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merhaba,
EgePlus Dergimizin 3. sayısı ile karşınızdayız. 
Zaman su gibi akıp geçiyor. Dergimizin ilk sayısı 
yayınlandığında inşaat halinde olan Batışehir artık 
birçok ailenin şen kahkahalarının yankılandığı mutlu 
bir yaşam alanı. Bunun yanında yeni projelerimizin 
hazırlıklarına da tüm hızıyla devam ediyoruz. 

H. İnanç KABADAYI
EgeYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Ege Yapı Group 

dostları, 

şirketimiz kendini üst dü-

zey, keyifle yaşanabilecek 

konutlar ve mekanlar üretmeye ada-

mış bir kurum. Projelerimizde insan 

ve yaşam faktörü ön planda geliyor. 

Ailelerin keyifli bir ortamda gülüm-

seyen yüzlerini görmek, inanın bizler 

için herşeyin üstünde. Mevcut pro-

jelerimizde bunu yaşadığımızı dene-

yimlemek bana büyük gurur veriyor 

ve bu başarıda emeği olan tüm ekip 

arkadaşlarımı bir kez daha tebrik et-

mek istiyorum.

Tabii bir şirket sadece geçmiş başa-

rılarına bakıp gururlanamaz, sürekli 

yenilikler ve yeni projeler üretmek 

ve hayata geçirmek zorundadır.  Ege 

Yapı Group olarak bu konuda adım-

larımızı atıyoruz. İlerleyen sayfaları-

mızda Acıbadem, Kağıthane ve Ye-

dikule’deki projelerimiz hakkında kısa 

da olsa bilgiler verdik. Tıpkı geçmişte 

olduğu gibi, bu yeni projelerimizde 

de İstanbul’un en iddialı, özgün ve 

başarılı işlerden birine imza atmış 

olacağız. 

Dergimize gelecek olursak, elinizde 

bulunan ve sizlerle keyif dolu Ege 

Yapı Group dünyasını paylaşmak 

için yayınlanan Ege Plus bu sayı yine 

dopdolu. Sizler için dünyanın en il-

ginç yerlerinden farklı lezzetlere, il-

ginç kişiliklerden göz alıcı mekanlara 

uzanan bir konu yelpazesi sunuyoruz.   

Zevkle takip edeceğinizi umuyorum. 

Keyifli Okumalar.. 

EgePlus 1
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NEFES KESEN 
BİR GÖRSEL ŞÖLEN 
»9-19 Ekim 2014

En iyi müzikal dalında Tony ve Olivier Ödül-

leri sahibi müzikal, orijinal yaratıcıları ile 20. Yıl 

Özel Turnesi kapsamında ilk kez Türkiye’ye 

geliyor. Disney ve Broadway’in orijinal, ödüllü 

ve olağanüstü Beauty and the Beast müzika-

li, 9-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Türkiye’de 

ilk kez İstanbul’da Zorlu Center PSM sahne-

sinde… 13 yıl boyunca sahnelenen müzikal, 

hala Broadway’in en uzun süre gösterimde 

kalan ve en yüksek hasılatlı gösterileri arasın-

da ilk 10’da yer alıyor. Uzun bir aradan sonra 

Broadway prodüksiyonunu oluşturan ya-

ratıcı ekibi; bu Broadway klasiğini en özgün 

haliyle yeniden hayata geçirmek için, Zorlu 

Center PSM’nin sahnesinde bir araya geliyor. 

www.zorlucenterpsm.com

www.issanat.com.tr

TÜRKİYE’DE GÖRSEL SANATLAR 
VE MÜZİK - ÇOK SESLİ 
»27 Kasım’a kadar

İstanbul Modern’in kuruluşunun 10. yılı kap-

samında hazırlanan ‘‘Çok Sesli’’, Türkiye’de 

görsel ve işitsel sanatlar arasındaki etkile-

şimlere işaret etmeyi ve bu alandaki güncel 

üretimlerden bir seçki sunmayı hedefliyor. 

Görsel sanatların ses ve müzik ile geçmiş-

ten günümüze kurduğu yakın bağı araştı-

ran  “Çok Sesli”, sanatçıların kişisel ve toplum-

sal süreçlerde müziğe duydukları özel ilgiyi 

yansıtıyor. Sergideki resim, heykel, video ve 

yerleştirmeler; ses ve müziği bir tema, kavram 

ya da sorunsal olarak görselleştiriyor veya 

farklı müzik ve ses biçimlerini bir metafor 

ya da ifade aracı olarak kullanıyor. (istan-

bulmodern.com)

www.istanbulmodern.com

NİLGÜN BELGÜN’LE 
AŞK VE KOMEDİ
»19 Ekim 2014

Nilgün Belgün’ün hayat hikaye-

sinden ve anılarından yola çıkarak 

sahnelediği isimli müzikli danslı 

gösteri, 19 Ekim’de Kozyatağı Kültür 

Merkezi’nde sahneleniyor.
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ORquESTA BuENA VİSTA 
SOcİAL cLuB ADİOS TOuR
»24 Ekim 2014

16 yıldır tüm dünyada çeşitli formlarda ve 

orkestralarda konserler veren Orquesta 

Buena Vista Social Club, son bir dünya 

turnesi ile “Adios” diyor.Gişe Organi-

zasyon ve NN Kültür organizasyonu ile 

yapılacak olan konser 24 Ekim’de Bla-

ck Box Istanbul’da gerçekleşiyor. Grup 

üyeleri Omara Portuondo, Guajiro Mirabal, 

Barbarito Torres, Jesus “Aguaje” Ra-

mos’ diyor ki: “İstedik ki bizim geleneksel 

müziğimiz dünyada yaşasın ve söylensin 

ve bunu turnelerimizle başarmış olduk. 

Grupla yaşadığım deneyimim kariyerimin 

ve hayatımın fantastik bir kısmı oldu.” 

Buena Vista Social Club Orkestrası Gram-

my ödüllü çok satan albüm Buena Vista 

Social Club’ın 1997’de çıkışının hemen 

ardından kuruldu. Grup hala bu eserin 

hazırlanışında yer alan orijinal sanatçılar-

dan oluşuyor. 

DEMİ LOVATO hAYRANLARıNıN ÖZLEMİ SONA ERİYOR. 
»16 Kasım 2014

2013 yılında çıkardığı 4. albümü Demi’de yer alan “Heart Attack” ile iTunes Amerika 

ve Avrupa’da 16 ülkede 1 numaraya oturarak çok büyük bir başarı yakalayan Demi 

Lovato, aynı zamanda “New York Times Best Seller” listesine giren “Güçlü Kalmak: 

Yılın 365 Günü” kitabıyla da Türkiye’de de çok satanlar listesinde ilk 10’daki yerini 

aldı. Genç sanatçı; 16 Kasım’da İstanbul’da Ülker Sports Arena’da sahne alacak.

VOcA PEOPLE
AKAPElA’nIn ZİrvEsİ
»15 Ekim 2014

70. yılını kutlayan Yapı Kredi ana 

sponsorluğundaki “Good Music 

In Town Konserleri” kapsamında 

dünyanın en eğlenceli A Capella 

grubu The Voca People, 15 Ekim’de 

İstanbul’da...

Voca People, vokal sesleri ve A 

Capella’yı modern beat-box ile har-

manlayan; diller, kültürler hatta ge-

zegenler arası köprü kuran dinamik, 

galaksilerarası müzikal bir tiyatro. 

Voca People, 2009 yılından beri 

dünyanın her yerinde, Güney Ame-

rika’dan Amerika Birleşik Devletle-

ri’ne, Kanada’ya, Avrupa’ya, Orta 

Asya’ya onlarca ülkede izleyicileri 

kendine hayran bıraktı. Bu interak-

tif müzikal etkinlik New York, Las 

Vegas ve Paris’te son 2 sezondur 

düzenli olarak sahnelendi.
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Yaklaşık 17 yıldır pek çok sektöre verdiği sıradışı hizmetle sayısız 
ödüle layık görülen Ege Yapı Kurumsal İletişim Yönetmeni Pelin Kaya 
ve Smartis ınteractive Dijital Ajansı Yönetici Ortağı Altuğ Aymer ile 
gerçekleştirdikleri ortak çalışmalara dair konuştuk. 

Fotoğraflar: Volkan Doğar

BAŞArI, 
TEMEl MOTİvAsYOn 
KAYnAĞIMIZ
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Siz inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
bir firma olarak online pazarlamaya çok 
fazla önem veriyorsunuz. Günümüzde 

online pazarlamanın inşaat şirketlerine ne gibi 
katkılar sağladığını düşünüyorsunuz? 
Pelin Kaya: Zaman, günümüzün en değerli 

kavramı. Örneğin, artık eskisi gibi bir gazete 

alıp onu uzun uzadıya inceleme fırsatına ve her 

şeyden önemlisi zamanına sahip değilsiniz. Bu 

nedenle günümüzde pek çok insan zamandan 

tasarruf etmek için internete girip gazetelerin 

başlık ve spotları taradıktan sonra ilgisini çeken 

haberleri okumak şeklinde bir refleks geliştir-

di. Aslında baktığınızda tüm dünyada hemen 

hemen bütün sektörlerde dijitale doğru bir 

kayma söz konusu. Çünkü bu çağ kendisini 

teknoloji ve hız üzerinden tanımlıyor. Hal böyle 

olunca buna kayıtsız kalmak da sizi tüketicilerin 

gözünde, çağdışı ve hantal bir şirket konumuna 

düşürüyor. 

İnşaat sektöründe bu zamana kadar hep 

geleneksel reklam yöntemleri tercih edilmiş. 

Daha çok gazete ve televizyon iletişim aracı 

olarak seçilmiş hatta açık hava bile gerektiği şe-

kilde kullanılmamış. Ancak teknolojinin gelişim 

kaydetmesiyle sektörde özellikle son 5 senedir 

farklı bir yöne doğru ilerlemeye başladı. Biz de 

geleceğin iletişim sektörünü dijitalin belirleye-

ceğine inanan bir firma olarak, kendimize bu 

doğrultuda bir strateji ve yol haritası belirledik. 

Bizim sanal dünyada müşterilerimizle olan ilişki-

BAŞArI, 
TEMEl MOTİvAsYOn 
KAYnAĞIMIZ

mizin kesintisiz bir biçimde sürmesini sağlayan 

kanal da Smartis. Bu anlamda Smartis’in bize 

sağladığı hizmet, şirketimiz için çok önemli zira 

bizim tüm söylediklerimizi müşterilerimize doğ-

ru ve anlaşılabilir bir şekilde anlatmak onların 

görevi. Bugüne kadar bize bu anlamda sağla-

dıkları hizmetten son derece mutluyuz. Bundan 

sonraki süreçte de bu birlikteliğin keyifle daha 

uzun yıllar süreceğine inanıyoruz. 

Sosyal medyada müşterilerinizin hedef kitle 
ile iletişimini artırmak için neler yapıyorsu-
nuz? Bize yapmış olduğunuz işin çerçevesini 
çizebilir misiniz?
Altuğ Aymer: Sosyal medyada başarı eskiden 

Facebook sayfasındaki like sayısıyla, Twit-

ter’daki takipçi sayısıyla ifade edilirken, özellikle 

son 1 yıl içerisinde, etkileşim oranı yani kullanıcı-

ların bizim paylaştıklarımız ile ne kadar iletişime 

geçtiği ile ölçülüyor. Günümüzde bir marka, 

kullanıcılarla ne kadar fazla iletişim kurarsa 

ve onların isteklerine ne kadar fazla cevap 

verirse o ölçüde işini iyi yapıyor şeklinde kabul 

edilmeye başlandı. Biz de müşterilerimizle 

olan iletişimimizi maksimuma çıkarmak adına, 

dünyaca tanınan bir sosyal ağ analiz sitesi olan 

Socialbakers’ı kullanıyoruz. Bu sitede Facebo-

ok’tan, Twitter’dan ve Google Plus’tan alınan 

bütün veriler objektif bir biçimde yayınlanıyor. 

Socialbakers’tan elde ettiğimiz verilerle kendi 

markamızı diğer markalarla karşılaştırabilme 

Soldan Sağa:
SmartiS yönetici 
ortağı altuğ 
aymer, egeyapı 
kurumSal 
iletişim 
yönetmeni 
pelin kaya, 
SmartiS genel 
koordinatörü 
gökhan 
aSarkaya
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şansına sahip oluyoruz. 

Bu noktada markanın da sosyal medya iletişi-

mine bakışı çok önemli. Çünkü birçok marka 

sosyal medyanın gücüne inanmıyor. Sosyal 

medyada sadece olayım, arada bir şeyler pay-

laşayım, bir iki fotoğraf koyayım ve bu kadarla 

kalsın diyor. Pek çok firmanın aksine Ege Yapı 

özelinde bu iş, olması gerektiği gibi yürüyor. Bi-

zim amacımız hedef kitle ile birebir iletişim ku-

rarak, marka kimliğinin önüne geçmeden, hem 

onların ilgisini çekebilecek keyifli paylaşımlarda 

bulunmak, hem de müşterilere bir satış ofisine 

gitmişçesine maksimum bilgi verebilmek. Aynı 

zamanda tüm bu paylaşımları Facebook’un 

sistemi gereği reklamlarla desteklediğimiz için 

aslında oldukça başarılı bir etkileşim oranına 

sahip oluyoruz. Hatta diğer markalarla kıyas-

ladığımızda etkileşim oranımızın bir kademe 

üstte olduğunu da söyleyebilirim. 

