Ücretsiz Ekidir.

InCity Dergisi’nin

Dekorasyon Bülteni

Sayı: 2

HAYATINIZA

DEĞER KATAN

PROJELER

Ön Söz

Merhaba

Yeni bültenimizden sizlere tatlı bir heyecanla yeni yasam konseptleri
sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Özellikle; temassız hayat konseptinden,
yüksek yaşam kalitesine ve yaşzam alanlarımızda konfora ağırlık
veriyoruz yeni normallerimizle birlikte. “Hayatınıza deger katan projeler!”
sloganımızla, sizleri yep yeni yaşamlara aralayan bir kapı açıyoruz.
Birçok ilki gerçekleştirmenin heyecanıyla #FenixAilesineAdımAt
demenin mutluluğu içindeyiz.
``Keşfedin``
Yenilikçi projelerimizle Antalya`da en çok konuşularak ve marka
degerini en fazla artırarak farkımızı ortaya koymaya devam ediyor ve
şehrimize farklı bir konsept kazandırıyoruz. Son olarak Fenix Center
ile konyaaltı bölgesinde uzun süre konuşulacak bir projeye başladık.
Bu projemizle Akdeniz`de yapılan en büyük yatırımlardan biri olduk.
Bir çok ilki barındıran Projemizde Antalya'ya Dünya mutfağından
şefler kazandırmayı. Antalya`nın Moda`da Paris, Milano gibi şehirlerle
yarışabileceğini. Alisverişte yerli yabancı birçok ziyaretçiye fark yaratan
bir alışveriş destinasyonu sunabileceğini. Ayrıca suit otel konsepti ile
Turizme farklı bir bakış açısı katmayı hedefliyoruz. Antalya`yı bizimle
keşfedin.
``Adım At Dünyaya``
Fenix Yapı olarak Dünya`ya açılıyoruz, fark yaratan konseptlerimizi artık
Hamburg`a ve oradan da bütün dünyaya yayma hedefimizde çok büyük
yol kat ediyoruz. Fenix Bau artık Almanya`da.
Gerek Mevcut ekonomik konjoktür, gerekse de yeni normallerimiz
gereği yeni pazarlar ile yapı kültürümüzü çesitlendiriyoruz.
Sağlıklı Günler
Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Mavi
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YAŞAMINIZA

DEĞER KATAN

Projeler

www.fenixyapi.com
Behçelievler Mh. Piri Reis Cd. No: 10/1 Muratpaşa / ANTALYA
T: +90 242 244 64 63

Projelerimiz

Antalya’da
gayrimenkul
ezberleri

FENIX
CENTER

ile bozuluyor!

Fenix Center Antalya’da uygulanacak gerçek anlamda ilk karma proje olarak
dikkatleri üzerine çeken bir proje... Liman bölgesinde yer alan, ultra konforlu, sosyal
yaşam alanlarını içerisinde barındıran, eşsiz ve örnek teşkil edecek bu projenin,
bulunduğu bölgeye değer katacağı aşikar...
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Antalya’nın kalbi yeni AVM anlayışıyla, burada
atacak…
Fenix Center projesi; Antalya’nın Kemer, Göynük
ve Tekirova yönü üzerinde şehrin “Batı Giriş Kapısı”
konumunda, lezzet, alışveriş ve eğlence anlamında
tercih yeri olmasına olanak sağlayacak bir donanıma
sahip olacak…

Fenix Center, ulaşım anlamında hem çevreyolu ana
bağlantı noktasına hem de Batı Antalya tatil beldelerine
olan mesafesi ile alternatifsiz bir proje olarak hak
ettiği değeri göreceği inancındayız. Ayrıca çevresinde
bulunan 9 adet özel okula yürüme mesafesinde yer
alması da potansiyelini tartışılmaz kılmaktadır.

Projelerimiz

Yeni yaşam merkezinde, beklentilerin
üstünde bir donanım…
Şu anda bölgede en yakın aktivite alanı olarak kabul
edilen tüm AVM’lere benzersiz bir alternatif olacak
olan Fenix Center, son dönemde nüfus yoğunluğunun
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artması da göz önünde bulundurulduğunda, içerisinde
gurme restoranlar, yepyeni bir alışveriş potansiyeline
hizmet eden AVM konsepti ve her yaş gurubunun
eğlence anlayışına hitap edecek alanlarıyla tüm
ezberleri bozacak...

Projelerimiz

Yepyeni bir standart, her ihtiyaca mükemmel
cevap…
Fenix Center hem kat bahçeleri ile hem doğal cephe
peyzajı ile Fenix Center kat bahçeleri ve doğal
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cephe peyzajıyla Antalya'da alışılmışın dışında bir
tasarım anlayışı yaratacak. Deniz manzarasını tadını
çıkarabileceğiniz SPA merkezinde birçok imkandan
faydalanabilme imkanı sunarken, otel konsepti ile
yaşamınıza yepyeni bir standart kazandıracak.

Projelerimiz

Aynı projede ilk defa; Otel + Konut + AVM …
Ayrıca konut sahipleri Fenix Center içerisinde bulunan
otele ait bütün imkanlardan faydalanma hakkına sahip
olacak ve dairesini kullanmadığı dönemlerde otel
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aracılığıyla kiralama imkanından da faydalanabilecek.
Otel işletmesine verilen daireler için yatırım geri dönüş
süresi 4-5 yıl gibi kısa bir zaman dilimine sahip ve bu
da yatırımcılar için ne kadar alternatifsiz bir proje
olduğunu kanıtlar nitelikte…

Projelerimiz

Alışılmışın dışında bir yapım teknolojisi…
Fenix Center projesi yapımında, üniversitelerle
ortak hareket edilerek uygulanacak olan özel yapım
teknolojisiyle, deniz seviyesinin de altında, sert
zemine oturan bir temel sistemi kullanılmaktadır.

14

Depreme dayanıklılık konusunda, Türkiye’nin en
dayanımlı betonarme yapısı olma özelliği taşıyan özel
yapım teknolojisine ek olarak Fore Kazık ve Jet Grout
Sistemleri ile güçlendirilecek ve hareketli zeminlerde
bulunan riskleri absorbe etmiş olacak. Bu özellikleriyle
de Antalya’da birçok ilki barındıracaktır...

Fenix Yapı, bugüne kadar hayata
geçirdiği projelerde kullandığı
yüksek ürün kalitesiyle adından
söz ettirmiş, bu konudaki
hassasiyetiyle büyük beğeni
kazanmıştır. Fenix Center
projesinde de aynı doğal ürün
tercihleri ve alanında güven
sağlamış, kalitesi tescilli ürünler
kullanarak yine Antalya’da fark
yaratacaktır.

Projelerimiz

Proje Teknik Bilgileri
• 180 adet daire bulunan Fenix Center projesinde 1+0,
1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri bulunuyor. Mevcut daire
tipleri ise kendi içerisinde toplam 20 farklı tip olarak
karşımıza çıkıyor. Bu farklı alternatiflerle her türlü
isteğe cevap verebiliyor.
• Toplam 35.000 m ticari alan ile gurme alanları,
2
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alışveriş mağazaları ve eğlence mekanları ile birçok
ihtiyaca cevap veren bir merkez olma özelliğini taşıyor.
• Otel alanı ile proje ayrı bir değer kazandığı gibi bu
karma yapı konseptiyle Antalya’da bir ilk olarak dikkat
çekiyor.
• 15.000 m2 kapalı otopark alanına ile kullanıcılarına
kolaylıklar sunacaktır.

Projelerimiz

Antalya tarihine saygıyla,

FENIX 40
çok yakında…

Eski Antalyalıların tabiri ile 40 Evler, bu şehrin ilk yüksek apartmanıdır… Bu nedenle
Antalyalılar için ayrı bir anlam ifade eder; çünkü şehri yüksekten görmek isteyenler
ilk olarak buradan seyretmişlerdir... Antalya’lılar için manevi değeri ne kadar
yüksekse 40 Evler'in, bizim için de o kadar yüksek ve projeye "Fenix 40" ismini
vererek bu değeri yaşatmaya kararlıyız.

Lokasyon (Yer): Işıklar Bölgesi
Yapı çeşidi: Konut
Başlangıç tarihi: 2021 ilk çeyrek
İnşaat süresi: 18 ay
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Yapıldığı dönemde bile 40 Evler; toplantı odaları, ardiye alanları
ve sosyal alanları ile Antalya’da birçok ilki barındıran bir proje
olmuştur Antalya için… Fakat; artık ömrünü tamamlamış
ve şehirde yeni bir değer olarak hayat bulacağı yeni yapısını
beklemekte... Zamanında şehrin siluetini oluşturan konumu
ve yapısı tartışılmaz olsa da; fırtınalara, neme ve deniz suyuna
defalarca maruz kalan 40 Evler, korozyona engel olamamış
betonarme yapısı nedeniyle şu sıralarda çoğunlukla boşaltılmış
durumda ve insani ürküten bir görüntüye bürünmüş vaziyette…

Ama çok yakında yeni
siluetine kavuşacak!
Yeni haliyle ‘Fenix 40’ olarak
isimlendirilen projede Fenix Yapı,
geçmişte Antalya için büyük önem
taşıyan ve uzun yıllar Antalya
mimarisinin simgelerinden biri
olan ‘40 Evler’in ismini yaşatmak
istemiştir.
Gençlik Mahallesi bölgesinde yer
alan Fenix 40, Işıklar Caddesi’ne
5 dakikalık yürüme mesafesi,
denize sıfır, iskeleye yürüme
mesafeli konumu ile sakinlerine
tartışılmaz ve alternatifsiz bir
imkan sunmaktadır.
Fenix 40’ın tasarım aşamasında
Fenix Yapı tarafından en çok
önemsenen konu; projenin
konumu ve şehrin siluetine
‘sadece betonarme’ bir görüntü
kazandırmaktan kaçınmak
olmuştur. Bununla birlikte
tasarım oluşturulurken, şehrin
bu noktasında en önemli
problemler analiz edilmiş; şehre
yük olamama, doğayı koruma,
yeşili artırma duyarlılığıyla hareket
edilmiştir. Kısacası; kentsel
dönüşümün gerçek mantığına
uygun bir yol izlenmiştir.
Bu yolda; projenin cephe
tasarımında tamamen doğal
bitkiler, mermer, ahşap, cam gibi
doğal ürünler kullanarak hem
şeffaf hem de fark yaratacak
bir çehre oluşturulmuştur.
Şehre bakıldığında görünenin
aksine; betonarme algısından
uzak bir tasarım stili tercih
edilmiştir. 3200 m2 oturum alanı
bulunan projede, toplam 6000
m2 kapalı otopark ve sosyal alan
yer almaktadır. Her daireye 2
araçlık kapalı otopark imkanı
ile bulunduğu çevreye katacağı
değer ortadadır.
Projede; hamam, fitness center,
sauna, yüzme havuzları, çocuk
oyun alanları ve 2000 m2’nin
üstünde yeşil alan mevcuttur.

Proje Teknik Bilgileri
• Fenix 40; 19.000 m2 toplam kapalı alana sahiptir.
• 6.000 m2 alanda kapalı otopark ve sosyal donatı alanları bulunmaktadır.
• 3+1 ve 4+1 daire alternatifleri mevcuttur. Daire tipleri arasında bahçe
dubleksi, ara kat, normal daireler ve dubleks daire alternatifleri yer
alacaktır.
• Hamam, fitness center, sauna ve yüzme havuzu gibi alanları ile birçok
sosyal imkana sahiptir.
• Her daire; 2 araçlık kapalı otopark ve kendi kullanımına ait depo alanlarına
sahiptir.
• Daireler, A++ daire konseptinde; merkezi iklimlendirme sistemleri,
yerden ısıtma ve alanında en kaliteli malzeme seçimleri ile hazırlanacaktır.
• Proje; sulama suyunu doğal kaynaklardan alan ve tekrar doğaya ileten,
kullanılan bütün ürünlerde dönüştürülebilir ürün kullanımı ile doğa dostu
bir proje olma özelliği taşımaktadır.

Röportaj

Fenix Yapı
Yönetim
Kurulu
Başkanı

Eyüp
Mavi
"FENIX Center
Antalya’da yapı
kültürünü alt
üst edecek bir
proje"

8 yıl önce Antalya yapı sektöründeki
faaliyetlerine FENIX YAPI adı altında
başlayan ve bu zaman zarfında
hayata geçirdiği onlarca proje ile
adından söz ettiren FENIX YAPI İcra
Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı,
İnşaat Mühendisi Eyüp Mavi, hayata
geçirmekte oldukları, Antalya’nın ilk
karma yapı projesi Fenix Center’ı ve
sektördeki diğer faaliyetlerini anlattı…
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Eyüp Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İnşaat sektöründe olma hikayenizden,
hedeflerinizden ve işinize bakış
açınızdan biraz bahseder misiniz?

ve doğaya yük olmayan yapılar yapmak ve bu
konuda Avrupa Birliği’nden Green Building
sertifikaları ile yapılarımızın farkını kanıtlamak.

