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Compact Laminat ile

Dış Cepheleriniz
Daha Kaliteli, Daha Sağlam

Alüminyum doğrama, PVC doğrama ve cam üretimi alanlarında hizmet 
veriyoruz. Ayrıca yaptığımız imalatlarda kullanılan aksesuarların (kol, kilit, 
ispanyolet vs.), montaj elemanlarının (visa, silikon, hitli vs.), sarf malzemelerinin 
(conta, köşe takozu vs.) tamamının sektördeki ilgili tüm firmalara satışını 
yapıyor, teknik destek veriyor ve şantiye uygulamalarını gerçekleştiriyoruz.  

KARDEŞLER 
ALÜMİNYUM

ŞUBE
Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad.
No:6 İzmit/KOCAELİ
0262 331 61 81
0262 331 68 80

www.kardesleraluminyum.com.tr
info@kardeşleraluminyum.com.tr
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Akasya Evleri 
DÜZCE

BERCESTE 
Dinlenme Tesisleri

SAKARYA
SAÜ – HUKUK Fakültesi 

 SAKARYA

FABRİKA
1. Organize Sanayi Bölgesi 2. Yol
No:9 Adapazarı/SAKARYA
0264 276 88 60
0264 276 89 29

MERKEZ
Yeşiltepe Mah. Orhangazi Cad.
No:141 Adapazarı/SAKARYA
0264 275 49 44
0264 276 69 99



STUDIO

tavilo.com.tr

FORme ile
Konfor
FORMunu
Buldu

• Patent korumasıyla tescillidir.
• Compact malzeme bütünlüğü korunarak 
 Tavilo teknolojisi ile TEK PARÇADAN FORMLANMIŞTIR.

FORme okul sıraları 
tasarım farklılığı ile 
alışılmışın dışında
estetik ve konforu
formla buluşturuyor.
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41 yıldır biz büyüdükçe dünya küçülüyor.
Sektöründen aldığı güçle gelişerek, geliştirerek
41yıldır yaşamın her alanında olmaya devam ediyoruz.

6 Kıta 45 Ülke
Yüzbinlerce 
Mutlu Aile
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Avrupa’nın ve Dünya’nın
Dört Bir Tarafına
İhracat Yapıyor Olmanın
Gururunu Yaşıyoruz.
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®
HANEX , sınırsız seçenekleriyle evinizde veya iş yerinizde hayallerinizin 
tasarımını yapma özgürlüğünü sunuyor.

www.hanextr.com
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2013 yılı özellikle lif levha yani MDF sektöründe bir takım 

sıkıntıları yaşadığımız bir yıl oldu. Çevremizde yaşanan 

politik sıkıntıların etkisi ile ihracat pazarında daralmalar 

oldu. Maliyetlerimizdeki artışa rağmen fiyatlarımızda 

gerilemeler yaşadık. Özellikle Avrupalı rakiplerimiz, 

hammadde fiyatlarından doğan avantajları kullanarak 

fiyatlarını kırıp ülkemiz pazarına girmeye çabaladılar. Bizim 

hammadde fiyatlarımızın yüksek oluşunu lehlerine çevirip 

ülkemize ihracat yaptılar. Bu durum bizim dış ticaret 

dengemizi menfi yönde etkiledi, cari açığımızı biraz daha 

artırdı.

2013 yılında bir takım yeni yatırımlar gerçekleşti. Ancak 

sektörümüzdeki pek çok işletme de bazı tesislerini ve üretim 

hatlarını çalıştırmayıp tam kapasite olarak çalışmadılar. 

Yeni ilave kapasitelerin devreye girmesi 2014 yılında 

sektörümüzün sıkıntılarını artıracaktır. Tek çıkış yolumuz 

ihracat kapılarının açılması olacaktır. Özellikle İran pazarının 

normalleşmesi, sektörümüz açısından önemlidir. 2014 

yılının bizler açısından daha verimli olması temennimizdir 

ancak şu an için daha iyi olur demek oldukça zor. 

2014 yılında yatırımcı ve sanayici için siyasi ve ekonomik 

istikrar çok önemlidir. Türkiye’de güven ortamının 

sağlanması son yıllarda yaşadığımız ekonomik ve siyasi 

istikrar Türkiye’nin geleceği için en önemli faktör olacaktır. 

Sektörümüzün sorunları giderilir Avrupa ülkeleri ile rekabet 

ortamı sağlanırsa inanıyorum ki bizler çok başarılı ihracat 

atakları gerçekleştirebiliriz.

Biz ağaç orman sektörü olarak imtiyaz istemiyoruz, 

Türkiye’nin 2023 yılı ihracat stratejisine katkı sağlamak için 

üzerimizdeki anlamsız fon yükünün kaldırılmasını ve 

rakiplerimiz ile rekabet edecek şartların sağlanmasını 

istiyoruz. Bu bizim en tabi hakkımız.

2014 yılı Türkiye büyüme hızının 3’ün altına düşmeyeceğine 

inanıyorum.

Türkiye’de bu yıl yapılacak yerel seçimlerde Türk halkının 

istikrardan yana oy kullanacağına inanıyorum.

Türk insanının ve müteşebbisinin serbest rekabet 

koşullarında son yıllarda olduğu gibi bundan sonra da 

başarılı olacağına yürekten inanıyorum. 

www.gentas.com.tr // Ocak - Mart 2014 // Yıl 2 // Sayı 7

“Bizler imtiyaz değil, 

üzerimizdeki 

fon yükünün 

kaldırılmasını 

istiyoruz.”

Ahmet Kahraman // Yonga ve Lif Levha Sanayicileri Derneği Başkanı

ANKARA

    Dalboyu Sok. No:16 06160 

    Siteler/Ankara

    Tel : 0.312 348 21 00

    Faks : 0.312 348 22 00
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şık ve modern çizgiler

buluşuyor.

TUNA GRUP

Ereğli Caddesi No:36/4 06160 Siteler/ANKARA

Tel.: 0312 220 2 444 • Faks: 0312 287 32 99

info@doortime.com.tr • www.doortime.com.tr
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Tuna Grup Ltd. Şti. ve Mühendisler Orman Ürünleri AŞ'nin birlikte geliştirdiği Doortime Kapı Sistemleri, 

perakende kapı sektörüne yeni bir vizyon getiriyor. Bu sistem, perakende kapı sektöründe yaşanan, ölçüye 

göre üretim yapılmasındaki güçlükler, teslimat tarihindeki gecikmeler ve hep aynı kalitede ürün 

çıkarılamaması gibi sıkıntılara çözüm getiriyor. Bu yeni sistem sayesinde ister 1, ister 10, isterse 50 daireye 

tam zamanında, aynı kalitede ve dayanıklı kapı üretimi ve teslimatı yapmak mümkün oluyor. 

Amacımız; 
Sektörde en büyük pazar payına sahip olmasına rağmen, 

tüketici tarafından yeterince kaliteli ve dayanıklı bulunmayan 

Amerikan panel kapılar ile pahalı olması, çizilmeye karşı 

dayanıklı olmaması ve cila kalitesinde yaşanan sorunlar 

sebebiyle daha az pazar payına sahip olan kaplamalı mobilya 

kapılara alternatif olacak bir ürünü sektöre kazandırmaktır. 

Doortime kapılar, Laminat ve MDFLam'dan her türlü ölçüye 

göre hızlı üretilebilen; Amerikan panel kapılardan çok daha 

şık ve estetik; kaplamalı mobilya kapılardan da daha dayanıklı 

bir kapı sistemidir.

Üretim Kapasitemiz;
Kastamonu - Tosya'da en son teknoloji makinelerle ahşap kapı 

2sektöründe 50 yıldır faaliyet gösteren firmamız, 22.000 m  açık 
2alan ve 12.000 m  kapalı alanda üretim yapmaktadır. 

Fabrikamız, yılda 60.000 adet ahşap kapı üretim kapasitesine 

sahiptir.

Hedefimiz;
Doortime kapı sistemleri olarak yurt içi ve yurt dışında bayilik 

ağı oluşturup sektörün perakende kapı ihtiyacını sorunsuz, 

kaliteli ve hızlı bir şekilde karşılamaktır.

BAYİLİKLER 

VERİLECEKTİR.
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Genel Müdür

CGS KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  

Şölen Sayın

Şölen Hanım, bize firmanızın ticaret hayatına girişinden 

ve kuruluş amacından bahseder misiniz?

CGS  Kimya, 2008 yılında hizmet vermeye başladı. Firma 

olarak kuruluş amacımız, yurt içinde ve yurt dışında  kimyasal 

hammadde, yapı kimyasalları malzemeleri, yapıştırıcılar, 

sızdırmazlık malzemeleri ve mastik ürünler tedarik etmektir.  

Paydaşlarımıza yüksek kaliteli mal ve hizmet sunmak, 

yenilikler ve  çözümler  yaratmak; çalışanlarımıza güvenilir iş 

ortamı ve ilerleme fırsatları sunmak; yatırımcılara yüksek bir 

geri dönüş oranı sağlamak firmamızın temel amaçlarıdır.

CGS Kimya olarak faaliyetleriniz nelerdir?

Firmamız, pek çok firmanın “Türkiye'de tek yetkili distribütör” 

sıfatı ile ürünlerinin tedarik ve satışını, gerçekleştirmektedir. 

Kimyasal hammadde satışlarımızda, yapı kimyasalları 

firmalarının çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz. Özel 

kimyasallarımız ile firmaların üretim kalitelerini yükseltmeyi ve 

nihai maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Bu ürünler Avrupa 

ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın her noktasından tedarik 

edilmekte, lojistik merkezlerimizde stoklanmakta, 

gümrüklenmekte ve kimya mühendislerinden oluşan satış 

ekibimizle yapı kimyasalları üreticilerine pazarlama ve satışı 

yapılmaktadır. Yapıştırma ve sızdırmazlık ürünlerinde de, 

dünyanın önde gelen üreticileri ile işbirliği yapmaktayız.

Distribütörlüğünü yaptığınız markalar nelerdir? 

Firmamızın ürün portföyünü oluşturan ana kalemleri,  

Slovenya'da yerleşik TKK Srpenica d.d. ve İtalyan NPT s.r.l. 

firmalarından tedarik ediyor ve bu ürünler ile Türkiye'de tek 

yetkili satıcı olarak hizmet veriyoruz. TKK markası, 60 yılı 

aşkın bir süredir yapıştırma ve sızdırmazlık ürünlerinde üretim 

yapan, sektörünün lider firması. Ürettiği ürünlerin kalitesi 

konusunda son derece hassas olup, bu ürünlerin büyük bir 

kısmını DIN, Rosenheim, Emicode Enac, vb. belgeleri ile 

pazara sunuyor. Biz de firmanın nötral ve asetik silikonlar, 

mermer silikonlar, duşakabin, ayna, poliüretan köpükler, 

polysülfit astarlar, MS polimer, hibrit yapıştırıcı ve dolgu 

ürünlerini tedarik ediyoruz.

Avrupa'nın, konusunda en modern ve en gelişmiş ürün Ar-Ge 

laboratuvarlarına sahip ve ülkemizde de birçok firmaya 

senelerdir fason olarak çeşitli poliüretan mastik ve hibrit 

yapıştırma ve derz dolgu malzemesini üretip satan NPT 

firması, 1993 senesinden beri İtalya'da ISO, DIN, ASTM ve BS 

kalite standartlarında üretim yapmakta. NPT firmasından da 

poliüretan mastikler, yangına dayanıklı ürünler, özel 

uygulamalar için yapıştırıcılar, çeşitli astarlar, su izolasyon 

malzemeleri, marin ve otomotiv grubu ürünlerini tedarik 

ediyoruz. Bu firmaların yanı sıra, konusunda uzman birçok 

Avrupa firmasından da, inşaat sektörü için su tutucu bant, file 

ve diğer yalıtım malzemeleri gibi ürün portföyümüzü 

tamamlayacak yan ürünler getirtiyoruz. 

CGS Kimya olarak ayrıca,  yapı kimyasalları sektöründeki 

firmaların yapıştırıcı, sızdırmazlık malzemeleri ve mastik 

ürünlerindeki fason ihtiyaçlarını karşılamak için de hizmet 

vermekteyiz.

CGS Kimya olarak kalite ve hizmet anlayışınız nedir?

CGS Kimya, fason çalışma kültürünün etik olması gereken 

kurallarını çok iyi tanımakta ve büyük bir özenle 

uygulamaktadır. Firmamız, kaliteli ürünleri pazar koşullarını 

göz önünde bulundurarak müşterilerine sunmak 

zorunluluğunun bilinciyle çalışıyor. Yapı kimyasalı, yapıştırıcı ve 

mastik sektörlerini çok iyi bilen, uzman,  tecrübeli ve güvenilir 

bir ekibe sahip olmamızı, şirketimizde önemli bir avantaj 

olarak görmekteyiz. Ekibimiz, pazardaki inovatif teknolojileri 

ve ürünleri yakından takip etmekte, yeni satış-uygulama bayi 

kanalları oluşturmalarında müşterilerimize kılavuzluk 

yapmaktadır. En kaliteli ürünü, en iyi fiyatla iş ortaklarımıza 

sunmak için Ar-Ge çalışmalarımız sürekli devam etmektedir. 

Ürün portföyümüz, her geçen gün müşteri ihtiyaçlarına göre 

büyümekte ve yeniden şekillenmektedir. Çok çeşitli ürün 

portföyümüz, yüksek stok imkânlarımız ve lojistik gücümüz ile 

mevcut sektörlerimizin yanı sıra marin, otomotiv, mobilya vb. 

sektörlere de hizmet vermekteyiz.

Firma olarak hedefleriniz nelerdir?

CGS Kimya olarak kendi faaliyet alanımızda en hızlı, en kaliteli 

ve en güvenli hizmeti sunmak öncelikli hedefimiz. Seçkin ve 

profesyonel hizmet ağımız, güçlü ve dinamik iş ilişkilerimiz, 

tecrübeli teknik destek kadromuz ve tedarik ettiğimiz ürünler 

ile sektörün her gün değişen rekabet ortamında 

başarılarımızın sürekliliğini sağlamak ve özel kimyasallarla 

farklılaşmayı sağlamak için çalışıyoruz.

www.gentas.com.tr // Ocak - Mart 2014 // Yıl 2 // Sayı 7
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Firma olarak hedefleriniz nelerdir?

CGS Kimya olarak kendi faaliyet alanımızda en hızlı, en kaliteli 

ve en güvenli hizmeti sunmak öncelikli hedefimiz. Seçkin ve 

profesyonel hizmet ağımız, güçlü ve dinamik iş ilişkilerimiz, 

tecrübeli teknik destek kadromuz ve tedarik ettiğimiz ürünler 

ile sektörün her gün değişen rekabet ortamında 

başarılarımızın sürekliliğini sağlamak ve özel kimyasallarla 

farklılaşmayı sağlamak için çalışıyoruz.
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Kelebek Mutfak, 
Geçmişin İzlerini ve Sıcaklığını 
Vanessa ile Mutfaklara Taşıyor

Kullanıcıya ve mekâna özel tasarımlarıyla mutfaklara değer 

katan Kelebek Mutfak, yeni koleksiyonu ile geleneksel İtalyan 

ceviz renginin sıcaklığını günümüz yaşam alanlarına taşıyor. 

Fonksiyonellik ve estetiğin bir arada sunulduğu Vanessa 

İtalyan Ceviz koleksiyonu, çerçeveli ve cam kapaklı dolapları 

ile birlikte, pratik kullanım sağlayan ada çözümüyle 

mutfaklara ayrı bir keyif katıyor.  

İşlevsel tasarımı ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıran 

koleksiyon, kullanıcılara daha çok zaman kazandırırken, 

mutfakta fazla vakit geçirenlerin de daha az yorulmalarını 

sağlıyor. Kaliteli mobilya donanımının kullanıldığı 

koleksiyonun, kaydırmaz zemine ve yavaş kapanma 

özelliğine sahip 60 cm genişliğindeki kiler dolabı, kullanıcının 

rahatlıkla uzanabileceği alana çekilebiliyor. Bu sistem ile 

kullanıcının eğilmesi ve diz çökmesi gibi zorlayıcı hareketleri 

de en aza indirgenmiş oluyor.

Koleksiyonun çarpmayı önleyen “stopper” sistemi ve kapak 

menteşelerinin dayanıklılığı, kapaklar 60 bin kez açılıp 

kapanarak test edildi. Yavaş ve kendiliğinden kapanan 

çekmecelerin içerisinde ise kaşıklık, tabaklık, şişelik gibi 

sürpriz aksesuarlar da yer alıyor. Ayrıca farklı kapak ve kulp 

seçeneklerinin sunulduğu koleksiyon, sahip olduğu zengin 

kapak çeşidi sayesinde ister köşeli, ister düz, her türlü 

mekâna uyum sağlıyor. Her biri 40 kg taşıma kapasitesine 

sahip raylı çekmece ünitelerinin iç kısımlarında da, mutfak 

eşyalarının çizmesini önlemek amacıyla kauçuk esaslı altlık 

bulunuyor.

