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New Designs

2015 Yılına
Gentaş’lı Renkler
2015'e özgü 40'a yakın yeni rengimiz ile toplamda 500'ü aşkın 
renk ve desenimizle yaşamınıza renk katmaya devam ediyoruz.  
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ÜSTÜN KALiTEDE 
TEKNOLOJiK 
YAPlLAR

Tevfik Fikret Cad. Dereboyu Sok. No:13 K:3 D:17

Dumankaya Flex Ataşehir/İSTANBUL

 Tel/Faks:  • E-mail:0216 420 99 49  info@marssyapi.com

www.marssyapi.com

Üstün kalitede teknolojik yapı malzemelerinin 
günümüzün çağdaş mimari projelerinde yer almaları 
için her geçen gün gelişerek ve büyüyerek çalışıyoruz.

YAPI VE CEPHE SİSTEMLERİ



Sander Aksesuar Sistemleri, WC kabin sistemlerinin ana kalemi olan aksesuarları 
ve bağlantı elemanlarını ihtiyaç duyulan tüm gereksinimleri göz önünde 

bulundurarak Avrupa normlarına göre üretmektedir.

Sander Kabin Aksesuar Sanayi ve Dış Tic.Ltd. Şti.
Cendere Caddesi Ayazma Yolu No:8 Kâğıthane / İstanbul /TÜRKİYE
T: 0212 295 46 40 / F: 0212 295 46 50 / G: 0533 598 27 09

Dünya’ya Dünyanın Parçasını 

ÜRETİYORUZ! 

sander.com.tr
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A K S E S U A R

WC KABİN AKSESUARLARI
CUBICLE ACCESSORIES
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Geride bıraktığımız 2014 yılının etrafımızı saran ateş 

çemberi ve geçtiğimiz seçim ortamına rağmen son çeyreğe 

kadar sektörümüz ve şirketimiz açısından oldukça iyi geçtiği 

söylenebilir. Ancak son çeyrekten itibaren ülkemizde ve 

başta Avrupa olmak üzere dünya ülkelerinde yaşanan 

istikrarsız ortamlar, tüm sektörleri olumsuz etkilemeye 

başladı. 2015 yılının ortalarına kadar süreceğini tahmin 

ettiğim olumsuz koşullar bizim sektörümüzü ve tüm 

sektörleri olumsuz etkilemeye devam edecektir. Yıl 

ortasında yapılacak genel seçimlerden sonra iç piyasaların 

kendine gelmeye başlayacağı ümidindeyim.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz satışların %50'sini ihracat 

rakamları oluşturmuştur. 2015 yılında da bu oranların 

gerçekleşmesi en büyük temennimizdir.

Tüm sektörlerin olduğu gibi bizim sektörümüzün de başlıca 

sıkıntıları uzun vadeli satışlar ve tahsilattaki zorluklardır. Bu 

yüzden firmaların ihracat çıtalarını yükseltmesi gerekir. Zira 

nakit sıkıntılarını aşmanın tek yolu budur diye düşünüyorum. 

Her şeye rağmen 2014 yılında yakaladığımız ihracat atağını 

bu yıl da devam ettirmeyi, %50'lerin üzerinde ihracat 

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Gerek yurt içinde gerekse 

yurt dışında yaptığımız ilave yatırımlarla arzu ettiğimiz ciro 

hedeflerine ulaşmayı hedefliyoruz.

Hükümetimizden esnafın ve sanayicinin önünü açacak, 

nefes aldıracak hamleler yapmasını bekliyoruz. Öncelikle bu 

dönemde sanayi hammaddesinin üzerindeki yüksek KKDF 

yükünün kaldırılmasını önemle beklemekteyiz.

Banka faizlerinin indirilmesi, kredilerin kullanılabilir hale 

gelmesi iş çevrelerini rahatlatacaktır. Yüksek faiz oranları 

hem dar gelirli vatandaşlarımızı hem de iş âlemini olumsuz 

etkilemektedir.

Her şeye rağmen dünyaya baktığımızda etrafımızda dönen 

olumsuz koşullarda Türkiye, vatandaşına ve dostlarıma ümit 

verecek havasını muhafaza edecektir. Bizler de ülkemizin 

bugününden ve geleceğinden her zaman ümitliyiz.

Ekonomiyi canlı tutan üretimi, istihdamı ve ihracatı ön 

planda gözeten ülkeler daima öne çıkmaktadır.

Ülkemizde yapılmakta olan özellikle ulaşımı kolaylaştırıcı 

büyük yatırımlar, geleceğin büyük Türkiye'si için çok 

önemlidir. Gentaş Grup olarak tüm ekibimize 2014 yılı 

çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, 2015 yılında başarılı 

çalışmalar diliyorum.

www.gentas.com.tr // Yıl 3 // Sayı 10

Ahmet Kahraman // Gentaş Grup Yön. Kur. Bşk. - Genel Müdür

“

“Ekonomiyi canlı tutan 
üretimi, istihdamı ve ihracatı ön 
planda gözeten ülkeler 
daima öne çıkmaktadır.
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Drop Banyo Mobilyası, su damlasının doğadaki müthiş 

döngüsünden ilham alıyor. Büyük okyanuslarda,  engin 

denizlerde, göllerde ya da nehirlerde yaşayan her bir su 

damlası, zamanı gelince güneşin etkisiyle gökyüzüne 

yolculuk ediyor. Bir bulut olup özgürce rüzgârla dans eden su 

damlaları yeterli soğukluğa ulaşınca, bazen bir yağmur 

damlası bazen de eşsiz bir kar tanesi formunda yeryüzüne 

geri geliyor. Su damlasının hiç bitmeyen mistik yolculuğu 

böylece sürüp gidiyor. Doğanın bu müthiş döngüsünden 

esinlenerek tasarlanan Drop Banyo Mobilyası, sıradan 

banyolara eşsiz bir hava getiriyor.  

Creavit Drop Banyo Mobilyası'yla evin rehabilite merkezi 

haline gelen banyolar, dinç bir yaşam için daha fazla vakit 

geçirilebilecek alanlara dönüşüyor. İlhamını su damlasından 

alan Drop Banyo Mobilyası, 130 cm'lik boy dolabı, 72 cm'lik 

led ayna ve 120 cm'lik alt modülden oluşuyor. Su damlasının 

eşsiz formu tasarımın çıkış noktasını oluşturuyor. Su damlası 

formundaki ledli ayna, yine damla formundaki lavaboyla 

tamamlanıyor. Geniş çekmeceleriyle ve boy dolabıyla 

banyonuzdaki dolap ihtiyacını en işlevsel biçimde karşılayan 

bu kişilikli ürün, banyodan beklentisi yüksek olanların 

imdadına yetişiyor.  Gövdesinde kullanılan parlak beyaz lake; 

kapaklarda kullanılan gri, altın ve gümüş desenli renk 

seçenekleriyle tamamlanıyor. Evlerimize doğanın sonsuz 

enerjisini taşıyan Drop Banyo Mobilyası, uyumlu lavabo ve 

armatürle kullanıldığında banyolarda muhteşem bir bütünlük 

yakalıyor. 

Creavit'in Su Damlası 
Drop Banyo Mobilyası 

“Banyo bu tarafta” sloganıyla keyif veren banyolar tasarlayan Creavit'ten yeni bir 

banyo mobilyası geliyor. “Su damlası” anlamına gelen Drop Banyo Mobilyası, suyun 

mucizevi yaşam enerjisini banyolara taşıyor. Yaşam kaynağımız olan suyun tılsımı, 

Creavit'le banyolarımıza girerek hayatımızı ve algılarımızı değiştiriyor. 

www.gentas.com.tr // Yıl 3 // Sayı 10
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MOSFED (Mobilya Sanayicileri ve İş 

Adamları Dernekleri Federasyonu) 

tarafından 29 Ocak 2015 akşamı WOW 

Otel'de gerçekleştirilen MOSFED Gala 

Programı'na 1.500'e yakın sektör 

temsilcisi katıldı. Büyük bir coşku içinde 

gerçekleştirilen Gala Programı'nın 

misafirleri kadar protokol katılımı da 

oldukça zengindi. 

Geceye, İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak, İstanbul 

Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Sanayi 

Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, MÜSİAD 3. Dönem Başkanı 

Doç. Dr. Ömer Bolat ve birçok sektör dernek başkanı 

katıldı. 

GENTAŞ GRUP 
MOSFED GALA GECESiNE 
SPONSOR OLDU

MOSFED'in Kurucu Başkanı Ahmet Güleç ve Federasyon’u 

oluşturan başkanların takdimi ile başlayan gecede, 

Federasyon’un kuruluş süreci, sektörün hedefleri ve 

gelecek yıl için planlanan stratejileri konuklarla paylaşıldı. 

Programın son bölümünde ise ünlü İtalyan tasarımcı 

Rodrigo Rodriques, tasarım, inovasyon ve odaklanma 

konularında önemli mesajlar verdi. Özellikle sektörün 

tasarım için Türkiye'nin kendi topraklarında barınan 

kültürü kullanması, bu kaynaklardan beslenmesi ve 

tasarımın Türkiye tasarımı olması gerektiğinin altını çizdi. 

Gentaş Grup, MOSFED tarafından düzenlenen Gala 

Programı'na altın sponsor olarak destek verdi. Fuaye 

alanında kendilerine tahsis edilen stantta Gentaş Grup, 

geceye katılan davetlilere ürünleri ve çalışmalarıyla ilgili 

bilgiler verdi. Gecenin sonunda tüm sponsor firmalara 

vermiş oldukları destekler için plaket takdim edildi. Gentaş 

Grup adına plaketi Gentaş Grup İcra Kurulu Başkanı Orhan 

Kahraman aldı. 

Strong partners for the Turkish market

Türkiye pazarı için güçlü ortaklar
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Arhan Ahşap, 100'e yakın personeli ile İstanbul ve İnegöl'de 

yer alan iki üretim tesisinde hizmet veriyor. 

Ürün tasarımı, projelendirme ve danışmanlık hizmetleri 

sunan Arhan Ahşap, tüm iç mekân mobilyaları ve bunlara 

bağlı cam, paslanmaz, akrilik, solid yüzeylerin bağıl 

komponentlerle birleştirilmesinde; ayrıca tüm dış mekân 

ağaç işleri, dış cephe ve deck imalatı, ahşap bina inşaatı ve 

çeşitli ağaç uygulamalarında uzman ve deneyimli kadrosu 

ile hizmet vermektedir.  

Birçok başarılı projeye imza atan Arhan Ahşap, üretimde 

gelişim ve değişimi kendisine ilke edinerek kaliteden ödün 

vermeyen yapısıyla daha pek çok başarıya yıllar içerisinde 

imza atmak hedefiyle sektörde hizmet vermeye devam 

ediyor.

ARHAN AHŞAP 
MOBİLYA İNŞAAT LTD. ŞTİ.

www.gentas.com.tr // Yıl 3 // Sayı 10

Cenk Ertutkun, Hüseyin Şahin ve İsmail Tanhan tarafından üç ortaklı bir firma 

olarak 2012 yılında kurulan Arhan Ahşap, başta hastane projeleri olmak üzere, 

okul, cami, konut, mağaza gibi alanların tasarımı alanında hizmet veriyor. 

Yapmış olduğu uygulamalar ile sektörde hızlı adımlarla ilerleyen Arhan Ahşap,  

gerçekleştirdiği projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor.  

ARHAN AHŞAP İMZASINI TAŞIYAN 

BAŞLICA PROJELER

• Acıbadem Atakent Hastanesi  

• Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü

• Acıbadem Bodrum Hastanesi 

• Acıbadem Bursa Hastanesi Renovasyonu 

• Uludağ Dağ Evleri Projesi 

• Acıbadem Hastanesi Zekeriyaköy Polikliniği

• Acıbadem Hastanesi Bakırköy Yaşlı Bakım Evi 

• Bodrum Kerem Aydınlar Camii

• Arapgir Kerem Aydınlar Lisesi 

Acıbadem Atakent Hastanesi Acıbadem Bodrum Hastanesi Acıbadem Bodrum Hastanesi

Acıbadem Atakent Hastanesi Acıbadem Bodrum Hastanesi Acıbadem Atakent Hastanesi Acıbadem Bodrum Hastanesi

Acıbadem Atakent Hastanesi
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Dünyanın en büyük haşhaş kapsülü işleme 
tesisinin yapımı Afyon'da tamamlandı! TMO Afyon 
Alkaloidleri Fabrikası, yıllık 20.000 ton haşhaş 
kapsülü işleme kapasitesi ile dünyada birinci sıraya 
yükseldi. GMP, EDQM ve FDA normlarına uygun 
şekilde tasarlanan tesisin “Temiz Oda” alanlarında, 

®Gentaş HPL levhaları ile üretilen Polipanel  Temiz 
Oda panelleri kullanıldı. 

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Afyon Alkaloidleri 
Fabrikası (AAF) bünyesinde, ana yüklenici Vona 
Uluslararası Ticaret ve İnşaat AŞ tarafından yapımı 
üstlenilen; GMP, EDQM ve FDA normlarına uygun 
temiz oda yapım projesi 2014 yılında tamamlandı. 
Uluslararası ilaç firmalarının ve denetleme 
kuruluşlarının denetimlerine açık olacak olan proje, 
AAF için büyük önem taşımaktadır. Projenin 

®yapımında Gentaş HPL levhaları ile üretilen Polipanel  
markalı temiz oda panelleri kullanılmıştır. 