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü mezunuyum. Ayrıca yan dal olarak
da ‘İşletme Lisansı’ yaptım. Üniversiteden
mezun olduktan sonra bir süre özel firmalarda
çalıştım ve 2012 yılında İstanbul’da başlayan
ticari hayatıma, 2013 yılında FENIX YAPI’nın
ilk temel taşlarını atarak Antalya’da devam
etmeye başladım. Bugüne kadar geçen
süreçte, marka haline gelmeye başladık ve
8 yılda birçok projeye imza attık. 24 yaşında
kurduğum şirketimiz, şu an 8 yıllık tecrübesiyle
ve Antalya’da imza attığı, beğeni toplayan
birçok projesiyle adından söz ettiriyor. Ayrıca
Hamburg’ta FENIX BAU adında yeni bir şirket
kurduk ve Avrupa’ya da FENIX kalitesini
taşımaya başladık. Şu an proje hazırlıkları
devam eden iki projemize 2020 sonlarında
start vermiş olacağız. Öncelikle amacımız
kendi enerjisini üreten, kendi suyunu arıtan

Antalya’da hayata geçirdiğiniz hemen
her proje ses getiriyor ama FENİX
CENTER, galiba hepsinden daha çok
konuşulacak, ne dersiniz? Böylesine
kapsamlı bir karma proje hayata
geçirme fikri nasıl ortaya çıktı?
FENIX Center Antalya’da kabul görmüş,
yapı kültürünü alt üst edecek bir proje. İlk
duyduğunuzda abartı gibi gelse de gerçekten
farklı bir proje olacak. Hatta küçük bir
örnek verecek olursak; evinizde otururken
oda servisi hizmeti alabileceksiniz. FENIX
Center projemiz için uzun süre alan çalışması
yaptıktan sonra, böylesi özel bir projeyi
Konyaaltı Liman bölgesinde gerçekleştirmeye
karar verdik. Antalya’da karma yapı kültürünün
çok fazla geliştiği söylenemez ve aslında
FENIX Center gibi bir proje, Antalya için büyük
bir ihtiyaç.

Röportaj

Bize Eyüp Mavi gözü ve heyecanıyla FENIX
CENTER projesini nasıl anlatırsınız?
Bu projede neyi başarmak hedefiyle
yola çıktınız? Bu hedefe ne kadar yakın
hissediyorsunuz kendinizi?
FENIX Center bulunduğu bölgeye ismini verecek
kadar özel ve görkemli bir proje. Antalyalılar çok kısa
bir zaman sonra projenin bulunduğu bölgeyi FENIX
Center’la tarif edecekler ve biz de böylece Antalya’ya
yeni bir marka kazandırmış olacağız. FENIX Center,
Bey Dağları’nın ihtişamının, Akdeniz’in muhteşem
maviliğinin ve her ikisinin yarattığı muhteşem
panorama eşliğinde bütün koyun izlenebileceği bir
manzaraya sahip… Dünyaca ünlü bir restoranıyla,
turizme çok yeni bir otelcilik kültürü kazandıracak bir
otel markasıyla ve Antalya’nın moda merkezi olacak,
defileleri ile Türkiye’de ses getirecek AVM alışveriş alanı
ile bambaşka bir proje olacak. Antalya’ya simge bir yapı
hedefimizi FENIX Center’la gerçekleştirmiş olacağız
ve de bu hedefimizin şimdiden Antalya’da etkisini
hissetmeye başladık.

22

Bu projeyle Antalya'ya ne kandırmayı
amaçlıyorsunuz?
FENIX 40’ı gerçekleştireceğimiz alanda bulunan 40
Evler; Antalya’nın ilk apartmanıdır aslında… Geçmişi
ve hikayesi olan bir yapı. Fakat şu sıralar yıkılmaya
yüz tutmuş durumda. Yapıldığı yıllarda Antalyalıların
Antalya manzarasını izlemeye gittikleri bir yapı. Hatta
Antalya’da yapılan ilk rezidans; eski adıyla 40 Evler.
Yapının geçmişi bizi daha da heyecanlandırmakta ve
bu hassasiyet bizde sorumluluk yükünü arttırmakta.
Yapımız şehir siluetine doğrudan etkileyen konumu ile
tartışmasız Antalya için de önemini ortaya koymaktadır.
2021 yılı başında başlayacağımız FENIX 40 projemiz
2022 sonlarında teslim edilmiş olacaktır.

Bugüne kadar kaç projeniz, (aslında belki
de hayaliniz demek daha doğru) gerçek
oldu?
İsimlerini alabilir miyiz?
Bugüne kadar FENIX CONCEPT, FENIX
BUTIQ, FENIX MANZARA, FENIX 84, FENIX
OFİS ve Alanya’da İngiliz yatırımcılara yapımını
üstlendiğimiz projeleri yaparak teslimatını
gerçekleştirdik.
Projelerimizin tamamında şuan yaşam başladı.
Ayrıca yatırımcılarına, çevresindeki yapılara
kattığı değer ile tartışmasız her bir proje ayrı ayrı
isminden söz ettirdi.

FENIX CENTER gibi önemli bir projeden
sonra “Daha fazla ne olabilir?” diye
düşünüyor insan? Var mı bundan sonrası
için başka sürpriz hedefler?
FENIX Yapı olarak yatırımcılara birçok yeni
alan sunuyoruz FENIX Center’la… Örneğin otel
katlarında dairesi olan bir yatırımcı aldığı dairesini
otel isletmesine verebilecek ve hasılat ortağı
olabilecek. Bu şekilde ortalama 3.000 TL kira
geliri olan bir daire 10.000 TL ortalama aylık gelir
elde edebilecek. Bu şekilde de yatırımcısına 4-5
yıl gibi kısa sürede kendisini amorti etmiş olacak.
Yepyeni bir yatırım imkanı sunmuş olacağız
yatırımcılarımıza…

Yurt dışında yeni oluşumlarınız olduğunu
duyduk. Bu konuda neler söylersiniz?
Yurtdışı yatırımlarımıza hiç durmadan devam
etmekteyiz. FENIX BAU olarak şuan Almanya’da
faaliyet göstermekteyiz. Hamburg’ta şuan iki ayrı
alan üzerinde proje çalışmalarımız devam etmekte
ve yılsonu itibari ile inşaat aşamasına geçmiş
olacağız. Avrupa pazarında önümüzdeki yıllar
için; Berlin, Londra, Amsterdam gibi şehirlerde
araştırmalarımız devam etmekte ve 10 yıl içerisinde
Borsada işlem gören bir firma olma hedefindeyiz.

Gurme

Antalya’da

‘MICHELIN
YILDIZI’
parlayacak!

Çok yakında inşası başlayacak FENIX
CENTER karma projesinde muhteşem
lezzetlerin yer aldığı Michelin Yıldızlı
bir aşçının mutfağı da yer alacak…
Gurme lezzet severlerin damak zevkine
hitap edecek bu mutfaktan önce,
aylar öncesinden rezervasyon alan bu
restoranlar ve onların Hollywood yıldızları
kadar ünlü şefleri hakkında bilmeniz
gerekenler var… Peki, nedir bu “Michelin
Yıldızı”? Bilmeyenler ve merak edenler için
açıklıyoruz…
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Aslına bakılırsa, Michelin, 1850’li yıllarda kurulan
bir araç lastiği markası. “Bu araç lastiği markası
nasıl oluyor da lezzet değerlendirme otoritesine
dönüşüyor?” dediğinizi duyar gibiyiz. Elbette
tarihte küçük bir yolculuğa ihtiyacımız var…
Andre Jules ve Edoudard Michelin kardeşlerin
kurduğu Fransız lastik şirketi Michelin’in satışları
düşünce, pazarlamacılar bu inişi nasıl çıkışa
çevireceklerini düşünmeye başlıyorlar. Sonunda
ortaya; yol üzerindeki restoran ve kafelere,
ziyaretçilerin dikkatini çekmek için bir rehber
hazırlamak fikri çıkıyor… Rehberde; restoran
önerileri dışında, otomobil tamircileri, haritalar,
lastik satış merkezleri, benzin istasyonları, hatta
otellere kadar her şey bulunuyor! Zira hedef
elbette ki; kara yolu seyahatinin cazibesini ve en
önemlisi lastik satışlarını artırmak…

“3 Yıldız” en üst seviyeyi ifade ediyor…
Rehberin ilk kopyası 35.000 adet basılıyor ve
dağıtılıyor. Bir süre sonra restoran önerileri
de talep ediliyor ve restoranların da rehbere
eklenmesine karar veriliyor. “Kırmızı” renkli
bu kitaplar, o günden bu yana hep aynı
renkte basılıyor. Sonra da “yıldız”lar verilmeye
başlanıyor. Yıldız puanlaması, üç seviyeden
oluşuyor. En yüksek seviye, üç yıldız. Her yıldız
bir yıl süreyle geçerli olmaya başlıyor, hemen 3
yıldız alınabileceği gibi yavaş yavaş yükselmek de
mümkün…

Yıldızlar neler söylüyor?
Bir yıldız; “Alanında çok iyi bir restoran” demek. İki
yıldız; “Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı
değiştirmenize değecek” anlamına gelirken, üç yıldız;
“Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer”
anlamını taşıyor.
Aslında yıldızın şeflere değil, mekanlara verildiğini
belirtmek gerek çünkü sadece yemekler
değerlendirilmiyor; servisten temizlik kurallarına kadar
her detay puanlamayı etkiliyor.
Yıldız alan şef, ününü katlıyor; restoranı ziyaretçi
akınına uğruyor. Şefin -kaybetmediği sürece- yıldızı
olunca da hangi işletmeye giderse gitsin o artık “yıldızlı
şef” olarak ününü koruyor.
Her yıl teftişe geliniyor ve gerekli şartları yerine
getiremeyenlerin ellerinden yıldızları alınıyor. Yıldızı
kaybetmek de bazı şefler için bir yıkım demek. Öyle bir
yıkım ki; 1996 yılında Şef Alain Zick ve 2003’te Bernard
Louseau yıldızlarını kaybettikleri için intihar etmişler!

Peki, ‘Michelin Yıldızı’ kimler tarafından
veriliyor?
“Uğruna intiharlar edilen, bir şef ve restoran için
bu denli önemli olan “yıldız”ları kimler veriyor?
Değerlendirme nasıl yapılıyor?” derseniz; Michelin
tarafından seçilen gurmeler, büyük bir gizlilik
içerisinde yıldızları belirliyor diye cevaplayabiliriz. Aynı
restoran, birkaç uzman tarafından değerlendiriliyor
ve çalışanların hiçbirinin bu puanlama aşamasından
haberi olmuyor.

Nelere dikkat ediliyor?
Daha önce de söylediğimiz gibi; sadece yemekler değil,
işletmenin hizmet
kalitesi, temizliği,
sunum şekilleri
de göz önünde
bulunduruluyor.
Dünya genelinde
“Michelin Yıldızı”na
sahip tek yıldızlı
349, iki yıldızlı 81
ve üç yıldızlı 50
restoran olmak
üzere toplamda
480 restoran
olduğu biliniyor.
Japonya, 32 adet
3 yıldız; 61 adet 2
yıldız ve 224 adet
1 Michelin yıldızlı
restoranlarıyla bu
alanda en çok yıldıza
sahip ülkelerden…
Tabi, Fransa,
Almanya ve ABD de
bu yarışın içinde…

En dikkat çeken ilk 5 Michelin Yıldızlı
restoran
1. İskandinav mutfağıyla Kopenhag’daki Noma (Şef
Rene Redzepi).
2. Fransız mutfağıyla Londra’da The Dorchester
Oteli’nin içerisinde yer alan, Şef Alain Ducasse’nin kendi
adını taşıyan restoranı Alain Ducasse at The Dorcheste.
3. İngiltere’nin Bray kentinde, deniz ürünleriyle ünlü,
Şef Heston Blumenthal ve The Fat Duck.
4. İngiltere Berkshire’da yer alan Fransız mutfağı; The
Waterside Inn. Yıldızda, iki kardeşin imzası var.
5. California Napa Vadisi’ndeki Şef Thomas Keller’ın
2005’te 3’üncü Michelin Yıldızı’nı elde eden restoranı,
The French Laundry.

Gurme

Evde yapabileceğiniz

ÜÇ ENFES ÇİKOLATA
tarifi

Kahve Dünyası, çikolata
mutluluğunu evde yaşamak
isteyenlere birbirinden leziz
tarifler sundu.

TRÜF ÇİKOLATA
Malzemeler:
200 gram krema
40 gram bal

Çikolata mutluluğunu doyasıya
yaşamak isteyen misafirlerine
her zevke ve bütçeye uygun enfes
seçenekler sunan Kahve Dünyası,
Dünya Çikolata Günü’ne özel
birbirinden lezzetli üçfarklı tarifinin
reçetesini çikolata tutkunlarıyla
paylaştı. İşte, sadeliğiyle asaletini
kanıtlayan lezzet klasiği Trüf
çikolatadan çeşit çeşit içeriklerle
hazırlanabilen tablet çikolatalara ve
kahve ile çikolatanın buluşmasıyla
ortaya çıkan kahveli spesiyal
çikolataya kadar evde yapabileceğiniz
üç özel çikolata tarifi…

26

200 gram Kahve Dünyası Bitter Çikolata
70 gram tereyağı
20 gram toz fıstık
20 gram kakao
20 gram Hindistan cevizi

Hazırlanışı:
Kremayı tencereye koyun, kaynamaya başlayınca balı ekleyerek
tencereyi ateşin üstünden alın. Sıcak olan bu kremayı Kahve Dünyası
Bitter Çikolatanın üzerine aşamalı olarak dökerek merkezden
başlayarak karıştırmaya devam edin. Ganajın pürüzsüz olmasına
dikkat edin. 40 dereceye gelen karışım üzerine küp küp doğranmış
tereyağını ekleyerek dinlenmeye bırakın. Ortalama 20 gramlık toplar
oluşturun. Çikolata toplarını bitter çikolata ile kaplayın.Daha sonra
kakaoya, fıstık tozuna veya hindistancevizine bulayın.

