştirildiği Suzana, 

Lea Line ve Mendi nevresim takımları, de-

senlerin birleşiminden oluşan özel ambalaj 

tasarımıyla farklılık yaratacak. 2014 yılında ev 

tekstilinin dünya öncüsü markalarında sıkça 

görülecek olan; çiçek, kelebek ve kuş motifle-

ri, Sarev koleksiyonunda da yerini buldu. 

İsmini Kız Kulesi aşıkları Hero ve Leand-

ros’dan alan ‘Hero’ ranforce nevresim takımı, 

şehir temasının yine özgün bir çalışması ola-

rak ranforce nevresimler arasında bulunuyor. 
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Geçmişteki misyonun aksine bugün gösteriş, zarafet, prestij 

kavramlarının karşılığı haline gelen saatler, lüks yaşamın vazgeçilmez 

aksesuarları arasında hızla yerini alıyor. Hızla gelişen teknoloji 

ile beraber zamanı gösterme işlevini yitiren saatler, tasarımcıları 

tarafından görkemli mücevherlerle, kişiye özel sınırlı sayıda özel 

üretimle ya da göktaşlarıyla süslenerek stil tamamlayıcı olarak 

işlevine farklı bir boyut katıyor. MİLYON DOLARLA KENDİSİNE 
ALICI BULAN; ZENGİNLİK, PRESTİJ VE TARZ KAVRAMLARIYLA 
ÖZDEŞLEŞEN EN PAHALI SAATLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK. 

BU SAATLER 

Servet Değerinde

32 EgePlus

LÜKS



1991 yılında Franck Muller ve Vartan Sirma-

kes tarafından kurulan marka, saat dünya-

sında duruşu ve tavrıyla bir stil öğesi olarak 

adlandırılıyor. Eğlenceli bir kaos anlayışının 

tasarıma yansıması bütün Franck Muller sa-

atlerindeki ortak noktayı oluşturuyor. “Kar-

maşıklığın ustası” olarak bilinen Muller, ta-

sarımlarının karmaşıklığını daha da artırmak 

için bilgisayar tabanlı geliştirme teknolojile-

rinden yararlanıyor. Özel taşlarla süslenmiş 

ve timsah derisinden imal edilmiş dünyanın 

en karmaşık saati olan Aeternitas Mega 4, 

2,7 milyon Amerikan doları fiyatıyla dikkat 

çekiyor. Kasası platin ve safir camdan ta-

sarlanan ay göstergesi, yıl, artık yıl ve iki 24 

saat göstergesinin olduğu Aternitas Mega 

4’te dakika tekrarlayıcısı da bulunuyor. 

 FRANCK MULLER  
ATERNITAS MEGA 4

Saat uzmanları tarafından tüm zamanların en komplike saati 

olarak kabul edilen Tour de L’Ile, tam 834 parçadan oluşuyor. 

Sadece 7 adet üretilen ve tasarım süreci 10 bin saatten fazla 

süren bu özel saat, Grand Prix d’Horlogerie de Geneve’de 

‘L’Aiguille d’Or’ (Altın Akrep) ödülüne layık görülmüş. 

Saatin kadranında, saat 12 imlecinin bulunduğu bölümde giz-

lenmiş bir (1755-2005) damgası yer alıyor. Safir kristal arka 

kapakta yer alan elle işlenen özel motif, saatin orijinalliğini bel-

geliyor ve üretilen yedi parçada da aynı işleme mevcut. Vache-

ron Constantin Tour de L’Ile’in ön kadranındaki roma rakamları 

ve saat göstergeleri 18 ayar altından. Kadranda ayrıca yine 18 

ayar altından üretilmiş bir Poinçon de Genève logosu bulunu-

yor. Akrep ve yelkovan, Vacheron Constantin 1926 modelinden 

ilham alınarak tasarlanmış. Dakika göstergesinde 45’in olması 

gereken yerde yine markanın 250’nci kuruluş yılını işaret eden 

‘250’ sayısı yer alıyor. Bu eşsiz satin fiyatı ise 1.500.000 dolar

VACHERON CONSTANTIN TOUR DE L’ILE
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Bir saate bu denli yüksek fiyat verilmesine 

akıl sır erdiremeyecek olanların bile sahip 

olmak istedikleri saatlerin başında Meteoris 

geliyor. Tasarımında gerçek göktaşlarının 

kullanılmış olması Meteoris’i diğer lüks saat-

lerden ayıran en önemli özellik.  Meteor, el-

mas ve kusursuz el işçiliğinin benzersiz bir 

ürünü olan Meteoris’in fiyatı ise 5.000.000 

dolar. Fransız saat markası Louis Moinet’in 

bu özel versiyonunu satın almak isteyen 

zenginler arasında Rus petrol milyarderi 

Roman Abramovich ve Oracle’ın sahibi Billy 

Ellison da bulunuyor. 

LOUIS MOINET METEORIS

1833’te dünyanın en dakik saatlerini üret-

mek amacıyla yola çıkan Antoine LeCoult-

re, ilk dükkanını  İsviçre Le Sentier’de 

açmış. Milimetrenin binde birini ölçebilen 

mikrometreyi icat etmesiyle ününe ün ka-

tan LeCoultre’un saat severlerin beğenisine 

sunduğu Jaeger LeCoultre Gyrotourbillon 

modeli 2004 yılından itibaren yılda 20 adet 

üretilerek değerine değer katıyor.  Platin 

kasa, krokodil kayış ve rodyum ve safir kris-

tal ekrandan meydana gelen Jaeger Le-

Coultre Gyrotourbillon, 50 metreye kadar 

su geçirmezlik özelliğine sahip olmasıyla da 

göz dolduruyor. Dünya üzerinde sınırlı sayı-

da kişinin bileklerini süsleyen bu satin satış 

fiyatı ise 404.000 dolar.