AAF, çizilmemiş haşhaş kapsülünü işleyerek piyasanın 
tıbbi ve bilimsel amaçlı, opiyat ve opiyat hammaddesi 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 1981 yılında üretime 
başlamış ve dünyada benzeri olmayan modern 
teknolojilerin devreye alınması ile tesis kapasitesi 
yılda 20.000 ton haşhaş kapsülü işleyecek kapasiteye 
çıkartılmıştır. Dünyanın en büyük haşhaş kapsülü 
işleme kapasitesine sahip olan AAF, ekstraksiyon ve 

türevler ünitesi olmak üzere iki ana üretim 
bölümünden oluşmaktadır. Üretimler, müşterilerin 
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda BP, USP, EU gibi 
farmakopilere uygun ve GMP (İyi İmalat Uygulamaları) 
kurallarına göre yapılmaktadır.

Proje kapsamında AAF bünyesindeki Ekstraksiyon 
Ünitesi üretim alanları ISO 8 sınıfı Temiz Odaları,    
AR-GE Laboratuvarı ISO 8 sınıfı Temiz Odaları ve 
kontrollü alanları ve Derive Ünitesi kontrollü alanları 
anahtar teslim olarak yapılmıştır. Temiz odaların bir 
bölümü Exproof/Alev sızdırmaz olarak tasarlanmış ve 
ATEX sertifikalı ürünlerle oluşturulmuştur. Tesis 
yüksek düzeyde solvent buharı ve toz kontrolü uygun 
olarak projelendirilmiştir.

2Yaklaşık 1.000 m  yerleşim alanı için yapılan temiz oda 
panel uygulamalarında Politeks Ambalaj ve İnşaat 

®San. Tic. AŞ firması tarafından imal edilen Polipanel  
markalı, TS EN ISO 14644-4 temiz oda standartlarına 
ve GMP şartlarına uygun, Gentaş HPL levhalar 
kullanılmıştır.

TMO Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

“Temiz Oda” Alanlarında  
Gentaş HPL Levhaları Kullanıldı
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TURGUT LABORATUVAR
“Laboratuvar Proje ve İnşasında Değişmez Adres”

www.gentas.com.tr // Yıl 3 // Sayı 10

Tam hizmet ve karşılıklı  güven ile daha çok değer 

yaratarak, daha iyiye hep birlikte ulaşmayı hedefleyen 

firmanın amacı, çalışma alanları olan laboratuvar, proje, 

inşaat ve destek hizmetlerinde varlıklarını arttırmaktır. 

Turgut Laboratuvar, hız ve kaliteyi arttırarak en üst düzeyde 

müşteri memnuniyetini sağlamayı, paydaşları arasında 

karşılıklı güven oluşturarak uzun süreli sürdürülebilir faydayı 

birlikte sağlamayı, içinde yaşadığımız toplumun yaşam 

kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı ve 

çalışanlarının kültürel, kişisel ve mesleki gelişimlerine 

katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.

Bugüne kadar edindiği bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda 

gerçekleştirdiği Diyarbakır Üniversitesi, Batman 

Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi 

(Edirne) bünyesinde bulunan birçok laboratuvar projesi ile 

sektöre damgasını vurmuştur. 

İlk hedeflerinin gizlilik, yenilikçilik, eşitlik, sosyal sorumluluk, 

insana ve çevreye duyarlılıkla birlikte müşteri 

memnuniyetini sağlamak olduğunu belirten Turgut 

Laboratuvar, bunu elde etmek adına yenilikleri yakından 

takip ederek projelerinin gelişimlerini sağlamaktadır. 

1998 yılında kurulan Turgut Laboratuvar, kurulduğu günden bu 

yana laboratuvar altyapı ve proje tasarım alanlarında hizmet 

vermektedir. Ulusal alanda birçok kalite sertifikasına sahip olan 

Turgut Laboratuvar, Türkiye'deki mevcut mevzuatlara ve 

yasalara uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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İnsana her ortamda sürekli eşlik eden bakteriler, 

alerjilerin ve enfeksiyonların tetikçileri olarak önemli 

sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu 
®problemlerin çözümü için geliştirilen G-Bio  

geleceğin hijyen standartlarını dekoratif yüzeylere 

taşımaktadır. 

Gözle göremediğimiz bakteriler oda sıcaklığında bile 24 

saat içerisinde inanılmaz bir hızla çoğalırlar. Bu 
®çoğalmayı aynı hızla önlemek için üretilen G-Bio  

bakterilerin %99'dan fazlasını büyüme ve çoğalma 

yeteneğini 24 saat içerisinde sürekli ve etkin bir biçimde 
®nötralize eder. G-Bio nun yüzey özelliği homojen 

dağılımı sayesinde tüm yüzeyde etkili olmakla beraber 

ürünün ömrü boyunca etkinliğini devam ettirir. Gıdalara 

ve havaya hiçbir şekilde bulaşmaz ve emisyon 

oluşturmaz. 

®G-Bio nun başlıca dayanıklı olduğu bakteriler; 

Pseudomanas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, 

Salmonella Choleraesuis, Escherichia Coli'dir. 

®Bütün bu üstün özellikleri G-Bio yu; gıdaların işlendiği 

endüstriyel mutfaklarda, hastanelerde, tedavi ve bakım 

odalarında, eczanelerde, laboratuvarlarda, toplu taşım 

araçlarında, bankalarda ve bunun gibi hijyenin önemli 

olduğu bütün uygulamalarda vazgeçilmez yapmaktadır. 

Sonuç olarak hijyenin çok önemli olduğu her 
®uygulamada G-Bio  kullanılması önerilmektedir.

www.gentas.com.tr // Yıl 3 // Sayı 10

TEK SINIRINIZ 
Hayal GÜCÜNÜZ!

®HANEX  sınırsız seçenekleriyle evinizde veya iş yerinizde hayallerinizin 
tasarımını yapma özgürlüğünü sunuyor.

www.hanextr.com
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Tel : 0 212 670 32 04 (pbx) 
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G-Bio

®

Antibakteriyel Laminat

YILDIZ ÜRÜN 

Teknolojik gelişimlerin ışığı altında geliştirilen özel bir 
®

yöntemle üretilen G-Bio , entegre hijyenik yapısı sayesinde 

bakterilere karşı aktif ve etkin bir koruma sağlar. 
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İtalya'da düzenlenen A' Design Award'da finale kalarak 

'Banyo Ürünleri' kategorisinde A' Design Silver Award'a 

layık görülen 'Kale Spirit' serisi, sıra dışı tasarım anlayışını 

yansıtan çizgileriyle banyolarda yaşam konforunu artırıyor. 

Herkesten farklı olmak isteyen kullanıcıların beğenisini 

kazanan fonksiyonel seri 'Spirit', tüm incelikleri banyolara 

taşıyor.

Günümüz banyolarında, yalınlık ve estetiğin bir arada 

olduğu modern bir dünya yaratan Kale; sadece 1,5 cm 

Kale, Ödüllü Ser�s� �le “S��” 
Tüm İncel�kler� Banyoya Taşıyor

www.gentas.com.tr // Yıl 3 // Sayı 10

Bütünsel tasarım anlayışından doğan banyo koleks�yonları �le tüket�c�ler�n beğen�s�n� 
kazanan Kale, �düllü ser�s� �S��r�t��n, şık �e sade ��z��ler�yle �ayata �ncec�k değerler katıyor.

inceliğindeki lavabosunun yanı sıra, zarif vitrifiye, mobilya 

ve armatür tasarımlarına sahip 'Spirit' serisi ile kullanıcılara 

işlevsel ve estetik bir banyo deneyimi sunuyor. 

Teknolojinin en son yeniliklerini kullanarak üretim yaparken, 

insan sağlığını tehlikeye atmayan malzemeler kullanarak, 

çevre ve insan faktörünü her zaman ön planda tutan Kale; 

yenilikçi ürünlerinden 'Spirit' ile tüketicilerin konfor, estetik 

ve işlevsellik ihtiyaçlarına optimum çözümler sunuyor.
 

Daha geniş 
kitlelere ulaşmak 

için EVEA 
markamızın Türkiye 
genelinde bayilikleri 

verilecektir.

Örnek San. Sit 2.Cad No:2 Köroğlu Plaza Ş.Kamil / GAZİANTEP • Telefon: 342 225 34 14 •15 Faks: 227 58 05 • www.korogluyapi.com.tr • www.korogluproje.com
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1996 yılından bu yana KÖROĞLU YAPI olarak  bu sektörde hizmet vermekteyiz. 
2012 yılında kendi markamız WEECE ile tuvalet kabini ve compact soyunma 
dolapları üretimi yapmaktayız.

Ayrıca 2014 yılında EVEA markası adı altında compact WC kabin (alüminyum ve 
paslanmaz)aksesuar üretimine başladık. 
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evinizin 
güvenliği 
estetik ile 

buluştu
Deco Çelik Kapıyla güvenliği 

ayrıcalık olmaktan çıkarın.

 Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi 
Adalı Sokak Numara.11/1  Maltepe / İSTANBUL 

Tel: (0216) 399 29 41  Faks: (0216) 399 48 41
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ÇELİK KAPI MOBİLYA ve İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ.

Mustafa Gültekin
Firma Sahibi
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ÜNAL LAMİNAT 

Ünal Laminat, Kayseri ve İç Anadolu Bölgesi'nde 20 yılı 

aşkın süredir faaliyet gösteren, kaliteli ve kendine özgü 

yenilikçi, esnek bir satış anlayışını benimseyerek müşteri 

memnuniyetini her zaman ön planda tutan bir firmadır. 

Bölgedeki müşterilerinin beklentilerine karşı açık ve şeffaf 

bir şekilde yaklaşarak talep ettikleri mal ve hizmetleri 

zamanında, kendi araçlarıyla, ürünlere özel olarak 

hazırlanan ambalajlarında sağlam ve eksiksiz teslim 

etmeye özen gösteren firma, tedarikçilerinin ve 

müşterilerinin ÜR-GE ve yeni ürün tasarımları üzerinde de 

çalışmalarını sürdürmekte ve bu çalışmalara sürekli 

yenilerini eklemektedir.

Bunlara bağlı olarak müşterilerine daha iyi hizmet vermek 
2amacıyla toplam depolama alanı 3.000 m den fazla olan, 

yeterli teşhir ve stoklama alanına sahip yeni şirket 

binasında faaliyetlerine devam etmektedir.

Çalışmalarına ek olarak hızla gelişen ve büyüyen Kayseri'de 

modern yapılaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan yeni 

projelerde gerek dekoratif laminat gerekse dış cephe 

laminatları olarak Gentaş marka ürünlerin yer alması için 

Ünal Laminat çalışmalarına hız kesmeden devam 

etmektedir.

Adres: Eski Sanayi Bölgesi Kocasinan Bulvarı No: 56 Kocasinan / KAYSERİ  

Telefon: 0.352 336 70 80 • Faks: 0.352 336 27 00 • Web: www.unallaminat.com
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YAŞAR ÇELİK 
ORMAN ÜRÜNLERİ

Sedat Bey, firmanızın kuruluşu ve Gentaş ile yollarınızın 

kesişmesinden bahseder misiniz? 

1980'lerde Gentaş Mengen'in uluslararası nakliyeleri ile 

başlayan ve 1999 yılında Seka'nın özelleştirilmesi akabinde 

kurulan GBS Gentaş ile orman ürünleri serüvenine başlamış 

olduk.

Özellikle de GBS Gentaş'ın kurulması ve yönetim 

kurullarında oluşumuz bu sektör ile daha içli dışlı olmamızı 

sağladı. Yapılan işleri ve yeni yatırımları görmemiz, bizi bu 

sektörün daha da bir parçası yaptı.  

Ortaya koyduğumuz bu eseri daha da ilerilere taşıyabilmek 

ve sürdürülebilir bir gelişim içinde aile olarak sektörde 

yerimizi sağlamlaştırmak adına Yaşar Çelik Orman 

Ürünleri'ni kurduk. Bu şekilde firma olarak bizler de sektörün 

içerisinde daha yoğun bir şekilde yer almaya başladık.

Firma olarak hedefleriniz nelerdir?

Yaşar Çelik Orman Ürünleri olarak ilk hedefimiz laminat-

compact laminat müşterilerimizle daha yoğun iletişim ve 

etkileşimde bulunarak, işin fabrika ayağında üretimin yanı 

sıra pazarlamamızı da geliştirebilmektir. 

Orta vadedeki hedeflerimiz ise var olan müşterilerimize 

yeni müşteriler ilave etmekle birlikte muadil ürünlerin 

kullanım alanlarını laminat-compact laminata 

çevirebilmektir.

Bu önceliklerimizi gerçekleştirebilmek için acele etmeden 

emin adımlarla ilerlemenin yanı sıra ileriki hedeflerimiz 

arasında laminat-compact laminatın da içerisinde yer 

alacağı sektörün tüm ihtiyaçlarının bulunabileceği bir yapı 

marketi oluşturma düşüncemiz de bulunuyor.

Yapı marketi projenize dair bilgi alabilir 

miyiz?

Yapı marketi şirket bünyemizde bulundurmak 

ve her zaman kaliteli, güler yüzlü, müşterimizi 

ön planda tutan, sürdürülebilir ve yoğun 

iletişim ve etkileşim ile bu sektörde var 

olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Şirket olarak 

amacımız, tıpkı nakliye sektöründe olduğu gibi 

sektörü takip eden değil yönlendiren; 

sektörden alan değil katkı sağlayan bir yapıda 

emin adımlarla ilerlemektir.

Adres: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:192 Ataşehir / İSTANBUL

Telefon: 0.216 576 4275 - 0.532 502 70 75 • Faks: 0.216 372 72 01 • Web: www.ycorm.com - sedatyesilyaprak@ycorm.com
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Biz...
2011 yılında müşteri memnuniyeti odaklı 
hizmet vermek amacıyla kurduğumuz Ant 
Ahşap, kurulduğu günden bu yana 
yaptığımız başarılı çalışmalar sayesinde 
sektörde söz edilen bir kurum haline geldi. 