TABLET ÇİKOLATA (100 GRAMLIK)
Malzemeler:
150 gram Kahve Dünyası Bitter Para Çikolata
150 gram Kahve Dünyası Sütlü Para Çikolata
50 gram krokan
50 gram patlayan şeker
30 gram fıstık

Hazırlanışı:
Benmari usulü ileKahve Dünyası Bitter Para Çikolata ve Kahve Dünyası Sütlü
Para Çikolatayı temperleyin yani ön kristalleştirme işlemini gerçekleştirin.
(Not: Sütlü çikolata için 29,5 derece, bitter çikolata için 35,1 derece en uygun
temper dereceleridir.)Temperlediğiniz sütlü ve/veya bitter çikolatayı çikolata
kalıbına doldurun. Üzerine istediğiniz malzemeyi serpin. (krokan, patlayan şeker,
fıstık vs.) Ardından dolapta 30 dakika dinlenmeye bırakın.Çikolatanızı dolaptan
aldıktan sonra ters çevirerek kalıptan çıkarın. Çikolatanızı serin ve kuru bir yerde
18 derecede muhafaza edebilirsiniz.

KAHVELİ SPESİYAL ÇİKOLATA
Dolgusu için:
200 gram Kahve Dünyası Bitter para Çikolata
100 gram krema
15 gram Kahve Dünyası Türk Kahvesi

Çikolata için:
150 gram Kahve Dünyası Sütlü Para Çikolata
30 gram bademli draje

Hazırlanışı:
Dolgu Maddesi Hazırlanışı
Öncelikle bir tencerede krema ve kahveyi ısıtın.15 dakika kahvenin kremada
çözülmesi için bekleyin.Başka bir yerde çikolatayı iri parçalar halinde kesin ve
çırpma kabına alın.Kremayı tekrar ısıtın ve ısınan kremayı 3 aşamada çikolatanın
üzerine ekleyip karıştırmaya devam edin. Hazırlamış olduğunuz ganajı oda
sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

Çikolatanın Hazırlanışı
Kahve Dünyası Sütlü Para Çikolatayı benmari usulü
29,5 derecede temperleyin.Temperlediğiniz sütlü
çikolatayı çikolata kalıbına doldurun ve hemen
ters çeviripiçerisindeki çikolatayı dökün.Kalıp
içinde bırakmış olduğunuz ince tabaka çikolatanın
sertleşinceye kadar yaklaşık 20 dakika buzdolabında
beklemesi çok önemli. Ardından daha önce
hazırladığınız ganajları kalıplara doldurun ve tekrar
dolapta dinlenmeye bırakın. Kalan çikolatayı kalıbın
üzerine tekrar dökün ve fazlasını spatula ile alın.
Çikolatalarınızı kalıptan çıkartın ve badem draje ile
dekore edin.Hazırladığınız Kahveli Spesiyal Çikolatayı
serin ve soğuk yerde 18 derecede muhafaza edin.

Haber

FENIX YAPI,

FENIX BAU ile yurtdışına açılıyor!
2013 yılında ilk temel taşlarını atarak Antalya’da faaliyetlerine başlayan
FENIX YAPI, 2020 yılı itibariyle FENIX BAU ile Almanya Hamburg’da da
çalışmalarına başladı...

FENIX YAPI, bugüne kadar geçen süreçte, marka
haline gelmek amacıyla 8 yılda birçok projeye imza
atarak artık tecrübesi, kaliteden ödün vermeyen,
zamanında teslim anlayışı ve başarılarıyla adından
söz ettiriyor.
Yeni bir girişimle, Hamburg’ta FENIX BAU adıyla yeni
bir şirket kuran ve Avrupa’ya da FENIX kalitesini
taşımaya başlayan FENIX YAPI, yurtdışında şuan
hazırlıkları devam eden iki projesine 2020 sonlarında
start verecek.
Öncelikle amaçlarının kendi enerjisini üreten, kendi
suyunu arıtan ve doğaya yük olmayan yapılar yapmak
ve bu konuda Avrupa Birliği’nden Green Building
sertifikaları ile yapılarının farkını kanıtlamak olduğunu
söyleyen FENIX YAPI yetkilileri, gelecek dönemde
Türkiye ve Antalya’da olduğu kadar, yurtdışında da
tanınan ve adından bahsedilen bir konuma ulaşmak
arzusunda olduklarını ifade ediyorlar.
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Moda

Antalya'da

‘FASHION
MALL’
günleri
çok yakın

Fenix Yapı’nın basına tanıtımını yaptığı FENIX CENTER projesinde dikkat çeken
detaylar arasında proje içerisinde yer alan dünyaca ünlü Michelin yıldızlı bir aşçımızın
imzasıyla; Akdeniz ve Ege mutfağına sahip çok özel bir restoran olması ve bunun
yanında süit otel konseptiyle turizm anlayışına farklı bir boyut kazandırması… Ama
en önemlisi bu projenin; Türkiye’de ilk defa Fashion Mall konseptiyle özel markaları
meraklılarına ulaştıracak; dünya ölçeğinde defilelerle Antalya’yı moda merkezi
haline getirecek, bu sayede de Antalya’nın, orta ve uzun vadede moda alanında
Milano, New York ve Paris gibi metropollerle anılmasını sağlayacak bir AVM’yi
kazandıracak olması…
Çok yakın zamanda Antalya gündeminde turizm,
üretim, tarihi ve doğal zenginlikler, deniz, kum güneş
haricinde, “MODA” da olacak. Fenix Yapı’nın son,
Antalya’nın ilk karma yapı projesi olan Fenix Center
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bünyesinde yer alacak FASHION MALL ile dünya
markaları Antalya’da yer alırken, moda dünyasının en
renkli kreasyonları podyumlarda boy gösterecek.
İşte o renkli dünyadan renkli görüntüler…

SERGIO ROSSI

“srTWENTY”

KOLEKSİYONU İLE DİKKAT
ÇEKİYOR!
Ünlü İtalyan markası
Sergio Rossi’nin, markanın
arşivlerinden ve 2000’lerin
ihtişamından ilhamla
hazırladığı srTwenty
Koleksiyonu, exclusive olarak
Beymen’lerde ve www.
beymen.com adresinde yerini
aldı.

Sergio Rossi’nin kusursuz kalite ve işçiliğini, feminen
tasarımlarla buluşturan srTwenty Koleksiyonu, küt
burun detayı ve kum saati formlu topukları ile dikkat
çekiyor. Stilettolardan terlik ve sandaletlere, bağcık
detaylı bootie’lerden uzun çizmelere pek çok modelin
yer aldığı koleksiyon, markanın arşivlerinden ilham alan
logolu geometrik metalik ya da kristallerle bezeli kare
tokaları ile tüm bakışları üzerine topluyor.

Koleksiyonun pump’ları, nötr tonların yanı sıra
yeşil, mor ve pembe gibi canlı tonlardaki ipek saten
alternatifleri, 60 mm ve 90 mm topuk seçenekleri ile
göz kamaştırıyor. Deri ve rugan çizmelerde zamansız
siyah, nude ve bordo tonlar öne çıkıyor.

OMEGA YENİ

CONSTELLATION
GENTS
KOLEKSİYONUNU
TANITIYOR

Saatçilik dünyasında
OMEGA’nın Constellation’ı her
zaman mükemmel hassasiyetin
ve zamansız stilin bir sembolü
olmuştur. Şimdi ise erkekler
için Constellation’ın yeni nesil
modelleri gururla görücüye
çıkıyor.

Yeni 41 mm’lik saatler özellikle cesur ve sofistike bir
ruhu yansıtırken; Constellation’ın ünlü tasarım özelliği
olan ikonik pençeleri ve kasasının her iki ucundaki
yarım ay görünüm detayları da yer alıyor. OMEGA
ayrıca, en iyi ve en gelişmiş saatçilik malzemelerinden
bazılarını bu tasarımlarına entegre etti. Bunlar arasında
paslanmaz çelik, 18K altın veya her ikisinin birleşimini
içeren modeller yer alıyor. Ek olarak neredeyse tüm
saat bezelleri, orijinal 1982 Constellation Manhattan’ın
parlak safir cam kullanılan görünümünden ilham alarak,
cilalı seramikten üretildi.

Yeni koleksiyonda sadece tek bir model, karartılmış
Roma rakamları ile zenginleştirilen kendi paslanmaz
çelik bezeline sahip. Seramik bezelli diğer modellerde
ise Roma rakamları OMEGA Ceragold™ veya
Liquidmetal™ malzemeden üretildi.
Kasa ve pençelerin kenarları boyunca eğim vermek,
koleksiyona geçmişin modellerine kıyasla daha ince bir
görünüm kazandırırken; saatin kurma kolu daha fazla
stil için ustaca yeniden şekillendirildi.

Moda

TASARIMCI

EMRE
ERDEMOĞLU
DEFİLESİNDE

MURAT
DALKILIÇ

PODYUMDA YÜRÜDÜ
Tasarımcı Emre Erdemoğlu,
Mercedes-Benz Fashion Week
Istanbul kapsamında tanıttığı 20202021 Sonbahar-Kış koleksiyonunda
“Beni Bağrına Bas” temasıyla
birbirimizi bağrımıza basmanın,
önyargısız olmanın, birbirimize daha
sıkı sarılmanın hala mümkün olduğu
bir dünya vadediyor. Tasarımcı,
erkek koleksiyonunu tanıttığı
defilesinin sürprizi ise tasarımcının
uzun zamandır sahne kostümlerini
tasarladığı Murat Dalkılıç oldu.

Emre Erdemoğlu defilesinde podyumda yürüyen
Murat Dalkılıç, 70’lerden ilham alınarak hazırlanan
koleksiyondan mavi tonlarında kısa kolu üzerine
ikinci bir uzun kolu olan gök mavisi bir takım ile
podyuma çıktı. Defile finalinde de tasarımcı Emre
Erdemoğlu ile birlikte selama çıkan ünlü şarkıcı
podyumdaki enerjisiyle dikkatleri topladı.
Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım
Yarışması’nda kazandığı ödül sonrasında moda
dünyasında basamakları çok hızlı tırmanan
Tasarımcı Emre Erdemoğlu, koleksiyonuyla ilgili
olarak “İnsan ilişkilerinin günümüzde geldiği son
noktayı protest bir anlatımla ifade etmeye çalıştım
koleksiyonumda. Duygunun, hissiyatın azaldığı
bir dünyayı kabul etmeyip birbirimize daha sıkı
sarılmamız gerektiğini farklı bir dille anlattım.”
diyor.
Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşen
ve dijital olarak çekilen defile, 12-16 Ekim tarihleri
arasında www.mbfwistanbul.com adresinde
konumlandırılacak olan sanal etkinlik alanından
izlenebilecek.
15’inci kez gerçekleşecek olan Mercedes-Benz
Fashion Week Istanbul (MBFWI), 12-16 Ekim
tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG)
desteği ile uluslararası dijital platformlar üzerinden
gerçekleşecek. Defile çekimlerine başlanan ilk
dijital MBFWI’nin katılımcı tasarımcılarından Emre
Erdemoğlu defilesinde Murat Dalkılıç da yer aldı.
Emre Erdemoğlu defile çekimi Tophane-i Amire
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.
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Emre Erdemoğlu Kimdir?

Emre Erdemoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun
oldu. Kariyerini yüksek lisans eğitimiyle sağlamlaştıran
tasarımcı Haliç Üniversitesi’nde eğitim vermeye
başladı. Birçok üniversitede seminer ve söyleşilere
katıldı. İlk Koleksiyonu “Sandık Lekesi” ile EİB Moda
Tasarım Yarışması’nda 2.’lik ödülü aldı. Bunun üzerine
ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı.
Ardından İtalya’ya davet edilen tasarımcı ilk defilesini
İtalya’da gerçekleştirdi. Yurt içi ve dışında çeşitli fuar
ve organizasyonlarda bir fiil yer alan Erdemoğlu “Pitti
İmagine Uomo” erkek moda fuarında son 5 sezondur
koleksiyonlarını sergilemektedir.
2012 yılında İtalya’da 5. defilesini gerçekleştiren Emre
Erdemoğlu son koleksiyonuyla ödüle layık görüldü. Aynı
yıl “Emre Erdemoğlu” markasını kurdu. Çeşitli firmalara
danışmanlık yapan Erdemoğlu kendi adını taşıyan
markasını, “İstanbul Fashion Incube” bünyesinde satışa
sundu. Ardından ikinci koleksiyonunu ilk kez Beymen
Blender mağazasında satışa sunan tasarımcı, Vogue
Italia’nın dikkatini çekerek, Turkish Leather Brand ile
ortak bir projede buluştu. Vogue Italia için 8 sayfalık
özel bir moda çekimi gerçekleştiren Erdemoğlu,
2009-2017 yılları arasında çok sayıda tekstil firması
için ‘Tasarım Danışmanlığı’ yaptı. Tasarımcı, halihazırda
kendi koleksiyonları dışında markalara koleksiyonlar
hazırlamakta ve eğitimler vermektedir.
Instagram:@emreerdemoglu

Moda

BEYMEN COLLECTION

2020-2021 Sonbahar - Kış Kadın Koleksiyonu
ZAMANIN ÖTESİNDE…
BEYMEN Collection, 2020-2021 Sonbahar/
Kış sezonunda kendine güvenen modern
kadınlar için hayatın her anına, günün
her saatine uygun, zamansız, özgün
seçenekler sunuyor.
Dingin formlar, yalın siluetler, feminen ve zarif
tasarımların öne çıktığı BEYMEN Collection
2020-2021 Sonbahar - Kış Kadın Koleksiyonu,
sezonu lacivert, açık gri ve nude tonlar ile karşılıyor.
Koleksiyondaki feminen ve maskülen kombin
birliktelikleri, Beymen Collection kadınının güçlü
yapısını vurguluyor. Turuncu tonlardaki özel fırça
desenli feminen ipek bluz ve elbiseler, lacivert
maskülen pardesü ile; romantik nude tül etekler,
kruvaze ceketlerle buluşurken, koleksiyonun basic
trikoları indigo denimlerle cool, saten eteklerle ise
sofistike bir görünüm vaad ediyor. Ceketler klasik
tek düğmeden kruvaze’ye, boyfriend modellerden
saten dokulara uzanan geniş skalası ile her tarza eşlik
ediyor. Maskülen kargo pantolonlar ve militer cep
detaylı gömlekler, şehrin modern kodları temsil ediyor.
Renkli deri pantolonlar, kolsuz trikolarla tamamlanarak
zamansız bir stil sunuyor.