JAEGER LECOULTRE  
GYROTOURBILLON

 GELENEKSELIN 
AKSINE JAEGER 

LECOULTRE 
GYROTOURBIL-

LON’UN ÇIFT 
YÖNDE HAREKET 

EDEBILMESI BU 
KARMAŞIK VE 

GÖZ ALICI SAA-
TIN EN ÖNEMLI 

ÖZELLIĞI.  
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Saati oluşturan parçaları dışarıdan satın almak yerine her bir 

parçayı kendisi üreten Patek Philippe, aristokratların yanı sıra 

Einstein gibi ünlü isimlerin de kullandığı saatlerin üreticisi. New 

York’lu banker Henry Graves, Jr. için 1932 yılında üretilen 18 

karat sarı altın cep saati 1999 yılında yapılan bir açık artırmada 

11.000.000 dolara satılarak dünyanın en pahallı saati ünvanına 

sahip olmuş. Henry Graves ile Ohio’lu araba mühendisi James 

Ward Packard arasında yaşanan dünyanın en komplike me-

kanizmasına sahip saati yapma rekabeti sonucu ortaya çıkmış 

olan Supercomplication’ın karmaşık mekanizması, sonraki 50 

yıl boyunca geçilememiş. Cenova merkezli firma ilk kol saatini 

1868 yılında üretmiş ama firma ününü daha önce, 1851 yılında 

Kraliçe Victoria için özel ürettiği saatle kazanmış. Firmanın ünlü 

müşterileri arasında, Kraliçe Viktoria, Papa Pius IX, Danimar-

ka Kral ve Kraliçesi, İtalya Kralı, Brad Pitt, John Meyer, Ringo 

Starr, Johnny Depp ve Paul McCartney de var.

Dünyada komplike ve mekanik saat denildiğinde 

ilk akla gelen isimlerden biri olan Ulysse Nardin, çok 

özel koleksiyonerler tarafından tercih edilen bir mar-

ka. 18’i altın madalya olmak üzere toplam 4300’den 

fazla ödül almış ve perpetual (sonsuz) takvimli me-

kanizmaları ile dünyanın en hassas saatlerini üreten 

Ulysse Nardin, 1846 yılında kurulmuş. İnsanoğlunun 

gözlemleyebildiği tüm astrolojik olayların toplandığı 

ve üç saatten oluşan “Trilogy Set” koleksiyonu ile 

adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdıran Ulysse 

Nardin, geleneği, ince ustalık ve teknolojiyi ile kusur-

suz bir biçimde birleştiriyor. Ulysse Nardin Triplejack 

Minute Repeater, en pahalı saatler arasındaki yerini 

340.000 dolarlık fiyatıyla alıyor. 

PATEK PHILIPPE SUPERCOMPLICATION

ULYSSE NARDIN  
TRIPLEJACK MINUTE REPEATER
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Dış tasarımındaki dairesel hareketler sayesinde mimarlığa yeni boyut 

katan Siglap Road, uçsuz bucaksız manzaraya bakarken rüzgarın o 

keyifli esintisini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz KUSURSUZ BİR 

MİMARİ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ.  

SANAT

TASARIMDAN 
YARATILAN 
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SINGAPUR 
MIMARI TASARIM 
ENSTITÜSÜ 
ÖDÜLÜ’NÜ DE 
ALAN BU PROJE, 
JÜRI ÜYELERININ 
“MIMARININ 
TROPIK DILINDE 
YEPYENI 
BIR TREND” 
YORUMUNA 
MAZHAR OLMUŞ.  

iglap Hill’deki bu kıvrımlı ev, Singapur’un doğu kesiminde yer alan bir 

banliyö yerleşimin en yüksek noktasında bulunuyor. Bölgedeki en yük-

sek noktada bulunması dolayısıyla yoğun bir rüzgara maruz kalan evi 

çevreleyen daha alçaktaki yerleşimlerin ve şehrin silueti muhteşem bir 

manzara oluşturuyor. Aamer Evi bölgenin her iki özelliğinden de yarar-

lanmak üzere tasarlanmış. 

Evin ana alanları yüksek bir alanda konumlandırılarak muhteşem man-

zaradan ve esintiden yararlanmak amaçlanmış.  Ana ortak alanlardan 

oluşan oturma odası, yemek odası ve mutfak ikinci katta yer alırken, 

ana yatak odası, çalışma ve kişisel ilgi alanları gibi özel bölümler üçüncü 

katta bulunuyor.  Araba park etmek için kullanılan verandanın üzerinden birinci 

kat boyunca devam eden ve yukarı doğru dalgalanarak ana bölümlerin iki katını 

çevreleyen tek bir eğimli, kıvrık düzlem evin tüm bölümlerini birbirine bağlıyor. 
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BALKONLAR MANZARAYI KUCAKLIYOR

Bu kıvrılan yapı ve eğik sütunlar üzerinde 

duran iki büyük balkon tüm şehrin siluetine 

hakim. Ana bölümlerin içerisinde yer alan 

odaların etrafında dalgalı bir eğime sahip 

olan balkonlar ev boyunca cömertçe uzanı-

yor. Bu balkonlar odalardan dışarıya geçişi 

sağlarken aynı zamanda farklı odaları bir-

birine bağlamaya da yarıyor. Ayrıca bu bö-

lümler, odalara güneş ışığının ve yağmurun 

direk nüfuz etmesini önleyen bir filtre görevi 

de görmüş oluyor. 

İkinci ve üçüncü katların aksine zemin kat 

kapalı bir görünüme sahip. Sokak girişinde 

bulunan iki adet duvar, girişten içeri doğru 

uzanarak gömülü bir görüntü oluşturuyor. 

Giriş bölümü üzeri kapalı bir geçitle yüzme 

havuzuna kadar uzanıyor. Yüzme havuzu-

nun diğer yanında Aamer’in “Cabana tarzı 

resort” olarak tanımladığı, spor salonu ve 

misafir yatak odası olarak kullanılan iki bö-

lüm bulunuyor.  

Geniş ve dışarıya açılan ikinci ve üçüncü kat-

ların aksine, ilk katta bulunan alanlar içe dö-

EVIN DIŞI GIBI IÇI 
DE YUVARLAK 

HATLARIN 
HAKIMIYETINDE. 
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EVIN EN ÖNEMLI 
ÖZELLIKLERINDEN BIRI 
DE MUHTEŞEM DIYE 
NITELENDIREBILECEĞIMIZ 
MANZARASI. TÜM MIMARI 
DETAYLAR BU MANZARAYI HER 
YERDEN YAŞAYABILMEK ADINA 
ÇALIŞILMIŞ.
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nük. Bitki ve ağaçlarla çevrili yüzme havuzu 

da eve bir mahremiyet havası katıyor. Katlar 

arasındaki bu zıtlık belki de yukarı çıkınca 

aniden beliren muhteşem manzaranın ya-

şattığı heyecan duygusunu vurgulamak için 

hesaplanmış. 

