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DEĞİŞEN 
SADECE YÜZÜMÜZ…

Dergimizin yenilenen yüzüyle sizleri selamlamaktan mutluluk duyuyorum.

Sektörel bir yayın olarak sizlere bugüne kadar ulaştırmış olduğumuz G-NEWS; bugüne kadar 13 sayısını büyük emek, çaba 
ve gayret ile tamamlamış olup yepyeni yüzüyle bu sayıdan itibaren sizler ile buluşuyor. Bundan sonrasında ise yepyeni 
yüzümüz “a touch to life” ile sizlerle olacaktır.

Peki, ama neden yüzümüzü değiştirdik? 

Yaşadığımız bu dünyada gerçek şudur: “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” (Heraclitus). Gelişen teknoloji, 
insanlık, beklenti ve ihtiyaçlar her daim dönemin ihtiyaç ve koşullarına göre yeniden şekilleniyor. Ve bizler buna her 
zaman uyum sağlama çabası içerisinde hareket ediyor ve pozisyon alıyoruz. G-NEWS dergisi de 13 sayı boyunca 
sektörümüzün gerek nabzını tutmuş gerekse de sizlere şirket ve markalarımız ile ilgili gelişme ve yenilikleri aktarmıştır. 
Ve her yeni sayımızda heyecanın emeğe dönüşüp ortaya çıkan eser ile gurur duyduğumuz bir yolculuk olmuştur. 

Gentaş olarak marka vaadimiz bu süreçte daha da belirginleşti. Ve ortaya yaşamın her alanında kullanıcılara temas 
ettiğimiz bir marka olmanın sorumluluğu doğdu ve aynı zamanda bu sorumluluk sahip olduğumuz en büyük 

değerimiz olarak daha da belirginleşti. Ve global söylemde ise “ a touch to life” Gentaş ile ayrılmaz bir söylem 
olmaya başladı. Buradan hareketle sektörel yayın organımızın da kimliğini “a touch to life” olarak sizlere 
ulaştırıyoruz.

Bu yepyeni kimliğimizin ilk sayısında; doğadan ilham alan yeni koleksiyonumuz, yenilenen 
showroomumuz, katılmış olduğumuz fuar ve organizasyonlar, uluslararası projemiz Türkmenabat 

Havalimanı projesi bizden haberler olarak yer alacaktır.

Gentaş'ın bugün ve geleceği ile ilgili stratejik hedef açıklamalarını bu sayımızda Genel Müdür/Ceo Orhan 
Kahraman'dan dinledik.

Yenilenen bu sayımızdan itibaren öğrenci projelerine de yer veriyoruz. Bunların dışında Konuk Mimar olarak Ozan Önal, 
Gentaş'ın yeni koleksiyonunun hikâyesini anlatıyor. Bir diğer röportajımız ise Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay. Kendisi 

ile “İnsan ve Bilim Odaklı Bir Yaklaşımla Teknoloji Üretimi üzerine” çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bunların dışında Design Week ve Red Dot Ödülleri, yapı sektöründeki en son haber ve gelişmeler, gezi, sağlık, araç ve gastronomi bölümleri 
yine keyif ile okuyacağınız bölümler olacaktır.  

Bir sonraki sayımızda aynı heyecan ve dopdolu içerik ile yine görüşmeyi umar, keyifli okumalar dileriz.

Semih Tuna
Gentaş Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
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© a touch to life dergisinde yayımlanan 
yazıların ve fotoğrafların tüm yasal 
sorumluluğu metin ve görsellerin 
sahibi olan firmalara/kişilere aittir.Reklamlar 
reklam verenin sorumluluğundadır. 
a touch to life dergisinde yayımlanan 
yazılar ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden ve 
yazı sahibi olan firmalardan/kişilerden izin 
almadan alıntı yapılamaz.

Haberler
Design Turkey Ödülleri 24-27
Red Dot Ödülleri   32-34
Sektörden   38-42

Gentaş Grup
Gentaş Genel Müdürlük Showroomu 
Yenilenen Yüzüyle Hizmete Girdi  8
Gentaş Grup İlk 1000 İhracatçı Firma Arasında 10

Fuarlar
Gentaş BAU'da Göz Doldurdu   28
Doğanın İlhamı Interzum'da   29
En İyi Stand Tasarım Ödülü Yine Gentaş'ın  30
İntermob Fuarı'nda Gentaş'a Büyük İlgi  31

PROJE
Öğrenci Projeleri  50-53
Türkmenabat Havalimanı'nda 
Gentaş Ayrıcalığı  16-17

REKLAM INDEX

Genpaz  Ön Kapak İçi-1
Nurus   2-3
Genmar    5
Duru Beytepe  9
Atlas Kapı   11
Ligna Dekor  19
Setline    35
Schattdecor  39
Sander   47
Gentaş  Arka Kapak İçi
Lamigloss  Arka Kapak

İMTİYAZ SAHİBİ 
Gentaş Şirketler Grubu Adına
Orhan Kahraman

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Özgür Korkmaz

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Dolantı Sok. No:21 06160 Siteler/Ankara 
T: 0.312 353 02 06 (pbx) • F: 0.312 350 99 17
www.gentas.com.tr

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Semih Tuna 

EDİTÖR
Emel Varol

SANAT YÖNETMENİ
Şahika Tezcan

BASKIYA HAZIRLAMA
Ekinoks Reklam Ajansı
Cevizlidere Cad. 1237. Sok. 1/15 Balgat/Ankara  
T: 0.312 473 31 34 (pbx) • F: 0.312 473 31 36
www.ekinoksreklam.com

BASIM YERİ
Arkadaş Basım Sanayii Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Caddesi 37/4 İskitler/ANKARA
T: 0.312 341 63 10 - 324 25 54 • F: 0.312 324 03 91 

BASIM TARİHİ
Ocak 2018
Ocak-Mayıs Sayısı

YAYIN TÜRÜ
Altı Aylık Süreli Yayın

GENTASby

a touch to life

© a touch to life dergisinde yayımlanan 
yazıların ve fotoğrafların tüm yasal 
sorumluluğu metin ve görsellerin 
sahibi olan firmalara/kişilere aittir.Reklamlar 
reklam verenin sorumluluğundadır. 
a touch to life dergisinde yayımlanan 
yazılar ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden ve 
yazı sahibi olan firmalardan/kişilerden izin 
almadan alıntı yapılamaz.



GENTAŞ

8

GENTASby

a touch to life

GENTAŞ 
GENEL MÜDÜRLÜK SHOWROOMU 

YENİLENEN YÜZÜYLE HİZMETE GİRDİ

FarbtafelnWartezimmer

Tagungsräume

Laminatplatten

Ausstellungsraum

Gentaş Grup, faaliyetlerine yenilenen konsepti ile devam ediyor. Sektöre yön veren 
uygulamaları ile her zaman ön sıralarda yer alan Gentaş, Genel Müdürlük 

Showroomunu yeniledi.

Genel Müdürlük giriş katı yeniden yorumlanarak, toplantı odaları ve bekleme salonuyla showroom alanı hizmete girdi. 

Yenilenen showroom, ziyaretçilerine Gentaş koleksiyonunu yakından görme imkânı sunarken aynı zamanda ilham kaynağı oluyor.
®Hizmete giren showroom; yeni koleksiyonu, ileri yüzey teknolojisi ZERO ’yu, yeni dijital koleksiyonu ve diğer uygulamaları yakından 

görme imkânı sağlıyor.
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GENTAŞ'IN İHRACAT BAŞARISI
“Gentaş Grup 

İlk 1000 İhracatçı Firma Arasında”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 15 yıldır yapılan ve 26 sektörün tamamını 
kapsayan “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Gentaş Grup, 45'i aşkın ülkeye 
yaptığı ihracat ile Türkiye'nin ilk 
1000 ihracatçı firması arasında yer 
aldı. Sektörel sıralamada 173. 

sırada yer alan Gentaş, global bir 
marka olma sorumluluğu ile 
kendini sürekli yeniliyor ve yeni 
pazarları hedef alarak dünya 

pazarında ürünlerinin yer almasıyla 
Türkiye ekonomisine katkıda 
bulunma gayretiyle yoluna devam 
ediyor.
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“Türkiye Yatırımlarımızı Artıracak, 
Tesis Yenileme ve 

Proses İyileştirme Üzerine Çalışacağız”
Gentaş Grup CEO'su Orhan Kahraman ile Gentaş'a ve sektöre dair konuştuk. “Gentaş; sektöründe 
birçok yeniliğe öncülük etmiş, hedefini büyük koyarak dünya markası olmak için gerekli adımları 
zamanında atmış ve global bir oyuncu olabilmeyi başarmıştır.” diyen Kahraman, bugün AR-GE'ye 

verdikleri önem ve yaptıkları yatırımlar sayesinde laminat üretiminde birçok yeniliği sektöre 
kazandırmada öncü olduklarının altını çizdi.

Sektörünüzde farklı ve yeni 
olarak neler yapıyorsunuz? 

Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Gentaş, 
sektöründe birçok yeniliğe öncülük yapmış, 
hedefini büyük koyarak dünya markası olmak 
için gerekli adımları zamanında atmış ve 
global bir oyuncu olabilmeyi başarmıştır. 
Biliyorsunuz Ekonomi Bakanlığı Turquality 
adı altında Türkiye'nin dünyaya açılan 
markalarını desteklemek ve çoğaltmak için 
bir program başlattı. Gentaş sektöründe bu 
programa dâhil olabilen ilk şirketlerden bir 
tanesidir. Bugün AR-GE'ye verdiği önem ve 
yaptığı yatırımlar sayesinde dekoratif laminat 
üretiminde birçok yeniliği sektöre 
kazandırmada öncü olmuştur.

Nasıl bir istişare 
mekanizmanız var? Karar 
alma politikanızdan bahseder 
misiniz?

Gerek kurumsal yönetim ilkelerine olan 
bağlılığımız gerekse istişarenin getirisine olan 
inancımız bu mekanizmaları kurmamızda ve 

Gentaş'ın kuruluşundan 
bugüne gösterdiği gelişimden 
bahsedebilir misiniz?

Gentaş 70'li yılların başında yurt dışındaki 
emekçilerimizin birikimleri ile ülkelerine 
yatırım yapma arzularıyla kurulmuş bir 
şirkettir. O dönemde Almanya'da kurulu 
Werzalit şirketinin Türkiye'de böyle bir 
yatırıma ilgi duyması ve lisans verme 
isteğiyle projeyi orda takip eden 
yurttaşlarımızdan birisinin Mengen bağı ile 
kurulmuştur. O dönemin Mengen belediye 
başkanının bedelsiz yer önermesiyle, 
coğrafyanın da ham madde bakımından 
zenginliği yatırımın Mengen'de yapılmasına 
vesile olmuştur.

90'lı yılların başında girmiş olduğu ekonomik 
sıkıntılar sebebiyle özelleştirilmesine karar 
verilen Gentaş'ın ailemizin de içinde 
bulunduğu bir konsorsiyum tarafından 
çoğunluk hisseleri satın alınmıştır.

Aileniz bu girişime nasıl karar 
verdi?

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet 
Kahraman o yıllarda orman ürünleri 
sektöründe birçok firmanın ürünlerinin toptan 
ve perakende ticaretini yapmaktaydı. 
Ürünlerini dağıttığı firmalardan birisi de 
Gentaş idi, o yıllarda Gentaş ürünlerini tüm 
İç Anadolu'ya dağıtarak üst üste en büyük 
bayi olabilme başarısını göstermiştir.

Gentaş'ın o dönemde içine düşmüş olduğu 
ekonomik sorunlardan dolayı 1992 yılında 
Kalkınma Bankası sahip olduğu hisseleri 
satma kararı verir. Ahmet Kahraman, 
Gentaş'ın doğru ellerde sorunlarını 
aşabileceğini düşünerek ailemizin de içinde 
bulunduğu Bolulu iş adamlarından bir 
konsorsiyum kurarak hisseleri devraldı ve 
Gentaş'la birlikte ailemizin sanayicilik 
serüveni başladı. 

çalıştırmamızda en büyük etkenlerdir. 
Şirketimizde hem yönetim kurulumuz hem de 
icra kurulumuz, gerek üyeleri gerekse 
dışarıdan danışmanlarımız ile düzenli bir 
şekilde toplanarak şirketimizin işleyiş 
mekanizmalarını çalıştırmaktadır.

Hızlı karar alabilme önemli özelliklerimizden 
bir tanesidir. Bildiğiniz üzere içine girmiş 
olduğumuz dijital çağ, her şeyin çok daha 
hızlı değiştiği bir ortam oluşturmakta ve 
dolayısıyla bu değişime ayak uydurabilmek 
de hızlı karar alabilmeye dayanmaktadır. 
Bunun en büyük riski ise hatalı karardır. 
Önlemi ise istişare ve doğru takım 
kurabilmektir.

Yeni dönem ajandanızda öne 
çıkan en önemli başlıklar 
nelerdir?

Açık söylemek gerekirse çok saatlik ajanda 
yapan birisi değilim. Daha doğrusu tercih 
etmiyorum ve rutin programımı genelde 
haftalık yapmaya çalışıyorum. Onun dışında 
genelde gelişmelere göre yönet stratejisini 
izliyorum. Özellikle günümüz dünyasında her 
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üzerine çalışacağız.

5 yıllık yatırım planlarınızdan 
kısaca bahseder misiniz?

Gentaş olarak bu sektörde ülkemizde yeterli 
üretim kapasitesine ulaştığımızı düşünüyoruz. 
Bundan sonraki süreçte Türkiye'deki 
yatırımlarımız daha çok tesis yenileme ve 
proses iyileştirme üzerine olmakla beraber 
İtalya yatırımımızı takiben dünyada farklı 
bölgeleri de takibe almış bulunuyoruz.

İştiraklerimizden Gentaş Kimya, Gebze'de 
dünyanın en modern reçine tesislerinden 
birisi olmaya aday, farklı sektörlere hizmet ve 
ürün verebileceği yaklaşık 35 milyon TL 

yatırım teşviki çıkmış bir projeye başladı. 
Hedefimiz yatırımın önümüzdeki 2 yıl 
içerisinde tamamlanarak devreye girmesidir. 
Zannedersem bu yatırımla konusunda 
Avrupa'nın en büyük ve modern tesislerinden 
birisi olacaktır.

Diğer bir iştirakimiz Genpaz AŞ ise Ankara 
Akyurt'ta yaklaşık 15 milyon TL'lik bir 
yatırım ile eğitim ve okul donanımları üretimi 
konusunda yatırımını 2018 yılı ortalarında 
devreye almak üzere çalışmalarına devam 
etmektedir.

Yine bağlı ortaklıklarımızdan GBS 
şirketimiz, yaklaşık 10 milyon TL'lik bir 
yatırımla mevcut kapasiteye ilave bir laminat 
üretim hattı yatırımına devam etmekte olup 

RÖPORTAJRÖPORTAJ

şeyin saatlik değişebildiği bir dönemde kısa, 
orta veya uzun vadeli planlar çok 
çalışmamakta maalesef.

Gentaş'ın yeni büyüme 
stratejisinde neler var?

Gentaş 1998 yılında çıktığı dekoratif laminat 
üretiminde bugün dünyanın ilk 10 büyük 
üreticisi arasına girebilmeyi başarmıştır. 
Önümüzdeki süreçte ana stratejilerimizden 
bir tanesi marka bilinirliğini ve 
portföyümüzdeki katma değerli ürünleri 
artırarak mevcut kapasitelerimizi daha değerli 
ürünlere yönelterek bir büyüme stratejisi 
izlemek olacaktır. Türkiye yatırımlarımızı 
artıracak, tesis yenileme ve proses iyileştirme 

hattın bu yıl sonu devreye alınması 
planlanmıştır.

Mobilya sektöründeki 
değişimler sizin sektörünüzü 
nasıl etkiliyor? 

Ülkemiz, ağaç bazlı panel üretimi konusunda 
son 10 yıl içerisinde gerçeklesen yatırımlarla 
dünyada zirveye oturmuş durumdadır. Bunu 
takiben yan sanayilerin de yatırımlarla 
gelişmesi Türkiye'de mobilya sektörünün 
önünü hızla açmaktadır. Halen önünde 
özellikle ihracata dayalı büyük bir büyüme 
potansiyeli olan mobilya sektörü, kalite ve 
tasarıma daha fazla önem vererek gerek 
markalaşma gerekse dünyaya açılma 
konusunda ciddi bir potansiyele sahiptir. 
Mobilya sektörünün göstereceği büyüme aynı 
oranda bizim sektörümüzün de büyümesine 
yol açacaktır. Bu sebeple mobilya sektörü ile 
bizim sektörümüzün daha iç içe çalışması 
büyük önem arz ediyor.

Sektöre yön veren hedef ve 
çalışmalarınız neler oldu?

Birçok farklı bölgeye ihracatımızın olması ve 
markamızın sektöründe bir dünya markası 
olması, ülkemizin alanında dikkat çeken bir 
merkez haline gelmesine katkı sağlamıştır 
diye düşünüyorum. Sonuçta ülkemizden 
çıkacak her dünya markası beraberinde ilgiyi 
ve müşteriyi de ülkemize çekmekte olup bu 
sayede sektör olarak büyümemiz daha da hız 
kazanmaktadır.

Önemli olan sektörün tüm oyuncuları olarak 
rekabetin yanında dünya pazarından aldığımız 
payı nasıl el ele verip artırabiliriz fikrine 
odaklanmamız gerekli diye düşünüyorum.

Bu yılın üçüncü çeyreğini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektör adına değerlendirecek olursam, yavaş 
başlayan 1. çeyrek takibine mobilya sektörüne 
uygulanan KDV indirimi ile hız kazanan 
sektör, 2. ve 3. çeyreklerde büyümesini devam 
ettirmeyi başardı. Bu hareketliliğin yıl sonuna 
kadar devam etmesini öngörmekteyiz.

Peki, şirket olarak 3. çeyreği 
nasıl geçirdiniz?

Güzel bir 3. çeyrek geçirdiğimizi ifade 
edebilirim. Zaten halka açık olan şirketimizin 
ulaşılabilir olan mali tabloları da bunu 
yansıtmakta. Özellikle 3. çeyrekte 
yaşadığımız büyüme oranı oldukça sevindirici 
ve umarım bölgedeki dinamiklerin 
olumsuzluklarından etkilenmeden yılın son 
çeyreğini de bu şekilde kapatarak başarılı bir 
yıl geçirmenin sevinciyle 2018'i karşılarız.

İnsan kaynakları 
stratejilerinizin en önemli 
uygulamalarından bahseder 
misiniz?

En önemli stratejimiz, tüm çalışanlarımızla 
birlikte bir aile olgusunu yaşamak ve tüm 
çalışanlarımızın kendilerini ailenin bir üyesi 
gibi hissetmelerini sağlayabilmektir. En üst 
kademeden en alt kademeye varıncaya kadar, 
“önemli olan ne iş yaptığınız değil işinizi 
nasıl yaptığınız” bilinciyle hareket etmeye 
çalışıyoruz.