Zengin modül, renk ve aksesuarları ile kişiye ve mekâna özel 

üretilebilen koleksiyonun fiyatının projeye göre değişiklik 

göstermesi; zevkine ve evine uyum sağlayan mutfak hayali 

kuran tüketicilerin özellikle ilgisini çekiyor. 

Kelebek Mutfak'ın tüm ürünleri gibi Vanessa İtalyan Ceviz 

koleksiyonu da, insan sağlığını tehlikeye atmayan ve çevre 

faktörünü ön planda tutan Avrupa Kalite Standardı'na uygun 

malzemeler kullanılarak üretiliyor. 

Kelebek Mutfak, geçmişin izlerini ve sıcaklığını 

taşıyan Vanessa İtalyan Ceviz koleksiyonuyla 

hem zevkine hem de evine uygun mutfak isteyen 

kullanıcıların hayallerini gerçekleştiriyor. 

Dalboyu Sokak No:16 Siteler 
06160 Ankara / Türkiye 

T. +90 312 348 21 00
F. +90 312 348 22 00

info@4kyapi.com.tr
www.4kyapi.com.tr
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Yeni Nesil Mutfak Tezgahı
4K YAPI AŞ tarafından üretilen S-FORM kendinden süpürgelikli, 

süpürgelik arkası contalı, önü set'li veya R6 radüs post laminant 

mutfak tezgahı ile değişim başlıyor.
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Çam Thermal 
Resort & Spa Hotel

Daha sağlıklı bir tatil

Ankara'ya 45 dakika, İstanbul'a 2 saat mesafede olan otel; 

açık ve kapalı bay/bayan ve karma termal yüzme havuzları, 

saunalı-jakuzili özel aile banyoları, Türk hamamları, buhar 

banyoları, masajlar, çamur bakımları, cilt bakımları, bitki ve 

süt banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri, 

zayıflama üniteleri ile daha sağlıklı ve daha farklı bir tatil 

yaşamak isteyen misafirler için eşsiz doğa güzellikleri 

içerisinde bir hizmet sunuyor.

Otelde sağlık terapileri için hazırlanmış tam donanımlı 

odalar, doktor ve uzmanlar eşliğinde fizik tedavi ve 

rehabilitasyon merkezi, 2 adet futbol sahası, mini golf, 

voleybol sahası, paintball sahası, yürüyüş parkurları, 

trekking, ATV kros, fayton gezileri, bowling gibi daha birçok 

aktivite de bulunuyor.

Çok Yakında Hizmete Açılıyor
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Tam pansiyon devre tatil

Çam Thermal Resort&Spa Hotel tam pansiyon 

devre tatil uygulamasına da yer verecek. Bu 

devre tatil sisteminde yaz, bahar, kış ve bayram-

sömestr olarak dört farklı dönem ve seçeneğin 

yanı sıra, aidat ödeme yerine ön ödeme sistemi 

ile yarı fiyatına tatil imkânı sunacak. 5 yıllık ve 

10 yıllık verilen devre tatil üyelik hakkını 

müşteriler istedikleri tarihte kullanabilecekleri 

gibi, tatillerini kullanacakları tarihi kendileri 

belirleyecekler. Bu vesile ile müşterilerin yılın her 

döneminde kullanabilecekleri bir tatil hakları 

olacak. 

Tatil hakkı başkasına devredilebilir

Diğer sistemlerde ise hangi tarih periyodunda ise 

sadece o tarihte kullanım hakkı bulunacak. 

Müşteriler kaç yıllık devre tatil üyesi olursa 

olsunlar, her yıl 7 gece 8 gün olan tatil haklarını 

arka arkaya da kullanabilecekler. Rezervasyon 

değişikliği yaparak bir başkası kullanabileceği 

gibi ekonomik değerinde bir başkasına da 

devredilebilecek. 

/camhotel

Oğultürk Grup tarafından inşa edilen Çam Thermal 

Resort&Spa Hotel, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda 

yaklaşık 57 dönümlük çam ormanı arazisi içinde yer alıyor. 

İnşaatı devam eden otelin 2014 yılı yeni sezonunda 

hizmete girmesi planlanırken, Türkiye'nin en önemli Sağlık 

ve Kongre Turizmi merkezlerinden biri olması hedefleniyor. 

Çam Thermal Resort&Spa Hotel, 196 standart, 48 corner 

suit, 2 deluxe suit ve 2 engelli odası olmak üzere toplam 

248 odayı misafirlerinin hizmetine sunuyor.

Otelin tüm odalarının mobilyalarında Gentaş'ın G-Lam® 

ahşap dokulu veneer laminat ürünü kullanıldı. Uygulama 

Gülsan Mobilya tarafından gerçekleştirildi. 
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Compact, Akrilik ve CNC 

BİZİM İŞİMİZ

Akrilik Yüzey



Üretim ve Uygulama Alanlarımız 

WC Compact Kabin Uygulamaları // Compact  Forming ve “Z” Tezgah Uygulamaları // Compact Dış ve İç Cephe 

Kaplamaları // Ameliyathane Duvar ve Tavan Kaplamaları // Oturma Bankları // Compact Soyunma Dolapları // 

Compact Masa Tablaları // Kolon Kaplamaları // Compact Laminat Laboratuvar, Islak Hacim ve Özel Tezgâhlar // 

Compact Laminat Kapı ve Pencere Pervazları // Ameliyathane Köşe Dönüşleri // Dönüşlü Oturma Bankları // Akrilik 

(Solid Surface) Tasarım Uygulamaları // Akrilik Mutfak, Banyo Tezgâhları ve Eviyeleri, Kenar Profilleri, Arka Damlalıkları // 

Akrilik Ticari Mekân Uygulamaları // Akrilik Banko ve Kolon Uygulamaları // Akrilik Masa ve Sehpa Uygulamaları // 

Akrilik Pencere Pervazları ve Denizlikler // Akrilik Tavan ve Duvar İç Kaplamaları // Akrilik Logo ve Amblem Çalışmaları // 

5 ve 3 Eksen CNC'lerle Özel CNC Kesimler, Dekoratif MDF Paneller, Dekoratif Seperatörler, Dekoratif Çerçeveler, 

Dekoratif Yatak Başlıkları, Kündekari Çalışmaları, Logo ve Amblemler, Akrilik Malzeme Üzerine CNC Rölyef Çalışmaları
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YP101 WC 

Kabin  Ayak

YA201 WC 

Bitim Menteşe

YA202 WC 

Binili Menteşe

YP301 WC 

Kabin Kilit

YP101 WC 

Kabin Ayak

YP201 WC 

Kabin Menteşe

YP301 WC 

Kabin Kilit

YP401 WC 

Kabin Askılık

YP101 WC 

Kabin B. Mandalı

ALÜMİNYUM PASLANMAZ

Akrilik Tezgâh Compact Z Tezgâh WC Kabin WC Kabin

Ürünlerimiz Tamamen Kendi İmalatımızdır.
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih 

Bezci, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Koordinatör 

Başkanı Ahmet Kahraman'ı makamında kabul etti. Ankara'nın 

sanayi yapısı ve ihracat potansiyelinin ele alındığı görüşmede, 

OAİB Koordinatör Başkanı Kahraman, Ankaralı firmaların 

dünyanın 212 ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, 

“Ankara bir memur şehri olmaktan çıkmıştır. Ankara artık bir 

sanayi şehridir.” dedi. Ankara'nın 2012 yılında gerçekleştirdiği 

7 milyar 137 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla 

ihracat yapan 5. İli olduğuna dikkat çeken Kahraman, 2013 

yılının Ocak-Kasım döneminde bu rakamın 7 milyar 228 milyon 

dolara yükseldiğini söyledi.

“Ankara'nın 1 milyar dolarlık ihracatı kayıtlarda 

gözükmüyor.”

İhracat yapan şirketlerin birliklere kaydının önceki prosedür 

gereği sektörlere göre yapıldığını ve bazı sektör birliklerinin 

İstanbul, İzmir gibi başka illerde bulunduğunu anlatan 

Kahraman, “Ankara'da kurulu bulunan toplam 266 firma 

Ankara dışındaki birliklere kayıt olduğu için ihracat rakamları 

da o illere gidiyor ve yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat rakamı 

da Ankara kayıtlarına girmiyor.” dedi.

Kahraman, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak 

Mahsulleri Ofisi gibi firmaların da aralarında bulunduğu 

firmaların Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri kaydıyla ihracat 

gerçekleştirmeleri durumunda Ankara'nın en çok ihracat 

yapan iller sıralamasında yerinin bir basamak daha çıkarak 

dördüncü sıraya yükseleceğini kaydetti.

ATO Başkanı'ndan Ankaralı 

Firmalara Çağrı

“Ankaralı firmalar olarak Ankara kaydıyla ihracat 

yapın. Ankara'nın hakkı Ankara'ya kalsın.”

ATO Başkanı Salih Bezci de, Ankara'nın 200'ü aşkın ülkeye 

ihracat yapar hale geldiğine dikkat çekerek, “Ankaralı firmalar 

2023 ihracat hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyor.” dedi.

Bezci, ihracatın sektörel yapısına bakıldığında Ankara'da 

makine ve aksamlarından, savunma ve havacılığa, taşıt araçları 

ve yan sanayiden, kimyevi maddeler ve mamullerine kadar 

geniş bir kompozisyonun yer aldığını söyledi. Tüm dünyada 

ülkeler arasındaki yarışın yanı sıra aynı ülkenin şehirlerinin de 

kendi aralarında başarı yarışına yöneldiğini kaydeden Bezci, 

şunları söyledi:

“Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bir araya 

gelerek kentlerimizin kaynaklarını etkin ve yerinde kullanarak 

kentimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz. 

İhracat ekonomik kalkınma için olmazsa olmazların başında 

yer alıyor. Ankara ihracat potansiyeli yüksek olan bir şehir.  

Ankara'da Kurulu bulunan firmalara bakıldığında da zaten 

tablo net bir şekilde görülüyor. Ben Ankaralı firmalara, Ankara 

kaydıyla ihracat yapmaları çağrısında bulunuyorum. Ankara 

hak ettiği başarıyı kayıtlarda da görmelidir.”

www.gentas.com.tr // Ocak - Mart 2014 // Yıl 2 // Sayı 7

OAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Kahraman, 

ATO Başkanı Salih Bezci'yi Ziyaret Etti



HABER

18

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih 

Bezci, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Koordinatör 

Başkanı Ahmet Kahraman'ı makamında kabul etti. Ankara'nın 

sanayi yapısı ve ihracat potansiyelinin ele alındığı görüşmede, 

OAİB Koordinatör Başkanı Kahraman, Ankaralı firmaların 

dünyanın 212 ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, 

“Ankara bir memur şehri olmaktan çıkmıştır. Ankara artık bir 

sanayi şehridir.” dedi. Ankara'nın 2012 yılında gerçekleştirdiği 

7 milyar 137 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla 

ihracat yapan 5. İli olduğuna dikkat çeken Kahraman, 2013 

yılının Ocak-Kasım döneminde bu rakamın 7 milyar 228 milyon 

dolara yükseldiğini söyledi.

“Ankara'nın 1 milyar dolarlık ihracatı kayıtlarda 

gözükmüyor.”

İhracat yapan şirketlerin birliklere kaydının önceki prosedür 

gereği sektörlere göre yapıldığını ve bazı sektör birliklerinin 

İstanbul, İzmir gibi başka illerde bulunduğunu anlatan 

Kahraman, “Ankara'da kurulu bulunan toplam 266 firma 

Ankara dışındaki birliklere kayıt olduğu için ihracat rakamları 

da o illere gidiyor ve yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat rakamı 

da Ankara kayıtlarına girmiyor.” dedi.

Kahraman, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak 

Mahsulleri Ofisi gibi firmaların da aralarında bulunduğu 

firmaların Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri kaydıyla ihracat 

gerçekleştirmeleri durumunda Ankara'nın en çok ihracat 

yapan iller sıralamasında yerinin bir basamak daha çıkarak 

dördüncü sıraya yükseleceğini kaydetti.

ATO Başkanı'ndan Ankaralı 

Firmalara Çağrı

“Ankaralı firmalar olarak Ankara kaydıyla ihracat 

yapın. Ankara'nın hakkı Ankara'ya kalsın.”

ATO Başkanı Salih Bezci de, Ankara'nın 200'ü aşkın ülkeye 

ihracat yapar hale geldiğine dikkat çekerek, “Ankaralı firmalar 

2023 ihracat hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyor.” dedi.

Bezci, ihracatın sektörel yapısına bakıldığında Ankara'da 

makine ve aksamlarından, savunma ve havacılığa, taşıt araçları 

ve yan sanayiden, kimyevi maddeler ve mamullerine kadar 

geniş bir kompozisyonun yer aldığını söyledi. Tüm dünyada 

ülkeler arasındaki yarışın yanı sıra aynı ülkenin şehirlerinin de 

kendi aralarında başarı yarışına yöneldiğini kaydeden Bezci, 

şunları söyledi:

“Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bir araya 

gelerek kentlerimizin kaynaklarını etkin ve yerinde kullanarak 

kentimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz. 

İhracat ekonomik kalkınma için olmazsa olmazların başında 

yer alıyor. Ankara ihracat potansiyeli yüksek olan bir şehir.  

Ankara'da Kurulu bulunan firmalara bakıldığında da zaten 

tablo net bir şekilde görülüyor. Ben Ankaralı firmalara, Ankara 

kaydıyla ihracat yapmaları çağrısında bulunuyorum. Ankara 

hak ettiği başarıyı kayıtlarda da görmelidir.”

www.gentas.com.tr // Ocak - Mart 2014 // Yıl 2 // Sayı 7

OAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Kahraman, 

ATO Başkanı Salih Bezci'yi Ziyaret Etti



BAYİ TANITIM

20

Kahramanlar 
Ağaç San. ve Tic. AŞ

Abdurrahman Bey, öncelikle firmanızın 

kuruluşundan başlayacak olursak, Kahramanlar AŞ 

nasıl kuruldu ve bugünlere nasıl gelindi?

1968 yılında babam Tahsin Kahraman tarafından 

kurulan Kahramanlar AŞ, 1991 yılında Kahramanlar 

Ağaç Sanayi unvanını alarak anonim şirket statüsüne 

dönüştü. Firmamız kurulduğu günden bu yana mobilya 

hammaddeleri ve orman ürünleri konusunda 

faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir. 

Ürün çeşitliliğiniz ve bayilikleriniz hakkında bilgi 

verebilir misiniz?

Biz Gentaş ana bayisi olmakla birlikte, Kastamonu 

Entegre, Yıldız Entegre, Starwood, SFC, Roma Plastik 

firmalarının bayiliklerini yapmaktayız. Bayiliğini 

yaptığımız firmaların laminat, compact laminat, werzalit, 

sunta, suntaLam, MDF, MDFLam, kontrplak, PVC gibi 

ürünlerinin satışını yapıyoruz. 

Ekibiniz ve faaliyet alanlarınız hakkında bilgi 

alabilir miyiz?

13 kişilik bir ekiple hizmet vermekteyiz. Büyük projelere 

Abdurrahman KahramanYönetim Kurulu Başkanı

ANKARA

toptan malzeme satışımızın yanı sıra küçük çaplı 

perakende satışlar da yapmaktayız.
 
Sektördeki başarınızı neye borçlusunuz?

Sektördeki başarımızı, en başta kazanımlarımızı 

tutumluluğumuz ile birleştirerek yatırımlara çevirmeye 

borçluyuz. Yüksek kalite ve iyi hizmet anlayışının yanı 

sıra, müşteri odaklı olarak çalışıyoruz. Müşterilerimiz her 

durumda karşısında muhatap olabilecekleri insanlar 

bulabiliyor. Kolay ulaşılabilir olmamız, sorunsuz malzeme 

teminimiz ve hizmet kalitemiz insanlar üzerindeki 

güvenilirliğimizi artırmaktadır. Bu da bizim için oldukça 

önemli.  

Adres : Demirhendek Cad. No:29-33  
  Siteler/ANKARA
Telefon  :  0.312 349 41 35 (pbx) 
Faks  : 0.312 349 41 87
Web  : kahramanlaras.com 

Erdal Köroğlu

Firma Sahibi

Adres :  Ünaldı Mah.Demokrasi Bul.
    No: 46/B  Şahinbey / GAZİANTEP   
Telefon  :  0.342 225 34 14 - 15
Faks : 0.342 227 58 05
Web  :  korogluyapi.com.tr 
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GAZİANTEP

Köroğlu Yapı

San. Tic. Ltd. Şti. 

Erdal Bey, bize firmanızın ticari hayatının 
başlangıcından ve bugünlere geliş sürecinden 
bahseder misiniz? 