Örnek vermem gerekirse, Türkiye’de firmala-

rın etkileşim oranı (Engagement Rate) oranı 

yüzde 0.15 ile yüzde 0.30 arasında değişiyor. 

Ancak Ege Yapı’nın Ekim 2012’den itibaren 

genel ortalaması yüzde 4.41. Socialbakers’ın  

her ay Türkiye’ye özel yayınladığı bölgesel 

rapora göre, Ekim 2012’den bu yana 8 ay üst 

sıralamada ilk beşte yer almayı başarabilmiş bir 

firma. Üstüne üstlük bu rapor, sadece inşaat 

sektörünü içermiyor. Bu listeye sadece 1-2 defa 

girebilmiş inşaat markaları var, o da sadece 

belli bir kampanya, lansman döneminde.

 

Tam olarak ne gibi hizmetler veriyorsunuz?
Altuğ Aymer: Bizim yaptığımız iş çok geniş bir 

yelpazeye sahip. Verdiğimiz hizmetleri müşteri-

lerimizin Web siteleri ve onların güncellenmesi, 

projelerin mikro-siteleri, reklam kampanyaların-

da çıkacak dijital bannerların hazırlanması, sos-

yal medyadaki paylaşımları, algı yönetimi, içe-

riklerin yazılması, monitoring dediğimiz medya 

takip ve CRM olarak özetlemek mümkün. 

Sizin için sosyal medyada başarılı olmak 
neden bu kadar önemli? Bir inşaat şirketi bu 
başarıdan nasıl faydalanır?
Pelin Kaya: Sosyal medyayı satış odaklı dü-

şünmüyoruz. Bizim için sosyal medya müş-

terilerimizle günün her anı buluşabileceğimiz, 

kendimizi birebir detaylıca anlatabileceğimiz 

kusursuz bir mecra. Örneğin, başka hiçbir 

altuğ aymer  
“Bugün Bakıldı-
ğında ege yapı, 

iStanBul’daki 
5 Büyük inşaat 

firmaSından Biri 
konumuna geldi. 

3 Senede Bunu 
yapan Başka Bir 
firma da yok. Bu 
hem pr çalışma-
larının, hem de 

dijital çalışma-
ların Büyük Bir 
koordinaSyon 

içeriSinde firma-
nın Beklentileri-
ni doğru anlayıp 

Bunu hedef 
kitlenin iStek-
leriyle doğru 

eşleştirmekten 
geçiyor.” 

egeyapı’nın SoSyal medyada 
BaşarıSını Sağlayan ekip Birarada
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reklam çalışmasında Batışehir’in 3,20 tavan 

yüksekliğinden veya Ege Yapı’nın gelecekteki 

projelerinden bilgi veremezsiniz. Ya da mesela 

İnanç Bey’in katılacağı bir televizyon programı 

öncesinde takipçilerinize bunu haber verip, 

programın içeriği hakkında bilgi paylaşamaz-

sınız. Halbuki sosyal medyadan bu anlamda 

da yararlanabilirsiniz. Sosyal medya sayesinde 

müşterilerimize Ege Yapı’nın görünmeyen 

yüzünü göstermeyi amaçlıyoruz. Özetle sosyal 

medya bize potansiyel müşterilerimize birebir 

dokunma, onlara kendimizi daha detaylı an-

latma ve samimi bir iletişim kurma noktasında 

çok ciddi imkanlar sağlıyor. 

Sosyal medyada çok ciddi bir başarı elde 
ettiniz. Bu başarıya ulaşmak adına ne gibi 
yöntemler kullandınız?
Altuğ Aymer: Türkiye’de çok fazla konut pro-

jesi ve bunları hayata geçiren pek çok inşaat 

şirketi var. İnsanlar alım kararını verdikten sonra 

ilk araştırmayı yaptıkları yer internet. Maalesef 

burada da ciddi bir bilgi kirliliği söz konu-

su. İnsanlar internetten araştırma yaptıktan 

sonra beğendikleri projelerden oluşan bir liste 

oluştururlar. İşte bu listeye girebilmek için sizin 

bıraktığınız ilk intiba çok önemli. Bunu da ancak 

sosyal medya sayesinde doğru bir şekilde müş-

teriye aktarabiliyorsunuz. Potansiyel müşteriler 

için en önemli kavram güven. Neticede yıllar 

boyu büyük bir özveriyle yapmış oldukları 

birikimleri oraya yatıracaklar. Bizim de amacı-

mız Ege Yapı’yı tercih edilebilmek adına daha 

doğru anlatmak ve onların güvenini kazanmak. 

Ege Yapı sektörde çok eski ama büyük konut 

projeleriyle daha yeni ismini duyurmaya başla-

mış bir şirket. İlk etapta o güveni sağlamak için 

Ege Yapı’yı ve bu zamana kadar hayata geçir-

diği projeleri detaylarıyla ön plana çıkartmak 

Markanın size güvenini nasıl sağladınız?
Yenilikleri sürekli takip edip bunu Ege 
Yapı’ya nasıl uyarlarız noktasında çok 
ciddi çalışmalar sarf ediyoruz. Belli 
periyotlarda bunu bir takım toplantılar-
la Ege Yapı ile paylaşıyoruz. her zaman 
firma ile diresek dirseğe çalışmayı ter-
cih ettik. Onlar bizim Ege Yapı’yı kendi 
firmamızmış gibi benimsememizden 
çok etkilendiler. Bu aslında bizim tüm 
müşterilerimize bakış açımızın temelini 
oluşturuyor. Başarı bizim temel moti-
vasyon kaynağımız. Müşteri bizim bu 
bakış açımızı görünce güven de kendili-
ğinden geliyor. 

pelin kaya
“SoSyal medya 
SayeSinde müş-
terilerimize ege 
yapı’nın görün-
meyen yüzünü 
göStermeyi 
amaçlıyoruz. 
SoSyal medya 
Bize potanSiyel 
müşterilerimize 
BireBir dokun-
ma, onlara 
kendimizi daha 
detaylı anlat-
ma ve Samimi Bir 
iletişim kurma 
noktaSında çok 
ciddi imkanlar 
Sağlıyor.” 

gerekiyordu. Çalışmamızın temelini bu anlayış 

oluşturdu. Bu anlamda İnanç Bey’de bize çok 

güzel doneler verdi. Ege Yapı’yla olan iş birliği-

mizin bu kadar başarılı olmasındaki en önemli 

sebep bence, karşılıklı bir güven ilişkisini tesis 

etmiş olmamızdır. Marka ile ajansın birbirinin 

bilgi ve birikimine güvenerek saygı çerçevesin-

de şekillenen işbirliğine pek rastlayamazsınız. 

Bugün bakıldığında Ege Yapı, İstanbul’daki 5 

büyük inşaat firmasından biri konumuna gel-

di. 3 senede bunu yapan başka bir firma da 

yok. Bu hem PR çalışmalarının, hem de dijital 

çalışmaların büyük bir koordinasyon içerisin-

de firmanın beklentilerini doğru anlayıp bunu 

hedef kitlenin istekleriyle doğru eşleştirmekten 

geçiyor. 
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KArADEnİZ’İn GÜZİDE 
cENNET KASABALARı 

MAvİnİn vE YEŞİlİn BİrBİrİnİ KucAKlADIĞI TÜrKİYE’nİn En GÜZİDE 

BölGElErİnDEn Bİrİ KArADEnİZ… DOĞusuYlA, OrTAsIYlA vE 

BATIsIYlA MAvİnİn vE YEŞİlİn Bİn Bİr TOnunu TÜM GÜZEllİĞİYlE 

GöZlEr önÜnE sErEr Bu nADİDE BölGE. TÜrKİYE’nİn KuZEYİ 

BOYuncA uZAnAn KArADEnİZ, TABİATIYlA vE İnsAnIYlA cEnnETİn 

Bu DÜnYADAKİ YAnsIMAsIDIr ADETA. Bu cEnnET DİYArIn HAvAsIYlA, 

DOĞAsIYlA, MAvİsİ vE YEŞİlİYlE ADETA BİrBİrİYlE YArIŞAn 10 GÜZEl 

KAsABAsInA YOlculuĞA çIKIYOruZ. 
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YAYLA cENNETİ ÇAMLıhEMŞİN
Rize’ye bağlı Çamlıhemşin deyince akla gelen ilk şey, Ayder 

Yaylası. Yaylaya Çamlıhemşin içinden geçerek ulaşıyorsu-

nuz. Ayder Yaylası’na çıkarken dünyanın korumada öncelikli 

200 ekolojik bölgesinden biri olan Fırtına Vadisi’nden geçi-

liyor. Fırtına Deresi’nde hem amatörler hem de profesyonel 

raftingciler için her türlü olanaklar mevcut. Daha da yukarı-

lara çıktıkça yaz ortasında kar görme fırsatını bile bulabilir-

siniz.

GÖLLER DİYARı BORÇKA
Artvin’in Borçka ilçesi, doğa açısından oldukça zengin. 19. yüzyıl başında bu-

günkü Aralık Yaylası’nın yakınlarındaki bir tepenin, heyelan sonucu derenin 

önünü kapatmasıyla oluşan Karagöl, her mevsim görülmesi gereken bir doğa 

harikası. Yaşlı ağaçlarla çevrili bölgede vaşak, boz ayı, çengel boynuzlu dağ 

keçisi, dağ tavuğu ve yırtıcı kuşlar yaşıyor. Gölde sandalla gezebilir, etrafını 

çevreleyen ağaçların yansımasını gölün içinden seyredebilirsiniz. Ayrıca, Ca-

mili Havzası (Macahel), Borçka’ya 50 kilometre mesafede, Dünya Bankası ve 

Küresel Çevre Fonu tarafından tehdit altındaki 25 bölgeden biri. Dünya Doğayı 

Koruma Vakfı (WWF) tarafından da izleniyor. 
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uzungöl’ün 
etrafı, 

reSimlerde de 
görüldüğü 
giBi evlerle 

doludur. Bunun 
nedeni geçmişte 

atalarımızında 
Su yanına ev 

yapmaSı.

BOTANİK BÖLGESİ uZuNGÖL
Trabzon’a 99, Çaykara’ya 19 kilometre uzak-

ta, deniz seviyesinden 1090 metre yüksekte 

bulunan Uzungöl, Türkiye’nin en güzel yerle-

rinden biri. Vadinin iki yanındaki yamaçlardan 

düşen kayaların Haldızen Deresi’nin önünü 

kapatmasıyla oluşmuş. Burada trekking, kuş 

gözlemi, botanik amaçlı turlar düzenleniyor. 

Dağlarda ayı, kurt, yaban keçisi, tilki, kafkas 

dağ horozu yaşıyor. Çam ve ladin ormanları 

görülmeye değer. Uzungöl’den güneye doğ-

ru Haldızen Yaylası ve Soğanlı dağlarına de-

vam edince 3 bin metre yüksekte karşınıza 

buzul gölleri çıkıyor: Balık, Aygır, Kara, Sarı, 

Pirömer, Buzlu, Koyun, Dipsiz, Hatalan, Sırri 

ve Kazıklı gölleri buzul sularıyla besleniyor.

SÜMELA MANASTıRı’NıN 
MEKANı MAÇKA
Trabzon’un Maçka ilçesi, Altındere köyün-

deki Sümela Manastırı’yla anılır. Altındere 

vadisine hakim Karadağ’ın eteklerinde sarp 

bir kayalık üzerine kurulu bu manastırın bir 

diğer adı da Meryem Ana Manastırı. De-

nizden bin 239, Altındere Vadisi’nden 300 

metre yükseklikte bulunuyor. Rivayete göre, 

Bizans İmparatoru I. Theodosius zamanın-

da (375-395) Atina’dan gelen Barnabas ve 

Sophronios isimli iki rahip tarafından kurul-

muş. Manastırın 18. yüzyılda birçok bölümü 

yenilenmiş, bazı duvarlar fresklerle süslen-

miş. 19. yüzyılda büyük binalar ilave edilmiş. 

Altı katlı manastır 72 odadan oluşuyor. Ne 

yazık ki freskler yer yer sökülerek alınmış. 

Sümela Manastırı’na 2 kilometrelik dik bir 

patikadan sonra 600 metrelik inişli çıkışlı bir 

dağ yolundan ulaşılıyor.
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ÜÇ BuRuNLu ŞEhİR TİREBOLu
Giresun’un 45 kilometre doğusundaki Tire-

bolu, M.Ö. 7. yüzyılda Miletoslular tarafından 

kurulmuş. İsmi “üç şehir” anlamındaki Tripo-

lis’ten geliyor. Bu adı, yan yana bulunan üç 

buruna veya Sen-Jan, Bedreme ve Andoz 

isimli üç kaleye bağlayanlar da var. Sen-Jan 

Kalesi Tirebolu’nun merkezinde denize doğru 

uzanan yarımadada yer alıyor. Denizdeki bir 

kaya üzerine kurulan kale, 13. yüzyıldan kalma. 