Çalışanlarınızın 
motivasyonunu ve kurum 
aidiyetini nasıl sağlıyorsunuz?

Elbette büyük bir aileyi yönetmek çok ciddi 
bir sorumluluk. Mutlaka eksiklerimiz ve 
hatalarımız oluyordur. Ama tüm 
çalışanlarımıza karşı adil olmak en büyük 
sorumluluğumuz diye düşünüyorum.

Sizin iş modeliniz nasıl?

Ben, tüm çalışanlarımızla birlikte bir takım 
ruhu oluşturmak, hepimizin bu takımın bir 
parçası olduğunu hissettirmek ve bu oyunda 
takımın her oyuncusuna ihtiyacımız olduğu 
şuuruyla hareket eden bir yönetim anlayışına 
sahibim.

Babanızdan neler öğrendiniz? 
Ona borçlu olduğunuz 
özelliğiniz nedir?

Babamdan öğrendiğim ve ona borçlu 
olduğum en önemli özelliğim "sabır." 
Sonrasında da soğukkanlı ve tedbirli olmayı 
bize çok iyi öğretti. Geçmişe dönüp bakınca 
belki ona birçok konuda kızdığımız 
davranışların, aslında bize uyguladığı doğal 
bir eğitim metodu olduğunu hayata atılınca 
anladım. Ona çok şey borçluyuz ve onun 
vizyonu bugün ailemizin çok farklı noktalara 
gelmesindeki en büyük etkendir.

Peki, bütün bunların iş 
hayatınıza nasıl bir etkisi 
oldu?

Sabırlı ve tedbirli olabilmek bize çok şey 
kattı. Orta ve uzun vadeli planlar yapabilmek, 
bunları adım adım izlemek ve ilerlemek 
bugün şirketimizi bu konumlara 
getirebilmemizdeki en büyük etkenlerden 
olmuştur.
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TÜRKMENABAT HAVALİMANI'NDA 
GENTAŞ AYRICALIĞI

Türkmenabat Havalimanı'nın duvarları, koridorları, kapıları ve ıslak 
hacim bölmelerinin tamamında GENTAŞ laminat ürünleri tercih edildi.
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Türkmenistan'ın sivil havacılık ve ulaştırma 
altyapısının daha çok geliştirilmesi ve modern 
havaalanları inşaatının yapılması öngörüsüyle 
Türkmenabat Havalimanı'nın yapılmasına 
karar verildi. Projeyi ülkemizden, proje bedeli 
500 milyon dolar bütçeyle Gündoğdu İnşaat 
firması üstlendi.

Saatte 500 yolcu kapasitesi olan Türkmenabat 
Havalimanı'nın VIP ve kargo bölümleri 
bulunuyor.

Taş desenli ve taş yüzeyli ve nitelik olarak 
yanma dayanımlı compact laminatların 
uygulanması gerek görselliği gerekse 
kalitesiyle proje genelinde beğeni topladı.

Proje koordinatörlüğü Bayram Ünaldı, 
uygulama ve montaj çalışmaları Han Design 
Hasan Bülbül tarafından yürütülen çalışmalar 
hız kesmeden devam ediyor.

Pist uzunluğu 3.800 m olan havaalanında; 
apron, 200 araçlık park yeri, transit yolcu geçiş 
yeri, otel, kule hava trafik kontrolü, teknik ve 
diğer uzmanlık hizmetleri, akaryakıt 
istasyonları, okul, sivil havacılık eğitim 
merkezi, sağlık ocağı, GYM spor salonu 
bulunuyor.
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DIŞ MEKÂNLARA 
®G-EXT  DOKUNUŞU

®Gentaş grup şirketlerinden Genmar AŞ; 2000 yılından itibaren devam ettirdiği satış faaliyetlerine ilave olarak;  G-Ext  

markalı dış mekân compact laminat panellerin yurt içi satış organizasyonunu üstlenerek Türkiye Distribütörü oldu.

Şirket; İstanbul İkitelli, İstanbul Ataşehir ve Ankara'yı takiben 4. mağazasını da İzmir'de açarak güçlü stokları ile 

müşterilerine daha hızlı hizmet vermeyi amaçlıyor.

Projelendirme, teklif alma ve detaylı bilgi için;
www.g-ext.com.tr 

www.gen-mar.com.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

®G-Ext  dış cephe panellerin yüzeyi dünyada sadece sayılı firmalar 
tarafından uygulanabilen elektron bombardıman kürü (EBC) 
sistemiyle üretilmektedir. Bu özel yüzeyi sayesinde hava şartlarına ve 
direkt güneş ışığına karşı ekstra dayanıklılık gösterir. Güneş ışığı, 

®yağmur, rüzgâr sürtünmesi, zamanın yıpratıcılığı... Hiçbiri G-Ext 'in 
ilk günkü görüntüsünü yok edemez. Bu teknoloji sayesinde UV 
dayanıklılığı ve renk stabilizasyonu, eş değer ürünlerden her zaman 

®bir adım öndedir. G-Ext  dekoratif paneller kırılmalara, eğilmeye, 
bükülmeye ve çizilmelere karşı dayanıklıdır. Ahşap işleme 
makineleri ile işlenebilen bu paneller hafif ve montajı kolaydır. 
Yüzeyi ekstra güçlendirilen paneller asit yağmurlarından etkilenmez, 
atmosferden kaynaklanan kimyevi etkilere ve mantara karşı 
dayanıklıdır.

®G-Ext  dekoratif paneller bütünüyle Avrupa normlarına uygun olarak 
üretilmekte olup uygunluğu CE işareti ile kanıtlanmıştır. Üretim 

® prosesi gereği çevre dostu olan G-Ext paneller istenildiği takdirde 
yangına dayanıklı B1 normlarında üretilebilmektedir. Genel 
uygulama şartnamesinde belirtilen hükümlere uyulduğu takdirde 10 
yıl garantilidir.

®G-Ext  dekoratif paneller; alışveriş merkezleri, spor salonları, 
stadyumlar, hava alanları, hastaneler, okullar, konutlar, balkon 
kaplamaları vb. uygulamalarda dış cephe kaplama malzemesi olarak 
kullanılmaktadır.
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DOĞANIN MUTLAK VE TARTIŞMASIZ GÜZELLİĞİ 

GENTAŞ'IN 
YENİ KOLEKSİYONUNDA

Ozan Önal
Tasarımcı/Mimari Danışman 

1972 yılından beri sektöre yön veren ve katkı sağlayan Gentaş, bu yıl yeni renkleriyle karşımızda... Dekoratif iç 
ve dış mekân panelleri, zengin renk ve yüzeyleri ve farklı ürün gruplarıyla doğanın ilhamını sektöre ve yaşamın 

her alanına taşıyan bir marka Gentaş.
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Sürekli gelişim vizyonu ile sektörün en önemli oyuncularından biri olan Gentaş; doğadan 
ilham alan yepyeni koleksiyonu ile  “yaşamın her alanında” ve tüm dünyada dekorasyon 

trendlerine yön verecek çalışmalarına devam ediyor. 

Sektöre sunulan bu yenilikle beraber Gentaş; düz, ahşap, doğal taş ve dijital renklerden oluşan 
100'ün üzerinde yeni dekor ve rengini 2018 koleksiyonu olarak sunuma hazır hale getirdi.

Sizler de projeleriniz ve dekorasyonlarınızda Gentaş'ın doğadan ilham alan yeni koleksiyonu ile 
farklılaşabilirsiniz…

DOĞADAN ALDIĞI İLHAMLA

“yaşamın her alanında”

GENTAŞ 2018 KOLEKSİYONU
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DESIGN TURKEY 2017 
ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ 

SAHİPLERİNİ BULDU
Türkiye'nin tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen en büyük 

ödül organizasyonlarından “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri ve Sergisi”, bu 

yıl “Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey)” ile eş zamanlı gerçekleşti.
 

6'ncısı düzenlenen “Design Turkey Ödülleri”, her bir ürünü canlı olarak ve yerinde değerlendirmek için 
tasarım dünyasına yön veren alanında 25 uzman ismi bir araya getirdi. Yapılan başvurularda ambalajdan 

aydınlatmaya, elektronik ürünlerden mobilyaya, ev ve ofis gereçlerinden kamusal ve ticari ürünlere kadar pek 
çok sektörden 350 özgün endüstriyel tasarım değerlendirildi.

Yenilikçi çizgisiyle farkını ortaya koyan 
İntema, Türkiye Tasarım Haftası'ndan ödülle 
döndü. Şule Koç imzalı Kitchen As A 
Living Hub ile Üstün Tasarım Ödülü'ne 
layık görüldü. 

Mutfağın üretim yeri olma potansiyelini, 
kullanıcıların iletişimini artırmak için 
kullanan Kitchen As A Living Hub Tezgah, 
yönü olmayan bir atölye masasına 
dönüşüyor. Dairesel kenarları ve çift taraflı 
eviyesiyle, aktiviteleri yüz yüze yapmaya 
teşvik ediyor. Masa ortasındaki kanala 
yerleşen aksesuarların işlevini kullanıcılar 
belirliyor. Aksesuarlar arka tezgâh kanalında 

ve mobil kiler dolabında da kullanılabiliyor. 
Magnetli bir kısım aksesuar, metalik özellik 
kazandırılmış arka ahşap panelde, masa 
kenarında ve aydınlatma biriminde de 
kullanılabiliyor. Kişiselleştirilebilen bu 
aksesuarlar, modüller arasında işlevler arası 
bir geçiş sağlıyor.

Hareketli kiler dolabı herhangi bir yere 
çekilerek kullanılabiliyor ve dolabın tüm iç 
yerleşimini kullanıcı belirliyor. Tüm bu 
hareket ve işlev, yalın tasarım dilinde 
birleşiyor ve kullanıcıların deneyimleri 
boyunca kendileri şekillendirecekleri bir 
yaşam alanına dönüşüyor.

Gentaş'ın yeni yüzey teknolojisi Zero, 
İntema için tasarlanan BAZ-BİZ mutfak 
serisinde kullanıldı. İleri teknoloji yüzeyi 
sayesinde parmak izi bırakmayan, anti 
bakteriyel, hijyenik, çizilmelere karşı ekstra 
dayanım, yumuşak ve sıcak dokunuş, yüksek 
UV dayanım, kolay temizlenebilen, düşük 
ışık yansıması, mikro çiziklerin 
onarılabildiği, kimyasallara karşı dayanım ve 
gıda ile temasının sağlığa uygun olan 
yapısıyla dünyadaki en üst yüzey teknolojiyi 
yaşam alanlarında kullanıma sunan Zero, 
İntema Yaşam'ın başarısına katkıda bulundu.

İNTEMA'YA 
DESIGN TURKEY 2017'DEN 

BÜROTIME'A
DESIGN TURKEY 2017'DEN 

“İyi Tasarım Ödülü” 

Lider ofis mobilya üreticisi Bürotime, bekleme 
grubu ve sosyal alan çözümü olarak sunduğu 

“Throne” isimli ürünüyle geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da “Ofis Mobilyaları” kategorisinde “İyi 
Tasarım (Good Design Award)” alanında ödüle 

layık görüldü.

B Design Team'den Duygu Aslanel ve Utkan 
Kızıltuğ'un tasarladığı “Throne” koltuk, yukarı 

doğru genişleyen akıcı ve kıvrımlı formda 
tasarlanan gövdesi ve bu yüzeyi saran dış 

kabuğu sayesinde kullanıcılara ofiste rahatlayıp 
dinlenebilecekleri izole bir alan yaratıyor. 
Sunduğu deri ve keçe renk alternatifleriyle 

bulunduğu ortama sıcaklığını yansıtan Throne, 
çalışma hayatının karmaşasından kurtardığı 
kısıtlı süreler boyunca kullanıcıya eşsiz bir 

konfor hissi sunuyor.

KOLEKSİYON'A
DESIGN TURKEY 2017'DEN 

“Üstün Tasarım Ödülü” 

Çalışma kültürünün zaman içinde alternatif 
mekânlara taşınarak yeni alışkanlıklar 
kazanmasıyla çalışma alanları ve ortak 

alanlardaki kullanıcı ihtiyaçlarına 
tasarımlarında yer veren Koleksiyon, yeni 

tasarımlarıyla ödüllendirildi. “Self-Organised 
Workplace/Kendini Kurgulayan Çalışma Alanı” 
teması altında sunulan Koleksiyon tasarımları, 
Türkiye Tasarım Haftası 2017 etkinliğinde “İyi 

Tasarım Ödülü” ve “Üstün Tasarım Ödülü” 
kategorilerinden toplam 4 ödül kazandı.

Üstün Tasarım Ödülü alan açık ofisler ve ortak 
alanlar için geliştirilmiş bir oturma ve çalışma 
ünitesi olan Boccaporto, tek kişilik tipinin yanı 
sıra 2 kişiye kadar kullanıcıyı ağırlayabilen iki 
farklı modele sahip. Ses geçirmeyen özel dış 

yüzeyi sayesinde mekân içinde mekân yaratarak 
ortak çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan 

bireysel konsantrasyonun güçlendirilmesini 
sağlıyor. Aynı zamanda iç bölümünde kullanılan 

LED aydınlatma, enerji ve güç donanımı 
sayesinde kütüphane, havaalanı gibi kalabalık 
alanlarda çalışmak için uygun ortamı sunuyor.

“Üstün Tasarım Ödülü”
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Türkiye ve dünyadan çok sayıda değerli tasarımcıyla iş 
birliği yaparak çalışma ve yaşam alanları için özgün 

tasarımlar sunan Ersa, tasarım ile katma değer ve 
rekabetçi üstünlük kazandıran ürünlerin ödüllendirildiği 
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması'nda, Ece 

Yalım Design Studio imzalı Envelope II ile “İyi Tasarım 
Ödülü”ne layık görüldü.

Adapte olabilen entegre parçalarla zenginleşerek, 
modern ofislerin sıra dışı kullanım senaryolarına izin 
verir şekilde tasarlanan Envelope Work Cabin; ofiste, 
evde bireysel kullanım kadar kütüphane, yurt, okul ve 

çağrı merkezleri gibi çoklu kullanıma da uygun. 

En belirgin özelliği olan katlanabilen yan paneller, 
kullanıcıya mahremiyet derecesini ayarlama imkânı 

veriyor, açık ofislerin gürültü problemine çözüm 
önerirken, kişinin ofisteki özerkliğini savunuyor. LOW 
alçak raf, girintili formu ile kablo fazlasını kavrayarak, 

prize ulaşım sağlıyor. Yüksek ve alçak yan paneller, 
opsiyonel kumaş cepler, çekmeceli ya da çekmecesiz 

olan depolama kutuları, farklı kullanıcılara ve 
senaryolara hizmet ediyor. 

ERSA'YA
DESIGN TURKEY 2017'DEN 

“İyi Tasarım Ödülü” 

KALE KİLİT'E 
DESIGN TURKEY 2017'DEN 

“İyi Tasarım Ödülü” 

Türkiye Tasarım Haftası kapsamında yapılan Design 
Turkey 2017 Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde Ahmet 

Bilgiç imzalı Kale Alarmlı Silindir ürünü ile Yapı 
Bileşenleri kategorisinde “İyi Tasarım Ödülü”nü almaya 

hak kazandı.

Kale Alarmlı Silindir, art niyetli girişimlerde aktivasyon 
çubuğunun kırılmasıyla silindir içindeki alarm devresini 

tetikliyor. Patent koruması altına alınmış olan Kale 
Alarmlı Silindir'de kullanılan teknoloji, dünyada bir ilk 

olma özelliği taşıyor.

Kale Alarmlı Silindir, silindirin kırılmasıyla kilide 
ulaşılmasının engellenmesinin yanı sıra içindeki alarm 

sisteminin devreye girmesiyle iki aşamalı koruma 
sağlıyor. Tuzaklı kısmı kırıldığında mekanik olarak da 
kilide kolayca ulaşılmasını engelliyor. Devreye giren 

alarm ile art niyetli kişilerin başka açma yöntemlerini 
denemesini engelliyor, çevreyi de ikaz ediyor. 80 dBA 
şiddetindeki ses, yaklaşık olarak 30 dakika boyunca 

çevreyi uyarıyor. Kale Alarmlı Silindir herhangi bir ek 
aparata, kablo ya da vidalamaya ihtiyaç duyulmadan 

standart bir silindiri değiştirir gibi kolayca 
değiştirilebiliyor.

ÇİLEK'E
DESIGN TURKEY 2017'DEN 

“En İyi Tasarım Ödülü” 

Çilek, tasarım ile tüm endüstrileri buluşturmak 
amacıyla yolan çıkan “Türkiye Tasarım Haftası”ndan 

ödülle döndü. Çilek, tasarım harikası Dark Metal 
Çalışma Masası ile “En İyi Tasarım Ödülü”ne değer 

bulundu. 

Metal, deri ve yongalam malzemeyi uyum içerisinde bir 
araya getiren, fonksiyonel çözümler sunan bir çalışma 

alanı olan Dark Metal Çalışma Masası ile kullanıcıların 
ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda çalışma ortamını 

verimli hale getirecek detaylara yer verildi. Kullanılan 
renkler çalışma konsantrasyonunun dağılmasını 

önlemek için, koyu tonlarda seçildi. Tasarımda masa 
ünitesi, çalışma alanı ve alt kısmındaki alan raf olarak 
değerlendirilerek, alan ekonomisi gözetildi. Telefon, 
tablet gibi teknolojik aletlerin şarj edilebileceği USB 
port, notların asılabileceği mıknatıslı metal pano, not 
yazılabilecek kara tahta, taşınabilen projelik çanta ve 

kişisel eşyaların konumlandırılabileceği aksesuarlar ve 
depolama alanları düşünüldü.

TURKUAZ SERAMİK'E 
DESIGN TURKEY 2017'DEN 

“İyi Tasarım Ödülü” 

İnsanın ve çevrenin ihtiyaçlarını çok iyi analiz ederek 
tasarım yapan Turkuaz Seramik tasarım ekibi, 

Türkiye'nin ürün ve kavramsal tasarımda en önemli 
ödülü olan Design Turkey'de Blue Etajerli Lavabo ile 

“İyi Tasarım Ödülü”ne layık görüldü.

Turkuaz Seramik tasarım ekibi tarafından tasarlanan 
Blue Lavabo, ince bantlı formuyla estetik ve fonksiyonu 

bir araya getirirken, su gibi sakin, berrak ve zarif 
görüntüsüyle suyun mavi renginden ilham alarak 
tasarlandı. Blue, ince kenarlarıyla bu eşsiz rengin 

zarafetini banyolara taşıyor.