BEYMEN
COLLECTION’DAN
ERKEKLER İÇİN ÖZGÜR
TASARIMLAR

Beymen Collection, tüm
alışkanlıklarımızın değiştiği yeni normal
dönemde, bu günleri özetleyen bir
kavramdan ilham alıyor: “RESFEBER”.
İsveççe’de yola çıkmadan önce duyulan
anksiyete, heyecan ve merak anlamına
gelen RESFEBER kelimesinden
esinlenerek hazırlanan Beymen
Collection 2020- 2021 Sonbahar Kış Erkek
Koleksiyonu, ikonik ürünleri yeniden
yorumlayantasarımlarıylamodern
erkekler için özgür kombin
seçenekleri sunuyor.

Gri ve beyaz tonların hakimiyetindeki “Winter White”
grubu; kar ışıklarını anımsatan sim detayı ve gümüş
tonlarındaki özel nilüfer deseni ile kış aylarına ışıltı
katıyor.
Casual giyime modern bir dokunuş getiren Weekend
grubu, sweat takımları, teknik kumaştan kapüşonlu
ceketleri, jarse tasarımları, uzun ve modern
siluetlerdeki konforlu ve şık alternatifleri ile öne çıkıyor.
Siyah, lacivert ve beyaz tonlardaki sezonun
vazgeçilmezi dış giyimlerde; Loro Piana kaşe kaban ve
pardesüler zamansız şıklığı vurgularken, farklı model
alternatiflerindeki puf montlar da koleksiyonda geniş
yer tutuyor.
Beymen Collection tarzından ödün vermeden,konforlu
bir sezon vaad eden Casual grubu, zamansız ikonik
ürünlerle zenginleşiyor. Teknik kumaşların yün kumaşlarla
kombinlendiği hybrit tasarımlarda; siyah, antrasit ve ekru
tonları öne çıkarken, ikonik kabanlar modern dokunuşlarla
güncellenerek yeni kimliklerine kavuşuyor. Moher saç
örgüsü trikolar ve ekose flaneller ise Beymen Collection
erkeğinin casual görünümünü tamamlıyor.
Yeni normale ve iş hayatına uygun kalıp ve kumaşlarla
güncellenen Sartorial tasarımlar; hafif, yumuşak ve lycralı
kumaşları, dar fitlerde bile rahat hissettiren esnek kalıpları
ileekstra konfor sunuyor.
Vizon, mor ve kahve tonların hakimiyetindeki Neutrals
grubunda; kaşmir karışımlı hibrit triko montlar dikkat
çekiyor. Sonbahardan kışa geçerken, süet ve triko
birliktelikleri, deri ve kadife kumaşlartasarımlarda
yoğun olarak kullanılıyor. Kış aylarıyla birlikte
koleksiyonun renk gamına eklenen taş rengi,
mevsimin karanlığına ışık katan bir tezat
oluşturuyor.
Klasik ürün algısını kırarak erkekleri özellikli ve
zamansız yeni tasarımlarla buluşturan Noos
grubu, zengin renk ve model gamına sahip
kaşmir karışımlı basic trikoları ile tüm koleksiyonu
desteklerken; değişken iklim koşullarına karşı
vücut ısısını koruyan özel termal kumaşlardan
üretilen Thermolab Kapsül Koleksiyonu, yeni renkleri ve
fonksiyonel tasarımları il kış soğuklarına meydan okuyor.
Koleksiyondaki tüm ürünlerle uyumlu Travel grubu, akıllı
kumaşlarla geliştirilen sezonsuz eşofman takımları, takım
elbise, pantolon ve gömlekleri ile gerek şehir hayatında,
gerekse seyahatte aktif olmayı seven erkekler için şıklığı
konforla buluşturuyor.

34

JONATHAN ADLER

ART DECO KOLEKSİYONLARI İLE

BEYMEN HOME’DA…

Sıradışı art deco tasarımları ile tanınan dünyaca
ünlü Amerikalı tasarımcı ve seramik sanatçısı
Jonathan Adler’in, yaşam alanlarına modern
dokunuş katan üç yeni koleksiyonu BEYMEN
Home’da ve www.beymen.com adresinde
dekorasyon tutkunlarıyla buluşuyor.
70’lerden esinlenen Jonathan Adler Pompidou
Koleksiyonu, farklı form ve renklerdeki porselen
vazoları ile pop art’ın ihtişamını günümüze taşıyor.
Farklı büyüklükteki dekoratif kutulardan oluşan
Jonathan Adler Sorrento Koleksiyonu, yaşam alanları
için şık çözümler sunuyor. Tamamen elde yapımı olan
lake kutular, mavi tonlardaki üç boyutlu desenleri ve şık
tasarımlarıyla evinize renk katıyor.
Jonathan Adler Milano Koleksiyonu, yüksek kalite
porselenden üretilen tepsi ve dekoratif tabaklara
sanatsal boyut getiyor. Gold zemin üzerine mavi ve
lavanta tonlarındaki göz alıcı geometrik desenlerle
zenginleşen ürünler dekorasyonlara fark katıyor.

SALOMON’UN

DEVRİM NİTELİĞİNDE
AYAKKABI KOLEKSİYONU:

SONIC 3

Koşu ayakkabısının
giyene karşı değil,
giyenle birlikte çalışması
gerektiği görüşünü
savunan Salomon’un spor
ayakkabı teknolojilerinde
ilklere imza atmış
dünyaca ünlü tasarımcı
ve pediatrist ekipleriyle
geliştirdiği Sonic 3 ailesi;
Opti-Vibe teknolojisi ile
koşuculara hız, denge,
ekstra güven ve enerji
sağlıyor.

Patika koşusu alanındaki tecrübeleriyle ülkemizde pek
çok koşucunun bu alana doğru ürünlerle yönelmesini
sağlayan Salomon, yol koşusuna yönelik tasarlanan
ayakkabı koleksiyonu Sonic 3’le, koşu ekosistemini
büyütüp, daha da çok kişinin doğru ayakkabı ile
koşmasına yardım ediyor.
Sonic 3 koleksiyonundaki her model; koşucuların
enerji tasarrufu yapabilmesini sağlayan ve bu sayede
daha fazla koşabilmesine olanak sağlayan Opti-Vibe
teknolojisini içeriyor.

Opti-Vibe, koşu sırasında ayak tabanına gelen darbeleri
emen ama aynı zamanda koşucunun ileri doğru
hamlesini kolaylaştırmak amacıyla ayak tabanını iten
benzersiz bir köpük kombinasyonunu içeriyor. Bu
sayede; ayak tabanlarının yere teması sırasında oluşan
ve yorgunluk yaratan titreşimler azalırken, koşucunun
bir sonraki adımını da daha kolay bir şekilde atması
sağlanıyor.

Moda

STELLA
McCARTNEY

2020 SONBAHAR KIŞ
KADIN KOLEKSİYONU

YİNE ÇEVRE
DOSTU

Çevre dostu modanın öncüsü Stella
McCartney, 2020 Sonbahar-Kış
sezonunu kontrast ve çelişkilerle
beslenen eklektik tasarımlar ile
karşılıyor.

Klasik nötr tonların hakimiyetindeki koleksiyon; mavi,
camel, gri ve beyaz renklerin yanı sıra kırmızı, turuncu,
sarı ve fuşyanın enerjik tonlarıyla canlılık kazanıyor. Asit
sarısı ve parlak yeşil tonlarındaki sıçratma efektleriyle
hareketlenen indigo denimler, koleksiyonun renkli
tasarımları arasında yer alıyor. Metalik parlak mavi ve
bronz tonları ise gece elbiselerine zerafet katıyor.
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Heykel formlu tasarımlar, Stella McCartney’in zamansız
ve geleneksel gardırobunu sanatsal bir boyuta
taşıyor. Uzun dramatik püsküllerle zenginleşen camel
palto, düğme detaylı heykel formlu palto ve asker
üniformalarından ilhamla tasarlanan, geri dönüşüm
kumaşı ve abartılı geniş paçaları ile öne çıkan haki
renkli pantolon ceket takım koleksiyonun dikkat çeken
parçaları arasında yer alıyor.

Koleksiyondaki el boyaması dalga desenli şifon ve
krep elbiseleri katman detayları ile farklılaşırken, ünlü
tasarımcının annesi Linda McCartney’in arşivlerinden
ilhamla hazırladığı feminen elbiseler, boncuklarla
zenginleşen saçaklı pelerinleriyle zahmetsiz birer parti
elbisesine dönüşüyor. Koleksiyonun yumuşak trikoları
ise hacimli formlarıyla ekstra rahatlık sunuyor.
Stella McCartney 2020 Sonbahar-Kış Kadın
Koleksiyonu, Stella McCartney Zorlu Center’da,
Beymen’lerde ve www.beymen.com adresinde…

Moda

70’LERDEN ESİNLENEN

TOM FORD

ERKEK KOLEKSİYONU
Her sezon tasarımlarıyla moda
dünyasına yön veren Tom Ford, 2020
Sonbahar / Kış Erkek Koleksiyonu
ile 1970’lerin Los Angeles ruhunu
günümüze taşıyor.
Ünlü fotoğrafçı Bob Richardson’ın 1966 yılında
Donna Mitchell ve Baron Alexis De Waldner ile
gerçekleştirdiği tutku dolu fotoğraf çekiminden ilham
alan koleksiyon,Beymen’lerde ve www.beymen.com
adresinde exclusive olarak modaseverlerle buluşuyor.
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İnsan vücudunun
kusursuzluğunu vurgulayan
Tom Ford 2020 Sonbahar /
Kış Erkek Koleksiyonu’nda,
siyah, beyaz ve gri gibi
zamansız renklerin yanı sıra
eğlenceli pembe ve leylak
tonları da dikkat çekiyor.
Koleksiyon; geniş siluetleri,
dökümlü pantalonları, süet
kovboy ceketleri, geleneksel
ekose desen ya da parlak
saten kumaştan pantolon
ceket takımları ve hacimli
paltoları ile erkekler için
çabasız bir şıklık sunuyor.
Davetlerin vazgeçilmezi
smokin takımlar ise siyah
beyaz zebra desenli
ceketler ile yeni bir kimliğe
bürünüyor.

Otomotiv

DÜNYANIN İLK ÜÇ BOYUTLU
AHŞAP PANELLERİ

YENİ BENTLEY
FLYING SPUR’DA

Bentley’nin çığır açan üç boyutlu ahşap arka kapı
döşemeleri ilk kez yepyeni Flying Spur serisinde
kullanılıyor. Her panel, yekpare bir Amerikan ceviz ağacı
veya Amerikan kiraz ağacı bloğundan el işçiliğiyle üretiliyor.

Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen bu panel, 150 adet eşsiz, kaplamalı elmastan oluşan üç
boyutlu bir yüzey kaplaması ile destekleniyor. İlk olarak 2015 yılında EXP 10 Speed 6 konseptinde
kullanılan benzersiz tasarım, Bentley’nin geleneksel malzemeleri modern üretim teknikleriyle
birleştirme yaklaşımını yansıtıyor
Bentley, yeni Flying Spur için yeni Üç Boyutlu Ahşap arka kapı döşemesini ilk kez beğeniye sunuyor.
Doğrudan ahşaba işlenmiş üç boyutlu bir yüzey kaplamasıyla desteklenmiş çarpıcı, elmas şeklindeki
bir desen olan Üç Boyutlu Ahşap, dünya otomotiv sektöründe bir ilk. Bentley Mulliner ‘Collections’
serisinde yer alan eşsiz kaplama seçeneklerinden biri olan bu tasarım, ahşabın doğal güzelliğini elle
dokunulabilir hale getiriyor.
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Her arka kapı ve çamurluk paneli,
geleneksel becerilerle ve modern
teknolojiyi uyum içerisinden
birleştiren, yekpare bir sürdürülebilir
Amerikan ceviz ağacı veya Amerikan
kiraz ağacı bloğundan el işçiliğiyle
üretiliyor. 3D işlenmiş ahşap konsepti
ilk olarak Bentley’nin EXP 10 Speed
6 konsept otomobiliyle 2015 yılında
Cenevre Otomobil Fuarı’nda vitrine
çıkarılmış ve geniş bir beğeni
toplamıştı.
Bu ayırt edici özelliğin esin kaynağı,
Bentley’nin Mulliner Driving
Specification iç süitindeki elmas
kapitone alanlarda kullanılan deri
formu. Karmaşık bir konsept olan Üç
Boyutlu Ahşap, uzman teknik ustalar
tarafından 18 aylık üretim geliştirme
sürecinden geçtikten sonra Bentley
Mulliner’da ete kemiğe büründü.
Üç Boyutlu Ahşap parçalar, genellikle
panellerde, tamponlarda ve orta
hatta uygulandığı gibi kaplamalar
kullanılarak yapılmıyor. Aksine her biri
yekpare bir ahşap bloktan yapılıyor.
Üç boyutlu yüzeyi elde etmek için,
yetenekli operatörler ahşabı çok
eksenli bir zıvana makinesinde bir
insan saçı telinden daha ince olan 0,1
mm’lik bir toleransla oyma işlemine
tabi tutuyor, ardından mükemmel
sonuçlar için kesimleri elle son işleme
alıyorlar. Daha sonra açık gözenekli
bir vernik uygulanıyor, bu da ahşabın
gerçek renginin ve dokusunun zarif
ve doğal bir görünümle parlamasına
olanak tanıyor.