Tarihi çeşmeler ve 120-130 yıllık konakların ta-

rihi dokuyu hissettirdiği Tirebolu’da Yeniköy 

Camii, Çarşı Cami ve belediye hamamı, kıyıya 

yakın küçük bir adacığın üzerindeki taş ekmek 

fırını da görülmeye değer. Tirebolu’un koyları 

ve plajları da çok güzel. İlçenin batı girişindeki 

plaj kumuyla ünlü… Ayrıca, Tirebolu’nun yay-

lalarında trekking ve Harşit Çayı’nda kano raf-

ting yapılıyor.

KONAKLAR DİYARı SAFRANBOLu
Eski evleriyle ünlü Safranbolu, Orta Kara-

deniz’in en güzel şehirleri arasında yer alan 

Kastamonu’ya bağlı. 18. ve 19. yüzyıldan 

kalma Türk evleri mimarisi, işçiliği, aksesu-

arlarıyla turistlerin ilgi odağı. Restore edilen 

konakların bir kısmı otel, bir kısmı da resto-

ran ya da kafe olarak kullanılıyor. Konakla-

rın kapıları, kapı tokmakları bir müzeye ait 

parçalarmış hissini uyandırıyor. Arasta Çar-

şısı en turistik yeri… Safranbolu lokumunu 

tatmayı ve Cinci Hanı dolaşmayı unutmayın. 

Hıdırlık Tepesi’ne çıktığınızda muhteşem bir 

manzara sizi bekliyor olacak. Mutfak kültürü 

de önemli: Safranlı pilavı, cevizli yaprak hel-

vasını tadın. Safranbolu’ya gitmişken Eflani, 

Yörük Köyü, Ovacık’ı ve bastonlarıyla meş-

hur Devrek’i de ziyaret edebilirsiniz.

EgePlus 13

MEKAN



BATı KARADENİZ’İN 
ALTıN BOYNuZu AMASRA
Bartın’ın 17 km. kuzeyindeki Amasra, kuzeye 

doğru uzanan bir yarımada. Doğusundaki 

koya Büyük Liman, batısındakine Küçük Li-

man deniyor. Burası yazın hafta sonları po-

püler bir nefes alma yeri. Kumsallar, balıkçı lo-

kantaları, Çekiciler Çarşısı daima tıklım tıklım. 

Birçok pansiyon ve otel var ama ev pansiyon-

culuğu da çok yaygın. Romalılar döneminden 

kalan Amasra Kalesi, Cenova Şatosu, Roma 

dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı görmeye 

değer. Sahilden denize girebileceğiniz gibi 

günlük tekne turlarıyla yarımadanın keyfini de 

çıkarabilirsiniz. 

YEŞİLLE MAVİNİN 
KucAKLAŞTığı KASABA cİDE
Orta Karadeniz’in kıyısında, doğadaki bü-

tün renklerin buluşma noktasıdır Cide. Kas-

tamonu’nun Karadeniz kıyısındaki doğal 

güzelliğiyle, sıcak ve misafirperver Anadolu 

kültürü ile ünlü ilçesi ve aynı ilçenin merke-

zi kasabadır. Kilometrelerce uzanan sahili, 

kıyıya dimdik inen dağların önünde muhte-

şem güzellikteki koyları ve her yanı yemyeşil 

ormanlarıyla çok güzel bir sahil kasabasıdır. 

Yeşille mavinin kucaklaştığı bu kasabada, 

denizin sunduğu çeşitliliğin yanında orman-

larına yapacağınız gezilerin keyfini hiçbir 

yerde bulamayacaksınız. Cide köylerinde 

kahve değirmeni, karabiber değirmeni, çeyiz 

sandığı, tahta kaşık, sultan kayığı maketleri 

el sanatları dalında sayılabilecek önemli de-

ğerlerdir. 

cide 
kilometrelerce 

uzanan Sahili, 
kıyıya dimdik 

inen dağların 
önünde 

muhteşem 
güzellikteki 

koylar ve her 
yanı yemyeşil 

ormanlarıyla 
yazar rıfat 

ılgaz’a ilham 
kaynağı 

olmuştur.
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BATı KARADENİZ’İN 
BÜYÜLÜ SAhİLİ KERPE
Kerpe, Batı Karadeniz kıyısında son de-

rece güzel doğal güzellikleri olan küçük 

bir kıyı kasabası. Karadeniz’in en güzel 

koylarından ve falezlerinden oluşan kıyı 

şeridi her mevsim ziyaretçilerine muh-

teşem görüntüler sunuyor. Kandıra’ya 

10 km, İzmit’e 50 km. uzaklıkta masmavi 

deniziyle, sırtını çam ormanlarına daya-

mış şirin bir Karadeniz köyü olan Kerpe 

son derece elverişli bir coğrafi konuma 

sahip. Sadece Kerpe’deki eşsiz güzellik-

teki kayalıklar bile insanın buraya gelme-

si için sebep olabilir. Ayrıca Kerpe kaya-

lıklarında ilginç mağaralar da bulunuyor. 

Özellikle kayaların altındaki boşluklar, 

dalış sporu meraklıları için idealdir.

MAVİNİN PARıLDADığı YER… 
KuRucAŞİLE
Kurucaşile, Bartın şehir merkezine 52 km 

uzaklıkta Batı Karadeniz kıyısında şirin bir il-

çedir. Koyları, plajları ve dereleriyle Doğu Ka-

radeniz’in bir kopyası olan Kurucaşile, Zeytin 

ve Sandal burunlarıyla sınırlanan şirin bir kasa-

badır. Zengin doğa güzelliklerine sahip bir kıyı 

kasabası olan Kurucaşile’nin Kuzeyinde Kara-

deniz denizi, güneyinde Bartın ili, Doğusunda 

Cide ve batısında Amasra ilçeleri bulunur. Batı 

Karadeniz’in bu küçük ama şirin kasabası bir-

birinden güzel kumsalları ve tekne yapımıyla 

tanınıyor.  
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2014 SONBAHAR MODASI
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Yaz mevsimi sona ermek üzere son demlerini yaşıyor. 

Önümüzde üç ay sürecek kimi zaman yağmurlu KİMİ 

zAMAN BuLuTLu KİMİ zAMAN DA YAz MEvSİMİNİ 

ARATMAYAN PASTıRMA SıCAKLARıNıN YER 

ALACAğı HAzAN MEvSİMİ BİzLERİ BEKLİYOR. 

üller, danteller, kadifeler, ışıl-

tılı boncuklar, yelpaze ve el-

divenlerin renkli ve değişken 

dünyası olarak tanımlanan 

sokak modası toplumsal ve 

sosyal olayların bir yansı-

ması adeta... Bugün ise pazarlamanın önemli 

stratejilerinden biri...

Sözlükte moda kelimesinin anlamına baktığı-

mızda değişiklik gereksinimi veya süslenme 

özentisiyle toplum yaşamına giren geçici ye-

nilik tanımlamasıyla karşımıza çıkıyor. Moda, 

genelde sanayi sonrası çağa özgü bir olgu 

olarak düşünülse de gerçekte çok eskilere 

dayanıyor ve modanın doğuda doğduğuna 

inanılıyor. 

Zarafetle 
Şenlenecek

T

BU SONBAHARDA SOKAKLAR 

EgePlus 17

MODA



Mevsim geçişlerinde gözler önüne serilen so-

kak modası artık gelişen teknolojiyle birlikte 

tüm dünyada aynı anda harekete geçebiliyor. 

İşte bu sonbaharın yıldızları! 

SONBAhARıN OLMAZSA OLMAZı 
BLAZER cEKETLER
Hem kadın hem erkek modasının zamanı geç-

mez bir öğesi kuşkusuz ceketler. Şık ve kla-

sik ofis ortamları, rahat ve spor hafta sonu 

yemekleri, resmi iş görüşmeleri, kısacası ufak 

bir eforla şık ve klasik görünmek istediğiniz 

her anda ceketler başucunuzda olmalı. Spor 

şıklığın tamamlayıcısı kot ceketler iken ofis ve 

hafta sonu modasının yükselen trendi blazer 

ceketlerdir. Bin bir türde farklı modeliyle önü-

müzdeki sonbahar mevsiminin sokak modası 

olacak blazer ceketler kadın ve erkeklerin kur-

tarıcısı olacağa benziyor. 

BAhARıN BAŞ TAcı GÖMLEK 
ELBİSELER
Bahar dolaplarının baş tacı gömlek elbiseler 

hafifliği ve rahatlığıyla dikkat çekiyor. Her ka-

dının olmazsa olmazı, her stilin bir numarası 

elbiselere bu sezon desen oyunları damgasını 

vuruyor. Çiçeklerin enfes kokusunu, çizgilerin 

kendinden emin tavrı ile birleştiren elbise mo-

delleri bu sonbaharın vazgeçilmezi olacağa 

benziyor. 
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1950 SOKAKLARıNA DÖNÜŞ: DİZ 
ALTı KLOŞ ETEK
Bu sonbaharda rahatlığın ve şıklığın bir diğer 

trendi de diz altı kloş etekler olacak. Bir za-

manların vazgeçilmezi diz altında biten kloş 

etekler bu sezon altın çağını yaşayacak. Bu 

eteklerin en güzel yanı kullanım kolaylığı… Diz 

altı kloş eteklerin altına giyeceğiniz ayakkabı 

modelleriyle bürünmek istediğiniz tarzı rahat-

lıkla yakalayabilirsiniz. Babetlerle nostaljik bir 

hava yaratabilirken Bootie’ler ya da yüksek 

topuklu ayakkabılarla şık; çizmelerle de rahat 

ve şık bir havaya bürünebilirsiniz. 

DİKKAT ÇEKEN uZuN ŞAPKALAR
Geçen sonbahar bere modelleri çok popüler-

di. Şimdi sıra uzun şapkalara geldi. Sade, hatta 

sıradan bir kombinle birlikte uzun fötr şapka-

larınızı takın. Fötr şapkanız üzerinizdeki tek 

dikkat çeken parça olmalı.

hAYAT TARZıNıZı BELLİ EDEN 
“STATEMENT ÇANTALAR”
Bazı çantalar stiliniz hakkında bir şeyler söy-

lerken bazı trend parçalar sizin yerinize konu-

şur. Yazılı, mesajlı parçalar sonbaharın en etkili 

trendleri arasında. Üzeri yazılı çantalarınız si-

zin yerinize hayata karşı tavrınızı belli edecek. 
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cennetin provaSını 
YAŞATAn YErlEr

Hayallerin
   Ötesinde
TrAfİKTEn, YOĞun İŞ TEMPOsunDAn BİrAZ uZAKlAŞMAYA nE DErsİnİZ? 
İçİnDE YAŞADIĞIMIZ DÜnYADA öYlE YErlEr vAr Kİ İnsAnA cEnnETİn Bİr 
PrOvAsInI YAŞATIYOr ADETA. Dünyanın görülmesi gereken en güzel yerlerinin 

kimi mimarisiyle kimisi de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.  
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Bu tünelden 
hiç çıkmak 

iStemeyecekSiniz. 
20 farklı renkte 

ve 150 farklı 
türde çiçek 

şölenini mutlaka 
görmeliSiniz. 

AdJaponya’nın başkenti Tokyo’dan 

dört saat uzaklıkta Kitakyus-

hu şehrinde bulunan “Wisteria 

Tunnel”, ziyaretçilerini adeta 

büyülüyor. Dünya’nın görülmesi gereken en 

güzel on yerinden birisi olan Wisteria Tunnel, 

görenlerde ilk önce şaşkınlık, sonra hayranlık 

duygusunu uyandırıyor. Nisan ayının orta-

larında çiçeklenmeye başlayan bahçede, 

mor salkım çiçekler yukarılardan sarkarken, 

yürüdükçe beyaz çiçekler, yürüdükçe pembe 

çiçekler, mor, kırmızı, sarı şeklinde devam 

ediyor ve siz bu renk cümbüşünün içerisinde 

kayboluyorsunuz. 

Bu bahçede 20 farklı renk, 150 farklı tür çiçek 

görebilirsiniz. Çok yürüyüp yorulduğunuz-

da yol üzerindeki banklarda soluklanıp, bu 

muhteşem manzarayı daha bir sindire sindire 

kokusunu içinize çekebilirsiniz. “Dünya’nın en 

güzel tüneli” olarak adı geçen bu tünelden 

çıkmak istemeyecek, bir ömür boyu orada 

kalmayı dileyeceksiniz. Wisteria Tunnel’e git-

mek için en güzel zaman Nisan ayı sonu veya 

Mayıs ayıdır. Nisan ayında çiçekler açmaya 

başlıyor, bu bahçe büyüleyici bir güzelliğe 

bürünüyor. 

