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ISTIHDAM 
SEFERBERLIĞINDE 

IKINCI  
DÖNEM

Anadolu’ya 

FON
TURIZM CENNETI

3 MILYAR TL’LIK

Cazibe 
Merkezleri 
Programı:

 92 milyarlık 
yatırım

Gürkan 
Şef

KÖRFEZKENT 
ÇARŞI’NIN SATIŞLARI 
BAŞLADI

u la





M U R AT  K U R U MGenel Müdür’den

Ülkemize ve 
sektörümüze 
katkı sağlamaya 
devam edeceğiz

ergimizin Temmuz ayı 
sayısında, kapağımızda 
şöyle bir slogan vardı 
Bu millet bir olursa 

onun adı destan olur.  
Evet, gerçekten de 
milletimizin destan 
yazdığı 1  Temmuz 
hain darbe girişiminin 
üzerinden tam bir yıl 
geçmesinin ardından 

hepimizin ortak değeri haline gelen 
1  Temmuz Destanı 1 ilimizde 
birçok etkinlik çerçevesinde anıldı. 

zellikle İstanbul ve Ankara’da 
alanlarda toplanan mahşeri 
kalabalıklara, o gece, milletimizin 
ortaya koyduğu kahramanlıkları 
konuşmalarında hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız; ülkemize karşı 
girişebilecek her türlü saldırıda 
yüce Türk milletinin aynı kararlılığı 
göstermekte tereddüt etmeyeceğini 
vurguladı. zerinden tam bir yıl 
geçmesine rağmen o ruhun aynı 
heyecan ile etkinliklerde hissedilmesi 
milletimizin, ülkesine olan aşkını 
bir kez daha ispatladı. Bu inanç 
birliğinin, ülkenin geleceğine daha 
da olumlu bakabilmemiz noktasında 
çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu dönem içerisinde, ülkemiz 
genelinde ve şirketimiz özelinde, 
ekonomide yakaladığımız pozitif 
ivme ile istikrarlı büyümemizi devam 
ettirdik. Aynı şekilde ekonomimizde 
yakalanan ivmeyi sermaye 
piyasalarında da yakaladığımızı 
görüyoruz. İçinde bulunduğumuz 
2017 yılına 7  bin seviyelerinde 

başlayan Borsa İstanbul 100 
endeksinin bugünlerde geldiği 
nokta 107 bin seviyelerindedir. 
Endeksin ulaştığı bu nokta, dünya 
borsalarıyla karşılaştırıldığında 
Borsa İstanbul’u en çok yükselen 
borsalar sıralamasında en üst sıralara 
taşımaktadır. lkemize son aylarda 
giren rekor sermaye yatırımları ve 
bunun artacağı yönündeki tahminler 
2017 ve 201  için daha yüksek 
değerleri yakalayacağımıza yönelik 
işaretler olarak algılanabilir.

2017 ilk yarı yılda 
gerçekleştirdiğimiz  ihalemizin 
ardından geçtiğimiz ay Antalya 

uratpaşa ve ile Çavuş arsalarımız 
ihale edildi. Her iki ihaleden 
toplamda 1,12 milyar TL beklenen 
satış toplam geliri ve 1  milyon 
TL asgari şirket payı toplam geliri 
rakamlarına ulaşarak 2017 yılı 
ihalelerimizde beklenen satış 
toplam gelirimiz 10 milyar TL’nin 
üzerine çıkmış ve şirket payı toplam 
gelirimiz 1.  milyar TL rakamına 
ulaşmıştır. nümüzdeki aylarda 
gerçekleştireceğimiz yeni ihaleler ile 
bu rakamı daha yukarılara taşımayı 
hede  iyoruz. 

Emlak Konut vizyonuna uygun 
olarak ürettiğimiz projelerle insan 
hayatına konfor katacak, çevreye 
duyarlı, modern yerleşimler kurmak 
bu projelerimizde de önceliğimiz 
olacak, yine bu sorumlulukla Kocaeli 
ilimizde, hem şehrimize hem 
yatırımcısına kazandıracak olan 
Körfezkent Emlak Konutları’nın tam 
ortasında Körfezkent Çarşı’ adı ile 

yeni bir ticaret merkezi kuruluyor,  
bin metrekare alan üzerinde farklı 
ihtiyaçlara uygun olarak yapılacak 
bu projede 1  adet cadde dükkanı, 21 
adet meydan dükkanı,  adet ofi s ve 
home ofi s seçenekleri yatırımcısına 
kazandıracak özel ödeme koşulları 
ile satışa çıkacak. Sektörümüzde 
oluşturduğumuz kampanyalar ve 
güçlenen Türkiye konut satışları 
2017 ilk yarısını  bin rakamının 
üzerine çıkarak tamamladı. Bu 
rakam bir önceki yılın ilk yarı yılına 
göre yaklaşık yüzde  oranında artış 
gösterdi. Bu artışın aynı zamanda 
ilk, ikinci el ve ipotekli satışlarda 
da olduğunu açıklanan verilerde 
gördük. lkemiz genelinde artarak 
devam eden satış grafi ği ikinci 
yarıyıl için şimdiden piyasaların 
hareketli geçeceğine dair izlenimleri 
bizlere vermiş oldu. 2017 yılında 
lansmanını yapmaya hazırlandığımız 
diğer seçkin projelerimiz ile ülke ve 
sektörümüze azami seviyede katkı 
sağlamaya devam edeceğiz.

Sözlerimi tamamlamadan önce 
tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük 
Türk milletimizin 0 Ağustos afer 
Bayramı’nı en içten duygularımla 
kutlar, tüm üslümanların mübarek 
Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle 
birlikte huzur ve mutluluk içerisinde 
geçirmelerini temenni ederim. 

EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ
VE YÖNETIM KURULU ÜYESI
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Her ayatırı

Röportaj
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Tarih
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3 . 
H A V A L I M A N I 
› Başbakan 
Binali Yıldırım, 
3. Havalimanı 
inşaatını inceledi.
SAYFA 22

E R H A N 
B O Y S A N O Ğ L U 
› MESA’dan 4 bin 
150 yeni konut.
SAYFA 54KÖRFEZKENT 

ÇARŞI’NIN 
SATIŞLARI BAŞLADI 
› Emlak Konut 
Kocaeli’nin 
Körfez ilçesinde 
satışlarına 
başladığı 
‘Körfezkent Çarşı’ 
ile yeni bir ticaret 
merkezi kuruyor. 
SAYFA 10

A N A D O L U ’ Y A  3  M I L Y A R 
T L ’ L I K  F O N 
›10 büyük fon Anadolu’daki şirketlerle 
3 milyarlık potansiyel yatırım için 
buluşuyor.
SAYFA 42

S Ü L E Y M A N I Y E
C A M I I 
› Göğe uzanan 
dört el.
SAYFA 21

T U R I Z M 
C E N N E T I 
M U Ğ L A 
› Muğla her yıl 
3,5 milyon turiste 
ev sahipliği 
yaparak ülke 
ekonomisine 
önemli bir katkı 
sağlıyor.
SAYFA 87

KAĞITHANE 
› Birçok ofis ve 
rezidans projesinin 
yer aldığı bölge 
cazibesini 
arttırıyor.
SAYFA 72

YIL SONU 
HEDEFI  15 
MILYAR DOLAR  
› Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci 
konuştu.
SAYFA 24

T Ü R K I Y E ’ Y I  Y O L U N D A N 
D Ö N D Ü R E M E D I L E R 
› 15 Temmuz sonrası Türkiye, 
ekonomideki gücünü ve 
dayanıklılığını ıspatladı. 
SAYFA 15

K A M P A N Y A 
› Kampanyadan, 
satışları 2015’in 
sonuna kadar 
gerçekleşmiş olan 
konut ve iş yerleri 
yararlanacak.
SAYFA 80

YEN I  MAR INAL AR  GEL I YOR
› Sektör 9 yılda 21 marina ile yüzde 
94 büyürken, 20’ye yakın marinanın 
ihale ve inşaat süreci devam ediyor.
SAYFA 48

92 MILYARLIK 
YATIRIM 
›Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan 
Cazibe Merkezleri 
Programı’na dair 
açıklamalar yaptı.
SAYFA 11

EMLAK KONUT GYO A.Ş. adına
İMTİYAZ SAHİBİ
Ertan Yetim

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Havvanur Yurtsever

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu) 
Özlem Hanoğlu Çelik

Özlem Hanoğlu Çelik
Nurettin Şam

Hakan Akbulut
Yasemin Ülkü

Mehmet Akif Aydoğan
İlyas Fehim Çelik
Selçuk Aydemir

Enver Turan

Yıldıray Gökkaya, Fulya Arslan, Selma Şenol, 
Tuğçe Ağırlar, Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın

YAYIN KURULU

KATKIDA BULUNANLAR

YÖNETİM YERİ

Bölge
A J A N D A
› Ağustos ve 
eylül aylarının 
aktiviteleri
SAYFA 94 

P S I K O L O J I
› Uyku eğitimi
SAYFA 108

D E K O R A S Y O N
›Evlerde deniz 
havası
SAYFA 100

O T O M O B I L
› Mercedes-Benz 
X serisi
SAYFA 106

S P O R
›Kırkpınar 
Başpehlivanı 
İsmail Balaban 
oldu 
SAYFA 104

G U R M E
› Kurban Bayramı 
Sofraları
SAYFA 111

T E K N O L O J I
›Yılın en iyi cep 
telefonları
SAYFA 112

S I N E M A
› Ağustos ayında 
vizyona giren 
filmler
SAYFA 110

BASKI: Bizim Matbaa
4. Levent Oto Sanayii Sitesi Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No:38  

34417 Seyrantepe / İstanbul Tel : 0212 280 38 50

EMLAK KONUT GYO A.Ş
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B ATAŞEHİR - İSTANBUL

Telefon : 444 36 55
Faks : 0216 456 48 75

info@emlakkonutdergi.com

www.emlakkonutdergi.com

Bölge 
Raporu

v 

Yayın türü: Aylık, süreli.
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tahmini hesaplama yapılmıştır. İnşaat ruhsatı alındığında artı eksi değişiklikler olabilir.
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Haber İ

Yeni konut 
satışlarında 
senet 
kullanımına 
ilgi sürüyor
‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat 
Endeksi’ ve ‘REIDIN Emlak Endeksi’ 
Haziran ayı sonuçları açıklandı.

İ
ş Bankası’nın desteği 
ile hazırlanan Türkiye 
genelinde  şehrin 
tamamını kapsayacak 
nitelikteki Türkiye Satılık 
Konut iyat Endeksi, 10 . 

sayısı ile gayrimenkul sektörünün 
nabzını ölçmeye devam ediyor. 
REIDIN Emlak Endeksi son 
sonuçlara göre; Haziran ayında, bir 
önceki aya göre yüzde 0.7  oranında 
ve geçen yılın aynı dönemine göre 
ise yüzde 10.1  oranında artış 
gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut fiyatları 
yüzde 0.7  oranında yükseldi, en çok 
artış yüzde 2.2  ile Bursa’da yaşandı.

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut 
iyat Endeksi’ne göre, Haziran ayı 

fiyat artışı, bir önceki aya göre yüzde 
0.2 , geçen yılın aynı dönemine göre 
ise yüzde 2. 2 oranında gerçekleşti. 
Satışlarda banka kredisi kullanım 
oranının yüzde 27, senet kullanım 
oranının yüzde 2 olduğu Haziran 
ayında, stok erime hızı yüzde 2.7 
olarak gerçekleşti. 

Türkiye genelinde  ili 
kapsayan E D  Emlak Endeksi’ 
Haziran ayı sonuçlarına göre ise 
konut fiyatlarında yüzde 0.7  
oranında artış yaşandı. Haziran 
ayında konut fiyatlarının en fazla 
yükseldiği şehir yüzde 2.2  ile Bursa, 
en çok azaldığı şehir ise yüzdd 0. 7 
oranı ile anlıurfa oldu. 

‘REIDIN-GYODER Yeni 
Konut iyat Endeksi’ 2017 yılı 

Haziran ayı sonuçlarını değerlendiren 
YODE  Başkanı Dr. eyzullah 

Yetgin; Yeni konut stok erime hızının, 
Haziran ayında adet bazlı yüzde 
2.7 olarak gerçekleşmesi sonucu, 
yüzde .  olan son  aylık ortalama 
değerin altında kaldığını görüyoruz. 

arkalı konut projelerinden konut 
satın alan tüketicinin peşinat, 
senet ve banka kredisi kullanım 
oranlarını incelediğimizde ise senet 
kullanımının halen çok yoğun olduğunu 
söyleyebiliriz. Satışlarda senet 
kullanımının yüzde 2’lik bir oranla son 

 aylık ortalamanın yüzde 1 üzerinde 
olması, proje geliştiricilerin yürüttüğü 
kampanyalar ve çeşitlendirdiği ödeme 
modellerinin etkisinin sürdüğünü 
göstermektedir  dedi. 

YENİ KONUTLARIN 
FİYATI HAZİRAN’DA 
YÜZDE 0.29 ARTTI

REIDIN-GYODER Yeni Konut 
iyat Endeksi’nde, Haziran ayında bir 

önceki aya gore yüzde 0.2  oranında 
artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2. 2 ve endeksin 
başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak 
ayına göre ise yüzde 7 .20 oranında 
artış yaşandı. Haziran ayında İstanbul 
Asya yakasında yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde 0.  oranında; 
İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan 
markalı konut projelerinde yüzde 0.17 
oranında fiyat artışı oldu. Endeksin 
başlangıç dönemine göre ise İstanbul 
Asya yakasındaki projeler Avrupa 
yakasına kıyasla 11.  puan fazla artış 
gösterdi.

Konut satışında senet kullanımı 
oranı yüzde 2 Haziran ayında yeni 
konut satışlarında peşinat kullanım 
oranı ayıs ayına göre  puan artarak 
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yüzde 21’e yükseldi. Banka kredisi 
kullanım oranı ise  puan düşerek 
yüzde 27’ye, senet kullanım oranı da 

 puan gerileyerek yüzde 2 olarak 
gerçekleşti. isan ayında banka 
kredisi kullanım oranı yüzde , 
peşinat kullanım oranı yüzde 1 , 
senet kullanım oranı ise yüzde 7 
olarak gerçekleşmişti. 

Haziran ayında satışı 
gerçekleştirilen konutların yüzde 

7’si bitmiş, yüzde ’ü ise bitmemiş 
konut stoklarından oluştu. ayıs 
ayına göre 2.2 puan azalan stok 
erime hızı, adet bazlı yüzde 2.7, 
metrekare bazlı ise 2 puan azalarak 
yüzde 2.  oranında gerçekleşti. 
Büyük alanlara sahip konutların 
satışında yükseliş var Bir önceki 
aya göre, 1 1 konut tipi satışının 
yüzde 0. 1 oranında arttığı Haziran 
ayında, 2 1 konut tipinde yüzde 0.17, 

1 konut tipinde yüzde 0.17 ve 1 
konut tipinde yüzde 0. 2 oranında 
artış yaşandı. 1-7  metrekare 
büyüklüğe sahip konutlarda 
yüzde 0.  oranında artış yaşanan 
Haziran ayında, 7 -100 metrekare 
büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 
0.2  oranında, 101-12  metrekare 
büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 
0.17, 12 -1 0 metrekare büyüklüğe 
sahip konutlarda yüzde 0. 0, 1 1 
metrekare ve daha büyük alana 
sahip konutlarda yüzde 0. 7 
oranında artış görüldü.

YABANCILARA 
SATIŞ ORANI YÜZDE 5

arkalı konut projelerinde 
gerçekleştirilen satışların yüzde ’lik 
oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. 
Son  aylık ortalamanın yüzde  
olduğu yabancı yatırımcılara satışlar, 

art’ta yüzde 10, isan ve ayıs’ta 
yüzde  olarak gerçekleşmişti. 

KONUT SATIŞ 
FİYATLARININ EN ÇOK 
YÜKSELDİĞİ ŞEHİR BURSA

Haziran ayında metrekare 
başına konut satış fiyatları yüzde 
2.2  oranında artan Bursa, fiyatların 
en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı 
dönem içerisinde konut satış 
fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise 
yüzde 0. 7 oranı ile anlıurfa oldu. 
Yıllık artışta ilk sırada Balıkesir 
geliyor.

Yıllık artış oranları 
değerlendirildiğinde, Haziran 
ayında satılık konut fiyatlarının 
en çok yükseldiği ilk  il; Balıkesir 

27. , Çanakkale 22.0 , 
Tekirdağ 21. 2 , onguldak 20
.  ve Bursa 20.1  oldu. En 
fazla kira artışı Edirne’de yaşandı.

Türkiye genelinde  ilin 
tamamını kapsayacak niteliğindeki 
Türkiye Kiralık Konut iyat 
Endeksi’nde ise bir önceki aya 
göre yüzde 0.  ve geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde .  oranında 
artış gerçekleşti. etrekare başına 
konut kira değerleri yüzde 2. 2 
oranında artan Bursa, Haziran 
ayında kiraların en çok yükseldiği 
şehir oldu. Aynı dönem içerisinde 
konut kira değerlerinin en çok 
azaldığı şehir ise yüzde 1.17’lik oran 
ile Erzincan oldu. Kiralık konut 
fiyatlarının yıllık bazda en çok 
arttığı  şehir ise sırasıyla; Aydın 

21. , Yozgat 1 . 1 , Balıkesir 
1 .2 , Tekirdağ 1 .7  ve Çorum 

1 .  oldu. 
EN YÜKSEK YILLIK KİRA 

GETİRİSİ AYDIN, VAN VE 
BİLECİK’TE

Amortisman süresi bakımından, 
satın alınan evlerin kiraya 
verildiğinde alış fiyatını en kısa 
sürede karşılayabildiği illerin 
başında, Haziran ayı itibarıyla 
Aydın, an ve Bilecik geldi.

HAZİRAN AYINDA KONUT 
FİYATLARININ EN FAZLA YÜKSELDİĞİ 

ŞEHİR YÜZDE 2.26 İLE BURSA, 
EN ÇOK AZALDIĞI ŞEHİR İSE YÜZDE 0.97 

ORANI İLE ŞANLIURFA OLDU 
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Haber İ H

MURATPAŞA 
ARSASININ 
KAZANANI 
BELLI OLDU

ŞILE ÇAVUŞ 
IHALESINI 
IDEALIST KAZANDI

A
ntalya uratpaşa 
Bahçelievler’de 
bulunan Emlak 
Konut Antalya 

uratpaşa ihalesi 
birinci oturumuna 

4 teklif geldi. Emlak Konut GYO’un 
0 bin metrekare arsa alanına 

sahip olan Antalya uratpaşa’daki 
arsasının birinci oturumuna  
teklif geldi. Antalya uratpaşa 
Bahçelievler’de bulunan ve 1, 0 
emsala sahip olan Emlak Konut 

E
mlak Konut GYO’nun 

ile Çavuş arsası 
ihalesini, tek katılımcı 
olan İdealist İnşaat 
kazandı.

Emlak Konut 
YO, İstanbul ile Çavuş arsa satışı 

karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin 

Antalya uratpaşa ihalesi birinci 
oturumuna teklif veren firmalar 

esa esken, İzka İnşaat, 
Kabataş ayrimenkul önesans 

ayrimenkul ve Eltes İnşaat 
oldu. Emlak Konut Antalya 

uratpaşa arsasının birinci 
oturumunda en yüksek teklifi 

10 milyon TL ile Kabataş 
ayrimenkul önesans 

Gayrimenkul verdi.
irma arsa satışı karşılığı 

şirket payı toplam geliri olarak 

ikinci oturumu yapıldı. İhaleyi, 
tek katılımcı olan, İdealist İnşaat 
kazandı.