Kütüğün arka veya ‘B yüzeyi’, kullanılan döküm alüminyum kapı
paneli şablonuna uyacak şekilde işleniyor. Ahşap, daha sonra
şablona sabitleniyor, bu şekilde yeniden makineye yerleştiriliyor
ve ön veya ‘A yüzeyi’ üç boyutlu formda kesiliyor.
Hem Amerikan Ceviz ağacının hem de Amerikan Kiraz ağacının
ahşabı, Kuzey Amerika’daki sürdürülebilir ormanlarından temin
ediliyor. Bentley, ahşabın derinliği boyunca herhangi bir budak ya
da reçine içermeyen en iyi keresteleri seçiyor.

Portre

FENIX YAPI’nın çözüm ortakları
arasında bir sanat ve hayat
kahramanı:

UMUT ÖZBEK…

Bugüne kadar hayata geçirdiği projeler kadar tercih ettiği kaliteli
ürünler ve seçtiği konusunun uzmanı çözüm ortaklarıyla da anılan FENIX
YAPI, son projesinin iç mekan fotoğraf çekimleri için fotoğraf sanatçısı
Umut Özbek ile çalıştı. İşindeki başarısı kadar, sanat dolu yaşamı ve
azmiyle de beğeni toplayan Özbek’i dilerseniz yakından tanıyalım…
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Umut Özbek, 1976 yılında Türk Halk Müziği sanatçısı,
besteci, yazar, edebiyatçı bir babanın oğlu olarak
İstanbul’da dünyaya geldi. Türkülerle büyümesine
rağmen ilerleyen yaşlarda gönlünde batı müziğinin yer
aldığını fark ederek, 11 yaşında eve alınan piyano ile
hayatında yeni bir dönem başlamış oldu.
Yaramaz ve maceracı bir çocukken, piyanonun
başından kalkmadan her gün saatlerce çalışan Özbek,
15 yaşında konservatuara girdiğinde belli bir seviyede
piyano çalıyordu. Piyano eğitiminin yanında ses
eğitimi de alan sanatçı; müzik, piyano, otomobiller
gibi tutkularının yanında fotoğraf sanatına da ilgi
duyuyordu.
Müziğin hayatının büyük bir parçası olması nedeniyle
başka alanlara vakit ayırması kolay olmasa da vakit
buldukça amatör fotoğraf çekimleri yapıyordu.
Profesyonel müzik kariyerine başladıktan sonra,
büyük bir trafik kazası geçiren ve hayatına tekerlekli
sandalyede devam eden Umut Özbek, bu süreçte
kendimi piyanoya yeniden adapte etmeye çalışarak bir
kaç yıl sonra tekrar müzik kariyerine devam etti. Solo
konserler vererek, ülkemizi yurtdışında temsil etti.
F1 pistinde kendi aracıyla tur attı ve dereceye girdi.
Kısacası tutkularından hiç bir zaman vazgeçmedi.
Tüm bunları yaparken, bir tek konuya eğilemediğini
fark etmişti; fotoğrafçılık… Amatör kamerasıyla
çektiği fotoğraflar herkesin dikkatini çekiyordu, hatta
bazı fotoğrafçılardan övgü dolu yorumlar alıyordu.
Bu enerjiyle birlikte fotoğrafçılığa olan ilgisi daha da
yoğunlaşan sanatçı, “Kameramı lenslerimi gerekli
donanımlarımı alıp bu işi tam olarak yapacağım” diyerek
her gün araştırdı, fotoğraflar çekti, üşenmeden,
yılmadan, çalışmalarına devam etti.
Evinde bir stüdyo da kuran Özbek, tüm teknik
donanımı edinerek fotoğrafçılık konusunda ilerlemeye
başladı. Model ve dans fotoğrafçılığına yoğunlaşarak
fotoğrafçılık sanatını iş edindi.

Şu anda pek çok alanda; kişisel, kurumsal, sanatsal
veya mimari fotoğraflar çeken sanatçı, pek çok ünlü
balerin ve dansçı ile çalıştı. Portre fotoğrafları yanı sıra
nü çalışmaları da yapıyor, siyah beyaz fotoğraflar ise
onun için bir tutku...
Mesleğine karşı hislerini; “Fotoğrafçılık uçsuz bucaksız
kocaman bir okyanus, bir dünya. Eğer gönülden seviyor
ve istiyorsanız hep yeni bir şeyler keşfedersiniz,
keşfettikçe sizi daha da içine çeker. Hiçbir sınırı da
yok. Herkes sevdiği tutku duyduğu işi yapmalı, hayat
geçiyor. Yaptığım işi seviyorum ve bu koca dünyanın bir
parçası olmaktan mutluluk duyuyorum...” cümleleriyle
ifade eden Umut Özbek; yurtiçi olduğu kadar
yurtdışında da çekimler yapıyor, çektiği fotoğrafları
çoğunlukla Instagram hesabında fotoğraf severlerle
paylaşıyor.

Yaşamın Başladığı Projeler

Yeni çehre, yeni yaşam
standartları, göz alıcı mimari;

Fenix 84

Fenix 84; adından da anlaşılacağı gibi; yine Antalya’nın simge
mimarilerinden bir olan 84 Evler’in adı yaşatılarak hayata geçirilmiş ve
lansmana açıldığı günden bu yana çok konuşulan bir proje olarak, Fenix
Yapı’nın ‘Yaşamın Başladığı Projeler’inden biridir.
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Fenix 84, fark yaratan tasarımı ile hak ettiği değeri
elde etmiştir. 26.000 m2 toplam inşaat alanı ile şehrin
tam kalbinde yer almakta ve doğa ve çevre dostu
donanımları ile de ‘Çölde Vaha’ tabiriyle anılmaktadır...
2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri ile kendi içinde 17 farklı daire
tipi içeren Fenix 84; kapalı otopark, fitness center,
sauna, Türk hamamı gibi imkanlari ile şehrin kalbinde
bu özelliklere sahip tek site ve alternatifsiz olması ile
yoğun bir ilgiyle karşılanmış, satışa açıldıktan çok kısa
bir süre içinde tüm daireler sahipleriyle buluşmuştur...
Zerdalilik Mahallesi’nde, yapıldığı alandaki çevre
dairelerde % 40’a varan değer artışı sağlamış olan
Fenix 84, bu bölgeye tartışmasız olarak değer
katmıştır.

Yaşamın Başladığı Projeler

Şuanda Fenix 84’te, kendi
elektriğini üreten bir solar
enerji sistemi mevcut olup
ürettiği elektriği TEDAŞ’a
satarak kendisine gelir
sağlayan bir projedir. Ayrıca
sulama suyu ihtiyacını yeraltı
kaynaklarından almakta ve
tekrar doğaya kazandırarak
yeşil bir proje olma özelliğiyle
dikkat çekmektedir.
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Yaşamın Başladığı Projeler

Şık ve ferah tasarımıyla;

Fenix Butiq

Bahçelievler Mahallesi’ndeki diğer bir proje de, şık cephe tasarımıyla dikkat çeken
Fenix Butiq projesi… Çoğunluğunu yabancı yatırımcıların tercih ettiği bu proje, bu
özelliğiyle adeta bir kültür mozaiği oluşturmuş durumda.
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Neredeyse her milletten alıcının buluştuğu Fenix Butiq, adeta
kültür seremonisine ev sahipliği yapmakta… Almanya’dan
Amerika’ya, Litvanya’dan Rusya’ya, hatta İngiltere’ye kadar farklı
birçok kültürden ailenin ikamet ettiği bu özel projenin Antalya’ya
hem ekonomik hem de kültürel anlamda büyük değerler
kazandırdığı yadsınamaz bir gerçek…

Ülkemize döviz kazandırma hedefiyle toplam satışlarının % 60’ni
yurtdışı yerleşik müşterilere yapıldığı Fenix Butiq, hem ekonomiye
büyük katkılar sağlamış, hem de Antalya’nın dünyanın dört bir
yanından yatırımcının gözdesi olduğunu ispat etmiştir.

Yaşamın Başladığı Projeler

Şehrin kalbinde, maviyle dans
eden, yeşille renklenen;

Fenix Manzara

Fenix Manzara; adından da anlaşılacağı üzere muhteşem bir lokasyon ve manzaraya
sahiptir. Bahçelievler Mahallesi’nde Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan Fenix
Manzara projesi; şehrin kalbinde ve yeşilin içinde, bütün Konyaaltı sahilinin maviyle
dans eden koylarına ve onların muhteşem kıvrımlarına tanıklık etmektedir...
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Fenix Manzara daireleri, satışa
açıldıktan kısa bir zaman sonra
sakinleriyle buluşmuştur.
Satışların gerçekleşmesinden
itibaren iki yıl içerisinde % 70
dolaylarında değer kazanarak
yatırımcılarına projenin
doğruluğunu ispat etmiş ve
‘doğru lokasyon, doğru proje’
tezini ispat eden mükemmel
bir örnek olmuştur.
Her projesinde ‘Doğru proje,
doğru lokasyon’ ilkesine sadık
kalan Fenix Yapı, bu sayede
en zorlu ekonomik şartlarda
bile Antalya’da doğru yatırımın
adresi olduğunu bir defa daha
tescillemiştir.

Çözüm Ortağı

DEMİRCE NORMS AT
ARCHITECTURE ve
DEMİRCE NORMS AT INTERIOR ile
mimari ve iç mimari tasarımlara
yansıyan farklı bakış açısı…

DEMİRCE MİMARLIK, 1999 yılında tanışan Mimar Alpay Demirci ve Mimar Burçin Demirsoy
tarafından, mimari ve iç mimari tasarımları üzerine faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
Soyadları olan “Demirci” ve “Demirsoy”dan yola çıkarak firma isimlerini DEMİRCE olarak
belirleyen mimar ikili, İzmir’de mimarlık ve iç mimarlık ofisi olarak çalışmalar yapmışlardır.
2018 yılı itibariyle de DEMİRCE NORMS AT ARCHİTECTURE ismiyle mimari projeler, DEMİRCE
NORMS AT INTERIOR ismiyle de iç mimari projeler hayata geçirmeye devam etmekte olan
grup bu yıl itibariyle aynı zamanda kurucuları arasında oldukları uluslararası platformda
DESIGN HUB INTERNATIONAL olarak faaliyet göstermekteler…

Mimar Alpay Demirci

Mimar Burçin Demirsoy

İki alanda da marka değerine sahip kendi standartlarını ortaya koydukları
projeleri, sonuca giden basamaklardan (mimari, iç mimari, peyzaj,
markalandırma, endüstriyel ürün tasarımı, danışmanlık, proje yönetimi)
oluşan bir bütün olarak gören ve bunları tek bir konsept altında şekillendiren
bir anlayışla faaliyet göstermekte ve bu anlayışla da Türkiye’nin her
bölgesinden projeler için tercih edilmektedirler. Birçok mimari ve iç mimari
proje ile ödüle layık görülmüşlerdir…
Bugüne kadar hayata geçirdikleri birbirinden önemli ve ses getiren
projeyle sektörde isimlerinden övgüyle bahsettiren Mimar Alpay Demirci
ve Mimar Burçin Demirsoy; “Bizce mimarlık, teorik kısımlarında yer alan
düşünsel boyutlarıyla, pratik olarak görülen üretilebilirlik kavramıyla birlikte
işletilmesi gereken bir organizma ve bu gerçekliğin yanı sıra, birbirinden
ayrı olarak düşünülen iki başlığın aslında bir bütün olduğu bilinciyle değer
üretebilme çabasıdır. Tanımladığımız Demirce, bizce bir görüş olup, doğru
zamanda doğru sorular sormak ister. Ulaştığımız cevaplar ise, bizce doğru
mekanlara ışık tutmaktadır.” ifadesiyle de farklı ve başarılı bakış açılarını dile
getirmektedirler…
Grubun odağında özellikle otel ve konut projeleri olmak üzere kullanıcının
yoğun olduğu projeler ve kamusal alanlar bulunması ve ‘dünya
lokalinde mimarlık’ algısıyla çok farklı coğrafyalarda (Amerika, İngiltere,
Almanya, İtalya, Kazakistan, Azerbaycan, Katar ve Uganda, vb.) faaliyet
göstermekteler…

Projelerinden bazıları…

Atlas Azur, Otel Lusso, Otel Deco, İlayda Avantgarde Otel, Fenix84 Antalya,
Mersin Mezitli Eğitim Kampüsü Yarışması (Ödüllü proje), Borncity Rezidans
Otel, Folkart Life, TLP House, Ypaл Houses-Kazakistan, D-Life Pandora,
Labonita Çiğli (Loop-156), Landor Gaziemir, Flex Studio, Otogar İzmir-Avm,
Malatya Cami…
www.demirce.com - www.dhub.co
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Işıkta estetik öncelikleri
teknolojiyle birleştiren

DR. LIGHT...