Firmamız, 1998 yılında Gaziantep'te mobilya tutkalları ve 
izolasyon ürünleri satışı yaparak ticari hayata adım 
atmıştır. 2006 yılında tutkal ve mobilya endüstrisinin tüm 
kimyasal yapıştırıcılarının yanı sıra, hırdavat ve orman 
ürünleri satışı ile de faaliyetlerini genişleterek büyüme 
yolunda mesafe kat etmiştir. 2008 yılında ise mobilya yan 
sanayi ürünleri ithalatını da faaliyet kapsamına 
eklemiştir. 

İhracat potansiyelinizden de kısaca bahseder 
misiniz?  

2010 yılında Irak ve  Suriye gibi pazarlarda ihracata 
başlayan firmamız, 2011 yılında laminat, laminat paneller 
ve high gloss panelleri de ürün gamına dâhil etmiştir.  

Mevcut mağazanız ve personel istihdam 
durumunuzdan bahseder misiniz?

Firma olarak 2012 yılından bu yana Gaziantep Havalimanı 
2yolu üzerinde yer alan toplam 1.500 m 'lik mağazamızda, 

15 personelimiz ile hizmet vermekteyiz. 

Köroğlu Yapı olarak hedefleriniz nelerdir?

Köroğlu Yapı, mobilya yan sanayi sektöründeki orman 
ürünleri, hırdavat ve mobilya aksesuar çeşitliliğini 
müşterisine sunan Güneydoğu ve Doğu Anadolu 

Bölgesi'nin lider firmasıdır. Firmamız sektöründeki birçok 
firmanın bayiliklerini alarak vizyonunu genişletmiştir.

Hedefimiz, ürün çeşitliliğimizi daha da artırarak hizmet ve 
kalite noktasında üst seviyelere çıkmaktır.  Daima kaliteli 
hizmet, güvenilirlik, zamanında stoktan ürün teslimi ve 
uygun fiyat temel prensiplerimizdir.  

Hangi firmaların bayiliğini yapmaktasınız?

®Gentaş Laminat, G-Ext  Dış Cephe Compact, Polisan 
Kimya, AKS PVC Kenar Bantları, Samet Kalıp, Weece 
Compact Kabin ve Aksesuarları, Durante Vivan 
Yapıştırıcıları, Daf Kilit, Yeniler Metal, Bostik, Hettich, 
Polyfix İzolasyon ve Orman Ürünleri'nin bayiliğini 
yapmaktayız.

2014 yılı için plan ve projeleriniz nelerdir?

Bu yıl WEECE kabin markası adı altında cubicle 
aksesuarları imalat ve ithalatını yaparak Türkiye pazarına 
yenilikler sunmayı ve compact kabin ebatlama, 
projelendirme hizmeti vermeyi planlıyoruz. Ayrıca 

®compact G-Ext  dış cephe proje taahhüt işleri takibinin 
yanı sıra, akrilik mutfak ve banyo tezgâh sistemleri 
imalatı da plan ve projelerimiz arasında yer alıyor.
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21981 yılında Adapazarı Çark Sanayi'de 75 m 'lik alanda 

alüminyum doğrama ile faaliyete başlayan Kardeşler 
2Alüminyum, 1987 yılında 450 m  kapalı alana taşınarak 6 

kat daha büyümüştür. 1988 yılında Türkiye'de bir ilk olarak 

alüminyum imalatının yanında cam imalatına da başlayan 

firma, 1992 yılında PAKPEN'in Sakarya Bölge Bayiliğini 

bünyesine katarak PVC doğrama üretimine başlamıştır.
Kardeşler Alüminyum, Sakarya ilinin ikinci PVC atölyesine 

sahip olup alüminyum, PVC ve cam imalatını da konsept 

olarak yapan ilk ve tek firma konumunda. 1995 yılında 
2Sakarya 1. OSB'deki 5.000 m  arsa ile büyüme hacmini 

2genişleten Kardeşler Alüminyum, 1997 yılında 3.500 m  

fabrika inşaatını başlatarak çok kısa bir sürede 

yapılanmasını bitirmiş, teknoloji ve hizmet anlamında bir 

adım daha ileri gidebilmek için 1998 yılında yeni yerinde 

faaliyetlerine devam etmiştir. 1999 Marmara depremi ile 

fabrikası ve faaliyet gösterdiği diğer binalar hasar 

gördükten sonra iş ortakları ve Sakarya halkından aldığı 

destekle 2 yıl gibi kısa bir sürede eski günlerine geri 

dönen firma, ilerleyen yıllarda sektördeki büyük firmalar 

arasında yerini almıştır.

Kardeşler Alüminyum bugün; ŞİŞECAM, PAKPEN, ASAŞ 

Alüminyum, G-U, VORNE gibi birçok firmanın bayiliğini 

yürütüyor. 

Faaliyet alanları; 
• Cam ile; Temper ve büküm işlemleri, rodaj ve zımpara 
 işlemleri, CNC makineler ile her türlü cam kesim ve işleme 
 (yazı, şekil vs.) işlemleri, ısı cam üretimi (düz ısı camlar, 
 konfor ısı camlar, sinerji ısı camlar, reflekte ısı camlar, 
 renkli ısı camlar, lamine ısı camlar vs.), duşakabin 
 camlarının imalatı gibi hemen her türlü cam işleri;

• PVC ile; CNC makineleri ve barkotlu sistem ile seri PVC 
 doğrama imalatı, PVC doğrama büküm işlemleri, PAKPEN'in 
 tüm PVC doğrama sistemleri imalatı,

• Alüminyum ile; ASAŞ Alüminyum'un alüminyum doğrama ve 
 giydirme cephe sistemlerini imalatı, duşakabin, sineklik 
 imalatı, alüminyum korkuluk imalatı, katlanır cam ve cam 
 sürme imalatı, fotoselli kapı ve otomatik kepenk, panjur 
 imalatı gibi alüminyum üzerine sektörde ihtiyaç duyulan 
 hemen her türlü ürünün imalatı,

• Giydirme cephe ile; Strüktürel silikon, strüktürel kapaklı, 
 alüminyum kompozit panel, compact laminat, terra cotta 
 giydirme cephe sistemleri, 

• Cam, PVC, alüminyum üzerine yaptığı imalatların 
 aksesuarlarının (kol, kilit, ispanyolet vs.), montaj 
 elemanlarının (visa, silikon, hitli vs.), sarf malzemelerinin 
 (conta, köşe takozu v.s.) tamamının sektörde faaliyet 
 gösteren diğer firmalara satışı, ürün ve teknik desteği ile 
 şantiye uygulamasını gerçekleştirmektedir.

Kardeşler Alüminyum
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“Genç odası” kavramının yaratıcısı Çilek, yeni serisi Mocha 

i le gençler in yaşam alanlar ına modern ve sade 

dokunuşlarda bulunuyor. Bu yeni seri, gençlere odalarını 

kendi zevklerine göre farklı şekillerde dekorasyon imkânı 

sunuyor.
 
Tasarımları ile genç odalarında trendleri belirleyen Çilek, 

modern ve sade çizgilerle dizayn ettiği yeni serisi Mocha ile 

gençleri hayallerindeki odaya kavuşturuyor. 

Mobilyada her dönem güncelliğini koruyan ahşap ile 

gençlerin beklentilerine uygun bir oda tasarlayan Çilek, 

doğal meşe üzerine beyaz detayların hâkim olduğu yeni 

tasarımı Mocha ile keyifli ve sadeliği ile huzur veren bir yaşam 

alanı imkânı sunuyor. 

Sadeliğin Vazgeçilmez Şıklığı

Tasarımındaki modern tarz ve doğallığın zarafetiyle gençlerin 

ilgisini çekecek olan Mocha, kullanım kolaylığı sağlamanın 

yanında, rahatlık ve konfor garantisi de veriyor. 

Yine ahşap detaylar ile süslenen kumaş kapitoneli ve sunta 

başlıklı olmak üzere iki farklı karyola seçeneği, konseptle 

uyumlu yatak örtüsü, tül perde ve aksesuarları ile ihtiyaca 

göre eklenebilen ekstra çekmece seçeneği de sunan 

Mocha, gençlere kişisel zevklerine göre kombin ve 

dekorasyon olanağı da sağlıyor. 
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“Mocha”Çilek'ten Sadeliği ve 

Doğallığı Birleştiren Tasarım:“Mocha” LABORATUARLARINIZIN GELECEĞİ
Laboratuvar Sistemlerinde Güvenilir Ortağınız

ENDÜSTRİYEL LABORATUAR SİSTEMLERİ KURULUMU

Firmamızın  uzun yıllar imalat,montaj ve tasarım tecrübesi  ile siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz. 
Firmamızın Ürün Kapsamı;

• Laboratuar Kenar Tezgahları
• Laboratuar Orta Tezgahı
• Çeker Ocak
• Kimyasal Madde Dolabı
• Tartım Masası 
• Laboratuar Havalandırması
• Laboratuar Tadilatı 

Laboratuar  tezgahları demonte olup taşıma ve revizyon gibi işlemler kolayca yapılabilmektedir

İkitelli O.S.B. Dersan Koop San. Sit. 
S6-F Blok No:106/106 Başakşehir/İSTANBUL
Tel: 0212 549 54 56 Faks: 0212 549 54 57

info@dizaynlab.com.tr
www.dizaynlab.com.tr 

DİZAYNLAB ENDÜSTRİYEL LABORATUVAR 
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
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Dijital baskı sistemi sayesinde bilgisayar ortamında 
®yapılan eşsiz tasarımlar G-Digi  panellere dönüştürülüyor. 

Bu sayede daha önce hiç kullanılmamış desenler 

®oluşturularak mekânların tarzı değişiyor. G-Digi  mutfak, 

çocuk odası, oturma odası mobilyaları gibi özel mekân 

uygulamalarının yanı sıra cafe, restaurant, ofis gibi 

mekânlarda da sıra dışı tasarımlara olanak sağlıyor. 
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®
Hayallerinizdeki dekorasyonu G-Digi  ile gerçeğe dönüştürün.

Yıldız Ürün ®

G-Digi

Hayallerinizdeki
Dekorlar

 ®G-Digi ile
Hayat Buluyor

Kendi dekorlarınızı kendiniz 

yaratın

®G-Digi  ile daha önce 

keşfedilmemiş özel renk ve 

desenlerde laminat ve compact 

laminat üretilebiliyor. İstediğiniz 

her türlü resim, çizim, logo veya 

fotoğraf, dijital baskı yöntemi ile 

özel bir kağıda basılıyor, laminat 

veya compact laminatın üretimi 

aşamasında dekoratif kağıt 

yerine basılan bu kağıt 

kullanılıyor ve normal preslenme 

prosedüründen sonra kullanıcıya 

özel dekora sahip malzeme 

üretiliyor. 

Tasarımlarda sınır tanımayan ve 

hayallerinizi dekorasyona 
®dönüştüren G-Digi  aynı 

zamanda kolay temizlenebilme, 

bakteri barındırmama, darbelere, 

yangına, çürümeye, suya ve 

neme dayanım özellikleriyle de 

ön plana çıkıyor. 

Yönlendirici levhalar, açıklayıcı 

yazı metinleri, çizgi kahramanlar, 

rengârenk desenler, ünlü mimari 

yapılar ve dahası için siz 

hayallerinizin sınırları zorlayın, biz 
®G-Digi  ile gerçekleştirelim. 
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2013-2014 Kids&Teens 

koleksiyonunda ikisi orijinal Disney 

lisanslı olmak üzere, çocukların eşsiz 

hayal dünyasından ilham alınarak 

hazırlanan 10 farklı seri bulunuyor. 
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Kids&Teens Koleksiyonundan

Heyecanlı Bir 
Uzay Macerası

“strato
”

ile

Şehirli ve özgün mobilya tasarımlarının 

markası Alfemo, Disney lisanslı 

ürünlerinin de yer aldığı Kids&Teens 

koleksiyonu ile çocuklara eğlenceli ve 

keyifli bir dünyanın kapılarını açıyor.

Serinin öne çıkan modellerinden Strato, 

çocukları uzayda macera dolu bir 

yolculuğa çıkarıyor. Uzay gemisi temalı 

Strato'nun özel ışıklı dolabı yolculuğun 

başlangıç noktası olurken, uzay yatağı 

formundaki karyolası ise çocuklara 

odalarında rahat ve konforlu bir uyku 

sağlıyor. 

Konsepte uygun olarak tasarlanan 

çalışma masası, kitaplık, çamaşırlık ve 

diğer özel aksesuarlarıyla Strato, 

çocuklara odalarında uzay atmosferini 

yaşatıyor.

Genç ve dinamik bir çizgiye sahip olan 

Kids&Teens markasının, dünyanın 45 

ülkesinde Disney ile lisans anlaşması 

bulunuyor.
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Modkim
2006 yılında İzmir Bornova'da üretime başlayan Modkim, gelişmiş hizmet anlayışı ve 

kaliteli üretim hedefi ile bugün tüm Türkiye çapında etkin bir pazar ağına sahip bir firma. 

Halen Bornova merkez ofis ve 2. Sanayi Sitesi’nde imalathane olarak faaliyetlerini 

sürdürürken, gelişen satış anlayışı, hızlı ve ekonomik üretim müşterileriyle iyi ilişkiler 

kurarak doğru hizmeti vermeyi amaçlıyor. Müşterilerin ürün ve hizmet beklentilerini 

standartların üstünde karşılamayı amaç edinen firma, müşteri memnuniyeti sağlamayı 

öncelikli amaçları arasında gösteriyor.

Her bir laboratuvar projesini kendi içinde değerlendirip gelişen teknoloji ışığında en uygun 

ve en kaliteli malzemeler kullanılarak laboratuvarlar üretmeyi hedefliyor. Bu projelerin her 

birini ayrı bir önem ve titizlikle ele alan deneyimli kadrosu ile kurmuş olduğu laboratuvar 

sistemlerinin projelendirmesi ile başlayan süreci, anahtar teslim olarak tamamlayarak 

kullanıcının hizmetine sunan bir organizasyon şemasına sahip.   

Kurulduğu günden bu yana laboratuvar tezgâhları, çeker ocaklar, kimyasal madde 

dolapları, hassas terazi masaları gibi laboratuvar ekipmanları ve laboratuvar havalandırma, 

gaz tesisatı, elektrik tesisatı gibi laboratuvar ek sistemlerindeki tecrübesi ile kalite odaklı, 

profesyonel bir anlayışla faaliyetini sürdürüyor. Aynı zamanda, laboratuvar cihazları, sarf ve 

kimyasal malzemeleri konusunda da kendi imalatlarını gerçekleştiren firma, kaliteli ve 

günün modern şartlarına uygun üretim yapıyor.  
 
Türkiye'nin hemen her noktasında kurmuş olduğu laboratuvarlar ile Modkim, ülkenin, 

sektöründe öncü firmaları arasında geliyor. Laboratuvar projelerini gerekli özenle ele alıp, 

müşterinin isteklerini ve aranan koşulları göz önünde bulundurarak imalat yapan firma, 

müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyor. 

Bugün gelişmiş pazar ağıyla müşteri kitlesini genişleterek büyüyen Modkim, kaliteli 

ürünleriyle dünya çapında lider, teknolojik gelişmelere açık firmaları temsil etmeyi vizyon 

ediniyor.

Modkim
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Aydın Bey, bize firmanızın kuruluşundan ve 

ticaret hayatına girişinden bahseder misiniz?

ALTINBÖLME, “Aranıza Duvar Örmeyin” sloganı ile 1988 

yılında Bursa'da kurulmuş ve sektörde 25. yılını geride 

bırakmıştır. Kuruluşunda ağırlıklı olarak ahşap mobilya ve 

dekorasyon üreten bir atölyeyken, bundan 16 sene 

öncesinde geliştirilen ALTINBÖLME markasıyla bölme 

üretim, proje ve uygulama hizmetleri vermeye başlamıştır. 

Ticaret hayatımız Bursa sınırları dışında tüm ülke ve yurt 

dışı projeleri ile katlanarak büyümüştür.

Üretim tesisleriniz ve ürün yelpazeniz 

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Üretim tesisimiz, Bursa Beşevler Sanayi Bölgesi'nde 3.000 
2m  kapalı alan üzerine kurulu, bölme atölyesi, Ar-Ge 

hareketli bölme atölyesi, ahşap atölyesi, boyahane ve metal 

atölyesi olarak branşlarına ayrılmıştır. Tüm atölyelerimizde 

CNC, otomatik ebatlama, kenar PVC, otomatik cam yıkama, 

alüminyum profili için otomatik çift kafa kesme,3 katlı 

ahşap pres, çoklu delik delme, freze vb. gibi son teknoloji 

makine ve ekipmanlar ile üretim yapılmaktadır. Ahşap 

atölyemizde; MDF, laminat ve suntalam ürün grupları ile 

dolap, masa, etajer, otel mobilyası, ahşap ve alüminyum 

kasalı kapılar ile projeye uygun duvar-kolon kaplamaları, 

akustik ses yutucu veya yansıtıcı duvar kaplamaları, 

radyatör giydirmeleri, compact laminat WC bölmeleri gibi 

imalatlar ile bölmelerimizin ahşap kısımları yapılmaktadır. 