Emlak Konut GYO 
tarafından Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na KAP  yapılan 
açıklamada kazanan; Arsa 
Satışı Karşılığı Satış Toplam 

ise bu rakamın yüzde 2 ’ine karşılık 
gelen 170 milyon 00 bin lirayı 
Emlak Konut’a önermişti. 

2  Temmuz’da pazarlık açık 
artırma bölümünde ise en yüksek 
teklif 1 milyar 0 milyon ile esa 

esken İnşaat’tan geldi. irma, arsa 
satışı karşılığı şirket payı toplam 
geliri olarak bu rakamın yüzde 
2 . 0’sine denk gelen 02 milyon 
100 bin lirayı Emlak Konut’a teklif 
etti. Böylece ihalenin kazananı esa 

esken oldu.

eliri ASKST   milyon 00 
bin TL, Arsa Satışı Karşılığı irket 
Payı Toplam eliri ASK PT  
1  milyon 0 bin TL ve Arsa Satışı 
Karşılığı irket Payı elir Oranı  
yüzde 1  ile İdealist İnşaat Tic. Ltd. 

ti.  İdealist YO A. . İş Ortaklığı  
ifadeleriyle açıklandı.

EMLAK KONUT ANTALYA MURATPAŞA IHALESI SONUÇLANDI

EMLAK KONUT ŞILE ÇAVUŞ ARSA IHALESI SONUÇLANDI
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stiny  ro sin  
ru sat ıktı T

ahincioğlu, Emlak 
Konut GYO’nun  
İstanbul Sarıyer 
İstinye Arsa Satışı 
Karşılığı elir 
Paylaşımı İşi’ ihalesini 

.  milyar liralık satış geliri ve bunun 
üzerinden Emlak Konut’a yüzde 1.1 
ile 1.  milyar lira teklif ile kazanmıştı. 

idapark İstinye projesinin yapımı 
için ruhsat çıktı. 

Emlak Konut YO tarafından 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 
KAP  yapılan açıklamada  

irketimiz projelerinden İstanbul 
Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı 

elir Paylaşımı İşi’ kapsamında, 1  
ada  parselde yer alan 202 adet 
apart bağımsız bölüm ve  adet ticari 
bağımsız bölüm, 1 2 ada 11 parselde 
yer alan 1  adet apart bağımsız 
bölüm ve  adet ticari bağımsız bölüm 
ile 0 ada  parselde yer alan 202 
adet apart bağımsız bölüm ve  adet 
ticari bağımsız bölümden oluşan 
toplam  adet bağımsız bölüme ait 
yapı ruhsatları 1 .07.2017 tarihinde 
alınmıştır  ifadeleri yer aldı.

Emlak Konut YO güvencesiyle Tahincioğlu 
tarafından inşa edilecek olan idapark 
İstinye projesi için ruhsat çıktı. 
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r k nt arşı nın 
satışları aşladı
Emlak Konut, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde satışlarına başladığı Körfezkent 
Çarşı’ projesiyle beraber yeni bir ticaret merkezi kuruyor.

4 
Etap ve 00 konuttan 
oluşan Körfezkent Emlak 
Konutları’nın ortasında 
yer alan Körfezkent 
Çarşı projesinin satışları 

başladı.
Ülkenin ana arterlerinden olan 

İstanbul-İzmit yoluna yakınlığıyla 
dikkat çeken proje yüksek 
değerlenme potansiyeli taşıyor.

Toplamda 10  adet ticari 
ünitenin bulunduğu Körfezkent 
Çarşı’ içerisinde ofis, dükkan ve 
home ofislerin yanında; poliklinik, 
kreş ve düğün salonu gibi sosyal 
olanaklardan faydalanılabilecek 
alanlar da yer alıyor.

ESNEK ÖDEME KOŞULLARI
Satışa çıkalı sadece kısa bir 

zaman olmasına karşın projenin 
yaklaşık yüzde 0’u satıldı.

Esnek ödeme koşullarının 
sunulduğu projenin bağımsız 

bölümlerinde tiplerine göre 1 0 aya 
varan ödeme seçenekleri mevcut. 
Banka kredisi olmaksızın, ister 
Emlak Konut bünyesinde sabit 0, 0 
vade oranı, ister T E’li ya da vade 
farksız seçeneklerini kullanarak 
Körfezkent Çarşı’dan bağımsız 
bölüm sahibi olunabiliyor.

Peşin alımlarda ise yüzde 12 
indirim uygulanan karma proje, 
sadece bölge halkına değil daha 
büyük bir kitleye hitap ederek, gece 
gündüz yaşayan bir merkez haline 
gelecek.

4 Etap ve 3600 Konuttan oluşan 
Körfezkent Emlak Konutları’nın 

tam ortasında yer alan Körfezkent 
Çarşı’da, 35.077 metrekare alan 
üzerinde farklı ihtiyaçlara uygun 
16 adet cadde dükkanı, 21 adet 

meydan dükkanı ve 66 adet 
o s ve home o s seçenekleri 

alıcılarını bekliyor. Bunun yanında 
çevre halkının ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek düğün salonu, 
poliklinik ve kreş binası gibi sosyal 

tesisler de bulunuyor.



Haber YAT I R I M

 milyarlık 
yatırım g liyor
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kalkınma Bankası’nın 
Cazibe erkezleri Programı’na ilişkin çalışmalarını 
neredeyse tamamladığını açıkladı.

alkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, 
AA muhabirine 
yaptığı 
açıklamada, 
Cazibe 

erkezleri 
Programı’nın 
son durumu 
hakkında bilgi 
verdi.

 bin 
0 firmanın başvuru yaptığını 

aktaran Elvan, söz konusu projeler 
kapsamında 2 milyar liralık 
yatırım ve  bin kişilik istihdamın 
öngörüldüğünü söyledi. 

Elvan, anılan firmaların 
değerlendirilmesi ve program 
dahilindeki 2  ilin yapısı itibarıyla 
hangi yatırımların öncelikli olduğu, 
firmaların teklif ettikleri yatırım 
alanıyla ilgili deneyimlerinin 

bulunup 
bulunmadığı 
gibi konuların 
değerlendirildiğini 
söyledi.

Bakan 
Elvan, Kalkınma 
Bankası’nın 
çalışmasını 
hemen hemen 
tamamladığını 
belirterek; 
İnşallah önümüzdeki günlerde 

sonuçlar Sayın Başbakanımız 
tarafından açıklanacak 
ve program çerçevesinde 
firmalarımızı desteklemeye 
başlayacağız. Bütçemizde 2017’de 
harcayabileceğimiz yeterli 
kaynağımız var. Dolayısıyla biz 
firmalara destek vereceğiz. İlk 
aşamada destek verilenlerin dışında 
201  yılının ilk çeyreğinde de bir 

grup firmaya destek sağlayacağız  
diye konuştu.

“DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA 
HUZUR VE SÜKUNET DAHA 
DA ARTACAK”

Bakan Elvan, programın 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
azaltılması açısından önemine 
değinerek, başvuranlar arasında 
büyük ölçekli yabancı firmalar 
bulunduğunu bildirdi.

Yüksek teknoloji alanında 
yatırım yapan bazı firmaların da 
başvuruda bulunduğunu dile getiren 
Elvan; Bu, Türkiye ekonomisinin 
ne kadar sağlam temeller üzerine 
oturtulduğunun önemli bir 
göstergesi  ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütü PKK ile 
yapılan mücadele noktasında da 
çok önemli adımlar attıklarına 
işaret eden Elvan sözlerini şöyle 
sonlandırdı  İnşallah önümüzdeki 
günlerde Doğu ve üneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki huzur 
ve sükunet daha da artacak. 
Bölgede yatırım ortamı için de 
uygun bir iklimin oluştuğunu 
düşünüyorum. Yatırımcılarımızın 
da hem hükümetimize güveni hem 
de terör örgütünün tamamıyla yok 
edilmesine yönelik atmış olduğumuz 
adımların neticesini verdiğini bu 
şirketlerimiz görüyor. Bu nedenle bu 
yoğun talebi yaptılar.

Kalkınma akanı 
Lüt  El an
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Türkiye 
15 Temmuz’u 

yl  andı
Cumhurbaşkanı ecep Tayyip Erdoğan, 
1  Temmuz Demokrasi ve illi Birlik ünü 
Anma Töreni’nde milyonlara seslenerek, 
önemli açıklamalar yaptı.
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 Temmuz 201 ’daki darbe 
girişiminin yıl dönümünde 
Türkiye’nin çeşitli illerinde 
anma törenleri düzenlendi. 

ün boyu süren etkinliklerin 
1  Temmuz ehitler 
Köprüsü’ndeki ayağında 
Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti enel Başkanı ecep 
Tayyip Erdoğan konuşmalar 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı 
ecep Tayyip Erdoğan ve 

eşi Emine Erdoğan, etullahçı 
Terör rgütü’nün ET  darbe 
girişiminin birinci yılında 1  
Temmuz ehitler Köprüsü’nde 
düzenlenen 1  Temmuz Demokrasi 
ve illi Birlik ünü Anma Töreni’ne 
katıldı.

Cumhurbaşkanı ecep Tayyip 
Erdoğan, 1  Temmuz ehitler 
Köprüsü’nde düzenlenen anma 
törenindeki konuşmasına şöyle 
başladı  ehitlerimizin emaneti 
kıymetli kardeşlerim, değerli 
gazi kardeşlerim, şehrimizin 
dört bir yanından 1  Temmuz 

ehitler Köprüsü’ne gelerek 
buradaki programa katılan sevgili 
İstanbullular, 1  Temmuz ihanet 
girişiminin birinci yıl dönümünde 
Türkiye’nin her köşesinde bir kez 
daha meydanları dolduran değerli 
vatandaşlarım, aziz kardeşlerim, 
hepinizi en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle, saygıyla 
selamlıyorum.  

Köprüyü kapatan darbecilerin 
tüm Türkiye’ye ve tüm dünyaya 
artık kontrol bizim elimizde’ 
mesajı vermek istediklerini, aynı 
saatlerde İstanbul’un ve Ankara’nın 
çeşitli yerlerinde de benzer işgal 
girişimlerinin haberlerinin geldiğini 
aktaran Erdoğan, o esnada kendisi, 
eşi Emine Erdoğan, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı, kızı ve 
torunlarının Dalaman’dan bu tarafa 
doğru hareket ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan  
illetimiz kullanılan yönteme ve 

üsluba bakarak anında bu darbe 
girişiminin arkasında ET  ihanet 
çetesinin bulunduğunu tespit 
etmiştir. Türkiye’nin ET  ihanet 

“TEKBİRLE TANKIN 
ÜZERİNE GİDEN 
MİLLETİ KİM ESİR 
EDEBİLİR?”

çetesi aracılığıyla bir saldırıya, bir 
işgal girişimine maruz kaldığını 
gören milletimiz hemen harekete 
geçmiştir. Sayın Başbakan’ın ve 
şahsımın televizyon ekranlarından 
yaptığı çağrıyla milyonlarca 
vatandaşımız darbecilere karşı 
sokakları, meydanları, kışla önlerini, 
havalimanlarını doldurmuştur. En 
büyük direnişler ve en kanlı saldırılar 
İstanbul ve Ankara’da yaşanmıştır. 
Diğer illerimizde darbeciler henüz 
harekete geçmeye fırsat bulamadan 
milletimiz, vatansever askerlerimiz 
ve polislerimiz tarafından derdest 
edildiler. İstanbul’da en çok kanın 
döküldüğü yer işte burasıdır, 1  
Temmuz ehitler Köprüsü’dür. 
Köprüyü kapatan tankların önünde 
tam  vatandaşımız şehit oldu. 
Allah rahmet eylesin  ifadelerini 
kullandı. 

Cumhurbaşkanı ecep Tayyip 
Erdoğan, darbecilerin gasbettikleri 
tankların namlularının bombalarla, 
ellerindeki silahların kurşunlarla, 
helikopterler ve uçakların en 
öldürücü mühimmatlarla dolu 
olduğunu söyledi. Bunların 
vatandaşlarımıza karşı acımasızca 
kullanıldığını belirten Erdoğan; En 
küçük bir tereddüt göstermediler. 
Peki onların karşısına dikilen 
milletimizin neyi vardı? Benim 
vatandaşımın elinde silah mı vardı? 
Sadece elinde aynen bugün olduğu 
gibi bayrağı vardı, ama bunun 
yanında çok daha etkili bir silah 
vardı. O silah da imanıydı, imanı  
diye konuştu.

illetin o gece imanıyla 
dünyanın en modern silahlarına 
karşı geldiğini söyleyen Erdoğan 
konuşmasına şöyle devam etti  
Tekbirle tankın üzerine giden 

milleti kim esir edebilir? Sırtındaki 
tişörtünü tankın egzoz borusunun 
içine tıkamak suretiyle, onu 
çalışamaz hale getiren imandır. 

nünde, arkasında, sağında, 
solunda onlarca kişi vurulup 



14 E M L A K  K O N U T
A Ğ U S T O S  2 0 1 7

Haber O İ İ İ B İ İ

düştüğü halde geri dönüp gitmeyi 
bir an bile aklından geçirmeyen, 
tam tersine bulduğu ilk fırsatta 
yeniden hainlerin üzerine yürüyen 
bu milleti kim durdurabilir? 
Hemen -  metre ilerisine düşen 
kurşunlara aldırış etmeden yürüyen 
ve kendisine geri dön, yoksa 
öleceksin’ diyenlere, şu cevabı 
verdiler  Bugün ölmeyeceksek, 
ne zaman öleceğiz?  Bunu diyen 
bir millete kim zincir vurabilir? 
Ah şu köprünün dili olsa da o gece 
burada yaşanan kahramanlıkları bir 
anlatsa. Ah o gece şehit kanlarıyla 
sulanan her karış toprağın, her 
taşın, her santim asfaltın dili olsa da 
yiğitlik nasıl olurmuş tüm dünyaya 
anlatsa. Çünkü bizim dilimiz bunları 
kelimelere dökmekte kifayetsiz 
kalıyor.

dediğimiz bedel ağır. 1  
Temmuz ilk değil son saldırı 
da olmayacaktır. ET ’nün, 
PKK’nın, DEA ’ın arkasında 
kimlerin olduğunu biliyoruz  diyen 
Erdoğan; Anaların, babaların, 
eşlerin, kardeşlerin, evlatların göz 
yaşlarına, yürek yangınlarına değer 
biçmek asla mümkün değildir ama 
bu fedakarlıkların karşılığında 
elde ettiğimiz istiklalimize ve 
istikbalimize de değer biçemeyiz  
ifadelerini kullandı.

1  Temmuz gecesi bu hilal 
uğruna batan tüm güneşlerimize, 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum  diyen Erdoğan; Onlar 
bizim güneşlerimizdi. O gece 
yaralansa da eğilmeyen tüm başlara 
şükranlarımı sunuyorum. illetim 
adına şükranlarımı sunuyorum. 

zgürlüğüne, ezanına, bayrağına, 
vatanına, devletine, geleceğine sahip 
çıkan milletimin tüm fertlerine 
teşekkür ediyorum  dedi.

“ARKAMIZDA BİNLERCE 
YILLIK DEVLET 
GELENEĞİMİZ VAR”

Erdoğan sözlerine şöyle devam 
etti  astgele bir araya gelmiş insan 
topluluklarıyla milletler arasındaki 
fark işte budur. Topluluklar sadece 
anlık çıkarları için bir arada 
bulunurlar. illetlerin ise ortak 

geçmişleri, ortak değerleri, ortak 
hayalleri vardır. Bunlar uğrunda, 
gerektiğinde canlarını vermeyi 
göze alırlar. Türk milleti, 1  
Temmuz’da binlerce yıllık tarihinde 
defalarca yaptığı gibi kutsallarını 
korumak uğruna canını vermekten 
çekinmeyeceğini göstermiştir. Tarih 
boyunca hep ateşle imtihan olmuş, 
düşman saldırılarının ve ihanetlerin 
kıskacında pişerek yol yürümüş 
bir milletiz. Biz sıradan göçebe 
bir kavim değiliz. Biz milletiz, 
millet. Onlar ise illet. arkımız 
bu. Demir filizinin ateşle yoğrulup 
çelikleşmesi gibi, yaşadığımız 
saldırılar ve ihanetler de bizi işte 
bu tabloda hamdolsun birleştiriyor, 
bütünleştiriyor, güçlendiriyor. 
Karşımızdaki örgütler gördüğümüz 
yapılarından ibaret olmayabilir. 
Ancak şunu da bilsinler Türkiye 
de göründüğünden ibaret değildir. 
Bizim arkamızda da binlerce yıllık 
devlet geleneğimiz var bunu da 
böyle bilmeleri lazım. 

Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki 
her bir yıldız işte bu geleneğin 
sembolüdür. Bizim arkamızda 
1 00 yıllık bir medeniyet birikimi 
var. Doğduğumuzda hatırlayın 
kulağımıza okunan ezan, 
öldüğümüzde arkamızdan okunan 
selaya kadar hayatımızın her anını, 
mensubu bulunduğumuz medeniyet 
şekillendiriyor. Coğrafyamızdaki 

bin yıllık geçmişimizin tek bir anını 
gösteremezsiniz ki mücadelesiz 
geçsin. Asla.  

UNUTTURMAYACAĞIZ
1  Temmuz’u unutmamak 

ve unutturmamanın, sadece 
şehitlerimize, şehit yakınlarımıza 
ve gazilerimize değil, tarihimize 
karşı da en büyük sorumluluğumuz 
olduğunu söyleyen Erdoğan; 
İşte hamdolsun cuma günü 100 

bini aşkın Hatm-i erif indirildi. 
Ankara illet Camisi’nde bu 
Hatm-i eri erin duası yapıldı. 
Unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Eğer 1  Temmuz’un bize verdiği 
dersleri doğru şekilde okumazsak 
yeni 1  Temmuzları yaşamamız 
kaçınılmaz olacaktır. stelik bir 
sonraki 1  Temmuz’da düşmanın 
karşımıza hangi oyunlarla 
çıkacağını, kimleri kullanacağını 
da bilemeyiz. üslüman, akıllı 
insandır. 1  Temmuz’u yaptıranların 
hangi amaçları taşıdığı, 1  
Temmuz’u yapanların da nasıl bu 
güce ulaştığı ortadadır. Bu gerçekleri 
siz de biz de çok iyi biliyoruz. Her 1  
Temmuz anması bizi şehitlerimizi 
yad etmenin, şehit yakınlarımıza 
ve gazilerimize minnettarlığımızı 
sunmanın yanında bu konuda 
ne kadar mesafe kat ettiğimizin 
muhasebesini yapmaya da 
yöneltmelidir  dedi.