Tecrübeli kadromuzu dinamizm ile 
harmanlayarak, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına kısa sürede akılcı çözümler 
bulabilir hale geldik. Bu sayede pazardaki 
payımızı hızla artırarak sadece yurt içi 
satışlarda değil ihracatta da tercih edilen bir 
firma haline geldik. Gürcistan, İran, 
Azerbaycan, Arnavutluk, Ukrayna, Belarus, 
Türkmenistan, Özbekistan ve Libya 
pazarlarına gerçekleştirdiğimiz ihracatlar ile 
toplam satışlarımız içerisinde ihracat 
rakamlarımız önemli bir pay almaya başladı.

Hızlı Servis…

Akıcı Çözüm…

Doğru mamul olarak özetlenebilecek olan 
firmamız, siz sayın müşterilerine iyi hizmet 
verebilmenin haklı gururunu yaşamaktadır.
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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 // 

Ko lon  Kap lamalar ı  / /  Compact  Laminat 
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Üzerine CNC Rölyef Çalışmaları

Ürünlerimiz Tamamen Kendi İmalatımızdır.
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HER BOYDA İŞLEVSELLİKTEN ÖDÜN VERMEYEN BİR SERİ:

CHARME & CHARME MİNİ 
TV ÜNİTESİ

Doğtaş'ın farklı tarzdaki televizyon üniteleri 

fonksiyonel yapılarıyla dikkat 

çekiyor.Çekmeceli, raflı, modüler 

seçenekleriyle ekstra depolama alanı da 

sunan televizyon üniteleri, her ölçüdeki 

salonda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kitaplık ya da büfe olarak da kullanılabilen 

Charme TV Ünitesi, küçük evler için kullanışlı 

çözümler getirirken büyük alanları da 

zenginleştiriyor. Depolama alanını artırmak 

için farklı boyutlarda birçok raftan oluşan 

Charme, kum taşı ve lake duman renklerinin 

uyumlu birlikteliğini yansıtıyor. Plastik 

kulplarla desteklenen üründe kullanılan 

yüksek ayaklar ürünün modern yapısını öne 

çıkarıyor. 

Özellikle dar mekânlarda kullanım rahatlığı 

sunan Charme Mini ise Charme'nin küçük 

ölçülerdeki yorumu.

Doğtaş Charme TV Ünitesi, sahip olduğu tasarım 
detaylarıyla büyük alanları zenginleştirirken, Mini Charme 
TV Ünitesi dar mekanlar için kullanışlı çözümler getiriyor.
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Günümüzün mimari akımlarını sentezleyerek yenilikçi 

ürünler geliştirmeyi sürdüren Tuna Ofis, 2015 yılında 

piyasaya sunacağı beş yeni kanepe grubunun tasarımını 

ve üretim aşamasını tamamladı. Günümüzde kanepeler, 

sadece ergonomi ile değil mekânı tanımlama ve ait olma 

özellikleriyle de öne çıkmakla birlikte tasarım akımlarının 

önemli bir parçası haline de dönüşmektedir. 

TDesignStudio  Ozan Tığlıoğlu  da bu bakış açısından 

yola çıkarak, ''Shasta'', ''Swan'', ''Ben'', ''Dohan'' ve 

''Origa'' kanepe gruplarını tasarladı. Ofis çözümlerinde 

ortak mekanlarda kendi sofistike anlatımı ile projelere  

değer katarken form ve biçimde farklılıklar 

hedeflenmiştir. 

Kaliforniya'daki Shasta Dağı’ndan esinlenerek 

tasarlanan ''Shasta'' kanepe grubu güçlü çizgileri ile 

dikkatleri üzerine çekerken, kuğuların özgür ruhunu 

yansıtan ''Swan'' kanepe grubu mekânların farklı 

filozofisine uyan, zamansız bir tasarım olarak karşımıza 

çıkıyor. Kişi birey olarak herşeyin merkezidir, 

düşüncesinden yola çıkan Ozan Tığlıoğlu kişinin kendini 

özel hissetmesini sağlamak amacı ile ''Ben'' kanepe 

grubunu tasarlayarak ''Sen'' özelsin mesajını veriyor. 

Adını, Çin'de bulunan beyaz piramitten alan ''Dohan'' 

kanepe grubu, geçmiş zamanlardan kalan bir esintinin 

ışığından esinlenerek tasarlandı. Japon kültüründe 

önemli bir yere sahip olan Origami sanatından ilham 

alarak tasarlanan  ''Origa'' kanepe grubu ise keskin 

hatları ile mekân içinde yeni dinamikler oluşturmaktadır.
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Tuna Ofis, 
2015 yılında 
farklılıklar yaratan 
ürünlerle 
yeni deneyimlere 
hazırlanıyor.
Ofis mobilyasında 40 yıldır başarılı projeler üreten Tuna Ofis, 

2015 yılına köklü markasının geçmişten gelen kültürünü bu 

günün yaşamında işlevsel ürün deneyimleri ile tüketiciyi 

buluşturmayı hedefliyor. Değişen ofis alanlarında farklılıkları 

ürün değer ilişkisi dışında bir hikâyenin merkezinde, yaşamın 

içinde çözerken, ergonomik çalışma normları ve prensiplerini 

de yeniden şekillendiriyor. Bu çerçevede 2015 yılına kanepe 

grubunda yeni tasarımlar ile giriyor.
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Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimseyip memnuniyeti her şeyin üstünde tutarak 

değişen ihtiyaçlara ve pazar koşullarına hızla uyum sağladık. Taahhütlerimizi kusursuz ve 

zamanında yerine getirip her zaman güven verdik.

Dış Cephe Compact Laminat 

T.: 0.328 812 95 48 

F.: 0.328 812 95 49

info@mgokinsaat.com.tr

www.mgokinsaat.com.tr

İstiklal Mah. Tülücüler Sok. Baloğlu Pasajı 

Kat: 4 No: 2 Merkez / OSMANİYE

Uygulamalarında Güvenilir Marka

Her yeni projede aynı heyecanı hissedip aynı özveriyi göstererek 

yolumuza devam ediyoruz…

Mehmet Gök İnşaat 
Yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza atan Mehmet 

Gök ve uzman ekibi, kendi alanında profesyonel hizmet 

vermeye devam ediyor. 

Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak tanımlayan ve benimseyen Mehmet 

Gök İnşaat, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutarak 

değişen ihtiyaçlar doğrultusunda pazar koşullarına hızla uyum 

sağlıyor.  

Mehmet Gök İnşaat, dinamik ve etkin bir ekip çalışmasıyla compact 

laminat sektöründe güvenilir, çağdaş, konusunda uzman, kalitesini 

sürekli yükselten, müşteri beklentilerini zamanında ve sorunsuz 

karşılayan bir firma olarak çalışmalarını sürdürüyor.  

Çeyrek asrı aşkın tecrübeleri doğrultusunda üstlenmiş oldukları 

sorumluluğu yerine getiren Mehmet Gök İnşaat, deneyimli ve uzman 

kadrosuyla birçok projeye imza atmış ve halen devam eden 

projeleriyle de “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.” ilkesini 

benimseyerek hareket ediyor.     

Firma sahibi Mehmet Gök, her yeni projede aynı heyecanı hissedip 

aynı özveriyi göstererek yollarına devam ettiklerini belirtiyor.   

İNŞAAT YAPI CEPHE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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Kurumsallaşma sürecinizden bahseder 
misiniz? Ne zaman kuruldunuz, faaliyet 
alanınız nedir?
Erbazlar Mobilya, babamız ve kurucumuz olan Yıldırım 

Erbaz tarafından 1969 yılında ticari yaşamına başlamış, 

yaklaşık yarım asırlık bir firmadır. Firmanın yönetimini 

zamanı geldiğinde baba Erbaz'dan üç oğlu Fatih Erbaz, 

Yavuz Erbaz ve Cenk Erbaz devralmışlardır. Kurulduğu 

günden bugüne Erbazlar Mobilya sürekli büyüme 

göstermiştir. Gelinen noktada tamamen profesyonel ve 

kurumsal bir yapıya geçebilmek amacıyla 2014 yılı 

sonunda ben, Erbazlar Mobilya AŞ'nin tüm 

organizasyonunun başına CEO olarak atandım. Yönetim 

Kurulu Başkanımız Fatih Erbaz ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz Yavuz Erbaz ve Cenk Erbaz bu doğrultuda 

tüm kadromuza tam destek vermektedirler.

Firmamız 2014 yılı sonunda ikinci bir fabrika alarak 

üretim kapasitesini ciddi oranda arttırmıştır. 

Fabrikalarımızın üretim alanında bulunan continue lake 

boya hattı, continue press, laminat işleme, panel işleme, 

bantlama, CNC, membran kaplama, kapı üretim, 

compact işleme ve cubicle üretim, continue paketleme 

ve sling hattımızla sektörümüzün lider firmaları arasında 

bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Firmamız, 

bünyemize katılan yeni fabrikamız ve üretim hatlarımızla 
2 2yıllık 1 milyon m lik panel işleme, 600 bin m lik laminat, 

2700 bin m  panel lake boyama, 24 bin adet kapı üretim 

kapasitesine ulaşmış durumdadır. Firmamız başta 

mutfak olmak üzere tüm yaşam alanlarımızda gerek ev 

gerekse hastane, ofis gibi toplu yaşam alanlarının 

ahşapla ilgili tüm mobilyalarını üretebilmektedir. 

Tasarım ekibimizle ofislerin VIP projelerine hizmet 

vermekteyiz. Üretimde sahip olduğumuz ISO 9001 

belgemizle kalite ve müşteri memnuniyeti öncelikli 

ürünler üretmekteyiz.

Ürün yelpazeniz ve çalışmalarınız hakkında 
bilgi verir misiniz, hangi projelerde yer 
alıyorsunuz?
Erbazlar Mobilya olarak bugüne kadar havalimanı, okul, 

hastane ve otel olmak üzere 87 projenin, resmi devlet 

kurumlarına yaptığımız proje olarak 80 ayrı projenin, 

toplu konut olarak yapılan 100 ayrı projede toplamda 

54.660 konutun mobilyaları, özel A plus konut 

projelerinde de 60 ayrı özel projenin mobilyaları 

üretilmiştir. Firmamız yüksek kapasitesi ile hızlı ve 

kaliteli çözüm üretebildiğinden, yakın dönemde mülteci 

kamplarının tüm compact cubicle sistemleri ve Van 

deprem konutlarının önemli bir kısmının mobilyaları 

firmamız tarafından yapılmıştır. 

Erbazlar Mobilya CEO'su
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Atila İnceoğlu
Firmanızı diğer markalardan ayıran 
özellikler nelerdir?
Erbazlar Mobilya'yı sektörümüzde bulunan diğer 

firmalardan ayıran en önemli özellik, kalite anlayışımız 

ve daha iyiye ulaşma isteğimizdir. Ayrıca mobilya üretim 

becerisi olarak böylesi yüksek kapasiteye sahip panel 

işleme, membran kaplama, masif kaplama, lake 

boyama, laminat işleme, CNC, kapı üretimi, otomatik 

paketleme ve ambalaj, proje desteği gibi özelliklerin 

tamamını bünyesinde bulunduran sektörünün sayılı 

firmaları arasında olmasıdır.

İçerisinde bulunduğunuz sektörü ve 
gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
İşlevsellik ön planda olan mutfak ve banyo 

mobilyalarında, insanların dünya ile çok daha fazla 

entegre olmaları, eğitim ve gelir düzeylerinin artmasıyla 

işlevsellikle beraber görselliğin, şıklığın da beraber 

yoğrulduğu mobilya çözümleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

mobilya ve mobilya üreten markalar da statü markası 

olarak ayrışmaya başlamıştır. Firmamız yaratacağı yeni 

model ve çözümlerle, yeni markası ile mobilya pazarında 

2015 yılı sonu itibarı ile statü markası olma yolunda da 

ciddi adımlar atacaktır. 

Sektörümüzün durağan olması mümkün olmadığından, 

üretim prosesleri gereği sürekli hareket halinde olması 

gerektiğinden, bu durum sektörümüze bir dinamizm 

katmaktadır. Bu nedenle sektör temsilcileri dünyayı ve 

yenilikleri takip etmek zorundadır. Mobilya ile ilgili 

dünyanın her yerinde kurulan fuarlar her dönem bu 

nedenle yoğun geçer ve ilgi vardır. 

Markalı konut projelerinin artması mobilya sektöründe 

kalite anlayışının yükselmesine neden olmuştur. Kalite, 

literatürde müşteri ihtiyaçlarına cevap verme derecesi 

olarak tanımlanır. Müşterinizin kalite beklentisi ne kadar 

yükselirse, sizin de bu beklentiye cevap verebilmek için 

kalite anlayışınız ve üretim değerlemeleriniz o kadar 

yükselir. Bu durum bizim gibi firmalar için özellikle çok 

iyi bir gelişmedir. Pazarda bizlerin en büyük sıkıntısı 

yüksek maliyetlerimiz nedeniyle ve kaliteden ödün 

vermeyen anlayışımızla, aynı kategori firma ve ürünlerle 

fiyat ve kalite boyutunda değerlendirilmiyor olmamızdır. 

2015 yılı ile ilgili hedefleriniz nelerdir?
 
Daha öncede belirttiğim gibi 2015 yılında yeni marka ve 

markalarımızla, gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazara 

yeni modeller ve yeni ürünler sunacağız. Bizim firma 

olarak yakın gelecekteki hedefimiz büyüyen üretim 

kapasitemizle doğru orantılı olarak marka bilinirliğimizi 

artırmak, pazarda bir statü markası olmaktır. Daha 

iddialı olduğumuz diğer bir hedefimiz ise başta İtalya 

olmak üzere Avrupa'ya mutfak satmaktır.