Dünyanın en güzel tüneli 

Wisteria Tunnel
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mimaride gelinen Son nokta huilo 
huilo otel… Bir yanardağda 
konaklamak hiç akılınızın ucundan 
geçer miydi?

B
azı mimarlar, yaratıcılıklarını kullana-

rak, alışılmış kalıpların dışına çıkarak 

etkileyici sonuçlara imza atıyor. 

Mimaride sıra dışı yapıtlar arasında 

mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri de 

Hotel La Montaña Mágica… Doğa ile iç içe 

olmayı sevenler için Şili’de bulunan Huilo Huilo 

Otel, volkan patlaması sonucunda oluşan 

doğal bir kalıntı içerisine inşa edilmiş. Yosun ve 

sarmaşıklarla kaplı otelin etrafı yağmur orman-

larıyla çevrili.

Hotel La Montaña Mágica, konaklama mekâ-

nından çok bir volkanı andırıyor. Tek farkı üze-

rinden lav yerine su püskürtüyor olması... Bu da 

otelin şelale gibi gözükmesini sağlıyor. Yemye-

şil bir dağın içerisinde yer alan otele ulaşmak 

için öncelikle sportif olmanız gerekiyor. Tabana 

kuvvet bir yürüyüşün ardından cesaret de 

gerekiyor. Çünkü otele havada sallanan ahşap 

köprüden inilerek gidiliyor. Otelin mimarisi sıra 

dışı olsa da sunduğu imkânlar diğer turizmcileri 

zorlayacak şekilde değil. Tek fark müşteriler için 

yürütülen hizmetlerin doğal olması. Örneğin 

golf oynamak isteyenler, suni çim yerine doğal 

arazi üzerinde spor aktivitelerini gerçekleş-

tirme imkânına sahipler. Bu arada daha otele 

gelirken gözü pek olması gereken müşteriler, 

bu cesaretlerini konaklamak isteyecekleri süre 

boyunca göstermek zorunda kalabilirler. Zira 

hiç beklemedikleri anda karşılarına dünyanın en 

küçük ayıları çıkabilir.

Meson del Bosgue restoranda Şili’ye özel bir 

lezzet olan “pastel de papas” yani patates tartı-

nı mutlaka tatmalısınız. 

Yanardağda konaklama keyfi 

La Montaña Mágica
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C
rooked Ormanı, Polonya’nın kuzey 

batısında bulunan bir kasabada 

yaklaşık 400 tane çam ağacından 

oluşan bir koru. Yalnız bu çam 

ormanları benzerlerinden bir hayli farklı… Bu 

ormanda bulunan çamların gövdeleri belli bir 

uzunluktan sonra 90 derecelik bükülmeyle 

eğri bir şekilde büyüyor. Bu bölgede yaşa-

yanlar, ağaçların 10 yaşından sonra bükü-

lerek uzadığını söylüyor. Neden bu şekilde 

büyüdükleri henüz tespit edilemedi. 1930 

yılında Almanya İmparatorluğu’nun Pome-

ranya iline bağlı olan bölgede dikilen ağaçla-

rın ne insan ne de bir makine faktörüyle bu 

hale getirilemeyeceği incelemeler sonucunda 

belirlendi.

dünyada 
eşi Benzeri 

olmayan Bir 
orman crooked 

çam ormanı… 
eSrarengiz Bir 

şekilde eğri 
Büyüyen çamları 

mutlaka yakından 
görmeliSiniz. 

Crooked Ormanı

Görenleri şaşırtıyor
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U
krayna, Klevan’da bulunan aşk 

tüneli masallardan fırlamış bir 

görüntüyü andırıyor. Bir demir 

yolunun üç kilometrelik bölümü, 

muhteşem güzelliğiyle insanlara kendilerini 

rüyadaymış gibi hissettiriyor. Ukraynalılar, bu 

tünele Aşk Tüneli diyor. Tünel, Klevan şehrin-

den 7 km uzaklıkta bulunuyor. Günde üç kez 

kullanılan bu tünel orman işçilerine hizmet 

ediyor. Tünelin ilk fotoğraflarının büyük bölü-

mü Oleg Gordienko’ya ait. Gordienko, tünelin 

her mevsim fotoğraflarını çekerek bu doğal 

mabedi belgelemiş ve namının dünyada hızla 

yayılmasını sağlamış. 

Ağaçların arasından giden demir yolu, özel-

likle ilkbaharda ağaçların yeşillerle kaplan-

masıyla bambaşka bir güzelliğe kavuşuyor. 

Özel mülkiyete ait demir yolu, Klevan şehri 

yakınlarındaki kereste fabrikasına günde üç 

defa yük taşınmasında kullanılıyor. Romantik 

bir gün geçirmek isteyenler yeşeren ağaçların 

tren toluna sarkmasıyla oluşan eşsiz görüntü 

için buraya geliyor. Bölgedeki inanışa göre 

burada dilek tutan herkesin dileği gerçekleşi-

yor. Aşıkların uğrak yeri olmaya başlayan aşk 

tünelini görmek için dünyanın bir çok ülkesin-

den aşıklar Ukrayna’ya akın ediyor.

Bu tren yolu 
eSkiden Bir Sunta 
faBrikaSına 
gitmek için 
kullanılıyormuş 
fakat şimdilerde 
daha çok genç 
aşıkların uğrak 
mekanı… Aşk Tüneli Bir 

rüyada 
aşk
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B
lue Lagoon, mavi göl ya da mavi lagün; İzlanda’nın Reykjanes 

bölgesindeki Grindavik köyünde bulunan jeotermal özellik-

te bir kaplıca... Ülkenin turistik açıdan en fazla rağbet gören 

yeri olan mavi göl, başarılı işletmelerin misafirlerine sunduk-

ları ayrıcalıklar ile dünya tarafından tercih edilen bir şifa merkezi haline 

dönüşmüş. Kaplıcanın yıl boyunca ortalama 37-39 derece arasında 

değişen sıcak sularının yanı sıra silis ve sülfür bakımından da çok zengin. 

Birçok deri hastalığına iyi gelmesinin yanında özellikle sedef hastalığı-

na sahip kişilerce tercih ediliyor. Bölgede hızla gelişen turizmin etkisi 

Blue Lagoon

Doğa harikası bir şifa kaynağı
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Bu göl hem kaplıca hem de 
filmciler, fotoğrafçılar 

için Bir doğa harikaSı…

ile konaklama imkanları da bir çok misafiri 

memnun edecek düzeye erişmiş. Mavi gölde 

kontaminasyonun engellenmesi amacı ile göl 

sularına girmeden ve çıkarken kıyafetsiz duş 

alma zorunluluğu bulunuyor. Bölgede ayrıca 

cilt ve deri hastalıkları araştırma ve geliştirme 

merkezleri de bulunuyor.

Mavi lagün, bir jeotermal enerji santrali olan 

“Svartsengi” tarafından besleniyor. Lagüne 

her iki günde bir su takviyesi yapılıyor. Bu 

santral vasıtası ile lav akıntılarına oldukça 

yakın olan sıcak su kaynağı elektrik üreti-

minde kullanılıyor. Mavi Lagün, filmcilerin ve 

fotoğrafçıların gitmekten vazgeçemedikleri 

yerlerin başında geliyor. 



Sıa home
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ANDY WARHOL’UN MİRASININ  
DEKORASYONDAKİ YANSIMASI

POP
ArT

1960’lı yıllarda ortalığı 
kasıp kavurmuştu. Aradan 
uzun yıllar geçmesine 
rağmen hala rağbet 

görüyor. Eğlenceden hoşlanıp, 
renkleri sevip, biraz da 
geçmişe bağımlıysanız evinizin 
dekorasyonunu değiştirme 
zamanı geldi. Andy Warhol’un 
Marilyn figürü ile özdeşleşen 
pop art stili evinize yepyeni bir 
kimlik kazandıracak. 
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Modada olduğu gibi dekorasyonda 
da geçmişe yolculuk başladı. 
1960’lı yılların en eğlenceli, renkli 
karikatürize edilmiş olan stil evinize 
farklı bir boyut kazandıracak. 
1960 ve 1970’lerde Pop-Art genel 
tasarım dilinde; alaycılık, gündelik 
objelerin farklı yorumlamaları, 
bir renk ve doku karnavalı 
olarak tanımlanan stilin en 
belirgin özelliği sloganlar 
ve karışık renkler olarak 
bahsedilebilir. 

Dekorasyon stilleri 
arasında en cesur stil 
olarak kabul edilebilecek 
pop art stilini eve 
uygulayabilmek için biraz 
cesur olmak gerekiyor. 
O yüzden mobilya 
seçiminde bol bol canlı 
renkleri tercih etmelisiniz. 
Pembe, fuşya, sarı, 
kırmızı ve yeşil tonlarını 
birbiri ile harmanlayarak 
kullanabilirsiniz. 
Mobilyada biraz daha 
mat renkleri tercih 
etmeyi düşünüyorsanız, 
saymış olduğumuz 
renkleri ev tekstil ürünleri 
kategorisinde kullanarak 
aradaki dengeyi 
sağlayabilirsiniz.
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Bu tarzın hakim olduğu 
evlerde dilediğiniz 
kadar poster 
kullanabilirsiniz. 
Posterin yanı sıra 
karikatür ve slogan 
içeren aksesuarlar 
da olmazsa olmazlar 
arasında yer alıyor. 
Evinizi dekore ederken 
kullanacağınız aksesuar 
ve mobilyaların fazla göz 
yormamasına özen gösterin. 
seçmiş olduğunuz mobilya 
ve aksesuarlar aşırı derecede 
göz yormadığı takdirde şirin 
ve şık bir dekorasyona imza 
atabilirsiniz. 

Aydınlatma konusunda genel 
aydınlatmadan ziyade bölgesel 
aydınlatma için kullanılan abajuru 
tercih edebilirsiniz. Abajur 
seçiminde de baskılı abajurleri 
kullanabilirsiniz. 
çok hareketli, rengarenk bir bir 
tasarımdan hoşlanmıyorsanız pop 
art evin geneline uygulanabilecek 
bir stil değil. Evinizin belli 
odalarında ya da bölümlerinde bu 
stilden yararlanabilirsiniz. Bir yastık, 
bir halı, koltuğun üzerine atılmış 
bir koltuk şalı ile stilin eksik kalan 
parçalarını tamamlayabilirsiniz. 
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LÜKSÜ
HİSSETMEMEK

İmkansız
ÖÖyle arabalar var ki onları araba statüsüne koyup tanımlamak 

çok doğru değil aslında. rahatlığı karşılaştırıldığında evi 
aratmayan, motor gücü denildiğinde uçağı aratmayan, kendine 
münhasırlıkta burun buruna rekabetin yaşandığı tasarım 
harikaları tutkunun yıllardır sona ermeyen adresi…
İnsanoğlunun ayağını yerden kesen arabanın icadını diğer 
buluşlardan ayrı tutmak gerekiyor. çünkü bu dört tekerden 
oluşan mucize diğer buluşlar gibi sadece bir kişinin vasiliği 
altında olan bir icat değil. Otomobilin başlangıcından bugünkü 
mükemmel, gelişmiş durumuna ulaşabilmesi, değişik kişilerin 
fikirleri ve aşamalarla gerçekleşmiştir. 
Zaman içinde büyük değişimler geçiren, insanlar için sadece 
hayatı kolaylaştıran bir araç değil aynı zamanda hayatlarının bir 
parçası haline dönüşen araba bugün adeta bir tutku. Tasarımı, 
sağlamlığı, lüksü ve rahatlığı ile adeta insanların evlerinden sonra 
ikinci konaklama adresleri… 
Hiçbir zaman değerini yitirmeyecek klasiklerin yanı sıra modern 
çizgide hızı, lüksü ve gösterişi temsil eden bin bir türlü çeşidi 
bulunuyor. öyle ki bu modern dört tekerler dudak uçuklatacak 
rakamlara sahiplerine teslim ediliyor. 
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Bentley EXP 9 F, cesur, dinamik ve spor bir tasarım. Yeni 

Bentley SUV’un iç mekanında kullanılan ahşap, deri gibi 

geleneksel el yapımı malzemeler ve alüminyum, bronz, 

bakır-çinko-kalay karışımı gibi parlak metaller İngiliz lüksü 

hissini yansıtıyor. Ancak kullanılış biçimleri yeni ve çağdaş 

bir iç mekân ortamı meydana getiriyor. Yumuşak doku-

nuşlu deri, yüksek düzeyde dayanıklı yüzeylerle kontrast 

oluşturuyor. Konsept otomobilin koltuk sırtları, tavan üst 

kenarları ve yükleme alanında eyer derisi kullanarak de-

nemeler yapıldı, analog çerçeveler ve kadranlar ise TFT 

‘sanal’ gösterge düzeni ile eşleştirildi. Lüks ipek yünlü pas-

paslar dahi çift taraflı - sürücüler ve yolcular doğa içine bir 

seyahat planlıyorsa bir tarafı, dayanıklı fitilli eyer derisiyle 

tamamlanmış. EXP 9 F oturma düzeni 4+1 olup, arka kol 

dayama kaldırıldığında şampanya ve kadehler için bir so-

ğutma bölmesi ortaya çıkıyor. 