“MİLLETİMİN 
TÜM FERTLERİNE 
TEŞEKKÜR 
EDİYORUM”
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 TÜRKIYE’YI YOLUNDAN 
DÖNDÜREMEDILER
EKONOMI, GÜCÜNÜ VE DAYANIKLILIĞINI ISPATLADI

Ula tırma  eniz ilik e Ha erle me akanı 
A met Ar lan

1
 Temmuz 201  tarihli hain 

darbe girişimi, 202  yılında 
dünyanın en büyük 10 ülkesi 
arasına girmeyi hede eyen 
Türkiye’yi yolundan 

döndüremedi. Aradan geçen bir 
yıllık sürede Türk ekonomisinin tüm 
aktörleri el ele vererek istihdamın, 
yatırımın ve büyümenin önündeki 
engellere karşı durdular. Takvim 
yaprakları 1  Temmuz 2017’yi 
gösterdiğinde Türk ekonomisi, 
darbecilerin niyetlerine inat, daha 
güçlü ve kararlı bir şekilde büyüyor 
ve göstergeler dünyayı şaşkına 
çevirecek başarı hikayelerini işaret 
ediyordu. 

ET ’nün hain girişimi 
Türkiye’yi 202  ekonomik 
hede erinden uzaklaştıramadı. 
Türkiye ilk çeyrekte yüzde  
büyürken Borsa İstanbul rekor 
seviyelere ulaştı. Borsa İstanbul’da 
B ST 100 endeksi darbe 
girişiminden önce 2 bin 2  
puandan kapanmıştı. 1  Temmuz 
2017 haftasında endeks 10  bin 
17  puanla yeni kapanış rekorunu 
kırdı. Böylece Borsa İstanbul darbe 

girişimi öncesine göre yüzde 27 
yükselmiş oldu. 

201 ’yı büyümeyle tamamlayan 
ekonomi 2017’de adeta şaha kalktı. 
2017’nin ilk çeyreğinde 201 ’nın aynı 
dönemine göre yüzde ’lik muazzam 
bir büyüme kaydedildi. Analistlerin 
beklentilerinin üzerinde çıkan bu 
performans Türk ekonomisinin ne 
kadar dayanıklı olduğunu kanıtladı. 
Türkiye ilk çeyrekte dünyanın en 
hızlı büyüyen  ekonomisi arasına 

da girdi. Son bir yıl Türkiye kredi 
derecelendirme kuruluşlarının aldığı 
ekonomik temellere dayanmayan 
kararlarla uğraştı. 

S P, oody’s ve itch hiç vakit 
kaybetmeden, yabancı yatırımcıların 
şevkini kıracak kararlara imza attılar 
ve kredi notunu düşürdüler.

DEV YATIRIMLAR DARBE 
DİNLEMEDİ

Dev yatırımlar da bu 
süreçte hız kesmedi. Darbe 
girişiminden 1.  ay sonra Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün açılışı 
gerçekleştirilirken, 22 Aralık’ta 
Avrasya Tüneli hizmete sunuldu. 
Yeni Havalimanı’nın yüzde ’i 
tamamlandı. 1 1  Çanakkale 
Köprüsü’nün temeli atıldı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan; Demir İpek Yolu’ olarak 
da adlandırılan Bakü-Ti is-Kars 
Demiryolu projesinin yıl sonunda 
hizmete açılmasının hede endiğini 
söyledi.

 Arslan, İstanbul’un 
Avrupa yakasında, Yeniköy ile 
Akpınar yerleşimleri arasında 
Karadeniz sahil şeridindeki 
7 .  milyon metrekare alana 
yapılan havalimanında 
çalışmaların hızlandırıldığını 
belirterek; Dünyanın en büyük 
havalimanlarından İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda da çalışmalar tüm 
hızıyla devam ediyor, inşaatının 
yüzde ’i tamamlandı  diye 
konuştu. 

Yeni Ha alimanı

Haber O O İ
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Bakan Arslan: ‘mega proje’ 
olarak adlandırılan  Katlı Büyük 
İstanbul Tüneli projesi için 
karada ve denizde derin sondaj 
çalışmalarının başlatıldığını 
belirterek, söz konusu çalışmaların 
yıl sonunda tamamlanmasının 
hede endiğini dile getirdi. 

ayrimenkul sektöründe TOKİ 
sosyal konutlar konusunda üretimini 
hızlandırarak yeni bir rekora ulaştı. 
TOKİ Başkanı Ergün Turan, 1  
Temmuz’daki hain darbe girişimi 
sonrası vites büyüterek 201 ’da 
en büyük sosyal konut üretimi 
rakamına ulaşmayı başardıklarını 
söyledi. Hain kalkışmanın ardından 
1  Temmuz sabahından itibaren 
çarkların durmaması için harekete 
geçtiklerini belirten TOKİ Başkanı 

ehmet Ergün Turan,  201  sonu 
itibarıyla  bin konut ürettiklerini 
söyledi. Turan  Bu yıl içinde  
bin sosyal konut rakamına ulaştık. 
1  Temmuzdan bugüne kadar 

0 bin 2 7 konutun ihalesini 
gerçekleştirdik.  bin 1 ’i için 
de ihale tarihlerimizi belirledik  
ifadelerini kullandı. 

İnşaatta sektör temsilcileri yeni 
rekorlar kırmak için de gaza bastı. 

Ekonominin lokomotifi inşaat 
sektörü hain darbenin etkilerini 
silmek ve atağa geçmek için birbiri 

ardına yeni yatırımlar yaptı. 
Emlak Konut YO, darbenin 
hemen sonrasında ilk kampanyaya 
start verdi. Kampanya yıl sonuna 
kadar uzadı. Ardından 2017’nin 

ubat- art döneminde Emlak 
Konut YO öncülüğünde başlayan 
ve birçok inşaat firmasının dahil 
olduğu 20 yıl vade ve düşük faizli 
kampanya atağıyla satışlar arttı. 

Emlak Konut YO enel 
üdürü urat Kurum, 1  

Temmuz’un ertesi günü tüm 
yüklenici firmaları toplantıya 
çağırdıklarını ve işleri 
durdurmadan gaza bastıklarını 
söyledi. Kurum  Bu yılın ilk 
yarısında ,  milyar liralık rekor 
satış yaptık. Yıl sonu itibariyle 
projelerimizin toplam hasılatının 
1  milyar liraya ulaşmasını 
bekliyoruz. 202  hedefi 2 0 bin 
bağımsız bölüm. Konut hede eri 
doğrultusunda büyümeye devam 
edecek  dedi. 

TÜKETİCİ GÜVENİ 
YERİNDEYDİ

Hükümetin aldığı tedbirler 
ve atılan adımlarla, makro 
ekonomideki göstergelerin yanı sıra 
tüketicinin geleceğe dair güvenini 
yansıtan endeksler de hızla 
toparlandı. 

eçen yıl temmuz ayında 7 
seviyesinde olan tüketici güven 
endeksi, bu yıldan itibaren yükseliş 
trendine girdi ve Haziran’da 70 ile 
darbe teşebbüsü öncesi değerine 
ulaştı. 

Emlak Konut GYO Genel Müdürü 
Murat Kurum

 Katlı üyük 
İ tan ul Tüneli

TÜRKİYE İLK ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜRKEN 
BORSA İSTANBUL REKOR SEVİYELERE ULAŞTI
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Hane halkının maddi durum 
beklentisi endeksi de darbe 
girişiminin yaşandığı dönemde 

,  düzeyindeyken, bu yılın 
Haziran ayında 0 seviyesine 
çıktı. Bu artış, gelecek bir 
yıllık dönemde hanenin maddi 
durumunun daha iyi olacağını 
bekleyenlerin artmasından 
kaynaklandı. Türkiye’de tüketici 
ve üreticilerin genel ekonomik 
duruma ilişkin değerlendirmesini 
ortaya koyan ekonomik güven 
endeksi de geçen yıl Temmuz’da 

,7 iken, Ağustos’tan itibaren 
dalgalı seyir izleyerek, şubat 
ayından itibaren ibreyi pozitife 
çevirdi. Endeks en yüksek 
seviyesini 100,  ile bu yılın mayıs 
ayında görerek, Haziran’da ,  
olarak gerçekleşti. 

Söz konusu yükseliş trendi, 
reel kesim ve inşaat sektöründeki 
güven endekslerinde de kendini 
gösterdi. eçen yıl Temmuz 
ayında 10 ,7 olan reel kesim 
güven endeksi, 2017 Haziran 
döneminde 10 , ’e, inşaat sektörü 
güven endeksi de ’den ,7’ye 
çıktı. eçen sene Temmuz’da 
reel sektörde üretimin dinamosu 
sayılan toplam sipariş miktarı 
endeksi ,  iken, bu sene 
Haziran ayında ,1’e, mamul mal 
stok miktarı da aynı dönemde 

,7’den , ’ya yükseldi. Sabit 
sermaye yatırım harcamasını 
gösteren endeks bu dönemde ,7 
puan artışla 112,2 olarak kayıtlara 
geçti. enel iş durumuna ilişkin 
gidişatı gösteren endeks de ’ten 
111, ’e ulaştı. evcut dönemin 
dayanıklı tüketim malı satın almak 
için uygunluğunu gösteren endeks 
geçen yıl Temmuz’da 70,  iken, bu 
yılın Haziran döneminde 7 ,7’ye, 
bireylerin bu mallara yönelik 
harcama yapma düşüncesi endeksi 
de ,7’den ,2’ye çıktı. 

İŞ DÜNYASINDAN 
GÖRÜŞLER

İş dünyası 1  Temmuz darbe 
girişiminin ardından geçen bir 
yılda, bu kalkışmaya yanıtı daha 
fazla üretim, istihdam ve ihracata 

odaklanarak verdi. lkenin 
geleceğine sahip çıkmanın 
demokrasiye sahip çıkmakla 
mümkün olacağına dikkat 
çeken iş dünyası temsilcileri, 
gerekli yapısal reformların 
hayata geçirilmesiyle 
büyümenin güçlü bir rotaya 
gireceğine işaret etti. 

Ankara Sanayi Odası 
ASO  Başkanı urettin 
zdebir, darbe girişiminde 

başarılı olamayanların 
Türkiye’yi ekonomik bir 
kıskaca almaya çalıştıklarını 
ancak bu beklentilerinin 
kursaklarında kaldığını 
söyledi. zdebir, ekonomide 
yaşanan hızlı yükselişte 
ekonomi yönetimi ve 
tüm aktörlerin tek yürek 
olmasının büyük etkisinin 
bulunduğunu dile getirdi. 

Ankara Ticaret Odası 
ATO  Başkanı ürsel Baran 

süreç doğru yönetildiği 
için darbe girişiminin 
ülke ekonomisinde kalıcı 
bir hasara yol açmadığını 
söyledi. Baran  Türkiye 
darbe girişiminden sonra 
hızla normalleşti. 1  
Temmuz sabahı tüm kamu 
kurumları, bankalar, özel 

sektör işinin başındaydı. 
Türkiye ekonomisinin 
dalgalanmalara, krizlere, 
darbelere karşı dayanıklı 
olduğu bir kez daha görülmüş 
oldu  dedi.

İstanbul Sanayi Odası 
SO  Yönetim Kurulu 

Başkanı Erdal Bahçıvan  
zel sektör, geçmişten 

gelen güçlüklerle savaşma, 
mücadele etme direncini, 
201 ’nın o zor günlerinde 
fazlasıyla ortaya koyarak, 
devletine, milletine, ülkesine 
güvenme noktasındaki 
en öncü görevini ve 
sorumluluğunu yerine 
getirmiştir. Ekonomimizin 
ve sanayimizin çarkları 
durmadı, durdurulamadı. 

Türkiye’mizin bir 
daha böyle kötü günler 
yaşamamasını dilerken, 
geleceğe güvenle bakmalıyız. 
Umutsuzluk, yılgınlık 
ve karamsarlık ülkemiz 
ve milletimiz için en 
büyük tuzaktır. İstanbul 
Sanayi Odası olarak her 
zaman milletimizin ve 
demokrasimizin yanında 
olduk, olmaya da devam 
edeceğiz  diye konuştu.

Ankara anayi 
O a ı A O  

a kanı 
Nurettin 
Öz e ir

Ankara Ti aret 
O a ı ATO  
a kanı Gür el 

aran

İ tan ul anayi 
O a ı O  

Y netim Kurulu 
a kanı Er al 

a ı an

EMLAK KONUT’UN 2023 HEDEFİ 250 BİN 
BAĞIMSIZ BÖLÜM

 
 

 
ÖNLEMLER

 Kre i Garanti onu na Hazine nin teminatı 
artırıl ı. u ka am a  milyar liralık kre i 
a mi olu turul u. 

 oğu a  il e zel te ikler erilmeye 
a lan ı. 

 İ ti am e er erliği a latıl ı. a e e  ay a 
.  milyon ki i i ti am e il i. 

 Turizm iye  in olarlık u ak yakıt e teği 
eril i. 

 iz oz ur  kam anya ıyla TLye a i  
ıkıl ı. 

 Çi t iye ü re e mazotta K  ı ırlan ı. 
reti iye mazot e teği eril i. 

 eyaz e ya a yüz e .  olan ÖT  e i i ir 
üre ı ırlan ı. 

 ro e azlı ü er te ik  i temi e reye alın ı. 
 Kamu ala aklarına yeni en ya ılan ırma 

etiril i. atan a ın or  yükü u aye e azal ı. 
 Gayrimenkul e K  in iril i.
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65. HÜKÜMETIN 
KABINESINDE REVIZYON
65. hükümetin kabinesinde revizyona gidildi. Yeni isimleri 
Başbakan Binali Yıldırım açıkladı.

C
umhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım’ı 
Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde kabul etti. örüşme 
yaklaşık 1 saat 0 dakika sonra sona 
erdi. İki ismin yaptığı görüşme 
sonrası, . hükümetin kabinesinde 
yer alan isimlerin bazılarında 
değişikliğe gidildi. . hükümetin 
yeni kabinesinde Yıldırım Tuğrul 
Türkeş, eysi Kaynak, ehmet 

üezzinoğlu, Akif Çağatay Kılıç, 

aruk Çelik, abi Avcı yer almadı. 
Kabineye yeni giren isimler, 
Abdülhamit ül, ülide Sarıeroğlu, 
Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref 

akıbaba, Ahmet Demircan ve aruk 
Özlü oldu. 65. Hükümetin yeni 
kabinesinde Başbakan Yardımcıları, 
Bekir Bozdağ, ehmet imşek, ikri 
şık, ecep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu 

oldu.
Bakanlar Kurulu’nu kamuoyuna 

açıklayan Başbakan Yıldırım, 
Sayın Cumhurbaşkanımıza arz 

ettik. erekli görüşmeleri yaptık, 

istişareleri yaptık ve yapılan bu 
değişikliği kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

örev yapanlar, bugün Bakanlar 
Kurulu’nda yeni göreve başlayacaklar 
hepsi birbirinden üstün, kapasiteli 
meziyetlere sahip arkadaşlar. e 
görevi bırakan ne de görevi alanın 
birbirine üstünlüğü söz konusu 
değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, bir 
kan değişimidir. Bakanlar Kurulu 
zaman zaman bir yeni değişikliğe 
ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. 
Demokraside, siyasette olan bir 
şeydir  ifadelerini kullandı.
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65.HÜKÜMETIN YENI KABINESI

a akan 
inali Yıl ırım

Ekonomi akanı 
Ni at ey ek i

Ener i e Ta ii Kaynaklar 
akanı erat Al ayrak

A alet akanı 
A ül amit Gül

Çalı ma e o yal 
Gü enlik akanı 
üli e arıeroğlu

Gen lik e or akanı 
O man A kın ak

Aile e o yal 
olitikalar akanı atma 

etül ayan Kaya

Çe re e Şe ir ilik akanı 
Me met Öz a eki

Gı a  Tarım e 
Hay an ılık akanı 

A met E re  akı a a

A ru a irliği akanı e 
a müzakere i 
Ömer Çelik

ı i leri akanı 
Me lüt Ça u oğlu

Gümrük e Ti aret 
akanı ülent Tü enk i

İ i leri akanı 
üleyman oylu

Milli a unma akanı 
Nurettin anikli

Kalkınma akanı 
Lüt  El an

Orman e u İ leri akanı 
ey el Eroğlu

Kültür e Turizm akanı 
Numan Kurtulmu

ağlık akanı 
A met emir an

Maliye akanı 
Na i Ağ al

Ula tırma  eniz ilik 
e Ha erle me akanı 

A met Ar lan

Milli Eğitim akanı 
İ met Yılmaz

ilim anayi e Teknolo i 
akanı aruk Özlü
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a akan Yar ım ı ı 
ekir oz ağ

a akan Yar ım ı ı 
ikri ık

a akan Yar ım ı ı 
Hakan Ça u oğlu

a akan Yar ım ı ı 
Me met Ak ağ

a akan Yar ım ı ı 
Me met Şim ek

YENI ISIMLERLE ILK BAKANLAR KURULU TOPLANTISI

BAŞBAKAN YARDIMCILARI

1  Temmuz’da değişen Bakanlar Kurulu, ilk toplantısını 2  Temmuz’da yaptı. . hükümetin yeni kabinesi, Başbakan 
Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısına ilk defa katıldı. 

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar 
Kurulu toplantısına, kabineye yeni giren isimler ilk kez katıldı.
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u anan 
d rt  l

TARIHTE AĞUSTOS
•  Mo a a ilk teni  kortu a ıl ı. 
•  İ tan ul a alkın eniz amamları 

e la lar ı ın a enize irme i 
ya aklan ı.

•  Almanya Lon ra yı om alamaya 
a la ı.

•  Hin i tan ağım ızlığını ilan etti.
•  Erzurum  Erzin an e in l e olan 

e rem e  ki i l ü.
•  ran ız mür e i Ça  

ağım ızlığını ilan etti.
•  Çanakkale Anıtı t renle a ıl ı.

Hem külliyesi, hem bahçesi, hem de görkemli atmosferiyle Süleymaniye 
Camii uzaktan ayrı yakından ayrı bir güzellik sunar. Bu eşsiz İstanbul 
simgesi muhteşem yüzyılın bir hediyesi olarak bugünlere kaldı.

ehrin simgelerinden 
birisi diyerek yazıya 
başlamak hafi f bir klişe 
olur. ira Süleymaniye 
Camii İstanbul’a el 

veren, itibarlı ve görkemli ama 
bir o kadar da ağırbaşlı bir yapı 
olarak karşımızda durur. zellikle 

alata’dan bakıldığında tadına 
doyulmaz seyirlik bir cümbüştür. 
İlk bakışta Süleymaniye Camii’nin  
minaresi olduğunu görürüz. Bunun 
sebebi Kanuni Sultan Süleyman’ın 
fetihten sonraki dördüncü padişah 
olmasıdır. Yapının en önemli tarihsel 
göndermesi olarak nitelendirebiliriz 
bu ayrıntıyı. Detaylardaki sayısal 
ipuçları bununla kalmıyor, her 
minarede 10 tane şerefe bulunuyor. 
Bu da Sultan Süleyman’ın onuncu 
padişah olmasıyla ilgili bir ayrıntıdır. 
Süleymaniye Camii’nin her ayrıntısı 
esrarengiz hikayeler barındırıyor 

anlayacağınız. isal tepedeki 
büyüleyici kubbeyi dört farklı yerden 
gelen sütunlar taşıyor. Bunlardan bir 
tanesi Lübnan, Bekaa 

adisi’nde bulunan 
Baalbek Tapınağı’ndan 
getirilmiş. Tabii yapı 
içindeki bu ince 
ayrıntılara bakınca 
bunun bir deha işi 
olduğunu anlamak hiç 
zor değil. Pek tabii bu 
da büyük usta imar 
Sinan’ın eseri. Sinan’ın 
dehası sadece caminin 
görselliğinde değil farklı 
alanlarında da kendini 
gösteriyor. esela 
akustik olarak dünyanın 
en önemli ibadethanelerinden 
birisidir burası. Sinan seslerin 
camiinin her köşesinde duyulması 
için çok mesai harcamış nihayetinde 

de başarılı olmuş. 
Aynı incelikli düşünce caminin 

genel mimarisinde de göze çarpıyor. 
Biraz önce sözünü 
ettiğimiz görkemli 
kubbenin üstünde ur 
Suresi’ yazılmış. Hat 
sanatının gücü ve nai  iği 
bu yazımda kendini 
çok sağlam bir şekilde 
gösterir. Süleymaniye’nin 
görsel şölen niteliğindeki 
çinileri de pek tabii 
İznik’ten tedarik 
edilmiş. Herkesin 
bildiği bir ayrıntı olan 
devekuşu yumurtalarına 
selam etmeden 
yazıyı bitirmeyelim, 

Sinan’ın camiinin dört bir tarafına 
yerleştirdiği yumurtalar örümcek ve 
akreplerin buraya gelmemesi için bir 
önlem niteliğindedir. 