Sizlere çok teşekkür ediyorum. 2015 yılının tüm 

sektörler için bol kazançlı, tüm dünyada da huzurun ve 

barışın hâkim olduğu bir yıl olmasını diliyorum.
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Gentaş Grup'un bu yılki standında, Gentaş'ın dış mekân 

ürünü G-Ext®, AR-GE çalışmaları yeni tamamlanan 

UltraMatt dış cephe yüzeyi ve G-Form® ürününe geniş 

çapta yer verilerek tanıtımları gerçekleştirildi. 

Sektörel trendleri her zaman yakından takip eden Gentaş 

Grup, sektörde edindiği haklı itibarını ve yerini 

sağlamlaştırırken; yenilikçi modern yaklaşımıyla, ürün 

grubuna dâhil ettiği yeni ürünleriyle fuar katılımcıları 

arasında öne çıkmayı başardı.  

6 gün içinde toplam 251.868 ziyaretçinin giriş yaptığı BAU 

2015; Gentaş markasının bilinirliğinin hızlı yükselişine 

katkıda bulunmuş, ayrıca mevcut müşteri zinciriyle bir araya 

gelme fırsatı yaratmasının yanı sıra farklı ülkelerden 

firmalarla yeni ilişkiler kurulmasını da sağlamıştır. 

Gentaş Grup, 2017 yılında gerçekleştirilecek BAU Fuarı 

katılımcıları arasındaki yerini almak için şimdiden 

hazırlıklarına başladı. 

BAU 2015'TE 
GENTAŞ GRUP ÜRÜNLERİYLE

GÖZ DOLDURDU

İlki 1964 yılında olmak üzere iki yılda bir düzenlenen BAU Fuarı (Trade Fair for 

Architecture, Materials and Systems), bu yıl 19-24 Ocak 2015 tarihleri arasında 

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. BAU Fuarı'na katılımı bir gelenek haline 

getiren Gentaş Grup, 3. kez yer aldığı fuarda sektör temsilcileri ile bir araya geldi. 
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GENTAŞ ÜRÜNLERİ 

ROMANYA'DA 
YOĞUN İLGİYLE KARŞILANIYOR   

Romanya, Balkanlar'ın en büyük ekonomilerinden biri 
olmasının yanı sıra Avrupa geneline kıyasla genç nüfusa 
sahip olan, bölgedeki ülkelere ekonomik, sosyolojik ve 
kültürel anlamda önderlik eden bir ülke olarak dikkat 
çekmektedir. Ülkenin başkenti ve en büyük kenti 
konumundaki Bükreş 2,2 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği'nin 
en büyük 6. kentidir. Romanya'nın yüzölçümü yaklaşık 

2237.500 km dir. Güneydoğu Avrupa'da Karadeniz kıyısında 
yer alır. Doğu bölgesi olan Dobruca, Karadeniz kıyısında 
bulunur. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği'ne kabul edilen 
ülkede Erdel bölgesinin büyük kentlerinden Sibiu, 2007 
Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. Romanya, kıtada 
yaşanan ekonomik durgunluktan etkilense de büyüme hızı 
anlamında birlik ortalamasının üzerinde yer almayı bilmiştir.

Ülke topraklarının yaklaşık üçte birine yakın bir bölümü ekim 
için oldukça müsaittir. Dağlar ve etekleri aynı zamanda 
demir ve tuz yatakları bakımından zengindir. Romanya, 
Rusya'dan sonra Avrupa'nın en çok petrol üreten ülkesidir. 
Ayrıca dünyada nadir olarak çıkarılan metan gazı (ural gazı) 
bakımından da oldukça zengindir. Ülkede çıkarılan diğer 
yeraltı zenginlikleriyse kömür, linyit, demir filizi, manganez, 
krom, molibtenyum, bakır, kurşun, çinko, gümüş, altın, 
antimon, boksit, cıva ve uranyumdur. 

Ülke ekonomisinin %80'i tarıma ve %8'i endüstriye dayanır. 
Romanya'nın milli gelirinin ancak %40'ına yakın bir bölümü 
tarımdan karşılanır. Ülke dünyanın önde gelen tahıl üreticisi 
devletlerinden biridir. Romanya dünyanın 14. büyük makine 
yapımı ve metal işçiliği bakımından gelişmiş ülkesidir. Daha 

çok traktör, lokomotif, elektrikli aletler ve yol delme 
teçhizatı yapılır. Endüstrisi esas olarak demir ve çelik 
üzerine kurulmuştur. Bundan başka kimya sanayi, inşaat 
malzemeleri, çimento, kereste ve odun endüstrisi, gıda 
sanayi, tekstil ve kumaş dokuma, elbise ve ayakkabı 
imalatçılığı, lastik eşyalar ve petrol ürünleri endüstrileri 
mevcuttur. 

Gentaş Grup ile Romanya'nın buluşması 2000'li yılların 
sonlarına denk gelmiş olup geçen süre zarfında yüksek 
kalitesi, profesyonel satış ve dağıtım ağı, satış sonrası 
hizmete verdiği önem ile Gentaş, sektörün pazardaki 
öncüsü haline gelmiştir.

Ürün çeşitliliği anlamında da oldukça zengin olduğumuz 
Romanya'da G-Ext®, G-Com®, G-Lab®, G-Solo®, G-Fire®,  
G-Line®, G-Morpho®, G-Form®, G-Lam® ürünlerinin yanı 
sıra, Gentaş'ın yeni nesil ürünlerinden olan ZERO PST ve   
G-Lam SR+ ürünlerimizin tanıtım çalışmaları son derece 
başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu ürünlerimizin de 
ülkede yoğun ilgi uyandırıyor olduğunu görmek, Romanya ve 
Gentaş uyumunun kusursuz olarak sağlandığını gösterir 
niteliktedir.

2014'te satışlarımızı, 2013'e oranla yaklaşık 5 kat 
arttırdığımız Romanya'da, pazardan aldığımız payı artırıyor 
olmanın bize yüklediği sorumluluk bilinci ile 2015 hedefimizi 
de üstün kalite ve hizmet anlayışımızdan ödün vermeden 
arttırma hedefindeyiz.
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Bize kendinizden ve Sanset İnşaat'la buluşma 

hikâyenizden bahsedebilir misiniz?
Tüm çocukluğum deniz kokusunun portakal bahçelerine 

yayıldığı Antalya sokaklarında geçti. Gururla söylüyorum ki 

eğitimci bir ailenin çocuğuyum. Ve şu an en çok olmak 

istediğim yerdeyim, iç mimarım. Mimari eğitimle 

başladığım bu yola iç mimari ile devam ettim. Başkent 

Üniversitesinin yetenek sınavlarında elde ettiğim başarı ve 

üniversitenin verdiği burs imkânı ile iç mimarlık yaşamına 

başladım. Okulumun bitmesine kısa bir süre kala bir 

hocamın mimari bir ofiste çalışmak isteyip istemediğimi 

sorması ile hayatıma Sanset adı girdi. Okul hayatı 

boyunca hep öğretim üyesi olmayı, öğrenci yetiştirmeyi 

planlayan bir öğrenci olarak bu enteresan bir teklifti benim 

için. Ertesi sabah kendimi Sanset-ikoor'da iş 

görüşmesinde bulmuştum. Bir ertesi gün ise kendimi bir 

konut projesinin şantiyesinde buluverdim. Okulum henüz 

yeni bitmişken kendimi yeni bir okula başlamış gibi 

hissediyordum. Burada mimaride nerde olmak istediğimle 

ilgili hayallerim gelişti. Hem yüksek öğrenimime hem de 

çalışmaya devam ettim. Hasip Erol'un Sanset-ikoor'daki 

ortaklığından ayrılıp Sanset İnşaat’ı kurması ile çalışma 

hayatıma olmam gerektiğine inandığım yerde, Sanset 

İnşaat'ta devam etmeye karar verdim. Sanset İnşaat, 

Hasip Erol gibi tecrübeli, anlayışlı ve akılcı bir yöneticinin 

liderliğinde kısa sürede büyük başarılar elde etmiş bir 

şirket. Geriye dönüp bakıyorum da hayat insana sunulan 

şanslarla dolu. Sanset İnşaat'ta olmak benim için büyük bir 

şans…

Mesleğiniz hayaliniz miydi? Hayatınıza nasıl girdi?
Altı yaşımdayken şehirler, evler yapmak istiyorum diye 

tanımladığım mesleğim iç mimarlık, tam anlamıyla en 

büyük hayalimdi. Çocukken, küçük küçük kartonlara 

yaptığım resimlerimi gizlice öğretmen olan babamın okul 

çantasına koyardım. Tek amacım resim yapmayı ne kadar 

sevdiğimi babama, yine çok sevdiğim resim yoluyla 

anlatmak ve babamın yeteneğimi fark etmesini 

sağlamaktı. Bir gün, öğretmenler odasında babamın 

çantasının içerisinden resimlerimin düşmesi ve babamla 

birlikte öğretmen arkadaşlarının yeteneğimi fark etmesi ile 

başlayan bu yol, resim yarışmalarında kazandığım 

birinciliklerle devam etti. Hayalim yavaş yavaş şekillendi. 

Büyük bir heves ve hırsla başladığım bu yolda şimdilerde 

istediğim ve hayal ettiğim mesleği yapmanın mutluluğu 

içerisindeyim.

Çoğunlukla hangi alanlar üzerinde çalışıyorsunuz?
Sanset İnşaat genellikle otel projeleri üzerine çalışan bir 

firma. Özellikle İbis Otel zincirleri olmak üzere otel 

projelerimiz devam ediyor.
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SANSET İNŞAAT 

H. Duygu Oral
İÇ MİMAR 

Bugüne kadar imza attığınız önemli projeler 

hangileridir? Fark yaratan, sizin imzanızı yansıtan 

noktalarınız nelerdir?
İçerisinde yer aldığınız her proje bir iç mimar için özel ve 

heyecan vericidir. Fakat son zamanlarda içerisinde yer 

almış olduğum birbiri ile bağlantılı olan Loft İncek Satış 

Ofisi projesi ve Loft İncek Konut projesi örnek daireleri 
2projelerinin yeri çok ayrı. Yaklaşık 2.000 m lik inşaat 

alanına sahip olan Loft İncek Satış Ofisi'ni tasarım ve 

uygulamaları dâhil yaklaşık 56 gün içerisinde bitirdik. Bu 

proje Sanset İnşaat'ın ekip ruhunu, o ruhun içerisinde yer 

almayı ve içimde bulunan tasarlama ateşini okşaması 

açısından çok önemliydi. İşin sonunda aldığımız tepkilere 

bakarsak sanıyorum ki doğru zamanda güzel bir iş çıktı 

ortaya.

Bir projede olmazsa olmazlarınız nelerdir? Hangi 

tarz, malzeme, renk vb. sizin için vazgeçilmeziniz?
Bir projede benim için olmazsa olmaz diyebileceğim tek 

şey yapılan her tasarımın, seçilen her malzemenin projenin 

ana tasarım ruhu ile ne kadar ilişkili olarak gittiğidir. Her 

projenin bir ruhu vardır ve o projenin içerisinde yer alan 

her ruhun bir de kardeş ruhu olmalıdır.

İç mimarla müşterisinin ilişkisi neye benzer?
Le Corbusier'nin bir sözü var,  “İyi bir bina bir mimarın 

yeteneği ve işverenin dehasıyla yaratılır.” 
Sanıyorum bu ilişki bundan daha iyi bir şekilde tarif 

edilemezdi.

İç mimarlık konusunda Türkiye ne noktada?  Lüks 

olarak görülüyor mu sizce?
İç mimarlık Türkiye'de her geçen gün daha olumlu yönlere 

doğru ilerliyor. İnsanlar artık yaşadıkları mekânlara 

içgüdüsel yerleşme duygularıyla yaklaşmıyor. İçerisinde 

yaşadıkları mekânların tasarlanması gerekliliğinin 

bilincindeler. Çünkü iç mimari, sadece yaşam alanlarını 

değil yaşamları da tasarlıyor.

Kendinizi geliştirmek için takip ettikleriniz var 

mıdır? Son çıkan malzemeler ya da trendleri izler 

misiniz?
İç mimari tasarım öğeleri sürekli güncellenen alanların 

içerisinde yer alıyor. Teknoloji ve insan ihtiyacı ile doğru 

orantılı olarak ilerlemesi sebebiyle iyi bir takip gerektiriyor. 

Yeni malzemelerin yayınlandığı yayımları sürekli olarak 

takip ediyorum. Daha da önemlisi kendime atölye gezileri 

için zaman yaratmaya çalışıyor, atölyeleri geziyor ve 

üreticilerle sohbet ediyorum. Böylelikle hem yeni çıkan 

malzemeleri fark etmiş hem de malzemelerin 

uygulamalarına dair fikir edinmiş oluyorum.

İç mimar olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz 

neler olur?
İç mimarlık öğrencilerine verebileceğim en iyi tavsiye 

“Merak edin…”  olur. İnsan her geçen gün yeni bir şeyler 

öğreniyor. Bu bitmeyecek bir süreç. Öğrendiğim her ne 

varsa içimde duyduğum merak duygusu ve öğrenme 

azmiyle olduğuna inanıyorum. Daha iyi olmanın tek yolu da 

daha çok öğrenmek ve öğrenmeyi istemektir.