Tutku, teknoloji ve fütüristik dizayn bu araçta birleşiyor. LaFerrari, 2013 yılının mart ayında cenevre 
Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Ferrari’nin altıncı “supercar”ıdır. Special Limited Series kapsamında 
yalnızca 499 adet üretilen araç, elektrik motoru taşıması bakımından Ferrari tarihinde bir ilktir. 
LaFerrari toplam 963 hp güce sahip. 800 hp gücünde, 6,3 L V12 direkt enjeksiyonlu benzinli motoru bulu-

nuyor. Buna ek olarak, 163 hp (120 kW) gücünde elektrik motoru vardır ve bu motor Formula 1’de kullanılan 

HY-KERS sistemini kullanmaktadır. LaFerrari, 0-100 km/s’yi 3 saniyenin altında bir sürede gerçekleştiriyor. 

LaFerrari’nin 200 km/s hıza çıkması ise 7 saniyeden az bir zaman alıyor. Maksimum hızı 350 km/s’tir. Boş 

ağırlığı, dayanıklı ve hafif karbonfiber şasisi sayesinde 1270 kg’dır. Yakıt tüketimi 100 km’de 15 L’yi buluyor. 

Fiyatı ise 1,69 milyon dolar…  

LÜKSÜN DEğİŞMEYEN ADRESİ BENTLEY

hıZ DENİNcE AKLA FERRARİ GELİR

İmkansız
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Aston Martin’in en önemli modeli olan Vanquish’in karşımıza çıkan son örneği Vanquish 
Volante. Vanquish Volante, One-77’den ilham alan uzun yan çizgileriyle dikkat çekerken 

hem serinin hem de Aston Martin’in simgeleşmiş tasarım hatlarını koruyor. Vanquish Vo-

lante, tüm zamanların en pahalı Aston Martin modellerinden biri. Bu model ayrıca İngiliz 

otomobil üreticisinin 100 yıllık tarihi boyunca ürettiği tamamen karbon fiber gövdeye sa-

hip ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Henüz 12 yıllık bir geçmişe sahip olan Aston Martin 

Vanquish, şimdiden, 100 yıllık bir geçmişi geride bırakan ve dünyanın en prestijli otomobil 

üreticilerinden biri olan Aston Martin’in tarihinde önemli bir yer edinmiş durumda. İngiliz 

otomobil üreticisini ihtiyaç duyduğu simge model olmayı başaran Vanquish’in daha uzun-

ca bir süre piyasada olacağı ve adından sıklıkla söz ettireceği kesin.

ASTON MARTıN’İN GuRuR KAYNAğı: VANquıSh

LAMBORGhİNİ’NİN SON hARİKASı huRAcAN
horacan, daha yenilikçi tasarım, daha güç-
lü motor ve daha iyisi için üretilmiş süper 
spor otomobil. Model tasarım anlamında 

oldukça kışkırtıcı. Lamborghini Huracan 

gücünü 5.2 litre V10 motordan alıyor. Bu 

motor 610 bg güç değerine sahip. Lambor-

ghini Huracan 0-100 Km/s hızlanmasını 3.2 

saniyede tamamlıyor. 

Lamborghiyi efsane yapan öğelerden biri 

de motor seçimi. İtalyan marka bu araçta 

da 5.2 litrelik 10 silindirli dev motora yer 

verdi. Araçta 7 ileri çift kavramalı yarı oto-

matik şanzımana yer verildi. Gallardo mo-

delinin yerini alacak olan Huracan, sağlam 

veliaht olduğunu sadece tasarımı ile değil 

motor gücüyle de gösteriyor. Öyle ki en 

güncel Gallardo modeli şuan 570 beygir 

ve 540 nm tork güç değerlerine sahipken, 

Lamborghini huracan teknik özellik-

leri daha fazlasını sunuyor. 

Maksimum hızı ise 325 

km/s. 
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DÜNYANıN EN PAhALı ARABASı 
KOENıGSEGG ccX

Sınırlı sayıda özel müşteriye sahip bir marka olan Koenigsegg İsveçli. Koenigsegg CCX modeli, dün-

yanın en hızlı araçları içerisinde ilk beşte yer alıyor. Yılda 18 ila 20 arasında değişen satış rakamlarına 

sahip bir araç. Markanın Türkiye’de sadece bir satışı bulunuyor. Koenigsegg’in CCX modelinin fiyatı 

1.6 milyon Euro… Arabanın özellikleri ise hız tutkunlarını şaşırtacak cinsten. 0-100 km mesafeye 3.1 

saniye gibi kısa bir zamanda ulaşıyor. 1018 beygir gücüne sahip olan Koenigsegg CCX, toplamda da 

1250 kg geliyor. Koenigsegg, Ferrari ve Bentley gibi markalar arasında çok iddialı bir marka olduğu-

nu bu modeliyle kanıtlıyor. 

PORSchE’uN SON YıLDıZı MAcAN

Porsche’nin Leipzig’deki fabrikasında üretilecek olan yeni Macan, her ne kadar BMW, Mercedes ve 

Audi’nin benzer boylardaki araçları X3, GLK ya da Q5’e de rakip olacakmış gibi görünse de, süper 

lüksler seviyesinde uzun süre rakipsiz bir model olarak yarışacak. Macan S modeli, 340 hp güç üre-

ten 3 lt hacimli V6 biturbo motora ve ayrıca elektronik harita kontrollü çok plakalı kavrama sistemini 

barındıran bir aktif dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Bu dört tekerlekten çekiş sistemi, tüm 

Macan versiyonlarında mevcut. Yedi ileri vitesli çift kavramalı şanzıman, motor gücünü gerektiği 

anda ve çekiş gücünde neredeyse hiç kesinti olmaksızın aktarıyor ve aracın 0’dan 100 km/h hıza 5,4 

saniyede (opsiyonel Sport Chrono paketi ile 5,2 saniyede) ulaşabilmesine imkan sağlıyor. Macan S 

modeli azami 254 km hız yapıyor, NEDC yakıt tüketimi değerleri ise 9,0 ila 8,7 litre/100 km arasında 

ve bu değerler 212 ila 204 g/km CO2 emisyonu seviyesine karşılık geliyor.
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KuZEY HOllYWOOD’DA YEr AlAn fArMDAlE AvE WHİPPlE 

russEll MİMArlIK ŞİrKETİ TArAfInDAn HAYATA GEçİrİlMİŞ 

KusursuZ Bİr PrOjE fArMDAlE AvE, EsKİDEn KAlMA HArABE 

Bİr YAPInIn rEsTOrAsYOnu İlE MODErn MİMArİ İçErİsİnDE 

KEnDİsİnE YEr BulMuŞ ADETA HuZuru çAĞrIŞTIrAn çAĞDAŞ 

Bİr PrOjE. 

DÜŞLERİNİZE 
DAİR NE 
VARSA…
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mimarlar 
projeyi 
şekillendirirken 
ev Sahiplerinin 
Bu iSteklerini 
Büyük Bir 
incelikle 
taSarımın her 
Bir ayrıntıSına 
yanSıtmayı 
Başarmışlar. 

v 1930 ve 1950 yıllarıyla tarihle-

nen dört ayrı bölümden meydana geliyor. 

Orijinalin aksine evin sahibi projenin mi-

marlarından içinde daha rahat bir şekilde 

hayatlarını sürdürecekleri konforlu ve fonk-

siyonel bir ev yaratmalarını istemiş. Çocuk-

ları olan ev sahipleri çocuklarının da içinde 

rahat hareket edebilecekleri onların kendi-

lerini güvende hissedebilecekleri aynı za-

manda çalışırken de maksimum sessizliğin 

sağlanabileceği tatil evi ambiyansına sahip 

bir ev hayalleri olduğunu mimarlara anlat-

mışlar. Mimarlar projeyi şekillendirirken ev 

sahiplerinin bu isteklerini büyük bir incelikle 

tasarımın her bir ayrıntısına yansıtmayı ba-

şarmışlar. Bir tatil evi konsepti çerçevesinde 
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Ave, tropikal bir görselliğe sahip sıcak ve 

modern bir tasarım olarak göz dolduruyor. 

Açık kat planına sahip olan Farmdale Ave,-

kullanılan taş ve çini sayesinde orijinal çizgi-

si olan geleneksellikten uzaklaşarak modern 

bir havaya bürünmüş. Bahçede yer alan taş 

ve kaya parçalarıyla sınırlandırılmış havuz ve 

biraz ötesinde bulunan şelale ile suyun ra-

evin genelinde 
kullanılan 
ahşapla uyumlu 
tonlar ile 
dekoraSyon 
konuSunda 
karışıklığın da 
önüne geçilmiş. 

yeniden tasarlanan Farmdale Ave, moder-

nin klasikle buluştuğu sıra dışı çizgiye sahip 

bir ev olarak karşımıza çıkıyor. 

hAVuZ huZuRA DAVET EDİYOR
Mimarların yoğun bir şekilde ahşap ve cam 

kullanarak yeniden tasarladıkları Farmdale 
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ahşap ve tonları,  evin 
Bütününde kendini 
göSteriyor. Bir tatil evi 
havaSı yaratma amacı ile 
mimarlar, mekanların 
her noktaSında huzur ve 
dinginlik veren renkleri ve 
malzemeleri tercih etmiş. 
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hatlatıcı etkisinden yararlanarak eve huzurlu 

bir hava katılmış. Bir yansıtıcı görevi de gö-

ren havuz sayesinde akşamları ay ışığının ve 

yıldızların olanca görkemi evin hemen he-

men her yerinde kendisini hissettiriyor. 

FONKSİYONEL VE SADE
Evin oturma odasında kullanılan boydan 

boya pencereler ile gün ışığından azami de-

recede faydalanmak esas alınmış. Yine bu 

sayede iç ve dış mekan algısı kırılarak bir ge-

çişlilik sağlanmış. Evin genelinde kullanılan 

ahşapla uyumlu tonlar ile dekorasyon ko-

nusunda karışıklığın da önüne geçilmiş. Evin 

her yerinde olduğu gibi tavanda da ahşap 

kaplamalar ve kirişler kullanılarak eve farklı 

ve sıcak bir hava katılmış. Minimum eşya ile 

dekore edilen yatak odaları bu sayede ol-

dukça ferah bir hale gelmiş. Ahşap ve ahşap 

tonlarındaki dekorasyon elemanlarına yer 

verilen evin mutfağı da fonksiyonellik esas 

alınarak kurgulanmış. Bu amaç doğrultusun-

da mutfak tezgahı ve pişirme ünitelerinin 

yer aldığı bölüm birbirine yakın konumlan-

dırılmış. Evin hemen hemen tüm odalarında 

fonksiyonellik ön planda tutulmuş. 

Projenin Adı: 

Farmdale Ave

Mimarlık Şirketi: 

Whipple Russell 

Architects

Mimar: Whipple Russell

Proje Yılı: 2006



BATIŞEHİR’DEN 
EV ALMAKLA 

ÇOK DOğRu BİR 
KARAR VERDİK

EREN AİLESİ

“BuRASı hER ıRKTAN, hER 
DİNDEN İNSANı BuLABİLEcEğİNİZ 

KOZMOPOLİT BİR SİTE. Bu 
DA BATıŞEhİR’İN İNSANLARıN 

BEKLENTİLERİNİ DOğRu OKuMuŞ BİR 
PROJE OLDuğuNu GÖSTERİYOR.” 

DİYEN KAAN VE AYSuN EREN 
ÇİFTİ İLE KEYİFLİ BİR SOhBET 

GERÇEKLEŞTİRDİK. 
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Batışehir’den daire alma süreciniz 
nasıl gelişti? size buradan ev alma 
kararı verdirten itici güç neydi? 
Batışehir’de yaşamaya karar ver-

meden önce doğru projeyi bulmak adı-

na onlarca proje gezdik. Bizim en büyük 

hayalimiz bir bahçe katına sahip olmaktı. 

Dolayısıyla da ev bakarken ilk kriterimiz 

de içinde kendimizi mutlu hissedeceğimiz 

bir bahçe katı bulabilmekti. Bu ve benzeri 

nedenler ve Cem Bey’in (Satış Yetkilisi) de 

adeta bir arkadaş, bir dost gibi doğru yön-

lendirmeleri sayesinde Batışehir’den ev al-

maya karar verdik.

Evi aldıktan sonraki süreç de sizin istediği-
niz çizgide mi devam etti? Şu anda yaşamı-
nız burada devam ettiriyorsunuz. Memnu-
niyetiniz ne oranda? Proje beklentilerinizi 
karşılayabildi mi? 
Genelde Türkiye’de hayata geçirilen birçok 

projede pek çoğumuzun birebir karşılaştığı, 

pek çoğumuzun da en azından yakın çevre-

sinden duyduğu şey, satış sonrasında yaşanan 

ilgisizlik olur. Yani firma satışı gerçekleştirmiş, 

istediğine kavuşmuş ve bir kenara çekilmiştir. 