KOMŞU 
T R ELER

Kanuni Sultan 
üleyman e e i 

Hürrem ultan ın 
tür e i e üleymaniye 

Külliye i nin i in e 
yer alır. Uzun 
ir re tora yon 

üre in en onra 
tekrar ziyarete a ılan 
tür eler üleymaniye 

amii nin o luğunu 
e üyüleyi iliğini 

kü ük ir atmo er e 
ziyaret ilere unar.

Tarih İ İ İ
Yazı: ami Öz u ak
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atırı H İ

 a alimanı nın 
yü d  i tamamlandı
B A Ş B A K A N  Y I L D I R I M ,  3 .  H A V A L I M A N I  I N Ş A A T I N I  I N C E L E D I

1
50 milyon yolcu 
kapasitesiyle dünyanın 
en büyük havalimanı 
olması planan . 
Havalimanı’nda 
çalışmalar son 
hız devam ediyor. 

Havalimanı inşaatını inceleyen 
Başbakan Binali Yıldırım; 
Hummalı bir çalışma var. Adeta 

yeni bir şehir kuruluyor. u 
haliyle havalimanının yüzde ’i 
tamamlandı. nümüzdeki yılın 
2  Ekim’inde tamamen bitmiş 
ve hizmete alınmış olacak  diye 
konuştu. 

a akan 
inali 

Yıl ırım
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Kaynak: AA

Başbakan Yıldırım, OBA’ 
helikopteri ile İstanbul’da yapımı 
devam eden . Havalimanı inşaatı 
ve diğer projeleri havadan inceledi. 
Başbakan Yıldırım’a, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, İstanbul alisi 

asip ahin ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 
eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, havalimanı 
siluetinin ortaya çıktığını, 
ilk bölümün önümüzdeki yıl 
tamamlanacağını açıklayarak; 
Dünyanın en büyük havalimanı 

inşaatını havadan izleme, inceleme 
imkanı bulduk. Aşağı yukarı 
havaalanının silueti ortaya çıkmış 
durumda  ifadelerini kullandı.

Havalimanına ulaşımının 
kolaylıkla sağlanacağına vurgulayan 
Başbakan; atandaşlarımızın 
şehir merkezinden havalimanına 
ulaşabilmesi için metro bağlantısı 
yapılıyor. Ayrıca devlet ve otoyolları 
ile bağlantısını sağlamak için 
çalışmalar devam ediyor. u 
haliyle havalimanının yüzde ’i 
tamamlandı. nümüzdeki yılın 
2  Ekim’inde tamamen bitmiş ve 
hizmete alınmış olacak  dedi.

‘YENİ BİR ŞEHİR 
KURULUYOR’

Başbakan Yıldırım, dünyanın 
sayılı projeleri arasında yer alan . 
Havalimanı’nın ilk etapta 0 milyon 
yolcuya hizmet vereceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım sözlerine 
şöyle devam etti  İlk faz bile 
dünyadaki en büyük havalimanının 
ölçeği kadar, hatta daha üzerinde. 
Dolayısıyla bu havalimanımızın 
devreye girmesiyle ülkemiz; Afrika, 
Avrupa, Ortadoğu ve Asya’nın 
havacılıkta buluşma noktası haline 
geliyor ve havacılığın merkezi oluyor. 
Tabii ki bu, bölge ekonomisine, 
küresel ekonomiye bambaşka bir 
boyut kazandıracak.  

100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM 
SAĞLAYACAK 

Hummalı bir çalışma var. 
Adeta yeni bir şehir kuruluyor  
diyen Başbakan; u anda fiilen 

0 bine yakın çalışan,  binden 
fazla da iş makinesi var. Burası, 
ilk etabı bittiğinde 100 bin kişinin 
doğrudan çalıştığı bir şehir olacak. 

üfuslarıyla birlikte yarım milyonu 
aşan bir sayıdan bahsediyoruz. 
En büyük problemimiz ne? İş. 
Böylece iş-aş imkanını da temin 
etmiş olacağız vatandaşlarımıza  
değerlendirmelerinde bulundu. 

Yıldırım, proje sahasının daha 
önce terk edilmiş maden ocakları 
ve balçıktan ibaret olduğunu 
da aktararak şöyle devam etti  
Yıllar önce İstanbul’un kömürü 

buradan dağıtılırdı. Tabii o kömür 
ocaklarından dolayı arazi çok 
örselenmişti. Yani her tarafta çukur 
vardı, sular birikmişti. Kaybedilmiş 
bir bölgeydi. Biz ne yaptık? Bir 
çukur verdik, Bu çukur üzerine 
dünyanın en büyük havalimanını 
yapın’ dedik. imdi havalimanı 
yapılıyor, üstüne de 2  yıl için 
2 ,  milyar euro para alacağız. 
2  yıl sonra dünyanın en büyük 

havalimanı da bonus olacak. 
Böyle bir ticaret dünyanın hiçbir 
yerinde yok. e yapıyorsunuz? 10 
milyar euro’dan yüksek bir yatırım 
yapıyorsunuz. Cebinizden para 
harcamıyorsunuz. Bir de her yıl için 
2  sene işletme süresince 1 milyar 

0 milyon euro kira alıyorsunuz. 
2  senenin sonunda ise ceketlerini 
alıp gidiyorlar. Dünyanın en büyük 
havalimanı devlete kalıyor. İşte 
bütün işler böyle yapılıyor.  

Yap-işlet-devret’ modeliyle 
devletin cebinden bir kuruş para 
çıkmadan Türkiye’ye dev projeler 
kazandırdıklarının altını çizen 
Başbakan Yıldırım; Hayatında 
hiçbir iş yapmamış, hiçbir risk 
almamış, konuşmaktan başka bir 
meziyeti olmayanların isteriz ki; 
yaptığımız yollarda yürümekle 
kalmasınlar, aynı zamanda 
yaptığımız o güzel eserleri görmek 
için oralara da yürüsünler. O 
zaman Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini daha iyi görürler  dedi. 

VATANDAŞLARIN ŞEHİR MERKEZİNDEN 
HAVALİMANINA ULAŞABİLMESİ İÇİN METRO 
BAĞLANTISI YAPILIYOR 

Ula tırma  eniz ilik e 
Ha erle me akanı A met Ar lan   

a akan inali Yıl ırım
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ıl sonu d i 
 milyar dolar

TMB Yönetim 
Kurulu a kanı 
Mithat Yenigün

Ekonomi Bakanı ihat eybekci  2017’nin ilk yarısındaki performansımız şu 
anda  milyar dolar. İnşallah yıl sonu itibarıyla bu hedefi 1  milyar dolar olarak 
koyuyoruz  diyerek ihracata dayalı bir büyüme hede ediklerini söyledi.

konomi Bakanı ihat 
eybekci Türkiye 
üteahhitler Birliği T B  
ündem Toplantısı’nın 

konuğu oldu. İnşaat 
sektörü temsilcilerinin 
yanı sıra bürokratlar, 
sivil toplum kuruluşları 
ve medyanın katılımıyla 
Ankara Sheraton Hotel’de 
düzenlenen toplantıya 

ev sahipliği yapan T B Yönetim 
Kurulu Başkanı ithat Yenigün 
açılış konuşmasında sektördeki son 

durumu ve beklentileri açıkladı.
Küresel ekonomik öngörülerde 

görece iyileşmeye karşın jeopolitik 
risklerin büyük oranda arttığını 
belirten Yenigün; Tüm iş 
dünyasında egemen olan beklenti, 
gerilimi azaltacak, normalleşmeyi 
sağlayacak bir iklimin oluşturulması 
ve sıranın artık ekonomiye gelmesi  
diye konuştu.

Türkiye 
ekonomisine ilişkin 
öngörülebilirliği 
yeniden 

güçlendirecek, yatırım ortamını 
iyileştirecek, uzun vadeli yabancı 
yatırım potansiyeline ivme 
kazandıracak yeni bir hikayenin 
oluşturulmasının önem taşıdığını 
vurgulayan Yenigün; enel 
konjonktürden ve özellikle ana 
pazarlardaki gelişmelerden en ağır 
etkilenen yurt dışı müteahhitlik 
sektöründe, yıllık yeni proje 
tutarımız 2 - 0 milyar dolar 
bandından 201  yılında 12.  milyar 
dolara indi. 2017 yılının ilk yarısı 
itibarıyla bu rakam .1 milyar dolar  
dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan 
Ekonomi Bakanı ihat eybekci, 
sektörün geleceğine dair güçlü 
mesajlar verdi. eybekci  201 ’dan 
kalan, 2017 yılının ilk yarısındaki 
o paslı, tortulu, ekşi-tatlı olan 
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Ekonomi akanı Ni at ey ek i

Ekonomi Bakanı ihat eybekci, ihracatın bu yıl yüzde 
11 artışla 1  milyar doların üzerinde olacağını, 201 ’de 
ise 170 milyar doların hede endiğini açıkladı.

Ekonomi Bakanı 
ihat eybekci 

TOBB Yönetim 
Kurulu’nun müşterek 

toplantısında; Yıl sonu ihracat 
artışı hedefimiz yüzde 11; 
ihracatta bu yıl 1  milyar 
doların üzerinde olacak; 201 ’de 
170 milyar doları hede eyeceğiz  
açıklamalarını yaptı.

İlk çeyrekteki yüzde  
büyüme sonrası ikinci çeyrekte 
yüzde ’in üzerinde büyüme, 
üçüncü çeyrekte ise yüzde 
7 büyüme beklediklerini 
vurgulayan eybekci; Yıl 
sonunda ortalamamız yüzde 

. ’in oldukça üzerinde olacak. 

Her çeyrekte ihracat büyümeye 
bir önceki çeyrekten daha 
büyük katkı verecek  ifadelerini 
kullandı.

ümrük Birliği 
güncellemesine ilişkin de 
konuşan eybekci; ümrük 
Birliği’nin güncellenmesinde etki 
çalışmalarını her iki taraf olarak 
uluslararası kurumlara yaptırdık, 
bu çalışmalara göre güncelleme 
AB’nin büyümesine tek başına 
katkı sağlıyor; AB bizden daha 
kazançlı çıkıyor. ümrük 
Birliği’nin güncellenmesi 
Türk ekonomisine de elbette 
kazanç sağlayacaktır. AB ile 
entegrasyonu artıracaktır  dedi.

dönemin geçtiğine inanıyorum. 
2017 ilk yarısındaki performansımız 
şu anda  milyar dolar. İnşallah yıl 
sonu itibarıyla bu hedefi 1  milyar 
dolar olarak koyuyoruz  dedi. 

Ekonomi yönetimi olarak 
sürdürülebilir ve öngörülebilir 
şeklide ihracata dayalı bir büyüme 
hede ediklerini vurgulayan 
Bakan eybekci; Bizim en önemli 
çıpalarımızdan biri de inşaat 
sektörü, müteahhitlik sektörüdür. 
Yurt dışındaki en önemli ihracat 
kalemi müteahhitlik sektörüdür  
ifadelerini kullandı.

Katar’la çok önemli bir 
kardeşlik kazandık  diyen Bakan 

eybekçi sözlerine şöyle devam etti  
Biliyorsunuz Katar’ın bu dönemde 

çok önemli yatırımları var. 2022 
Dünya Kupası’na yetişecek işleri var. 
Onları tek tek takip ediyoruz. Sizinle 
beraber takip edeceğiz. usya da çok 
büyük bir Pazar. 20 0-20 0’lerin 
mutlaka ve mutlaka süper gücü 
olacaktır. üteahhitlik sektörü için 
rakamlar, usya’yla ortalama yıllık 

 milyar dolar ancak geçen sene 
sıfır çektik. imdi olumlu işaretler 
gelmeye başladı. -  proje geldi.

“BİZİM EN ÖNEMLİ 
ÇIPALARIMIZDAN BİRİ 
İNŞAAT SEKTÖRÜDÜR. 
YURT DIŞINDAKİ EN 
ÖNEMLİ İHRACAT 
KALEMİ MÜTEAHHİTLİK 
SEKTÖRÜDÜR”

IHRACATTA 2018 HEDEFI 
170 MILYAR DOLAR
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ISTIHDAM SEFERBERLIĞINDE 
IKINCI DÖNEM BAŞLADI
İstihdam Eylem 
Planı neleri getirdi?

umhurbaşkanı ecep 
Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla Türkiye’de 
yılbaşından bu yana büyük 
bir istihdam seferberliği 
gerçekleştiriliyor. 
Seferberlik kapsamında 
ilave olarak işe alınanların 
sayısı 1.  milyon kişiye 
ulaşırken, tahminler yıl 
sonunda yeni istihdam 
sayısının 2 milyonu aşacağı 

yönünde. Bir başka ifadeyle en az 
2 milyon işsiz bu yıl yeni bir işe 
yerleşmiş olacak. 

İstihdam seferberliğinin bu 
ilk döneminde Cumhurbaşkanı 

ecep Tayyip Erdoğan’ın 7 ubat’ta 
Türkiye Ekonomi urası’nda 
yaptığı konuşmada Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin TOBB  
tüm üyeleri nezdinde yeni bir 
istihdam seferberliği başlatmasının 
ve hükümetin açıkladığı teşvik 
paketlerinin meyvesi görülmeye 
başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre nisanda işsizlik oranı 
bir önceki aya göre 1,2 
puan azalarak yüzde 
10,  ile son 10 ayın 
en düşük seviyesine 
geriledi. Bu yılın 
ocak ayında yüzde 
1 ’e yükselen işsizlik 
oranı şubat ve mart döneminde 
sırasıyla yüzde 12,  ve yüzde 11,7’ye 
gerilemişti. eçen yıl sonunda 
2  milyon  bin kişi istihdam 

edilirken, nisan sonu itibarıyla 1 
milyon  bin kişiye ek istihdam 
sağlandı. Böylece nisan sonunda 
istihdam edilenlerin sayısı 2  milyon 
1 7 bine ulaştı. isan sonunda 
işsiz sayısı ise  milyon 2 7 bin kişi 
olarak kayıtlara geçti. Tarım dışı 
istihdam verisi nisanda, bir önceki 
aya kıyasla 1,  puanlık düşüşle yüzde 
1 ,7’den yüzde 12, ’e geriledi. 

İKİNCİ DÖNEMİ BAŞLATAN 
EYLEM PLANI 

Çalışma ve Sosyal üvenlik 
Bakanlığı Ulusal İstihdam Stratejisi 
ve Eylem Planı’nı yayımlayarak 
istihdam seferberliğinde ikinci 
dönemi başlattı. 

Yakın zamana kadar yürürlükte 
olan ulusal istihdam stratejisi ve 
201 -201  eylem planı, Temmuz 
ayında yenilendi. Çalışma ve Sosyal 

üvenlik Bakanlığı’nın hazırlayıp 
Yüksek Planlama Kurulu’nda  

YA S A L  D Ü Z E N L E M E 
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PLANA GÖRE, YASAL 
AZAMİ ÇALIŞMA 
SÜRELERİNİN 
ÜZERİNDEKİ AŞIRI 
ÇALIŞMALARIN 
ENGELLENMESİ, 
ÖNCELİKLERDEN BİRİ 
OLACAK

Temmuz’da kabul edilen strateji 
ve 2017-201  eylem planında,  yıl 
içinde çalışma hayatında atılacak 
adımlar detaylı bir şekilde yer aldı.

Plana göre, yasal azami 
çalışma sürelerinin üzerindeki 
aşırı çalışmaların engellenmesi, 
önceliklerden biri olacak. Bunun 
için denetimler artırılacak. Kısmi 
süreli çalışanların ise fazla sürelerle 
çalışma yapabilmesine olanak 
sağlanacak. Bunun için gerekli 
görülürse, mevzuat çalışması da 
yapılacak. Bankacılıktaki fazla 
mesailer de mercek altında olacak.

İŞSİZLİK SİGORTA FONU 
REVİZE EDİLECEK

İşsizlikle karşılaşma riski yüksek 
olan ve özel politika gerektiren 
gruplar dikkate alınarak, işsizlik 
sigortası fonu revize edilecek. Bu 
gruplar yeterli iş tecrübesine 
sahip olmayan gençler’ ve yeni 
iş bulmada sorun yaşayan 

0 yaş üstü işsizler’ olarak 
sıralanıyor. İşsizlik Sigortası 

onu’nun aktüeryal dengeleri de 
dikkate alınarak, fondan daha fazla 
işsizin yararlanmasını sağlamak 

amacıyla işsizlik sigortası maaşı hak 
kazanma şartları, ödeme miktarı ve 
süresi, ödenek alanların aktif olarak 
iş aramalarını teşvik edecek şekilde 
örneğin ödenek süresi uzadıkça 

ödeme miktarı azalacak bir yapıda  
yeniden düzenlenecek.

İstihdam Strateji belgesi  büyük 
başlıktan oluşuyor  Eğitim-istihdam 
ilişkisinin güçlendirilmesi, iş gücü 
piyasasında güvence ve esnekliğin 
sağlanması, özel politika gerektiren 
grupların istihdamının artırılması, 
istihdam-sosyal koruma ilişkisinin 
güçlendirilmesi.

İstihdam Stratejisi’, 00 bin 
turizmci yetiştirilmesinden her yıl 
10 bin bilişimci alınmasına, esnek 
çalışana prim, analık yardımı 
desteğinden beyaz yakalılara 
danışmanlık hizmetine kadar 20 saç 
ayaktan oluşuyor.

MOBBING İÇİN 
ŞİKAYET KANALI

İstihdam Eylem Planı pek çok yeniliği de 
bünyesinde barındırıyor. rneğin mobbing, cinsel 
taciz gibi ayrımcı uygulamalarda izlenmesi gereken 
yasal yollar hakkında sağlıklı işleyen bilgilendirme, 
şikayet ve denetim kanalları oluşturulacak. .

u an için devletin en büyük hedefi  kayıtlı 
istihdamı artırmak, işsizliği düşürmek. Halen, yüzde 
10. 2’ye düşen dolaşan işsizlik oranı söz konusu 
eylem planı ve özel sektörün de desteğiyle yüzde  
seviyesine indirilecek. enç işsizliğin de bu seviyeye 
çekilmesi sağlanacak. İstihdam oranı yüzde  
seviyesine yükseltilecek. 
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Planın temel maddeleri
Hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam Stratejisi ve 2017-201  Eylem Planı’nın ayrıntıları şöyle

• 500 bin gence turizm sektörüne 
yönelik işgücü eğitimi verilecek, 
400 bin turizm çalışanı da 
meslek içi eğitim alacak. 