Dr. Light; 1950’li yıllarda öncü bir girişimle
Ohan Dülgar tarafından kurulmuştur.
İstanbul’da küçük bir demirci atölyesi olarak
başladığı yolculuğuna, 1982 yılında Agop
Dülgar’ın Dülgarsan Aydınlatma’yı kurmasıyla
birlikte üretimlerini aydınlatma sektöründe
yerli tasarımlar yaparak sürdürmeye devam
etmektedir. Yaklaşık yarım asırı deviren aile
mirası zanaatını, günümüz üretim teknikleri
ve teknolojileri ile harmanlayarak Dr-Light®
markası adı altında estetik aydınlatma
tasarımları ve ergonomisi üzerine uzun
zamandır hizmet vermektedir...

1980’li yıllardan bugüne proje bazlı çalışmalarda,
ağırlıklı olarak mimarlık, iç mimarlık, inşaat ve
yatırım şirketlerinden oluşan müşterilerine kaliteli
ve ulaşılabilir yerli üretim aydınlatmalarıyla özel
hizmetler sunan Dr. Light, hem yurtiçinde, hem de
yurtdışında birçok otelin, AVM’nin, ofis ve konutun
aydınlatma sistemlerine estetik tasarımlar, nitelikli
ve şık aydınlatmalarla imza atmıştır. Bu süreçte,
üretim standartlarını geliştirerek teknik ve dekoratif
aydınlatma konusunda çeşitli sektörlerdeki projelere
ortak olarak alternatif çözümler sunmuştur.

birlikte yerli üretim tasarımlarını tüketiciye ulaştırma
gayesi ile ana bayilerin yanı sıra farklı illerde bulunan
alt bayilerle de Türkiye’nin birçok yerinde hizmet
vermektedir.

2007 yılından itibaren Şişli Showroom’uyla “Profesyonel
Perakende” alanında da adından söz ettirmeye
başlayan firma, o günden bugüne profesyonel ekibi
ve yenilenerek çağdaşlaşan konseptleri ile geçmişten
günümüze koleksiyonlarına ait tüm tasarımlarını Şişli
Showroom’unda sergilemektedir.

Dr-Light® grubu aydınlatma konusunda, zihinde hayal
edileni tasarım ve kalite kıstaslarını gözeterek doğadan
gelen malzemeler ile en iyi şekilde sentezleyip el işçiliği
ile sertifikalı ürünler olarak hayata geçirmektedir.
Ve uluslararası üretim skalası, güvenilir uzmanlar
ve içten bir ekip ile yerel aydınlatma tasarımlarında
günü takip edip, kaliteli ürünleri erişilebilir bir duruma
getirerek küresel çapta nitelikli hizmet sunmaya devam
etmektedir...

2017 yılından itibaren İstanbul Showroom’unun yanı
sıra; İzmir, Antalya ve Gaziantep’te açtığı ana bayilerle

İstanbul’da merkezi bir konum olan Başakşehir’de
yer alan atölyesinde her biri alanında uzman ve
deneyimli ekibi ile üretimlerinin tüm aşamalarını kendi
bünyesinde gerçekleştiren Dr. Light’ın, belirli ürün
gruplarında TSE, CB ve TÜVRheinland sertifikaları
mevcuttur.

Çözüm Ortağı

Kadınlar

renk uyumu ve şıklığa,
erkekler

teknoloji ve kumandaya bakıyor!
Ailelerin konut tercihlerinde kadınların tercihlerinin ön plana çıktığını söyleyen Häfele
Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Evlerde kadının en çok önem verdiği
konular ise renk uyumu, kullanışlılık ve şıklık. Erkekler ise istekleri konusunda çok netler.
Genelde görmek istedikleri şeyler, dokunmatik ve kumandalı teknolojiler, gardırop içi
aydınlatmalar, çorap ve kravat düzenleyici aksesuarlar” dedi.
Dünya genelinde 120 binin üzerinde ürün seçeneğiyle
faaliyet gösteren Häfele, bugün mobilya ve kapı
aksesuarlarında en önemli şirketlerin başında geliyor.
Mutfak, banyo, mobilya, kapı üreticileri ile konut
ve kamu projelerinin ana tedarikçisi olarak anılan
şirket, son olarak geliştirdiği HäfeleConcept ile evleri
dönüştürmeyi ve daha işlevsel bir yaşam alanı haline
getirmeyi hedefliyor.

Farklılaşan tercihlerle eski lüks yeni standart
oldu
Konut sektöründe yaşanan değişimle beraber
potansiyel alıcıların tercihleri de farklılaşmaya
başladı. Günümüzde artık, küçük dokunuşlar, modern
donanımlar ve hayatı kolaylaştıran aksesuarlar ev
almayı planlayanlar için öncelikli hale geldi. Tüketici,
zamanının çoğunu geçireceği evinde hayatına direkt
olarak dokunan ürünleri aramaya başladı. Farklılaşan
tercihlerle eski lüks, konutta yeni standarda dönüştü.
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HäfeleConcept ile konfor algısını ilk günden ev
sahiplerine yaşatmaya başladıklarını ve tüketicilerin
yaşamsal ihtiyaçlarından yola çıkarak ürün
geliştirdiklerini belirten Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra
Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Evleri küçük dokunuşlarla,
akıllı, kullanışlı ve şık hale getiriyoruz. Aslında
baktığınızda hayatın içinde küçük gözüken ancak, can
sıkan sorunları pratik bir şekilde ortadan kaldırıyoruz.
Banyo aynalarının buğu yapmasını önleyen çözümlerle
konforu bir standart haline getiriyoruz.
Mobilyalara entegre ettiğimiz aydınlatma ve ses
çözümleriyle hem ihtiyaç gideriyor hem de mekâna
şıklık katıyoruz. Aydınlatmayı ve ses sistemlerini
mobilyanın dördüncü boyutu olarak görüyoruz.
Bir kumanda sayesinde mutfak mobilyalarındaki
aydınlatmayı farklı senaryolar şeklinde
tasarlayabiliyoruz. Kullanıcı yemek yaptığı zaman beyaz
ve güçlü ışıkla, yemek yediği zaman daha gün ışığı
tonlarda orta güçte bir ışıkla ve dinlendiği zaman mum
ışığına benzer sarı ışıkla farklı senaryolar oluşturup bir
tuşla bunlar arasında seçim yapabiliyor.

Dar bir alana 50 çift ayakkabı sığdırırken, dönebilmesi
sayesinde aradığınız ayakkabıyı kolayca bulmanızı
sağlayan aksesuarlar geliştirdik. Bugün artık ev
almak isteyenler fayansın veya mermerin kalitesine
bakmaktansa evin hayatlarını kolaylaştıracak
donanımlara sahip olmasını istiyorlar. Biz de son
kullanıcıya devrimsel ve hayata değen çözümlerle
gidiyoruz” diyor.

“Kadının önem verdiği konular renk uyumu,
kullanışlılık ve şıklık”
Ev alıcılarının yüksek beklentileri ve daha seçici
hale gelmesiyle beraber evin içinde kullanılan ve
ihtiyaçlara cevap veren çözüm çeşitliliği de giderek
önem kazanıyor. Evin içinde kullanılan kapı kolundan
kiler sistemine aynı renkte olmasının bir uyum
yaratarak özellikle kadınların seçimlerinde belirleyici
olduğunu, erkeklerin ise nokta atışı yapmayı tercih
ettiğini vurgulayan Uytun, şöyle diyor: “Aile olarak
bir konut almak isteyen veya konutunu yenilemek
isteyen kullanıcıların arasında en belirleyici kişi
kadın. Kadının en çok önem verdiği konular ise renk
uyumu, kullanışlılık ve şıklık. Bizim 11 farklı renkte
oluşturduğumuz aksesuar ürün aileleri kadınların renk
uyumuna dair beklentilerini karşılıyor.
Bununla birlikte yapılan çalışmalar bel ağrısı çekenlerin
büyük kısmının kadın olduğunu gösteriyor. Bizim
amacımız mekanlarda ergonomi ve kullanım kolaylığını
artırmak. Örneğin, bel seviyesinin altındaki tüm
dolapları dışarıya çekilebilir hale getiriyoruz ya da kör
köşeler için bir dokunuşla dışarıya çekilebilen kiler
sistemlerimiz var. Özetle, Häfele ile tasarlanan evlerde
kimse dolabı açmak için iki büklüm olmuyor.
Erkekler ise istekleri konusunda çok netler. Genelde
görmek istedikleri şeyler, dokunmatik ve kumandalı
teknolojiler, gardırop içi aydınlatmalar, çorap ve
kravat düzenleyici aksesuarlar… Artık çoraplarınızı ve
kravatlarınızı düzgün şekilde ve fazla yer kaybetmeden
koyabileceğiniz çekmeceler var, üstelik renkleri
birbirinden dolap içi aydınlatmalar sayesinde kolaylıkla
ayrıştırabiliyorsunuz.”

Türkiye’den dünyaya yayılıyor
Häfele olarak katma değerli ürün üreterek ülke
ekonomisine ve KOBİ’lere destek verdiklerini de işaret
eden Uytun: “Türkiye’de geliştirdiğimiz HäfeleConcept
de uluslararası alanda Halefe Türkiye’nin yıldızını
parlattı. Biz mobilya satmıyoruz ama mobilyanın
detayını tasarlıyoruz. Yani akıllı çözümleri şık ve
sürprizli üretiyoruz. Bir tezgâhınız var diyelim ana
mutfakta, tezgâhın kenarını çekince kayıyor ve yemek
masası haline dönüşüyor, işiniz bittiğinde tekrar
kapatıyorsunuz. Ya da stüdyo daire içinde kullanılan
açık mutfağınız var. Mutfağın tamamen kapanarak
özel tasarım bir mobilya gibi görünmesini sağlıyoruz.
Bu çözümleri bir sistem içerisinde hazır paket olarak
sununca ilk bakışta küçük gibi görünebilecek ince
detaylar konutun ana satış argümanı oluyor” diyor.

Çözüm Ortağı

Rapsel'in
Yolculuğu

Vizyon ile gerçeklik arayışı arasında, yenilikçi ve cesaret dolu bir
yaklaşım… Bu üç odak noktası 1967 yılında kurulmasından bu yana
Rapsel’i simgeledi ve onu dekoratif tasarımda öncü markalardan
biri haline getirdi. Yenilikçi malzemeler, güncel teknoloji ile biraraya
geldi ve işlev, tasarım ve estetik odaklı, devrim niteliğindeki
ürünlerin daimi akışını sağladı…
Rapsel’in ürün yelpazesi özgünlük ve
orijinallik ilkeleriyle oluşturulmuştur.
Uluslararası alanda fikir liderlerinin (80’in
üzerinde dünyaca ünlü tasarımcı), tasarım
ikonlarıyla bir araya gelmesi ile oluşan
Rapsel Koleksiyonu mimarlık ve tasarım
dünyasına yenilikçi bir bakış sunmaktadır.
80’lerde mimarlık ve tasarımın küresel
dilini konuşan bir İtalyan Şirketi olan
Rapsel, 90’larda dünyanın önde gelen
tasarımcıları ve mimarları ile yakın
çalışabilme kabiliyeti sayesinde, oluşan
farklı yaratıcı yaklaşımları harmanlayarak,
tasarım ve işlev konusunda ideal çözümler
geliştirmiştir. 2000’lerde yeni trendlerin
öncüsü olarak, son 30 yılda çağdaş hayatın
evrimine katkıda bulunmuştur. Örneğin
yeni ve avangart ürünlerinin arasında
Matteo Thun tarafından tasarlanmış ultra
hafif Lavasca küvet, Cladia Danelon’un
COCO koltuğu, Marco Pivo’nun Mylos
lavabosu ve Adri Hazebroek’in Cobra
duş sistemi vardır. Bunların her biri,
görenleri düşlerin yaratıldığı heyecanlı
yeni dünyalara götüren, duygu yüklü
tasarımlardır.

www.rapsel.com
56

71 yıllık tecrübenin adı;

ÇAM HALI!

Özgün mağazacılık
anlayışıyla bugün büyük
bir Akdeniz markası olan
Çam Halı, 71. yıldır faaliyet
gösterdiği halı sektöründe
ilk akla gelen isimlerden
biridir. 1949’da halıcılığın
gelişiminde önemli rol
üstlenen Isparta’da
halı üretimi ile sektör
yolculuğuna başlayan
Çam Halı, bu serüveni
toptancılık, ihracatçılık
ve perakendecilik ile
devam ettirerek varlığını
71 yıldır sürdürmenin haklı
gururunu yaşamaktadır.
Müşterilerine sunduğu kaliteli ve kullanışlı halılarla, Antalya başta
olmak üzere Akdeniz Bölgesi’ndeki pek çok ilde güven ve kalite
ile anılan bir marka olmayı başaran Çam Halı,
atadan gelen iş ahlakının ve kalitenin bugüne taşınmasıyla
koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaya devam ediyor.
Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerinin
bu günkü beğeni ve ihtiyaçlarına cevap verebilmenin yanında,
gelecekteki talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda olmayı,
bu doğrultuda en iyi ve kaliteli ürünü, en uygun fiyatlarla sunmayı

ilke edinen Çam Halı, 1949 yılından bugüne, bu doğrultuda
sürdürdüğü şirket politikaları ile bugün Antalya’da sektörünün
öncüleri arasında yer almaktadır.
Hizmet verdiği noktalarda müşterilerinin ilk tercihi olmak ve
bu tercihi memnuniyete dönüştürmek için müşteri ihtiyaçlarını
analiz eden Çam Halı, bu doğrultuda kalite ve uygun fiyat
politikasından ödün vermeden yenilikçi yaklaşımlarla evlere hak
ettiği değeri sunmak için çalışmaktadır.
Tüm Çam Halı ürünleri Sanayi Bakanlığı onaylı garanti belgesi ile
güvence altına alınmakta, mağazalarda beğenilen ürünün evlere
de yakışıp yakışmayacağı endişesine son vermek için; seçilen
ürünleri ücretsiz olarak ulaştırmakta ve müşterinin halısını
evinde deneme olanağı sağlanmaktadır.
Modern ve klasik tarzdaki binlerce çeşit ürün ile her beğeni
ve zevke hitap eden Çam Halı, yaşam alanlarının her
bölümünde kullanabilecek kaliteli, kullanışlı ve şık halıları satışa
sunmaktadır…

Çözüm Ortağı

Mekanlara ruh katan perdelerin mimarı;

LÜTFİYE DİZAYN

Perde sektöründe uzun
yıllardır hizmet vermekte
olan Lütfiye Dizayn,
Lütfiye Özkan tarafından
2000 yılında kurulmuştur.
1987 - 2000 seneleri
arasında çeşitli firmalarda
çalıştıktan sonra kendi
işini kuran Özkan, bugün
sektördeki başarılı
çalışmalarıyla anılıyor ve
Lütfiye Dizayn markası
adı altında faaliyetlerine
devam ediyor...

