
“ B İ L D İ Ğ İ N İ Z  P R O J E L E R İ  U N U T U N ”
www.brandistanbulpark.com www.ems-yapi.com

B e y l i k d ü z ü ’ n ü n y e n i s i m g e s i . . .



Bölgenin en kaliteli konutlarını üreten firmamız;  projesiyle kalite Brand İstanbul Park
çıtasını daha yükseklere taşıyor.

 

Sektöründe öncü firmalarından biri olmayı hedefleyen EMS YAPI, kaliteyi en uygun fiyat 
ve ödeme koşullarıyla ülkemiz insanına sunmayı ve bunun için dinamik çözümler 
geliştirmeyi sosyal sorumluluk addeder.

HAKKIMIZDA

www. .combrandistanbulparkwww. .comems-yapi
444 20 67





 
İHTİYACINIZ OLAN  HER MAĞAZA
GİRİŞ KATINIZDA...

BİRBİRİNDEN SEÇKİN MARKALAR, 

ZİNCİR MAĞAZALAR,

CAFE ve RESTAURANTLAR,

GİYİM MAĞAZALARI,

ECZANE ve MEDİKAL,

EV TEKSTİLİ, 

BANKALAR, 

DİŞ POLİKLİNİĞİ, 

KUYUMCU, 

TEKNOLOJİ MAĞAZALARI,

MOBİLYA MAĞAZALARI.

ÇARŞI 



 
PROJE GENEL ÖZELLİKLERİ

KAPALI OTOPARK

7/24 İP KAMERA SİSTEMİ,

SAUNA-HAMAM-BUHAR ODASI,

AÇIK-KAPALI HAVUZ,

DAİRE İÇİ OTOMASYON DİAFON ,

ÇOCUK OYUN ALANI ve KLUBÜ, 

24 SAAT GÜVENLİK, 

LOBBY KARŞILAMA, 

FİTNESS CENTER, 

SEYİR TERASI,

YÜRÜYÜŞ PARKURU,

CONCIERGE HİZMETİ.



YÜRÜYÜŞ PARKURU KAMELYALAR SEYİR TERASI

Huzurun Merkezinde

Seyir Terası



Brand İstanbul Park Spa ve Sosyal Aktivite Merkezi

Sporun Merkezi

AÇIK- KAPALI HAVUZ F CENTERİTNESS BUHAR ODASISAUNAHAMAM



Huzurun Merkezinde

LokasyonLokasyon

Tartışmasız Beylikdüzü’nün

en iyi konumunda ,tasarımıyla

fark yaratan yatay mimarisiyle,

kalitesi ve sunduğu benzersiz 

ayrıcalıklarla Brand İstanbul 

Park ihtişamın yeni simgesi...

 
BEYLİKDÜZÜ’NÜN 
EN MERKEZİ NOKTASI.

Avm,Hastane,Metro,Metrobüs;Okul,Banka vs. yanıbaşınızda



Beylikdüzü’nün vitrinine yakışacak proje...

 
DÜNYA MARKALARI 
BRAND İSTANBUL PARK PROJESİNDE
BULUŞUYOR.

Dünya’nın ve Türkiye’nin seçkin markaları;

Ems Yapı tasarım ve kalitesiyle

Brand İstanbul Park’ta yerini alıyor.

Kalite
Huzurun Merkezinde













ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

Dış Net: 60.00 m²  Kat Brütü: 70.00 m²  Genel Brüt: 82.00 m²  

A TİP

BLOK 

GİRİŞ

1+1

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

Dış Net: 55.00 m²  Kat Brütü: 64.00 m²  Genel Brüt: 78.00 m²  

B TİP

BLOK 

1+1

GİRİŞ

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



BLOK 
1+1

C TİP

G
İR

İŞ

Dış Net: 46.00 m²  Kat Brütü: 52.00 m²  Genel Brüt: 63.00 m²  

ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 

Dış Net: 57.00 m²  Kat Brütü: 68.00 m²  Genel Brüt: 80.00 m²  

GİRİŞ

D TİP

BLOK 

1+1

ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 



ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

BLOK 
2+1

A TİP

Dış Net: 79.00 m²  Kat Brütü: 95.00 m²  Genel Brüt: 115.00 m²  

GİRİŞ

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

Dış Net: 74.00 m²  Kat Brütü: 82.00 m²  Genel Brüt: 100.00 m²  

BLOK 
2+1

B TİP

G
İR

İŞ

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

C BLOK

G
İR

İŞ

Dış Net: 107.00 m²  Kat Brütü: 123.00 m²  Genel Brüt: 150.00 m²  

2+1
C TİP

BLOK 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 
* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 