 Turizmde sezonluk çalışma 
ortadan kalkacak. Kayıt dışı 
önlenecek, işverenin ücretleri 
eksik bildirmesi önlenecek. 
Turizmde istihdam yüzde 80 
artırılacak.

 Yılda 10 bin bilişimci 
yetiştirilecek. 2023 yılına kadar 
yaklaşık 100 bin bilişimciye iş 
fırsatı sunulacak. 

 İş gücü piyasası bilgi-izleme 
sistemi tasarlanacak. İş 
gücü piyasasında esnekliğin 
güvence ile ilişkisinin artırılarak 
güçlenmesi, toplumun bütün 
kesimlerine insana yakışır iş 
fırsatları sunulması sağlanacak.

 Köyünden göçen kadınlar iş 
gücüne uyum dersi alacak. 
Sosyal yardım alanların çalışabilir 
durumda olanların tamamına iş 
ve danışmanlık hizmeti verilecek. 

 Esnek çalışmada prim gün sayısı 
ve annelik yardımı için esnek 

koşullar sağlanacak. 
 Üniversite mezunlarına ilişkin 

düzenli olarak istihdam izleme 
araştırması yapılacak. Hayat 
boyu öğrenmeye katılım oranı 
yüzde 15’e çıkarılacak.

 Beyaz yakalılara yönelik 
danışmanlık hizmetleri 
etkinleştirilecek. Bankacılık 
sektöründe fazla mesaiye 
ilişkin yükümlülüklere uyulması 
amacıyla denetimler artırılacak.

 Kariyer merkezleri 
yaygınlaştırılırken, üniversite 
mezunlarının İŞKUR’a kayıt 
olmaları sağlanacak. İş 
müfettişlerine esnek çalışma 
modeli eğitimi verilecek.

 Şiddet mağduru, dul, boşanmış 
kadınların sosyal yaşama katılımı 
desteklenecek. atandaşa nakdi 
yardım çalışmayı teşvik edecek 
şekilde şartlı verilecek. Çocuk 
işçiliğinin en kötü biçimleri 
tamamen ortadan kaldırılacak.

 Uzun süreli işsizlere motivasyon 
kazanımı, açık işlere ulaşma 
imk nı sağlanacak. Ulusal meslek 

sını ama sistemi oluşturulacak. 
 Öğrenciler, velilere yönelik 

meslek tanıtımı faaliyetlerinin 
etkinliği artırılacak. İş piyasasının 
ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde 
standartlar, yeterlilikler 
hazırlanacak. 

 İşsizlik ödeneği alanların 
toplam işsizlere oranı yüzde 
14.5 seviyesinden yüzde 25’e 
yükseltilecek.

 Üniversite mezunlarına ilişkin 
düzenli olarak istihdam izleme 
araştırması yapılacak. Hayat 
boyu öğrenmeye katılım oranları 
ise önümüzdeki süreçte yüzde 
15’e çıkarılacak.

 Ulusal meslek sını ama sistemi 
oluşturuluyor. Öğrenciler 
ve velilere yönelik meslek 
tanıtım faaliyetleri artırılacak. 
Tüm mesleklerde standartlar, 
yeterlilikler hazırlanacak.

 İşsizlik oranı 2023’te yüzde 5’e 
indirilecek. Bu tarih itibarıyla, 
tarım dışı sektörde kayıt dışı 
istihdam da yüzde 15’in altına 
düşürülecek.

OKUYAN İŞ BEĞENMİYOR!
Eylem planında özellikle eğitimin öne 

alınması dikkat çekiyor. Eğitim-istihdam 
ilişkisinin sağlıklı kurulamaması yüzünden 
diplomalı işsizler çoğaldı. Okur-yazar olmayan 
niteliksiz iş gücü grubunda işsizlik yüzde .  
gibi düşük düzeyde iken, lise altında yüzde 

. , lise de 12.  yüksek öğretimde işsizlik oranı 
yüzde 1 . ’e çıkıyor.

Takvim azetesi Ekonomi üdürü ve 
İstihdam Danışma Kurulu yesi aruk 
Erdem, eğitimle birlikte işsizlik oranının 
artmasının başlıca sebeplerini, okulla 
işin birleşmemesi Karşılığı olmayan, iş 
imk nı olmayan bölümlerin açılması , iş 
beğenmeme Her mezunun masa başı iş 
istemesi , devlete kapağı atma planı arantili 
devlet memurluğu  olarak sıralıyor. 2017-
201  yıllarını kapsayan eylem planına göre 
istihdam eğitim ilişkisinin okul öncesi eğitimle 
başlatılmasının hede endiğini anlatan 

aruk Erdem, Planda illi Eğitim Bakanlığı 
ile İ KU  önemli bir yükü omuzlayacak’ 
yorumunu yapıyor. 
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TEKSTİL-HAZIR GİYİM 
Mevcut Durum: Tekstilin 

toplam istihdam içindeki payı 
yüzde 2, . Hazır giyimin ise yüzde 

. . Toplam sanayi istihdamı 
içindeki payı da yüzde 2 ’e yakın. 

eler ya ıla ak  Kayıt dışı 
istihdam yüzde 0 azaltılacak. 
Çalışan işçilerin yüzde 0’si 
202  yılına kadar sertifika sahibi 
yapılacak. 

TURİZM
Mevcut Durum: Toplam 

istihdam içindeki payı yüzde 2.  
seviyesinde ve yatırımcı, devlet, 
tedarikçi olarak mal ve hizmet 
sunanların çalışanları da dikkate 
alındığında sektörün istihdama 
katkısı yüzde , ’e çıkıyor. 

eler ya ıla ak  202  
yılına kadar istihdam yüzde 0 
artırılacak. 00 bin turizm çalışanı 
meslek içi eğitimden geçirilecek, 

00 bin kişiye iş gücü yetiştirme 
eğitimi verilecek. 

FİNANS
Mevcut Durum: inans 

sektöründe istihdamı bankacılık 
sırtlıyor. Toplam istihdamın 
içinde finans sektörünün payı 
yüzde 1.2 civarında. Bankacılık 
ve sigortacılık alanında nitelikli 
kişiler istihdam ediliyor. Bu 
sektörlerde çalışanların yaklaşık 
yüzde 0’i  yıllık yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlardan 
oluşuyor. Kadınların istihdam 

içindeki payı ise yüzde 0’lerde. 
zellikle son yıllarda bilişim 

alanında yaşanan gelişmeler, finans 
sektörünün istihdam kapasitesini 
sınırlıyor. Ancak genç neslin 
teknolojiyi kullanma davranışı, 
finans sektöründe de yeni fırsatlar 
oluşturuyor. 

eler ya ıla ak  itelikli 
istihdam kapasitesi yüzde 2  
artırılacak. Engelli istihdamı 
yüzde 10 artırılacak. zellikle 
İstanbul inans erkezi 
Projesi’nin tamamlanması ile 
finans sektöründe istihdama ciddi 
katkıda bulunacak. 

BİLİŞİM 
Mevcut Durum: Türkiye’de 

bilişim uzmanı istihdamının 
ekonomideki toplam istihdama 
oranı yüzde 1.0  civarında iken, 
bu oran inlandiya’da yüzde 

, İsveç’te yüzde ,2 . Birleşik 
Krallık’ta yüzde ,7. ABD’de yüzde 

.07 ve Yunanistan’da yüzde 1,72. 
Bilişim sektöründe, örgün eğitimin 
kazandırdığı nitelikler, sektörün 
iş gücü ihtiyacı ile örtüşmüyor. 
Bu nedenle bu alanda örgün 
eğitim programlarının yeniden 
oluşturulması gerekiyor. Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu’nun, 
kamuda 100 bin bilişim uzmanı 
istihdam edilmesi yönünde aldığı 
karar sektörde istihdama ciddi 
katkı sağlayacak. 

eler ya ıla ak  Her yıl 10 
bin bilişim uzmanı yetiştirilecek. 
Bilişim uzmanı sayısı yüzde 0. 1 
artırılacak. İ KU ’un bilişim 
sektöründe verdiği hizmetlerden 
faydalananların sayısı artırılacak.

 
İNŞAAT 

Mevcut Durum: İnşaat, 
istihdam gücü en yüksek 
sektörlerin başında geliyor. İhtiyaç 

duyulan mühendislik, mimarlık, 
teknik iş gücü arzındaki gelişmeler 
sektörü olumlu etkiliyor. evcutta 
2 milyon kişiye yakın kişi inşaat 
alanında çalışıyor.

eler ya ıla ak  evcut 
istihdam 202  yılına kadar yüzde 
1 0 artırılacak. Çalışanların yüzde 

0’u, mesleki yeterlilik sertifikasına 
sahip nitelikli iş gücü haline 
getirilecek. Kayıt dışı istihdam 
yüzde 0 azaltılacak.

SAĞLIK 
Mevcut Durum: Sağlık 

sektöründe çalışan 7 7 bin 2 
kişinin 1 1 bin 2 ’u uzman, 
asistan ve pratisyen hekimden; 

-1  bin ’u ise diş hekimi, 
eczacı, hemşire, ebe gibi sağlık 
personelinden oluşuyor. 

eler ya ıla ak  Çalışan 
sayısı yüzde 100 artırılacak. Bin 
kişiye düşen hekim sayısı yüzde 
2. . hemşire sayısı da .  düzeyine 
çıkacak. 

TARIM 
Mevcut Durum: Tarımsal 

istihdamın toplam istihdam 
içindeki payı azalıyor. Bunun da 
nedeni tarımda makineleşmeye 
bağlı iş gücü talebinin azalması.

eler ya ıla ak  erekli 
teknik ve yasal önlemler 
alınarak çocuk işçilik tamamen 
kalkacak. Kayıt dışı istihdam 
yüzde 0’lerden, yüzde 0’lere 
indirilecek.

I S T I H D A M I  A R T I R A C A K  S E K T Ö R L E R
Açıklanan Ulusal İstihdam Stratejisi ile istihdama katkı sağlayacak 7 sektöre yönelik hem 
mevcut durum hem de hede er belirlendi. 
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Haber O O İ

rsa rl ri 
y nil ndi

2018 YILI EMLAK VERGISINI BELIRLEYECEK

Yeni vergi tutarları 201 , 
201 , 2020 ve 2021 
yılları için geçerli olacak.

mlak vergisi değerinin 
hesaplanmasında baz 
alınan arsa arazi birim 
değerleri yeniden 
belirlendi. Dört yılda bir 
yapılan bu yenilemeyle 
birlikte mükelle er 201  
yılından itibaren yeni 
emlak vergisi tutarları 
ile karşılaşacaklar. Yeni 
vergi tutarları 201 , 
201 , 2020 ve 2021 
yılları için geçerli olacak.

Türkiye sınırları içinde bulunan 
binalar konut, iş yeri  ile arsa ve 
araziler emlak vergisine tabidir. 
Emlak vergisi oranı gayrimenkulün 
türüne göre farklılıklar 
göstermektedir. Ayrıca büyükşehir 
belediye sınırları ve mücavir 
alanlar içinde olan gayrimenkuller 
için vergi oranı iki kat olarak 
uygulanmaktadır. 

Emlak vergileri kural olarak 
her yıl yeniden değerleme oranının 
yarısı kadar artırılıyor. Ancak 
Bakanlar Kurulu’nun yeniden 
değerleme oranı kadar artırma 
yetkisi bulunuyor. Buna göre 201 , 
201  ve 2017 yıllarında vergiler 
yeniden değerleme oranında ya da 
yarısı kadar artarak uygulandı. 

Dört yılda bir, yeniden 
değerleme oranında artırılmak 
yerine, emlak vergisi değerinin 
hesaplanmasında baz alınan arsa
arazi birim değerleri yeniden 
belirleniyor. Buna göre 201  
yılında ödenecek olan emlak 
vergilerine baz alınmak üzere, her 
mahalle, cadde ve sokak bazında 
arsa ve araziler için asgari ölçüde 
birim değerleri tespit edildi. Bu 
belirlemeler sadece arsaların 
vergi değerlerini ilgilendirmiyor. 
Binaların vergi değeri hesaplanırken 
de arsa metrekare birim değerleri 
kullanılıyor. Dolayısıyla bu 
değerlerde yapılan artış binaların 
vergi değerini de artırıyor. 

TAKDİR KOMİSYONU 
BELİRLİYOR 

Arsa ve araziler için asgari 
ölçüde birim değer tespiti takdir 
komisyonları tarafından yapılıyor. 
Arsalara ait takdir komisyonu; 
a   Belediye başkanı veya 

belirleyeceği bir memur 
başkan , 

b   İlgili belediyeden yetkili bir 
memur, 

c   Defterdarın, vergi dairesi 
başkanlığı bulunan yerlerde 
ise vergi dairesi başkanının 
görevlendireceği iki memur,

d   Tapu sicil müdürü veya 
belirleyeceği bir memur, 

e   Ticaret odasınca seçilmiş bir üye, 
f   İlgili olduğu arsalara ilişkin 

organize sanayi bölgesini temsilen 
bir üye, 

g   İlgili mahalle veya köy 
muhtarından oluşuyor. 
Bütün bunların sonucunda 

belediyeler 201  yılından 2021 
yılına kadar geçerli olacak emlak 
vergisi değerleri ve ödenecek emlak 
vergisi tutarlarını, takdir komisyonu 
tarafından takdir edilen arsa birim 
metrekare değerlerini baz alarak 
yeniden hesaplıyor. Bu tutarlar 201  
yılı için geçerli oluyor ve bu yıl için 
ayrıca yeniden değerleme artışı 
yapılmıyor. 

201 , 2020 ve 2021 yılları için 
uygulanacak tutarlar ise sadece 
yeniden değerleme oranının 
yarısı kadar artırılmak suretiyle 
uygulanıyor. 

TAKDİRİN ZAMANLAMASI 
Takdir komisyonlarının arsalara 

ait dört yılda bir yaptıkları takdirlerin, 
tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı 
sürenin başlangıcından 201  
başından  en az altı ay önce karara 
bağlanması gerekiyor. Bu kurala 
göre, bu yıl için takdir işlemlerinin 
tamamlanması gereken son tarih 0 
Haziran 2017 oldu. Alınan komisyon 
kararının; ilgili belediyelere, 
defterdarlıklara gelir müdürlükleri , 
vergi dairesi başkanlığı bulunan 
yerlerde vergi dairesi başkanlıklarına, 
takdirin ilgili bulunduğu il veya ilçe 
merkezlerindeki ticaret odalarına, 
ziraat odalarına, ilgili mahalle veya 
köy muhtarlıklarına yine aynı tarih 
itibarıyla gönderilmesi gerekiyor.

LİSTELER ASILDI 
Belediyeler tarafından yetki 

alanı içinde bulunan mahalle ve köy 
isimlerinin alfabetik sırasına göre 



düzenlenen listelerin bir örneğinin 
belediyenin ilana mahsus yerlerine 
asılması, bir örneğinin de ilgili 
muhtarlığa gönderilmesi ve 2018 
yılının mayıs ayı sonuna kadar 
askıda kalması gerekiyor. 

Eski uygulamada takdir 
komisyonlarının bu kararlarına 
karşı, sadece bu daire, kurum 
ve kuruluşlar tarafından, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde vergi mahkemesinde 
dava açılabiliyordu. Mükelleflerin 
dava açma hakkı yoktu. Anayasa 
Mahkemesi 2012 yılında verdiği 
bir kararda, takdir komisyonu 

kararlarının taşınmaz sahiplerini 
ilgilendirmesine rağmen, ilgili 
düzenlemeyle bu kişilerin dava açma 
hakkının elinden alınmış olduğunu 
belirterek söz konusu düzenlemeyi 
iptal etti. Anayasa Mahkemesi kararı 
kapsamında, 2017 yılının haziran 
ayında, 2018 yılı için kendi cadde ve 
sokağı için arsa metrekare değerinin 
çok yüksek belirlendiğini düşünen 
mükelleflerin komisyon kararlarına 
itiraz hakkı bulunuyordu. 

DAVA SÜRESİ 30 GÜN
Komisyon kararında kendisine 

ait arsa veya binanın emlak 

vergisi değerinin belirlenmesinde 
kullanılan arsa birim metrekare 
değerlerinin çok yüksek tespit 
edildiğini düşünen mükelleflerin 
başvurabileceği yargı merci 
vergi mahkemesi. Ancak vergi 
mahkemelerinde dava açma 
süresi 30 gün ile sınırlı. Buna göre 
takdir komisyonu kararına karşı 
dava açmayı düşünen mükellefler, 
30 günlük süreye dikkat ederek 
dilekçeyle vergi mahkemesine 
başvuruda bulunabilirler. Bu süre 
içerisinde dava açılmadığı durumda 
takdir edilen değerler kesinleşiyor. 
Dolayısıyla 2018 yılı mayıs ayında 
emlak vergisini öderken yapılan 
itirazlar geçerli olmuyor. 

ARSA PAYI DA DEĞERDE
Ev, daire, dükkân, mağazanın 

değeri tespit edilirken: bina maliyet 
bedeline, ‘Arsa payının değeri de’ 
ekleniyor. Örneğin 600 m2 arsası 
olan binada 120’ser m2’lik altı daire 
varsa, her birinin 120 m2’lık bina 
değerine, 600/6 = 100 m2’lik arsa 
değeri de ekleniyor. Arsa büyük, 
daire sayısı az, semt de değerli 
oldukça, arsa payından kaynaklanan 
emlak vergisi de artıyor. Duruma 
göre, binanın değeri toplamda yüzde 
50-100 veya daha fazla artıyor. 
Yeni inşa edilen binaların ise emlak 
vergisi, binde 6 ya da 3 oranında 
hesaplanan arsa payı vergisinden 
düşük olamıyor. 

EMLAK VERGISI ORANLARI (BINDE)

GAYRIMENKUL	 BÜYÜKŞEHIR	 BÜYÜKŞEHIR
TÜRÜ	 BELEDIYESI	 OLMAYAN	ILLER

Konut 2 1
Konut dışı bina 4 2
Arsalar 6 3
Araziler 2 1
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atırı İ

TÜRKIYE YENILENEBILIR 
ENERJI TEKNOLOJILERININ 
ÜRETIM ÜSSÜ OLACAK
Enerji Bakanlığı, 202  yılında 20 bin ’lık rüzgar enerjisi santralini hedefi ne aldı.

E
nerji Bakanlığı’nın 
rüzgar enerjisi 
santrali hede  eri 
kapsamında, kritik 
önem taşıyan 

YEKA’larda, bin ’lık ilk rüzgar 
projesi için tekli  er alındı.

Türkiye’nin ana enerji 
politikasının başında gelen, cari 
açığın ve enerjide dışa bağımlılığın 
azaltılması hede  erine büyük 
katkı sağlayacak, rüzgar enerjisi 
santrali için adımlar atıldı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın 
Türkiye’yi yenilenebilir 

enerji teknolojilerinin üretim 
üssü haline getireceğiz  
açıklamalarıyla tanıtılan YEKA 
yenilenebilir enerji kaynak 

alanları  stratejisinin ikinci 
projesi için tekli  er alındı.