DAİRESEL HAREKETLER RUH KATIYOR

Eve dışarıdan bakıldığında ilk dikkat çeken 

nokta evin kıvrımlı yapısıyla oluşan farklı 

dizaynı. Bulunduğu yükseklik dolayısıyla ol-

dukça fazla rüzgar alan evin dış tasarımdaki 

dairesel hareketler sayesinde uçsuz bucak-

sız manzaraya bakarken rüzgarın o keyifli 

esintisini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. 

Dış kısımda kullanılan bu dairesel hareketler 

evin iç tasarımına da yansımış ve böylelikle 

yapının bütününde güzel bir uyum yakalan-

mış. Elips şeklinde kullanılan kapı girişleri, 

büyük kalın dairesel kolonlar ve kıvrımlı ke-

narlarla oluşturulan yüzme havuzu da bu 

uyuma ayak uyduran diğer ayrıntılardan. 

Ahşap ve beyaz tonlarının kullanıldığı evde 

sade ve doğal bir şıklık yakalanırken evin ön 

cephesinde boydan boya uzanan balkon-

lar ile eve ferahlık hissi katılmış. Ön bahçeyi 

çevreleyen ve evin açık yaşam alanlarında 

bulunan bitki ve ağaçlar ise evin doğayla 

uyumunu kanıtlar nitelikte. 
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Geleceğin ne getireceğini tabiî ki 
de bilmiyoruz ama hep Anadolu 

yakasında yaşayabileceğimiz bir ev 
isteğimiz vardı. Bağdat Caddesi’ni 
çok severiz. Ama o kadar trafiğin 
içine girmek istemedik. Şu andaki 
şartlar değişirse biraz daha şehir 

yaşantısından uzaklaşıp, daha sakin bir 
yerde yaşamayı düşünüyoruz. Bunu göz 

önünde bulundurduğumuzdan PEGA 
KARTAL HİÇ AKLIMIZDA YOKKEN 

SÜRPRİZ SEÇENEKLERDEN BİRİ OLDU. 
LANSMANIYLA BİRLİKTE KARAR 

VERDİK. 
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Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
Ben iletişim sektöründe çalışıyo-

rum, eşim de ev hanımı. Yaklaşık 

yedi yıllık evliyiz. Bir çocuğumuz 

var. Aslında Anadolu yakasında yaşıyorduk. 

İşimiz Avrupa yakasında olduğu için oraya 

taşınma durumunda kaldık. Eşim daha önce 

Erenköy’de oturuyordu. Ben de Gebze’de 

yaşıyordum. Bu bölgeye aşinalığımız var. 

Zor olmadı mı Asya’dan Avrupa’ya geçmek?
İş o tarafta olunca zamanla siz de alışıyorsu-

Anadolu yakasında son dönemde yıldızı parlayan, geleceğin en rağbet gören 

bölgesi olmaya hazırlanan Kartal’da bölgenin simgesi olacak Pega Kartal 

projesi tüm hızıyla sona doğru ilerliyor. EGE YAPI’NIN İMZASINI TAŞIYAN 
PROJEDE EV SAHİBİ OLAN İSMAİL BÖLÜKBAŞI VE EŞİ ZEYNEP ALPTEKİN 
BÖLÜKBAŞI ‘‘NEDEN PEGA KARTAL?’’ SORUSUNA CEVAP VERİYOR. 

“HEM YATIRIM
HEM YAŞAM 
İÇİN ALDIK”

PEGA KARTAL’DAN EV ALAN 
BÖLÜKBAŞI AİLESİ

nuz. Zekeriyaköy tarafında oturuyoruz. Ama 

ailelerimiz bu tarafta olduğu için bir ayağı-

mız hep burada. Aslında iş dışında yaşam 

tercihimizi Asya’dan yana kullanırız. 

Neden Kartal?
Dediğimiz gibi bu bölgede bir hareketlenme 

var. Anadolu yakasında Ataşehir vardı. Artık 

orası da doldu ve çok kalabalık oldu. Orada 

da her şey iç içe durumda şu anda. Ataşe-

hir’den denizi görmekle, Kartal’dan denizi 

görmek arasında da fark var. Orası çok içte 
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ve denize uzak kalıyor. Ataşehir’den köprü-

ye bağlanmaktansa, Kartal’dan bağlanmak 

çok daha kolay. Ataşehir’den sonra bu ya-

kada en iyi hareketlenme Kartal’da. Metro 

da kararımızda büyük etken oldu. Metronun 

projeye yakın olması, karşıya bağlanabilmesi 

de önemli. Yaş ilerledikçe daha uzun vadeli 

planlar yapıyorsunuz. Belki bana yararı ol-

mayacak ama çocuğum 20 yaşına geldiğin-

de Londra’ya ya da Paris’e özenmeyecek. 

Buradan bir metroya binip Levent’e gide-

bilecek. Tüm bunları göz önünde bulundur-

duğumuzda hem oturma amacıyla, hem de 

yatırım amacıyla yan yana iki daire aldık. Bu 

tarafta da çok iyi okullar ve üniversiteler de 

var. Çocuğum için de gelecek vaat ediyor. 

Oturmaya değer bir yer bulduğunuz yer 

aynı zamanda yatırım için de uygun oluyor. 

Her şeye yatırım olarak bakmak doğru değil. 

Karar aşamasında mimarisi sizi etkiledi mi?
Sıradan evler görmek istemiyorsunuz. Her 

yerde sıradan evler var. Evimi tarif ederken bir 

tanım koymak isterim.  Mimarisi kararımızda 

etkili oldu. Alım aşamasında mimarlarıyla da 

görüştük. Bunlarda kararımızı olumlu yönde 

etkiledi. Ev kararını küçük tikler atarak veriyor-

sunuz. O yüzden inanmak çok önemli. 