O saatten sonra siz beklenti, ihtiyaç ve talep-

lerinize muhatap bulmakta zorlanırsınız. An-

cak bu Batışehir’de böyle olmadı. Ege Yapı 
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güzel bir peyzajın eşlik ettiği bir tatil köyüne 

gelmiş gibi hissediyorsunuz ve bir anda bütün 

yorgunluğunuzu atıveriyorsunuz. Bunun ya-

nında biz aile olarak site yaşantısını da seviyo-

ruz zira tüm olanaklar elinizin altında oluyor. 

Gün içinde havuzuna giriyorsun, alışveriş mer-

kezi ayaklarının altında, misafirlerini ağırlıyor-

sun, adeta bir kale gibi korunuyorsun, sokak-

ların tertemiz, çocukların güvenle sokaklarda 

koşturuyor, daha ne olsun? Burası her ırktan, 

her dinden insanı bulabileceğiniz kozmopolit 

bir site. Bu da Batışehir’in insanların beklenti-

lerini doğru okumuş bir proje olduğunu gös-

teriyor. Biz projeye ilk yerleşen ailelerdeniz. 

Proje bittikten sonra daha cıvıl cıvıl bir yer 

olacak. Dolayısıyla kiralamalar vs. artacağı için 

daha fazla prim yapacaktır. Batışehir’den ev 

almakla çok doğru bir karar verdik. İleride ver-

miş olduğunuz karardan dolayı daha da mutlu 

olacağımıza inanıyorum. 

Batışehir oldukça büyük bir proje. Bu ne-
denle Ege Yapı’nın projeyi bitirip bitireme-
yeceğine dair herhangi bir olumsuz yargı 
oluştu mu sizde?
Neticede yıllardır büyük bir özveriyle yapmış 

olduğum birikimi aktaracağım bir proje olaca-

ğı için ön araştırma safhasında oldukça ince 

eleyip sık dokudum. Ege Yapı’nın şirket pro-

filini inceledim. Yurtdışında gerçekleştirmiş 

olduğu projelere baktım. İncelemelerim sonu-

“Biz Batışe-
hir’den öyleSine 

memnun kaldık 
ki en az 10 arka-

daşımızın daha 
projeden ev 

almaSına veSile 
olduk.”

Ege Yapı yetkilileri her türlü 
isteklerimizi sabırla dinleyip, çözüme 
kavuşturmaya çalışıyorlar.

yetkilileri bu konuda da bizi hayal kırıklığına 

uğratmadı. Her türlü isteklerimizi sabırla dinle-

yip, çözüme kavuşturmaya çalıştılar. Örneğin 

biz proje sakinleri olarak firma yetkililerinden 

güvenliğin artırılmasını istedik. Onlarda bizim 

isteğimizi ikiletmediler ve hemen mobil gü-

venlik ekiplerini güvenlik birimine dahil etti-

ler. Bu bizim için son derece önemliydi çünkü 

dinlendiğimizin ve her şeyden önemlisi de dik-

kate alındığımızın açık bir göstergesiydi. Yani 

sattık, bitti demediler. 

Peki, yatırım olarak düşündüğünüz de Batı-
şehir’den ev almakla akıllıca bir iş yapmışım 
diyebiliyor musunuz? 
Batışehir henüz tamamlanmamış bir proje 

olmasına rağmen, benim bugün itibariyle ka-

zancım yüzde 40’lara yakın diyebilirim. Gerek 

projenin lokasyonu, gerek sosyal olanakları, 

gerek peyzajı, gerekse de mimari tasarımı ola-

rak Batışehir, bölgede bir benzeri olmayan bir 

proje. Bu bir kere sizin evinizin değerinin yu-

karı çekilmesine neden oluyor. Bunun yanında 

burası bir tatil köyü havasında, İstanbul gibi 

oldukça yorucu bir şehrin ortasında işinizden 

çıkıp evinize geldiğinizde kendinizi oldukça 
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cunda hem finansal, hem de teknik açıdan Ege 

Yapı’nın bu projenin altından kalkabileceğine 

inandım. Elbette projelerde bir takım risklere 

ve dış faktörlere bağlı olarak sapmalar olabilir 

ancak biz beklentilerimize yanıt bulduk. Özet-

le Ege Yapı’dan ev alma kararımız sonucunda 

ne mutlu ki hayal kırıklığı yaşamadık.

“Batışehir henüz tamamlanmamış bir proje olmasına rağmen, benim bugün 
itibariyle kazancım yüzde 40’lara yakın diyebilirim. Gerek projenin lokasyonu, 
gerek sosyal olanakları, gerek peyzajı, gerekse de mimari tasarımı olarak 
Batışehir, bölgede bir benzeri olmayan bir proje.”

eşinize, dostunuza bu memnuniyetinizi iletip, 
onları projeden ev alma konusunda teşvik 
ettiniz mi?
Ben bu projeyle buradan ev sahibi olan bir 
arkadaşım vasıtasıyla haberdar oldum. Biz 
daireye yerleşince bizi ziyarete gelen arkadaş-
larımız, aile dostlarımız da bizim yaptığımız 
yatırımdan dolayı ne kadar memnun olduğu-
muzu yakından görme şansına sahip oldular. 
Biz Batışehir’den öylesine memnun kaldık 
ki en az 10 arkadaşımızın daha projeden ev 
almasına vesile olduk. 
henüz tamamlanmamış bir proje olmasına kar-
şın tüm beklentilerime optimum bir biçimde 
cevap bulabiliyorum. proje tamamlandığında 
daha da kusursuzlaşacağına inanıyorum.
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mark Cuban, Lübnan asıllı bir Ya-

hudi ailenin çocuğu olarak Ame-

rika’nın Pittsburgh kentinde 1958 

yılında doğar. Çok erken yaşlarda 

iş hayatına atılır. Cuban’ın başarılı bir iş avcısı 

olacağı daha o zamanlardan belli olur. Henüz 

12 yaşındayken sokağındaki çöplerin iyi paket-

lenmediğini gözlemler ve hemen ilk iş girişimi-

ni gerçekleştirir. Babasının verdiği harçlıklarla 

sağlam çöp torbaları alır ve bu torbaları pa-

zarlar ve Cuban’ın başarı hikayesi burada baş-

lar. Tebrik kartları, pul alıp satma ve yaşadıkla-

rı sokakta dağıtımı olmayan hobi dergilerinin 

satışıyla arz-talep ağını geliştiren Cuban, o 

kadar başarılı olur ki biriktirdiği paralarla kendi 

eğitim masraflarını üstlenir ve Indiana Üniver-

sitesi’nde işletme eğitimi alır. 

yahoo’nun cuBan’ı keşfi 
ve ilk Büyük Başarı

Cuban’ın üniversiteyi bitirdiği 80’li yılların baş-

GİRİŞİMCİ RuHuN 
vÜcuT BulMuŞ HAlİ…

larında Amerika yeni bir çılgınlığın eşiğindedir. 

Bilgisayar denilen çılgınlık her yerdedir. Girişim 

avcısı Cuban, beş arkadaşıyla birlikte kurduğu 

“Microsolutions” isimli şirket vasıtasıyla bu ala-

na adım atar. İlk milyonlarını da bu şirketten 

kazanır. IBM ve Apple gibi şirketler, Microso-

lution’ın müşterileridir. İlk kurduğu şirket olan 

“Microsolutions”ı “Compuserve”e satması ise 

Cuban’ın ilk milyon dolarlık alışverişidir. Bu 

tarihten sonra hep şirket kurup sonra da sa-

tacaktır. Ancak Cuban için en önemli dönüm 

o, Bir girişimci, 
o, Bir BaSketBol 
takımı patronu, 
o, Bir pazarlama 
guruSu, o, Bir 
hayırSever ve 
o, 2,4 milyar 
dolarlık 
Servetiyle forBeS 
milyarderi…

girişimci, ceSur yatırımcı, hayırSever, BaSketBol takımı patronu, 
pazarlama guruSu… 10 parmağında 10 farklı iş dalı denilebilecek amerikalı 

milyarder mark cuban’ı tanımlıyoruz. nBa takımı dallas mavericks’i satın 
alarak takıma şampiyonluğu tattıran, amerika’nın en büyük şov kompleksi 

landmark theatres’ın, film şirketi magnolia pictures’ın ve eğlence kanalı aXS 
tv’in sahibi mark cuban, spor başta olmak üzere pazarlama, reklam, internet 

ve televizyon alanında yaptığı yatırımlarla fenomen haline gelen bir yatırımcı.
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noktası ise bir müşterisinin “Bilgisayar üzerin-

den radyo dinleyebilir miyiz?” sorusu olur ve 

asıl öykü başlar. 

Cuban, Microsolutions’ın Compuserve’e sa-

tışından kazandığı tüm parayı tek bir yatırım 

için harcar. İnternetten radyo dinlenmesini 

sağlayan “broadcast.com”un kuruluşu yeni bir 

dönemin başlangıcı olur ve bu dönemi “stre-

aming video” teknolojisiyle internet-tv projesi 

izler. Bu iki büyük başarı Cuban’a 6 milyar do-

larlık bir servet kazandırır. “Yahoo!” teklif su-

narak şirketini satın alır. Bu satışla hem şirkette 

çalışan 300 kişi milyoner olur hem de Cuban 

payına düşen 1,9 milyar dolarıyla genç milyar-

derler arasına adını yazdırır. Cuban, ilk büyük 

servetiyle bugün eşi ve üç çocuğuyla birlikte 

yaşadığı 24 bin metrekarelik dev malikâneyi 

satın alır. Hatta hızını alamayıp o dönemin en 

büyük internet alışverişini yaparak internetten 

nBa hakemlerine 
Sinirlenen marc 

cuBan, nBa 
hakemlerinden 

daha iyi 
olduğunu iSpat 

etmek için harlem 
gloBetrotterS’ın 

maçlarını 
yönetmenin yanı 
Sıra hakemliğini 

Beğenmeyip 
“maç değil, faSt 

food tezgahı 
Bile yönetemez” 

diyenlere inat 
faSt food 
reStoranı 

Satın alarak 
taraftarlara 

Bedava 
hamBurger 

dağıtır.

dev bir jet satın alır. Bu alışveriş onu Guinness 

Rekorlar Kitabı’na taşır. 

ve küllerinden Bir takım doğar

Bir basketbol aşığı olan Cuban, ilk milyar dola-

rıyla taraftarı olduğu Dallas Mavericks takımı-

nı satın alır. Cuban’ın taraftarı olduğu Dallas, 

NBA’in en kötü takımlarından biridir 1990’lı 

yıllarda…  Ancak takımın kaderi Cuban’ın Dal-

las’ı 285 milyon dolara satın almasıyla değişir. 

Cuban, milyon dolarları bizzat sahibi olduğu 

Dallas’a akıtmaktan çekinmez. Ve 2001 yılında 

American Airlines Arena’ya taşınan Dallas’ın 

kaderi bu yeni salonla birlikte değişir. Dallas 

artık NBA’in en renkli takımlarından biridir. 

Mark Cuban, burada da yapacağını yapar 

basketbol takımının önüne geçer. Her maçı 

saha kenarında kendi oynuyormuşçasına iz-

ler. Bununla da kalmayıp hatalı gördüğü ha-

kemlere sataşarak milyon dolarları aşan para 

cezaları alarak tüm dikkatleri üzerine çeker. 

NBA hakemlerinden daha iyi olduğunu ispat 

etmek için Harlem Globetrotters’ın maçlarını 

yönetmenin yanı sıra hakemliğini beğenme-

yip “Maç değil, fast food tezgahı bile yönete-

mez” diyenlere inat fast food restoranı satın 

alarak taraftarlara bedava hamburger dağı-

tır. Cuban, bu sırada takımını da güçlendirir, 

bunun içinse transferler yerine takımı lükse 

boğmayı tercih eder.. Oyunculara alınan lüks 

uçağı, soyunma odalarındaki lüks “oyuncak”-

lar takip eder. Cuban, Dallas Mavericks’i  artık 

NBA’deki bütün oyuncuların forma giymek 

isteyeceği bir takıma dönüştürür. 

Mark Cuban’a kimileri sempati beslerken ki-

mileri ise onu agresif patron tavırları nede-

niyle antipatik buluyor.  Cuban, bugün film 

yapımcılığından “shark tank” isimli girişimci 

yarışmasının juri yatırımcılığına, basketbol 

takımı patronluğundan sivil toplum girişim-

ciliğine ve hayırseverliğine uzanan geniş bir 

unvan ağına sahip. Ancak onun asıl unvanı 

ise milyarderliği. Zira Cuban, 2,4 milyar do-

larlık servetiyle Forbes milyarderler listesin-

de yer almayı sürdürüyor.
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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...



YENİ pROjELERLE, 
GELEcEğE!