Enerji Bakanlığı’ndan 
edinilen bilgilere göre, dünyanın 
en büyük rüzgar türbini üreticileri 
1000 megavatlık  rüzgar 
tesisi yarışması için teklif verdi.

İhaleyi kazanan fi rma 
Türkerler Holding, Siemens, 

Kalyon konsorsiyumu  yüzde 
 yerlilik oranında rüzgar 

türbini üretecek olan fabrika 
yatırımını gerçekleştirecek ve 
rüzgar teknolojileri alanında Türk 
mühendisler ve üniversitelerle Ar-

e yapacak.

8 DÜNYA DEVİ TEKLİF 
SUNDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın YEKA ihalesine ’ü 
Alman  konsorsiyum teklif verdi. 
Türkiye’nin  ayrı bölgesinde 
toplamda bin megavatlık rüzgar 
enerjisi kapasitesi kurulması için 
yapılan ihaleye,  Alman şirketi 
Türk ortaklarıyla konsorsiyum 
olarak teklif verdi. 

Bununla beraber dünyada 
ilk 10’da yer alan Amerika, Çin 
ve Danimarka merkezli rüzgar 
türbini üreticisi şirketler Türk 
ortaklarıyla birlikte tekli  erini 
sundu. Enerji Bakanlığı’nın, 
Türkiye’de kurulu rüzgar enerjisi 
üretim kapasitesini yüzde 17 
artıracak olan ve yatırım tutarı 1 
milyar dolar’ı bulan bin mega att 
gücünde rüzgar santrali kurulum 
ve türbin üretimi projesinin 
ihalesi ağustos ayında planlanıyor.

İhaleye ilişkin konuşan 
Enerji Bakanı Berat Albayrak,  
fi rmanın teklif vermesi ekonomiye 
güvenin teyididir  açıklamalarını 
yaptı. üzgar YEKA ihalesini 
kazanan 1 milyar doların üzerinde 
rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Bu 
projeyle kurulacak santrallerin 
işletmeye girmesiyle her yıl asgari 

 milyar kilovatsaat elektrik 
enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 
milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı 
rüzgardan karşılanacak. Kurulacak 
rüzgar tesisleri sayesinde de yıllık 
ortalama 1,  milyon ton karbon 
emisyon azaltımı sağlanacak.

YERLİ TÜRBİNLER 
NERELERE KURULACAK? 

Kurulacak fabrikada üretilecek 
rüzgar türbinlerinin nerelere 
kurulacağı da belli oldu. Kayseri 

 iğde, Sivas, Edirne - Kırklareli 
 Tekirdağ, Ankara - Çankırı 
 Kırıkkale, Bilecik - Kütahya 
 Eskişehir. Yarışmayı kazanan 

fi rma bu  bölgeden her birinde 
en az 0 ’lık bir rüzgar gücü 
kurmak şartı ile toplamda 1000 

’lık bir kurulu gücü hizmete 
alacak.

TEKLİF VEREN FİRMALAR
•  Vestas (Danimarka) - Enerjisa
•  General Electric (GE- Amerika) - 

Fina Enerji
•  Goldwind (Çin) - Akfen Holding - 

Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji 

•  Siemens (Almanya) - 
Türkerler- Kalyon

•  Enercon (Almanya) - 
Polat Enerji - Limak Enerji 

  Nor e  Almanya   İklim Elektrik 

Yatırım  MK  Marmara  
Zorlu Enerji

  Min Yan  Çin   İlk İn aat
•  Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri 

Almanya    İ ta  Ener i



33E M L A K  K O N U T
A Ğ U S T O S  2 0 1 7

Yeka ihalesini 
ürk rl r in ulundu u 

konsorsiyum ka andı
1.1 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayacak projenin ihalesini 
Türkerler Holding, Siemens, Kalyon konsorsiyumu kazandı. 

Y
enilenebilir enerjide 
Türkiye’de yeni bir 
dönem başlıyor. 
Heyecanla beklenen 
1 milyar dolarlık 

üzg r Enerjisi 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
YEKA  ihalesi gerçekleştirildi.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nda açık eksiltme 
yöntemiyle yapılan ihalede dünya 
rüzg r enerjisi piyasasının yaklaşık 
yüzde 0’ını elinde bulunduran  
dev yarıştı. Kilovatsaat başı tavan 
fi yatı 7 dolar centten başlayan ihale 

,  dolar cent olarak sonuçlandı. 
1.1 milyon evin elektrik ihtiyacını 
karşılayacak projenin ihalesini 
Türkerler Holding, Siemens, Kalyon 
konsorsiyumu kazandı. 

Konsorsiyum, Türkiye’nin ilk 
yerli rüzgar türbinlerini üretecek. 
100 milyon doların üzerinde yatırım 
maliyeti olan bir rüzgar türbin 
fabrikası kuracak. abrikada her 
biri en az 2,  megavat gücünde 
yerli rüzgar türbini üretilecek. 1.1 
milyon evin elektrik ihtiyacı rüzgar 
enerjisiyle karşılanacak.

TÜRKERLER HOLDİNG 
OLARAK GURURLUYUZ 

Türkerler Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Kazım Türker  
Türkiye’yi enerjide, çok daha güçlü, 

yeni bir boyuta taşıyacak projeyi 
hayata geçirme fırsatını kazanmanın 
gururunu yaşıyoruz  dedi. Kazım 

Türker, Türkerler Holding 
olarak Türkiye’nin en 
büyük yenilenebilir enerji 
yatırımcısı olmak istiyoruz. 
Bu hedefe emin adımlarla 
ilerliyoruz  diye konuştu. 

Bu projenin birçok 
yönüyle Türkiye 
ekonomisine büyük katkı 
sağlayacağını kaydeden 
Türker şöyle konuştu  
Türkiye’de ilk defa yerli 

türbin üretimi yapacağız. te 
yandan Türkerler Holding olarak, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başlattığı istihdam 
seferberliğine tüm Türkiye’de 
bu yıl gerçekleştireceğimiz yeni 
istihdamlarla öncülük etmenin 
gururunu yaşıyoruz. Buna ek 
olarak bugün sonuçlanan 1 milyar 

dolarlık bu ihalede Türk 
ekonomisine duyulan 
güveni de görmüş 
olduk. Bu da bizim için 
ayrı bir gurur vesilesi 
olacaktır.

Kazım Türker 
sözlerine şöyle devam 
etti  Bugün Türkiye’nin 
her zamankinden daha 
hızlı koşmaya, daha 
fazla üretmeye ihtiyacı 

olduğunun bilincindeyiz. 
Türkiye ekonomisindeki 
istikrarın devamı için bundan 
sonra da çok daha güçlü bir 
şekilde çalışmaya, üretmeye 
devam edeceğiz. Bu vizyonla, 
faaliyetlerimizi çok daha cesur 
adımlarla, daha ileri seviyelere 
taşımaya kararlıyız.

Türkerler Holding 
Yönetim Kurulu 

a kanı Kazım 
Türker
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Türk ekonomisine yön veren inşaat sektörünün önemli temsilcileri 
projelerinde yenilenebilir enerji kullanımının önünü açıyor. 

on yıllarda dünyanın 
tamamını etkileyen 
küresel ısınma ve iklim 
değişiklikleri, rüzgar ve 
güneş gibi alternatif enerji 
kaynaklarına duyulan 
gereksinimi de günden 
güne artırıyor. Türk 
ekonomisine yön veren 
inşaat sektörünün önemli 
temsilcileri bu gelişmeyi 

yakından takip ederek, projelerinde 
yenilenebilir enerji kullanımının 
önünü açıyor. 

zellikle güneş enerjisi 
konusunda Türkiye’de göz ardı 
edilemeyecek bir potansiyel 
bulunuyor. İrili ufaklı pek çok 

proje, kendi bünyesinde güneş 
enerji panellerine yer vererek 
enerjisini üretmeye hazırlanıyor. 
Kimileri de şimdiden hayata geçti 
bile. Bazıları çevre dostu yeşil bina 
sertifikası adayı olan bu projeler, 
tükettiğinden daha fazla enerji 
üreten konutların Türkiye için 
de artık hayal olmadığını ortaya 
koyarak, sürdürülebilir ekonomi ve 
sürdürülebilir gayrimenkul sektörü 
adına umut veriyor. 

Türkiye’nin özellikle güneş 
enerjisinde büyük potansiyeli var 
ama 201  yılı sonu itibarıyla 7 . 00 

 kurulu güç içinde 
güneş enerjisi yüzde 
1’lik pay alabiliyor. 
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Türkiye yıllık 2.7 7 saat güneşlenme 
süresi karşılığında güneşten sadece 

0  enerji elde ediyor. 
İnşaat sektörü enerji 

kullanımının en fazla olduğu 
alanlardan biri. Küresel ısınmaya 
neden olan karbonun yüzde 0-

0’ının konutlardan çıktığı göz 
önünde bulundurulduğunda, 
inşaat sektörünün alternatif enerji 
yatırımlarını desteklemesi çok 
daha anlamlı hale geliyor. İnşaat 
sektöründe de hayata geçirilen 
projelerde yenilenebilir enerji 
kullanımının önünü açmak ve 
güneşlenme süresi yüksek bölgelerde 
binlerce konutun elektrik ihtiyacının 
karşılanabileceği santrallere imza 
atmak gibi çalışmalar hızla artıyor.

2017 yılında yapılan 
bir düzenlemeyle evlerin, 
apartmanların, iş yerlerinin 
çatılarına kurulacak güneş panelleri 
ile herkesin elektrik üreticisi 
olmasının yolu açılıyor. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu 
EPDK , 10 K ’ye kadar üretim 

yapan güneş enerjisi panellerinin 
sisteme enerji satabilmesini sağlayan 
düzenleme için taslak hazırladı. 

isan ayında kamuoyuna duyurulan 
taslak düzenlemeye göre, küçük 
üreticiler de çatılarına panel kurarak 
kendi elektriğini üretebilecek, 
ihtiyaç fazlasını şebekeye vererek 
para kazanabilecek.

Panel maliyetlerinin 
düşmesiyle yaygınlaşması beklenen 
uygulamadan fabrikaların da 
yararlanması bekleniyor. zellikle 
apartman ve siteleri ilgilendiren 
düzenlemeyle, vatandaşlar 
güneşten kendi elektrik ihtiyacını 
karşılayabilecek, ihtiyaç fazlası 
elektriği şebekeye vererek para 
kazanabilecek. Taslağa göre, 
uygulamadan yararlanmak 

isteyenler şebeke işletmecisine 
başvuracak. üneş enerjisi üretim 
tesisi, tüketim tesisinin ölçüm 
noktasından dağıtım sistemine 
bağlanacak. Her abonelik için bir 
başvuru yapılacak. Elektrik şirketleri 
çağrı mektubuyla taleplere karşılık 
verecek. Projenin onaylanmasından 
sonra 0 gün içinde kurulacak 
sistem resmi kurumlara 
onaylatılacak.

SIRA RÜZGAR ENERJİSİNDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Berat Albayrak, Türkiye’nin en 
büyük güneş enerjisi santralinin 
kurulacağı Karapınar Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanı YEKA  
ihalesinde, güneş enerjisinin 
önemini vurgulamıştı. Albayrak; 

nümüzdeki aylarda benzer bir 
ihaleyi inşallah rüzgar enerjisinde de 
yapacağız. Türkiye’de bu ve benzeri 
yatırımların teknoloji ile gelişmesi, 
büyüyen Türkiye idealine çok 
önemli hizmetler verecek. Bugün 
itibarıyla güneş enerjisinin çılgın 
projesi sayılan ve dünya üzerinde 
kurulu en büyük fotovoltaik 
saha dediğimiz bin megavatlık 
bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu 

tarz, büyük bir yatırım Türkiye 
ekonomisinin, Türkiye enerji 
sektörünün büyüklüğü açısından 
da çok önemli bir mesaj veriyor. Bu 
ihaleleri gerçekleştirirken, çıkan 
sonucun ekonomik değeri nedir 
diye baktığımızda, çok tarihi bir 
resim ortaya çıkıyor. Daha düne 
kadar güneş enerjisinden üretilen 
elektriğin teşviki ile birlikte 
uyguladığımız fiyat politikası 1 .  
cent alım garantisinin üzerine yerli 
ekipman kullanımına bağlı 1 .  
cent olarak uygulanan bu enerjinin 
maliyet politikası, bugünkü ihaleyle 

.  cente düşerek, neredeyse 
üçte biri rakamla tarihi, resmi bir 
başarıyı ortaya koyuyor  demişti.

APARTMAN GİDERİNİ 
KARŞILAYACAK

Sektör temsilcileri, hazırlanan 
düzenlemeyle, lisanssız güneş 
enerjisi için gereken  -  aylık 
sürenin kısalacağını, küçük 
kullanıcı için sürecin basitleşeceğini 
düşünüyor. Paneller basit, hızlı 
şekilde çatılara kurulacak ve güneş 
çatılardan yükselecek.

Yeni inşaatlar, toplu konut 
projelerinin yanı sıra villalar da 
düzenlemeden yararlanabilecek. 

ncelikle apartman giderleri bu 
yolla karşılanabilecek. u anda 
güneş santrali kurmak için, 10 
yıllık elektrik faturası kadar para 
ödenmesi gerekiyor, bu da -  bin 
dolara denk geliyor. Ancak güneş 
panellerinin önümüzdeki dönem 
yüzde 0- 0 ucuzlaması bekleniyor.

10 MİLYON ÇATI VAR
Hatırlanacağı üzere, 

ikirtepe’deki konut projesinde 
güneş enerjisi yüzde  oranında 
zorunlu kılınmıştı. EPDK 
düzenlemesinin yapılmasıyla, 
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100-200 bin çatılık projelerin 
hayata geçmesi mümkün olacak.  
Türkiye’de 10 milyon çatı olduğu 
tahmin ediliyor. lke olarak güneşle 
su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz ama 
görünen o ki  yıllık süreçte güneş 
enerjisi her yerde olacak.

Enerji verimliliği, 
sürdürülebilirlik yönetimi ve çevre 
dostu binalar konusunda hizmet 
veren Altensis fi rmasının kurucu 
ortaklarından Emre lıcalı, şirket 
olarak hizmet verdikleri çevre 
dostu bina sertifi kası almaya aday 
projelerde yenilenebilir enerji 
konusuna önem verdiklerini söyledi.

Türkiye’nin birçok bölgesinin 
güneş enerjisi açısından oldukça 
verimli olduğunu hatırlatan Emre 
lıcalı, bu kaynağın kentsel dönüşüm 

ile başlayan yapılaşma hareketine 
entegre edilmesi gerektiğini açıkladı. 
Emre lıcalı  Bunun da en etkin ve 
çabuk yolu, lisans gerektirmeyen, 

şebekeye bağlanmasına bile 
gerek olmayan, öz tüketim için 
kullanılacak çatı tipi fotovoltaik 
sistemlerdir. Bunların boyutlarının 
hesaplanmasında, proje kapsamında 
uygun çatı miktarları kullanılarak 
bir hesap cetveli hazırlanabilir. 
Türkiye gibi birçok bölgesi yüksek 
güneş enerjisi potansiyeline sahip 
olan ve cari açığının ciddi kısmı 
enerji ithalatından kaynaklanan 
bir ülkede bu uygulamalar ciddi 
kazanımlar sağlayacaktır  dedi.

eçmiş yıllarda özellikle 
otovoltaik panellerin fi yatlarından 

kaynaklı yüksek maliyetler, bu 
sistemlerin geri dönüş sürelerini, 
yatırım yapılabilir sürelerin üzerinde 
tutuyordu. akat son yıllarda gelişen 
teknolojiler ile artan verimlilikler, 
panel fi yatlarını uygun seviyelere 
indirdi. u anda yapılan fi zibilite 
çalışmalarının Türkiye’nin hemen 
her yerinde 10 senenin altında 

çıktığını anlatan Emre lıcalı, 
özellikle güney bölgelerinde bu 
sürenin çok daha azaldığını ifade 
etti. 

“15 KURUMDAN İZİN 
KONUSU ÇÖZÜLMELİ”

Yenilenebilir enerji sistemlerinin 
hızla yayılması önündeki en büyük 
sorunun bürokratik süreç olduğunu 
anlatan Emre lıcalı 
şunları söyledi  
Binalarda çok küçük 

kapasitelerde bile 
olsa otovoltaik 
sistemler kurmak 
isteyen yatırımcıların 
önünde ciddi anlamda 
bürokratik engeller 
bulunmakta, 1 -
1  kurumdan ayrı 
ayrı izin almaları, tadilat projeleri 
yaptırmaları gerekmektedir. 
Bütün bu gereklilikler, süreci 
uzatmakta, belli bir büyüklüğün 
altında bu sistemlerin kurulmasını 
olanaksız hale getirmektedir. 
Uygulamacı EPC fi rmaları da 
bu tür bürokratik kağıt işlerinin 
getirdiği verimsizlik ve iş gücü kaybı 
sebebiyle, bu tür projeleri çok tercih 
etmemektedir. Teoride çatı tipi 
sistemler kurulması yönünde bir 
engel görünmezken, uygulamada 
maalesef gerek bürokrasi gerekse 
de uygulamacıların pek tercih 
etmemesi sebebiyle yatırımlar yavaş 
ilerlemektedir. Bu sebeple, sadece 
öz tüketime yönelik, sistem kurmak 
isteyen özellikle bina projelerinin 
teşvik edilmesi, en azından kabul ve 
onay süreçlerinin hızlandırılması, 
prosedürlerin kolaylaştırılması 
gerekmektedir. Son dönemde bu 
yönde adımlar atılmış ve belli 
kapasitenin altındaki sistemler için 
yeni yönetmelikler çıkmış olsa da 
hala süreçler tam netleşmemiştir.  

Altensis Kurucu Ortağı 

Alten i  
Kuru u
Ortağı 

Emre lı alı
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Emre lıcalı, kentsel dönüşüm 
kapsamında 7 milyona yakın 
konutun yeniden yapılmasının 
hede endiğini, bu binalara ortalama 

 K  büyüklüğünde fotovoltaik 
sistemler kurulması durumunda, 
yaklaşık ’lık bir potansiyelin 
ortaya çıkacağını açıkladı. lıcalı  
Bu da halihazırdaki kurulu gücün 

2 katından fazladır. Ayrıca bu 
sistemlerin tüm ülkeye yaygın 
olması, tek bir alanda birikmemesi, 
özellikle altyapı ve trafo 
kapasitelerinin ayarlanması adına 
önemli bir avantajdır.

Halihazırda Altensis olarak 
çalışmakta olduğumuz yeşil bina 
projelerinde özellikle fotovoltaik 
sistemlerin uygulanmasını teşvik 
ediyoruz. Ayrıca yine bu tür 
sistemlerin uygulanması için 
uluslararası finansman arayan 
yatırımcılara yardımcı oluyoruz. 

zellikle kentsel dönüşüm süreci, 
yenilenebilir enerji sistemlerinin 
binalarla entegre olması adına çok 
önemli olup, bu fırsatın kaçmaması 
adına, mutlaka yatırımcıyı 
zorlamayacak belli bir kapasitede 
fotovoltaik sistem uygulamasının 
zorunlu hale gelmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Tabii bunun sağlıklı 
bir şekilde sağlanabilmesi için 
gerekli izin prosedürleri daha 
yalınlaştırılmalı. Birçok bina ve 
belediye bu yönde taleplerini 
arttırırsa ve bu uygulamalar imar 
mevzuatı ve teknik şartnamelerde 
zorunlu hale gelirse ilgili kurumların 
da daha hızlı aksiyon alacaklarını 
öngörüyoruz  diye konuştu.