Sosyal olanakları hakkında  
ne düşünüyorsunuz?
Residance olması ve bir takım hizmetleri 

içeriden alıyor olmamız da önemli bir fak-

tör. Bazı şeylerin de bize hizmet olarak su-

nulması da önemli. Spor yapmaya, havuza 

asansörle inmek bir lüks ve önemli. Yaşamın 

içine dahil edilmiş detayların olması bizim 

için son derece önemli. Çocuğunuz okuldan 

geldiğinde bile resepsiyonda birinin çocuğu 

karşılaması ile önemli. 

Ege Yapı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Konutla ilgili çok konuşuluyor. Türkiye’de ko-

nut sektörü o kadar eski ki. Yalıtım yok, su-

“ÇOCUĞUM 20 YA-
ŞINA GELDIĞINDE 
LONDRA’YA YA DA 
PARIS’E ÖZENME-
YECEK. BURADAN 

BIR METROYA 
BINIP LEVENT’E 

GIDEBILECEK. TÜM 
BUNLARI GÖZ 

ÖNÜNDE BULUN-
DURDUĞUMUZDA 

HEM OTURMA 
AMACIYLA, HEM DE 

YATIRIM AMACIY-
LA YAN YANA IKI 

DAIRE ALDIK.”
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lar kirli yani denetimsiz kontrolsüz evlerde 

yaşamak istemiyoruz. Yeni inşaatlar yapıyor-

lar Türkiye’yi dönüştürüyorlar. Ege Yapı gibi 

güvenilir firmalar yaptıkları konut projeleriyle 

insanlara konforlu alanlar sunuyor. İnsanların 

hayatına katkı da bulunuyorlar. Yeni bir eve 

sahip olmanın vermiş olduğu hazzı kimse ve-

remez. Türkiye’de gayrimenkul balonu patla-

yacak diye konuşuyorlar. Bir türlü patlamadı 

ve patlayacağını da düşünmüyorum. Neden 

biliyor musunuz? Türk insanı ev almayı sevi-

yor. Bu güdünün arkasında da o eski evlerde 

yaşamama isteği var. Ege Yapı’da bu konuda 

önemli rol üstleniyor. Var olan çizginin üzerin-

de kendini ortaya koyan bir firma. Böyle bir 

firmadan ev sahibi olduğumuz için çok mut-

luyuz. Buradan geçerken kafamızı çevirip ka-

çıncı katı çıkıyor diye bakıyoruz. Bu bir motive 

bence. İnsanların para biriktirip, ev sahibi olma 

isteği uyandırıyorlar. Bunun için Ege Yapı’ya 

teşekkür ediyorum. 

Ödemeyle ilgili nasıl bir çözüm ürettiniz?
Ege Yapı satın almayla ilgili de birçok kolay-

lık sunuyor. Çok birikiminizin olmasına gerek 

yok. Kendi ödeme şartlarınızı kendiniz oluş-

turuyorsunuz. Birikiminiz tabi ki de önemli 

ama ara ödeme yapıyorlar, senet yapıyorlar, 

zamana yayabiliyorsunuz. Çok düşük faiz-

lerde ev sahibi olabiliyorsunuz. 

Cebimizden ciddi miktarda 
bir para çıkıyor. Akıllı bir 
karar vermek, bilinçli hareket 
edebilmek çok önemli. Bu 
projeyi Ege Yapı’nın yapıyor 
olması ve İstanbul’un neredeyse 
en büyük projesi sayılabilecek 
Batışehir’in bitme aşamasında 
olması bizim Ege Yapı’ya olan 
güvenimizi tam hale getirdi. 
Şunu da itiraf etmek isterim: 
Biz Batışehir’i yakalayamadık 
ve burayı kaçırmak istemedik. 
Buranın lokasyonu da çok 
önemli. Güvendiğimiz birkaç 
firma daha vardı ama onlar 
Kaynarca tarafına yakın. O 
kadar geriye gitmek istemedik. 
Metronun başlangıcı Kartal. 
Ayrıca Ege Yapı’nın yeni, 
genç bir firma olması bizi 
heyecanlandırdı. Göz bebeği 
projesi burası. Bir sonraki 
projeler için örnek temsil 
edecek. O yüzden burayı seçtik.
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Görkemli hayatının Forbes’a göre 

sahip olduğu servetle dünyanın 

en zengin 100 insanından biri ol-

masının aksine hâlâ iki odalı bir 

evde kiracı olarak yaşayan, lüks olmayan 

Toyota marka bir araba kullanan ve işe ise 

patenle gidebilecek kadar mütevazi bir ha-

yatın peşinde koşan Sergey Brin, hepimizin 

hayatını büyük ölçüde kolaylaştıran başucu 

diye nitelendirebileceğimiz Google’ın yaratı-

cılarından biri. 

Rus Yahudi’si bir ailenin çocuğu olan Mosko-

va’da dünyaya gelen Sergey Brin, Google’ın 

diğer yaratıcısı olan Larry Page ile ilk kez 

1995 yazında karşılaşır. Larry, Sergey’e üni-

KAZARA  
MİLYARDER

versiteyi gezdirmekle görevlendirilir. İkilinin 

söylediklerine göre bu ilk karşılaşmalarında 

birbirleriyle çok iyi geçindikleri söylenemez. 

Bu karşılaşmadan bir yıl sonra Sergey, Lar-

ry’nin Stanford’taki doktora çalışmasına ka-

tılır. “BackRub” adlı arama motoru için birlik-

te çalışmaya başlarlar. “BackRub” adı arama 

motorunun sitelerden geriye dönük bağlan-

tıları analiz etmesi fikri üzerine kurulur. 

Her dâhiyane fikrin parasızlık sayesinde ye-

şerdiğinin bir başka kanıtı da işte tam da 

bu noktada yeniden kendini ispat eder. Zira 

Sergey ile Larry’nin de fikirlerini geliştirmek 

için paraya ihtiyaçları vardır. BackRub’ı çal-

ştırmak için bir sunucuya ihtiyaçları vardır 

Her gün milyonlarca kişi tarafından tıklanan arama motorunu 
icat edeceğini hayal eder miydi bilinmez ama bugün adeta 

bir uzvumuz haline gelen Google markasının altında Sergey 
Brin’in imzası bulunuyor. 