Dolap uyumlu Blue Lavabo, dolap yüzeyinden taşan 
kenarlarıyla ve ince damlalıklarıyla suyun dolapla 

temasını en aza indirirken, dolap ömrünü uzatır çevreci 
bir yaklaşımla en az su ve deterjan tüketimine imkân 

sağlıyor. 
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GENTAŞ 
YENİ DIŞ CEPHE DEKORLARI İLE 
BAU'DA GÖZ DOLDURDU

Yapı ve inşaat sektörünün en önemli uluslararası fuarlarından biri olan 

BAU 2017'de Gentaş Grup koleksiyonu ve standı göz doldurdu.

DOĞANIN İLHAMI 
INTERZUM'DA

Ahşap sektörünün renk ve dekor trendlerine yön veren Interzum Köln Fuarı'na 

katılan Gentaş Grup, en yeni koleksiyonunu sektör profesyonelleri ile buluşturdu.

16-19 Mayıs tarihleri arasında 
Almanya'nın Köln şehrinde 
gerçekleşen Interzum Fuarı, 60 
ülkeden 1.500'ün üzerinde katılımcıyı 
ağırladı. Dünyanın en büyük 6'ncı fuar 
alanına sahip olan Köln Messe'de 2 
yılda bir düzenlenen Interzum Fuarı'na 
katılan Gentaş Grup'un, Tasarımcı ve 
Mimari Danışman Ozan Önal imzalı 
standı yoğun ilgi gördü.

Mobilya üretimi, iç mekân ve mimari 
tasarım açısından önde gelen Interzum 
Fuarı'nda Gentaş Grup'un sergilediği 
40'dan fazla yeni rengi, doğadan 
esinlenilerek yarattığı dijital 
laminatları, nano yüzey ultramat ürünü 

®olan ZERO , doğal ve derin HPL 
yüzeyleri olan Everest ve Lucky bu 
yılın yeni trendleri arasında yerini aldı.

Katıldığı fuarda en yeni 
koleksiyonlarını dünyanın dört bir 
yanından gelen ziyaretçilere tanıtırken, 
aynı zamanda gelecek yılın trendlerini 
öğrenerek sektöre yenilikler katmaya 
devam eden Gentaş Grup, 2019 yılı 
için şimdiden hazırlıklara başlayarak 
trendleri bir üst basamağa çıkarma 
konusunda kararlı.

İnşaat sektörünün önemli buluşma 
noktalarından biri olan BAU 2017 
Yapı ve İnşaat Fuarı, Almanya'nın 
Münih kentinde 16-21 Ocak arasında 
gerçekleşti. İki yılda bir düzenlenen 
fuar 45 ülkeden 2 bin 120 katılımcı ile 
ziyaretçilere kapılarını açtı. 

Sektördeki son teknoloji ve sistemlerin 
sergilendiği fuar 183 bin metrekarelik 
alanda organize edildi. 45 ülkeden 
2.120 katılımcı firma ve kurumun yer 
aldığı BAU 2017'yi, 80 bini Almanya 
dışından olmak üzere 250 binden fazla 
profesyonel ziyaret etti. Almanya 
dışından katılan kişilerin sayısı, BAU 
tarihinde de bir rekor olarak görülüyor. 
70 bine yakın mimar ve tasarımcının 
fuar ziyareti, BAU için kendi alanında 
bir rekor oldu. 

Gentaş'ın, dış cephe dekoratif paneli 
®G-Ext  ile katıldığı yapı sektörünün 

önemli uluslararası buluşma noktası 
olan yapı fuarında sergilediği yeni dış 
cephe koleksiyonuna ve standına ilgi 
büyüktü. 

Dekoratif yapısıyla ahşap sıcaklığını ve 
doğal taş görünümünü binalara 

®kazandıran G-Ext  dekoratif 
panellerinin yanı sıra yeni metal 

®görünümlü G-Ext  dekorları da fuarın 
odak noktası oldu. 
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EN İYİ STAND 
TASARIM ÖDÜLÜ YİNE 

GENTAŞ'IN
Gentaş, 23-27 Mayıs'ta düzenlenen 40. Yapı Fuarı'nda birçok yerli ve yabancı 

ziyaretçiyle buluştu. Ziyaretçilerin ve firmaların yoğun ilgisiyle karşılanan 

Gentaş'ın fuar standı büyük ilgi gördü. 

Fuar kapsamında düzenlenen 40. yıla özel, 40 
farklı etkinlikte, dünyaca ünlü ödüllü mimarlar, 
dünyanın dört bir yanından gelen konusunda 
uzman konuşmacılar; gayrimenkul, yeni ürün, 
inovasyon, tasarım, mimarlık, yeni iş fırsatları, 
yapı sektörünün geleceği, sürdürülebilirlik, iş 
güvenliği, pazarlama ve kariyer konularını 
sektörün gündemine taşıdı. 1.000'in üzerinde 

Koleksiyonunun ve ürünlerinin yanı sıra Gentaş 
Fuar standı büyük ilgi gördü. Tasarımcı ve 
Mimari Danışman Ozan Ünal tarafından 
tasarlanan stand, en iyi stand tasarımı ödülüne 
layık görüldü. Son 3 yılda 2. kez Altın Mıknatıs 
1.lik ödülü Gentaş'ın oldu.

İNTERMOB FUARI'NDA 
GENTAŞ'A BÜYÜK İLGİ

Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri alanlarında trendlerin belirlendiği, mobilya yan sanayi ve 

aksesuarları sektörlerinin öncü firmalarının en yeni ürün ve hizmetlerini görücüye çıkardığı İntermob 

Fuarı, 14-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sektörde dünyada 3. büyük fuar olarak bilinen 
İntermob'a nitelikli ziyaretçi akın etti. 63.883 
yerli ziyaretçi ve 102 ülkeden toplam 7.698 
uluslararası ziyaretçinin katıldığı fuara katılım 
sağlayan Gentaş, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile 
karşılaştı. Fuarda ürün bazında yeni 
geliştirdiği ürünlerini sergileyen Gentaş; 2017 

yılının başında lansmanını gerçekleştirdiği 
Design Collection'ın yeni dekorlarını, çok özel 
ileri teknoloji yüzeye sahip Zero ürününü ve 
yeni yüzeylerini katılımcıların beğenisine 
sundu. Özellikle, yüzeyleri arasında bu yıl 
yeni üretimine başladığı ve diğer yüzeylere 
göre farklı üretim şekline sahip "Registone" 

katılımcı firmanın 18.640 ürününün 
sergilendiği fuarı 82.427 kişi ziyaret etti. 
Gentaş Grup şirketlerinden Genmar ile katıldığı 
fuarda doğadan aldığı ilhamla tasarladığı yeni 

®G-Ext  dış cephe koleksiyonu, Hanex akrilik 
uygulamaları ve henüz lansmanını yeni 
yapmakta olduğu i-TOPKer seramik ürünlerini 
tüm yapı sektörüyle buluşturdu. 

adlı yüzeyi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi 
gördü. Bu yıl fuarda farklı olarak ürün-yaşam 
alanları konseptine yer veren Gentaş'ın; 
mutfak, banyo, ofis ve hastane odası gibi 
uygulamaları da yoğun ilgi gördü. Fuarda 
ayrıca akrilik ve bükülebilen compact 
çözümleri sunumu gerçekleştirildi.
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Fuarı, 14-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sektörde dünyada 3. büyük fuar olarak bilinen 
İntermob'a nitelikli ziyaretçi akın etti. 63.883 
yerli ziyaretçi ve 102 ülkeden toplam 7.698 
uluslararası ziyaretçinin katıldığı fuara katılım 
sağlayan Gentaş, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile 
karşılaştı. Fuarda ürün bazında yeni 
geliştirdiği ürünlerini sergileyen Gentaş; 2017 

yılının başında lansmanını gerçekleştirdiği 
Design Collection'ın yeni dekorlarını, çok özel 
ileri teknoloji yüzeye sahip Zero ürününü ve 
yeni yüzeylerini katılımcıların beğenisine 
sundu. Özellikle, yüzeyleri arasında bu yıl 
yeni üretimine başladığı ve diğer yüzeylere 
göre farklı üretim şekline sahip "Registone" 

katılımcı firmanın 18.640 ürününün 
sergilendiği fuarı 82.427 kişi ziyaret etti. 
Gentaş Grup şirketlerinden Genmar ile katıldığı 
fuarda doğadan aldığı ilhamla tasarladığı yeni 

®G-Ext  dış cephe koleksiyonu, Hanex akrilik 
uygulamaları ve henüz lansmanını yeni 
yapmakta olduğu i-TOPKer seramik ürünlerini 
tüm yapı sektörüyle buluşturdu. 

adlı yüzeyi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi 
gördü. Bu yıl fuarda farklı olarak ürün-yaşam 
alanları konseptine yer veren Gentaş'ın; 
mutfak, banyo, ofis ve hastane odası gibi 
uygulamaları da yoğun ilgi gördü. Fuarda 
ayrıca akrilik ve bükülebilen compact 
çözümleri sunumu gerçekleştirildi.

GENTAŞ GENTAŞ
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BÜROTIME ULUSLARARASI 
RED DOT TASARIM ÖDÜLÜNÜN 

SAHİBİ OLDU

Ofis mobilyası 

sektörünün öncü 

markalarından 

Bürotime, dünyanın en 

çok rağbet gören kalite 

simgelerinden biri olan 

“Red Dot” ile 

ödüllendirildi. 

1955'ten bu yana düzenlenen dünyanın en eski 
ve en prestijli tasarım yarışmalarından biri 
olan “Red Dot Award”, bu yıl da her bir ürünü 
canlı olarak ve yerinde değerlendirmek için 
dünyanın her yerinden katılım gerçekleştiren 
alanında 39 uzmanı Essen'de bir araya getirdi.  

54 ülkeden farklı dallarda üretici ve 
tasarımcının yer aldığı yarışmada ödüle layık 
görülen ürünler, uluslararası arenada “yüksek 
tasarım kalite onaylı” olarak kabul ediliyor. 

Geçtiğimiz sene ilk kez Orgatec 2016 
Fuarı'nda kullanıcıların beğenisine sunulan 

“Elements” konsepti bünyesinde yer alan Note, 
Design Turkey 2016 Ödülleri'nde elde ettiği 
“İyi Tasarım Ödülü”nün ardından “Red Dot 
2017: Ofis Tasarımı” ödülünün de sahibi 
olarak uluslararası arenadaki başarısını 
perçinledi. 

Bürotime Endüstriyel Tasarım ve Ürün 
Geliştirme ekibinden Utkan Kızıltuğ - Arif 
Akıllılar'ın tasarladığı “Note”, yalın tasarım 
dili, güçlü duruşu ve zengin renk 
alternatifleriyle toplantı grubunda 
kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak yenilikçi 
çözümler sunuyor.
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VitrA'YA BİR KEZ DAHA
“Tasarımın Oscar Ödülü”

VitrA'nın Tech-Slate porselen karoları, Iconic Awards'tan 

sonra şimdi de dünyanın en eski ve prestijli tasarım 

ödüllerinden Red Dot'ı aldı.

VitrA tasarım ekibinden Selma Gülkan'ın imzasını taşıyan porselen karo serisi Tech-Slate, 
üstün tasarım kalitesiyle Red Dot: Product Design 2017 ödülüne layık görüldü. 40 kişilik 
uluslararası jüri tarafından ödüllendirilen taş dokulu seri, daha önce de Alman Tasarım 

Konseyi tarafından verilen Iconic Awards kapsamında Interior Innovation ödülünü almaya 
hak kazanmıştı. VitrA'nın ürünleri Red Dot'ın yanı sıra; Design Plus, EDIDA, iF, Good 

Design, PlusX, Red Dot ve Wallpaper gibi dünyaca ünlü tasarım ödüllerine sahip.
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NURUS, DİADEM VE LİPS İLE 
RED DOT'IN SAHİBİ OLDU

Ofis mobilyaları alanında Türkiye'nin ilk AR-GE merkezine sahip firması olan 

Nurus, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden kabul edilen Red Dot Design 

Awards (Red Dot Tasarım Ödülleri) tarafından bu yıl da ödüle layık görüldü.

Red Dot Tasarım Ödülleri; Almanya, Kuzey Ren Vestfalya Tasarım Merkezi tarafından, 1955 yılından beri her 
yıl dünyanın en iyi tasarımlarına veriliyor. Türkiye'nin ilk Red Dot Tasarım Ödüllü markası olan Nurus, bu yıl 

Red Dot ödüllerine 2 yenisini daha ekledi.

Bu yıl Red-Dot ödüllü ürünlerin ilki; Nurus Design Lab tarafından çalışma alanlarına renk, neşe ve samimiyet 
getirmesi amacıyla tasarlanan ve kullanıcıların en az efor sarf ederek kaslarını hareket ettirmesine yardımcı 
olan Lips; ikinci ürün ise, insan bedeninin esnekliğinden ve kıvrımlarından esinlenilerek tasarlanan Martin 

Ballendat imzalı çalışma koltuğu Diadem oldu.

Bu yıl 90. yılını kutlayan Nurus, çok sayıda ulusal ve uluslararası tasarım ödülüne 2 yenisini daha ekleyerek 
kalitesini, yenilikçi ve zamanın ötesinde tasarım anlayışını bir kez daha kanıtladı.
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“İNSAN VE BİLİM ODAKLI BİR YAKLAŞIMLA 

TEKNOLOJİ 
ÜRETİYORUZ”

Renan Gökyay
Nurus Baş Tasarımcısı 

Nurus'un yaptığı işler nelerdir? 

Çalışma alanlarının yanı sıra ev, otel, restoran, 
kafe, sosyal salonlar, eğitim, ulaşım aracı, 
sağlık ve terminal çözümleri için yılda 
yaklaşık 120 bin ila 150 bin kişilik mobilya 
üretiyoruz.

Üretiminizi nerede 
gerçekleştiriyorsunuz? Nurus hangi 
şehir ve ülkelerde iş yapıyor?

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde ve 
2Almanya'da toplam büyüklüğü 45 bin m  olan 

2 üretim tesisimiz bulunuyor. 2007 yılından bu 
yana çalışma, görev koltuklarımızın kinematik 
ve mühendislik plastiklerini bu tesiste 
üretiyoruz. Almanya ve Dubai'de 2 mağazamız 
var. Türkiye'de 11 büyükşehirde yer alan 
bayilerimize hızla yeni alt bayilikler ekleniyor.  
Üretimimizin yüzde 30 ila 40'lık kısmını 
Almanya, Belçika, Suudi Arabistan ve Kuveyt 
başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç 
ediyoruz.

Değişen teknoloji ve sektörünüzdeki 
gelişmeler hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Sektörü dünü ve 
bugünü ile değerlendirebilir misiniz?

Günümüz dünyası kaynaklar konusunda 
tanıklık ettiği kıtlığa, teknolojiyi rasyonel 
biçimde kullanarak çözüm geliştirmek 
durumunda. Mekanı yönetirken her 
metrekarenin fiyatının kâr ile ters orantılı 
şekilde arttığını hesap etmek ve teknolojik 
çözümlerle dönüşüm sağlamak gerekiyor. Bu 
nedenle AR-GE yatırımları eskiye oranla daha 
fazla öne çıkıyor. Biz Nurus olarak araştırma 
geliştirme faaliyetlerini, ürün geliştirme 
sürecine dahil ettiğimiz bir iş birliği sistemi ile 
çalışıyoruz. Ürün tasarlarken aynı zamanda 
yeni yöntemler ve yeni teknolojileri de hayata 
geçiriyoruz. Örneğin mobilya üretirken aynı 
zamanda hacim akustiği hesaplarına bilgi 

üretiyor; ses yutucu objelerin tasarımla beraber 
gelişmesini sağlıyoruz, kompozit 
araştırmalarımızı geliştiriyoruz. Nurus 
cirosunun yaklaşık yüzde 5'ini AR-GE 
faaliyetlerine ayıran bir marka. Eğer tasarım 
haklarını da buna dahil ederseniz AR-GE payı 
oranımız yüzde 8'e çıkacaktır. Bu önemli bir 
vizyona işaret ediyor. Ofis mobilyası 
sektöründe yeni yeni uygulanmaya başlayan 
standartları çeyrek asır önce ilke olarak 
benimsedik. Dünya piyasalarında, sektörün 
rekabet gücünün en yoğun olduğu pazarlarda 
var olmamızın en büyük sebebi de, bu insan ve 
bilim odaklı yaklaşımımız.  

Bu yıla dair hedefleriniz ve 
projelerinizden bahsedebilir misiniz?

2018'de AR-GE laboratuvarımız kapsamında 2 
temiz odayı hayata geçireceğiz. Malzeme 
mühendisliği çalışmalarına hız verip kompozit 
araştırmaları merkezimizi faaliyete sokacağız. 

Ses mühendisliği çalışmalarımızı 
gerçekleştireceğimiz bir sessiz odanın 
kurulumu yapmayı da planlıyoruz. 2017'de 
yerli uçak koltuğu üreten bir şirketin 
tedarikçisi olduk. Çok yakın zamanda 
havaalanı koltuğu üreten birimimizin 
merkezini dünya terminal işinin merkezi olan 
İngiltere'ye taşıyacağız. Almanya'da 
Nürnberg'de şu an ofis koltuklarının ana 
platform mekanizmalarını ürettiriyoruz. Bu yıl 
gösteri ve performans sanatları mobilyaları 
alanında, Almanya'da faaliyet gösterecek ayrı 
bir şirket yapılanmasına gideceğiz. Dış 
pazarlarda sağlam adımlarla büyüyoruz. 
Almanya ve Dubai'deki mağazalarımıza, yurt 
dışındaki lojistik ve servis merkezlerimize ek 
olarak, bu yıl ilk yurt dışı online mağazamızı 
da açacağız. Ajandamızda Hindistan ve İran'da 
yeni yatırım planları var. Yurt içinde ise 
perakende ağımızı büyüterek online satış 
hacmimizi arttırmayı hedefliyoruz.

Renan Bey, Nurus'un 3'üncü kuşak 
temsilcisisiniz. 1927 yılından bugüne 
kadar gelen şirketinizin hikâyesini ve 
marka yolculuğunu dinlemek isteriz.