YATIRIM YAPAN OTELLER DE 
KAZANIYOR

Yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelinmesi, sadece konut projeleri 
için değil, turistik tesisler için de 
her açıdan kazançlı bir yatırım. 

ider kalemleri artan oteller, en 

önemli masra arından biri olan 
enerji harcamalarını minimum 
seviyede tutmak için alternatif 
enerji kaynaklarına yöneliyor. İlk 
yatırım maliyeti otel yatırımcılarına 
fazla gibi görünse de güneş enerjisi 
sistemleri, tesislere kısa ve uzun 
vadede önemli ölçüde tasarruf 
sağlıyor. 

üneş enerjisinden elektrik 
üretimi konusunda sektörün ortak 
görüşü, bu tür yatırımların sadece 
kısa vadede değil, uzun vadede de 
tesise karlılık sağlayacağı yönünde. 

üneş enerjisiyle üretilen elektrik, 
otellerin giderlerini düşürüyor. 

üneş panellerinden alınan verim 
1 0’li yıllarda yüzde  iken, 
günümüzde bu oran yüzde 20’lere 
çıktı. Türkiye’de bugün metrekare 
başına güneşten elde edilecek enerji, 
yüksek bir verime işaret eden, 1. 00 

att olarak hesaplanmış durumda. 
otovoltaik yani güneş enerjisi 

kullanılarak yapılan elektrik üretimi, 
otellere yüzde 0 ila 70 arası tasarruf 
sağlayabiliyor. Karlılık anlamında 
bakıldığında ise Akdeniz çanağında 
şebeke elektriğinin K  saat fiyatı 
10 cent iken, güneş elektriğinin 
K  saat fiyatının 2 cent olduğu 

görülüyor. zellikle inşaatların proje 
aşamalarında gerçekleştirilen güneş 
enerjisi yatırımı, elektrik üretimi 
açısından önemli tasarruf sağlıyor. 
Ayrıca hesaplamalara göre Akdeniz 
bölgesindeki otellere yapılan güneş 
enerjisi yatırımı maksimum  ay 
gibi kısa bir sürede amorti ediliyor.  

İŞTE TÜRKİYE’DEN GÜNCEL 
ÖRNEKLER

Yenilenebilir enerjinin 
yaygınlaşması açısından markalı 
projelerin güneş enerjisine 
yönelmesi, kendi enerjisini üreten 
binaların yapılıyor olması önemli. 
Bu noktadan hareketler sizler için 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
kendi enerjisini üreten bina ve 
projelerden örnekleri derledik

ANKARA: KOORDİNAT 
ÇAYYOLU PROJESİ

YP İnşaat’ın Ankara’nın gözde 
bölgelerinden mitköy, Çayyolu 

ahallesi’nde Emlak Konut YO 
güvencesi ile inşa ettiği Koordinat 
Çayyolu projesinde güneş enerji 
santraline yer veriliyor. Santral, 
projede hayatını sürdürenlerin 
kullanacağı elektriğin bir kısmını 

Koordinat Çayyolu Projesi
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üretmek amacıyla hayata geçirilecek. 
Elektrik tesisatlarının tüketeceği 
enerjinin belli oranı bu sayede 
yenilenebilir enerji kaynağından 
sağlanmış olacak. Koordinat 
Çayyolu projesi bünyesindeki güneş 
enerjisi santrali ile hem ekonomik 
hem de çevresel anlamda önemli bir 
farkındalık oluşturacak. 

ANKARA: OSTİM OSB 
YENİLENİYOR

Temelleri 0 yıl önce atılan 
OSTİ  OSB’deki yaklaşık  bin 
işletmenin binaları, çevreye duyarlı 
bir anlayışla yenileniyor. 2 0 binada 
dönüşüm çalışmaları tamamlandı.  
yıl içinde tüm binalar yenilenecek. 

Yenileme işlemi 
tamamlandığında OSTİ ’deki 
tüm yapıların yüksekliği .  metre 
olacak. Bütün yeni binalarda enerji 
verimliliğine duyarlı yapı malzeme 
kullanılması da zorunlu tutuluyor. 
Çatılara konulacak güneş panelleri 
ile aylık bin 00 ila bin lira enerji 
tasarrufu sağlanacak. Bu tasarruf 
sayesinde firma, yaptığı yatırımı -  
yıl içinde amorti edebilecek.

İZMİR: BİVALVİA
Biva imarlık, Karşıyaka 

Bostanlı’da 0 dairelik Bivalvia 
projesine başladı. Söz konusu 
dönüşüm projesinde çatılara 
kurulacak güneş panelleri ile 
ortak kullanım ve peyzaj alanında 
kullanılacak elektrik, güneş 
enerjisi ile üretilecek. İki bloktan 
oluşan proje sırf bu yönüyle bile 
alışılagelmiş bina yenilemelerden 
farklı olmaya aday.

BURSA: DOĞAL OFİS
Türkiye’nin çevreyle uyumlu 

en doğal ofisi Bursa İstanbul 
Caddesi’nde yükseliyor. İş 
dünyası için yeni bir fikir sunan 
Bursa’nın dikey ormanı Hitit 

atural Ofis, kendi enerjisini 
üreten sürdürülebilir bir bina 
olmasının yanı sıra, bir dağın 
eteğindeymişçesine doğal hayatı 
yaşatacak. Burası tamamlandığında 
Bursa’nın botanik bahçesi olacak. 
Hitit atural Ofis, 2 bodrum 
kat, zemin kat ve  normal kat 
olmak üzere 12 kattan oluşuyor. 
Toplam 17 bin 200 metrekarelik 
bir alana sahip olacak projede  

ofis ve 10 mağaza bulunacak. Hitit 
atural Ofis daha az enerji ve su 

harcayarak yaşayan ve yapısında 
kullanılan malzemelerin çevresel 
etkilerini en aza indirgeyecek şekilde 
tasarlandı. Ekolojik güneş enerjisi 
ve P C paneller sayesinde kendi 
elektriğinin üretilmesi ile binada 
enerji tasarrufu sağlanacak. Ortak 
alanlarda enerji ihtiyaçları, çatıda 
konumlandırılmış güneş enerjisi 
panelleri ile sağlanacak. Yağmur 
suları depolanarak otomatik sulama 
sistemlerinde kullanılacak. Tüm 
yeşil alanlar nem ve ısıya duyarlı 
otomatik sulama sistemleriyle 
damlama şeklinde uygulanacak.

OSTİM OSB YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 
KAYNAKLARINA 
YÖNELİNMESİ, 
SADECE KONUT 
PROJELERİ İÇİN 
DEĞİL, TURİSTİK 
TESİSLER İÇİN 
DE, HER AÇIDAN 
KAZANÇLI BİR 
YATIRIM.

Hitit Natural O s
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BURSA: BURSAGAZ’DAN 
YEŞİL BİNA

Bursagaz’ın genel merkez binası 
Leed old Sertifikası’ almaya hak 
kazandı. Osmangazi ilçesindeki 
genel müdürlük binası, yenilenebilir 
enerji sistemleriyle mimari tasarımı 
bütünleştirirken, çalışanlara 
sağladığı sosyal alanlarıyla yeni 
nesil ofis tasarımlarına örnek 
teşkil ediyor. Doğa dostu ve çevreci 
yaklaşımla tasarlanan projede, su 
ve elektrik tüketiminin kontrolü 
otomatikleştirilmiş sistemlerle 
sağlanıyor. Binanın inşasında 
ve dekorasyonunda kullanılan 
malzemeler ise uluslararası yeşil 
bina’ standartlarına uygun olarak 
seçildi. Yağmur sularının ve atık 
suların mekanik olarak kontrol 
edildiği yapıda, cephedeki P  
panellerinin ve rüzgar tribününün 

sayesinde binanın enerji ihtiyacının 
yüzde ’ünü güneş ve rüzgar 
enerjisinden karşılaması bekleniyor.

KENDİ ENERJİSİNİ 
ÜRETEN ÇİFTLİK

Kilis’te  yıl önce kurulan, 
rüzgar enerjisi ile kendi enerjisini 
üreten 00 baş kapasiteli keçi çiftliği 
projesi halen faaliyetini sürdürüyor. 
Cırnavuk Yaşar ıda Tarım Besicilik 
Limited irketi’ne ait 2 bin TL 

bütçeli olan çiftlik, ıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
desteklenen ve konusunda ilk proje 
olma özelliğine sahip.

ENERJİSİNİ ÜRETEN STAT 
ANTALYA’DA

1  bin metrekarelik panelleriyle 
Türkiye’nin enerjisini üreten tek 
stadı olma özelliğini taşıyan  
bin seyirci kapasiteli stadyum 
Antalya’da bulunuyor. Eski ençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Antalya Stadı’nın kendi enerjisini 
üreten ilk stadyum olduğunu 
belirterek; 120 milyon maliyetle 
inşa edilmiş olan Antalya Stadyum, 
üst tribünündeki güneş panelleri 
sayesinde kendi elektriğini 
üretebiliyor. Antalya Stadyumu’nun 
harcadığı elektriğin iki katını 
elde etme kapasitesi var. Toplam 
1  bin metrekarelik panelleriyle 
Türkiye’nin kendi enerjisini üreten 
tek stadı olma özelliğini taşıyan 

 bin seyirci kapasiteli tesisimiz, 
ürettiği elektriğin fazlasını da 
şebekeye aktarma özelliğine sahip 
ve  bin haneye elektrik sağlama 
kapasitesi var. Bu modern tesisimiz, 
ayda ortalama  bin TL gelir elde 
etmeye başlayacak  demişti.

TASLAK DÜZENLEMEYE GÖRE, KÜÇÜK ÜRETİCİLER DE ÇATILARINA 
PANEL KURARAK KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEBİLECEK, İHTİYAÇ 
FAZLASINI ŞEBEKEYE VEREREK PARA KAZANABİLECEK.

Bursagaz’dan Yeşil Bina

Antalya Stadı
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Banka Kredileri H A L K B A N K

Halkbank’tan 
231 milyar TL 
kr di d st i
Halkbank 201  yılının ikinci çeyrek dönemine göre toplam kredilerini yüzde 
12,2 artırarak 2 1 milyar 27  milyon TL’ye taşıdı. 
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Halkbank’tan 
231 milyar TL 
kr di d st i

ürkiye ekonomisinde yılın 
ilk çeyreğinde yakalanan 
yüzde ’lik büyümenin 

ardından olumlu göstergelerin 
sürdüğü yılın ikinci çeyreğinde 
Türk varlıklarına olan ilgi, 
Borsa İstanbul’u başlıca 
dünya borsaları arasında 
en çok kazandıranlar 
sıralamasında zirveye taşırken, 
ülke ekonomisinde finansal 

değerlenmenin başaktörlerinden 
biri de Halkbank oldu. 

Esnaf ve sanatk r ile küçük ve 
orta ölçekli işletmeler başta olmak 
üzere, farklı segmentlerdeki tüm 
müşterilerine verdiği desteklerle 
ekonomik büyümeye katkı 
sağlamayı sürdüren Halkbank, 
ikinci çeyrek sonu itibarıyla bilanço 
büyüklüğünü 201  yılsonuna göre 
yüzde 1 ,  artışla 2  milyar 0  
milyon TL’ye taşıdı. zkaynaklarını 
201  yılsonuna göre yüzde 
11,7 oranında yükselten banka, 
geçtiğimiz yılın aynı döneminde 
1 milyar  milyon TL olarak 
gerçekleşen net k rını 2 milyar 22  
milyon TL’ye taşıdığını açıkladı. 

eferandum sonrasında artan 
güven ortamının ve ekonomik 
göstergelerde yaşanan iyileşmenin 
ülkemize olan ilgiyi artırdığını 
vurgulayan Halkbank enel 

üdürü Osman Arslan, Türkiye’nin 
uluslararası ölçekte sahip olduğu 
olumlu yatırım algısının devam 
edeceğini belirterek şunları ekledi  

İlk yarısını geride 
bıraktığımız 2017 yılında makro 
göstergeler Türkiye ekonomisi 
lehine bir hareketliliği işaret 
ediyor. İmalat sanayindeki 
üretim artışı, yılın ikinci yarısına 
pozitif bir başlangıç yapmamızı 
sağlarken, güçlü bir canlanmanın 
yaşandığı ihracat rakamlarımız da 
yükselişini sürdürüyor. Türkiye 
ekonomisi güçlü altyapısı ve 
istikrarlı yönetim anlayışıyla, 
bugüne kadar hiçbir süreçte 
sarsılmadı. Küresel gündemin en 
yoğun olduğu dönemlerde dahi, 
bölgesel bir oyuncu olarak güçlü 
bir profil çizdi ve iyi bir rol model 
oldu.

“SEKTÖRE EN ÇOK DESTEK 
VEREN BANKA”

2017 yılı ile birlikte hayata geçen 
yapısal reformlar ve ekonomik 
hamlelerin bankanın başarı grafiğini 
oldukça yükselttiğine dikkat 
çeken Arslan, Halkbank olarak 
bu süreçte, gayrinakdi kredileri de 
içeren toplam kredilerimizi yüzde  
12,2 oranında artırarak; üreten 
Türkiye’ye 2 1 milyar 27  milyon 
TL finansman desteği sağladık. 
Kredilerimizi büyütürken, aktif 
kalitemizi de korumayı başardık. 7  
yıldır olduğu gibi, en çok çalışan, 
reel sektöre en çok destek veren 
kurumlardan biri yine Halkbank 
oldu   dedi.

İkinci çeyrek dönemi sonunda 
KOBİ kredilerinin de d hil 
olduğu toplam ticari kredileri 1  
milyar 17  milyon TL’ye yükselen 
Halkbank, Türkiye’de KOBİ 
bankacılığı denildiği zaman ilk akla 
gelen kurum olmaya devam ediyor. 
Sene başında belirlenen büyüme 
hede erinden daha güçlü bir 
performans gösterdiklerini ve yılın 
ikinci yarısı için bütçe çalışmalarını 
KOBİ’lere daha fazla destek olmak 
üzere yeniden düzenlediklerini 
belirten Arslan şu ifadeleri kullandı

Türkiye’nin ekonomik 

kalkınma sürecinde anahtar rol 
KOBİ’lerin. Bu bilinçle KOBİ 
Bankacılığında asla hız kesmedik, 
2002 yılı ve Haziran 2017 tarihleri 
arasında 1,  milyonu aşan esnaf ve 
sanatk ra 7,  ilyar TL hazine 
faiz destekli kredi kullandırdık. 
Esnaf ve sanatk rlara sağladığımız 
desteği sürekli artırmaya ve onların 
ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya 
devam ediyoruz.

“DESTEKLERİMİZİ 
ARTTIRACAĞIZ”

Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı 
alanında gelecek vizyonuna değinen 
Arslan, önceliklerinin reel sektörü 
destekleyerek KOBİ ve esnafa ağırlık 
vermek olduğunu belirterek, Bizim 
tüm çabamız ekonomiye değer, 
ülkemize güç katan yatırımcıları 
teşvik ederek sanayimizi 
güçlendirebilmek ve Türkiye’yi 
geleceğe taşıyabilmektir. Bunun için 
reel sektöre sunduğumuz finansman 
imkanlarını çeşitlendirerek, 
desteğimizi artırmayı amaçlıyoruz. 
Esnaf ve KOBİ’lerin büyüme hızı 
ve yeni yatırım isteğine uygun 
olarak kredi finansmanına erişim 
imkanlarını kolaylaştırmak ve 
kredi maliyetlerini düşürmek için 
çalışmaya devam edeceğiz  dedi.

Halkbank 
Genel 

Müdürü 
Osman 
Arslan
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Haber YAT I R I M

TOBB 
a kanı Ri at 

Hi ar ıklıoğlu

Anadolu’ya 
3 milyar TL’lik fon
10 BÜYÜK FON ANADOLU’DAKI ŞIRKETLERLE 3 MILYARLIK POTANSIYEL YATIRIM IÇIN BULUŞUYOR

irişim sermayesi yatırımlarının 
dünyadaki büyüklüğü 201 ’da 

20 milyar dolar oldu. eçen 
yılın sonunda dünyadaki girişim 
sermayesi fonlarının elindeki yatırıma 
dönüştürülebilir kaynak büyüklüğü 
ise 2  milyar dolara ulaştı.

Anadolu’nun umut veren 
şirketleriyle, girişim sermayesi 
fonları  milyar liralık yatırım 
için buluşmalarına devam ediyor. 
Dünyada 20 milyar dolara ulaşan 
girişim sermayesi fonlarının yeni 
gözdesi Anadolu  10 büyük fon, 

 milyarlık potansiyel yatırım için 
Anadolu’daki şirketlerle buluşuyor. 

onların amacı -7 yıllık bir 
süre içerisinde yatırım yaptıkları 
şirketleri büyüterek ellerindeki 
hisseleri satıp şirketten çıkmak. 

TOBB irişim Sermayesi 
eclisi’ne üye, tamamı İstanbul 

merkezli olan girişim sermayesi 
fonları Anadolu kentlerini bir bir 
dolaşacak. TOBB Başkanı ifat 
Hisarcıklıoğlu; Anadolu’nun 
yükselişte olan şirketlerini bir 
üst lige çıkarmayı hede iyoruz. 
Amacımız bu fonlar ve şirketler 
arasında gerçekleşecek bir yatırım 
ilişkisinin kıvılcımını ortaya 
çıkarmak. Kriterleri fonlar belirliyor. 
Daha sonra bu kriterlere uyan 
şirketlerin tespitinde ildeki oda ve 
borsalarımızla birlikte çalışıyoruz. 

onlar nasıl yatırım yaptıklarını, 
diğer finansman yöntemlerinden 
nasıl farklılaştıklarını anlatıyorlar. 
Sonra şirketlerle birebir görüşme 
yapıyorlar. on ile şirket arasındaki 
yatırım ilişkisinin ilk adımı atılıyor  
diye konuştu. 

Bu fonların ortaklık için 
dünyanın bir yanında büyüme 
potansiyeli yüksek şirket 
arayışında olduklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu; İmalat sanayi 
ve hizmet sektörlerinde faaliyet 
gösteren, geçmiş üç yıl boyunca 
istikrarlı bir şekilde büyüyen 
şirketler etkinliklere davet 
ediliyor. onlar yatırım yaparken, 
şirketin geçmiş performansıyla 
beraber gelecekteki büyüme 
potansiyelini de dikkate alıyor  
dedi.

3 MİLYARLIK YATIRIM
TOBB irişim Sermayesi 

eclisi’ne üye, elindeki kaynağı 
sadece Türkiye’de değerlendiren 
fonların yönettikleri varlıkların 
yaptıkları yatırımın büyüklüğü 

 milyar doların üzerinde. Bu 
fonların önümüzdeki iki yıl 
içerisinde Türkiye’de yatırıma 
dönüştürecekleri fon büyüklüğü 
ise 1 milyar doların  milyar 
lira  üzerinde. onların temel 
amacı, şirketlerden aldıkları 
hisseleri bir süre sonra devredip 
şirketten çıkmak. Yatırım 
yaptıkları şirketi finansal yapısı 
güçlü bir şekilde büyüterek 
şirketin değerini arttırmayı 
hede iyorlar. onlar, yönetim 
kurulunda temsil edilseler de 
şirketin günlük işleyişinde 
doğrudan yer almıyorlar. 

irketin etkin yönetimini 
sağlamak için gerek görülürse 
yönetimde profesyonelleşmeye 
dönük değişiklikler yapmayı 
önerebiliyorlar.