Son olarak, evimizde kendimizi rahatlatmak ve 

enerji bulmak için evimizin dekorasyonu nasıl 

olmalıdır?
Evimizde rahatlamak, huzurla enerji bulmak istiyorsak 

ruhumuzu yansıtan tasarım öğeleri ile dekorasyonu 

tamamlamalıyız. Doğadan gelen ve doğal malzemelerin 

potansiyelini keşfetmeli ve kendi yaşam ruhumuza göre 

şekillendirmeliyiz.  
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sağlamaktı. Bir gün, öğretmenler odasında babamın 

çantasının içerisinden resimlerimin düşmesi ve babamla 

birlikte öğretmen arkadaşlarının yeteneğimi fark etmesi ile 
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projelerimiz devam ediyor.
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SANSET İNŞAAT 

H. Duygu Oral
İÇ MİMAR 

Bugüne kadar imza attığınız önemli projeler 

hangileridir? Fark yaratan, sizin imzanızı yansıtan 

noktalarınız nelerdir?
İçerisinde yer aldığınız her proje bir iç mimar için özel ve 

heyecan vericidir. Fakat son zamanlarda içerisinde yer 

almış olduğum birbiri ile bağlantılı olan Loft İncek Satış 

Ofisi projesi ve Loft İncek Konut projesi örnek daireleri 
2projelerinin yeri çok ayrı. Yaklaşık 2.000 m lik inşaat 

alanına sahip olan Loft İncek Satış Ofisi'ni tasarım ve 

uygulamaları dâhil yaklaşık 56 gün içerisinde bitirdik. Bu 

proje Sanset İnşaat'ın ekip ruhunu, o ruhun içerisinde yer 

almayı ve içimde bulunan tasarlama ateşini okşaması 

açısından çok önemliydi. İşin sonunda aldığımız tepkilere 

bakarsak sanıyorum ki doğru zamanda güzel bir iş çıktı 

ortaya.

Bir projede olmazsa olmazlarınız nelerdir? Hangi 

tarz, malzeme, renk vb. sizin için vazgeçilmeziniz?
Bir projede benim için olmazsa olmaz diyebileceğim tek 

şey yapılan her tasarımın, seçilen her malzemenin projenin 

ana tasarım ruhu ile ne kadar ilişkili olarak gittiğidir. Her 

projenin bir ruhu vardır ve o projenin içerisinde yer alan 

her ruhun bir de kardeş ruhu olmalıdır.

İç mimarla müşterisinin ilişkisi neye benzer?
Le Corbusier'nin bir sözü var,  “İyi bir bina bir mimarın 

yeteneği ve işverenin dehasıyla yaratılır.” 
Sanıyorum bu ilişki bundan daha iyi bir şekilde tarif 

edilemezdi.

İç mimarlık konusunda Türkiye ne noktada?  Lüks 

olarak görülüyor mu sizce?
İç mimarlık Türkiye'de her geçen gün daha olumlu yönlere 

doğru ilerliyor. İnsanlar artık yaşadıkları mekânlara 

içgüdüsel yerleşme duygularıyla yaklaşmıyor. İçerisinde 

yaşadıkları mekânların tasarlanması gerekliliğinin 

bilincindeler. Çünkü iç mimari, sadece yaşam alanlarını 

değil yaşamları da tasarlıyor.

Kendinizi geliştirmek için takip ettikleriniz var 

mıdır? Son çıkan malzemeler ya da trendleri izler 

misiniz?
İç mimari tasarım öğeleri sürekli güncellenen alanların 

içerisinde yer alıyor. Teknoloji ve insan ihtiyacı ile doğru 

orantılı olarak ilerlemesi sebebiyle iyi bir takip gerektiriyor. 

Yeni malzemelerin yayınlandığı yayımları sürekli olarak 

takip ediyorum. Daha da önemlisi kendime atölye gezileri 

için zaman yaratmaya çalışıyor, atölyeleri geziyor ve 

üreticilerle sohbet ediyorum. Böylelikle hem yeni çıkan 

malzemeleri fark etmiş hem de malzemelerin 

uygulamalarına dair fikir edinmiş oluyorum.

İç mimar olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz 

neler olur?
İç mimarlık öğrencilerine verebileceğim en iyi tavsiye 

“Merak edin…”  olur. İnsan her geçen gün yeni bir şeyler 

öğreniyor. Bu bitmeyecek bir süreç. Öğrendiğim her ne 

varsa içimde duyduğum merak duygusu ve öğrenme 

azmiyle olduğuna inanıyorum. Daha iyi olmanın tek yolu da 

daha çok öğrenmek ve öğrenmeyi istemektir.

Son olarak, evimizde kendimizi rahatlatmak ve 

enerji bulmak için evimizin dekorasyonu nasıl 

olmalıdır?
Evimizde rahatlamak, huzurla enerji bulmak istiyorsak 

ruhumuzu yansıtan tasarım öğeleri ile dekorasyonu 

tamamlamalıyız. Doğadan gelen ve doğal malzemelerin 

potansiyelini keşfetmeli ve kendi yaşam ruhumuza göre 

şekillendirmeliyiz.  
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Her geçen gün yükselen çalışma temposuna paralel olarak 

çalışanların ofislerde geçirdiği süre de artıyor. Bu bakımdan çalışma 

ortamlarının çalışanların verimliliği üzerindeki etkisi oldukça fazla. 

Tasarımlarında ofiste konforu ve çalışan sağlığını temel ilke olarak 

benimseyen, çevreye ve insana saygılı ürünler üretirken yapısal 

tasarım temellerine sadık kalan Bürotime, bu doğrultuda tasarladığı 

ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Yenilikçi biçimi, kullanıcısının 

tüm ihtiyaçlarını karşılayan yapısıyla ofiste motive edici bir unsur 

olarak öne çıkan “Turn Yönetici Masası” alışılagelmiş ofislerdeki 

tekdüzeliği yıkarak, yönetici odalarına yeni bir soluk getiriyor.

Ofislere artı değer katma konseptinden yola çıkılarak tasarlanan 

Turn Yönetici Masası, kullanıcılarına sunduğu görsel yenilik ve 

işlevsel çözümlerin yanı sıra asimetrik biçimiyle ofislerin monoton 

çizgisini kırıyor ve ortama dinamizm getiriyor. Her bir görsel unsurla 

eşleşen fonksiyonel getirilerle kullanıcıların ofis içindeki ihtiyaçlarını 

karşılayan üründe, tablaya dik yerleştirilmiş taşıyıcı ayak, masa 

üzerinde kot farkı yaratarak masa tablasında fazla göz önünde 

tutulmak istenmeyen belgelerin, eşyaların konulabileceği özel bir 

alan tanımlıyor. Etajer veya dolap alternatifleriyle kullanıcının 

değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.  

Kullanıcıların rahatlığı kadar görsel zevkine de son derece önem 

veren Bürotime, yeni ürünüyle farklı görsellikteki alternatifleriyle 

farklı zevklere sahip kullanıcılara seçim yapma fırsatı tanıyor. Bütün 

bu özelliklerinin yanı sıra Turn, orta düzey yöneticilerin, fonksiyonel 

ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında, estetik kaygılarını da 

tamamen karşılayabilecek bir ürün.

YÖNETiCi ODALARINA 
YENi BiR SOLUK GETiREN 

TASARIM!
Sunduğu görsel yeniliğin yanı sıra işlevselliğiyle de büyük rahatlık 

sağlayan Turn Yönetici Masası, etajer veya dolap alternatifleriyle 

kullanıcının değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Erexpo Fuarcılık AŞ 

işbirliğiyle düzenlenen MOBEF Gaziantep Mobilya, 

Dekorasyon, Orman Ürünleri ve Mobilya Aksesuarları Fuarı 

19-23 Kasım 2014 tarihleri arasında Orta Doğu Fuar 

Merkezi'nde gerçekleştirildi. 26.695 kişinin ziyaret ettiği 

Fuar, 20.000 olan ziyaretçi hedefini aşmış oldu.  

GTO'nun Gaziantep için önemli olan farklı sektörleri 

desteklemek ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla özel 

bir proje olarak öne çıkardığı MOBEF kapsamında, 76 

firma ve 100'ün üzerinde acentelik, katılımcı olarak yer 

aldı. 40 ülkeden 26.695 kişi tarafından ziyaret edilen 

Fuar'da İran, Irak, Suriye, Filistin, Rusya, Ukrayna başta 

olmak üzere 15 ülkeden alım heyeti ağırlandı.

MOBEF, mobilya üreticilerinin fuara özel hazırladıkları 

birbirinden özel ürünlerin ilk kez sergilenmesi nedeniyle de 

büyük ilgi gördü. Mobilya sektörünün ülkemizdeki önemli 

merkezleri arasında yer alan İnegöl, Ankara, İzmir, Kayseri, 

Manisa, Adana, Mersin, Kahramanmaraş gibi bölgelerden 

firmaların yanı sıra Gaziantep'te üretim yapan firmaların, 

ziyaretçilere sektörün şehirdeki potansiyelini anlatma 

fırsatı yakalaması dikkat çekti. 

Gentaş Gaziantep Bölge Bayisi Köroğlu Yapı, standında 

Gentaş'ın tüm ürün gruplarını sergilerken tüm firma 

yetkilileri de gelen ziyaretçilere ürünlerin eşsiz özellikleri ile 

ilgili bilgilendirmelerde bulunarak Gentaş farkını yaşattılar.   

Gentaş Gaziantep Bölge Bayisi Köroğlu Yapı, 

katıldığı MOBEF Fuarı'nda 
Gentaş ürünleriyle ziyaretçilerin 
tüm ilgisini çekmeyi başardı.

GENTAŞ

ÜRÜNLERİYLE 

ANADOLU'DA 

GAZİANTEP
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Tarihi 

Kentler Birliğinin desteklediği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile 

düzenlenen Yapex Yapı Fuarı 22. Uluslararası Yapı 

Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve 

Restorasyon Fuarı, 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında 

Antalya Expo Center'da gerçekleştirildi. 

Yapı sektörü temsilcileri için geleneksel bir buluşma 

noktası niteliğini taşıyan Yapex Yapı Fuarı, başta Antalya 

olmak üzere Denizli, Aydın,  Kütahya, Eskişehir, Konya, 

Isparta, Burdur, Afyon gibi birçok ilden profesyonel 

ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Fuara çok sayıda mimar, 

mühendis, müteahhit, turizmci ve yapı malzemesi 

kullanıcıları katıldı. 

Gentaş Antalya Bölge Bayisi Dekolam, Antalya'da 

düzenlenen YAPEX Yapı Fuarı'ndaki standında Gentaş 

ürünlerini sergiledi. Dünyanın önde gelen laminat üreticisi 

Gentaş'ın tüm ürünlerinin sergilendiği standa ilgi oldukça 

yüksekti. Bulunduğu konum itibarıyla turizm mimarisinin 

öne çıktığı bölgede tesis yapımı, bina ve iç mekân 

modernizasyonu alanında pek çok tesis yatırımcısı ve 

işletmecisini ağırlayan Dekolam, Gentaş'ın geniş ürün 

çeşitliliğiyle zengin bir içerik sundu. 

Gentaş Antalya Bölge Bayisi Dekolam, 

katıldığı YAPEX Yapı Fuarı'nda 
sergilediği Gentaş ürünleriyle 

Dikkat Çekti

GENTAŞ

ÜRÜNLERİYLE 

ANADOLU'DA 

ANTALYA
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ANTALYA
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KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN KAHRAMAN ŞEHRİ 

“KAHRAMANMARAŞ” 
Tarihte birçok medeniyetin hem konum hem de kaynak bakımından 

gözdesi olmuş olan Kahramanmaraş'tan ilk kez Hitit Dönemi'nde 

bahsedilmektedir. Medeniyetlerin ilgisini çeken Kahramanmaraş'ın adı, 

günümüze kadar farklı şekillerde anılmıştır.  

MÖ 9. yüzyıl ortalarına rastlayan Asur krallarından 

Tiglatplazer zamanından itibaren başlayıp, II. Sargon 

zamanına yani MÖ 8. yüzyıl sonlarına kadar hüküm 

süren kralların her yıl Anadolu'ya yaptıkları askeri 

seferlerden söz ettikleri yıllıklarda, Gurgum Krallığı ve 

bu krallığın başkenti Markas veya Markasi olarak söz 

edilmektedir. Osmanlılar Dönemi'nde, bölgede 

Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurulmasından dolayı şehrin 

adı, Zülkadir şeklinde de yazılmıştır.

Nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 18. ili olan 

Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesi Elbistan'dır. Birçok 

uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Kahramanmaraş'ın 

meydanına girdiğinizde ilk olarak  dikkat çeken eser 

ise 12 Şubat 1925 yılında kazanılan "İstiklal Madalyası" 

yani "Kahraman" unvanının temsili heykelidir. Kurtuluş 

Savaşı'nda ilk kurşun Kahramanmaraş'ta sıkılmıştır. İlk 

kurşunun sahibi ise Sütçü İmam'dır. 

Kahramanmaraş'ta kültürel değerlerin bir öğesi de 

yemek ve tatlılardır. Dövme dondurması, acı biberi ve 

cips tarhanasıyla ününü tüm dünyaya duyurmuştur. Bu 

yüzden cezbedici ve kendisine özgü damak tadıyla da 

turistlerin ilgisini çekmektedir. Kış için tarhana, bulgur, 

döğme, nişasta hazırlanır ve biber, patlıcan, kabak, 

bamya ve fasulye gibi yiyecekler kurutularak saklanır. 