Bölme atölyemizde; AB-80 (80 mm kalınlık) çift camlı jaluzi 

veya dolu, AB-100 (10 cm kalınlık) çift camlı jaluzi veya 

dolu, AB-4O minimal 5+5 lamine veya 10 mm temperli 

camlı cam cama bölme gibi standart seriler üretilmekle 

beraber 2013 yılında geliştirilen tamamen demonte AB-

CLIP-IN (10 cm), AB-CLIP-IN BOUNDED (6 mm temperli 

yapıştırma camlı), AB-TWIN (10 mm çift yüz temperli camlı) 

cam cama yeni sistemlerimizde müşterilerimizin hizmetine 

sunulmuştur. Ayrıca firmamız Türkiye'de ilk ALNOWAL 

markası ile hareketli akustik bölme üretim ve montajı 

yapmaktadır. Tüm bölme sistemleri dolu kapı, ahşap kapı, 

laminat kapı,10 mm temperli cam kapı, çift camlı jaluzi kapı 

çeşitleri ile üretilerek uygulama yapılmaktadır. Ayrıca oteller 

için anahtar teslim ahşap uygulamaları yapılmaktadır.

Yurt dışında ne tür faaliyetlerde 

bulunuyorsunuz? İhracat yaptığınız ülkeler 

hangileridir?

Azerbaycan, Libya, Irak, İran, Kıbrıs, Gürcistan ve Rusya 

halen ihracat yapmakta olduğumuz ülkelerin başında 

gelmektedir. Ürettiğimiz tüm ürünlerin projelendirilmesi, 

tasarımı ve 3 boyutlu görsel çalışmaları, üretimi ve montajı 

ile anahtar teslim hizmet vermekteyiz.

Üretimde dikkat ettiğiniz kriterler nelerdir?

Üretimde insan odaklı çalışmak en önemli kriterimizdir. 

Çalışan ve müşteri memnuniyetini esas almak temel 

prensiplerimizdendir. “Beğenmediğimiz işin müşteriye 

teslim edilmemesi” esası da diğer prensiplerimizden biridir. 

Bu noktadan hareketle, amacımız, en kaliteli malzeme ve 

işçilik ile önce kendimizin beğeneceği, sonra müşteri 

memnuniyetini sağlayacak, gerekli iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerini alarak zamanında ve kaliteli üretim-montaj 

gerçekleştirmektir.

Firmanızın başarısını neye borçlusunuz?

Prensipli ve dürüst çalışma, disiplin ve teslim sürelerine 

tamamen uyulması, verilen sözlerin zamanında tutulması, 

kaliteli üretim ve kaliteli işçilik ile gününde montaj 

yapılması başarıyı getirmektedir.

ALTINBÖLME olarak geleceğe yönelik yatırım 

planlarınız ve hedefleriniz nelerdir?

2014 yılında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yerimize 

taşınmak, tüm üretim entegrasyonunu sağlamak, ihracat ve 

yurt dışı satışlarımızı katlayarak artırmak, yeni istihdamlar 

yaratmak, sektörde öncü ve yenilikçi bir çizgi yakalayarak 

gerek ülke çapında gerekse yurt dışında aranan bir marka 

olmak yeni hedeflerimiz diyebiliriz.
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Yüksek Mmar Tuba Altansunar
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37 

Tuba Hanım, Öncelkle Sz 
Tanımakla Başlayalım. Bze 
Kendnz Anlatır Mısınız? Eğtm 
Hayatınızı, İş Hayatına Atılışınızı Ve 
Tab K Prokon Aş'nn Kuruluş 
Hkâyesn Szden Dnleyeblr 
Myz?  

1977'de İskenderun'da doğdum. Öğrenim hayatımın 

tamamı Ankara'da geçti. 1999 yılında ODTÜ 

Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldum. Aynı yıl 

Prokon Mühendislik ve Müşavirlik firmasında 

çalışmaya başladım. 2001 yılında da yine ODTÜ'de 

yüksek lisansımı tamamladım.  

Prokon Mühendislik ve Müşavirlik firması aslen 1974 

yılında kurulmuş, yurt içi ve yurt dışında faaliyet 

gösteren, Türkiye'nin önde gelen mühendislik ve 

müşavirlik firmalarından biridir. Prokon, ilk olarak 

çelik konstrüksiyon sanayi tesisleri ile adını 

duyurmuş, daha sonra faaliyet alanlarına hastane, 

okul, konut gibi projeler eklemiş ve müşavirlik 

alanında büyük projelere imza atmıştır. 

Prokon AŞ'nn farklı dsplnler br 
arada barındırdığını blyoruz. Bunlar 
nelerdr, kısaca bahsedeblr msnz?

Prokon Mühendislik ve Müşavirlik firması bünyesinde 8 

mimar, 30 inşaat mühendisi, 8 makine mühendisi, 6 elektrik 

mühendisi, 40 ressam, 3 tekniker, 27 idari personel ve 

sayıları ay bazında değişmekle beraber 200'e yakın saha 

personeli bulunmaktadır. Prokon'un en büyük özelliği; 

bünyesinde mimari, betonarme, çelik, elektrik ve mekanik 

altyapı disiplinlerini bir arada bulundurmasıdır. İlk tasarım 

aşamasından, projenin yapım ihalesine çıkarılması için 

gerekli tüm dokümanların hazırlanması, yapım aşamasında 

inşaatın kontrollüğünün yapılması ve kabulleri ile beraber 

müşteriye binaların işler halde teslim edilmesi aşamasına 

kadar olan bütün etaplar Prokon tarafından yerine 

getirilmektedir.

Mesleğnzde ekp oldukça öneml, 
özellkle szn gb farklı alanlarda 
hzmet veren br şrket çn. Sz ekbnz 
belrlerken nelere dkkat edyorsunuz?

Öncelikle Prokon bünyesinde proje, ihale dokümanı 

hazırlama (teknik şartname, birim fiyat tarifleri, idari 

şartnameler vb.) ve saha kontrollük hizmetleri verilmektedir. 

Verilecek hizmetin cinsine ve projenin niteliğine göre 

çalışacak ekip de farklılık göstermektedir. Örneğin; sanayi 

tesisinde çalışacak ekip ile hastane, okul gibi projelerde 

çalışacak ekip farklıdır. Sanayi tesisleri kendi içinde demir 

çelik, çimento, santral gibi farklılaştıkça uzmanlıklar da 

farklılaşır. Aynı uzmanlaşma, sosyal binalar için de 

geçerlidir. Binanın konstrüksiyon şekline göre de proje ekibi 

değişmektedir. 

Br proje frması olarak, proje oluşturma 
sürecnde hang noktalar üzernde 
duruyorsunuz? Özellkle 
vazgeçemedğnz detaylar var mı?

Biz proje firmasıyız, aynı zamanda da sahada projeyi 

uygulatanız. Dolayısıyla projelerin sahada uygulanabilir 

detayda hazırlanması, sahaya en az oranda karar 

bırakılması, projelerin kendi içinde koordinasyonunun en üst 

düzeyde yapılmış olması bizim için önemlidir. Nitekim 

müşavirlik hizmeti de verdiğimizden pek çok firmaya ait 

projeleri kontrol etmek ve sahada uygulatmak durumunda 

kalıyoruz. Burada özellikle detay çözümlerinde gördüğümüz 

eksiklikler, müteahhit inisiyatifine bırakılan kararlar sahada 

büyük sorunlara yol açmaktadır. Tasarımın özgünlüğü, 

fonksiyonelliğinin yanında bu tür detayların iyi çözülmüş 

olması bizim proje safhasında önem verdiğimiz 

konulardandır. 

Bunun dışında son yıllarda çevreci bina tasarımına özellikle 

önem veriyoruz. Türkiye'de son dönemde önem kazanan bu 

konu, hem mimari grubumuzun hem de mühendis 

grubumuzun tasarımlarında üstünde durduğu, olmazsa 

olmazlardan biri haline gelmiştir. Son bir yıl içerisinde biri 

LEED Gold, diğeri LEED Platin sertifikası (PROKON-EKON 

Şirketler Grubu Merkez Binası) adayı olmak üzere 2 proje 

gerçekleştirilmiştir. 

Mmar olarak sz nasıl bnalar, projeler 
heyecanlandırıyor?

Mimar olarak şimdiye kadar Prokon mimari grubu ile çok 

çeşitli binalarda çalıştım. Bunlar sanayi tesisinden okul 

yapılarına, otopark yapılarından sağlık tesislerine kadar çok 

Pendik Kaymakamlık

Prokon-Ekon Şirketler Grubu Merkez Binası
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farklı yapılardı. Her birinin kendince zorluğu ve de keyfi 

vardı. Ancak yaptığınız projenin niteliği veya büyüklüğü ne 

olursa olsun, karşıdaki müşteri veya idarenin mimari açıdan 

en az bizim kadar heyecanlı ve yeniliklere açık olduğu tüm 

projeler beni heyecanlandırır. 

Sürdürüleblr yapılar ve yeşl bna 
kavramına oldukça önem veryorsunuz. 
Son dönem projelernzde ve yne yapımı 
frmanıza at olan Sarayköy'dek ofsnz 
de bu konsepte uygun olarak tasarlandı. 
Pek, neden yeşl bna? Bze braz 
özellklernden ve avantajlarından 
bahsedeblr msnz?

Bildiğiniz gibi yeşil binalar inşaat ve proje sektöründe 

günümüzün en önemli konularından biri. Binalardaki enerji 

tüketimi büyük bir oran tutuyor. Biz Prokon olarak 

projelerimizde doğal kaynakların tüketimini minimuma 

indirmeyi hedefliyoruz. Şu an Sarayköy'de bulunan çelik 

konstrüksiyon fabrikamızın çatısı 500 kw'lık güneş panelleri 

ile kaplanmıştır. Önümüzdeki yıllar içinde 500 kw'lık daha 

güneş paneli kurulacaktır. Bu sayede tüm fabrikanın hem 

de kendi ofis binamızın ihtiyacı tamamen güneş 

enerjisinden sağlanacaktır. 

Tasarıma başlarken, yer seçiminden binanın yönlenmesine 

kadar her aşamada danışman firma ile beraber çalışıldı. 

Güneş ışığından maksimum yararlanmak, bunun yanında 

güneş ışınlarının rahatsız edici etkilerinden korunmak 

amacıyla güney ve batı cephelerde güneş kırıcılardan ikinci 

bir cidar cephe oluşturuldu. Cephelerde ısı yalıtımları %20 

daha artırılmış olarak hesaplandı, camlar için yüksek 

performanslı camlar tercih edildi. Amaç konfor şartlarını en 

üst düzeyde tutmak, ancak bunu yaparken de doğal kaynak 

tüketimini minimuma indirmekti. Mekanik tesisat, 

tasarımda büyük bir etkendi. Konfor şartları en üst düzeyde 

tutulduğundan, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları talep esaslı 

tasarlandığından, özellikle kanal ve ekipman yerleşimleri 

beklenenin üstünde bir hacim kapladı. Bunun dışında su 

tüketimini minimuma indirmek için gri su deposu, yağmur 

suyu deposu ve kuyu suyu deposu için büyük alanlar ayrıldı. 

Yenilikçi bir uygulama olarak binanın güney cephesinde 

“Solar Wall” uygulaması yapıldı. Özellikle geçiş 

mevsimlerinde solar duvar içerisinde havanın güneş 

etkisiyle ısıtılması sağlanarak santrallere önden ısıtılmış 

hava alınması tasarlandı. 
   

Brazda son dönemlerdek 
projelernzden bahsedecek olursak, şu 
anda hal hazırda devam eden 
projelernz nelerdr? 

Şu an Prokon bünyesinde pek çok iş, eş zamanlı olarak 

yürümektedir. 7 yıldır İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin 

“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık 

Projesi” kapsamında proje ve müşavirlik hizmetleri 

vermekteyiz. Şu anda da yine İstanbul'da 45 adet okulun 

yıkılarak yeniden yapılması için projeler hazırlamaktayız. 

Yine aynı idareye Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastanesi'nin saha kontrollük hizmeti ve Kartal Lütfi Kırdar 

Hastanesi için müşavirlik hizmeti vermekteyiz. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi'ne otopark projeleri, stadyum, spor 

salonları projelendirilmektedir. Bunların dışında BRİSA, Atlas 

Enerji, TÜPRAŞ, DOSAB, MEDCEM, Asil Çelik gibi idarelere 

sanayi tesisleri hazırlanmakta bunların yanında TOKİ 

müşavirlik hizmetleri devam etmektedir.   

10 yıl sonra kendnz nerede 
görüyorsunuz? Bu 10 yıl çn mutlaka 
yapmalıyım lstenzde (hayata ve 
mesleğnze dar) ne gb hedeflernz 
var?

Önümüzdeki yıllar içinde mutlaka yapmalıyım dediğim şey; 

yurt dışında bir proje yönetmek. Prokon olarak yurt dışı işler, 

genelde sanayi tesislerinden oluşuyor. Bu nedenle 

uluslararası gerçekleştirilecek herhangi bir sosyal binanın 

disiplinler arası, taşeronlar arası ve şantiye proje grubu 

arası koordinasyonunu yapmak bundan sonraki hedefim.

Kağıthane Şair Yahya Kemal İlk ve Orta Öğretim Okulu

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Analitik Caddesi No:7 Tuzla  / İSTANBUL
T: +90 (216) 593 16 46 - 47 - 48 • F: +90 (216) 593 16 49 • info@anadolusentez.com.tr • anadolusentez.com.tr
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Gentaş'ın Önemli 
İhracat Noktalarından 

“Kanada”  
Kanada, Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan ve 

dünyanın toprak genişliği açısından Rusya'dan sonraki 

ikinci büyük ülkesidir. Nüfusun yaklaşık 35 milyon olduğu 

ülke, güney komşusu Amerika Birleşik Devletleri ile 

birlikte Kuzey Amerika'nın en büyük ekonomilerinden biri 

olma özelliğindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat 

sektörü biraz daha hareketli olsa da, dünya geneline 

bakıldığında sektörün Kanada'da dünya ortalamasının 

hayli üzerinde olduğu görülecektir. Gentaş Grup olarak 

bu büyük pazara adım atmış olmanın haklı gururu 

içindeyiz.

Birçok yeni pazarda olduğu gibi Kanada pazarını da 

önce dışardan gözlemledik ve genel bir fikrimizin 

oluşmasını sağladık. Ülkede özellikle dış cephe compact 

laminat kullanımı için hükümetin şart koştuğu bazı 

standartların sağlanması gerektiği bilgisini aldığımızda, 

bundan çekinmek bir yana, Gentaş'ın yüksek kalitesine 

olan inancımızdan ötürü umutlarımız daha da üst 

seviyelere çıktı. Zira yapılan ilgili testler sonucunda 

Gentaş dış cephe compact ürünlerinin bütün testleri 

geçmesi, bizim için sürpriz olmadı.

Kanada gibi gelişmişlik seviyesi en üst noktalarda olan 

bir ülkeye 2011 yılından bu yana ihracat yapıp, her sene 

ihracatımızı %300'den fazla oranda artırmış olmayı ve 

Gentaş markasının ülkede gün geçtikçe tanınan ve saygı 

duyulan bir hale geldiğini görmekten çok memnunuz.

Kısa vadeli hedefimiz, 2014'te ülkedeki satış payının 

artan oranda artışının kalite anlayışımızdan ödün 

vermeden devamını sağlamaktır. 

Eren Gönül
Gentaş Grup İhracat Müdürü
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Pek çok uygarlığın doğduğu, Anadolu'nun ilk yerleşim 

alanlarından biridir Gaziantep. Sakçagözü, Zincirli, Karkamış, 

Yesemek, Dülük, Zeugma (Belkıs) gibi yerleşim yerleri, 

bölgenin kültürel ve siyasi yapısının tarih öncesi çağlardaki 

gelişimine tanıklık eder.  

Bölgede hâkimiyet kuran ilk krallık, merkezi Halep'teki Halpa 

Krallığı'dır. Büyük İskender'in ölümünden sonra bölgenin 

tamamı gibi Gaziantep ve çevresi de Selefoz Krallığına 

dâhil olmuştur.   Ardından Kommagene topraklarına katılan 

bölge, uzun bir süre Roma İmparatorluğu'na bağlı olarak 

varlığını sürdürmüş, Hz. Ömer'in halifeliği döneminde İslam 

ordularının bölgeyi ele geçirmesiyle halk Müslümanlığı kabul 

etmiştir.  

Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklulara bağlı Bir Türk 

devleti kurulmuştur. Moğol istilasında yıkılan kente 

Dulkadiroğluları ve Memluklar yerleşmiştir. Mercidabık 

Meydan Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun 

yönetimine giren kent bu dönemde üretim, ticaret ve el 

sanatlarında ilerlemiştir.  

Antep'in, 1.Dünya Savaşı'nın sonunda işgalinin ardından 

Antep halkı, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti öncülüğünde 11 ay 

boyunca direnmiş ve bu direnişin sonunda 20 Ekim 1921'de 

yapılan Ankara Antlaşması ile Fransızlar şehri boşaltmıştır. 

TBMM'de alınan bir kararla 6 Şubat 1921'de Antep'e Gazilik 

unvanı verilmiştir. 

Köklü geleneği, binlerce yıllık tarihi yapıları, zengin mutfağı 

ve modern ile gelenekseli birleştiren kent hayatıyla 

Gaziantep, her göreni kendine hayran bırakan bir şehir. 

Farklı kültürleri birleştiren sosyal yapısı, köklü gelenekleri, 

dünyaca ünlü mutfağı, tarihi yapıları, konuksever halkı ile 

her yıl yerli yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor. Eğer siz de 

Gaziantep'e bir seyahat düşünüyorsanız Gaziantep 

gezilecek yerler listemize bir göz atın...

Gaziantep gezinizin en keyifli durakları şüphesiz Gaziantep 

müzeleri olacak. Sadece ülkemizin değil dünyanın da sayılı 

müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi'ne ev sahipliği 

yapıyor Gaziantep. Bunun yanı sıra Gaziantep Kahramanlık 

Panorama Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Yesemek Açık 

Hava Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep 

Mevlevihanesi Vakıf Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, 

Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Medusa Cam Eserler 

Müzesi de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. 

Binlerce yıllık bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip olan 

Gaziantep'te gezginlerin uğramadan geçmediği rotalardan 

Zeugma Antik Kenti sizi kendine hayran bırakacak. Ayrıca 

Dülük Antik Kenti, Karkamış Harabeleri, Cıncıklı Örenyeri, 

Dolmen Mezarları, Zincirli Örenyeri de gezebileceğiniz 

yerlerden.

Gaziantep'in simgelerinden Gaziantep Kalesi ve yine tarihi 

öneme sahip olan Araban Kalesi, Rumkale ve Tılbaşar 

Kalesi'ni rotanıza ekleyebilirsiniz.
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“ŞEHR'İ AYINTAB-I CİHAN”
(DÜNYA'NIN GÖZBEBEĞİ ŞEHİR)

GAZİANTEP
“Bu şehri anlatmaya, ne dil ne de kalem yeter. Dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük yapıları, 

her yerde aranan eşyası, birçok mezraları, bolluk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve 

ırmaklarıyla burası “Şehr'i Ayıntab-ı Cihan”dır. (Dünya'nın Gözbebeği Şehir)

Evlya Çeleb
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Gaziantep gezinizin en keyifli durakları şüphesiz Gaziantep 

müzeleri olacak. Sadece ülkemizin değil dünyanın da sayılı 

müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi'ne ev sahipliği 

yapıyor Gaziantep. Bunun yanı sıra Gaziantep Kahramanlık 

Panorama Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Yesemek Açık 

Hava Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep 

Mevlevihanesi Vakıf Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, 

Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Medusa Cam Eserler 

Müzesi de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. 

Binlerce yıllık bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip olan 

Gaziantep'te gezginlerin uğramadan geçmediği rotalardan 

Zeugma Antik Kenti sizi kendine hayran bırakacak. Ayrıca 

Dülük Antik Kenti, Karkamış Harabeleri, Cıncıklı Örenyeri, 

Dolmen Mezarları, Zincirli Örenyeri de gezebileceğiniz 

yerlerden.

Gaziantep'in simgelerinden Gaziantep Kalesi ve yine tarihi 

öneme sahip olan Araban Kalesi, Rumkale ve Tılbaşar 

Kalesi'ni rotanıza ekleyebilirsiniz.
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“ŞEHR'İ AYINTAB-I CİHAN”
(DÜNYA'NIN GÖZBEBEĞİ ŞEHİR)

GAZİANTEP
“Bu şehri anlatmaya, ne dil ne de kalem yeter. Dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük yapıları, 

her yerde aranan eşyası, birçok mezraları, bolluk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve 

ırmaklarıyla burası “Şehr'i Ayıntab-ı Cihan”dır. (Dünya'nın Gözbebeği Şehir)

Evlya Çeleb
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Gaziantep Evleri

Gaziantep



GEZİ

44
GEZİ

45

Araban ilçesi Hisar Köyü'ndeki Hisar Anıt Mezarı, Elif 

Köyü'ndeki Elif Anıt Mezarı, Hasanoğlu Köyü'ndeki 

Hasanoğlu Anıt Mezarı Gaziantep'te görülmesi gereken Anıt 

Mezarlar. 

Gaziantep ruhunu en yakından tanıyabileceğiniz yerler 

Gaziantep çarşıları. Dünyaca ünlü Bakırcılar Çarşısı'nı, 

Gaziantep Altın Çarşısı'nı, tarihi Zincirli Bedesten ve Kemikli 

Bedesten'i gezmeden Gaziantep'ten ayrılmayın.

Şeyh Fethullah Hamamı, Hüseyin Paşa Hamamı, Keyvanbey 

Hamamı, İki Kapılı Hamam, Naib Hamamı, Nakıpoğlu 

Hamamı, Tabak Hamamı, Eski Hamam ve Gaziantep Pazar 

Hamamı Gaziantep'te günümüze ulaşabilmiş tarihi 

hamamlar. Dilerseniz gezi rotanıza bu yapıları da 

ekleyebilirsiniz.

Gaziantep'te özellikle Osmanlı döneminden kalan pek çok 

tarihi cami var. Farklı mimari özelliklere sahip olan bu 

camilerden Ömeriye Cami, Kurtuluş Cami, Ali Nacar Cami, 

Şeyh Fethullah Cami, Hacı Nasır Cami, Eyüpoğlu Cami, 

Bostancı Cami, Kabasakal Paşa Cami, Gaziantep Ahmet 

Çelebi Cami, Tahtani Cami, Tekke Cami, Nuri Mehmet Paşa 

Cami ve Hüseyin Paşa Cami gezebilecekleriniz arasında.

Camilerin yanı sıra Gaziantep'te gezebileceğiniz tarihi 

ibadethaneler arasında kiliseler de yer alıyor. Kendirli 

Kilisesi ve Nizip Fevkani Kilisesi bu tarihi kiliseler arasında 

görmenizi önerdiğimiz yerlerden.

Gaziantep'in bir diğer simgesi de Tarihi Gaziantep Evleri'dir. 

Kendine özgü bir mimariye sahip olan bu geleneksel evler 

havara veya keymıh adı verilen yumuşak kalkerli taşlardan 

inşa edilir, bir ya da iki katlı ve kalın duvarlıdırlar.  Zemin 

katların altında da kayaların içine oyulmuş mahzenler 

bulunan bu yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Gaziantep 

Evleri'yle şehirdeki geziniz sırasında sıkça karşılaşacaksınız. 

Gaziantep tarihi yapıları ve otantik atmosferi ile olduğu 

kadar doğası ile de görülmeye değer bir yer. Eğer bahar ya 

da yaz aylarında Gaziantep'te bulunacaksınız Hızır Yaylası 

ve Sofdağı Yaylası'na çıkmanızı, Dülükbaba Ormanı, Burç 

Ormanları, Kavaklık ve Karpuzatan Mesire Yeri'nde piknik 

yapmanızı öneriyoruz.

Gaziantep el sanatları ile yaşayan bir şehrimiz...

Gümüş işlemeciliği, bakırcılık, kalaycılık, yemenicilik, sedef 

işlemeciliği, kutnu dokumacılığı, kilim ve halıcılık, Antep işi 

çeyizler gelişmiş el sanatlarında oldukça önemli bir yere 

sahipler.

Gaziantep'te eskiden neredeyse her evde bir kilim tezgâhı 

bulunuyordu. Kadınlar evlerinin kilim ihtiyacını bu 

tezgâhlarla giderirdi. 1960'lı yıllarda yapılan bir araştırmada 

Gaziantep'te önceden 7 bin civarı olan tezgâh sayısının 

yüzlü sayılara düştüğü tespit edilmiş. Bu sayı günümüzde 

maalesef daha da düştü. 

Gaziantep'in göz nuru sedef ise, deniz kabuklularının iç 

bölümünde bulunan sert, parlak ve kalkerli maddeye 

deniyor. Sedefkâr sedefi işleyen kişinin, sedefkari ise sedef 

kakma sanatının adı. Peki, Gaziantep'in köklü sedefkari 

geleneği nereden geliyor? Sümer ve Hint sanatında 

öncüllerine rastlansa da, Gaziantep'in en zarif sanatlarından 

biri olan sedefkarinin ilk örnekleri Osmanlılar dönemine 

tarihleniyor. İlk örneklerine 15. yüzyılda mimaride özellikle 

anıtsal kapılarda görmeye başladığımız sedefkari 16. ve 17. 

yüzyıllarda Anadolu'da doruk noktasına çıkıyor; mobilya ve 

kişisel eşyalardan süs eşyalarına kadar geniş bir yelpazede 

zarafetin simgesi olarak gündelik hayata giriyor. 

Osmanlıların güç kaybetmesiyle Anadolu'da yavaş yavaş 

kaybolan bu sanatın Gaziantep'te canlanışı Suriye'de 

gelişen sedefkarinin etkisiyle 1900'lü yılların ortasına denk 

geliyor.
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Özellikle Bakırcılar Çarşısı'nı gezerken çok çeşitli sedef 

eşyalarının satıldığı dükkânlara girmenizi, el emeği göz 

nuru bu eserlerden bir tane edinmenizi tavsiye ediyoruz. 

Yemeni Yemen'den çıkarak Gaziantep'e kadar gelmiş, 

üretildiği doğal malzemeden dolayı sağlıklı bir ayakkabı 

geleneğinin adıdır. Yemeni yapan ustalara yemenici veya 

köger denir. Yapımında birçok farklı hayvan derisi kullanılır. 

Yemeninin üst tarafında kullanılan keçi derisi, tabanındaki 

manda ve sığır derisi, iç astarındaki koyun derisi, iç 

tabanındaki sığır ve keçi derisi, kenarındaki oğlak derisi 

kullanıcılara üst düzey bir konfor sağlar. Üst taban ile alt 

taban arasına konulan kil sayesinde yemeni, vücuttaki 

elektriği kolaylıkla toprağa aktarır. Yemeni, giyen kişinin 

ayağına göre şekil alır. Bu özelliğinden dolayı sağlıklıdır.

Ve son olarak Kutnu, Gaziantep'te 16.yüzyıldan bu yana var 

olan ipekli dokumanın adıdır. Kutnu kumaşının ana maddesi 

ipek ve pamuktur. Suriye kentlerinde başlayan ve buradan 

yayılan kutnuculuk ülkemizde sadece Gaziantep'te, kamçılı 

çekme tezgâhta, mekikle dokuma tekniğiyle sürdürülüyor. 

Bu dokuma türünden yapılan elbiseler Selçuklulardan 

itibaren estetik ve güzelliğin simgesi olarak kabul ediliyor; 

Osmanlı sultanları da gittikleri elbiselerde bu kumaşı tercih 

ediyordu.

Kebabından tatlısına Gaziantep mutfağı

İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle pek çok kültürün bir 

araya gelmesi ile Gaziantep mutfağı da oldukça geniş bir 

yelpazeye sahiptir. Gaziantep mutfağında yaklaşık 250 

çeşit yemek vardır ve bu sayı ile Türkiye'nin en zengin 

mutfağına sahiptir.

Gaziantep mutfağının en ünlü yemekleri genellikle 

kebaplardan oluşur. Alinazik kebabı, albiberli patlıcan 

kebabı, simit kebabı, orman kebabı, soğan kebabı, tike 

kebabı, külbastı, altı ezmeli kıyma kebabı Gaziantep 

kebaplarındandır.

Kebapların yanı sıra et yemeklerinden soğan yahnisi, ekşili 

taraklık tavası, beyran, et paçası, ekşili ufak köfte ve 

doğrama en bilinen yöresel yemeklerdir.

Gaziantep mutfağında yoğurt çok fazla kullanılır. Yoğurtlu 

yuvalama, sarımsak aşı, yoğurtlu bakla ve şiveydiz yoğurtla 

yapılan yemeklere örnektir.

Mumbar dolması, içli köfte, çiğ köfte, omaç, yağlı yumurtalı 

köfte, karnıyarık, imambayıldı, kabaklama, firik pilavı, özbek 

pilavı, incikli pilav, meyhane pilavı Gaziantep sofralarını 

süsleyen yemeklerdendir.

Gelgelelim tatlılarını unutmamak lazım. Gaziantep ile 

özdeşlemiş baklavanın yanı sıra, fıstıklı kadayıf, şöbiyet, 

dolama, nişe helvası, şam tatlısı, aşure, zerde, peynirli irmik 

helvası ise Gaziantep mutfağından çıkan tatlılardır.

Şöhreti ülke sınırlarını zorlayan, kabuğuna sığmayan 

lezzet “Antep Fıstığı”

Lezzetli ve besin değeri oldukça zengin bir yemiş olan 

Antep fıstığı, Gaziantep ve yöresinde istediği yetişme 

ortamını bulur.  Antep ile özdeşleşen bu yemiş çerez olarak 

yenildiği gibi tatlılarda ve tuzlu yemeklerde oldukça yaygın 

olarak kullanılır.

Bakırcılar Çarşısı Sedefçilik Dülük Zeugma Boyacı Cami Kurtuluş Cami

Gaziantep Kalesi
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Köyü'ndeki Elif Anıt Mezarı, Hasanoğlu Köyü'ndeki 

Hasanoğlu Anıt Mezarı Gaziantep'te görülmesi gereken Anıt 

Mezarlar. 

Gaziantep ruhunu en yakından tanıyabileceğiniz yerler 

Gaziantep çarşıları. Dünyaca ünlü Bakırcılar Çarşısı'nı, 

Gaziantep Altın Çarşısı'nı, tarihi Zincirli Bedesten ve Kemikli 

Bedesten'i gezmeden Gaziantep'ten ayrılmayın.

Şeyh Fethullah Hamamı, Hüseyin Paşa Hamamı, Keyvanbey 

Hamamı, İki Kapılı Hamam, Naib Hamamı, Nakıpoğlu 

Hamamı, Tabak Hamamı, Eski Hamam ve Gaziantep Pazar 

Hamamı Gaziantep'te günümüze ulaşabilmiş tarihi 

hamamlar. Dilerseniz gezi rotanıza bu yapıları da 

ekleyebilirsiniz.

Gaziantep'te özellikle Osmanlı döneminden kalan pek çok 

tarihi cami var. Farklı mimari özelliklere sahip olan bu 

camilerden Ömeriye Cami, Kurtuluş Cami, Ali Nacar Cami, 

Şeyh Fethullah Cami, Hacı Nasır Cami, Eyüpoğlu Cami, 

Bostancı Cami, Kabasakal Paşa Cami, Gaziantep Ahmet 

Çelebi Cami, Tahtani Cami, Tekke Cami, Nuri Mehmet Paşa 

Cami ve Hüseyin Paşa Cami gezebilecekleriniz arasında.

Camilerin yanı sıra Gaziantep'te gezebileceğiniz tarihi 

ibadethaneler arasında kiliseler de yer alıyor. Kendirli 

Kilisesi ve Nizip Fevkani Kilisesi bu tarihi kiliseler arasında 

görmenizi önerdiğimiz yerlerden.

Gaziantep'in bir diğer simgesi de Tarihi Gaziantep Evleri'dir. 

Kendine özgü bir mimariye sahip olan bu geleneksel evler 

havara veya keymıh adı verilen yumuşak kalkerli taşlardan 

inşa edilir, bir ya da iki katlı ve kalın duvarlıdırlar.  Zemin 

katların altında da kayaların içine oyulmuş mahzenler 

bulunan bu yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Gaziantep 

Evleri'yle şehirdeki geziniz sırasında sıkça karşılaşacaksınız. 

Gaziantep tarihi yapıları ve otantik atmosferi ile olduğu 

kadar doğası ile de görülmeye değer bir yer. Eğer bahar ya 

da yaz aylarında Gaziantep'te bulunacaksınız Hızır Yaylası 

ve Sofdağı Yaylası'na çıkmanızı, Dülükbaba Ormanı, Burç 

Ormanları, Kavaklık ve Karpuzatan Mesire Yeri'nde piknik 

yapmanızı öneriyoruz.

Gaziantep el sanatları ile yaşayan bir şehrimiz...

Gümüş işlemeciliği, bakırcılık, kalaycılık, yemenicilik, sedef 

işlemeciliği, kutnu dokumacılığı, kilim ve halıcılık, Antep işi 

çeyizler gelişmiş el sanatlarında oldukça önemli bir yere 

sahipler.