Nurus'un hikâyesi, 1927 yılında, dedemiz 
Nurettin Usta'nın Ankara Altındağ'daki 
marangozhanesinde başlıyor. Sümerbank 
binası, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki köşk, İkinci 
Meclis, ilk Koç Şirketi Genel Müdürlüğü 
binası ve daha niceleri, Nurettin Usta'nın 
zanaatı ile şekillenerek günümüze ulaşan 
sembol yapılar. 1965 yılında yönetimi annem 
Birten ve babam Akın Gökyay'ın 
devralmasıyla şirketimiz kurumsallaşarak 
Nurus adıyla sektörde öne çıkmaya başlıyor. 
90'lı yıllardan bu yana 3'üncü kuşak temsilciler 
olarak ben ve kardeşim Güran Gökyay şirket 
yönetiminde bulunuyoruz. Nurus, Nurettin 
Usta'nın zanaat mirasını teknoloji ile 
buluşturan, endüstriyel tasarımda Türkiye'yi IF 
Product Design Awards, Design Management 
Europe, Good Design Awards ve Red Dot 
Design Awards gibi dünyanın en itibarlı 
ödülleri ile tanıştırma onurunu taşıyan ve 
bugün 500'ü aşkın çalışanı ile 50'den fazla 
ülkeye ihracat yapan bir dünya markası olarak 
yoluna devam ediyor.
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“İNSAN VE BİLİM ODAKLI BİR YAKLAŞIMLA 

TEKNOLOJİ 
ÜRETİYORUZ”

Renan Gökyay
Nurus Baş Tasarımcısı 
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Birten ve babam Akın Gökyay'ın 
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yoluna devam ediyor.



SEKTÖRDEN

GENTASby

a touch to life

38

SEREL EASYWASH'TAN 
YÜZDE 100 YIKAMA TEKNOLOJİSİ İLE 
360 DERECE TEMİZLİK  
SEREL EasyWash lavabolar kullanıcı dostu yeni 
fonksiyonuyla, temizlik anlayışını değiştiriyor. 
Türkiye'de bir ilki teşkil eden kendi kendini 
temizleyen yeni nesil yıkama teknolojisi ile 
EasyWash lavabolar, otomatik olarak devreye girerek 
hijyen sağlıyor.

Maksimum temizlik konsepti ile yola çıkılarak 
tasarlanan SEREL EasyWash lavabo serisi, su 
sıçratmadan %100 yıkama teknolojisi sunuyor. 
Kendi kendini temizleme özelliği uzaklaştıktan 
sonra devreye girerek 360� lik hijyen sağlıyor.

MERMERİN ASALETİ, AHŞABIN SICAKLIĞI, 
DOĞAL TAŞIN SAHİCİLİĞİ BİEN 

KOLEKSİYONLARINDA

Bien Seramik'in 2018 yılı renk ve trendleriyle tasarladığı 
karolar, yeni yılda yeni bir başlangıç yapmak ve yaşam 
alanlarının atmosferini değiştirmek isteyenler için farklı 

seçenekler sunuyor.

Tasarımın öncülerinden Bien Seramik'in yaşam alanlarına estetik bir 
görünüm kazandırmak için tasarladığı yer ve duvar karoları iç 

mekânlarınızda iddialı ve şık olma imkânı sunuyor. 

Doğallığın ön planda olduğu 2018 dekorasyon trendlerinde, mermerin 
asaleti, ahşabın sıcaklığı, doğal taşın sahiciliği yaşam alanlarında 

seçenekler olarak karışımıza çıkıyor. Özellikle, son dönemlerde cazibesini 
artıran mermer, yaşam alanlarına doğal ve asil bir görünüm kazandırırken, 
ahşabın sıcaklığı ve doğal taşın sahiciliği mekânlarınızı sahici bir kimliğe 
büründürüyor. Bien Seramik'in tasarladığı yeşil, krem, mavi ve gri tondaki 
tasarımlar yılın gözde renklerini vurgularken, bordürlerde kullanılan altın 

ve gümüş yaldızlar mekâna hem şıklık hem de ışıltı kazandırıyor.

SEKTÖRDEN

GENTASby

a touch to life

38

SEREL EASYWASH'TAN 
YÜZDE 100 YIKAMA TEKNOLOJİSİ İLE 
360 DERECE TEMİZLİK  
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Kalebodur'un yeni serisi Renova Wood, doğal yüzeyler 
trendinden yola çıkan eskitme ahşap dokusunu, 20x120 cm 
sırlı porselen karolarla mekanlara taşıyor. Lüks segmentte, 
beyaz ve siyah renklerinde üretilen 'Renova Wood' porselen 
karo serisi, yüzey kalitesi ve boyutuyla yaşam alanlarında 
çarpıcı bir etki yaratıyor. 

Ahşabın dokusal estetiği ve porselen karonun malzeme 
gücünün bir araya geldiği Renova Wood serisi; mimar, 
tasarımcı ve nihai tüketicinin beğenisine sunuluyor. Renova 
Wood serisi; konut içleri ve banyoların yanı sıra, kafe ve teras 
gibi yaşam alanlarına da sıcaklık katıyor. 

KALEBODUR, “RENOVA WOOD”UN 
ESKİTME AHŞAP DOKUSU İLE 
MEKANLARDA ÇARPICI BİR 
ETKİ YARATIYOR

BETONUN 
VAZGEÇİLMEZ SADELİĞİ

Mimar ve iç mimarlara ilham veren VitrA 
PRO koleksiyonunu en yeni tasarım 

trendlerine göre zenginleştiren VitrA'nın yeni 
karo serileri arasında beton görünümlü 

olanlar dikkat çekiyor. Mimarinin en saf 
halini temsil eden beton, VitrA'nın yeni 

serileri Ash&Burn, Newcon, Clay-Cement ve 
Bricx ile mekânlardaki yerini alıyor.

VitrA PRO koleksiyonundaki en yeni 
serilerden Ash&Burn, sofistike renk tonları 

ve etkileyici dokusuyla, endüstriyel beton 
görünümüne sıcak bir yorum getiriyor. 

41
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ARTEMA'DAN 
HER İHTİYACA UYGUN 
ZAMANSIZ TASARIMLAR

Artema'nın en yeni armatür serilerinden Suit, yalın tasarımı ve 
zengin seçenekleriyle tüm banyolarla uyum sağlıyor. Boyut, çıkış 
ucu ve su akışına göre farklılaştırılmış alternatifler sunan serideki 
lavabo ve banyo bataryaları, Artema'nın dayanıklı ve uzun ömürlü 
PVD kaplama teknolojisiyle üretiliyor. Suit'in tüm bataryalarında 
krom ve altın; lavabo armatürlerinde ise ek olarak bakır renk 
seçeneği bulunuyor. Yandan kumanda kolu, bataryaların üstünde 
daha az su ve kireç lekesi kalmasını sağlarken; dakikada en fazla 5 
litre su akışı, kullanıcılara tasarruf yaptırıyor.

EGE VİTRİFİYE'DEN 
DOĞAYI SEVEN 

TASARIMLAR
Minimal tasarımı ile banyolara yeni bir 

soluk getiren Myhtos serisi, fonksiyonel 
yapısı ile öne çıkıyor. Serinin asma ve 

duvara tam dayalı klozetleri, ince ve zarif 
yavaş kapanabilen kapakları, uzun yıllar 

sorunsuz kullanılmasını sağlayan 
dayanıklılıkları ve sessiz çalışma özellikleri 

ile tüm banyolara konforu ulaştırıyor. 
Mythos serisi klozetlerinin sahip olduğu 

“Aquasave” özelliği, az su ile kusursuz 
temizlik sağlıyor. Monoblok asma lavabosu 

modern ve özgün tasarımı ile dikkatleri 
üzerinde toplarken, ergonomik tasarımıyla 

görenleri kendine hayran bırakıyor. 
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Neden Sandemonte?

Türkiye'deki pek çok üretici, tuvalet kabini 
projelerine girdiğinde özellikle aksesuar ve 
kompakt laminat tedariği ile ilgili sorunlar yaşıyor. 
Tedarik konusunu halletse bile, laminat 
malzemenin yüksek mukavemetinden kaynaklanan 
sertliği nedeniyle, malzemenin kesimi, ebatlanması 
ve aksesuar yerlerinin delinmesi gibi yani 
işlenmesinde de sorunlar yaşıyor. İşte Sandemonte, 
tam da bu nedenle, üreticileri malzeme işleme 
maliyetlerinden kurtararak onları bu projelere 
teşvik etmek amacıyla gündeme geldi. Tuvalet 
kabini imalat projelerindeki 17 yıllık deneyimimiz 
ve yıllar içinde hem kapasite hem de 
modernizasyon olarak genişleyen makine 
parkurumuz ile üreticilerin süregelen sorunlarını 
tespit ettik ve kolay monte edilebilen, anahtar 
teslim ürünler içeren bir program geliştirdik. Bu 
program çerçevesinde üreticiler, projeleri için 
gerekli tüm malzeme ve aksesuarları portalımız 
üzerinden seçerek projelerine adapte edebiliyorlar, 
fiyatlandırabiliyorlar, üstelik aynı portal üzerinden 
kendi antetlileri ile tekliflendirebiliyorlar. Biz bunu 
hem üreticinin malzeme tedariği ve işlemesi 
açısından, hem de bizim üretici ile kurduğumuz 
anahtar teslim iş birliği açısından bir devrim 
olarak kabul ediyoruz.

Sandemonte nasıl işliyor?

Sandemonte'nin en önemli özelliği, telefon ve mail 
trafiğine son vererek, Sander.com.tr portalı 
üzerinden alınacak yazılım desteği ile üreticilerin 
projesi için gerekli her türlü ihtiyacının çözülebilir 
olması. İşleyişi özetle şöyle; Sander'in satış noktası 
olmuş firmalar, edinecekleri kullanıcı adı ve şifre 

ile sisteme giriyorlar. Sonrasında çok basit 
adımlarla, projedeki kabinlere uygun malzeme ve 
aksesuarları seçiyorlar ve fiyatlandırıyorlar. Ayrıca 
sistemden hiç ayrılmadan, kendi logoları ve 
iletişim bilgileri ile maliyetlerinin üzerine kârlarını 
koyarak teklif verebilecekleri bir portal bu. Tüm 
bu tekliflendirme aşamasından sonra sözleşme 
aşamasına gelen siparişlerini tek bir tuşla bize 
iletebiliyorlar. Bu siparişler projesini de içeren bir 
sandık içinde teslim ediliyor. Paketin içinde, 
montaj yönergeleri, aksesuar yerleşim şablonları 
gibi kabinlerin komple montajı için gerekli tüm 
bilgiler de yer alıyor. Montaj elemanları paketi 
açtıklarında bir barkod ile karşılaşacaklar ki, bu 
barkod o panelin hangi kat, hangi mahal 
numarasına ait olduğu, ebat bilgileri, panel 
numarası gibi bilgileri içerecek. Böylece ürünlerin 
saha içerisinde dağılımı da rahatlıkla 
yapılabilecek. Ayrıca hazırladığımız eğitim CD'leri 
ile montaj elemanlarının, malzemeleri en doğru 
şekilde montaj edebilmeleri de desteklenecek.

Sandemonte'nin Türkiye hedefi 
nedir?

Birincil hedefimiz, Türkiye genelinde şantiyelere 
üretici kimliği ile hizmet veren mobilya, kapı, 
pencere, ofis bölme imalatı yapan ve özellikle 
montaj ekibi olan tüm firmaları, bahsettiğim 
portala dahil etmek ve içinde tuvalet kabini olan 
projelere endişesiz teklif verebilmelerinin önünü 
açmak. Aynı zamanda bu firmaları satış noktası 
haline getirerek, ürünlerin her bölgeden daha hızlı 
ulaşılabilir olmasını sağlamak. Başlangıç olarak 
100 satış noktasını sisteme dâhil ederek, aylık 

230.000 m lik satış hedefini yakalamak da 2018 
hedeflerimiz arasında.

İhracat Hedefiniz Nedir?

Sandemonte'nin ana şirketi Sander, 2001 yılından 
bu yana tuvalet kabinleri ve aksesuarları imalatı 
konusunda önemli bir tecrübeye sahip. İtalya'dan 
aldığı destek ile makine parkurunu Avrupa 
standartlarına taşımayı başarmış, el değmeden 
üretim yapan bir firmadır. Bu bakımdan 
Sandemonte ve Sanaksesuar kimliğimiz ile dünya 
pazarında boy göstermek konusunda büyük bir 
özgüvene sahibiz.

2017 yılında bunun için önemli adımlar attık. Şu 
anda 15 ülkeye ihracatımız var ve 2018 
hedeflerimize yaklaşmış durumdayız. Markamızın 
kalitesini ve üretim kapasitemizi fark eden yurt 
dışı pazarında Sandemonte ve Sanaksesuar ismini 
marka haline getirebilmek için çeşitli ataklar 
içindeyiz. Hedefimiz; şu anda ciromuzun %30'unu 
kapsayan ihracat payımızı %50'lere çıkarabilmek. 
Bunun için markalarımızın gücüne ve kalitemize 
güveniyoruz. 

Gentaş ile nasıl bir iş birliğiniz 
var?

Sandemonte projesini Gentaş ile birlikte 
yürütüyoruz. Kullandığımız tüm kompakt laminat 
ürünler Gentaş markalıdır. Bu iş birliğimizin 
başlıca amacı; Gentaş'ın Türkiye genelinde sahip 
olduğu pazar ve bilinen güvenilirliği. Bu ürünlerin 
kolay erişilebilirliğini, kolay işlenebilirliğini ve 
kolay montajını anlatabilmek için Gentaş'ın 
pazardaki desteğini almak, projenin işlerliği 
açısından çok önemli.

BÜLENT ŞİMŞEK
Sander Grup Yönetim Kurulu Başkanı

“Sandemonte ve Sanaksesuar Kimliğimiz ile 

Dünya Pazarında Boy Göstermek Konusunda 

Büyük Bir Özgüvene Sahibiz”

TEKNOLOJİNİN VE 
ŞIKLIĞIN BİRLEŞİMİ

LEGRAND SALBEI & 
SALBEI SELECTION

Yenilikçi çözüm önerileriyle ev dekorasyonunda farklılık 
arayanlar için estetiği son teknolojiyle bir araya getiren 

Legrand; Salbei & Salbei Selection anahtar-priz serisiyle 
yaşam alanlarında dekorasyonu yeniden tanımlamanızı 
sağlıyor. Teknoloji ve tasarımı ürünlerinde birleştiren 

Legrand, Salbei & Salbei Selection serisiyle evinize farklı 
bir hava katıyor.

Salbei&Salbei Selection anahtar-priz serisi ile Legrand, 
modern ve minimalist tasarımı son teknolojiyle 

buluşturarak yaşam alanlarında farklılık arayanların tercihi 
oluyor. Beyaz ve bejin yanı sıra birbirinden farklı renk 

seçenekleri, gelişmiş işlevleri ve kolay montaj özellikleriyle 
yaşam alanlarındaki tüm ihtiyaçları karşılayan Salbei & 

Salbei Selection; inci beyazı, roze, altın, şampanya, 
alüminyum, füme ve antrasit renk seçenekleriyle evinizde 

yeni bir atmosfer yaratmanıza olanak tanıyor. 

KALE BANYO, 
“ARTE” KOLEKSİYONU İLE 
MODERN SELÇUKLU ÇİZGİLERİNİ 

BANYOLARA TAŞIYOR

Estetik ve fonksiyonelliğin harmanlandığı tasarım 
yaklaşımıyla tüketicilerin beğenisine hitap eden Kale 
Banyo, yeni koleksiyonu 'Arte' ile modern Selçuklu 

çizgilerini banyolara taşıyor. 

Kale Banyo'nun, orta segmentte depolaması yüksek bir 
koleksiyon olarak hayata geçirdiği Arte, sitilize edilmiş 
modern Selçuklu çizgileri ile aşırıya kaçmadan modern 

bir klasik izlenimi veriyor. Kale Banyo'nun suya dayanıklı 
Durabad kaplaması gövde ve kapaklarda kullanılırken, 

soft close kapaklar, depolamalı ayna birimi ile 
fonksiyonel olarak öne çıkıyor. Koleksiyonun parlak renk 
seçenekleri ve altın rengi kulpları da oryantal ve klasik 

çizgisini güçlendiriyor.
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İhracat Hedefiniz Nedir?
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konusunda önemli bir tecrübeye sahip. İtalya'dan 
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var?
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BÜLENT ŞİMŞEK
Sander Grup Yönetim Kurulu Başkanı

“Sandemonte ve Sanaksesuar Kimliğimiz ile 

Dünya Pazarında Boy Göstermek Konusunda 

Büyük Bir Özgüvene Sahibiz”

TEKNOLOJİNİN VE 
ŞIKLIĞIN BİRLEŞİMİ

LEGRAND SALBEI & 
SALBEI SELECTION

Yenilikçi çözüm önerileriyle ev dekorasyonunda farklılık 
arayanlar için estetiği son teknolojiyle bir araya getiren 

Legrand; Salbei & Salbei Selection anahtar-priz serisiyle 
yaşam alanlarında dekorasyonu yeniden tanımlamanızı 
sağlıyor. Teknoloji ve tasarımı ürünlerinde birleştiren 

Legrand, Salbei & Salbei Selection serisiyle evinize farklı 
bir hava katıyor.

Salbei&Salbei Selection anahtar-priz serisi ile Legrand, 
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buluşturarak yaşam alanlarında farklılık arayanların tercihi 
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KALE BANYO, 
“ARTE” KOLEKSİYONU İLE 
MODERN SELÇUKLU ÇİZGİLERİNİ 

BANYOLARA TAŞIYOR
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Banyo, yeni koleksiyonu 'Arte' ile modern Selçuklu 

çizgilerini banyolara taşıyor. 

Kale Banyo'nun, orta segmentte depolaması yüksek bir 
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bir klasik izlenimi veriyor. Kale Banyo'nun suya dayanıklı 
Durabad kaplaması gövde ve kapaklarda kullanılırken, 

soft close kapaklar, depolamalı ayna birimi ile 
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çizgisini güçlendiriyor.

SEKTÖRDEN
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ANKARA'NIN 
EN YEŞİL 
YAŞAM 

ALANI
Tona Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Erdal 

ile yeni projeleri Duru Beytepe hakkında görüştük. 
"İncek, Beytepe ve Çayyolu'nun birleştiği eşsiz bir 

konuma inşa edilen Duru Beytepe, özellikle 
çocukları çok önemsiyor ve aile yaşamına değer 

veriyor.” diyen Erdal, Duru Beytepe'nin hem 
oturum hem de yatırım değeriyle zirvede bir proje 

olduğunu vurguluyor.

İlhan Bey öncelikle Tona Yapı, 
Safe İnşaat ve ortaklığınız 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Tona Yapı, inşaat başta olmak üzere 
bünyesinde farklı sektörlerden de lider ve 
başarılı iş adamlarının bulunduğu güçlü ve 
dinamik bir şirket. İnsan odaklı ve kaliteli 
konut üretimini kendine misyon edinen Tona 

Yapı, bu anlayışıyla nitelikli yaşam merkezli 
projelere imza atarak sektörün öncüsü olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Safe İnşaat 
olarak Çankaya'da hayata geçirdiğimiz Safe 
Park konutlarında yaşam başlayalı 3 yıl oldu. 
Ev sahiplerimiz oldukça memnun ve mutlular. 
Yeni projemiz Duru Beytepe'ye de ciddi bir 
ilgi var. Biliyorsunuz aynı zamanda Podium 
AVM'yi de hizmete açtık ve orası da giderek 
artan bir ilgiyle karşı karşıya. Duru Beytepe, 
iki firmanın güç birliği yaparak oluşturduğu 
enerjiyle hayat buluyor. 