Dış Net: 119.00 m²  Kat Brütü: 136.00 m²  Genel Brüt: 165.00 m²  

2+1
D TİP

BLOK 

GİRİŞ

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

ANAHTAR VAZİYET PLANI

C BLOK

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 

SALON
28.10 m2

BALKON
6.05 m2



ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

ANAHTAR VAZİYET PLANI

C BLOK

Dış Net: 117.00 m²  Kat Brütü: 133.00 m²  Genel Brüt: 163.00 m²  

2+1
E TİP

BLOK 

GİRİŞ

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



Dış Net: 150.00 m²  Kat Brütü: 172.00 m²  Genel Brüt: 208.00 m²  

3+1
A TİP

BLOK 

ANAHTAR  KESİT

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR VAZİYET PLANI

C BLOK

GİRİŞ

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

C BLOK

Dış Net: 164.00 m²  Kat Brütü: 188.00 m²  Genel Brüt: 228.00 m²  

3+1
B TİP

BLOK 

G
İR

İŞ

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



Dış Net: 94.00 m²  Kat Brütü: 104.00 m²  Genel Brüt: 125.00 m²  

BLOK   A TİP OFİS B
ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 

G
İR

İŞ



ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

ANAHTAR VAZİYET PLANI

C BLOK

Dış Net: 194.00 m²  Kat Brütü: 223.00 m²  Genel Brüt: 270.00 m²  

4+1

BLOK 

G
İR

İŞ

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

Dış Net: 98.00 m²  Kat Brütü: 109.00 m²  Genel Brüt: 132.00 m²  

BLOK   B TİP OFİS B

G
İR

İŞ

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 



ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

Dış Net: 73.00 m²  Kat Brütü: 82.00 m²  Genel Brüt: 100.00 m²  

BLOK   C TİP OFİS B

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 

G
İR

İŞ



Dış Net: 209.00 m²  Kat Brütü: 223.00 m²  Genel Brüt: 270.00 m²  

BLOK    D TİP OFİS B
ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 

GİRİŞ



ANAHTAR VAZİYET PLANI

ANAHTAR  PLAN

ANAHTAR  KESİT

Dış Net: 132.00 m²  Kat Brütü: 146.00 m²  Genel Brüt: 177.00 m²  

BLOK   E TİP OFİS B

* Ems Yapı ;Teknik inşaat koşulları gereği daire toplam alanını azaltmaksızın  oda ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

* Daire planlarında kolon ve perde taşıyıcı sistemi işlenmemiş olup yerinde statik projeye göre imalat yapılacaktır. 

DIŞ NET          : Dairenin kendi sınırları içinde kalan alanı ifade eder. (Duvar ,kolon,perde alanları ve süpürülebilir döşeme alanları dahil edilmiştir.)

KAT BRÜTÜ    : Dış net alanı ve bulunduğu kattaki ortak alanlardan payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

GENEL BRÜT : Kat Brüt alanı ve  genel ortak kullanım alanlarından payına düşen alanların toplamını ifade eder. 

* Yukarıdaki planda yazılan her bir bölümün alanları toplamı ; süpürülebilir net alanı ifade eder. 

G
İR
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A BLOK TİPİK KAT PLANI



1.- 4. KATLAR

B BLOK TİPİK KAT PLANLARI

5.- 10. KATLAR



C BLOK TİPİK KAT PLANI C BLOK





HARİTA

brandistanbulpark

Büyükşehir Mah. E5 Yanyol Üzeri Belediye Cad. No:23/1 
Beylikdüzü - İstanbul

www.brandistanbulpark.com

www.ems-yapi.com

444 20 67

info@ems-yapi.com

 Tel: 0212 852 05 52 

Fax: 0212 853 62 75

 Bu katalog bilgi amacıyla hazırlanmış olup; tüm görsellerde bulunan her türlü aksesuar ve mobilyalar kapsam dahilinde değildir.Ems Yapı İnş.Taah.Yat.Tic.Ltd.Şti.Katalog içindeki, kat planı, site geneli hizmetleri , dairelerdeki bilgilerde, görsellerde, metrekarelerde ve projelerde teknik açıdan gerekli gördüğü takdirde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

 Bu katalog içersindeki tüm görsel  ve bilgilerin hakları Ems Yapı İnş.Taah.Yat.Tic.Ltd.Şti. ‘ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.