Gaziantep'te eskiden neredeyse her evde bir kilim tezgâhı 

bulunuyordu. Kadınlar evlerinin kilim ihtiyacını bu 

tezgâhlarla giderirdi. 1960'lı yıllarda yapılan bir araştırmada 

Gaziantep'te önceden 7 bin civarı olan tezgâh sayısının 

yüzlü sayılara düştüğü tespit edilmiş. Bu sayı günümüzde 

maalesef daha da düştü. 

Gaziantep'in göz nuru sedef ise, deniz kabuklularının iç 

bölümünde bulunan sert, parlak ve kalkerli maddeye 

deniyor. Sedefkâr sedefi işleyen kişinin, sedefkari ise sedef 

kakma sanatının adı. Peki, Gaziantep'in köklü sedefkari 

geleneği nereden geliyor? Sümer ve Hint sanatında 

öncüllerine rastlansa da, Gaziantep'in en zarif sanatlarından 

biri olan sedefkarinin ilk örnekleri Osmanlılar dönemine 

tarihleniyor. İlk örneklerine 15. yüzyılda mimaride özellikle 

anıtsal kapılarda görmeye başladığımız sedefkari 16. ve 17. 

yüzyıllarda Anadolu'da doruk noktasına çıkıyor; mobilya ve 

kişisel eşyalardan süs eşyalarına kadar geniş bir yelpazede 

zarafetin simgesi olarak gündelik hayata giriyor. 

Osmanlıların güç kaybetmesiyle Anadolu'da yavaş yavaş 

kaybolan bu sanatın Gaziantep'te canlanışı Suriye'de 

gelişen sedefkarinin etkisiyle 1900'lü yılların ortasına denk 

geliyor.
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Özellikle Bakırcılar Çarşısı'nı gezerken çok çeşitli sedef 

eşyalarının satıldığı dükkânlara girmenizi, el emeği göz 

nuru bu eserlerden bir tane edinmenizi tavsiye ediyoruz. 

Yemeni Yemen'den çıkarak Gaziantep'e kadar gelmiş, 

üretildiği doğal malzemeden dolayı sağlıklı bir ayakkabı 

geleneğinin adıdır. Yemeni yapan ustalara yemenici veya 

köger denir. Yapımında birçok farklı hayvan derisi kullanılır. 

Yemeninin üst tarafında kullanılan keçi derisi, tabanındaki 

manda ve sığır derisi, iç astarındaki koyun derisi, iç 

tabanındaki sığır ve keçi derisi, kenarındaki oğlak derisi 

kullanıcılara üst düzey bir konfor sağlar. Üst taban ile alt 

taban arasına konulan kil sayesinde yemeni, vücuttaki 

elektriği kolaylıkla toprağa aktarır. Yemeni, giyen kişinin 

ayağına göre şekil alır. Bu özelliğinden dolayı sağlıklıdır.

Ve son olarak Kutnu, Gaziantep'te 16.yüzyıldan bu yana var 

olan ipekli dokumanın adıdır. Kutnu kumaşının ana maddesi 

ipek ve pamuktur. Suriye kentlerinde başlayan ve buradan 

yayılan kutnuculuk ülkemizde sadece Gaziantep'te, kamçılı 

çekme tezgâhta, mekikle dokuma tekniğiyle sürdürülüyor. 

Bu dokuma türünden yapılan elbiseler Selçuklulardan 

itibaren estetik ve güzelliğin simgesi olarak kabul ediliyor; 

Osmanlı sultanları da gittikleri elbiselerde bu kumaşı tercih 

ediyordu.

Kebabından tatlısına Gaziantep mutfağı

İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle pek çok kültürün bir 

araya gelmesi ile Gaziantep mutfağı da oldukça geniş bir 

yelpazeye sahiptir. Gaziantep mutfağında yaklaşık 250 

çeşit yemek vardır ve bu sayı ile Türkiye'nin en zengin 

mutfağına sahiptir.

Gaziantep mutfağının en ünlü yemekleri genellikle 

kebaplardan oluşur. Alinazik kebabı, albiberli patlıcan 

kebabı, simit kebabı, orman kebabı, soğan kebabı, tike 

kebabı, külbastı, altı ezmeli kıyma kebabı Gaziantep 

kebaplarındandır.

Kebapların yanı sıra et yemeklerinden soğan yahnisi, ekşili 

taraklık tavası, beyran, et paçası, ekşili ufak köfte ve 

doğrama en bilinen yöresel yemeklerdir.

Gaziantep mutfağında yoğurt çok fazla kullanılır. Yoğurtlu 

yuvalama, sarımsak aşı, yoğurtlu bakla ve şiveydiz yoğurtla 

yapılan yemeklere örnektir.

Mumbar dolması, içli köfte, çiğ köfte, omaç, yağlı yumurtalı 

köfte, karnıyarık, imambayıldı, kabaklama, firik pilavı, özbek 

pilavı, incikli pilav, meyhane pilavı Gaziantep sofralarını 

süsleyen yemeklerdendir.

Gelgelelim tatlılarını unutmamak lazım. Gaziantep ile 

özdeşlemiş baklavanın yanı sıra, fıstıklı kadayıf, şöbiyet, 

dolama, nişe helvası, şam tatlısı, aşure, zerde, peynirli irmik 

helvası ise Gaziantep mutfağından çıkan tatlılardır.

Şöhreti ülke sınırlarını zorlayan, kabuğuna sığmayan 

lezzet “Antep Fıstığı”

Lezzetli ve besin değeri oldukça zengin bir yemiş olan 

Antep fıstığı, Gaziantep ve yöresinde istediği yetişme 

ortamını bulur.  Antep ile özdeşleşen bu yemiş çerez olarak 

yenildiği gibi tatlılarda ve tuzlu yemeklerde oldukça yaygın 

olarak kullanılır.
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İstanbul Galata'dan sonra Ankara Next Level'da açılan Kiva, “Anadolu'nun Sır Lezzetleri” mottosuyla mutfağında neler 

olup bittiğini az çok anlamamızı sağlasa da Kiva'ya gidip menüde yer alan herhangi bir lezzetini tatmadan, içeride neler 

olduğunu kestirmek mümkün değil!

ANADOLU'NUN SIR LEZZETLERİ

KİVA MUTFAĞI'NDAN!

KİVA'NIN LEZZETİ TARİHİNDE VAR!

Kiva, Khiva, Hiva, Hive... Aslında hepsi aynı adrese 

çıkıyor.

Doğunun, masal şehirleri Semerkant ve Buhara ile  boy 

ölçüşebilen tek şehri, Kiva.

Türk sanatının en nadide örnekleriyle dolu, neredeyse ilk 

günkü haliyle korunmuş olan şehir Özbekistan'da ve 

UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde yer alıyor.

2008 yılında İstanbul Galata Meydanı'nda açılan Galata 

Kiva, ortaya çıkış felsefesini anlatan manifestosunda; 

“Kendimiz olmak, kendi değerlerimize sahip çıkmak.” diye 

özetledi, felsefesini. Kısaca; Kiva'nın kuruluş hikayesi 

“Kendini bulmak, kendi değerlerinin farkına varmak ve 

sahip olduğumuz değerlere çoktan hak ettiği yeri vermek” 

olarak özetlenebilir.

PEKİ, KİVA'YI BU KADAR FARKLI 

KILAN NE? 

Bizleri Türkiye lezzetleri turuna çıkaran Kiva Ankara, her 

yörenin lezzetini mevsimine göre özenle seçilen malzemeler 

ve reçetelerle hazırlıyor. İnsanın aklına bile gelmeyecek 

zenginlikteki menüsü ile Kiva Ankara,  içeriye girip 

lezzetleri tadan herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Kiva Ankara'nın sırrı ise, tariflerinde kullanılan tüm 

malzemelerin Anadolu'nun şehirlerinden gelmesi ve pişirme 

teknikleri. Yani Kiva Mutfağı için bakkal ve marketlerden 

alışveriş yapılmıyor. Kiva Mutfağı'na tereyağı Rize'den, 

pastırma Kayseri'den,  yabani otlar Anadolu'nun dört bir 

yanından, kaymak Isparta ve Afyon Bolvadin'den geliyor. 

Tam bir gurme olan Kiva,  etlerini ise Tekirdağ'dan 

getiriyor. Tüm malzemeler  Anadolu mutfakları konusunda  

seçkin  damakları olan Kiva Mutfağı Ustaları'nın özel 

tarifleri ile muhteşem bir lezzet kazanıyor. Bu nedenle 

menüde yer alan Edirne'den Kars'a,  Sinop'tan Antalya'ya  

tüm geleneksel lezzetleri, yerinde yemişsiniz hissine 

kapılabilirsiniz. Kiva Ankara belirli bir bölgeye daha yakın 

değil,  Anadolu'nun tümünü kucaklıyor...

KİVA, LEZZETLERİYLE 

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERİ!

Anadolu Mutfağı'na getirdiği yeni yorumu ve sürpriz 

ikramlarıyla Kiva, Anadolu'nun değerlerini keşfetmek 

isteyenler için Ankara'nın ilk karma kullanımlı projesi,  

Next Level'da açıldı.  Henüz çok kısa bir zaman oldu ama 

şimdiden aynı ziyaretçiler Kiva'yı neredeyse her öğünde 

ziyaret ediyor. Aynı simaların Kiva'yı ziyaret etmesinin en 

önemli nedeni ise masaya ne gelirse gelsin muhteşem bir 

lezzet tadacak olmanızın garantisi!

Herkes aynı fikirde. Kiva,  yöresel lezzetlerinde  hemen 

hepsine aynı titizlikle  yaklaşıyor, her  lezzet ayrı bir özenle 

hazırlanıyor. Yalnızca eşsiz lezzeti ile de değil, Kiva, 

sunumu ve atmosferiyle de yemek yemeyi başka bir boyuta, 

bir sanat anlayışına çeviriyor.  Kiva bizlere, Anadolu 

lezzetlerini en “olması gereken” gibi  başkalaştırmadan 

sunarken, bu geleneksel tavrı modernize edebilmeyi 

başarmış. Bu nedenle, bir kere gidenin bir sonra tercih ettiği 

yerin yine Kiva olması şaşırılacak bir durum değil.

İnsanlar lezzeti, sunumu ve atmosferiyle yalnızca karın 

doyurmak için değil, yepyeni lezzetleri yerinde ve takdir 

edilecek bir sunumla görmeyi önemsiyor. Kiva, bugün 

olduğu gibi yarın da lezzet gelenekselliğini, sunum 

anlayışını ve özenini koruyarak manifestosunda üstlendiği 

“kendi değerlerinin farkında olma” stratejisini gururla 

sürdürecek. Bu kadar kısa zaman sonra Ankaralılar, en 

yakın arkadaşların buluşma noktasının, iş toplantılarından 

sonra gidilecek ilk adresin, Anadolu'nun geleneksel 

lezzetlerinin sır mutfağının Kiva olduğunu biliyor. Kiva, 

Next Level Podyum Kat'ta!
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Kiva, Khiva, Hiva, Hive... Aslında hepsi aynı adrese 

çıkıyor.

Doğunun, masal şehirleri Semerkant ve Buhara ile  boy 

ölçüşebilen tek şehri, Kiva.

Türk sanatının en nadide örnekleriyle dolu, neredeyse ilk 

günkü haliyle korunmuş olan şehir Özbekistan'da ve 

UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde yer alıyor.

2008 yılında İstanbul Galata Meydanı'nda açılan Galata 

Kiva, ortaya çıkış felsefesini anlatan manifestosunda; 

“Kendimiz olmak, kendi değerlerimize sahip çıkmak.” diye 

özetledi, felsefesini. Kısaca; Kiva'nın kuruluş hikayesi 

“Kendini bulmak, kendi değerlerinin farkına varmak ve 

sahip olduğumuz değerlere çoktan hak ettiği yeri vermek” 

olarak özetlenebilir.

PEKİ, KİVA'YI BU KADAR FARKLI 

KILAN NE? 

Bizleri Türkiye lezzetleri turuna çıkaran Kiva Ankara, her 

yörenin lezzetini mevsimine göre özenle seçilen malzemeler 

ve reçetelerle hazırlıyor. İnsanın aklına bile gelmeyecek 

zenginlikteki menüsü ile Kiva Ankara,  içeriye girip 

lezzetleri tadan herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Kiva Ankara'nın sırrı ise, tariflerinde kullanılan tüm 

malzemelerin Anadolu'nun şehirlerinden gelmesi ve pişirme 

teknikleri. Yani Kiva Mutfağı için bakkal ve marketlerden 

alışveriş yapılmıyor. Kiva Mutfağı'na tereyağı Rize'den, 

pastırma Kayseri'den,  yabani otlar Anadolu'nun dört bir 

yanından, kaymak Isparta ve Afyon Bolvadin'den geliyor. 

Tam bir gurme olan Kiva,  etlerini ise Tekirdağ'dan 

getiriyor. Tüm malzemeler  Anadolu mutfakları konusunda  

seçkin  damakları olan Kiva Mutfağı Ustaları'nın özel 

tarifleri ile muhteşem bir lezzet kazanıyor. Bu nedenle 

menüde yer alan Edirne'den Kars'a,  Sinop'tan Antalya'ya  

tüm geleneksel lezzetleri, yerinde yemişsiniz hissine 

kapılabilirsiniz. Kiva Ankara belirli bir bölgeye daha yakın 

değil,  Anadolu'nun tümünü kucaklıyor...

KİVA, LEZZETLERİYLE 

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERİ!

Anadolu Mutfağı'na getirdiği yeni yorumu ve sürpriz 

ikramlarıyla Kiva, Anadolu'nun değerlerini keşfetmek 

isteyenler için Ankara'nın ilk karma kullanımlı projesi,  

Next Level'da açıldı.  Henüz çok kısa bir zaman oldu ama 

şimdiden aynı ziyaretçiler Kiva'yı neredeyse her öğünde 

ziyaret ediyor. Aynı simaların Kiva'yı ziyaret etmesinin en 

önemli nedeni ise masaya ne gelirse gelsin muhteşem bir 

lezzet tadacak olmanızın garantisi!

Herkes aynı fikirde. Kiva,  yöresel lezzetlerinde  hemen 

hepsine aynı titizlikle  yaklaşıyor, her  lezzet ayrı bir özenle 

hazırlanıyor. Yalnızca eşsiz lezzeti ile de değil, Kiva, 

sunumu ve atmosferiyle de yemek yemeyi başka bir boyuta, 

bir sanat anlayışına çeviriyor.  Kiva bizlere, Anadolu 

lezzetlerini en “olması gereken” gibi  başkalaştırmadan 

sunarken, bu geleneksel tavrı modernize edebilmeyi 

başarmış. Bu nedenle, bir kere gidenin bir sonra tercih ettiği 

yerin yine Kiva olması şaşırılacak bir durum değil.

İnsanlar lezzeti, sunumu ve atmosferiyle yalnızca karın 

doyurmak için değil, yepyeni lezzetleri yerinde ve takdir 

edilecek bir sunumla görmeyi önemsiyor. Kiva, bugün 

olduğu gibi yarın da lezzet gelenekselliğini, sunum 

anlayışını ve özenini koruyarak manifestosunda üstlendiği 

“kendi değerlerinin farkında olma” stratejisini gururla 

sürdürecek. Bu kadar kısa zaman sonra Ankaralılar, en 

yakın arkadaşların buluşma noktasının, iş toplantılarından 

sonra gidilecek ilk adresin, Anadolu'nun geleneksel 

lezzetlerinin sır mutfağının Kiva olduğunu biliyor. Kiva, 

Next Level Podyum Kat'ta!



TANITIM

48

Türkiye’nin lider mobilya aksesuar markası SAMET ile 

tasarımcı Defne Koz&Marco Susani işbirliğinden 

doğan, menteşe kapak sistemi ELA (elastik menteşe 

süsü), tasarım dünyasının en prestijli yarışmalarından 

biri olan IF DESIGN 2014 Ödülleri’nde “Ürün Tasarımı” 

kategorisinde ödüle layık bulundu.

Yenilikçi ürünlerini 1973’ten bu yana kullanıcılara sunan 

ve “Mobilyaya hayat verir.” mottosuyla hareket eden 

SAMET, IF DESIGN 2014 Ödülleri’nde ürün tasarımı 

ödülü kazandı. IF DESIGN’da yarışan ve dünyada bir ilk 

olma niteliği taşıyan Defne Koz&Marco Susani imzalı 

“ELA”, böylece SAMET’e ikinci kez uluslararası ödül 

getirmiş oldu. 