İlhan Bey inşaat sektörünün 
mevcut durumunu 
değerlendirebilir misiniz?

İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü. 
Son yıllarda nitelikli konut yapılaşmasının 
artması ve banka faiz oranlarının daha uygun 
seviyelere inmesiyle de bu iddiasını 
sürdürmeye devam edeceğini, hareketliliğin 
artacağını düşünüyoruz. Binlerce yıldır 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış ülkemiz 

dünyanın merkezi konumundadır. Jeopolitik 
konumu, eşsiz doğası, iklimi, tarihi ve güzel 
insanları ile ülkemizin önü açıktır. Başkent 
Ankara'da yaptığımız bu proje ile en iyisini 
hedefledik. Bu topraklara yakışır imal edilen 
her yapının önü açıktır.

Tona Yapı ve Safe İnşaat 
ortaklığının projesi Duru 
Beytepe'nin temelleri atılıyor. 
Duru Beytepe'nin öne çıkan 
özellikleri nelerdir?

Duru Beytepe, Ankara'nın gelişmekte olan en 
gözde bölgesi İncek ile Beytepe'nin kesişim 
noktasında hayat buluyor. Bilkent, Çayyolu ve 
Oran semtlerine komşu vaziyette yer alan proje 
alanımız, konumu ve manzarası itibari ile eşsiz 
bir yerde bulunuyor.

Alanında uzman birçok mimarlık ofisi ve 
peyzaj tasarım firmasıyla yarışma usulünde 
çalıştık, bu konsepti birbirinden güzel 
tasarımlar arasından  seçmek hiç kolay olmadı. 
Duru Beytepe'nin her safhasında her detayı 
özenle irdeleyerek eşsiz bir peyzaj alanı ve 
çocukların güvenle büyüyebilecekleri keyifli 
bir ortam hayal ettik. Nihayetinde proje 
alanımızın %84'ünün yeşil alan olarak 
ayrıldığı, sakinlerine açık hava sinemasından 
organik hobi bahçesine, davet salonlarından 
etüt odasına kadar oldukça geniş; açık ve 
kapalı aktivite imkânlarının sunulduğu 
benzersiz bir proje oluştu. Herkesin keyifle 
yaşayabileceği; manzarası, temiz havası ve 
sosyal imkânlarıyla her anın tadını 
çıkarabileceği geniş ve eşsiz bir peyzaja sahip 
yaşam alanı oluşturmayı hayal ettik. Şelalelerle 
ahenk oluşturan, keyifle izleyebileceğiniz bir 
gölet alanımız var. Günün yorgunluğunu, 
çocuğunuz oyun bahçesinde arkadaşlarıyla 
oynarken siz de komşunuz ile sohbet ederek 
atabileceksiniz. Biz firma olarak mutlu, 
huzurlu ve güvenli aile yaşamını sağlama 

misyonu ile hareket ediyoruz. Yüzmeden 
tenise, yürüyüş parkurlarından basketbol 
sahalarına kadar çok fazla sosyal aktivite 
imkânımız bulunuyor. Duru Beytepe, 47.273 

2m lik geniş bir proje alanına sahip. 2+1'den 
5+1'e kadar konut modellerimizden oluşan 
sadece 484 adet konut ürettiğimizi düşünürsek, 
butik bir proje olduğumuzun da altını önemle 
çizmek isterim. Proje, düşük konut 
yoğunluğuna sahip. Projemiz, Bahçelievler 
olarak adlandırdığımız 8'i az katlı yatay 
bloklardan, 2 tanesi de yükseklik anlamında 
aslında ortalamaların çok altına kalan 25 ve 27 
katlı Beytepe Konut Kuleleri olmak üzere 10 
bloktan oluşuyor.

Duru Beytepe'nin 
lokasyonunun avantajları 
nelerdir?

Arazinin topografik yapısı gereği tüm İncek 
ayaklarınızın altında. Beytepe Konut 
Kuleleri'nde ise 15. kattan itibaren Mogan 
Gölü'nü, neredeyse Ankara'nın tamamını 
panoramik olarak görüyor olacaksınız. Bölge, 
coğrafi konumunun yanı sıra yatırım 
anlamında da çek keyifli bir konumda yer 
alıyor. Beytepe ve İncek gelişmekte olan bir 
bölge; bu yüzden fiyatlar her geçen gün artan 
bir grafik izliyor.

Duru Beytepe'deki daire 
büyüklükleri ve tiplerinden 
bahsedebilir misiniz?

Sosyal aktivite ve peyzaj alanlarının yanında 
her büyüklükteki ailelerin talebini karşılayacak 
farklı modellerde daireler ve dubleks 
alternatiflerimiz yer alıyor. Yaşam 
seçeneklerimiz 2+1'den başlıyor. 2+1 

2 2dairelerimiz net 82 m  ile 116 m  arasında 
değişiyor, standartların oldukça üstünde 
büyüklüğe sahip olan daire modellerimizde 3 
kişilik bir aile rahatlıkla yaşayabilir. 3+1 

2 2dairelerimiz net 132 m  ile 156 m  arasında 
değişiyor ve peyzaj ile iç içe olmak isteyenler 
için hem Bahçelievler'de hem de yüksek kat 
sevenler için Beytepe Konut Kuleleri'nde yer 

2alıyor. 4+1 ve 5+1 dairelerimiz net 170 m  ile 
2net 260 m  arasındaki ölçüleriyle geniş ev 

isteyenler için de alternatif sunuyor. Bahçe 
sevenler için villa konseptinde özel olarak 
hazırlanmış dubleks bahçe villalarımızın 
yanında yüksek kat sevenler için de çatı 
dubleks seçeneklerimiz mevcut.

Duru Beytepe'de daire 
sahiplerine ne tür sosyal 
imkânlar sağlanacak?

Duru Beytepe yaşam standartlarını çok 
değiştirecek. Kahvaltı ve akşam yemekleri bile 
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eşsiz peyzaj alanımızın karşısında çok farklı 
olacak. Sosyal donatılara gelecek olursak; 
Duru Beytepe'de kapalı yüzme havuzları, tam 
donanımlı fitness center ile içerisinde buhar 
odası, fin hamamı barındıran spa merkezi yer 
alacak. Sportif aktiviteler açısından bakacak 
olursak; basketbol sahası, çim futbol sahası, 
tenis kortu, yürüyüş, koşu ve bisiklet 
parkurları, projemizin farklı yerlerine 
konumlandırılmış özel tasarım çocuk oyun 
alanları bulunuyor. Bu oyun alanları içerisinde 
zekâ gelişimlerine uygun olarak dizayn edilmiş 
oyun bahçeleri, açık hava satranç meydanı, 
çocuklarımızın dalından meyve koparıp 
yiyebileceği özel meyve bahçeleri, peyzaj 
alanımızın özel noktalarına konumlandırılmış 
kuş evleri, yine çocuklar için özel olarak 
oluşturulmuş gerçek bir kumsal yer alıyor. 
Ayrıca Ankara'da ilk defa böyle bir projede 
uygulanacak olan açık hava yazlık sinema ve 
organik hobi bahçesi yer alıyor. Hanımların 
gün organizasyonları yapabileceği, beylerin 
maç gibi organizasyonları hayata 
geçirebileceği özel aktivite salonlarımız da 
yine sosyal donatılarımızın bazıları diyebiliriz.

Duru Beytepe'de ev sahibi 
olmak isteyenlere sunulan 
kolaylıklar neler? Ödeme 
koşulları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Firma bünyesinde ve banka kredili ödeme 
alternatiflerimiz mevcut. Lansman öncesinde 
çok özel ödeme kolaylıkları sunuyoruz; satış 
kampanyamız çerçevesinde %5+%5 indirim 
yapıyoruz. Vade farksız 40 aylık bir ödeme 
planımız bulunuyor. Yine müşterilerimizin 
talebi doğrultusunda kişiye özel ödeme 
planları oluşturabiliyoruz. Kısacası Duru 
Beytepe'de yaşamak isteyen herkese çok özel 
fırsatlar sunuyoruz.

Projemizi ve proje alanımızı görmek için, 
herkesi “Tanıtım Ofisimize” bekliyoruz, 

İnsanlar neden Duru 
Beytepe'yi tercih etmeli? 

Duru Beytepe gerek konumu gerek konsepti 
gerekse mimari çözümlemeleriyle hemen her 
ailenin özel zevkleri içi tasarlanmış, her 
detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü 
çok özel bir proje. Dairelerin keyifli 
tasarımlarını yanında, sadece evinizde oturmak 
yerine günün her saatini farklı bir aktivite ile 
değerlendirebileceğiniz özel yaşam alanlarınız 
bulunuyor.

Duru Beytepe'yi diğer 
projelerden ayıran özellikleri 
neler?

Öncelikle belirtmek isterim ki, proje alanımız 
eşsiz bir konuma sahip. Etrafındaki yapılaşma 
şartları göz önüne alındığında ufkunun 
kapanması mümkün değil. Projemizin en 
önemli özelliklerinden biri çok iyi tasarlanmış 
peyzaj alanı. Projemiz içinde bulunan sosyal 
aktivite alanlarının sunduğu imkânlar. 
Türkiye'nin en iyi mimarlarının çalıştığı iç ve 
dış mimari tasarımı. Keyifli balkonları, kış 
bahçeleri. Yapılarda kullanılan her 
malzemenin yüksek kalitesi ve detay 
çözümleri. Bütün bunların yanında lansman 
öncesi fiyat avantajı ve yüksek yatırım değeri.

Ankaralılar bu olanaklara ne 
zaman kavuşacak? Duru 
Beytepe'de hayat ne zaman 
başlayacak?

28 ay içerisinde projemizi teslim etmeyi 
planlıyoruz. Türkiye'nin en iyi proje 
danışmanlık ve yönetim firması olan Proplan 
ile çalışıyoruz. Kadromuzda bulunan çok 
tecrübeli mimar ve mühendisler inşaatın her 
aşamasını titizlikle kontrol ediyorlar.

misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyarız. 
Profesyonel, güler yüzlü satış ekibimiz her 
türlü sorularınıza içtenlikle yanıt verecektir.

Duru Beytepe kimlere hitap 
ediyor?

Duru Beytepe özellikle aile yaşamına önem 
veren, çocuklarını huzur ve güven içerisinde 
büyütmek isteyen, bahçede rahatlıkla koşup 
oynayabilecek çocuklar ve ailelere hitap 
ediyor. Özlediğimiz o eski mahalle havasını 
yeniden oluşturmak, komşulukların olduğu 
çocuklara bizim mahallenin çocukları gözüyle 
bakılan, herkesin birbirini tanıdığı bir proje 
oluşturma hayalindeyiz.

Bu yüzden de sloganımız “Bizim Bahçenin 
Çocukları.” Ailelerin keyifle ve güvenle 
yaşayabileceği özel tasarımları hayata 
geçirmeyi sürdüreceğiz. Büyükşehir hayatı 
hepimizi fazlasıyla yoruyor, artık komşumuzu 
tanıyamaz olduk. Çocuklarımızı sokağa 
çıkartamıyoruz. Bu proje ile bu ihtiyacı sonuna 
kadar giderdik. Komşularınızla vakit 
geçirebileceğiniz aktivite alanları, çocukların 
güvenle oynayabileceği ve arkadaşlar 
edinebileceği tamamen trafiğe kapalı ve steril 
bir ortam sağlayacağız.
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GENMAR AŞ ITOPKER 
PORSELEN LEVHA SATIŞINA BAŞLADI

Genmar AŞ yıllardır istikrarlı bir şekilde büyümeye ve sektörün ihtiyaç duyduğu 

yenilikçi ve teknolojik ürünleri bünyesine katmaya devam ediyor.

Mimari tasarımlara ilham veren ve inşaat 
sektörünün en yüksek standartlı ürünlerinden 
biri olan “Porselen Plakaların” üretimini 
yapmakta olan Inalco Firmasına ait iTOPKer 
markasının Türkiye Distribütörlüğünü Genmar 
AŞ üstlendi. 

iTOPKer Porselen Levhalar, seramik 
üretiminde ileri teknoloji ile üretilmekte olup, 

yüzey direnci ve gözeneklerinin olmaması 
sebebi ile hijyenin vazgeçilmez olduğu 
mekânların aranan ürünüdür. 

iTOPKer su geçirmez, sağlığa zararlı hiçbir 
madde yaymaz ve gıda temasında rahatlıkla 
kullanılabilir. Bu özelliklerinin yanı sıra 
yanmaya, yüksek ısıya, kimyasallara 
dayanımlıdır ve çizilmez. Çevre dostu olan 

iTOPKer tezgâhlar tamamıyla geri 
dönüştürülebilir bir üründür.

Mutfaklardan sağlık yapılarına, AVM'lerden 
havalimanlarına kadar yaşam alanı olan her 
yapıda rahatlıkla kullanılabilen iTOPKer 
ürünleri hakkında daha detaylı bilgi için web 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.

www.gen-mar.com.tr • www.itopkertr.com
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SCHATTDECOR, 
2017 AXIA ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Almanya çapındaki Axia Ödülü'nün bu yılki konusu sürdürülebilir girişimdi. 29 Kasım 2017 Çarşamba 

günü Axia Ödülü'nün Strateji, Kaynaklar, Yenilik ve İnsanlar dâhil olmak üzere dört kategoride verildiği 

Düsseldorf'daki Capitol Tiyatrosu'nda Almanya'nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasında girişimciliğin 

mükemmel örnekleri sergilendi. Son kategorideki ödülü Schattdecor aldı.

Schattdecor, insan kaynakları alanındaki 
mükemmel çalışmaları sayesinde "İnsanlar" 
kategorisinde Stabilo, Edding, Cewe, Ritter 
Sport ve Develey gibi tanınmış firmaların da 
aralarında bulunduğu toplam 30 finalist 
arasından kazanan olarak çıktı. Alman 
Endüstrileri Federasyonu (BDI) Genel Müdür 
Yardımcısı Holger Lösch, ödülü sunarken 
şunları söyledi: "Kendi pazar bölümünde bir 
dünya lideri olan gizli şampiyonumuz için 
yoğun ve seçkin bir insan kaynakları yaklaşımı, 
doğru çalışanların bulunması ve bunların uzun 
dönemde muhafaza edilmesi konusunda 
başarılı bir strateji olduğunu kanıtlamıştır. Bu 
işletme adil, hesap verebilir ve dürüst bir şirket 
kültürünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. 
İnsan Kaynakları bölümündeki bu çabalar 
sonuçlarını vermektedir. Çalışanlar, şirkette 
ortalama 14 yıl kalmaktadır.”

verilmişti. Yaklaşık 10 yıl sonra yine ödüle 
değer bulundu.

Schattdecor AG Yönetim Kurulu Başkanı 
Roland Auer,  “Bu ödül, başarılarımızın takdir 
edildiğini ve çabalarımızı sürdürmemiz 
gerektiğini göstermektedir. Kuruluşumuzdan bu 
yana çalışan odaklı bir şirket olmak 
önceliklerimizden biri olmuş ve kurucumuz 
Walter Schatt ve halefi Reiner Schulz'un 
liderliğinde büyük bir rol oynamıştır. 
Schattdecor'un çalışanlarımız ve yeni 
başvuranlar için çekici bir işveren olarak 
kalması için bu, benim liderliğimin de önemli 
bir kısmını oluşturmaya devam edecektir.” diye 
konuştu.

Lösch, şirketi 1985'de kuran Walter Schatt'ın 
insanlara duyulan güvenin; sadakat, yaratıcılık 
ve bağlılıkla ödüllendirildiği yolundaki 
yönlendirici ilkelerinden övgüyle söz etti. 

Bu slogana bugün hala inan Schattdecor; 
sürekli mesleki gelişime ilave olarak 
çalışanlarına çocuk bakımı seçenekleri 
sunulmasının çok büyük önem taşıdığını 
düşünüyor. Çin, Brezilya veya Baverya'daki 
genel merkezde çalışanlarına ilgili beklentiler 
ve ilişkilerde, nerede çalıştıklarına 
bakılmaksızın hakkaniyet ve sorumluluk 
boyutu ön planda yer alıyor. 1994 yılından bu 
yana Schattdecor'da eğitim gören 100'ün 
üzerinde çırağın, dörtte üçünün bugün hala 
çalışıyor olmaları şaşırtıcı değildir.

2008 yılında "Değerlere Sadık Kalma" 
kategorisinde Axia Ödülü Reiner Schulz'a 
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Multifacated Landscape

Proje Çatal Ada’da, Ege Deniz’inde konumlanır. Coğrafi 
olarak iki tepeden oluşur ve bağlamsal olarak hem 
ayırıcı bir eleman hem de bir köprü olarak 
yorumlanabilir. Bir başka deyişe adayı bir ‘buffer zone’ 
olarak tanımlamak mümkündür.

Ada kuzey-güney yönünde durgunluk ve bölünmeleri 
temsil eder. Öte yandan, doğu batı yönünde birleştirici 
ve bağlayıcı bir eleman olarak tanımlanabilir. Bu 
bölünme ve birleştiriciliğin sembolik olarak temsil 
edilmesi projenin en önemli tasarım kararlarından birini 
oluşturur. Bodrum Yarımadası bağlamının korunması ve 
temsili konusundaki temel fikir projedeki doğaya 
uyumlu tasarım ilkeleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle form ve strüktür mevcut arazinin 
incelenmesiyle ortaya çıkar. Bir başka deyişle, mekanlar 
arazi koşullarına göre şekillenmekte ve farklılık 
göstermektedir.

Senaryoya göre programda müze, sergi, etkinlik 
merkezi, araştırma merkezi; bu mekanların kalıcı 
ziyaretçileri ve adanın doğasını deneyimlemek için 
gelenler için ayrıca konaklama alanları da yer 
almaktadır. Bütün bunlar dikkate alındığında strüktür 
kuzey-güney doğrultusunda genişler ve dolaşım bir 
omurga halinde yapıya eklemlenir. Dolaşım ile ilgili 
olarak liman adanın merkezinin ve fiziksel koşullarının 
uygun olduğu iki tepe arasında konumlanır.

ÖĞRENCİ PROJELERİ

Oblique.bo

Oblique.bo yatay ve dikey olarak tanımlanan ortaçağ 
şehrinde, Bologna’da, /oblique/ eğik olmayı metaforik 
ve fiziksel olarak kullanarak şehrin form tipolojine bir 
antitez örneği oluşturan, yapı ve şehir ölçeği 
arasındaki mekanları bir araya getiren bir öğrenci 
merkezi projesidir.