Kaliteli projelerin ve keyifle yaşanabilir mekanların üreticisi Ege Yapı 

Group, yeni projeleri ile keyifli yaşamlar ve akıllı yatırım vaat ediyor.

Yeri: Yedikule 

İnşaat Alanı: 40.000 m2 

Fonksiyonları: 
Otel, Ofis, Ticari Üniteler ve Müze

Yeri: Kağıthane 
İnşaat Alanı: 100.000 m2 

Fonksiyonları: 
rezidans, Ofis ve Ticari Üniteler

Yeri: Altunizade 

İnşaat Alanı: 5773 m2 

Fonksiyonları: Ofis
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BİYODİZEL
HEM İNSANA 

HEM ÇEVREYE 
DOST
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Kusursuz kurulmuş bir dengeyi doğaya ve 

atmosfere verdiği zararlarla bozmayı başaran 

insanoğlu şimdi de nasıl yeniden onarabilirimin 

peşinden koşuyor. Bİr TArAfTAn KArBOn 

DİOKsİT sAlInIMInI AZAlTMAYA çAlIŞIrKEn 

Bİr TArAfTAn DA GErEK TOPrAĞA, GErEK 

suYA GErEKsE HAvAYA vErDİĞİ ZArArlArI 

AZAlTMAK İçİn KEnDİnE YEnİ AlTErnATİf 

YOllAr ArIYOr. 

dünyaya en zarar veren maddeler-

den biri de benzin ve atık yağlar. 

Bu atık yağlar öncelikle dünyanın 

3/4’ünü kaplayan denizlere en bü-

yük zararı veriyor. Sadece denizleri kirletmek-

le kalmıyor içinde yaşayan canlı organizmaları 

da yok ediyor. Bu şekilde devam ederse en 

besleyici vitaminlerden olan balıklardan tama-

men yoksun kalmamız çok yakındır. Bu tehli-

kenin farkına varan ABD ve Avrupa’nın önde 

gelen ülkeleri deniz ve göl yataklarına yakın 

yerlerde benzin tüketimine izin vermiyor hat-

ta ve hatta atık yağlardan elde ettiği biyodizel 

alternatif yakıt üretimini teşvik ediyor. Dünya-

da hızla büyüyen bir sektör olan biyodizel kul-

lanımı Türkiye’de de artış göstermeye başladı. 

çevrenin en Baş düşmanlarından 
Biri atık yağlar

Çevreci ve sürdürülebilir özellikleriyle ön pla-

na çıkan biyodizelin başyardımcılarından biri 

de atık yağlardır. Atık yağların çevreye ve 

sağlığımıza verdiği zarar tahminlerin ötesin-

dedir. Atık yağlar kanalizasyona dökülürse; 

boru kesitinde daralma ve tıkanmaya neden 

oluyor, atık su arıtma tesislerine zarar veriyor 

ve işletme maliyetinde artışa sebep oluyor. 

Denizlere, göllere ve akarsulara dökülürse; 

suda kirlenme ve oksijenin azalmasına sebep 

olurken, balıklar ve diğer canlılara zarar veri-

yor. Toprağa dökülürse; yeraltı sularının kir-

lenmesine, köpek, ayı ve martı gibi bazı kuş 

türlerinin atık bölgesinde toplanmasına sebep 

oluyor. 

Türkiye’de ev atıklarının yalnızca yüzde 10’u 

toplanabiliyor. Bu nedenle belediyelerin top-

lumu bu konuda bilinçlendirmesi gerekiyor. 

Belediyeler haber verildiği taktirde atık yağla-

rı evden alma hizmeti de sunuyor. Ev atıkları, 

restoran atıklarıyla elde edilen yağlar gelişmiş 

tesislerde biyodizele dönüştürülerek hem 

çevre kirliliği önlenmiş oluyor hem de petrol 

kullanımı azaltıldığı için ülke ekonomisine kat-

kı sağlıyor. 

kanSeri azaltıyor…

Biyodizel kükürt içermediğinden kükürt di-

oksit emisyonu oluşturmaz. Bu çok önemli 

bir avantajdır. Bu emisyon özellikleri ile kan-

ser yapıcı etkenler azalmakta ve kanser riski 

% 90’a varan oranlarda düşmektedir. Ozon 

EgePlus 53

SAğLıK



Biyodizelin yararları

•	Yabancı kaynaklı petrole bağımlılığı azalt-

masıyla ülkeye ekonomik ve stratejik katkı

•	Daha temiz yanma ürünleri nedeniyle sürdü-

rülebilir gelecek ve toplum sağlığına katkı

•	Ekonomiye katma değer sağlaması, yan 

sanayinin gelişmesine katkı

•	Dışalımla harcanan dövizlerin ülke ekonomi-

sine dönmesi

•	 İmalat sanayinin gelişmesine katkı

•	Doğal enerji kaynaklarının ve çevrenin korun-

ması

•	Sürdürülebilir enerjiye destek

•	Enerji tarımının (yağlı tohum tarımının) geliş-

tirilmesi

•	Sınırlı ve tükenebilir enerji kaynaklarına alter-

natif

•	Zararlı sera gazları emisyonunda azalma

•	Hava kirliliği ve toplum sağlığı risklerinde 

azalma

•	Kükürt içermeyen biyodizel, seralar için 

mükemmel bir yakıt olabilir. Ayrıca yeraltı 

madenciliğinde, sanayide kullanımı öneri-

liyor. Ülkemizde biyodizel çok soğuk böl-

gelerimizin dışında dizelin kullanıldığı her 

alanda kullanılabilecek bir yakıttır. Biyodizel 

motorin yakıtı yerine motorlu kara taşıtları 

ve deniz taşıtları gibi ulaştırma sektörünün 

yanı sıra, konut ve sanayi sektörlerinde de 

belirli karışım oranlarında yakıt olarak kulla-

nılabilmektedir.

•	Biyodizel ve dizeli karşılaştırırsak; suya bı-

rakıldığında 28 günlük bir sürecin sonunda 

biyodizelin yüzde 95’i çözülürken, dizelde 

bu oran yüzde 40 mertebelerine kadar 

düşmektedir. Bu nedenle, özellikle ABD’de 

birçok eyalette, göller ve nehirler gibi sucul 

alanlarda kullanılan ulaşım araçlarında ve 

teknelerde saf biyodizel kullanımı zorunlu 

kılınıyor.

tabakasına olan olumsuz etkiler biyodizel 

kullanımında dizel yakıta nazaran % 50 daha 

azdır. Asit yağmurlarına neden olan kükürt bi-

leşenleri biyodizel yakıtlarda yok denecek ka-

dar azdır. Biyodizel, dizel yakıt kullanımından 

kaynaklanan ve insan sağlığını tehdit eden bir 

çok çevresel faktörü ortadan kaldırmaktadır. 

Biyodizel emisyonlarında, potansiyel kanser 

nedeni olan polisiklik aromatik hidrokarbon ve 

türevlerinden (PAH) kaynaklanan emisyonlar-

da % 80-90 oranlarda azalmalar belirlenmiştir.

Biyodizel, dizel yakıt kullanımından 

kaynaklanan ve insan sağlığını 

tehdit eden bir çok çevresel 

faktörü ortadan kaldırmaktadır. 

evSel kızartma 
yağları ve 
hayvanSal 
yağlar da 
Biyodizel 

hammaddeSi 
olarak 

kullanılaBilir. 
hatta donmuş 

yağ ve Balık yağı 
giBi hayvanSal 

yağlar da 
Biyodizel yakıt 

yapımında 
kullanılaBilir.
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ATıK YAğLAR 
BATıŞEhİR’DE TOPLANıYOR

EgEYapı Group, dört mevsimin yaşanacağı korudan sosyal donatılarına, enerjiyi verimli kullanan binalarından 
yeşil alanlarına kadar “Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” ödüllü Batışehir’de, çevre politikası doğrultu-
sunda bitkisel atık yağları toplamaya başlıyor. 
Doğayla iç içe bir yaşam sunan projesi Batışehir’in mimarı EgeYapı Group, çevreye verdiği değer doğrultusun-

da Türkiye’de bir ilke imza atarak Deha Biodizel işbirliğiyle atık bitkisel yağları toplamaya başlıyor.
Toplam 3 bin 266 konuttan oluşan ve tamamlandığı zaman 15 bin kişiye ev sahipliği yapacak olan Batışehir’de konutlar-
daki her bir litre atık bitkisel yağ, Deha Biodizel tarafından toplanacak. Toplanan bitkisel atık yağları geri dönüşümün-
den elde edilen gelir, elde edilecek gelir Batışehir projesinin genel giderlerinin düşürülmesinde değerlendirilerek site 
sakinlerine avantaj sağlanacak. 
İnanç Kabadayı: “farkındalık oluşturmak adına sektörde bir ilke imza atarak bitkisel atık yağları toplamaya başlıyoruz”
EgeYapı Group Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, bugün itibarıyla Türkiye’de yıllık toplam 300 bin ton bitkisel 
atık yağ ortaya çıktığını ancak bunların yalnızca 15 bin tonunun toplanabildiğini belirterek; “Kızartma amacıyla defa-
larca kullanılan yağlar, doğaya karıştıkları zaman geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün, 1 litre bitkisel atık yağın 
lavabolardan dökülmesi, 1 milyon litre içme suyunu kirletebiliyor. Atık yağların doğaya karışması ise tüm canlılara zarar 
veriyor. Bu doğrultuda EgeYapı Group olarak gayrimenkul sektöründe çevresel farkındalık yaratmak ve çevreyi koruma 
bilinci oluşturmak amacıyla Batışehir’de bitkisel atık yağ toplama noktaları oluşturacağız. Bu noktalarda toplanan atık 
yağları hem ülke ekonomisine geri kazandıracağız hem de elde edilen geliri projemizin genel giderlerinin düşürülmesin-
de kullanarak başta aidatlar olmak üzere diğer harcamalar için ev sahiplerine avantaj sağlayacağız” dedi. 

çEvrEYlE DOsT BATIŞEHİr
İstanbul Bağcılar’da yaşamın kapılarını açan “Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” ödüllü Batışehir, doğayla iç 
içe ve sosyal donatılarla dolu bir hayat sunuyor. 108.000 metrekareden fazlası rekreasyon ve peyzaj alanlarına ayrılan 
Batışehir’in dört mevsim yaşanacak olan kendine ait bir korusu olacak. Yeşil alanlarının yanı sıra sahip olduğu sportif 
donatılarıyla da dinamik bir yaşam sunacak olan Batışehir, yaşamı kolaylaştıran avantajlarının yanı sıra enerji verimliliği 
konusunda da birçok alanda öne çıkıyor. Tüm konutları A sınıfı Enerji Belgesi’ne sahip olan Batışehir’de rezidansların 
yer aldığı Batışehir Premium, leed sertifikası almaya aday oldu. son olarak Batışehir, çevreci özelliklerine bitkisel atık 
yağların toplanmasını da ekleyerek sektörde bir adım öne çıkıyor.

DEhA BİODİZEL
2001 yılından beri Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veren Deha Biodizel, Dilovası mevkiinde faaliyete geçerek Türkiye 
genelinde 8 bin ton bitkisel atık yağ miktarını bilinçlendirme çalışmalarıyla 15 bin tona yükseltmek ve Türkiye de bir 
ilki gerçekleştirerek bitkisel ve hayvansal atık yağlardan biyodizel üreterek enerji ihtiyacına katkıda bulunuyor. 

deha Biodizel’in artıları

Sektördeki lider konumu • Sahip olduğu son teknoloji üretim tesisi • Türkiye’nin en geniş toplama ağına sahip 
olması • Mevzuat ve standartlar hakkında bilgi birikimi ve deneyim • Sektöründeki en büyük araç filosu
Teknolojik altyapı yatırımı • Sektördeki en bilinir marka.
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Sınır 
Tanımayan 
Çılgınlık

56 EgePlus

TEKNOLOJİ



Dünya dil lügatine ekleneli henüz bir yıl olmasına rağmen selfie çılgınlığı 

her geçen gün artarak devam ediyor. GÜn GEçMİYOr Kİ Bu çIlGInlIĞA 

YEnİ Bİr TrEnD EKlEnMEsİn. “MAKYAjsIZ sElfİE”, “KOlİ BAnDI 

sElfİE”sİ vE sOn ZAMAnlArDA çOKçA çEKİlEn “BAcAK 

sElfİE”sİ…

2013 yılında dünya lügatine hızlı bir 

giriş yapan selfie Türkçeye “özçe-

kim” olarak çevrildi. İngiltere’nin 

Oxford Üniversitesi’nde bir kişi-

nin kendi fotoğrafını kendisinin çekmesi ve 

bunu sosyal medyada paylaşmasıyla başla-

yan akım, günümüzde sosyal paylaşımların 

adeta vazgeçilmez bir parçası haline dönüş-

tü.

hollywood’dan “Selfie” pozu

Selfie çılgınlığı Hollywood’u da kısa sü-

rede etkisi altına almayı başardı. Ge-

çen Mart ayında dağıtılan 86. Oscar 

Töreni’nde tören sunucusu Ellen De 

Generes, Brad Pitt, Angelina Jolie, Ju-

lia Roberts, Merly Steep, Kevin Spacey 

ve Jennifer Lawrence ile “selfie” çekile-

rek twitter’dan paylaştı. Bu paylaşımdan 

sonra “selfie” çılgınlığı daha da arttı. Sa-

dece sanat camiasında değil siyaset ve 

spor camiasında da kendine yer edinen 

“selfie” çılgınlığı tüm dünyada sosyal 

medyanın vazgeçilmezi oldu. 