1953 yılından beri düzenlenen ve “Ürün Tasarımı”, 

“Ambalaj” ve “İletişim” dallarında 3 ana kategoride 

verilen IF DESIGN Ödülleri’nde bu yıl toplam 55 

ülkeden 49 uluslararası tasarımcının 4.615 tasarımı 

yarıştı. Ürün tasarımına ve üretim kalitesine güvenen 

uluslararası üreticiler, ürün geliştiriciler ve tasarımcıların 

katıldığı IF DESIGN’da “Ürün Tasarımı” kategorisinde 

yarışan tasarımlar; kalite, tasarım, materyal tercihi, 

inovasyon düzeyi, çevre etkisi, işlevsellik, ergonomi, 

kullanım amacının görselliği, güvenlik, marka değeri ve 

evrensel tasarım kriterlerine göre değerlendirildi.

Menteşe üzerine uygulanan ve mekanik görüntüyü 

estetik hale getiren kabinlere farklı renk ve tasarımıyla 

estetik katan “ELA Menteşe Kapak Sistemi”, daha önce 

Alman Tasarım Konseyi Ödülleri 2013’te “İç Mekân 

İnovasyon” dalında ödül kazanmıştı. SAMET’in ELA 

ürünü ile kazandığı ikinci uluslararası ödül olan IF 

DESIGN 2014 ödülü, 28 Şubat’ta tüm dünyadan 

tasarım profesyonellerinin katılımıyla Münih’te 

düzenlenecek tören ile verilecek.

ELA, SAMET'E
IF DESIGN ÖDÜLÜ GETİRDİ
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Tasarımcı Defne Koz tarafından SAMET için 
tasarlanan ELA, IF DESIGN 2014'te “Ürün 
Tasarım Ödülü”  kazandı.
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Swing, ofislerde mükemmel bir stil ve verimli kullanımın 

yanı sıra kalite, ergonomi ve estetiği de yakalamak 

isteyenler için yeni bir seçenek sunuyor. Swing, çalışma 

konforunu modern çizgileri ve  zarif tasarımı  ile 

harmanlıyor.  Kullanıcı ergonomisine  uyum sağlamak için 

tasarlanmış dayanıklı ve yüksek performanslı Swing, 

Türkiye pazarının ihtiyaçları göz önüne alınarak 

tasarlanmıştır.

Tuna Girsberger'in ergonomi ve kalite  anlayışından ödün 

vermeden, iş ortamında daha sağlıklı oturuma olanağı 

sağlamak amacıyla üretilen Swing'in sırt materyali filedir. 

Alüminyum&Polipropilen olmak üzere iki ayrı ayak seçeneği 

bulunuyor. Siyah, gri ve  bej olmak üzere üç farklı renkte file 

sırt seçeneği bulunan Swing modelinde bel destek özelliği 

standart olarak sunuluyor.

Dinamik ve Ergonomik Ofisler için 

Swing
Tuna Girsberger'den 
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Viano Yatak Odası, Yemek Odası, TV Ünitesi

Tasarım teması olarak “doğaya özlem” kavramı işlenen 

Viano Serisi’nde, cappuccino ve ceviz birlikteliği göze 

çarpıyor. Hem yemek hem yatak odasında özel 

mekanizmaları ve aksesuarlarıyla kullanım kolaylığı sunan 

Viano Serisi, yumuşak tonlardaki rengi, ince ve kalın hatların 

bir arada kullanılmış olmasıyla salonlara farklı bir hava 

katacak. Dar alanlar için ideal TV ünitesi ise salonda ferah 

bir ortam yaratıyor. 

Line Yatak Odası, Yemek Odası, TV Ünitesi

Doğtaş Line yemek ve yatak odasında geleneksel ve 

modern çizgiler bir arada bulunuyor. Takımlarda kullanılan 

ahşap ana doku gelenekseli, detaylarda kullanılan beyaz ve 

taş tonları ise modern tasarımı temsil ediyor. 

Line yemek ve yatak odasında kullanılan sade ancak dikkat 

çekici renkler mekânları zenginleştirirken, deri detaylar 

mobilyaların tasarımlarını hareketlendiriyor. Detayların zarif 

ve karakteristik çizgilerle birleştirildiği Line Serisi, tüketicinin 

ihtiyacını kolaylaştıracak aksesuar ve materyallerle uzun 

süre kullanım olanağı sağlıyor. 

Line yemek odasını tamamlayan TV ünitesiyle salonlarda 

bütünlük sağlamak mümkün.

Doğtaş, 2014'ün Tasarımları ile
Evlerde Yeni Hikâyeler Yazdırıyor
Doğtaş’ın yeni koleksiyonunda yer alan ürünler, herkesin evinde farklı yorumlanmaya devam ediyor. Modern çizgilerden 

vazgeçemeyenler için tasarlanan Line ve hayatı basitleştiren, maksimum düzeyde kullanım kolaylığı sağlayan Viano 2014’ün 

dikkat çeken ürünleri arasında. 
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Samsung'un Note kategorisinin merakla beklenen yeni üyesi Galaxy 

Note 3, gelişmiş S Pen özellikleri ve çoklu görev için optimize edilmiş 

büyük ekranı sayesinde; yaratıcı, renkli ve eğlenceli bir mobil deneyim 

vaat ediyor. 3GB RAM'i ile daha hızlı ve daha güçlü bir performans sunan 

Samsung Galaxy Note 3; daha geniş (5,7 inç) Full HD Super AMOLED 

ekranının yanı sıra; 8.3 mm ile daha ince ve 168 g ile daha hafif bir 

tasarım sunuyor. Note 3 aynı zamanda daha güçlü ve daha uzun ömürlü 

bir pile (3,200mAh) sahip. Akıllı Dengeleme özelliğine ve güçlü CRI LED 

flaşa sahip, 13 megapiksellik arka kamera ile donatılmış olan Samsung 

Galaxy Note 3, kullanıcıların tüm görsel öykülerine, düşük ışık ve 

hareketli durumlarda bile canlılık katıyor.  

Samsung Galaxy S4 Wireless Şarj Kiti, iki parçadan oluşuyor; 

kablosuz şarj olabilen arka kapak ve bu kapağın şarj olacağı güç 

kaynağı. Bu aksesuarlar tüm Qi sertifikasına sahip ürünlerle 

çalışabiliyor. Nokia, Asus ve LG'nin bu sertifikaya sahip cihazları 

mevcut. Eğer telefona yanlış takılırsa kablosuz şarj pedi LED 

göstergesi uyarı gösteriyor. Yeşil ışık her şeyin yolunda olduğunu, sarı 

ışık bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor. Galaxy S4 için kablosuz 

şarj destekli arka kapaklarda ise beyaz ve siyah renkler mevcut. 

Wireless Şarj Kiti

Yepyeni Sony Cyber-Shot™'lar… 
Yeni Sony Cyber-shot™ DSC-QX100 ve DSC-QX10 lens tipi fotoğraf 

makineleri, akıllı telefonunuzu güçlü bir uzman fotoğraf makinesine 

dönüştürüyor. Türkiye'de de satışa sunulan yeni Cyber-shot™ modelleri, 

Wi-Fi üzerinden telefonunuza bağlanıyor, muazzam fotoğraflar çekiyor. 

Kolay tek dokunuşta bağlantı için NFC özelliğine sahip. Yüksek 

çözünürlüklü sensör, optik zum, Optik SteadyShot ve manuel kontroller 

ile daha iyi görünümlü fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Telefonunuzun 

dokunmatik ekranından her açıdan çekim yapıp, ardından da sahneleri 

çerçeveleyip ayarlarınızı yapmanıza olanak tanıyor. Yeni Xperia™ Z1 ve 

diğer Android ve iOS akıllı telefonlar için mükemmel bir ortak oluyor. 
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1. Nesil Corvette C1 (1953-1962)

İlk nesil Corvette, 1953 yılının sonlarına doğru tanıtıldı. 

New York Oto Show için konsept olarak hazırlanan 

Corvette, üretime geçilmesine yetecek kadar fazla ilgi 

çekti. GM yöneticisi Robert F. McLean ilk maliyetleri 

aşağıda tutabilmek adına 1952 model Chevy sedan 

şase ve süspansiyon sisteminin kullanılmasını istedi. 

Aracın aktarma organları ve yolcu bölümü, dengeyi 

sağlamak adına oldukça geriye çekildi. İlk Corvette 

motoru, standart üretim bir sıralı 6 silindir Chevy motoru 
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Bu ve bundan sonraki sayılarımızda sizlere belki de en 

ilginç tasarıma sahip seri üretim otomobillerden biri 

olan, ilginç olmasına rağmen çok tutulmuş, spor 

otomobiller arasında hala fenomen olan ve genel 

anlamda pekte bir klasmana sokulamayan Corvette'leri 

tanıtmaya çalışacağım.

Üretimleri halen devam eden bu spor otomobilin yeni 

kuşaklarındansa, çok özel imalatların gerçekleştiği ilk 

üç kuşağına bakacağız.

Yukarıda da bahsettiğim gibi, Chevrolet markası 

Corvette modelini tam 7 kuşakta imal etmiştir. İlk 

Corvette modeli ünlü tasarımcı Harley Earl tarafından 

1953 yılındaki GM Motorama için konsept otomobil 

olarak tasarlanmıştı. MyronScott ise bu otomobilin isim 

babasıdır. Küçük, hızlı ve manevra kabiliyeti çok yüksek 

olan savaş gemisi isminden yola çıkarak, otomobile 

Corvette (Türkçe'de Korvet) ismini vermişti.

Corvette'in üretimine halen Bowling Green, Kentucky'de 

devam edilmektedir.

olmasına rağmen daha spor ve agresif bir kullanım için 

sıkıştırma oranları değiştirildi ve yeni bir karbüratör 

kullanıldı. Bu şekilde Corvette 150 beygir güç 

üretiyordu. Toplam 300 adet el üretimi polo beyazı 

Corvette, özel kullanıcılarına sunuldu. 1954 yılında ise 

renk seçenekleri genişletilerek 3.640 adet üretildi ama 

oldukça yavaş satıldı. 1955 modellerde ise ilk defa 205 

cu.inc bir sekiz silindirli motor opsiyonel olarak sunuldu. 

1954 modeller tutulmadığı ve satılamadığı için 1955 

modellerde GM, üretimi 700 adetle sınırladı. 1956 

yılında ise kasa tamamen makyajlandı ve yan bölüm 

için özel oyukla beraber arka stop lambalarının 

yüzgeçleri de kaldırıldı. 1957 ortasında ise otomobile 

yeni bir yakıt injeksiyon sistemi eklendi. 1956 yılında 

kullanılan motor, 283 beygir, 283 cu.inch small-block 

hala tutulan bir motordur. Corvette, özellikle 1956 

yılındaki birçok detay değişikliği ile daha teknolojik bir 

hal aldı. 1958-59 ve 60 yıllarında da bir takım 

değişikliklere uğradı ancak 1961 yılında kasa tekrar 

komple makyaj gördü. Ördek kuyruğu adı verilen 

tasarımla kaputa 4 adet yuvarlak far konumlandırıldı. Bu 

senelerde de motor seçenekleri arttırıldı ve C1'in 

üretimine 1962 yılında son verildi.

2. Nesil Corvette C2 (1963-1967)

1963 yılında üretimine başlanan Corvette'lerin lansmanı 

“StingRay” ismi ile yapıldı. StingRay'in fiberglass gövde 

panelleri vardı ve genel yapısı ilk jenerasyondan daha 

küçüktü. Aracın tasarımcısı Larry Shinoda idi. Araç, bu 

senelerde tasarım değişikliklerine uğradı ve bu 

jenerasyonda da ünlü MakoShark ortaya çıktı. Sadece 

1963 yılına özel arka camda daha sonra 1971 yılında 

ünlü BuickRiviera'da kullanılan bir boattail (motorbot 

şeklinde) tasarımı kullanıldı. StingRay'de bağımsız arka 

süspansiyon, işlevsiz hava kanalları ve tasarımı 

tamamlayan gizli farlar vardı. GM şef mühendisi arka 

görüşü engellediği için bu şekilde bir arka cam 

tasarımını hiç tutmadı ancak, kendisi de bunun 

otomobile hava kattığını ve en önemli tasarım kriteri 

olduğunu biliyordu. Aracın 1963 yılında en son beygir 

gücü 360, 1964 yılında ise 375 beygir idi. 1964 yılında 

işlevsiz kanallar arka parçalı cam tasarımı ile birlikte 

iptal edildi ve tek parça cama geçildi. 1965 yılında ise 

425 beygirlik V8 büyük blok motor ve 4 tekerleğe disk 

fren eklendi. Ayrıca opsiyonel olarak yan egzoz çıkışları 

1967 sonuna kadar kullanıldı. 425 beygir 396 cu.inch'lik 

motorun tanıtılması ile sadece birkaç ay içinde Corvette 

2.000 adet sattı. 1967 yılında Chevy yine bir V8 motoru 

sundu. Motor 7.0 litre ve 427 cu.inch idi. Ayrıca 

bağımsız arka süspansiyon bu yılda Chevrolet Corvair 

modeline de başarı ile uygulandı. Dörtlü kırmızı stop 

lambaları bu modelden sonra tüm Corvette'lerde 

devam etti. 1967 yılı C2 Corvette'in son üretim yılı oldu. 

1967 yılında yapılan motor ve motor iyileştirme çabaları 

ile gücü artarken, yakıt tüketimi de artmıştı ancak bu 

Corvette'in satış rakamlarının %15 kadar artmasına 

engel olmadı. Coupe satışı 22.940 ve convertible satışı 

14.436 adet oldu.

Önemli bir detay da; daha hafif, özel bir Corvette'in bu 

yıllarda Ford ShelbyCobra'ya rakip olarak 

tasarlanmasına rağmen, bu özel tasarımın sadece 5 

adet üretilmesidir. Bu 5 adet Corvette halen dünyanın 

sayılı, pahalı ve özel otomobilleri arasındadır.

Diğer sayımızda ise üçüncü jenerasyon Corvette'i 

tanıtmaya çalışacağım.

Hepinize güzel, sağlıklı ve bol klasikli günler!

Saygılarımla.

Deha Soycan
AKOK Yön. Kur. Bşk.

1963-1967 Chevrolet C2 Corvette V6

1953-1962 Chevrolet C1 Corvette V1

1953-1962 Chevrolet C1 Corvette

CHEVROLET 
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DURUŞ BOZUKLUĞU BOYUN AĞRILARINI ARTIRIYOR

Günümüzde en yaygın şikâyetlerin başında geliyor boyun 

ağrıları. Hareketleri kısıtlıyor, en basit işler bile kimi 

zaman işkence halini alıyor. Her yaşta görülebilen boyun 

ağrısı, en çok da masa başı çalışanları, başı eğik kitap 

okuyanları ve telefonla konuşurken ahizeyi başı ile omuz 

arasına sıkıştıranları vuruyor. Listeyi uzatmak mümkün. 

Bilgisayarda uzun süre yazı yazmak, araç kullanmak, 

yanlış yatış pozisyonunda televizyon izlemek, sağlıksız bir 

yastıkta yatmak, uzun süreli elişi yapmak ve aşırı stres de 

boyun ve sırt ağrılarına yol açarak kişinin yaşam kalitesini 

olumsuz etkileyebiliyor. 

Peki, boyun ağrısı yaşamamak için neler yapılmalı? 7'den 

70'e pek çok kişiyi etkisine alan çağın hastalığı boyun 

ağrısı sorunu yaşayanlar nelere dikkat etmeli? Hangi 

durumlarda vakit kaybedilmeden hekime başvurulmalı? 

Hangi hastalıklar boyun ağrısına yol açabiliyor ve 

“boynum ağrıyor” diye geçiştirilerek daha büyük sorunlara 

neden oluyor? Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji ve 

Ağrı Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, boyun ağrısına 

yönelik önemli uyarı ve önerilerde bulundu. 

7'DEN 70'E BOYUN AĞRISI ŞİKÂYETİ ARTIYOR

Başa gelmedikçe sıkıntısı anlaşılmıyor. Ama ağrı kapıyı 

çaldığında, boyun sağlığının önemi çarpıcı şekilde 

hissettiriyor kendini. En basit işler bile boyun ağrısı 

nedeniyle işkenceye dönüşebiliyor, hareketler kısıtlanıyor, 

yaşam kalitesi fazlasıyla olumsuz etkileniyor. Günümüzde 

en yaygın hastalıklar arasında yer alan ve her geçen gün 

daha fazla kişiyi etkileyen boyun ağrısı, ense ile omuzlar 

arasında herhangi bir yerde hissettiriyor kendini. Bazen de 

bu bölgeyle sınırlı kalmayıp, sırta ve kollara da vurduğu 

oluyor. Sinirlere baskı ile kollarda uyuşma, kol ve ellerde 

güçsüzlük meydana gelebiliyor.  Acıbadem Ankara 

Hastanesi Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal 

Erdemoğlu, en sık karşılaşılan boyun ağrısı türünün, kötü 

duruş ve oturuş bozukluğu ile kaza ve zedelenme gibi 

sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor. Doç. Dr. 