Tarhana,  ekşili çorba, döğmeli mercimekli çorba, 

yoğurtlu döğmeli çorba,  Maraş paçası gibi çorbalar; 

simit köftesi, kısır köftesi, içli köfte,  sömelek köfte,  

sulu-yağlı köfte,  ekşili köfte,  yoğurtlu köfte,  yavan 

köfte,  ekşili aya köftesi gibi köfte çeşitleri; keşk aşı 

(döğme aşı),  Maraş pilavı,  tavuklu pilav, peynirli ve 

çökelekli börek,  bayram çöreği gibi pilav ve börekler 

yöreye özgü yemeklerdir. Tatlı olarak ünlü Maraş 

dondurmasını unutmamak gerekir. Fıstık ezmesi, un 

sucuğu, pestil sucuğu, hapısa yörenin bilinen diğer 

tatlılarıdır. 

Kahramanmaraş'ın el sanatları da çok ünlüdür. 

Kuyumculuk (altın işlemeleri, şekil verme), simsırma 

(çeyiz işleri, eşyaları), ahşap oymacılığı (sandık, kapı, 

camekân) gibi birçok el sanatları işlemeciliği halen 

yapılmaktadır. Geçmişte uğraşı olan dokumacılık, eski 

önemini yitirmiş olmasına rağmen bakırcılık, işleme 

sanatı ve ahşap oymacılığı günümüzde de 

Kahramanmaraşlılar tarafından önemini 

sürdürmektedir. 

Bakırcılık 

İlde bakırın değişik işlemlerden geçirilebileceği gerekli 

atölyelerin bulunuşu da bakırcılığın gelişmesinde etkili 

olmuştur. En çok üretilen bakır işleri, mangal ibrik, 

güğüm, kazan, her boy bakraç, aşurelik ve benzeri 

eşyalardır.

Sim Sırma İşlemeciliği 

Kahramanmaraşlı genç kızların büyük emek ve sabırla 

sürdürdüğü yöreye özgü sanatlardan biridir. Özellikle 

“Dival” ve “Maraş işi”, işleme sanatının en yaygın 

olanıdır.

Ahşap İşleme ve Oymacılığı 

Türklerle başlamış ve gelişmiş önemli bir sanat dalıdır. 

Osmanlı ve Selçuklu döneminde Türk el sanatlarının 

özelliklerinden olan bitkisel ve geometrik üsluba, 

Kahramanmaraş oyma sanatında da rastlanır. En çok 

üretilen eşyalar çeyiz sandığı, rehle, gazetelik, züret 

kutusu, aynalık, isimlik, tepsi, tavla, salon sehpası ve 

camekândır.

Son olarak; 

• Eshab-ı Kehf, Döngel Mağarası ve Kahramanmaraş 
 Kalesi'ni görmeden,
• Kahramanmaraş dövme dondurması yemeden,
• Tarhanasını tatmadan,
• Sim sırma, ağaç oyma, el işi bakır eşyalar ile 
 kırmızıbiber ve tarhana almadan,
• Kahramanmaraş postalı ve yemenisi giymeden 

DÖNMEYİN!

Eshab-ı Kehf Abdülhamit Han Cami Ulu Cami

Kahramanmaraş Kalesi Maraş Dondurması Cips Tarhana
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KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN KAHRAMAN ŞEHRİ 

“KAHRAMANMARAŞ” 
Tarihte birçok medeniyetin hem konum hem de kaynak bakımından 

gözdesi olmuş olan Kahramanmaraş'tan ilk kez Hitit Dönemi'nde 

bahsedilmektedir. Medeniyetlerin ilgisini çeken Kahramanmaraş'ın adı, 

günümüze kadar farklı şekillerde anılmıştır.  

MÖ 9. yüzyıl ortalarına rastlayan Asur krallarından 

Tiglatplazer zamanından itibaren başlayıp, II. Sargon 

zamanına yani MÖ 8. yüzyıl sonlarına kadar hüküm 

süren kralların her yıl Anadolu'ya yaptıkları askeri 

seferlerden söz ettikleri yıllıklarda, Gurgum Krallığı ve 

bu krallığın başkenti Markas veya Markasi olarak söz 

edilmektedir. Osmanlılar Dönemi'nde, bölgede 

Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurulmasından dolayı şehrin 

adı, Zülkadir şeklinde de yazılmıştır.

Nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 18. ili olan 

Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesi Elbistan'dır. Birçok 

uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Kahramanmaraş'ın 

meydanına girdiğinizde ilk olarak  dikkat çeken eser 

ise 12 Şubat 1925 yılında kazanılan "İstiklal Madalyası" 

yani "Kahraman" unvanının temsili heykelidir. Kurtuluş 

Savaşı'nda ilk kurşun Kahramanmaraş'ta sıkılmıştır. İlk 

kurşunun sahibi ise Sütçü İmam'dır. 

Kahramanmaraş'ta kültürel değerlerin bir öğesi de 

yemek ve tatlılardır. Dövme dondurması, acı biberi ve 

cips tarhanasıyla ününü tüm dünyaya duyurmuştur. Bu 

yüzden cezbedici ve kendisine özgü damak tadıyla da 

turistlerin ilgisini çekmektedir. Kış için tarhana, bulgur, 

döğme, nişasta hazırlanır ve biber, patlıcan, kabak, 

bamya ve fasulye gibi yiyecekler kurutularak saklanır. 

Tarhana,  ekşili çorba, döğmeli mercimekli çorba, 

yoğurtlu döğmeli çorba,  Maraş paçası gibi çorbalar; 

simit köftesi, kısır köftesi, içli köfte,  sömelek köfte,  

sulu-yağlı köfte,  ekşili köfte,  yoğurtlu köfte,  yavan 

köfte,  ekşili aya köftesi gibi köfte çeşitleri; keşk aşı 

(döğme aşı),  Maraş pilavı,  tavuklu pilav, peynirli ve 

çökelekli börek,  bayram çöreği gibi pilav ve börekler 

yöreye özgü yemeklerdir. Tatlı olarak ünlü Maraş 

dondurmasını unutmamak gerekir. Fıstık ezmesi, un 

sucuğu, pestil sucuğu, hapısa yörenin bilinen diğer 

tatlılarıdır. 

Kahramanmaraş'ın el sanatları da çok ünlüdür. 

Kuyumculuk (altın işlemeleri, şekil verme), simsırma 

(çeyiz işleri, eşyaları), ahşap oymacılığı (sandık, kapı, 

camekân) gibi birçok el sanatları işlemeciliği halen 

yapılmaktadır. Geçmişte uğraşı olan dokumacılık, eski 

önemini yitirmiş olmasına rağmen bakırcılık, işleme 

sanatı ve ahşap oymacılığı günümüzde de 

Kahramanmaraşlılar tarafından önemini 

sürdürmektedir. 

Bakırcılık 

İlde bakırın değişik işlemlerden geçirilebileceği gerekli 

atölyelerin bulunuşu da bakırcılığın gelişmesinde etkili 

olmuştur. En çok üretilen bakır işleri, mangal ibrik, 

güğüm, kazan, her boy bakraç, aşurelik ve benzeri 

eşyalardır.

Sim Sırma İşlemeciliği 

Kahramanmaraşlı genç kızların büyük emek ve sabırla 

sürdürdüğü yöreye özgü sanatlardan biridir. Özellikle 

“Dival” ve “Maraş işi”, işleme sanatının en yaygın 

olanıdır.

Ahşap İşleme ve Oymacılığı 

Türklerle başlamış ve gelişmiş önemli bir sanat dalıdır. 

Osmanlı ve Selçuklu döneminde Türk el sanatlarının 

özelliklerinden olan bitkisel ve geometrik üsluba, 

Kahramanmaraş oyma sanatında da rastlanır. En çok 

üretilen eşyalar çeyiz sandığı, rehle, gazetelik, züret 

kutusu, aynalık, isimlik, tepsi, tavla, salon sehpası ve 

camekândır.

Son olarak; 

• Eshab-ı Kehf, Döngel Mağarası ve Kahramanmaraş 
 Kalesi'ni görmeden,
• Kahramanmaraş dövme dondurması yemeden,
• Tarhanasını tatmadan,
• Sim sırma, ağaç oyma, el işi bakır eşyalar ile 
 kırmızıbiber ve tarhana almadan,
• Kahramanmaraş postalı ve yemenisi giymeden 

DÖNMEYİN!

Eshab-ı Kehf Abdülhamit Han Cami Ulu Cami

Kahramanmaraş Kalesi Maraş Dondurması Cips Tarhana
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Soğuk kış günlerini yaşadığımız şu günlerde içinizi ısıtacak güzel klasikleri sizlere 

tanıtmaya devam ediyorum. Ülkemize üretim tarihlerinde giriş yapan birçok klasiği 

tanıma fırsatımız oldu. En çok bilinen ve sevilen modellerin detaylarını az veya çok tüm 

ilgili klasik severler biliyor. Ancak bir de ülkemize hiç girmemiş, girse bile unutulmuş, 

üretim ülkesinde bile çok özel olan ve klasikten ziyade antika, hatta sanat eseri 

sayılabilecek bazı otomobiller var. Bu sayıda bunlardan birini sizlere tanıtmak istiyorum. 

Marka ismi “DELAHAYE” olan bu özel otomobiller el işçiliği ile nadide birer parça olarak 

üretilmiş ve az sayıda kişi sahip olabilmiş. Markanın sahibi Emile Delahaye isimli bir 

Fransız girişimci ve 

tasarımcı. Fransa'da 

Tours kasabasında 

1894 yılında amatör bir 

ruhla kurulan firma 

daha sonra büyüyerek 

fabrika haline 

dönüşüyor. İlk 

otomobiller arkaya 

monte edilen tek veya 
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çift silindirli 

kayış tahrikli 

motorlar ile 

üretilmiştir. İlk 

modeli olan 

Delahaye 

Type 1 çok 

sevilerek 

inanılmaz bir 

başarı 

yakalayınca 

Emile 

Delahaye acilen bir finans arayışına girecek ve iyi bir 

otomobil yarışçısı olan George Morane'yi ve Leon 

Desmarais'i markaya ortak edecek ve 1898'de bu ortaklıkla 

marka ismi   "Societe Des Automobiles Delahaye" olacaktır. 

Bu seneden sonra bu üçlü bazı ustaları da yanlarına alarak 

yeni model ve motorlar üzerinde çalışmaya başladılar. 

Ancak orta yaşlarında olan Emile'in sağlık durumu iyi değildi 

ve 1901 yılında işine sağlıkla devam edemeyeceğini 

anlayınca şirketi iki ortağına eşit oranlarda sattı ve 1905 

yılında öldü. 1898 yılında işe aldıkları iki iyi mühendis 

Charles Weiffenbach ve Amadee Varlet bu tarihten sonra 

şirket kapanana kadar işlerine başarı 

ile devam ettiler. 1906 yılında iki 

ortağın kararı ile tüm tasarım ve 

yönetim işlerini Operasyon Müdürü 

adı altında Weiffenbach'a devrettiler. 

Amadee Varlet ise 1905 ile 1914 

yılları arasında yenilikçi birçok detay 

tasarıma imza attı ve üretilen tüm bu 

detayların patentleri alındı. Bunlara 

twin-cam, çoklu valf sistemli V6 özel 

motorlar da dâhildi. Varlet, 1936 

yılında Jean Francois adlı genç 

tasarımcıyı işe aldı ve 76 yaşına 

kadar faal bir şekilde şirkette çalıştı. 

Francois, büyük hissedar Madam 

Desmarais'in talimatı ile 

Delahaye'nin yarış bölümünü kurmak için çalışmalara 

başladı. Tüm ekibin tasarımcı mühendis Charles 

Weiffenbach'a çok saygısı vardı ve herkes onu "Monsieur 

Charles" olarak bildi ve çağırdı. 

1940'lara kadar başarı ile değişik modeller üreten fabrika 2. 

Dünya Savaşı'nın çıkması ile Fransız Ordusu'na araç şasisi 

ve parçaları üretmeye başladı. Ancak Almanların işgali ile bu 

üretim de durdu. 1945 itibarıyla yeniden çalışmaya 

başlayan fabrika 1948'de savaş sonrası ilk modeli olan Type 

178 ve Type 180'i tanıttı ve bu modeller çok başarılı oldu. 

Daha sonraları Fransız ordusu için birçok kamyon ve 

otomobil üreten Delahaye, en önemli rakibi Hotchkiss'in 

American Motors ile anlaşarak Jeep üretimine başlaması ve 

daha düşük maliyetli kamyon ve otomobillerin yapılmaya 

ihtiyaç duyulması ile mali krize girdi. Delahaye, rakibi ile 

1953 yılında anlaşma imzalayarak şirketi sattı ve Hotchkiss 

bir sene sonra Delahaye markasını kapattı ve böylece 

otomobil sektöründeki bu değişik ve önemli markanın sonu 

gelmiş oldu. 

Sizleri bu sanat eseri otomobillerin fotoğrafları ile baş başa 

bırakıyorum. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere.
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Bu seneden sonra bu üçlü bazı ustaları da yanlarına alarak 
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üretim de durdu. 1945 itibarıyla yeniden çalışmaya 
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Daha sonraları Fransız ordusu için birçok kamyon ve 
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bir sene sonra Delahaye markasını kapattı ve böylece 

otomobil sektöründeki bu değişik ve önemli markanın sonu 

gelmiş oldu. 

Sizleri bu sanat eseri otomobillerin fotoğrafları ile baş başa 

bırakıyorum. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere.

www.gentas.com.tr // Yıl 3 // Sayı 10  Sayı 10 // Yıl 3 // www.gentas.com.tr

Nadide Bir Klasik 

“Delahaye” 

Deha Soycan
deha_soycan@turk.net



HUKUK

57
HUKUK

56

İFLASIN 
ERTELENMESİNİN 
ŞARTLARI ve ERTELENME 
KARARININ ETKİLERİ

İcra İflas Kanunu'nun 179. maddesinde Sermaye Şirketleri 

ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflası,  179/a 

maddesinde erteleme tedbirleri ve 179/b maddesinde ise 

erteleme kararının etkileri düzenlenmiştir. 