Akıllı telefonlar ve her geçen gün bir yenisi 

eklenen photoshop’u aratmayan uygulama-

ları selfie çılgınlığının ekmeğine yağ sürü-

yor. Çekilen selfie pozları verilmek istenilen 

mesaja göre siyah-beyaz, sepya ve benzeri 

istenilen türlü tonlara çevrilebiliyor ve hatta 

yeniden kadrajlanabiliyor. Beğenilen selfie 

çekimleri de bu çılgınlığın artmasını sağla-

yan kısır bir döngüye sebebiyet veriyor.  
farklılık arayanların 
yeni Selfie trendleri

iyi Bir Selfıe için 
yüzünüzün en 

iyi hangi açıdan 
göründüğünü 

BilmeliSiniz. 
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Birbirinin benzeri fotoğrafların yer aldığı sel-

fie pozları farkındalık arayan kişilerde yeni 

trendlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kimi 

aynanın karşısına geçip aynadan çekim ya-

parak çekimin kamera arkasını gözler önü-

ne seriyor kimisi de koli bandıyla yüzünü 

sarmalayarak enteresan pozlar yakalama-

ya çalışıyor. Son zamanlarda eklenen yeni 

trendler de “göğüs dekoltesi selfie”si, yeni 

uyandığını gösteren yatak çekilen “sabah 

mahmurluğu selfie”si… 

ana aktör ışık

Fotoğraf sanatının en önemli şartı ışık, “sel-

fie” çekiminde de çok önemlidir. Özellikle 

poz verirken gün ışığını kullanırsanız yüzü-

nüzü sert gölgelerden koruyarak güzel bir 

tonlama elde edersiniz. Doğal ışıktan yarar-

lanamadığınız durumlarda tepeden gelen 

ışıktan kaçının. 

kendinize uygun açı

Güzel “selfie” çekmede önemli bir unsur da 

yüzünüzün en güzel hangi açıdan çıktığını 

Hoşa gidecek, güzel bir 

“selfie” karesi yakalamak 

göründüğü kadar kolay 

değil. Güzel, dikkat 

çekici bir selfie pozu 

yakalamanın da püf 

noktaları bulunuyor. 
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önceden tespit etmenizdir. Denemeler ya-

parak en beğendiğiniz özelliklerinizi öne çı-

kartan güzel kareler yakalayabilirsiniz.  

doğallığın caziBeSi

“Selfie” çekimlerde en önemli ve etkileyici 

hususlardan biri doğal görünmektir. Doğal 

görünümünüz bazen çok hafif bir makyaj ile 

tamamlandığında hem güzel hem de seksi 

bir görünüm kazandırabilir.

kol hizaSına dikkat!

“Selfie” pozu çekerken kolunuzun fotoğrafta 

çıkması hoş bir görüntü yaratmaz. Bu yüz-

den kolunuzu mümkün olduğunca fotoğraf 

karesinin dışında tutmaya özen gösterin. 

ve Son rötuş… gülümSeyin!

Aşırıya kaçmayan yüzünüze giydirdiğiniz 

güzel bir gülümseme “Selfie” pozunuzu süs-

leyen en önemli ayrıntılardan biridir. 

farklılık Sürprizleri

“Selfie” çekmek sadece yüzünüzü çekmek 

anlamına gelmiyor. Size ait olan her şeyi çe-

kebilirsiniz. Bu bazen çok beğendiğiniz kü-

peniz bazen de yeni saç kesiminiz olabilir. 

Bu tarz görüntüler klasik portre çekimlerinin 

dışına çıkmanızı sağlar ve farklılık katar. Bu 

tür çekimler sizi takip edenler için de sürpriz 

olacaktır.

Selfıe için en iyi programlar
ıNSTAGRAM
Fotoğrafınızı ınstagram’da yayın-
lamadan önce filtreleme prog-

ramları “Selfie”nizin kusursuz olmasını sağ-
layacak.  

SPLıT LENS
Efektler arasında kendinizi klon-
lamak, havada asılı durmak, par-

maklarınızdan  ateş çıkarmak, vücut uzuv-
larınızı değiştirmek, hayaletinizi yapmak ve 
arka arkaya hikaye çekimi gibi oldukça ilgi 
çekici olanları da mevcut. 

PıcSART 
En hızlı büyüyen fotoğraf sanatçıları sosyal ağların-
dan ve en büyük sanat eseri galerilerinden biri ola-

rak, en popüler ücretsiz mobil fotoğraf editörü PicsArt. 

FOTOLR
Genellikle görüntü işleme için kullanılan programda 
bazı resim efektlerini bir dakikadan kısa bir süre için-

de yapmak mümkün

PıXTR
Tüm sorunları otomatik olarak tespit ediyor ve gere-
ken uygulamaları fotoğrafınıza uyguluyor. Özellikle 

cilt lekelerinizde kusursuz bir görünüm sağlıyor. 

ingiltere’nin Say-
gın üniverSitele-
rinden oXford, 
“Bir kişinin tele-
fon kullanarak 
kendi fotoğ-
rafını çekmeSi” 
anlamına gelen 
“Selfie”yi 2013 
yılının Sözcüğü 
ilan etmişti.
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EGE MUTFAğI’NIN 
RENGİ YEŞİLDİR

Ege Mutfağı denildiğinde akla ilk gelen elbette zeytinyağlılardır. Etli yemekler, 

sebzeler, pilav, dolmalar hemen hepsi zeytinyağlı olarak pişirilir. Karadeniz 

için hamsi, Güneydoğu Anadolu için kebap nasıl vazgeçilmez ise, Ege’de de 

vazgeçilmez olan zeytinyağıdır. ZEYTİnYAĞInI EGE MuTfAĞInIn İlK AKTörÜ 

KABul EDErsEK İKİncİ AKTörÜ DE Bİn Bİr çEŞİT OlAn OTlArIDIr. 
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KEŞKEK
Yapılışı
Keşkeklik buğday geceden iyice yıkanıp 

üzerine 4 parmak çıkacak kadar su ile ısla-

tılır. Tencerenin dibine (tercihen düdüklü 

tencere) önce parça parça etler yerleştirilir. 

Akabinde geceden suya yatırılan keşkekler 

kalan suyuyla süzdürülmeden tencereye 

koyulur. Suyunu çekmiş keşkeklerin üzerine 

dört parmak üzerine çıkacak kadar su ko-

yularak tuz ilave edilir. Eğer etiniz yağsızsa 

az miktarda yağ da koyabilirsiniz. Tencere 

kapatılarak önce harlı ateşte bir kaynatıp 

buhar çıktıktan sonra mümkün mertebe 

ocağın en kısık ateşinde 2-3 saat kadar pi-

şirin. Tencerenin havasını çıkardıktan sonra 

bir tahta kaşıkla dinlene dinlene bu keşkeği 

karıştırarak ezin. Ne kadar ezilirse o kadar 

güzel olur. Sonra servis yapılacak tabaklara 

koyun ve üzerine kırmızıbiber, karabiber ve 

nane ilave edilen tereyağını kızdırıp üzerine 

dökerek servis yapın.

Ege mutfağının en meşhur 

yemeği keşkektir. özellikle köy ve 

kasabalardaki düğünlerde büyük 

kazanlarda pişirilir, bütün kasaba 

halkı davet edilerek yenilir.

Malzemeler
1 kg keşkeklik döğme buğday 
(aşurelik buğday) 
1 Tavuk veya parça etle de olur  

200 gr zeytinyağı (isteğe göre 
tereyağı da olabilir)
Tuz, karabiber, kırmızıbiber, 
nane 
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DENİZ BÖRÜLcESİ 
SALATASı
Sos Yapılışı
Sarımsakları soyun ve ezin. Taze limonu sıkın. Tüm sos malze-

melerini büyükçe bir bardakta karıştırın. 

hazırlanışı
Börülcelerin kök kısımlarını kesin. Yeşil kısımlarını güzelce yıkayın. 

Büyükçe bir tencereye su ilave edin ve kaynatın. Kaynamış suyun 

içine börülceleri ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin 

kapağını kapatın. Yaklaşık 10dk. haşlayın. Haşlanmış börülceleri 

kevgirle akan suya tutun ve süzgeçte süzülmeye bırakın. Süzülen 

deniz börülcelerini tek tek yeşil kısımlarını liflerden ayırıp, servis ta-

bağına alın. Üzerine sosu gezdirin ve servis yapın. 

Malzemeler
10 enginar 
2 kuru soğan 
500 gram haşlanmış bezelye 
3 havuç 
1 demet dereotu 
1 limon suyu 
1 çay bardağı zeytinyağı 
1 tatlı kaşığı toz şeker 
Tuz 
2 su bardağı su 

Malzemeler
1 demet deniz börülcesi 

Sosu için
1 çorba kaşığı sirke 
3 diş sarımsak 
½ taze sıkılmış limon suyu 
½ çay bardağı zeytinyağı 

ZEYTİNYAğLı 
ENGİNAR
Yapılışı
Enginarları soyun ve kararmamaları için 

tuz ve limonla ovun. Tencereye bezelye, 

küp küp doğradığınız havuç ve soğanları 

koyun. Enginarları bezelye ve havuçların 

üzerine ters çevirerek dizin. Tuz ve şeke-

ri enginarların üzerine serpin. Daha sonra 

bir çay bardağı zeytinyağı ve iki su bar-

dağı suyu dökün. Enginarları, yumuşaya-

na kadar pişirin. Piştikten sonra enginar-

ları servis tabağına alın ve içlerini, havuç 

ve bezelye karışımıyla doldurun. Üzerle-

rini dereotu ile süsleyebilirsiniz. 
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OTLu DOLAMA BÖREK
hazırlanışı
İç harcı için öncelikle taze otları ince ince 

kıyın ve çökelek ile harmanlayın. Bir kapta 

iyice çırpıp birbiri ileözdeşleşen sıvı harcı 

tezgâha yaydığınız her bir yufkaya bu sıvı 

harçtan sürüp hazırladığınız iç malzemeden 

yeteri miktarda yayın ve yanlarını hafif kıvı-

rarak rulo haline getirin. Daha önceden yağ-

ladığınız yuvarlak tepsi veya cam kalıbınıza 

ortadan başlayarak kendi etrafında dolamak 

suretiyle tüm yufkalara aynı işlemi uygula-

yarak yerleştiriniz. Kalan sıvı harcı böreğin 

üzerine yayıp en üste çörek otu ya da susam 

serpiştirerek önceden ısıtılmış 180 derecede 

üzeri kızarana kadar pişiriniz çıkardığınızda 

üçgen dilimler halinde keserek servis yapa-

bilirsiniz. 

Malzemeler
3 adet yufka 
Sıvı harcı için
3/4 su bardağı süt 
1/2 su bardağı sıvıyağ 
1 yumurta 

İç harcı için
Gelincik, ıspanak, pazı, ebe-
gümeci, taze soğan, mayda-
noz , dereotu ve çökelek 
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ŞAŞIRTAN 
TASARIMLAR

Tasarım herşeyi değiştirebilir! 
Günlük hayatımızda kullandığımız 
objelere farklı bir yorum getiren 
tasarımcılar hem fonksiyon hem 
güzellik ekliyor hayatlarımıza.. 

Books about town sanatçılardan kitapları kendi 
yorumları ile bank tasarımlarına dönüştürmelerini 
istiyor ve sonra bu bankları şehre yerleştiriyor. 

yonathan assouline tasarımı 
fonhandle ile hem basit, hem 
kullanışlı ve farklı bir telefon 
kılıfına imza atmış. 

Spruce silikon şarap 
bardakları oldukça şık. 
Üstelik kırılma derdi yok!

Silvia fado hidrolik 
topuklu ayakkabıları pek 
inanılır gibi olmasa da 
oldukça popüler. 
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BATIŞEHİR’İN
TEK  RESMİ

2. EL  ADRESİ  BELLİ;
BATIŞEHİR

2.  EL SATIŞ  ve
KİRALAMA  OFİSİ!
Dilerseniz  Batışehir’deki  evinizi  değerinde  satın  veya  kiralayın.

Dilerseniz  Batışehir’den  en  doğru  fiyata  evinizi  alın  ya  da  kiralayın.
Siz  de  Batışehir’in  tek  resmi  ikinci  el  ofisine  gelin,
tüm  işlemlerinizde  kazançlı  çıkmanın  keyfine  varın.

T: (0212) 678 5 222 -  678 6 212
BATIŞEHİR  PROJESİ  C1  BLOK  NO: 3  BAĞCILAR-İST