Erdemoğlu, boyun ağrılarının özellikle de masa başı 

çalışanları, başı öne eğik şekilde kitap okuyanları ve 

telefonla konuşurken ahizeyi başı ile omuz arasına 

sıkıştıranları tehdit ettiğini belirtiyor ve “Listeyi daha da 

uzatmak mümkün. Bilgisayar başında yazı yazmak, 

otururken öne doğru aşırı ve uzun süreli eğilerek çalışmak, 

uzun süre boynu eğik şekilde kitap okumak, elişi yapmak, 

araba sürmek, yatarak televizyon izlemek, aşırı spor 

yapmak, boyun sağlığına uygun olmayan yastıkta yatmak 

da mekanik boyun ve sırt ağrılarına neden olabiliyor” 

diyor. En çok karşılaşılan boyun ağrısı türü de bu 

nedenlerden kaynaklanan ağrılar. Bunlara “mekanik boyun 

ağrısı” deniyor. Boyun ağrısının en önemli sebeplerinden 

biri de aşırı stres. 

ÇOK CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİYOR

Boyun ağrısı kişinin en basit işleri yapmasını bile 

işkenceye çevirse de, çoğunlukla doktora gidilmiyor. 

“Boynum ağrıyor” yakınmalarına rağmen, ağrının geçici 

olduğu düşünülerek hekimin kapısı çalınmıyor. Kimileri de 

ağrı kesici ilaçlarla geçiştirme yolunu seçiyor. Ancak çok 
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MASA BAŞI ÇALIŞIRKEN, 
KİTAP OKURKEN, 
TELEFONLA KONUŞURKEN 

DİKKAT!
Doç. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu 
Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji ve Ağrı Uzmanı 

yanlış yapılıyor. Zira boyun ağrıları bazen de çok ciddi 

hastalıkların habercisi olabiliyor. İşte, boyun ağrısına 

neden olabilecek diğer hastalıklar;

• Kas ağrıları  • Enfeksiyon Hastalıkları
• İç Organ Hastalıkları • Kemik Hastalıkları
• Omurga İltihabı  • Hormonal Hastalıklar
• Tümörler  • Kazalar

Ağrının artarak ilerlemesi, kol ve elde uyuşma, hissizleşme 

ya da kuvvetsizlik olması, halsizlik şikâyeti, boyun 

kemiklerinde hassaslaşma ve yumuşaklık başlaması 

durumunda hemen doktora başvurulmalı. Romatizmal 

artrit ya da kanser gibi bir hastalığa eşlik eden boyun 

ağrıları da zaman kaybetmeden hekime anlatılmalı. Bazen 

de kalp krizi kuşkusu uyandıracak ağrı olabiliyor. Boyun 

ağrısına denge bozukluğu, baş dönmesi ve çarpıntı gibi 

çok farklı şikâyetler de eklenebiliyor. 

Boyun ağrısına karşı alınabilecek tedbirler

• Bilgisayar karşısında boyun dik ve gövdeyle aynı hizada 
 olmalı. Sırtı destekleyen sandalye kullanılmalı veya bel 
 boşluğuna minder konulmalı. Masa ile sandalye 
 yüksekliği orantılı olmalı.

• Yarım saatte bir pozisyon değiştirilmeli. Saat başı 5-10 
 dakika mola verilmeli. Dik yürümeli. 

• Telefonla konuşurken ahize baş ile omuz arasına 
 sıkıştırılmamalı. Kulaklıkla konuşulmalı. 

• Araç kullanırken ara sıra mola verilmeli. Boyun 
 egzersizleri yapılmalı. 

• Çok yüksek veya alçak yastıktan kaçınılmalı. Yastık, 
 boyun boşluğunu desteklemeli. Yüzüstü yatılmamalı. 
 Yatarak televizyon seyredilmemeli. 
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yönelik önemli uyarı ve önerilerde bulundu. 

7'DEN 70'E BOYUN AĞRISI ŞİKÂYETİ ARTIYOR

Başa gelmedikçe sıkıntısı anlaşılmıyor. Ama ağrı kapıyı 

çaldığında, boyun sağlığının önemi çarpıcı şekilde 

hissettiriyor kendini. En basit işler bile boyun ağrısı 

nedeniyle işkenceye dönüşebiliyor, hareketler kısıtlanıyor, 

yaşam kalitesi fazlasıyla olumsuz etkileniyor. Günümüzde 

en yaygın hastalıklar arasında yer alan ve her geçen gün 

daha fazla kişiyi etkileyen boyun ağrısı, ense ile omuzlar 

arasında herhangi bir yerde hissettiriyor kendini. Bazen de 

bu bölgeyle sınırlı kalmayıp, sırta ve kollara da vurduğu 

oluyor. Sinirlere baskı ile kollarda uyuşma, kol ve ellerde 

güçsüzlük meydana gelebiliyor.  Acıbadem Ankara 

Hastanesi Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal 

Erdemoğlu, en sık karşılaşılan boyun ağrısı türünün, kötü 

duruş ve oturuş bozukluğu ile kaza ve zedelenme gibi 

sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor. Doç. Dr. 

Erdemoğlu, boyun ağrılarının özellikle de masa başı 

çalışanları, başı öne eğik şekilde kitap okuyanları ve 

telefonla konuşurken ahizeyi başı ile omuz arasına 

sıkıştıranları tehdit ettiğini belirtiyor ve “Listeyi daha da 

uzatmak mümkün. Bilgisayar başında yazı yazmak, 

otururken öne doğru aşırı ve uzun süreli eğilerek çalışmak, 

uzun süre boynu eğik şekilde kitap okumak, elişi yapmak, 

araba sürmek, yatarak televizyon izlemek, aşırı spor 

yapmak, boyun sağlığına uygun olmayan yastıkta yatmak 

da mekanik boyun ve sırt ağrılarına neden olabiliyor” 

diyor. En çok karşılaşılan boyun ağrısı türü de bu 

nedenlerden kaynaklanan ağrılar. Bunlara “mekanik boyun 

ağrısı” deniyor. Boyun ağrısının en önemli sebeplerinden 

biri de aşırı stres. 

ÇOK CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİYOR

Boyun ağrısı kişinin en basit işleri yapmasını bile 

işkenceye çevirse de, çoğunlukla doktora gidilmiyor. 

“Boynum ağrıyor” yakınmalarına rağmen, ağrının geçici 

olduğu düşünülerek hekimin kapısı çalınmıyor. Kimileri de 

ağrı kesici ilaçlarla geçiştirme yolunu seçiyor. Ancak çok 
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MASA BAŞI ÇALIŞIRKEN, 
KİTAP OKURKEN, 
TELEFONLA KONUŞURKEN 

DİKKAT!
Doç. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu 
Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji ve Ağrı Uzmanı 

yanlış yapılıyor. Zira boyun ağrıları bazen de çok ciddi 

hastalıkların habercisi olabiliyor. İşte, boyun ağrısına 

neden olabilecek diğer hastalıklar;

• Kas ağrıları  • Enfeksiyon Hastalıkları
• İç Organ Hastalıkları • Kemik Hastalıkları
• Omurga İltihabı  • Hormonal Hastalıklar
• Tümörler  • Kazalar

Ağrının artarak ilerlemesi, kol ve elde uyuşma, hissizleşme 

ya da kuvvetsizlik olması, halsizlik şikâyeti, boyun 

kemiklerinde hassaslaşma ve yumuşaklık başlaması 

durumunda hemen doktora başvurulmalı. Romatizmal 

artrit ya da kanser gibi bir hastalığa eşlik eden boyun 

ağrıları da zaman kaybetmeden hekime anlatılmalı. Bazen 

de kalp krizi kuşkusu uyandıracak ağrı olabiliyor. Boyun 

ağrısına denge bozukluğu, baş dönmesi ve çarpıntı gibi 

çok farklı şikâyetler de eklenebiliyor. 

Boyun ağrısına karşı alınabilecek tedbirler

• Bilgisayar karşısında boyun dik ve gövdeyle aynı hizada 
 olmalı. Sırtı destekleyen sandalye kullanılmalı veya bel 
 boşluğuna minder konulmalı. Masa ile sandalye 
 yüksekliği orantılı olmalı.

• Yarım saatte bir pozisyon değiştirilmeli. Saat başı 5-10 
 dakika mola verilmeli. Dik yürümeli. 

• Telefonla konuşurken ahize baş ile omuz arasına 
 sıkıştırılmamalı. Kulaklıkla konuşulmalı. 

• Araç kullanırken ara sıra mola verilmeli. Boyun 
 egzersizleri yapılmalı. 

• Çok yüksek veya alçak yastıktan kaçınılmalı. Yastık, 
 boyun boşluğunu desteklemeli. Yüzüstü yatılmamalı. 
 Yatarak televizyon seyredilmemeli. 
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Yeni Yılda Vergi Mükelleflerinin 
Ticari Belgelerinde 

Bulundurmak Zorunda 

Oldukları Bilgiler

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 39. maddesi 

hükümleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu madde metni aşağıdaki gibidir;

Madde 39 – (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, 

ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle 

diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin 

görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca, 

tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve 

belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin 

merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen 

sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. 

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, 

müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. 

Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. 

Madde metninden de anlaşılacağı üzere tacirler (vergi 

mükellefleri) her şeyden önce bir ticaret unvanı belirlemek 

ve ticari işletmesine ait iş ve işlemleri bu unvan altında 

yapmak zorundadır.

Ticaret unvanının işletmenin görünür bir yerine okunaklı 

şekilde asılması gereklidir.

Tacirlerin kullanacakları her türlü belgede (fatura, irsaliye, 

yazar kasa fişi, sinema, tiyatro ve benzeri yerlere giriş 

biletleri, yolcu listesi, mektuplar, senetler, sözleşmeler, 

taahhütnameler ve benzeri her türlü belge) aşağıdaki 

bilgilerin yer alması zorunludur.

• Mersis numarası, bu numara yok ise ticaret sicil 
 numarası 
• Ticaret unvanı
• İşletmenin merkezi
• İnternet sitesi oluşturma mecburiyeti bulunan bağımsız 

denetime tabi şirketlerde bu bilgilerin ayrıca internet 

sitesinde yayınlanması gereklidir.

Yine internet sitesi yükümlülüğü bulunan Anonim 

şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad ve 

soyadları, Limited şirketlerde müdürlerin ad ve soyadları, 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde 

yöneticilerin ad ve soyadlarının yer alması gereklidir.

Keza bu üç şirket türünde de taahhüt edilen ve ödenen 

sermayeye ilişkin bilgilerin de internet sitesine konması 

gereklidir.

Ceza Miktarı:

Yukarıda zikredilen bilgilerin söz konusu belgelerde 

gösterilmemesi halinde tacirler idari para cezası ödemek 

zorunda kalacaklardır.

Ceza miktarı ise yeni T.T.K.'nın 51/2. maddesine göre 2014 

yılı için 2.240.-TL.'dir.

Mahmut Kutlucan
Yeminli Mali Müşavir

NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI YER ŞEHİR
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05.03.2014 09.03.2014
MODEKS 2014  2.Mobilya.Dekorasyon ve 
Aksesuarları Fuarı

Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre  Merkezi

Bursa

06.03.2014 09.03.2014 8.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2014 ATO Kongre ve Sergi Sarayı Ankara

12.03.2014 15.03.2014
İstanbul Kapı 2014     6.Uluslararası Kapı, Kepenk, 
Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul

20.03.2014 23.03.2014
ZOW 2014 Uluslararası Mobilya Endüstrisi, 
İç Tasarım, Aksesuar ve Ekipmanları Fuarı 

İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy İstanbul

26.03.2014 29.03.2014 Ortadoğu 4.Ahşap İşleme Makineleri Fuarı  2014
Tüyap Diyarbakır Fuar ve 
Kongre Merkezi Diyarbakır

26.03.2014 29.03.2014 Ortadoğu 4.Mobilya Yan Sanayi Fuarı 2014
Tüyap Diyarbakır Fuar ve 
Kongre Merkezi Diyarbakır

27.03.2014 29.03.2014 İç Mimari & Dekorasyon 2014 (35.)
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı ile İst. Kongre Merkezi

İstanbul

02.04.2014 06.04.2014 Bursa 26.Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuarı ve Kongresi
Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre  Merkezi Bursa

02.04.2014 06.04.2014 ANKAFF 2014 ATO Kongre ve Sergi Sarayı Ankara

10.04.2014 13.04.2014 Şanlıurfa Yapı İnşaat Dekorasyon Fuarı Ziraat Odası Sosyal Tesis Alanı Şanlıurfa

10.04.2014 13.04.2014
Kayyapı 2014  12.Kayseri Yapı, 
İnşaat Teknolojileri Fuarı

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Kayseri

15.04.2014 20.04.2014 MODEF  2014  Mobilya ve Dekorasyon Fuarı İnegöl Belediyesi Fuar Merkezi Bursa

17.04.2014 20.04.2014 Ortadoğu 6.İnşaat Fuarı 2014  
Tüyap Diyarbakır Fuar ve 
Kongre Merkezi Diyarbakır

23.04.2014 27.04.2014 K.MOB 2014   Kayseri 4.Mobilya Fuarı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Kayseri

30.04.2014 04.05.2014
BOAT  SHOW 2014  33.Uluslararası 
İstanbul Boat Show Fuarı

Haliç Kongre Merkezi İstanbul

06.05.2014 10.05.2014 37.Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2014 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul

07.05.2014 11.05.2014 İzfaş Boat Show İzmir "2.Tekne, Yat ve Denizcilik Fuarı" Uluslararası İzmir Fuar Alanı İzmir

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
MART - MAYIS 2014 AYLARI FUAR TAKVİMİ
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15.05.2014 18.05.2014
Konya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 2014 11. Yapı Malzemeleri 
Yapı Teknolojileri ve Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı

KTO Tüyap Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi 

Konya 

29.05.2014 01.06.2014 Educashow Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy İstanbul
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Yeni Yılda Vergi Mükelleflerinin 
Ticari Belgelerinde 

Bulundurmak Zorunda 

Oldukları Bilgiler

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 39. maddesi 

hükümleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu madde metni aşağıdaki gibidir;

Madde 39 – (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, 

ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle 

diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin 

görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca, 

tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve 

belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin 

merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen 

sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. 

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, 

müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. 

Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. 

Madde metninden de anlaşılacağı üzere tacirler (vergi 

mükellefleri) her şeyden önce bir ticaret unvanı belirlemek 

ve ticari işletmesine ait iş ve işlemleri bu unvan altında 

yapmak zorundadır.

Ticaret unvanının işletmenin görünür bir yerine okunaklı 

şekilde asılması gereklidir.

Tacirlerin kullanacakları her türlü belgede (fatura, irsaliye, 

yazar kasa fişi, sinema, tiyatro ve benzeri yerlere giriş 

biletleri, yolcu listesi, mektuplar, senetler, sözleşmeler, 

taahhütnameler ve benzeri her türlü belge) aşağıdaki 

bilgilerin yer alması zorunludur.

• Mersis numarası, bu numara yok ise ticaret sicil 
 numarası 
• Ticaret unvanı
• İşletmenin merkezi
• İnternet sitesi oluşturma mecburiyeti bulunan bağımsız 

denetime tabi şirketlerde bu bilgilerin ayrıca internet 

sitesinde yayınlanması gereklidir.

Yine internet sitesi yükümlülüğü bulunan Anonim 

şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad ve 

soyadları, Limited şirketlerde müdürlerin ad ve soyadları, 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde 

yöneticilerin ad ve soyadlarının yer alması gereklidir.

Keza bu üç şirket türünde de taahhüt edilen ve ödenen 

sermayeye ilişkin bilgilerin de internet sitesine konması 

gereklidir.

Ceza Miktarı:

Yukarıda zikredilen bilgilerin söz konusu belgelerde 

gösterilmemesi halinde tacirler idari para cezası ödemek 

zorunda kalacaklardır.

Ceza miktarı ise yeni T.T.K.'nın 51/2. maddesine göre 2014 

yılı için 2.240.-TL.'dir.

Mahmut Kutlucan
Yeminli Mali Müşavir
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Tüyap Diyarbakır Fuar ve 
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Kongre Merkezi Diyarbakır
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30.04.2014 04.05.2014
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Hayallerinize 

Kalıcı Çözümler

Mutfak tezgâhı ile 

dolapların arasında 

yer alan backsplash'lerin 
®G-Sign  kullanılarak 

yapılabildiğini 

biliyor muydunuz?

İster iç ister dış mekân 
®kapılarında G-Digi  ile 

istenilen tasarımların 

yapılabildiğini 

biliyor muydunuz?

Hemen her yerde 

karşımıza çıkan bankların 
®G-Form  kullanılarak 

yapılabildiğini 

biliyor muydunuz?

Otobüs duraklarında 
®G-Ext  kullanıldığını 

biliyor muydunuz?

®Kolonların G-Com  

kullanılarak 

kaplanabildiğini 

biliyor muydunuz?
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www.lamigloss.com.tr

“4K Yapı Güvencesiyle” 