Bologna, kültürel zenginliği nedeniyle sıklıkla 
entelektüel karşılaşmalar alanı olarak tanımlanmıştır.

Mekansal analizler bunu mekanların kendi içinde 
zaman, etkinlik ve strüktürle beraber çakışarak 
katmanlaşmasına bağlamıştır. Mekan üretim yöntemi 
olarak, oblique.bo, Bologna’ya özgü çok katmanlı 
kentsel durumları çözümleyerek sunulan programatik 
tanımları mekansal harekete dönüştürmektedir. Yatay 
ve dikey olarak tanımlanan bu ortaçağ şehrinde 
/oblique/ eğik olmayı metaforik ve fiziksel olarak 
kullanarak şehrin form tipolojisine bir antitez örneği 
oluşturur.

Proje alanı, ortaçağ şehir duvarları kalıntıları 
yanındaki üniversite kampüsünün içinde yer 
almaktadır.

Dolayısıyla eskiyi ve yeni aynı anda düşünmek, eskiyi 
koruyup, yeniyi üretmek için yöntemler aranmıştır. Var 
olan zengin mekan kullanımlarından yola çıkarak, 
dikey (ortaçağ kuleleri) ve yatay (duvarlar, arkadlar) 
elemanlardan üretilen akslar alana taşınıp Bologna’nın 
antitezini üretecek şekilde çakıştırılmıştır. Son olarak, 
öğrenci merkezi kendi içerisinde öğrenme, üretme, 
tarihi koruma ve konaklama gibi fonksiyonları, 
oditoryum ve kentsel köprüler gibi kent programlarıyla 
birleştirerek bir düşünsel üretim merkezine dönüşmesi, 
kentte kendi kimliğini oluşturması planlanmıştır.

CSSC: CENTRO STUDENTESCO SERVIZI
COLLECTIVI IN FILIPPO RE BOLOGNA

BRIDGING CULTURES AND MEMORY: A RESEARCH AND 
MUSEUM PARK OF AEGEAN CULTURE AND PEACE
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kentte kendi kimliğini oluşturması planlanmıştır.

CSSC: CENTRO STUDENTESCO SERVIZI
COLLECTIVI IN FILIPPO RE BOLOGNA

BRIDGING CULTURES AND MEMORY: A RESEARCH AND 
MUSEUM PARK OF AEGEAN CULTURE AND PEACE
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ÖĞRENCİ PROJELERİ ÖĞRENCİ PROJELERİ

VERTICAL CAMPUS: İZMİR SCHOOL OF 
ARCHITECTURE & DESIGN

Layers of Interaction

Kampüs bir etkileşim alanıdır. Tasarıma yön 
veren ana fikir, kampüsün bir etkileşim mekanı 
olmasından ortaya çıkar. Kampüs tasarlarken 
hedeflenen, binanın kullanıcıları ve Alsancak 
sakinleri için çeşitli etkileşim alanları 
yaratmaktır.

Program yorumlanırken, kamusal alanlar ile 
özel alanlar arasındaki ayrım göz önüne alındı. 
İlk başta bir bütün olarak ele alınan kütle daha 
sonra yatay yönde açılan kamusal yarık ile ikiye 
ayrıldı. Bu yarık hem kamusal ve özel kütleleri 
birbirinden koparmakta hem de oluşturduğu 
farklı mekanlar ile Alsancak sakinlerinin 
erişimine olanak veren sergi ve açık jüri 
alanları ile kampus hayatına tanıklık 
edebileceği önemli bir etkileşim alanı olarak 
işlev görür.

Zemin kattan başlayan katmanlaşma, 
stüdyoların ve eğitim alanlarının bulunduğu 
şeffaf kütlede de devam ederek cephenin 
arkasında kendini gösteren rampaları ve bu 
rampaların birbirine bağladığı etkileşim 
alanlarını oluşturur. Bu dolaşım elemanları, 
yönünü ve uzantılarını değiştirirken tüm 
katlarda bulunan etkileşim alanlarının 
farklılaşmasını sağlar. Böylece, sıradan ve 
birbirini tekrar eden mekanlaşmaya meydan 
okuyan dikey bir kampüs ortaya çıkar. 

A CENTER FOR ARCHITECTURAL PRODUCTION AND EXCHANGE:
AN IN-CITY CAMPUS FOR A SCHOOL OF ARCHITECTURE IN PARIS

Urban Platform for an 
Architecture School

Paris-La Villette Mimarlık Okulu için La 
Villette Parkı güney batısında, kent-içi 
yeni bir kampüs tasarımı projenin 
konusunu oluşturmaktadır. Proje, komşusu 
olduğu konut ve okul yapılarıyla ilişki 
kurarken aynı zamanda mimarlık eğitimi 
için yeni bir merkez oluşturmayı, 
mimarlık eğitiminin ve okulunun kentsel 
yüzünü vurgulamayı amaçlar. Park ile 
konut dokusu arasında bir arayüz olarak 
ele alınan öneri, kanal boyunca devam 

eden yaya yolu ile parkın dolaşım 
sistemini birleştiren bir gezinti rampası 
etrafında kurgulandı. Bu kentsel platform 
kendi içinde alt alanlar üretirken aynı 
zamanda okulun eğitimsel fonksiyonlarını 
içeren yapı parçasını da saran bütünleyici 
bir eleman olarak ele alındı. Platform 
kendi içinde katlanarak bir yandan ana 
yaklaşımları kurgulayan iki ana açık alanı 
tanımlarken bir yandan da altında okulun 
kamusal ve özel alanlarını örgütler. 
Güneydeki açık alan Jean Jaures Bulvarı 
ve metro durağına doğru açılan bir çökük 
avlu olarak, kuzeydeki açık alan ise parkla 
ilişki kuran bir yeşil alan olarak ele 

alınmıştır. Okulun program elemanları 
yerleştirilirken doğudan batıya doğru 
kamusaldan özele bir dağılım yapıldı. 
Doğu yönündeki platform, altında parkla 
birlikte çalışabilecek alanlar üretip parka 
cephe verecek şekilde tasarlandı. 
Kütüphane, sergi alanı, çok amaçlı salon 
gibi potansiyel kamusal alanlar doğu 
tarafındaki plazaya açılacak şekilde 
düzenlendi. Belli zamanlarda halka da 
açılabilecek büyük ölçekli atölyeler doğu-
batı olmak üzere iki taraflı çalışabilecek 
şekilde ara kısımda tasarlandı. Derslikler, 
stüdyolar ve bireysel çalışma alanları ise 
yapının batı kolunda konumlandırıldı. 
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ÖĞRENCİ PROJELERİ ÖĞRENCİ PROJELERİ

VERTICAL CAMPUS: İZMİR SCHOOL OF 
ARCHITECTURE & DESIGN

Layers of Interaction

Kampüs bir etkileşim alanıdır. Tasarıma yön 
veren ana fikir, kampüsün bir etkileşim mekanı 
olmasından ortaya çıkar. Kampüs tasarlarken 
hedeflenen, binanın kullanıcıları ve Alsancak 
sakinleri için çeşitli etkileşim alanları 
yaratmaktır.

Program yorumlanırken, kamusal alanlar ile 
özel alanlar arasındaki ayrım göz önüne alındı. 
İlk başta bir bütün olarak ele alınan kütle daha 
sonra yatay yönde açılan kamusal yarık ile ikiye 
ayrıldı. Bu yarık hem kamusal ve özel kütleleri 
birbirinden koparmakta hem de oluşturduğu 
farklı mekanlar ile Alsancak sakinlerinin 
erişimine olanak veren sergi ve açık jüri 
alanları ile kampus hayatına tanıklık 
edebileceği önemli bir etkileşim alanı olarak 
işlev görür.

Zemin kattan başlayan katmanlaşma, 
stüdyoların ve eğitim alanlarının bulunduğu 
şeffaf kütlede de devam ederek cephenin 
arkasında kendini gösteren rampaları ve bu 
rampaların birbirine bağladığı etkileşim 
alanlarını oluşturur. Bu dolaşım elemanları, 
yönünü ve uzantılarını değiştirirken tüm 
katlarda bulunan etkileşim alanlarının 
farklılaşmasını sağlar. Böylece, sıradan ve 
birbirini tekrar eden mekanlaşmaya meydan 
okuyan dikey bir kampüs ortaya çıkar. 

A CENTER FOR ARCHITECTURAL PRODUCTION AND EXCHANGE:
AN IN-CITY CAMPUS FOR A SCHOOL OF ARCHITECTURE IN PARIS

Urban Platform for an 
Architecture School

Paris-La Villette Mimarlık Okulu için La 
Villette Parkı güney batısında, kent-içi 
yeni bir kampüs tasarımı projenin 
konusunu oluşturmaktadır. Proje, komşusu 
olduğu konut ve okul yapılarıyla ilişki 
kurarken aynı zamanda mimarlık eğitimi 
için yeni bir merkez oluşturmayı, 
mimarlık eğitiminin ve okulunun kentsel 
yüzünü vurgulamayı amaçlar. Park ile 
konut dokusu arasında bir arayüz olarak 
ele alınan öneri, kanal boyunca devam 

eden yaya yolu ile parkın dolaşım 
sistemini birleştiren bir gezinti rampası 
etrafında kurgulandı. Bu kentsel platform 
kendi içinde alt alanlar üretirken aynı 
zamanda okulun eğitimsel fonksiyonlarını 
içeren yapı parçasını da saran bütünleyici 
bir eleman olarak ele alındı. Platform 
kendi içinde katlanarak bir yandan ana 
yaklaşımları kurgulayan iki ana açık alanı 
tanımlarken bir yandan da altında okulun 
kamusal ve özel alanlarını örgütler. 
Güneydeki açık alan Jean Jaures Bulvarı 
ve metro durağına doğru açılan bir çökük 
avlu olarak, kuzeydeki açık alan ise parkla 
ilişki kuran bir yeşil alan olarak ele 

alınmıştır. Okulun program elemanları 
yerleştirilirken doğudan batıya doğru 
kamusaldan özele bir dağılım yapıldı. 
Doğu yönündeki platform, altında parkla 
birlikte çalışabilecek alanlar üretip parka 
cephe verecek şekilde tasarlandı. 
Kütüphane, sergi alanı, çok amaçlı salon 
gibi potansiyel kamusal alanlar doğu 
tarafındaki plazaya açılacak şekilde 
düzenlendi. Belli zamanlarda halka da 
açılabilecek büyük ölçekli atölyeler doğu-
batı olmak üzere iki taraflı çalışabilecek 
şekilde ara kısımda tasarlandı. Derslikler, 
stüdyolar ve bireysel çalışma alanları ise 
yapının batı kolunda konumlandırıldı. 
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CANLI, RENKLİ VE MUTLU BİR ÜLKE

“KÜBA”
Kristof Kolomb'un birinci yolculuğunda keşfederek İspanyol toprağı ilan ettiği Küba'da ilk kalıcı yerleşim 

1511'de kuruldu. 1500'lü yıllarda sömürge haline gelmeye başlayan Küba'da İspanyol hâkimiyeti 1898 

yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalesi sonucunda bitti. 1902 yılında da Küba bağımsız 

bir devlet haline geldi.

Resmi adı Küba Cumhuriyeti olan ülke, 
Karayipler'de bir ada ülkesidir. Küba nüfusunu 
İspanyol göçmenler, Afro Kübalılar, Çinliler ve 
Avrupa-Afrika karışımı oluşturuyor. Derisinin 
renginden dolayı ırkçılık yapılmayan tek ülke 
olarak bilinir. Küba'nın ulusal sembolleri tek 
yıldızlı bayrak, Bayamo Marşı ve kraliyet 
palmiyesi armasından oluşur. Küba UNESCO 
araştırmasına göre dünyada en çok görülmek 
istenen ülkedir. Ülkede iki farklı para birimi 
kullanılır. Bunlardan biri turistler için 
uygulanan Convertible Peso yani CUC, diğeri 
yerel halk tarafından kullanılan Peso yani 
CUP'tur. Değer olarak iki birim arasında büyük 
fark olmasının nedeniyse ülkenin turizmden 
gelir elde etmeye çalışmasıdır. Peso paralarının 
üzerinde Küba devriminde önemli rol almış 
siyasilerin fotoğrafları yer alırken CUC'Iarda 
Küba'da bulunan turistik ve önemli eserlerin 
fotoğrafı bulunur. Yasal ambargo nedeniyle 
ABD bankalarının kartları Küba'da 
kullanılmaz. 

Ülkede barınma, sağlık ve eğitim ücretsizdir. 
Kübalılar çok iyi koşullarda ve ücretsiz sağlık 
hizmeti almaktadır. Ülkeden kendi metotlarını 
geliştiren, çok iyi doktorlar çıkmaktadır. 
Devrim döneminden bu yana uygulanan karne 
uygulamasıyla devlet her ay belli miktarda 
pirinç, süt, et, tuz, un, yumurta gibi temel 
besinleri ücretsiz olarak halka verir. Devlet 
tarafından sağlanan diğer bir hak ise her çocuk 
için 7 yaşına kadar günlük 1 litre süt hakkıdır. 
Küba'da en çok tüketilen içecek kahve, rom ve 
avokadodur. En fazla kokteyl çeşidi bu ülkede 
yapılmaktadır.

Ülkede devrim öncesi dönemden kalan çok 
sayıda klasik araba var ve şoförsüz bu klasik 
arabaları kiralamak yasak. Hemen her şeyin 
devlet kontrolünde olduğu ülkede halkın cep 
telefonu kullanımına 2010 yılında izin 
verilmiştir. Fakat pahalı bir ihtiyaç olduğundan 
dolayı çoğu kişide yoktur. Latin Amerika'nın 
ilk treni bu ülkede yapılmıştır. Fakat ulaşım 
amaçlı değil şeker kamışı taşımacılığı için 

kullanılmıştır. Bu yüzden de raylı sistemler 
gelişmemiştir. Ülkede yerel halk kent içi 
ulaşımı bici-taxi denilen ulaşım aracıyla 
sağlamaktadır.

Ülkede spora çok büyük önem verilir. Milli 
sporu beyzboldur. Kübalıların dünyada en çok 
madalya kazandıkları branşsa bokstur. Küba 
kültürel anlamda müzik ve danslarıyla 
meşhurdur. 1870 yılında Rumba, 1900 yılında 
Bolero, 1953 yılında Cha Cha Cha, 1970 
yılında Salsa bu ülkeden çıkmıştır. Tahta 
oymacılığı da bu ülkede gelişmiş el 
sanatlarındandır. 

Amerikalı yazar Ernest Hemingway Çanlar 
Kimin İçin Çalıyor ve Yaşlı Adam ve Deniz 
romanlarını Küba'da yaşadığı dönemde 
yazması ve Fidel Castro'nun arkadaşı ünlü 
ressam Frida Kahlo'nun kocası tarafından 
yapılan 196 metre boyunda olan dünyanın en 
büyük resminin bu ülkede bulunması dikkat 

çekici ayrıntılardandır. Küba halkı Türkleri 
sevmeleriyle bilinir; hatta Havana'da bir parkta 
Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü bulunur. 
Ülkenin Karayipler'de bulunmasından dolayı 
plajları ve kumsalları güzeldir.

Küba 14 bölge ve 1 belediyeden oluşur. 
Ülkenin en büyük şehri ve başkenti Havana'dır. 
İkinci büyük şehriyse Santiago de Cuba'dır. 
Ülkeyle aynı adı taşıyan Küba adasının yanı 
sıra 3.715'ten fazla ada ve adacıktan oluşur. En 
önemli şehirleri Havana, Trinidad, Varadero, 
Santa Clara, Santo Domingo, Pinar del Rio ve 
Cienfuegos'dur.

Resmi dili İspanyolca'dır. Turistik merkezlerde 
ve otellerde İngilizce de konuşulur. Küba 
anayasasında devletin diniyle ilgili bir madde 
yer almaz. Devlet din özgürlüğünü tanır, farklı 
inançlar ve dinler aynı saygıyı görür. Küba 
Cumhuriyeti'nde dini kurumlar devletten ayrılır. 
Çok fazla inanan olmasa da ülkede %60 
oranında Katolik, %5 oranında Protestan vardır. 
Diğer bir kısım ise bölgeye özgü Santeria 
dinine inanır.
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CANLI, RENKLİ VE MUTLU BİR ÜLKE

“KÜBA”
Kristof Kolomb'un birinci yolculuğunda keşfederek İspanyol toprağı ilan ettiği Küba'da ilk kalıcı yerleşim 

1511'de kuruldu. 1500'lü yıllarda sömürge haline gelmeye başlayan Küba'da İspanyol hâkimiyeti 1898 

yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalesi sonucunda bitti. 1902 yılında da Küba bağımsız 

bir devlet haline geldi.

Resmi adı Küba Cumhuriyeti olan ülke, 
Karayipler'de bir ada ülkesidir. Küba nüfusunu 
İspanyol göçmenler, Afro Kübalılar, Çinliler ve 
Avrupa-Afrika karışımı oluşturuyor. Derisinin 
renginden dolayı ırkçılık yapılmayan tek ülke 
olarak bilinir. Küba'nın ulusal sembolleri tek 
yıldızlı bayrak, Bayamo Marşı ve kraliyet 
palmiyesi armasından oluşur. Küba UNESCO 
araştırmasına göre dünyada en çok görülmek 
istenen ülkedir. Ülkede iki farklı para birimi 
kullanılır. Bunlardan biri turistler için 
uygulanan Convertible Peso yani CUC, diğeri 
yerel halk tarafından kullanılan Peso yani 
CUP'tur. Değer olarak iki birim arasında büyük 
fark olmasının nedeniyse ülkenin turizmden 
gelir elde etmeye çalışmasıdır. Peso paralarının 
üzerinde Küba devriminde önemli rol almış 
siyasilerin fotoğrafları yer alırken CUC'Iarda 
Küba'da bulunan turistik ve önemli eserlerin 
fotoğrafı bulunur. Yasal ambargo nedeniyle 
ABD bankalarının kartları Küba'da 
kullanılmaz. 

Ülkede barınma, sağlık ve eğitim ücretsizdir. 
Kübalılar çok iyi koşullarda ve ücretsiz sağlık 
hizmeti almaktadır. Ülkeden kendi metotlarını 
geliştiren, çok iyi doktorlar çıkmaktadır. 
Devrim döneminden bu yana uygulanan karne 
uygulamasıyla devlet her ay belli miktarda 
pirinç, süt, et, tuz, un, yumurta gibi temel 
besinleri ücretsiz olarak halka verir. Devlet 
tarafından sağlanan diğer bir hak ise her çocuk 
için 7 yaşına kadar günlük 1 litre süt hakkıdır. 
Küba'da en çok tüketilen içecek kahve, rom ve 
avokadodur. En fazla kokteyl çeşidi bu ülkede 
yapılmaktadır.