Ev, otel, hastane, ofis, yat, kısacası perde, döşemelik
kumaş ve aksesuarların olduğu tüm mekanlarda, yerli
ve ithal olmak üzere A+ grup kumaş ve aksesuarları da
kapsayan çok geniş ürün kartela setleri ile çok sayıda
seçenek sunan Lütfiye Dizayn, konusunda her ihtiyaca
cevap verebilen uzman kadrosu, zamanında ve eksiksiz
iş teslimi ile de müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet
anlayışıyla yol alıyor.
Perdenin mekana ruh katan, dekorasyonu tamamlayan,
takıldığı anda yaşam alanı havasını oluşturan unsurların
başında geldiğine inandığını belirten Lütfiye Özkan,
aynı zamanda perdenin kullanışlı olmasının ve insanın
hayatına kolaylık sağlamasının gerekliliğine dikkat
çekiyor. Bu nedenle de perde ve stor mekanizmalarının
fonksiyonelliğini ön planda tuttuklarını ifade ediyor.
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Lütfiye Özkan işi konudaki görüşlerini; “Perdenin
mekanı tamamlaması için renkleri bilmek, kumaşı
kaliteli kullanmak aynı zamanda kusursuz bir işçilik ve
montaj ile birleştirmek gerekir. Çok severek yaptığım
bu işte ilkem; doğru ve titiz iş çıkarmak ve aynı
zamanda müşteri memnuniyeti sağlamak için ihtiyaçları
ve beklentileri çok iyi belirlemektir. Sektörümüzde
son zamanlarda her şeyi hazır, içi tamamen döşenmiş
mekanlar yüksek rağbet görüyor. Muhteşem teknolojik
siteleri, son derece modern konseptleri ile bize daha
çok hayal etmek ve kendimizi yenileme fırsatı sağlayan
Fenix Yapı ile bu kulvarda buluşmaktan son derece
mutluluk duyuyor, kendilerine teşekkür ediyorum.”
sözleriyle ifade ediyor.

1976’dan beri...
Antalya’nın Markası
Antalya’nın Pastacısı

ÖZLEM PASTANELERİ

Bir aile şirketi olan Okumuşoğulları Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin temelleri Rize Çamlıhemşin
doğumlu Yaşar Okumuşoğlu tarafından 1976’da Antalya’da atılmıştır. Dört kuşaktır pastane ve
unlu mamuller sektöründe hizmet vermiş, Rusya’ya kadar hizmet götürmüş Okumuşoğulları
ailesi, bu asırlık bilgi ve birikimi ile Antalya’da Özlem Pastanesi markasını yaratmıştır. Bugün
bu markanın temsilcisi olarak Tarkan, Bora, Levent, Şakir ve Volkan Okumuşoğlu kardeşler
yeniliklerlebesledikleri 3 şubede faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.
Özlem Pastaneleri bugün Kırcami Mahallesi’nde
bir ve Meltem Mahallesi’nde iki olmak üzere
toplam 3 şubede hizmet vermeye devam
etmektedir. Üretimde ve satışta son derece
hijyen koşullarda, teknolojiyi takip eden, yeniliğe
açık, müşteri memnuniyetini ilke edinmiş bir
anlayışla ve profesyonel bir kadro ile üretim
yapmaktadır. Özlem Pastaneleri’nde; yaş pasta,
kuru pasta, börek, mayalı üretimler, tatlı ve
dondurma gibi ürünler, her biri kendi alanında
profesyonel bir usta ve özel ekibi tarafından
kendilerine ayrılmış, ayrı ayrı alanlarda özenle
üretim yapmaktadır.
Birimlerin ve üretici ekibin ayrı ayrı oluşturulması
ile kalite bozulmadan üretim arttırılarak şube
sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
Ürün gurupları içerisinde yer alan; yaş pastalar,
kuru pastalar, çikolata ve şekerlemeler,
dondurma, sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar, poğaça
ve börekler, ekmeklerin yanı sıra, doğum
günleri, düğün, nişan ve özel gün kutlamaları
için siparişle 3D pastalar, çocuklar için oyuncaklı
pastalar, yetişkinler için özel tasarımlı pastalar,
şeker hamurundan doğum günü pastaları ve özel
günler için kurabiyeler de üretilmektedir.
www.ozlempastanesi.com.tr

Yaşam

ODA KOKULARI
VAZGEÇİLMEZİMİZ…

Araştırmalar son beş yılda oda kokusu
pazarının önemli bir ivme kazandığını ve
2026 da küresel oda kokusu pazarının
7,96 milyon ABD dolarına ulaşan bir ciro
yakalayacağını gösteriyor. Türkiye’de oda
ve ortam kokusu pazarını değerlendiren
Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi
Okuyucu müşteri tercihlerinin son beş yılda
büyük bir değişim gösterdiğini ve insanların
yaşadıkları mekanların güzel kokmasını artık
bir ihtiyaç olarak gördüklerini söyledi.
Hafızamızın ve koku alma duygumuzun birbirine bağlı
olması, kokularla aramızdaki ilişkisi güçlendiriyor.
Bazı kokular bize çocukluğumuzu anımsatırken,
bazıları huzur bazılarıyla enerji hissetmemize sebep
oluyor. Tıpkı kullandığımız parfüm gibi, evlerimizin ve
yaşadığımız mekanların da ihtiyacımız olan kokuyu
taşımasını istiyoruz. Küresel Araştırmalar son beş
yılda oda kokusu pazarının önemli bir ivme kazandığını
ve 2026 da küresel oda kokusu pazarının 7,96 milyon
ABD dolarına ulaşan bir ciro yakalayacağını gösteriyor.
(Kaynak: Fortune İnsights) Türk tüketiciler de küresel
görüntüye uyumlu bir eğilim gösteriyorlar. Herkese her
keseye uygun oda kokuları, farklı kullanım formlarıyla
sadece kozmetik mağazalarında değil, süpermarket
raflarında da satışa sunuluyor.

İyi hissetmek için güzel kokulara ihtiyaç
duyuyoruz.
Türkiye’de oda ve ortam kokusu pazarını değerlendiren
Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu,
tüketicinin oda ve ortam kokularıyla ilgili bu eğiliminin
son beş yılda büyük bir hız kazandığını, bu eğilimin
önemli nedenlerinden birinin insanların kendilerini iyi
hissetme ihtiyacı olduğunu söyledi. Okuyucu, “ARGE
çalışmalarımızı yürütürken uzmanların görüşlerinden
ve tüketici ihtiyaçları ile ilgili araştırmaları esas
alıyoruz. Uzmanlar, oda kokusu pazarındaki bu hızlı
büyümenin insanların moral ve motivasyon ihtiyacı ile
bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. Bundan beş sene
öncesine kadar lüks sayılan oda ve ortam kokuları artık
hemen her kesimde insanın ihtiyaç olarak gördüğü
ürünler halini aldı. İnsanlar koşullar gereği her an güzel
kokan yerlere gidemeyebiliyor ama o kokuları evlerinde
hissetmekten mutluluk duyuyorlar.

Koku tercihleri ülkeler arasında değişiyor
Loris Parfüm tüketicilere yurt içinde ve dışında
toplam 400’den fazla mağaza ile ulaşıyor. Oda ve
ortam kokularına yönelik taleplerin ülkeden ülkeye
farklılık gösterebildiğini belirten Fehmi Okuyucu,
“Türkiye’de sandal, lavanta, bahar, mango gibi oda
kokuları yoğunluklu tercih edilirken, Avrupa’daki
mağazalarımızda paçuli, bergamot, sakız, pudra ve
angel gibi oda kokuları daha fazla talep görebiliyor.
Kültürün koku seçimi üzerinde önemli bir etkisi var.
Bazı ülkelerde insanlar yeni ve modern kokuları tercih
ederken bazılarında daha klasik oda kokuları çok
satılıyor.”
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50 çeşit oda kokusu
Loris Parfüm Türkiye ve dünya pazarına yönelik zengin
bir oda ve ortam kokusu koleksiyonuna sahip. 50’yi
aşkın çeşit oda ve ortam kokusu, satış noktalarının
lokasyonu, ülkeler ve mevsimler arası değişimler
de dikkate alınarak tüketiciye sunuluyor. Koku
kombinasyonları hem trendlere hem de aromaterapik
etkilere bağlı olarak oluşturuluyor. Mağazalarda
satılacak oda ve ortam kokularının seçimlerinde hem
satış eğilimleri hem de koku uzmanlarının görüşleri
dikkate alınıyor. Üretim, insan ve çevre sağlığı
kriterlerini ön planda tutan titiz AB standartları başta
olmak üzere tüm kalite standartlarına uygun olarak
gerçekleşiyor.

Lavanta stresi azaltıyor, sandal
konsantrasyonu artırıyor
İnsanlar oda kokusu seçiminde, bilinçli veya bilinçsiz
olarak hafızalarında yer eden anılardan etkileniyorlar.
Örneğin bir gül kokusu, çocukluktan gelen bir anıya
bağlı olarak bazı insanlara mutluluk bazılarına ise hüzün
verebiliyor. Bazı kokular ise stresi azaltmak, dinginlik
sağlamak, konsantrasyonu artırmak veya enerji vermek
gibi aromaterapik özelliklere sahip. Lavanta içeren oda
ve ortam kokuları, dinginlik artıran ve stres azaltan bir
etki gösterirken, sandal ağacı aroması konsantrasyonu
artırıyor, mango, çilek, kavun gibi meyve kokuları ise
insana neşe ve canlılık katıyor.

LAMİNE CAM

VİRÜSLERLE ARANIZA MESAFE KOYUYOR
Türkiye düz cam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi Şişecam
Düzcam, emniyet ve güvenlik camı Şişecam Lamine Cam ile Covid-19 sürecinde
hem sosyal mesafenin korunmasına yardımcı oluyor hem de hijyen koşullarının
sürdürülmesine katkı sunarak virüslerin yayılma riskinin azaltılmasına olanak
sağlıyor. Günlük yaşamın her alanında kullanılan Şişecam Lamine Cam, Covid-19
sürecinde de hastaneler, bankalar, ofisler, okullar ve birçok alanda ara bölme
camı olarak tercih ediliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs
(COVID-19) salgınıyla beraber hem sosyal mesafe hem
de hijyen koşulları ön plana çıktı. Şişecam Düzcam’ın
emniyet ve güvenlik camı Şişecam Lamine Cam
normalleşme sürecinde hem sosyal mesafenin hem
de hijyen koşullarının sürdürülmesine katkı sağlıyor.
Hastanelerde, bankalarda, ofislerde, okullarda ve
bunun gibi birçok ortak yaşam alanında ara bölme
camı olarak tercih edilen Şişecam Lamine Cam, sosyal
mesafenin korunmasına yardımcı olurken bir yandan da
virüsün yayılma riskinin azaltılmasına olanak sağlıyor.
Aynı zamanda yaşam alanlarının daha fazla gün ışığı
almasını sağlayarak hem psikolojik hem de fizyolojik
anlamda daha sağlıklı bir ortamda kalma avantajını
yaratıyor.
Sosyal mesafenin korunmasının hayatın yeni normali
haline geldiği Covid-19 döneminde, Şişecam Lamine
Cam, şeffaf ve dayanıklı yapısı ile doğa dostu, daha
şık ve uzun süreli bir çözüm sunuyor. İki veya daha

fazla cam plakanın özel bağlayıcı poli vinil bütiral
(PVB) tabakalar yardımıyla, ısı ve basınç altında
birleştirilmesiyle üretilen Şişecam Lamine Cam
kullanım amacına göre birçok avantaj sunuyor.
Şişecam Lamine Cam, kırılması halinde cam parçaları
PVB ara katmanları tarafından yerinde tutularak,
çarpma sonucu oluşan kazalarda yaralanma riskini
en aza indirgiyor. Bu özelliğiyle dışarıdan gelebilecek
darbelere karşı güvenlik sağlıyor. Taş ve sopa gibi
araçlarla yapılan saldırı ve hırsızlık girişimlerinde, içeri
girişleri önleyip, geciktiriyor. Balkon ve merdiven
korkuluklarında kullanılarak aşağı düşme gibi olası
kazaları önlüyor. Şişecam Düzcam’ın daha şeffaf bir
görüntüye sahip olan düşük demirli emniyet ve güvenlik
camı Şişecam Ultra Clear Lamine Cam ise arkasında
sergilenen objeleri daha canlı ve gerçek renklerinde
göstererek özellikle vitrin gibi kullanım alanlarında
tercih ediliyor.
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İSKANDİNAV STİLİNİN
SADELİĞİ VE ÖZGÜN ÇİZGİLER

Done by Deer,tasarladığı birbirinden sevimli ve
kullanışlı ürünlerle bebeklerin tüm ihtiyaçlarını
karşılıyor.Tasarımlarıyla çocukların hayal gücünü
harekete geçirirken ev için kullanışlı ve modern alanlar
yaratmanıza olanak tanıyor.