A- İflasın Ertelenmesinin Şartları

• Borca batıklık bildiriminde bulunulması,
• Erteleme talebinde bulunulması,
• Bilançonun ve iyileştirme projesinin mahkemeye 
 sunulması,
• Sermaye şirketi veya kooperatifin borca batık durumda 
 bulunması,
• Sermaye şirketi veya kooperatifin mali durumunun 
 iyileştirilmesinin mümkün görülmesi gerekmektedir. 
 
İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için sermaye 

şirketinin veya kooperatifin idare ve temsile yetkili kişileri 

veya alacaklılardan biri tarafından Ticaret Mahkemesi'ne 

erteleme talebinde bulunulması gerekir. Erteleme talebi 

olmadan mahkeme bu yönde bir karar veremez.

Erteleme talebinin ne zaman yapılacağı konusunda yasal 

bir düzenleme bulunmamakla birlikte uygulamada borca 

batıklık bildirimi ile birlikte yapılabileceği gibi, mahkemenin 

yapacağı incelemenin sonuna kadar da yapılması 

mümkündür. İflasın ertelenmesini talep eden şirket veya 

kooperatifin borçlarının aktifinden fazla olduğunun 

mahkemece tespit edilmesi ve bu yönde sunulan projenin 

mahkemece uygun bulunması gerekmektedir. Aktif pasiften 

fazla ise iflasın ertelenmesi istenemez.
 
Mali durumun iyileştirilmesinin mümkün olduğu ibraz edilen 

bilanço ve ticari defterler üzerinde yapılacak bilirkişi 

incelemesiyle ortaya çıktığında ve diğer şartlar 

gerçekleştiğinde iflasın ertelenmesi kararı verilir. İflasın 

ertelenmesi talebi, alacaklıların menfaatinin korunması ve 

kötü niyetli davranışların önüne geçmek yönünden İİK 

166/2 maddesinde öngörülen usulle ilan edilir ve bu şekilde 

itirazların değerlendirilmesi imkânı tanınır. Ayrıca iflasın 

ertelenmesinin ön şartı olan borca batıklık halinin karar 

verildiği tarihte de mevcut olması gerekmektedir.

B- Ertelenme Tedbirleri

• İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, şirketin 
 veya kooperatifin mal varlığının korunması için gerekli 
 her türlü tedbiri, iyileştirme projesini de göz önünde 
 tutarak alır. 
• Mahkeme erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına 
 karar verir. Mahkeme, yönetim organının yetkilerini 

A. Nurcan Erol // Avukat
erolhukukburosu@hotmail.com
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İflasın ertelenmesi müessesesi, mal varlıkları borçlarını karşılamaya 

yetmeyen sermaye şirketleri ve kooperatiflerin belirli şartlar altında 

borca batıklığını ortadan kaldırmaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri 

için tanınan yasal bir düzenlemedir. Gerçek kişiler iflasın ertelenmesi 

talebinde bulunamazlar. 

 tümüyle elinden alıp kayyıma verebileceği gibi yönetim 
 organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın 
 onayına bağlı kılmakla da yetinebilir. 
• İflasın ertelenmesi kararında kayyımın görev ve yetkileri 
 ayrıntılı olarak gösterilir ve erteleme kararı ilan edilir. 

C- Ertelenme Kararının Etkileri

• Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6813 sayılı 
 Kanun'a göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir 
 takip yapılmaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir 
 takip muamelesi ile kesilebilen zaman aşımı ve hak 
 düşürücü müddetler işlemez.
• Erteleme sırasında taşınır taşınmaz veya ticari işletme 
 rehiniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehinin 
 paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya 
 başlamış olan takiplere devam edilebilir. Ancak bu takip 
 nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmaz ve rehinli malın 
 satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme, 
 süresince işleyecek olup mevcut rehinle 
 karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.
• İİK 206. maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklar için 
 haciz yoluyla takip yapılabileceği yasada düzenlenmiştir.   

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 28.09.2012 tarih ve 

2012/6-238 E. -635 K. sayılı kararı İİK 179/b maddesinde 

İflasın Ertelenmesi kararında davalara etkisinden söz 

edilmediği belirtilerek, iflasın ertelenmesi üzerine borçlu 

hakkında “Hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış 

takipler durur.” ise de, iflasın ertelenmesinden önce yapılan 

veya tedbiren durdurulan takiplere ilişkin olarak açılan iflas 

davası dışındaki itirazın iptali, borçtan kurtulma gibi 

takiplere ilişkin davalara, dava bir takip işlemi 

olmadığından erteleme süresi içinde devam edilebileceği, 

ancak bu davalar sonucunda verilen ilama dayanarak takip 

yapılamayacağı konusunda doktrinde görüşler bulunduğu 

gibi, benzer konuda Yargıtay kararları bulunduğu görüşüne 

yer verilmiştir. (Yargıtay 19. HD. 26.01.2010 ve 2009/2694 

E. -2010/552 K, Yargıtay 15. HD. 25.02.2008 gün ve 

2007/4752 E. -2008/1114 K, Yargıtay 6. HD. 22.01.2014, 

2014/471 E.-737 K.)

Yukarıda açıklanan kanun hükmü ve Hukuk Genel Kurulu 

kararına göre, iflasın ertelenmesi kararının verilmesinden 

sonra borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanun'a göre yapılan 

takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takibin yapılamayacağı, 

öncesinde başlamış bir takip varsa başlayan takiplerin 

duracağı, iflasın ertelenmesi veya tedbir kararının 

verilmesinden önce başlatılan takip nedeniyle açılan 

itirazın kaldırılması, itirazın iptali ya da menfi tespit 

davalarına iflasın ertelenmesi (ya da tedbir) kararının etki 

etmeyeceği ancak açılan bu davaların sonunda verilen 

ilamların infazını engelleyeceği anlaşılmaktadır. Diğer 

yandan iflasın ertelenmesi ya da takip yapılmaması 

yönünde verilen tedbir kararından sonra yapılan takip 

nedeniyle itirazın iptali ya da itirazın kaldırılmasının 

istenmesi durumunda ise davanın reddine karar verilmesi 

gerekecektir.  

Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre, kayyımın verdiği 

raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek 

sürelerle uzatılabilir. Ancak uzatma süreleri toplamı 4 yılı 

geçemez. 

İflasın erteleme talebinin reddi ya da erteleme süresinin 

sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespit edilmesi 

halinde mahkeme şirketin veya kooperatifin iflasına karar 

verir. 

Burada önem arz eden bir diğer nokta da iflasın 

ertelenmesi kararına karşı 10 gün içinde temyiz yoluna 

başvurulması mümkün ise de iflasın ertelenmesi kararının 

etkisini doğurabilmesi için bu kararın kesinleşmesi 

gerekmemektedir. 
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İFLASIN 
ERTELENMESİNİN 
ŞARTLARI ve ERTELENME 
KARARININ ETKİLERİ

İcra İflas Kanunu'nun 179. maddesinde Sermaye Şirketleri 

ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflası,  179/a 

maddesinde erteleme tedbirleri ve 179/b maddesinde ise 

erteleme kararının etkileri düzenlenmiştir. 
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• Borca batıklık bildiriminde bulunulması,
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 iyileştirilmesinin mümkün görülmesi gerekmektedir. 
 
İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için sermaye 

şirketinin veya kooperatifin idare ve temsile yetkili kişileri 
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bir düzenleme bulunmamakla birlikte uygulamada borca 

batıklık bildirimi ile birlikte yapılabileceği gibi, mahkemenin 

yapacağı incelemenin sonuna kadar da yapılması 
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 her türlü tedbiri, iyileştirme projesini de göz önünde 
 tutarak alır. 
• Mahkeme erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına 
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Bilindiği üzere gelir vergisi mükellefleri sahip 
oldukları gayrimenkullerden bir yıl içinde elde 
ettikleri kira gelirlerini ertesi yılın Mart ayının 1'i 
ile 25'i arasında beyan etmek zorundadırlar.

Kira gelirlerinin beyanında tahakkuk esası geçerli değildir. İlgili 

yıl içinde tahsil edilen kira gelirlerinin beyanı gerekir. Tahsil 

edilen kira gelirleri istisna sınırının altında kalıyorsa beyanı 

gerekmez.

2014 yılı istisna sınırı, stopaja tabi iş yerlerinden tahsil edilen 

brüt kira gelirleri için 27.000 TL, konut kiraları için ise 3.300 

TL'dir.

Ancak mükellefin elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, 

gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının 

94.000 TL'yi aşması halinde 3.300 TL'lik istisnadan 

yararlanmak mümkün değildir. Yine Gelir Vergisi Kanunu'nun 

21. maddesine göre ticari, zirai veya serbest mesleki kazancını 

yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile 

gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar 3.300 TL'lik 

istisnadan yararlanamazlar.

Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira 

bedelinden düşük olamaz.

Bina ve arazide emsal kira bedeli Vergi Usul Kanunu'na göre 

belirlenen vergi değerinin %5'idir.

Ancak binaların mal sahiplerinin anne, baba, büyükanne, 

büyükbaba, çocuk, torun veya kardeşlerinin ikametine tahsis 

edilmesi halinde emsal kira bedeli uygulanmaz.

Kira gelirleri nedeni ile beyanname vermek mecburiyetinde 

olanların en çok tercih ettikleri vergi matrahı belirleme 

yöntemi, götürü gider usulüdür.

Götürü gider tahsil edilen kira gelirlerinin %25'inin hâsılattan 

indirilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmeden bu usulden 

dönemezler. Safi kira gelirini tespitte diğer bir yöntem ise 

gerçek gider usulüdür. Bu usul Gelir Vergisi Kanunu'nun 74. 

maddesinde yer almaktadır. Bu giderler yasada şöyle 

sıralanmıştır:

1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve 
 asansör giderleri
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün 
 ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri
3. Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri
4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara 
 sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen 
 bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre 
 ile iktisap bedelinin %5'i (İktisap bedelinin %5'i tutarındaki 
 bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hâsılata uygulanır. 
 Ancak indirilmeyen kısım 88. maddenin 3. fıkrasının 
 uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.)
5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve 
 şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak 
 şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları
6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar 
 (Amortismana tabi değer malum ise maliyet bedeli, malum 
 değilse bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi 
 Usul Kanunu'nun 267. maddesinin 32. sırasına göre tespit 
 edilen emsal değeridir.)
7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlağın iktisadi 
 değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler 
 yapılması için ihtiyaç olunan giderler onarım gideri 
 sayılmaz.)
8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri
9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri 
 kiralar ve diğer gerçek giderler
10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile 
 oturdukları konutun kira bedeli (Kira indirimi gayri safi 
 hâsılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden 
 yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden 
 yapılır. Kiranın indirilemeyen kısmı 88. maddenin 3. 
 fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.)
11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak 
 mukavelenameye kanuna veya ilana istinaden ödenen 
 zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen 

kiraya verilmesi halinde, yukarıda yazılı giderlerden yalnız bu 

kısma isabet edenler hâsılattan indirilebilir.

Mahmut Kutlucan
Yeminli Mali Müşavir
bilgi@mrymm.com
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ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICILAR

ek
in
ok

sr
ek

la
m
.c
om

Hot Melt Tutkallar & Solvent Bazlı Tutkallar
Laminat Tutkalı • Sünger Tutkalı

Mobilya Tutkalı • PVC-Poliüretan Yapıştırıcı

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 • www.anadolusentez.com.tr

Yeni fikirler ve çözümlerle 
sektörde  olmaya Birleştiren Güç
devam ediyoruz.

KİRA GELİRLERİNİN 
BEYANI

MALİYE

58

Bilindiği üzere gelir vergisi mükellefleri sahip 
oldukları gayrimenkullerden bir yıl içinde elde 
ettikleri kira gelirlerini ertesi yılın Mart ayının 1'i 
ile 25'i arasında beyan etmek zorundadırlar.

Kira gelirlerinin beyanında tahakkuk esası geçerli değildir. İlgili 

yıl içinde tahsil edilen kira gelirlerinin beyanı gerekir. Tahsil 

edilen kira gelirleri istisna sınırının altında kalıyorsa beyanı 

gerekmez.

2014 yılı istisna sınırı, stopaja tabi iş yerlerinden tahsil edilen 

brüt kira gelirleri için 27.000 TL, konut kiraları için ise 3.300 

TL'dir.

Ancak mükellefin elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, 

gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının 

94.000 TL'yi aşması halinde 3.300 TL'lik istisnadan 

yararlanmak mümkün değildir. Yine Gelir Vergisi Kanunu'nun 

21. maddesine göre ticari, zirai veya serbest mesleki kazancını 

yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile 

gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar 3.300 TL'lik 

istisnadan yararlanamazlar.

Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira 

bedelinden düşük olamaz.

Bina ve arazide emsal kira bedeli Vergi Usul Kanunu'na göre 

belirlenen vergi değerinin %5'idir.

Ancak binaların mal sahiplerinin anne, baba, büyükanne, 

büyükbaba, çocuk, torun veya kardeşlerinin ikametine tahsis 

edilmesi halinde emsal kira bedeli uygulanmaz.

Kira gelirleri nedeni ile beyanname vermek mecburiyetinde 

olanların en çok tercih ettikleri vergi matrahı belirleme 

yöntemi, götürü gider usulüdür.