Ülkede devrim öncesi dönemden kalan çok 
sayıda klasik araba var ve şoförsüz bu klasik 
arabaları kiralamak yasak. Hemen her şeyin 
devlet kontrolünde olduğu ülkede halkın cep 
telefonu kullanımına 2010 yılında izin 
verilmiştir. Fakat pahalı bir ihtiyaç olduğundan 
dolayı çoğu kişide yoktur. Latin Amerika'nın 
ilk treni bu ülkede yapılmıştır. Fakat ulaşım 
amaçlı değil şeker kamışı taşımacılığı için 

kullanılmıştır. Bu yüzden de raylı sistemler 
gelişmemiştir. Ülkede yerel halk kent içi 
ulaşımı bici-taxi denilen ulaşım aracıyla 
sağlamaktadır.

Ülkede spora çok büyük önem verilir. Milli 
sporu beyzboldur. Kübalıların dünyada en çok 
madalya kazandıkları branşsa bokstur. Küba 
kültürel anlamda müzik ve danslarıyla 
meşhurdur. 1870 yılında Rumba, 1900 yılında 
Bolero, 1953 yılında Cha Cha Cha, 1970 
yılında Salsa bu ülkeden çıkmıştır. Tahta 
oymacılığı da bu ülkede gelişmiş el 
sanatlarındandır. 

Amerikalı yazar Ernest Hemingway Çanlar 
Kimin İçin Çalıyor ve Yaşlı Adam ve Deniz 
romanlarını Küba'da yaşadığı dönemde 
yazması ve Fidel Castro'nun arkadaşı ünlü 
ressam Frida Kahlo'nun kocası tarafından 
yapılan 196 metre boyunda olan dünyanın en 
büyük resminin bu ülkede bulunması dikkat 

çekici ayrıntılardandır. Küba halkı Türkleri 
sevmeleriyle bilinir; hatta Havana'da bir parkta 
Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü bulunur. 
Ülkenin Karayipler'de bulunmasından dolayı 
plajları ve kumsalları güzeldir.

Küba 14 bölge ve 1 belediyeden oluşur. 
Ülkenin en büyük şehri ve başkenti Havana'dır. 
İkinci büyük şehriyse Santiago de Cuba'dır. 
Ülkeyle aynı adı taşıyan Küba adasının yanı 
sıra 3.715'ten fazla ada ve adacıktan oluşur. En 
önemli şehirleri Havana, Trinidad, Varadero, 
Santa Clara, Santo Domingo, Pinar del Rio ve 
Cienfuegos'dur.

Resmi dili İspanyolca'dır. Turistik merkezlerde 
ve otellerde İngilizce de konuşulur. Küba 
anayasasında devletin diniyle ilgili bir madde 
yer almaz. Devlet din özgürlüğünü tanır, farklı 
inançlar ve dinler aynı saygıyı görür. Küba 
Cumhuriyeti'nde dini kurumlar devletten ayrılır. 
Çok fazla inanan olmasa da ülkede %60 
oranında Katolik, %5 oranında Protestan vardır. 
Diğer bir kısım ise bölgeye özgü Santeria 
dinine inanır.
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Küba'ya Ne Zaman Gidilir?

Noel dönemleri ve Temmuz-Ağustos ayları 
turistlerin en yoğun olarak ziyaret ettiği 
dönemlerdir. Buna bağlı olarak bu dönemlerde 
fiyatlar yüksektir ve yer bulmak daha zordur. 
Küba'yı ziyaret etmek için en uygun zaman 
havanın çok soğuk olmadığı ve fırtınaların daha 
az olduğu Ocak-Mayıs ayları arasıdır. 1 Mayıs 
kutlamalarının büyük bir şenlik halinde geçtiği 
ülke, bu tarihte birçok turisti ağırlamaktadır.

Küba'ya Türkiye'den direkt uçuş bulunmadığı 
için Avrupa, Amerika veya Kanada üzerinden 
aktarma yapılarak ulaşılır. Ortalama 15 saat 
süren ulaşım için uluslararası hava yolu 
şirketinin İstanbul kalkışlı Madrid aktarmalı 
uçuşları bulunur. Paris aktarmalı olarak 
Havana'ya uçuş seferleri mevcuttur. Türkiye'den 
Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ve 
İstanbul'dan çok sayıda hava yolu şirketinin 
ülkenin başkenti Havana'ya aktarmalı uçuş 
seferleri vardır. Havana uçuş trafiğinin merkezi 
Jose Marti Uluslararası Havaalanı'dır. 
Havaalanı ile şehir merkezi arasında sefer 
yapan otobüsler bulunmaktadır. İç hatlar 
terminalinden kalkan P16 hattındaki 
otobüslerle Havana'nın merkezine ulaşılabilir.

Sıcakkanlı ve misafirperver olarak bilinen 
Kübalılarla iletişim kurmak kolaydır. Kökleri 
İspanya ve Afrika'ya dayanan Kübalılar için 
müzik ve dans oldukça önemlidir. Hemen 
hemen her yerde canlı müzik grupları olan 
ülkenin özellikle başkenti olan Havana'da gece 
yaşamı çok hareketlidir.

Reklam panolarına hiç rastlanılmayan 
sokaklarda halkın devrim ve Fidel hakkında 
konuşması yasaktır. Beyzbol ülkenin milli 
sporu olarak bilinir. Ülke genelinde çok sayıda 
beyzbol sahası bulunur. Bir ada ülkesi 
olmasından dolayı Küba'da su sporları 
yaygındır. Yüzme, dalış, jet-ski, sörf, su kayağı 
gibi su sporlarının yanı sıra voleybol ve boks da 
ülkenin spor hayatında önemli bir yer tutar.

Ülkenin başkentinde geçekleştirilen 
Uluslararası Havana Bale Festivali önemli 
etkinliklerdendir. Ekim ayının son haftasından 
Kasım ayının ilk haftasına kadar süren festival, 
dünyadan farklı bale topluluklarını bir araya 
getirirken, Küba balesinden de örnekler 
sergiler.

Başkentte düzenlenen bir diğer festival Havana 
Film Festivalidir. Aralık ayının ilk iki 
haftasında düzenlenen festival, İspanyolca 
konuşulan ülkeler için oldukça önemlidir. 

Havana Karnavalı her yıl Ağustos ayında 
düzenlenen renkli yürüyüşlere, gündüz-gece 
düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapan bir 
etkinliktir. Aralık ayında düzenlenen Havana 
Uluslararası Caz Festivali de önemli müzik 
festivallerindendir. Çeşitli festival ve 
etkinliklere ev sahipliği yapan Küba'nın önemli 
etkinliklerinden biri diğeri de Mart ayında 
gerçekleştirilen Havana Bienali'dir.

Haziran ayında gerçekleştirilen Varadero 
Müzik Festivali, yerli ve yabancı müzisyenleri 
ağırlarken 10 farklı sahnede konserler 
gerçekleştirilir. Ünlü şeflerin yemek yaptığı ve 
yerli-yabancı mutfaklardan lezzetlerin 
sunulduğu Mart ayında gerçekleştirilen 
Uluslararası Mutfak Festivali, komünist 
devrimin başlangıç günü olarak kabul edilen 26 
Temmuz'da düzenlenen Moncada Day gibi 
etkinliklerin yanı sıra ülke genelinde sayısız 
festival ve etkinlik gerçekleştirilir.

ANADOLU LEZZETLERİ 
“GÜNEYDOĞU ANADOLU MUTFAK VE 

YEMEK KÜLTÜRÜ”

Yöre insanının yeme içme alışkanlığı tamamen 
etli ve acılı yemekler üzerine kurulmuştur. Her 

yerde gördüğümüz bu tatların en lezzetlilerini bu 
yörede yiyebilirsiniz. GAP turları süresince adım 

başı göreceğiniz lokantalarda, hiç çekinmeden 
oturup birkaç porsiyonu afiyetle ve gönül 

rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde hayvancılık temel geçim 

kaynaklarından biridir. Bu durum bölge 
mutfağında et ürünlerinin yaygın olarak 

tüketilmesine yol açmıştır. Güneydoğu Anadolu'da 
yapılan kebaplar lezzetinden dolayı Türkiye'nin 

hemen her yerine yayılmıştır. Kebaplık etler, 
baharatlar ve acılı-ekşili karışımlarla terbiye edilir 
ve daha çok kömür ateşinde pişirilir. Kebap olarak 

pişirilen et, kıyma ve kuşbaşı olarak kullanılır. 
Kebaplar sebzeli, meyveli ve sade olarak 

pişirilebilir. Bölge mutfağında et, sebze ve 
meyvelerle karıştırılarak yahni ve dolmalarda da 

bolca kullanılır.

GAP turlarının gezi programı dışında ilgi çeken bir noktası daha var. O da tabi ki mükemmel lezzetlere 

sahip Güneydoğu yemek kültürü. Ülkenin her yerinde gördüğünüz çiğ köfte, içli köfte, ali nazik, Adana ve 

Urfa kebaplarının ana vatanı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Bölgenin zengin mutfağı, Türkiye'nin her 

yerine yayılmıştır.
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Küba'ya Ne Zaman Gidilir?

Noel dönemleri ve Temmuz-Ağustos ayları 
turistlerin en yoğun olarak ziyaret ettiği 
dönemlerdir. Buna bağlı olarak bu dönemlerde 
fiyatlar yüksektir ve yer bulmak daha zordur. 
Küba'yı ziyaret etmek için en uygun zaman 
havanın çok soğuk olmadığı ve fırtınaların daha 
az olduğu Ocak-Mayıs ayları arasıdır. 1 Mayıs 
kutlamalarının büyük bir şenlik halinde geçtiği 
ülke, bu tarihte birçok turisti ağırlamaktadır.

Küba'ya Türkiye'den direkt uçuş bulunmadığı 
için Avrupa, Amerika veya Kanada üzerinden 
aktarma yapılarak ulaşılır. Ortalama 15 saat 
süren ulaşım için uluslararası hava yolu 
şirketinin İstanbul kalkışlı Madrid aktarmalı 
uçuşları bulunur. Paris aktarmalı olarak 
Havana'ya uçuş seferleri mevcuttur. Türkiye'den 
Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ve 
İstanbul'dan çok sayıda hava yolu şirketinin 
ülkenin başkenti Havana'ya aktarmalı uçuş 
seferleri vardır. Havana uçuş trafiğinin merkezi 
Jose Marti Uluslararası Havaalanı'dır. 
Havaalanı ile şehir merkezi arasında sefer 
yapan otobüsler bulunmaktadır. İç hatlar 
terminalinden kalkan P16 hattındaki 
otobüslerle Havana'nın merkezine ulaşılabilir.

Sıcakkanlı ve misafirperver olarak bilinen 
Kübalılarla iletişim kurmak kolaydır. Kökleri 
İspanya ve Afrika'ya dayanan Kübalılar için 
müzik ve dans oldukça önemlidir. Hemen 
hemen her yerde canlı müzik grupları olan 
ülkenin özellikle başkenti olan Havana'da gece 
yaşamı çok hareketlidir.

Reklam panolarına hiç rastlanılmayan 
sokaklarda halkın devrim ve Fidel hakkında 
konuşması yasaktır. Beyzbol ülkenin milli 
sporu olarak bilinir. Ülke genelinde çok sayıda 
beyzbol sahası bulunur. Bir ada ülkesi 
olmasından dolayı Küba'da su sporları 
yaygındır. Yüzme, dalış, jet-ski, sörf, su kayağı 
gibi su sporlarının yanı sıra voleybol ve boks da 
ülkenin spor hayatında önemli bir yer tutar.

Ülkenin başkentinde geçekleştirilen 
Uluslararası Havana Bale Festivali önemli 
etkinliklerdendir. Ekim ayının son haftasından 
Kasım ayının ilk haftasına kadar süren festival, 
dünyadan farklı bale topluluklarını bir araya 
getirirken, Küba balesinden de örnekler 
sergiler.

Başkentte düzenlenen bir diğer festival Havana 
Film Festivalidir. Aralık ayının ilk iki 
haftasında düzenlenen festival, İspanyolca 
konuşulan ülkeler için oldukça önemlidir. 

Havana Karnavalı her yıl Ağustos ayında 
düzenlenen renkli yürüyüşlere, gündüz-gece 
düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapan bir 
etkinliktir. Aralık ayında düzenlenen Havana 
Uluslararası Caz Festivali de önemli müzik 
festivallerindendir. Çeşitli festival ve 
etkinliklere ev sahipliği yapan Küba'nın önemli 
etkinliklerinden biri diğeri de Mart ayında 
gerçekleştirilen Havana Bienali'dir.

Haziran ayında gerçekleştirilen Varadero 
Müzik Festivali, yerli ve yabancı müzisyenleri 
ağırlarken 10 farklı sahnede konserler 
gerçekleştirilir. Ünlü şeflerin yemek yaptığı ve 
yerli-yabancı mutfaklardan lezzetlerin 
sunulduğu Mart ayında gerçekleştirilen 
Uluslararası Mutfak Festivali, komünist 
devrimin başlangıç günü olarak kabul edilen 26 
Temmuz'da düzenlenen Moncada Day gibi 
etkinliklerin yanı sıra ülke genelinde sayısız 
festival ve etkinlik gerçekleştirilir.

ANADOLU LEZZETLERİ 
“GÜNEYDOĞU ANADOLU MUTFAK VE 

YEMEK KÜLTÜRÜ”

Yöre insanının yeme içme alışkanlığı tamamen 
etli ve acılı yemekler üzerine kurulmuştur. Her 

yerde gördüğümüz bu tatların en lezzetlilerini bu 
yörede yiyebilirsiniz. GAP turları süresince adım 

başı göreceğiniz lokantalarda, hiç çekinmeden 
oturup birkaç porsiyonu afiyetle ve gönül 

rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde hayvancılık temel geçim 

kaynaklarından biridir. Bu durum bölge 
mutfağında et ürünlerinin yaygın olarak 

tüketilmesine yol açmıştır. Güneydoğu Anadolu'da 
yapılan kebaplar lezzetinden dolayı Türkiye'nin 

hemen her yerine yayılmıştır. Kebaplık etler, 
baharatlar ve acılı-ekşili karışımlarla terbiye edilir 
ve daha çok kömür ateşinde pişirilir. Kebap olarak 

pişirilen et, kıyma ve kuşbaşı olarak kullanılır. 
Kebaplar sebzeli, meyveli ve sade olarak 

pişirilebilir. Bölge mutfağında et, sebze ve 
meyvelerle karıştırılarak yahni ve dolmalarda da 

bolca kullanılır.

GAP turlarının gezi programı dışında ilgi çeken bir noktası daha var. O da tabi ki mükemmel lezzetlere 

sahip Güneydoğu yemek kültürü. Ülkenin her yerinde gördüğünüz çiğ köfte, içli köfte, ali nazik, Adana ve 

Urfa kebaplarının ana vatanı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Bölgenin zengin mutfağı, Türkiye'nin her 

yerine yayılmıştır.
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ŞANLIURFA YEMEKLERİ

Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi 
Şanlıurfa ilinin de kendine has yöresel 

lezzetleri bulunmaktadır. Sebze yemeğinden et 
yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar 

Şanlıurfa, kendini diğer şehirlerden 
ayırmaktadır. Şanlıurfa, bulunduğu coğrafi 

şartlar itibarıyla zengin bir mutfak kültürüne 
sahiptir.

Başlıca Şanlıurfa Yemekleri: Lebeni, Urfa 
kebabı, bostana, içliköfte, balcanlı kebap 

(patlıcanlı kebap), frenkli kebap (domatesli 
kebap), tike kebabı (kuşbaşı kebap), haşhaş 
(sade kebap), çikifte (çiğköfte), boranı, ağzı 

açık, ağzı yumuk, semsek, dolmalı köfte, 
kıymalı (lahmacun), kuzu içi, tirit, söğürme, 

firenk tavası, kazan kebabı, mimbar, ciğer 
kebabı.

DİYARBAKIR 
YEMEKLERİ

Diyarbakır'da yemekler genellikle 
bol acılı ve yağlıdır. Yöremizde 

geleneksel yemek çeşitlerinde etin 
özgün bir yeri vardır. Anadolu'nun 

çoğu yerinde olduğu gibi yiyecekler 
kurutularak kışın saklanıp çeşitli 
yemekler yapılır. Kışın saklanan 
yiyeceklerden peynir ve çeşitleri, 
üzümden yapılan pestil, pekmez 

etten ise kavurma, sucuk gibi 
yiyecekler vardır. Diyarbakır bölge 

mutfağının merkezidir.

Başlıca Diyarbakır Yemekleri: 
Patlıcan meftunesi, kabak 

meftunesi, kenger meftunesi, Etli 
eşkili dolma(sumaklı), etsiz 

zeytinyağlı dolma, kibe mumbar, 
Bulgur pilavı, belluh, içli köfte, 

lapa, hıllorik, pıçık, sığma, lebeni 
(ayranlı çorba), duzaklı pilav, kibe 

kudur, keşkek, habenisk

Malzemeler

Malzemeler (6 Kişilik)4 su bardağı pirinç
750 g kuşbaşı et
1 su bardağı badem
İsteğe bağlı yenibaharİsteğe bağlı karabiberİsteğe bağlı köfte harcı1 su bardağı yoğurtİsteğe bağlı maydanoz2 kg kuzu kaburgası

Kaburga Dolması Tarifi

Hazırlanışı

Kuşbaşı etleri tencerede pişirelim. Pirinçleri çok fazla pişirmeden başka bir tencerede haşlayalım. Etleri ve pirinçleri süzelim. Yenibaharla karabiberi 
havanda dövelim. Etleri dövülmüş olan baharatlarla 
kavurup suyunu çektikten sonra tereyağını ekleyelim 
ve kavurmaya devam edelim. Kavrulan etlerle haşlanan pirinçleri bir kapta karıştıralım. Üzerine 

kavrulmuş bademle baharatları ekleyelim. Ardından 
karışımı kaburganın içine doldurup kaburganın doldurulan kısmını kapatalım. Kaburganın üzerine 

yoğurt sürelim. Bir tavada tereyağını eritip kaburgayı kızartalım. Daha sonra tencereye kızartılan kaburgaları koyup üzerine su ekleyerek 
pişmeye bırakalım.

MARDİN YEMEKLERİ
Mardin'de et ve süt ürünlerine hemen 
tüm yemeklerde rastlanır. Sebzenin 

beslenmedeki yeri oldukça sınırlıdır. 
Pazardan sağlanan biber, patlıcan gibi 
sebzeler kurutularak, domates de salça 

yapılarak kışa saklanır. Kavurma, sucuk, 
üzüm sucuğu yanında evde hazırlanan 
kışlık yiyeceklerin başında bulgur ve 

şehriye gelmektedir. 