Modern, sade İskandinav tasarımını çocuklar için keyifli
ve eğlenceli özellikler ile birleştiren Done by Deer, her bir
ürününü kusursuz kılmak için yenilikçi tasarımı, güvenliği ve
soft renklerin cesur kullanımını birleştiriyor.
Kendine özgü çizgileri İskandinav stili ile harmanlayan Done
by Deer’in tasarım ekibi, her bir detay üzerinde incelikle
çalışmaktadır ve modern tasarım trendlerini belirleyerek
bunların yalnızca çocukların hayal gücünü harekete
geçirmesiyle yetinmeyip aynı zamanda ev yaşamında
kullanışlı, modern tasarım parçaları haline dönüştürülmesinde
özel bir yeteneğe sahiptir.
Her bir ürünü %100 dost canlısı olan ve sıkı Avrupa güvenlik
standartlarına uymak için detaylı testlerden geçirilen Done by
Deer, üretim felsefesinden taviz vermeyerek her bir üründe
miniklerin konforunu ve güvenliğini desteklemeyi amaçlıyor.
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ÖMÜR BOYU
DESEN GARANTİSİ

“SIR”DA
SAKLI

Porselen sektörünün öncü markası ve üreticisi Porland, sır
içi ve sır altı üretim tekniğI ile ürettiği porselen ürünlerini
ömür boyu desen çıkmama garantisi ile kullanıcılarla
buluşturuyor. Porland’ın 1996 yılından bu yana en güncel
teknolojileri kullanarak, özgün üretim yöntemleriyle
ürettiği bu ürünlerin renkleri ve desenleri bozulmuyor,
aşınmıyor ve hep aynı görünümünde kalarak ömürlük
kullanım sağlıyor.

Türkiye’nin lider porselen üreticisi Porland, bir ilke daha imza atarak
porselene bir ömürlük kullanım özelliğini getiriyor. Geniş ürün
yelpazesinde sır içi ve sır altı üretim tekniği ile ürettiği koleksiyon
ürünlerini “Ömür boyu desen çıkmama garantisi” ile kullanıcılarıyla
buluşturan marka, porselenin zamansız ruhunu renk ve desenlerine de
yansıtıyor.
Porland’ın ömür boyu desen çıkmama garantisi ile sunduğu porselen
ürünlerin desenleri 1996 yılından bu yana güncel teknolojilerle entegre
ettiği özel tekniklerle uygulanıyor. Yüksek ısıda fırınlanan bu özel ürünler,
Porland’ın özgün uygulama teknikleriyle porselene parlaklığını veren
camsı yüzeyin yani sırrın tamamen içine gömülüyor ve ömür boyu renk
ve desenlerin aynı görünümde kalmasını sağlıyor. Ömür boyu desen
çıkmama garantisi altındaki ürünler bulaşık makinesi, fırın ve mikro
dalga fırınlarda da gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.

YATAK
ODALARINDA

SONBAHAR
STİLİ
Evin en özel alanlarını
tasarımlarıyla adeta baştan
yaratan Valeron, yepyeni
nevresim koleksiyonuyla
göz dolduruyor. Lissandra
Nevresim Koleksiyonu ile
lüksü yeniden yorumlayan
Valeron, yaşam alanlarına şık
ve zarif bir tasarım sunuyor.

Yenilikçi ve yaratıcı
koleksiyonlarıyla
yatak odalarına
lüks bir dokunuş
yapan Valeron,
mevsim trendlerinin
inceliklerini yansıtan
koleksiyonlarıyla
evlere zarif bir
dokunuş katıyor.
Valeron Lissandra
Nevresim
Koleksiyonu, özel
rengi, dokusu ve
çiçeklerle süslü
desenleriyle lüks bir
yatak odası stili için
kusursuz bir alternatif
oluşturuyor.
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DEKORATİF
MUMLUK YAPIMI

Mumlar, bulunduğu ortama şıklık ve sıcaklık katan dekoratif aksesuarlardan biridir.
Bahçenizin, balkonunuzun ya da evinizin bir köşesine şık ve dekoratif mumluk yaparak siz
de ortama ayrı bir ambiyans katabilirsiniz. Dokunduğu yaşam alanlarına renk katan Tekzen,
yapımı oldukça basit ve bir o kadar da şık ‘Fileden Dekoratif Mumluk’ yapımının detaylarını
paylaşıyor.
Yapacağınız küçük dokunuşlar ile ev dekorasyonunuza
şıklık katacak ve ortama farklılık kazandıracak detaylarla
eşyalarınızda bambaşka bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Ilık bir havada bahçenizde akşam kahvenizi
yudumlarken size eşlik edecek dekoratif bir mumluk iyi
bir fikir olabilir. Hem yapımı kolay hem de çok şık duran
bu mumluklar yaşam alanınıza renk katacak.
Evde yapabileceğiniz Kendin Yap-DIY (Do It Yourself)
tasarımı ile evinizi, çalışma ortamınızı, bahçenizi
ya da evinizin bir köşesini kişileştirerek gününüzü
keyiflendirebilirsiniz.
İşte size Tekzen’den evinizi, çalışma ortamınızı,
bahçenizi ya da evinizin bir köşesini keyiflendirecek bir
öneri; Fileden Dekoratif Mumluk Yapımı.

İhtiyacınız olan malzemeler;
1. Cam Kavanoz
2. Saksı altı
3. Mum
4. File
5. Mumların etrafına yerleştireceğiniz dekoratif taşlar…
Mumları kavanozların içine koyarak dekoratif
mumluk yapımına başlayabilirsiniz. Dekoratif taşları
mumun etrafına yerleştirin. Dilerseniz renkli taşlar
da kullanabilirsiniz. Kavanozlarınızı saksı tabaklarına
oturtun. Saksı tabaklarında kalan boş kısımları da
taşlarla doldurabilirsiniz. Fileleri yayarak içlerine
kavanozları yerleştirin. İşte dekoratif mumluğunuz hazır!
Filenin üst kısmını birleştirerek bahçenizdeki ağaca,
balkonunuza ya da evinizin bir köşesine asabilirsiniz.

64

Mimari Tasarım

YENİ NORMALDE
BÜYÜK
ŞEHİRLERDE

BİYOFİLİK
TASARIM

DÖNEMİ BAŞLIYOR
Evlerde kapalı kaldığımız süreç,
çalışma ve yaşam alanlarımızı
tek bir çatı altında topladı.
Karantina dönemi evlerimizin
tasarım boyutuna yenilikler
getirdi. Ruh halleri bozulan
ve çıkmaza girenler çareyi
değişimde buldu. Bu süreçte
en çok dikkat çeken tasarım
modeli ise doğa ile iç içe olma
hissi yaratacak (biyofilik) oldu.
Uzmanlar da yeni normalde ev
ortamında hijyen koşuluna ve
renk tonuna dikkat edilmesi
uyarısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, evlerin
kişiler için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Evlerde
kapalı kaldığımız süre boyunca, yaşanılan mekanların
ruh halini ve çalışma kabiliyetini nasıl etkilediği
görüldü. Tasarımın hayata neşe ve anlam katmadaki
gücünün farkına varıldığı bu süreçte iç mekanların
geçici birtakım farklı aktivitelere uyum sağlayabilecek
esneklikte tasarlanmış olması gerektiği fark edildi.
Evine daha çok vakit ayırmaya başlayanlar öncelikle
ruh hallerine iyi gelmesi için doğa ile iç içe olma hissi
yaratacak (biyofilik) tasarım modelini tercih etti.
Kişilere uzmanlar tarafından da yeni ev ortamlarında
hijyene ve kullanılacak renk tonlarına dikkat edilmesi
uyarısını yaptı.

Doğayla iç içe olma hissi önem kazanıyor
Görünen o ki; bu yaşanan olağanüstü dönem,
gelecekte mekân tasarlama şeklimizi fazlasıyla
etkileyecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğr.
Gör. Gaye Kepiç, kişisel güvenlik ve sağlık kaygılarının
öne çıktığı düşünüldüğünde, insani ihtiyaçlarını ilk
sıraya koyan tasarım uzmanlarının yeni savunma
alanlarımızı yaratmanın yollarını aradığını söyledi.
Kepiç, “Sıcak, kucaklayıcı bir yaklaşımla zorluk ve
endişeleri azaltacak rahatlatıcı, eğlenceli mekanlar
tasarlamak duygusal ve fiziksel refahımız için son
derece önemli olacak. Instagramlanabilir olandan
ziyade ihtiyaca yönelik mekanlar önem kazanacak.

Görsel etki yerini kullanıcının kişisel mekândeneyimi
ve ihtiyaca bırakacak. Aynı zamanda dünyanın durması
çevresel ve iklimsel koşullar üzerinde olumlu etkiler
yaratacak. Karbon ayak izimiz azalacak. Daha güvenli
ve sağlıklı mekanlar tasarlama isteği, çevre konusunda
daha bilinçli tercihler yapmayı beraberinde getirecek.
Evlerimizi tasarlarken çevre bilincine sahip yeni bir
farkındalıkla, doğal günışığı, kaliteli malzemeler, sağlıklı
iç mekân, hava kalitesi ve yaşanabilir dış mekanlar
hedeflenecek. Özellikle büyük şehirde yasayan insanlar
doğaya, güneş ışığına ve temiz havaya daha çok
ihtiyaç duyacak. Bu nedenle doğa ile içiçe olma hissi
yaratacak(biyofilik) tasarımlara yönelecekler” dedi.

Çalışma ve yaşam ortak alan olacak
Salgın dolayısı ile huzursuzluk, kaygı ve keder gibi
duygularla boğuşan kişiler güven veren ve uygun
renk tonlarıyla tasarlanan yalın mekanlarda iç huzuru
yakalayabilecek diyen Öğr. Gör. Gaye Kepiç, şöyle
devam etti: “Hijyen koşullarını sağlamaya yardımcı
mikrop ve virüslerin uzun zaman barınmasına izin
vermeyecek az gözenekli malzemeler ile temizliği
kolay yüzeyler öne çıkacak. Tasarımcılar, iç ortamda
aydınlatma, malzeme, ses ve akustiği doğru kullanarak
ruh sağlığını olumlu yönde etkileyebilecek dokunuşlar
yapacak. Günümüz karantina kültürünün bir sonucu
olarak çalışma ve yaşama mekanları gibi farklı
kullanımlar gerektiren mekanlar iç içe geçecek.
Bunun bir sonucu olarak evlerde mekanlar daha
esnek hale gelecek. Evde güzel ve işlevsel bir ofisi
nasıl yaratılabileceğimize dair yapılacak yeniden
değerlendirme ile sanal ve fiziksel ortamlar birleşmek
durumunda kalacak. Bu nedenle evlerde video ve
konferans görüşmelerin sağlıklı yapılabilmesi için
boğuk ya da yankılanan ses, sert ya da yetersiz ışık gibi
problemleri ortadan kaldıracak doğru fiziksel koşullar
sağlanacak şekilde kurgulanacak.”
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Guide

Sağlık Merkezleri
Fizikalya Tıp Merkezi

0242 316 66 44

Medical Park

0242 314 34 34

Memorial

0242 314 66 66

Ofm Hastanesi

444 5 007

Medstar

0242 310 92 92

Orbit Tıp Merkezi

0242 243 93 93

Yaşam Hastanesi

0242 310 80 80

Dünya Göz

444 4 469

Oteller & Restaurantlar
AVM’ler

Asmani Restaurant

0242 316 20 21

Akra Barut

0242 310 99 99

Agora AVM

0242 333 07 00

Big Man

0242 244 46 36

Erasta

0242 345 35 40

Club Hotel Sera

0242 349 34 34

Carrefour SA

0242 324 01 76

Il Vicino

0242 247 60 15

Deepo

0242 340 54 70

Günaydın Restaurant

0242 323 89 89

MarkAntalya

0242 244 66 66

Lara Balık

0242 313 13 99

5M Migros

0242 230 11 10

7 Mehmet Restaurant

0242 238 52 00

Novamall

0242 742 15 18

Midpoint

0242 324 12 35

Laura

0242 323 66 29

Nar Beach Bistro

0242 247 68 68

Özdilek AVM

0242 334 33 99

Pablito Bistro

0242 316 20 40

SheMall

0242 323 47 47

Pio Gastro Bar & Bistro

0242 247 60 15

Terracity

0242 318 18 18

Ramada Plaza

0242 249 11 11

Mall of Antalya

0242 340 54 70

Rixos Downtown

0242 249 49 49

Seraser Restaurant

0242 247 60 15

Sunis Hotel Su

0242 249 07 00

Türk Kahvesi

0242 316 54 64

Turgay Et Lokantası

0242 324 30 60

SPA & Spor Merkezleri
Das SPA

0242 323 83 23

The Marmara Antalya

0242 249 36 00

The Lifeco

0242 316 68 45

Tuvana Hotel

0242 247 60 15

MC Sport Studio

0242 312 12 36

Z-Min Home

0242 316 19 55

Power Plate Studio

0242 316 67 60

SensingBodyAcademy 0533 055 53 96
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