GÜNDE 200 
MILYONDAN 
FAZLA SAYFA 
AÇILAN GOOGLE, 
80 DILDE BIRDEN 
KULLANILIYOR. 
GOOGLE 
INTERNETTE 4 
MILYAR 285 MILYON 
199 BIN 774 SAYFAYI 
TARAYARAK ARAMA 
YAPIYOR. 
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ama sunucular çok pahalı olduğu için Larry 

düşük kapasiteli bilgisayarlardan da o yük-

sek dehası sayesinde başarılı sonuçlar çıkar-

mayı başarır. Bir yıl geçtikten sonra yapmış 

oldukları BackRub bağlantı analizi görenler 

tarafından çok beğenilir ve bu da kendileri-

ne haklı ama görece bir ün kazandırır. İkili-

nin başarıları kısa zaman içinde üniversitede 

hızla yayılır. 1998 yılı Google’ın ilk kuruluş 

tohumlarının atıldığı yıl olacaktır. İkili aynı 

yıl terabayt boyutundaki ucuz diskler satın 

alarak Google.com’un ilk veri merkezini Lar-

ry’nin yurt odasına kurarlar. 

İmkansızlık dehayı körükler
Bu dönemde ciddi bir sermaye olmadan 

daha nitelikli işlere imza atamayacaklarını 

anlayan ikili Google için potansiyel yatırım-

cı aramaya başlarlar. İlk etapta okullarındaki 

görevlerinden ayrılarak yatırımcı aramaya 

ve aldıkları sunucuların kredilerini ödemeye 

çalışırlar. Sonunda Sun Microsystems’ın ku-

GOOGLE, MATEMATIKTE 10 ÜZERI 
100 OLARAK HESAPLANAN RAKAMI 
TANIMLAMAKTA KULLANILAN 
“GUGOL” (GOOGOL) TERIMININ 
BASITLEŞTIRILMIŞ HALI. TERIM , 
ARAMA MOTORUNUN WEB ÜZERINDE 
YER ALAN SONSUZ DENEBILECEK 
MIKTARDAKI BILGIYI ORGANIZE ETME 
MISYONUNU BIR YANSIMASI. 

SITENIN ADINDAN 
TÜRETILEN ‘TO 

GOOGLE’ INGILIZCE 
SÖZLÜKLERDE 
“INTERNETTEN 

ARAMAK” 
ANLAMIYLA ÇOKTAN 

YERINI ALDI.

rucularından arkadaşları Andy Bechtolshe-

im 100.000 dolarlık çek yazmayı kabul eder. 

Ama bu çeki tahsil etmek Google Inc. şirketi 

yasal olarak olmadığı için mümkün değildir. 

Bunun üzerine arkadaşları ve akrabaların-

dan borç alarak 1.000.000 dolar sermaye ile 

arkadaşlarının garajında dünyanın en büyük 

Internet devini kurarlar.

7 Eylül 1998’de Google Inc. California’da ki 

Menlo Park’da kapılarını tüm dünyaya açar. 

Şirket açıldığında hala beta aşamasında olan 

Google.com günde 10.000 arama sorgusu-

nu cevaplar. 

Başarılı sorgulama sonuçları basının ilgisini 

yeni kurulan bu şirkete çekmeye başlar. USA 

Today ve Le Monde gazetelerinde google.

com’u öven makaleler çıkar. O yılın Aralık 

ayında PC Magazine dergisi Google.com’u 

ilk 100 site içinde gösterir ve 1998’in en ba-

şarılı arama motoru seçer. Bu sayede Goog-

le tüm dünyada tanınır hale gelir.

Bu kadar amatörce yaratılan ve bugün milyar 

dolarlık bir şirket haline gelen dünyada en çok 

kullanılan arama motoru unvanına sahip Go-

ogle, bu sayede yaratıcılarına da dünyanın en 

genç milyarderleri unvanını kazandırır.  

BATIŞEH�R
TOK� �ŞT�RAK� EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

Biz üstümüze düşeni yaptık. İstanbul’un merkezinde
her yere yakın lokasyonu, eksiksiz fonksiyonları,

büyük fiyat avantajları ve yüksek yatırım değeriyle
Türkiye’nin en iyi projesi Batışehir’i tasarladık.

Sizin tek yapmanız gereken
en iyiye sahip olmanın keyfini

doya doya yaşamak.

444 5 343  |  batisehir.com

Türkiye’nin en iyi projesini
tasarlamak bizim işimiz,
keyfini çıkarmak sizin...
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EgeYapı Group tarafından İstanbul 

Anadolu Yakası’nın iş ve yaşam 

merkezi Kartal’da 80 milyon TL 

yatırımla yükselen Pega Kartal, 

ulaşım kolaylığından yüksek prim potansi-

yeline, sosyal imkânlardan birbirinden farklı 

ödeme koşullarına kadar sağladığı cazip 

imkanlarla yatırımcılara ev sahibi olma fırsa-

tı sunuyor. 

40 bin metrekare inşaat alanına sahip Pega 

Kartal, Adalar ve Marmara Denizi’ne nazır 

rezidans ve ofis olmak üzere iki farklı blok-

tan oluşuyor. Eşsiz manzara, yüksek yaşam 

standardı ve konfor sunan Pega Kartal’ın 32 

katlı rezidans bloğunda yaklaşık 64 met-

rekareden başlayan 1+1‘lerden 204 metre-

İstanbul’un yeni çekim merkezi Kartal’da rezidans anlayışına farklı bir bakış açı-
sı kazandırarak konforlu bir yaşam sunan Pega Kartal, yaşamın her alanında 
hayatı kolaylaştırıyor.

HAYATA 
BAĞLANTI  
NOKTANIZ
PEGA KARTAL
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karelik 4+1 ve dublekslere kadar 200 daire 

bulunuyor. Dairelerin fiyatları 212 bin TL ile 1 

milyon 173 bin TL arasında değişiyor. 

Ofis bloğunda ise 11 mağaza ve 32 home 

– office bulunuyor. İş dünyasının çözüm 

ortağı olmayı hedefleyen Pega Kartal, yatı-

rımcılara 72 metrekareden 702 metrekare-

ye kadar 7 farklı tipte home – office imkânı 

sunuyor.  

REZIDANS ANLAYIŞI FARKLI BIR  

BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR

Mimari açıdan keskin hatlarıyla bilinen 

sanat akımı Kübizm’in bir yansıması olacak 

olan Pega Kartal, yatırımcılarına beş yıldızlı 

bir otel gibi faaliyet gösterecek olan Lobby 

Lounge’dan 7/24 her konuda faydalanıla-

bilecek Concierge’e kadar birçok hizmet 

sunacak. 