Başlıca Mardin Yemekleri: Sembusek, 
kızarmış içli köfte (irok), kaburga 

dolması, zerde, mercimekli köfte (bello), 
çoban çorbası (lebeniye), kavurma, 

mevlut çöreği (kliçe), acı kahve (mırra), 
kuzu dolması, tava yemeği (güveç), 
şehriyeli bulgur (bırgıl), mumbar 

dolması, patlıcan kebabı. (maldum)

Usta ellerden çıkarak geleneksel 

sofraları süsleyen ve tatmanız 

gereken Güneydoğu yemekleri:
HATAY YEMEKLERİ

Künefe ve içli köftenin vatanı olarak bilinen 
Hatay'da ete ve tatlıya doyacaksınız. GAP 
turları en iyi duraklarında size geleneksel 

lezzetleri tattıracak. 

Meşhur Hatay Yemekleri: Künefe, içli köfte, 
keklik kebabı, künefe, makbule kapama, kâğıt 
kebabı, soğuk mezeler, peynirli irmik helvası, 

aşür döğme, hettüş vb.

GAP turları sayesinde keşfedeceğiniz 
Güneydoğu yemekleri ufkunuzu açacak. Daha 
önce aynısını yediğiniz yemeklerin tadına hiç 
benzemediklerini fark edecek, ünlü lezzetleri 

ana vatanlarında yemenin ayrıcalığına 
kavuşacaksınız. Anadolu yemek kültürünün 

zenginliğine tanık olacaksınız…

GAZİANTEP YEMEKLERİ

Türk ve dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir 
yere sahiptir. Nineden toruna bir miras titizliği 
ile öğretilen yemeklerin ve tatlıların yapımında 
kullanılan malzemelerin seçimindeki titizlik, 
hazırlama ve pişirmede gösterilen beceri, 
yemeklerin yapımında kullanılan ve yemeklerde 
değişik tat ve lezzet veren baharatlar, salçalar, 
soslar ve karışımlar, Gaziantep yemekleri ve 
tatlılarının şöhrete kavuşmasına ve aranılan 
damak tadı olmasına neden olmuştur.

Başlıca Gaziantep Yemekleri: İçli köfte, çiğ köfte, ekşili ufak köfte, malhıtalı (mercimekli) 
köfte, yoğurtlu ufak köfte, akıtmalı köfte, yağlı köfte, iç katması (kısır), kuşbaşı kebabı, kıyma 
kebabı, patlıcan kebabı, soğan kebabı, simit kebabı, yoğurtlu kebap, sebzeli kebap, yeni dünya 
kebabı, dövmeli alaca çorba, yoğurtlu dövme çorbası, tarhana çorbası, beyran çorbası, saçma 
tavası, sarımsak tavası, domates tavası, mumbar dolması, çağla aşı, kömeç (buğulama) aşı, 
lahmacun (Gaziantep usulü), peynirli pide, pişi böreği, yeşil zeytin böreği, peynir, çökelek ve lor 
semseği, baklava, burma kadayıf, fıstıklı kadayıf, şıllık (akıtma), kerebiç.

GASTRONOMİ

GENTASby

a touch to life

59

GASTRONOMİ

GENTASby

a touch to life

58

ŞANLIURFA YEMEKLERİ

Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi 
Şanlıurfa ilinin de kendine has yöresel 

lezzetleri bulunmaktadır. Sebze yemeğinden et 
yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar 

Şanlıurfa, kendini diğer şehirlerden 
ayırmaktadır. Şanlıurfa, bulunduğu coğrafi 

şartlar itibarıyla zengin bir mutfak kültürüne 
sahiptir.

Başlıca Şanlıurfa Yemekleri: Lebeni, Urfa 
kebabı, bostana, içliköfte, balcanlı kebap 

(patlıcanlı kebap), frenkli kebap (domatesli 
kebap), tike kebabı (kuşbaşı kebap), haşhaş 
(sade kebap), çikifte (çiğköfte), boranı, ağzı 

açık, ağzı yumuk, semsek, dolmalı köfte, 
kıymalı (lahmacun), kuzu içi, tirit, söğürme, 

firenk tavası, kazan kebabı, mimbar, ciğer 
kebabı.

DİYARBAKIR 
YEMEKLERİ

Diyarbakır'da yemekler genellikle 
bol acılı ve yağlıdır. Yöremizde 

geleneksel yemek çeşitlerinde etin 
özgün bir yeri vardır. Anadolu'nun 

çoğu yerinde olduğu gibi yiyecekler 
kurutularak kışın saklanıp çeşitli 
yemekler yapılır. Kışın saklanan 
yiyeceklerden peynir ve çeşitleri, 
üzümden yapılan pestil, pekmez 

etten ise kavurma, sucuk gibi 
yiyecekler vardır. Diyarbakır bölge 

mutfağının merkezidir.

Başlıca Diyarbakır Yemekleri: 
Patlıcan meftunesi, kabak 

meftunesi, kenger meftunesi, Etli 
eşkili dolma(sumaklı), etsiz 

zeytinyağlı dolma, kibe mumbar, 
Bulgur pilavı, belluh, içli köfte, 

lapa, hıllorik, pıçık, sığma, lebeni 
(ayranlı çorba), duzaklı pilav, kibe 

kudur, keşkek, habenisk

Malzemeler

Malzemeler (6 Kişilik)4 su bardağı pirinç
750 g kuşbaşı et
1 su bardağı badem
İsteğe bağlı yenibaharİsteğe bağlı karabiberİsteğe bağlı köfte harcı1 su bardağı yoğurtİsteğe bağlı maydanoz2 kg kuzu kaburgası

Kaburga Dolması Tarifi

Hazırlanışı

Kuşbaşı etleri tencerede pişirelim. Pirinçleri çok fazla pişirmeden başka bir tencerede haşlayalım. Etleri ve pirinçleri süzelim. Yenibaharla karabiberi 
havanda dövelim. Etleri dövülmüş olan baharatlarla 
kavurup suyunu çektikten sonra tereyağını ekleyelim 
ve kavurmaya devam edelim. Kavrulan etlerle haşlanan pirinçleri bir kapta karıştıralım. Üzerine 

kavrulmuş bademle baharatları ekleyelim. Ardından 
karışımı kaburganın içine doldurup kaburganın doldurulan kısmını kapatalım. Kaburganın üzerine 

yoğurt sürelim. Bir tavada tereyağını eritip kaburgayı kızartalım. Daha sonra tencereye kızartılan kaburgaları koyup üzerine su ekleyerek 
pişmeye bırakalım.

MARDİN YEMEKLERİ
Mardin'de et ve süt ürünlerine hemen 
tüm yemeklerde rastlanır. Sebzenin 

beslenmedeki yeri oldukça sınırlıdır. 
Pazardan sağlanan biber, patlıcan gibi 
sebzeler kurutularak, domates de salça 

yapılarak kışa saklanır. Kavurma, sucuk, 
üzüm sucuğu yanında evde hazırlanan 
kışlık yiyeceklerin başında bulgur ve 

şehriye gelmektedir. 

Başlıca Mardin Yemekleri: Sembusek, 
kızarmış içli köfte (irok), kaburga 

dolması, zerde, mercimekli köfte (bello), 
çoban çorbası (lebeniye), kavurma, 

mevlut çöreği (kliçe), acı kahve (mırra), 
kuzu dolması, tava yemeği (güveç), 
şehriyeli bulgur (bırgıl), mumbar 

dolması, patlıcan kebabı. (maldum)

Usta ellerden çıkarak geleneksel 

sofraları süsleyen ve tatmanız 

gereken Güneydoğu yemekleri:
HATAY YEMEKLERİ
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En Önemli Öğün Kahvaltı

Öncelikle güne kahvaltı ile başlanmalıdır. 
Kahvaltıda C vitamini almak önemli 
olduğundan yeşilliklere yer verilmeli, üzerine 
limon sıkılarak tüketilmesine dikkat 
edilmelidir. Pekmez, bal gibi doğal tatlılar 
tercih edilmeli ancak doğal nasıl olsa istediğim 
kadar yiyebilirim diye düşünmek yerine 
porsiyon kısıtlamasına gidilmelidir. Yumurta, 
peynir, süt gibi protein içeren besin 
gruplarından en az birini tüketmeye özen 
gösterilmelidir.

Bol Bol Sıvı Tüketin

Gün içinde sıvı tüketimi, kışın kuru havalarda 
kendimizi daha iyi hissetmek için çok 
önemlidir. Sıcak limonlu ballı bitki çayları 
içimizi ısıtırken, hastalıklara karşı 
bağışıklığımızı da artırmaktadır. Ancak bitki 
çaylarını içerken dikkat edeceğimiz nokta, 
bitki çaylarının (ıhlamur, papatya, yeşil çay, 
adaçayı)  mümkünse doğal olmasına ve 
kaynatarak değil demleme yöntemiyle 
hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Kış 
aylarında susamıyorum diye su tüketiminin 

azaltmasına izin verilmemelidir. Kişi 
gerekiyorsa kendisine küçük hatırlatmalar 
yaparak günlük en az 1,5-2 litre su 
tüketmelidir. 

C Vitamini Alımına Dikkat

Kış aylarında sebze ve meyve tüketiminin 
içerdikleri C vitamini sebebiyle bağışıklık 
üzerinde olumlu etkileri vardır. C 
vitamininden daha çok yararlanmak için, çiğ 
tüketilebilen sebzeleri bu şekilde tüketmeye, 
haşlanması gereken sebzeleri çok az suda 

HASTALIKLARLA 
MÜCADELE ETMEK İÇİN 

6 ÖNERİ
Kış mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte hastalıklara yakalanma riski de artıyor. Bu durumun sebeplerinin başında 

kuru ve soğuk havayı seven virüsler geliyor. Bir diğer sebep ise kapalı ve havasız ortamların hastalıkların bulaşmasını 

hızlandırması olarak gösteriliyor. D vitamini yetersizliği ve soğuk hava da bağışıklığı düşürüyor. Bu üç sebep “kış aylarında 

neden daha çok hastalanırız?” sorusunun cevabını oluşturuyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden 

Emine Yüzbaşıoğlu, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli önerilerde bulundu. 

Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu
Memorial Ankara Hastanesi

haşlamaya, pişirilmesi gereken sebzeleri ise 
düdüklü değil normal tencerede kısık ateşte 
pişirilmesine dikkat edilmelidir. Meyve 
tüketiminde dikkat edilecek husus ise, meyveyi 
sıkarak değil, günlük posa alımını artırmak 
için kendisini yemekte fayda var. Özellikle kış 
geldiğinde daha çok C vitamine ihtiyaç olduğu 
düşüncesiyle kahvaltılarda taze sıkılmış meyve 
suları tercih edilir. Bu tercih kalori alımını da 
artırdığından kışın kilo alma sebeplerinden 
biridir. Unutulmamalıdır ki C vitamini vücutta 
depolanmaz, vücuda alınan C vitamininin 
fazlası direkt olarak atılır Bu sebeple günde 4-
5 porsiyon meyve, bir öğünde tüketilen sebze 
yemeği ve yemeklerin yanında tüketilen 
limonlu salatalar C vitamini gereksinimini 
karşılamak için yeterli olacaktır. 

Ara Öğünler Atlanmamalı

Kış aylarında uzun süreli açlıklar vücut 
direncini azaltırken, iştah kontrolünü 
zorlaştırır. Bu sebeple ara öğünler 
atlanmamalıdır. Ara öğünlerde meyve, fındık, 
badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, bitki çayları, 

süt veya yoğurt, leblebi kolay tüketilebilen ara 
öğün seçenekleridir. Kışın havaların 
soğumasıyla artan tatlı ihtiyacını ise sütlü hafif 
tatlılarla karşılamak, kış mevsiminin diğer bir 
sorunu olan hızlı kilo almayı engelleyecektir. 

Zencefil, Bal, Zerdeçal, 
Karabiber Ve Kefir Kışın 
Olmazsa Olmazları

Hastalıklardan korunmada zencefil çok önemli 
bir yere sahiptir. Özellikle öksürüğün 

iyileşmesi için kullanılan zencefilli balı 
bilmeyen yoktur. Kış aylarında günlük 1 çay 
kaşığı zencefil tüketilmesi faydalıdır. 
Zencefille beraber, zerdeçal, karabiber kış 
aylarında kullanılması önerilen baharatların 
başında gelir. Bunların dışında bağışıklık için 
tercih edilen kimi tarafından çok sevilen, 
kimileri tarafından hiç sevilmeyen fakat 
tüketilmesini önerdiğimiz içecek kefirdir. 
Günde bir su bardağı kefir tüketimi bağışıklığı 
artırırken, içerdiği probiyotik sayesinde kışın 
yaşanabilecek kabızlık sıkıntısını önler. 

Güneşli Havalarda Yürüyüş 
Yapın

Güneşin yüzünü sakladığı kış aylarında D 
vitamini yetersizliği sık karşılaşılan sağlık 
sorunlarından biridir. D vitamini yetersizliği 
depresyonu beraberinde getirir. Depresyon 
belirtileri olan huzursuzluk, mutsuzluk, 
uykusuzluk vücut direncini düşürür. Kışın D 
vitamini ihtiyacını karşılamak amacıyla 
güneşli zamanlarda yürüyüş yapılmasına 
dikkat edilmelidir. 
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2018 YENİ 
LAND ROVER DİSCOVERY SVX

Land Rover firmasının son canavarı tanıtıldı. İşte karşınızda Yeni Discovery SVX.

2018 Yeni Land Rover Discovery SVX, 2,5 tonun üzerinde boş ağırlığa 
sahip. Yani oldukça iri ve ağır. 5.0 litre V8 süper şarj beslemeli benzinli 
üniteye sahip olan Discovery SVX, 525 ps 517 beygir 625 nm tork güçle 
yürüyor. 8 ileri quickshift şanzımanlı bu araç, ağır kütlesine karşın 0-100 
km/s hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor. 

Oldukça güçlü bir motora sahip olan Discovery SVX bir o kadar da onu 
dizginleyecek alt yapıyla geliştirilmiş. Önde 6 pistonlu 380 mm, arkada 
ise 365 mm arka fren diskleri yer alıyor. 275/55 R20 Goodyear lastikler 
yola tutunmasını sağlıyor. Bu arada arazi yetenekleri de parmak ısırtacak 
kadar iyi. Yaklaşma 38 derece, uzaklaşma 35 derece ve rampa açısı ise 29 
derece. Yeni Discovery modelinde öne çıkan özelliklerin yanı sıra 10 
inçlik HD dokunmatik ekran da bu araçta sunuluyor. 

Tesla CEO'su Elon Musk, gecede sahne alarak yeni otomobili Tesla Roadster'in tanıtımına, 
“Çok çabuk hızlanan, inanılmaz bir araç yapmak istedik.” sözleriyle başladı. Musk, Tesla'nın 
spor otomobili Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede 
ulaştığını söyledi ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurguladı.

Roadster 2.0 da aslında inanılmaz bir araç. 400 km/s maksimum hıza sahip olan Roadster 
2.0, itiş gücünü 4 tekerleğinden birden sağlıyor. 

Elon Musk, Tesla'nın spor otomobili Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 
kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söyledi ve seri üretimi yapılan bugüne kadar ki en 
hızlı araç olacağını da vurguladı.

2020'de yollarda olması beklenen Tesla Roadster 2.0'ın inanılmaz gücü dışında asıl dikkat 
çeken nokta ise aracın batarya ömrü. Tam şarj ile neredeyse 1000 kilometre yol gidebilen 
araç, yüksek performanslı araçlar arasında çığır açabilir.

Tesla Roadster'a sahip olmanın bedeli, tam 250.000 Dolar (yaklaşık 1 milyon TL) ve ilk 
alanlardan olmak istiyorsanız hemen 50.000 Dolar depozito ödemeniz gerekiyor.

2018 Yeni Land Rover Discovery 
SVX Teknik Özellikleri

Motor: 5,0 litre V8 525 ps 625 nm tork (süper şarj benzinli)
Şanzıman: 8 ileri Quickshift otomatik şanzıman

Performans: 0-100 km/s: 5.6 saniye 
Yakıt Tankı: 89 litre
Boş Ağırlık: 2.516 kg

ELON MUSK 
TESLA ROADSTER 2.0'I TANITTI
Elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni bir spor arabayla karşımıza çıkıyor: Tesla Roadster 2.0

Tesla'nın spor otomobili Tesla Roadster, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikle 
görüntülendi. Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın yeni model arabası Tesla Roadster ve 

dünyanın dört gözle beklediği elektrikli kamyonu ilk kez tanıtarak görücüye çıkardı. 
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DÜNYANIN EN İNCE DOKUNMATİK BİLGİSAYARI 
HP SPECTRE 13

İnce olmasına rağmen güçten ve kaliteden ödün vermeyen Spectre 13, 4K 
dokunmatik ekranı ve daha güçlü hoparlörü ile yanınızda taşıyacağınız çok 
sağlam bir platform sunuyor. HP Spectre 13'ün boyutu, ekran dâhil 
yalnızca 10.4 mm. Yani yaklaşık bir telefon inceliğinde.

SAMSUNG GEAR SPORT 
TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI!

Samsung, Gear Sport akıllı saat modelini 
Türkiye'de satışa sundu. Eylül ayında IFA 
2017'de duyurulan Gear Sport, zarif 
tasarımı ve su geçirmezlik özelliğiyle 
dikkat çeken bir cihaz oldu. Minimalist 
tasarımını 1.2 inçlik Super AMOLED 
ekran ile süsleyen cihaz, 360 x 360 
çözünürlüğe sahip.

CANON EOS 200D TANITILDI

Canon, yeni DSLR modeli EOS 200D'yi 
tanıttı. Akıllı telefonla çekim yapan ama 

fotoğraf makinesi kullanmaya hevesli olanlar 
için ideal bir seçenek olan EOS 200D, 

dünyanın en hızlı otomatik odaklamasını 
yaparken en hafif DSLR fotoğraf makinesi 

unvanını kazandı.

YÜKSEK KALİTELİ GOOGLE HOME MAX 
HOPARLÖRÜ SATIŞA SUNULDU

Google Home Max Hoparlörü spor bir tasarımla, 4.5 inç 
yüksek gezinimli wooferlara ve özel tweeterlara sahip. Bu 
haliyle Sonos Play 5 gibi bu sınıfta ciddiye alınan ürünler 
arasına giriyor. Google Home Max Hoparlör "çok yüksek, 
dengeli ve berrak, iyi tanımlanmış bas" sunuyor.

APPLE'DAN YENİ IPHONE X
 

Yıllardır birbirine oldukça benzer tasarım çizgisiyle karşımıza çıkan 
iPhone modelleri, iPhone X ile tamamen farklılaştı. Günümüzün akıllı 
telefonlar üzerindeki en popüler özelliklerinden olan çerçevesiz ekran 

trendine iPhone X ile katılan Apple, yaklaşık olarak %81.23 ile önceki 
modellerine kıyasla oldukça yüksek bir ekran kasa oranı sunuyor. 
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doğadan ilham alan  renkleri keşfet...