Götürü gider tahsil edilen kira gelirlerinin %25'inin hâsılattan 

indirilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmeden bu usulden 

dönemezler. Safi kira gelirini tespitte diğer bir yöntem ise 

gerçek gider usulüdür. Bu usul Gelir Vergisi Kanunu'nun 74. 

maddesinde yer almaktadır. Bu giderler yasada şöyle 

sıralanmıştır:

1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve 
 asansör giderleri
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün 
 ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri
3. Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri
4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara 
 sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen 
 bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre 
 ile iktisap bedelinin %5'i (İktisap bedelinin %5'i tutarındaki 
 bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hâsılata uygulanır. 
 Ancak indirilmeyen kısım 88. maddenin 3. fıkrasının 
 uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.)
5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve 
 şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak 
 şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları
6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar 
 (Amortismana tabi değer malum ise maliyet bedeli, malum 
 değilse bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi 
 Usul Kanunu'nun 267. maddesinin 32. sırasına göre tespit 
 edilen emsal değeridir.)
7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlağın iktisadi 
 değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler 
 yapılması için ihtiyaç olunan giderler onarım gideri 
 sayılmaz.)
8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri
9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri 
 kiralar ve diğer gerçek giderler
10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile 
 oturdukları konutun kira bedeli (Kira indirimi gayri safi 
 hâsılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden 
 yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden 
 yapılır. Kiranın indirilemeyen kısmı 88. maddenin 3. 
 fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.)
11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak 
 mukavelenameye kanuna veya ilana istinaden ödenen 
 zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen 

kiraya verilmesi halinde, yukarıda yazılı giderlerden yalnız bu 

kısma isabet edenler hâsılattan indirilebilir.

Mahmut Kutlucan
Yeminli Mali Müşavir
bilgi@mrymm.com

www.gentas.com.tr // Yıl 3 // Sayı 10

ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICILAR

ek
in
ok

sr
ek

la
m
.c
om

Hot Melt Tutkallar & Solvent Bazlı Tutkallar
Laminat Tutkalı • Sünger Tutkalı

Mobilya Tutkalı • PVC-Poliüretan Yapıştırıcı

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 • www.anadolusentez.com.tr

Yeni fikirler ve çözümlerle 
sektörde  olmaya Birleştiren Güç
devam ediyoruz.

KİRA GELİRLERİNİN 
BEYANI



SAĞLIK

60

Taşımak için ruhsat gerektirmeyen bu silahla yılda 4,8 milyon 

kişi öldürülüyor. Silahın içinde bulunan 4 bin maddenin 50'den 

fazlası doğrudan kansere sebep olmaktadır. Kişiyi silah 

bağımlısı haline getiren madde ise nikotindir. 

Silahın dumanında bulunan karbonmonoksit gazı, kanın oksijen 

taşıma kapasitesini azaltarak, dokulara yeterli oksijen 

taşınmasına engel olur. Bunun sonucunda silahı taşıyanlar 

egzersiz sırasında daha çabuk yorulurlar. Silahı kullananların 

%25-30'u zamanından önce ölmektedir.

Yapılan bir araştırmaya göre 15 yaş üstü nüfusta silahlı kişi 

oranı %43'tür (erkeklerin %63'ü, kadınların %24'ü). Dünya 

genelinde ise 1.25 milyar silahlı kişi vardır. 
 
Gelişmiş ülkelerde silah tutkunlarının sayısı azalırken 

gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. 

Silahlar, kendilerini taşıyanlarda solunum yolu hastalıklarına ve 

buna bağlı olarak 40 kat daha fazla ölüme yol açmaktadır.

Silah taşıyanlarda akciğer kanseri riski, içmeyenlerden 20 kat 

fazladır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %90'ının nedeni de 

yine bu silahlardır. 

Silah taşıyanlarda myokard enfarktüsü, tekrarlayıcı kalp 

atakları, koroner arter hastalığına bağlı ani ölüm risklerinin 

daha fazla olduğu görülmüştür.

Silahlar, kan dolaşımı ve damarlar üzerine etki yaparak felç 

riskini artırmakta ve bacak kangrenlerine neden olmaktadır. 

Gebeliği sırasında silah taşıyan annelerin bebeklerinin, silah 

taşımayan annelerin bebeklerine göre ortalama 200 gr daha 

hafif ve 1 cm daha kısa olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu 

annelerde düşük ve erken doğum da görülmektedir.

Asbestos, radon, arsenik, dizel eksozu, aromatik aminler ve 

slikaya maruz kalan silah taşıyıcısı işçilerde kanser gelişme 

riski daha fazladır. 

Mide ve duodenum ülserleri bu silahı taşıyanlarda 2 kat daha 

fazla olmakla birlikte bu silah, ülser riskini artırmakta ve 

iyileşme sürecini geciktirmektedir.

Silahlar, erkeklerde iktidarsızlığa ve seksüel disfonksiyonlara; 

kadınlarda ise osteoporoza yol açmaktadır.

Silahlar aynı zamanda yüzde erken yaşta kırışıklıklar 

oluşturmaktadır. 

Silah taşıyanların yanında bulunanlarda bile akciğer kanseri 

riski 3 kat daha fazladır. Aynı şekilde silahlı kişilerin yanında 

bulunan kadınlarda da meme kanseri riski artmaktadır.

Anneleri silah taşıyan çocuklarda ilk 2 yaşta pnömoni, 

bronşiolit ve bronşit gibi solunumsal hastalıklar daha fazladır. 

Bu çocuklarda akciğer fonksiyonlarının gelişim hızı düşüktür. 

Hepimizin bildiği gibi yeni doğan bir bebekte akciğerlerin %15'i 

oluşmuştur. Geri kalan %85'i ilk 8 yaşa kadar gelişmektedir. 

Evde silah taşıyan varsa bu çocukların akciğerlerinin gelişimi 

tam olamamaktadır. 

Acaba herkesin serbestçe taşıdığı, kullandığı, 

taşıyana ve çevresindekilere zarar veren bu silahı 

tanıyabildiniz mi?

Eğer tanıdıysanız gelin hep beraber insanları bu silah 

alışkanlığından kurtaralım. Eminim ki onlar da can-ı gönülden 

bu tutkularından vazgeçmek istiyorlar. Ama bizlerin yardımı 

olmadan bunu başaramayacaklar. Silahlar nice canlara 

kıymadan onları etkisiz hale getirelim. Yeni nesillerin silahı 

sevmesine engel olalım. 

BU SİLAHI 
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Tasarımsal olarak oldukça şık görünen ve tablet olarak 

kullanılabiliyor olmalarıyla hibrit takısını kazanan VAIO Z ve 

VAIO Z Canvas, alüminyum/karbon karışımı gövdeleriyle 

mobil dünyanın zorluklarına hazırlıklı olarak geliyor. Tam 

olarak 13.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan VAIO Z, 

Intel i7 ve i5 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği ile 

geliyor. Bekleme modundan 0.3 saniyede çıkış sunabilen 

SSD depolama birimi ve ekranın farklı açılara çevrilmesine 

imkan tanıyan menteşe detaylarıyla sunuluyor. Dokunmatik 

ekran deneyimi yanında beraberinde gelen stylus kalemle 

de kullanılabilen VAIO Z, 16.8 mm kalınlığındaki kasası, 

1.34 kg'lık ağırlığı ve 15.5 saate varan aktif kullanım 

süresiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

VAIO Z Canvas modeli ise ekran ile klavye bölümünün 

birbirinden ayrılmasıyla çok daha mobil bir kullanım yapısı 

sunabiliyor. Bünyesinde 12.1 inç 2560x1704 piksellik bir 

dokunmatik ekran taşıyan hibrit bilgisayar, ekran arkasına 

konumlandırılan ayak bölümüyle dik konumda durabiliyor.  

VAIO Z ile benzer olarak stylus kalem ile gelen VAIO Z 

Canvas, bu benzerliğini Intel Iris Pro grafik kartı ve 64 bit 

Windows 8.1 Pro işletim sistemiyle de sürdürüyor.

FUAR TAKVİMİ
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NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI YER ŞEHİR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

İstanbul Pencere  2015 16.Uluslararası Pencere Fuarı

İstanbul Kapı 2015   7.Uluslararası Kapı, Kepenk, Kilit, 
Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı

Design Ankara

ZOW 2015 Uluslararası Mobilya Endüstrisi, 
İç Tasarım, Aksesuar ve Ekipmanları Fuarı 

Şanlıurfa Yapı İnşaat Dekorasyon Fuarı

9.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2015

Educashow Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı

Home & Garden -İç Mimari & Dekorasyon 2015   

Bahçe Dünyası 2015   10.İstanbul Bahçe Mobilyaları, 
Bahçe Mimarisi, Peyzajı, Bahçe Bitkileri ve Aksesuarları Fuarı  

Samsun İnşaat 2015

MODEF  2015  Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 

ANKAFF 2015   3.Ankara Mobilya Fuarı

Bursa Dekorasyon 2015  3.Mobilya.İç Mimari, 
Dekorasyon ve  Aksesuarları Fuarı

Bursa İnşaat 2015   13.Uluslararası Yapı, İnşaat Malzemeleri,
Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve
Teknolojileri Fuarı

Santek-Isparta Yapı ve Dekorasyon Fuarı (20.) 

38.Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2015

K.MOB 2015   Kayseri 5.Mobilya Fuarı

Samsun Mobilya Dekorasyon 2015

Ortadoğu 7.İnşaat Fuarı

Konya Kent 2015    11.Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, 
Park Bahçe Düzenlemeleri, İtfaiye Araçları ve Yangın Güvenliği Fuarı

Konya Dekor 2015  5.Mobilya, İç Mimari, Dekorasyon ve 
Aksesuarları Fuarı

6.Van İnşaat,  Yapı ve Makineleri Fuarı
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HANGİ FUAR, NE ZAMAN, NEREDE?

&
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 

duyurusu gerçekleştirilen 

VAIO Z ve VAIO Z Canvas 

modelleri VAIO tarafından 

tasarlanan ve üretimi 

gerçekleştirilen ilk ürünler 

olma unvanını taşıyor. 

VAIO'dan İki Yeni 
Hibrit Dizüstü Bilgisayar: 
VAIO Z VAIO Z Canvas

YENİ SAMSUNG 

GALAXY A7 
Samsung, metal çerçeveli ince telefonlarının arasına 

dev boyutlu bir telefon daha ekledi. İşte karşınızda 

Galaxy A7...

Uygun fiyatlı Galaxy A7, Ekim ayında tanıtılan daha küçük 

boyutlu, metal çerçeveli A5 ve A3'ün yanına eklenmiş 

bulunuyor. Galaxy A7, hem güçlü özellikleri hem de 6.3 

mm incecik metal kasası ile dikkat çekiyor.

Çift SIM kart seçeneğinin de yer aldığı Galaxy A7, 5.5 inç 

boyutta 720p HD çözünürlüğe sahip Super AMOLED 

ekrana sahip. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı 
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31.05.2015

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Ziraat Odası Fuar ve Sergi Alanı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Samsun Fuar ve 
Kongre Merkezi

İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı 
Uluslarararı Fuar Alanı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre  Merkezi

Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre  Merkezi

Süleyman Demirel Kongre ve 
Sergi Sarayı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi

Tüyap Samsun Fuar ve 
Kongre Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve 
Kongre Merkezi

KTO Tüyap Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi 

KTO Tüyap Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi 

Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul

İstanbul

Ankara

İstanbul

Şanlıurfa

Ankara

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Samsun

Bursa

Ankara

Bursa

Bursa

Isparta

İstanbul

Kayseri

Samsun

Diyarbakır

Konya 

Konya 

Van

sunan Galaxy A7, 128 GB kadar MicroSD kart desteğine 

sahip. Son dönemde pek çok Android telefonda 

gördüğümüz 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön 

kamera kombinasyonunun yer aldığı Galaxy A7, büyük 

ekran seven genç kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Galaxy Alpha'ya yakın bir fiyatla satışa sunulması beklenen 

Galaxy A7, 2015'in ilk çeyreğinde satışa çıkacak.
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10.05.2015

24.05.2015

24.05.2015

31.05.2015

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Ziraat Odası Fuar ve Sergi Alanı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Samsun Fuar ve 
Kongre Merkezi

İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı 
Uluslarararı Fuar Alanı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre  Merkezi

Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre  Merkezi

Süleyman Demirel Kongre ve 
Sergi Sarayı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi

Tüyap Samsun Fuar ve 
Kongre Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve 
Kongre Merkezi

KTO Tüyap Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi 

KTO Tüyap Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi 

Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul

İstanbul

Ankara

İstanbul

Şanlıurfa

Ankara

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Samsun

Bursa

Ankara

Bursa

Bursa

Isparta

İstanbul

Kayseri

Samsun

Diyarbakır

Konya 

Konya 

Van

sunan Galaxy A7, 128 GB kadar MicroSD kart desteğine 

sahip. Son dönemde pek çok Android telefonda 

gördüğümüz 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön 

kamera kombinasyonunun yer aldığı Galaxy A7, büyük 

ekran seven genç kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Galaxy Alpha'ya yakın bir fiyatla satışa sunulması beklenen 

Galaxy A7, 2015'in ilk çeyreğinde satışa çıkacak.
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tavilo.com.tr
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Tavilo Profix üstün compact formlama 

teknolojisiyle ürettiği mekan 

bütünlüğünü sağlayan, darbelere 

dayanıklı ve hijyenik forming duvar 

bantlarını sizlerin beğenisine sunuyor. 

•  Patent korumasıyla tescillidir.
•  Forming ürünleri compact malzeme bütünlüğü korunarak 
 Tavilo teknolojisi ile TEK PARÇADAN FORMLANMIŞTIR.
• Proje bazında farklı ürünler, ölçüler ve renkler uygulanabilir.

Compact Formlama

Teknolojisi 
Artık Türkiye'de

TAVILO Üretimiyle

antlarB
Duvar 

// Çarpma Bantları
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www.4kyapi.com.tr