Proje kapsamında etkin bir sosyal yaşam 
sağlayacak olan açık yüzme havuzu, fitness 
sağlık merkezi, buhar odası, sauna ve 
Türk hamamı, çocuk oyun alanları ve spor 
sahaları ise hem günün stresinden arınmanızı 
sağlayacak hem de keyfinize keyif katacak.  

YAŞAMIN MERKEZINDE
Pega Kartal, Kadıköy – Kartal 
Metro Hattı’na birkaç dakikalık 
yürüme mesafesinde, D – 100 
Karayolu’nun hemen yanı 
başında, Kartal Sahil Yolu’na 
5 dakikalık mesafede ve 
İstanbul’un dünyaya açılan 
ikinci kapısı Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na 15 dakika 
uzaklıkta konumlanıyor. 
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SAĞLIKLI BESLENME İLE DAHA AZ STRES

Yoğun iş yaşamı, pamuk ipliğine bağlı ilişkiler, okul, her gün saatlerimiz 

alan trafik hiç kuşkusuz ki “stres”i modern dünyanın en önemli kavramı 

haline getiriyor. Ancak doğa ana, sunduğu yiyeceklerle her zaman 

olduğu gibi yine bize şefkatli elini uzatıyor. İŞTE BİZE MUTLULUK 

VEREREK STRESİMİZİ AZALTAN YİYECEKLER:

STRESE BU BESİNLERLE  

SON VERİN!

YABANMERSİNİ
Yaban mersini çok iyi bir antioksidan kaynağı 

olması nedeniyle hem bağışıklık sistemini ko-

rur hem de içeriğinde bulunan C vitamini ile 

stresin azaltılmasına yardımcı olur. Buna ek 

olarak kan basıncının da düşürülmesini sağlar. 

MEYVELİ YOĞURT 

Bu karışımdaki C ve B vitaminleri, mine-

ral, probiyotik, lif ve protein zenginliği; 

midedeki sıkıntıları azalttığı gibi, gergin 

sinirleri de besleme özelliğine sahip. An-

cak buradaki püf noktası yaban mersini, 

çilek, mango gibi yüksek antioksidan 

özellikli meyveleri tercih etmekten geçi-

yor. İsterseniz bu karışıma sizi tok tutacak 

fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişleri de 

ekleyebilirsiniz. 
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SÜT
Kalsiyumun ruhsal dalga-

lanmaları azalttığı biliniyor. 

Yoğun kalsiyum içeren süt, 

stresli veya kaygılı ruh halinizi 

tersine çevirebilme özelliğine 

sahip. Özellikle uykusuzluk 

çekenler yatmadan önce ılık 

bir bardak sütün yardımına 

sıklıkla başvurabilirler. 

LAHANA
Çok düşük kalorili ama zengin besleyicilikte 

olan lahana kansere karşı en üstün koruyu-

culukta olan sülfürlü bileşikler bakımından 

zengindir ve vücudun serbest radikallere karşı 

savaş mekanizmasını güçlendirebilmektedir. 

Kalsiyum bakımından oldukça zengin olan bu 

sebzeye sofralarınızda mümkün olduğu kadar 

çok yer vermeye çalışın.

SEMİZOTU
Araştırmacılara göre semizotu omega 3 yağ 

asitleri bakımından en zengin sebze. Diğer 

sebze ve meyvelere kıyasla, semizotu kanser 

hücrelerinin büyümesini yavaşlatan melatonin 

bakımından 10-20 kat daha zengindir.

MUZ
Kokusuyla bile mutluluk 

taşıyan tam bir endorfin de-

posudur. Kendiniz mutsuz 

ve sinirli hissettiğiniz anda 

yiyeceğiniz bir muzun bu 

ruh halinden sizi kolaylıkla 

kurtardığını görünce çok 

şaşıracaksınız. Kalsiyum ve 

magnezyum içeren bu mey-

ve strese karşı bire bir. 

NARENCİYE
Almanya’da 2002 yılında yapı-

lan bir araştırmada bol miktarda C 

vitamini alan kişilerin stresli bir durum-

dan daha kolay bir şekilde kurtuldukları 

tespit edilmiş. Araştırma C vitamini 

takviyesi alanlarda kan basıncının ve 

kortizol seviyesinin daha hızlı düş-

tüğünü ortaya koyuyor. 
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BALIK
Omega-3 değeri yüksek bir besin olan balık, 

sinir sistemini onaran mucizevî bir besin. Uz-

manlar haftada en az 2 kez balık, tüketilmesini 

tavsiye ediyor. 

ISPANAK
Vücudunuzun sorunsuz 

bir şekilde işlemesi için 

gerekli bir mineral olan 

magnezyum kaslarınızın 

gevşemesine ve sinirleri-

nizin yatışmasına yardım 

eder. Ispanak ise magnez-

yumdan oldukça zengin 

bir sebzedir. Ayrıca içinde 

bulunan magnezyum ise 

mutluluk hormonunun 

salgılanmasını artırır. 

ÇİKOLATA
Stresin bir numaralı düşmanı. 2009 yılında 

yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak çi-

kolata tüketenlerin kanındaki stres hormonunu 

(kortizol) seviyesi daha düşük çıkıyor. Çiko-

lata endorfin hormonunun salınımını artırarak 

kendimizi mutlu hissetmemizi sağlıyor. Bitter 

çikolata vücudu gevşetme, rahatlatma özelliği 

bulunan flavonoid isimli antioksidanlar içeriyor. 

Bu madde aynı zamanda kanı sulandırıyor, kalp 

hastalıkları riskini azaltıyor. Çikolata kötü ko-

lesterolün (LDL) okside olarak damar çeperine 

yapışmasını engelliyor. Tıpkı aspirin gibi kanda 

pıhtılaşmanın önüne geçiyor.

AVOKADO
Kalbi koruyan esansiyel yağ asitlerinden zengin 

bir yiyecek olan avokado ayrıca muzla eşdeğer 

seviyede de potasyum içeriyor. Potasyum kan 

basıncını ayarlayan ve dolayısıyla stresi azaltan 

bir mineral dolayısıyla avokado da stresi azal-

tan yiyecekler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.   
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HAYATIMIZI 
DEĞİŞTİREN 

TEKNOLOJİK 
YENİLİKLER
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Değişen yaşam koşullarına bağlı olarak hayatlarımızda gün geçtikçe daha 

karmaşık ve daha zorlu bir hal alıyor. Hal böyle olunca da teknolojinin 

tüm tarafları hayatı daha keyifli ve daha kolay hale getirmek için tüm 

imkanları insanlığın emrine sunuyor. GEÇMİŞTE İMKANSIZ GÖZÜYLE 

BAKTIĞIMIZ PEK ÇOK YENİLİK BİLİM ADAMLARININ YOĞUN MESAİSİ 

SAYESİNDE BUGÜN HAYATIMIZIN OLMAZSA OLMAZ PARÇALARINI 

OLUŞTURUYOR. Bilim ve teknolojinin insan hayatını kolaylaştırmak adına 

hayata geçirdiği inovasyonları sizler için derledik. 

AKILLI TELEFONLAR 
Alexander Graham Bell  1876 yılında telefonu icat ettiğinde 

işin bu boyutlara ulaşacağını eminiz ki tahmin etmemiştir.  

Sıradan cep telefonlarına kıyasla çok daha ileri düzeyde 

işletim sistemine sahip olan ve çok sayıda uygulamayı ça-

lıştırabilen akıllı telefonlar ile internete girebilir, mail atabilir, 

çeşitli uygulamaları, oyunları indirilebilirsiniz. Bunun yanında 

televizyon izleyebilir, film seyredebilir ve de kitap okuyabi-

lirsiniz. Elbette bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Gördü-

ğünüz gibi artık telefonların tek görevi arama yapmak değil. 

Öyle gözüküyor ki gelecekte de beklentilere bağlı olarak cep 

telefonlarımız bizden bile daha akıllı hale gelecek. 

SOSYAL MEDYA
Sosyal yaşamımızı öyle bir hale getirdi ki neredey-

se her anımızı arkadaşlarımızla ve takipçilerimizle 

paylaşır hale geldik. Kısaca sosyal medya sayesin-

de haber alma ve haber verme alışkanlıklarımız de-

ğişti. Sosyal medya sayesinde artık yeni insanlarla 

tanışma, fikir alışverişinde bulunma, içerik üretme, 

eşzamanlı olarak bilgi alışverişinde bulunmak 

mümkün hale geldi. Öyle ki artık iş dünyası da sos-

yal medyanın gücünü anlayarak bu kanalları yoğun 

bir şekilde kullanmaya ve bu kanallar yardımıyla 

müşterilerine ulaşmaya başladılar. 
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WEB ARAMA MOTORLARI
Arama motoru kavramı hayatımıza ilk olarak 1990 yılında bir üniversite 

öğrencisi olan Alan Emtage tarafından kurulan Archie ile girdi. Ancak 

internetin uçsuz bucaksız dünyasında istediğimiz bilgiyi arayıp bulmamıza 

yardımcı olan arama motorları tanımı Google ile boyut atladı. Diğerlerin-

den çok farklı ve etkili algoritmalar kullanan Google sayesinde internetteki 

bilgiler daha düzenli bir şekilde indekslenebiliyor. İnsan hayatında adeta bir 

devrim diye nitelendirilen bu yenilik yaşamımıza o denli sirayet etti ki artık 

sözlüklerde bile google’mak diye bir tanımlama bile mevcut. 

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ
Zamanın en önemli değer haline geldiği günümüz dünyasında inter-

netten alışveriş de haliyle önemli hale geldi. Geçmişte insanlar her ne 

kadar internetten alışverişe kuşkuya baksalar da bu sitelerin bugün 

sayıları ve cirosal büyüklükleri hızla artış kaydediyor. İnternet alışverişi 

denince elbette ki akla gelen ilk isim ise Amazon.com oluyor. Ama-

zon, ilk kurulduğunda kendisi hakkında “Fazla uzun ömürlü olmaya-

cak, kısa sürede yok olacaktır” düşüncelerini boşa çıkartan fevkalade 

başarılı bir internet mağazası.

VOIP TEKNOLOJİSİ
2000’li yıllara gelindiğinde insanların hayatına VoIP 

teknolojisi damga vurdu. Bu teknoloji sayesinde 

ile internet üzerinden telefon görüşmeleri yapmak 

mümkündü üstelik de bedava. Skype’ın liderliğini 

yaptığı bu teknoloji ile artık hiç fatura ödemeden 

saatlerce kıtalararası konuşabilmek ve video konfe-

ransı yapabilmek mümkün. 

AKILLI EVLER
Bir yere gittiğimizde “Acaba ütüyü fişten çektim mi?” gibi 

sorular beynimizi kemirir durur ve tatili bizim için bir kabus 

haline getirebilir. Ama eğer sahip olduğunuz ev akıllı ev ka-

tegorisindeyse endişeye hiç mi hiç gerek yok. Zira geliştirilen 

akıllı ev sistemleri ile bir bilgisayar ya da akıllı telefon saye-

sinde evinize bağlanacak ve güvenlik sistemlerini kontrol 

edebilecek, eşiniz için görüntülü mesaj bırakabileceksiniz
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BİZİ NELER BEKLİYOR?
AKILLI SAAT
İlk nesil akıllı saat örneklerden biri 

olan Pebble, normal saat özelliğinin 

yanında bir kaç basit programla akıllı 

telefon veya tabletlere bağlanabili-

yor. Bu sayede size cevapsız çağrı, 

mesajlar gibi pek çok konuda bilgi 

verebiliyor.

NOTEMARK TARAYICI KALEM
Eğer işiniz sürekli okumak, okuduklarınızı kopyalamak ve 

bunları basmak ise Notemark tarayıcı kalem tam size göre. 

Notemark tarayıcı kalem,  belgeleri kolayca tarayarak, yüksek 

çözünürlükte fotoğraflar halinde getiriyor ve jpeg formatın-

da saklıyor.  Notemark tarayıcı kalem, diğer tarayıcı kalemler 

gibi gözükse de NoteMark oto fokuslu 5 megapiksellik anında 

görüntü alabilen bir sensöre de sahip.  

MYO 
Kola takılan bir bant kumanda ile 

kablosuz bilgisayar, telefon ve diğer 

dijital teknolojilerin kontrolünü kas 

hareketleriniz ile yapmayı mümkün 

hale getiriyor. Bu alet hareket kont-

rolünde çığır açacak gibi görünüyor.

BİYONİK GÖZ 
Second Sight Medical Products tarafından geliştirilen ürün, 

görme engelli hastalar, özellikle de  halk arasında ‘tavuk karası’ 

adıyla anılan gece körlüğü hastalığına sahip olanlar için bir 

umut niteliği taşıyor. Argus II Retinal Protez Sistemi olarak ad-

landırılan biyonik göz, hastanın retinasına yerleştiriliyor. Küçük 

bir kameraya sahip olan gözlük aracılığıyla görme rahatsızlığı 

yaşayan hastalar çok büyük gelişmeler kaydedebiliyor. 
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 DAMAKLARDA İZ BIRAKAN TAT 

Türk insanının kısa bir süre önce tanıştığı Belçika mutfağının en lezzetli 

hamur tatlılarından biri olan waffle, damaklarda adeta şölen yaratan 

eşsiz bir tat. Heybetli görünümünün aksine waffle lezzeti çok, yapımı 

kolay olan bir tatlı. HER ZEVKE HİTAP EDEN WAFFLE’IN ÜSTÜNÜ 

SÜSLEMEK İSE HAYAL GÜCÜNÜZE VE AĞIZ TADINIZA KALIYOR. 

WAFFLE
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Waffle
Yapılışı
Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Yu-

murta akını vanilyanın yarısıyla mikserle kö-

pürene kadar çırpın. Yumurta sarılarıyla toz 

şekeri de ayrı bir kapta çırpın. Köpürttüğünüz 

yumurta akı vanilya karışımının üstüne süt, 

sıvıyağ, kabartma tozu, kalan vanilya ve tuzu 

ekleyip karıştırın. Karıştırmaya devam ederken 

bir yandan da yavaş yavaş unu dökün. 

Son olarak çırptığınız yumurta sarısı ve şeker 

karışımını da ekleyip karıştırın. 

Waffle makinesi yada tost makinesi veya 

teflon tavada birer kepçe dökerek beş  altı 

dakika pişirin. Üzerine kakaolu fındık kreması 

sürün. Dilediğiniz meyve ve kuru yemişlerle 

süsleyin.

Malzemeler
2 yumurta
1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tuz
Yaklaşık 1,5 su bardağı un
1 su bardağından biraz fazla 
süt
Çeyrek su bardağı sıvı yağ
Kakaolu fındık kreması 
Çilek, muz, kivi
Ceviz, badem, damla çikolata, 
bonibon v.b 
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Tavada Kolay Waffle
Yapılışı
Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayrı ayrı 

çırpma kabına alın. Yumurta aklarını kar ha-

line gelene kadar mikserle çırpın. Yumurta 

sarılarını da ayrıca toz şekerle çırpın. Tere-

yağını, sütü ve vanilyayı ekleyin. Un, nişasta 

ve kabartma tozunu karıştırın, eleyerek karı-

şıma ilave edin. Kar haline getirmiş olduğu-

nuz yumurta aklarını da ekleyerek yavaşca 

karıştırıp harcı hazırlayın. Pişirmek için, ya-

pışmaz yüzeyli bir tavayı tereyağı ile yağ-

layın ve ısıtın. Karışımdan bir kepçe kadar 

koyarak her iki tarafını kızarana kadar pişi-

rin. Hazırlamış olduğunuz waffle hamurunun 

üzerine çokokrem ve meyveler koyup ikiye 

katlayın.

Malzemeler
125 gr. tereyağı
1 su bardağı süt
1 su bardağı un 
1/2 su bardağı nişasta
3 yemek kaşığı toz şeker
2 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1/2 paket vanilya

Dünya’nın en büyük eviye, batarya ve ankastre cihaz üre-

ticilerinden Franke, Türkiye’deki 15 yıllık serüvenine 2014 

yılı yeni ürün gamı ile devam ediyor. Franke’nin birbirinden 

farklı bu yeni üyeleri içerisinde mutfaklara lezzet katacak 

Crystal serisi fırınlar ise DCT (Dinamik Pişirme Teknolojisi) 

özelliği ile fırın teknolojisinde devrim yaratıyor. Franke’nin 

eşsiz DCT teknolojisi geleneksel pişirme yöntemlerinin dı-

şına çıkarak telli rezistanslarla donatılan iç hazne sayesinde 

yiyeceğe ısı ulaşımını çok daha hassas hale getiriyor. DCT 

teknolojisini yansıtan bu telli, yeni rezistanslar sayesinde 

Franke fırınlarda yanma, tat ve koku karışması gibi problem-

ler tamamen ortadan kalkıyor. Böylece mükemmel yemek-

ler pişirmek Franke tarafından garanti ediliyor.

Mutfaklara Devrim  
Getiren Teknoloji 

 Franke DCT Fırınlar
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Waffle’ın Kardeşi 
Pancake
Yapılışı
Kahvaltılarımızın ve beş çaylarının vazgeçil-

mez lezzeti olan pankek’in yapımı  tahmin 

edilenin aksine oldukça kolay. Öncelikle 

pankeklerimizin daha çok kabarması için de-

rin bir kapta şekeri ve yumurtayı iyice çırpın. 

Daha sonra bu karışıma sütü ilave edip çırp-

maya devam edin. Ardından unu, kabartma 

tozunu, şeker ya da vanilyayı ekleyin. Karı-

şımı son kez karıştırdıktan sonra hafif yağ-

lı tavaya kepçe yardımıyla döküp kızarana 

kadar pişirin.

Malzemeler
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 yumurta
1 yemek kaşığı şeker veya 
vanilya
1 çay kaşığı kabartma tozu
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KOLDAKİ 
ZARAFET 
Stiline güvenen her erkeğin 
gardırobunda küçük ama 
önemli bir yer ayırması gereken 
aksesuarlar, erkeğin şıklığını, 
karizmasını ve tarzını daha da 
yukarı çıkaran tasarımlar arasında 
yer alıyor. Mücevher değerinde 
olan kol düğmeleri ise görünürde 
gizli olan ama farklı bir stil yaratn 
aksesuarlardan.
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