KATILIMCI 10 FON 
A ADOLU 
BULU ALA A 10 O  
KAT L YO ; 
 Diffusion Capital Partners
 Doğuş SK irişim 

Sermayesi
 Earlybird
 İda Capital
 İş irişim Sermayesi
 editerra Private E uity
 evo Capital
 Ta im Capital Advisers 

Limited
 Tekfen entures 
 Turkven Private E uity 
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Konya Ti aret 
O a ı Y netim 
Kurulu a kanı 

el uk Öztürk

GIRIŞIM SERMAYESI ANADOLU BULUŞMALARI’NIN GAZIANTEP’TEN SONRA YENI DURAĞI KONYA OLDU

T
ürkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği TOBB  
tarafından Anadolu’nun 
geleceği umut veren 
şirketlerine yatırım 

yapmak isteyen girişim sermayesi 
fi rmalarına yol göstermek amacıyla 
başlatılan toplantıların ikincisi 
Konya’da gerçekleştirildi.

Konya Ticaret Odası, Konya 
Ticaret Borsası ve Konya Sanayi 

Odası işbirliği ile Türkiye irişim 
Sermayesi eclisi’ne üye, girişim 
sermayesi fonlarının yöneticilerini, 
Konya’nın başarılı şirket yöneticileri 
ile buluşturan organizasyonda 
Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk ztürk de bir 
konuşma yaptı.

Son 1  yılda özel şirketlerinin 
örnek başarıları ile Konya’nın 
adından çokça söz ettirdiğini belirten 

     İ   K

FONLARIN AMACI 5-7 YILLIK BİR SÜRE İÇERİSİNDE YATIRIM YAPTIKLARI 
ŞİRKETLERİ BÜYÜTEREK ELLERİNDEKİ HİSSELERİ SATIP ŞİRKETTEN ÇIKMAK. 
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YAT I R I M

ztürk; Anadolu ekonomisi 
olarak üretmenin, istihdam 
sağlamanın, dünya ile 
rekabet etmenin mücadelesi 
içerisindeyiz. Konya sahip 
olduğu potansiyel ile dünya 
çapında önemli bir aktör 
olma yolunda kalkınma ve 
gelişme hamlesini artırarak 
yoluna devam ediyor. 

irişim sermayesi fonlarının 
Anadolu’ya açılması ile 2 yıl 
içinde 1 milyar dolarlık fonun 
Anadolu’da umut vadeden 
şirketlerle buluşacak olmasını 
şehrimiz adına büyük bir 
fırsat olarak görüyoruz  dedi.

Konya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Çevik ise; 0 yıl 
içerisinde dünya nüfusuna  
milyar insan daha katılacak. 
Bu durumda kaynakların 
yeniden gözden geçirilmesi, 
girişimcilerin tarım ve gıda sektörüne 
kaydırılması gündeme gelmektedir. 
Tarımı bir zenginlik kaynağı olarak 
ekonominin sağlam ve sağlıklı bir 
halkası haline getirmek Türkiye’ye 
büyük bir avantaj getirecektir. 
Yatırımcı fonlar girişimciyi 
cesaretlendirmeli, alternatif 
sunabilmelidir. Biz gıda, tarım ve 
tarımsal ticaret sektörlerine yönelik 
ortaya çıkan fikirlerin ve yatırımların 
gelecekteki üretim ve tüketim 
alışkanlıklarına yön verecek nitelikte 
olacağına inanıyoruz  ifadelerini 
kullandı.

Konya Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı emiş Kütükcü, 
Konya’nın, özellikle son 20 yılda 
üretimde ve ihracatta önemli başarılar 
elde ettiğini aktararak, yeni organize 
sanayi bölgeleri ve küçüklü büyüklü 
sanayi siteleri ile girişimci ruhunu 
ortaya koyduğunu söyledi.

Kütükcü sözlerine şöyle devam 
etti  Konya Türkiye’nin . büyük 
organize sanayi bölgesini inşa etmeyi 
başarmış, makine, otomotiv, döküm, 
ayakkabı, gıda, araç üstü vinç, 
savunma gibi pek çok sektörde iddialı 
firmalar ortaya koymuştur. Tamamen 
kendi öz sermayesiyle, adeta tekeden 
süt çıkararak bugünlere gelen ve 

Türk sanayisine büyük destek 
veren firmalarımızın artık 
ölçek büyütmeye, büyük 
sanayi işletmelerine doğru 
hızla evrilmeye ihtiyacı 
var. Ancak önümüzdeki en 
büyük engellerden bir tanesi 
finansa erişim. Anadolu’daki 
işletmeler olarak, girişimci 
ruhumuz yüksek, büyüme 
potansiyeli taşıyoruz ama 
finansman sıkıntımız var. 

irişim sermayesi fonları, 
risk alıyor. Al sana şu para, 
bana şu kadar yılda şu kadar 
faiz vereceksin demiyor. 
Kar da etsen, zarar da etsen 
ortağınım diyor. İşte bize de 
bu güven lazım.  

irişim sermayesi 
fonlarının yeni bir eğilim 
olduğunu belirten Kütükcü; 

irişim sermayesi fonları 
şirketlere hisse karşılığı yatırım 
yapıyorlar. irketin geleceğine 
yatırım yapıyorlar. Amaçları 

-7 yıl gibi bir sürede şirketi 
büyüterek elinde tuttuğu hisseleri 
bir başkasına devretmek. irketi 
büyütmek için şirkete kno -
ho  sağlıyorlar, yeni pazarlara 
açıyorlar, kurumsallaştırıyorlar. Yani 
işletmelerimiz bu fonlarla, pek çok 
avantajı aynı anda yakalamış oluyor  
dedi.

Kütükcü Anadolu sanayisinin, 
Türkiye’nin yeni taşıyıcı kolonu 
olmaya hazırlandığını vurgulayarak; 
Türkiye’de özellikle de son 1  yılda 

ulaştırma ve enerji altyapısına ve 
aynı zamanda insan kaynağına 
yapılan yatırımlarla birlikte Anadolu 
kentlerinin potansiyeli ortaya çıktı. 
Bugün ülkemizde, en fazla OSB alanı 
olan 10 şehrimizden 7’si Anadolu 
şehri. Yine ülkemizin en büyük 10 
OSB’sinden ’u Anadolu’da üretim 
yapıyor. Bu şu anlama geliyor  
Anadolu’da bir üretim heyecanı 
var. İşte biz bu heyecanı diri 
tutarak ve büyüterek, Anadolu’yu 
Türkiye’nin yeni taşıyıcı kolonu haline 
getirebiliriz. Yapmamız gereken, tüm 
Türkiye’de olduğu gibi, Anadolu’daki 
şirketlerimizi de elbirliğiyle büyütmek 
ve onları gerçek değerlerine 
ulaştırmak  diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi 
İzleme ve Koordinasyon Başkanı 
Hakan Yurdakul da; irişimciyiz, 
risk alıyoruz ama hala dışarı ile 
ilişkilerimiz zayıf. Bizde bir cevher, 
potansiyel var ve bunu hızlı ortaya 
çıkarmamız gerekiyor. Sermaye 
ortaklığı fonları şirketlerimizin 
büyümesi için gerekli. Bu fonlar bizim 
dış dünyaya açılmamızı ve daha güçlü 
olmamızı sağlayacak. onlardan 
önemli bir performans bekliyoruz  
açıklamalarını yaptı.

Kaynak: Sabah

Konya Ti aret 
or a ı Y netim 

Kurulu a kanı 
Hü eyin Çe ik

Konya anayi 
O a ı Y netim 
Kurulu a kanı 
Memi  Kütük ü



Yatırım TUR İ ZM

YERLI TURIZMCILER 
2019 YILINA HAZIRLANIYOR

Yerli turizm grupları 
adlarından söz 

ettirecek iddialı 
yatırımlarını 

sürdürüyor. 2023 
yılına kadar 48 yeni 

yatırımın hayata 
geçmesi planlanıyor.

2
019 yılında 
toparlanarak yeni 
bir hamle yapmaya 
hazırlanan Türk 
turizm sektöründe, 
yerli turizm grupları 
hız kesmeden 

yatırımlarını sürdürüyor. Halen 
en çok bilinen 14 yerli grup büyük 
projeler için planlama yaparken, 
resmi rakamlar da sektördeki 
yatırım hamlesini doğruluyor. 
Turizmdeki bir diğer yüz güldüren 
haber ise doluluk oranlarıyla ilgili. 

14 yerli turizm grubu 
Bodrum’dan İstanbul’a, Sapanca’dan 
Maldivler’e kadar çeşitli bölgelerde 
28 yeni turistik yatırımı hayata 
geçiriyor. Yerli turizm grupları 
adlarından söz ettirecek iddialı 
yatırımlarını sürdürüyor. 2023 
yılına kadar 48 yeni yatırımın hayata 
geçmesi planlanıyor. İşte önde gelen 
turizm gruplarının yatırımlarından 
birkaçı… Ela Quality markası 
ile otel yatırımları yapan Özak 
Global Holding, İstanbul 
Zeytinburnu’ndaki Büyükyalı 
projesinin içinde 200 odalı bir otel 
inşa ediyor. Beşiktaş’taki karma 
proje içinde yer alan 140 odalı otelin 
inşaatı da Mart 2018’de başlayacak. 
Grup Didim ve Demre’de yer alan 
arazilerine de önümüzdeki yıllarda 
5 yıldızlı iki resort otel yapmayı 
planlıyor.

NG Hotels İstanbul Basın 
Ekspres’teki 400 odalı 5 yıldızlı 
otel ve 3 bin 200 kişi kapasiteli 
kongre merkezini 2019’un ikinci 
yarısında açmayı planlıyor. Grubun 
önümüzdeki dönemde Afyon ve 
Sapanca’da iki yeni otel projesi 
çalışmaları da sürüyor.

Kapadokya bölgesinde balon 
turizmini başlatan ve Museum Otel’i 
kuran İndigo Group, önümüzdeki 
dönemde 3 yeni termal turizm yatırım 
projesiyle bölgeyi termal üs haline 
getirmeyi planlıyor.  

Aksoy Holding İstanbul’da da 
Bodrum’daki konsepte benzer bir 
projeyi hayata geçirmeyi hedefledi. 
Limak Turizm’in Kıbrıs’ın Bafra 
bölgesinde inşaatı süren 600 odalık 
Limak Kıbrıs otelini 2018 yılında, 
Makedonya Üsküp’teki 200 odalık 5 
yıldızlı Limak Üsküp Otel yatırımını 
da 2019 yılında açmayı planladı. 

Basın Ekspres’teki 110 milyon 
dolarlık yatırımla yaptıkları 400 odalı 
otellerini bu yıl devreye alan Elite 
World Hotels’in Maltepe, Sapanca, 
St Petersburg’taki üç otel yatırımı 
devam ediyor. Maltepe 2018 sonunda 
diğerleri 2019 sonunda faaliyete 
geçecek. St Petersburg’taki bir diğer 
arsada önümüzdeki yıllarda 60 
milyon dolarlık yatırımla 180 odalı 5 
yıldızlı bir otel yatırımı daha planlıyor.

Limak Turizm Grubu, Kıbrıs 
Bafra’da 600 odalı Limak Kıbrıs 
otelini 2018’de açacak. Makedonya 
Üsküp’te 200 odalı 5 yıldızlı Limak 
Üsküp otelini 2019’da tamamlayacak. 

Alkoçlar Uludağ’da butik otel 
planlarken, Bera Oteller Grubu Ege 
Bölgesi’nde yeni bir 5 yıldızlı tesettür 
oteli yapmak için yer arayışında. 
Görok Turizm ve Maden. A.Ş (Club 
Alibey) Maldivler’de 100 milyon 
dolarlık yatırımla otel hizmeti verecek 
villalar inşa ediliyor. 

İstanbul’da 5 yıldızlı otel ve 
kongre merkezi projesi İstanbul 
Marriott West Hotel & Conference 
Center’in inşaatı devam ediyor. Yurt 
dışında da otel arayışları sürüyor. 
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YATIRIM TUTARINDAKİ ARTIŞ 
DOĞRULANDI

Öte yandan Türkiye Otelciler 
Birliği’nin T OB , Ekonomi 
Bakanlığı’nın verilerini baz alarak 
201  yılı ve bu yılın ilk  aylık 
dönemini kapsayan araştırması 
yatırım tutarındaki artışı doğruladı. 

apora göre, bu yılın ilk  aylık 
döneminde yatak sayısında geçen 
yılın aynı dönemine göre düşüş 
yaşanırken, yatırım tutarında yüksek 
kapasiteli tesisler nedeniyle artış 
gözlendi. 

Bu yıl Ocak- isan döneminde 
 ilde 11 bin  yataklı 7  otel 

projesi, toplam 1 milyar 
2  milyon TL yatırım 
tutarıyla teşvike bağlandı. 

eçen yılın ilk üç ayında 
2  ilde toplam 1 milyar 17 
milyon TL tutarında 1  bin 

1 yataklı  otel projesi 
teşvik almıştı. Buna göre 
yatırımların parasal değeri 
yüzde 2  arttı. Aylık bazda 
bakıldığında, isan 2017’de 

17 şehirde 2  yeni otel projesi 2 7 
milyon TL’lik teşvik belgesi, toplam 

.  milyon TL yatırım tutarı olan 
 otel ise renovasyon belgesi’ aldı. 
eçen yıl isan ayında  ilde toplam 
 bin  yataklı 1  otel projesi 
7 .2 milyon TL’lik teşvik başvurusu 

yapmıştı. isan ayında il bazında 
yatak sayısı açısından yatırımda 

 yatak ile ilk sırada yer alan 
Antalya’yı,  yatak ile İstanbul 
ikinci sırada yer aldı. 

KARADENİZ’DE ARTAN 
YATIRIMLARA DİKKAT

isan ayında Antalya 
ve İstanbul’un yine 
yatırımcıların gözdesi 
olmaya devam ederken, 
Karadeniz başta olmak üzere 
yatırımların ülke geneline 
yayılması dikkat çekti. 
Yatırımları değerlendiren 
Türkiye Otelciler Birliği 
T OB  Başkanı Timur 

Bayındır;  ve  yıldızlı 
otellerin sayısındaki artış 

ve yatırımların Anadolu’ya hayli 
yayıldığını görmek bizleri mutlu 
ediyor. Büyükşehirlerin yanı sıra 
daha küçük şehirlerimizde de 
yatırımların oluşması, turizmin 
ülke sathına yayılmasında oldukça 
önemli. Dengeli ve yıl boyunca 
sürdürülebilir bir turizm için tüm 
turizm ürünlerimizin gerekli altyapı 
yatırımları ile desteklenerek nitelikli 
hale getirilmesi gerekiyor  dedi. 

Karadeniz bölgesindeki 
yatırımları da değerlendiren 
Bayındır, bu bölgede yatırımların 
kontrollü bir şekilde yapılması 
gerektiğine, gelecek dönemde arzın 
talebin üzerinde olabileceğine ve 
bu durumun da bölgede birçok 
yatırımın atıl kalmasına neden 
olabileceğine işaret etti. 

2016 RAKAMLARI
T OB’un araştırmasında 201  

yılının rakamlarına da yer verildi. 
eçen yıl Türkiye genelinde otel 

dolulukları 201  yılında yüzde 0-
0 gibi oldukça düşük oranlarda 

Türkiye Otelciler 
irliği T RO  
a kanı Timur 

ayın ır

atırı İ
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Sektörde 
toparlanma 
yaşanıyor

seyrederken, otel yatırımlarındaki 
parasal düşüş yüzde 2  civarında 
gerçekleşmişti. 201  yılında 2 ilde 
toplam  bin 7  yataklı 1 7 otel 
yatırımı için 2 milyar 2  milyon TL 
tutarında yatırım teşviki onaylandı. 
201  yılında 2 şehirde  bin 

 yataklı 2  otel için  milyar 
7  milyon TL’lik yatırım teşvike 

bağlanmıştı. Buna göre yatırım 
tutarında yüzde 2 , proje sayısında 
ise yüzde 22 gerileme meydana 
gelmişti. Araştırmada, 201  yılında 
İstanbul, Antalya ve uğla’da 
yatırım iştahının dinmediğine 
dikkat çekilirken, yatırımların 2 
ile yayılmasının ise olumlu olduğu 
ifade edildi. zellikle Trabzon, 

ersin, Yalova, Bursa, Diyarbakır 
ve Hatay’da dikkat çeken yatırımlar 
yapılıyor. 

armara Bölgesi’nde 
Tekirdağ’da sadece 2 otel projesine 

 milyon TL’lik yatırım teşvik 
başvurusu yapıldı. 201  yılında 
yatırımlar yine İstanbul, Antalya 
ve uğla’da yoğunlaştı. İstanbul’da 

72.  milyon TL’lik . 1  yataklı 
2 otel projesi için teşvik alındı. 

Yatırım safhasında bulunan ve her 
geçen gün devreye giren tesisler 
de eklendiğinde, İstanbul’un 
konaklamada toplam yatak 
kapasitesi 2  bin 7’ye ulaşacak. 
Antalya’da alınan teşvik tutarı ise 
7.7  yataklı 1  otel için toplam 

2 .  milyon TL oldu. çüncü 
sıradaki uğla’da .2  yataklı 20 
otel için .  milyon TL’lik yatırım 
yapılacak. Karadeniz Bölgesi’nde 
ciddi bir yatırım artışı göze çarpıyor. 
Söz gelimi Trabzon’da 201  yılında 

 milyon TL tutarında 1. 1 yataklı 
12 otel projesi başladı. Bu artışta 
Körfez bölgesinden gelen turistin 
sayısındaki artışın önemli bir rolü 
bulunuyor. 

Bu arada turizm sektöründe 
bu yıl toparlanma yaşanıyor. 
Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği T SAB  Orta Anadolu 
Bölgesel Yürütme Kurulu 2. 
Başkanı Okan ökbayır, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı verilerine 
göre bu yılın Ocak- ayıs 
döneminde turist sayısının geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 

,  artarak  milyon 7 2 bin 0  
kişiye ulaştığını belirtti.

Bu sezon otellerde doluluk 
oranının yükseldiğine ve 
yerli turist sayısının arttığına 
işaret eden ökbayır; Turist 
sayısında ayıs ayında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 
1 ’lık artış görünüyor  dedi. us 
hükümetinin uçak düşürme 
krizi sonrası yaptığı propaganda 
nedeniyle Türk turizminin 
olumsuz etkilendiğini ifade 
eden ökbayır; us turistler 
geçen yıl Türkiye yerine 
gittikleri ülkelerden memnun 
kalmadı. us hükümeti bu 
memnuniyetsizliğin farkındaydı 
çünkü Türkiye’de hizmet kalitesi 
çok yüksek. Avrupa ülkelerinde 
ülkemizdeki imkanları bulmaları 
mümkün değil. imdi Türkiye 

ile ilişkiler 
düzeldi, turist 
yolluyoruz’ 
diyorlar  
yorumunu 
yaptı.

evcut durumda Türkiye’ye 
gelen turist sayısında usya’nın 
ilk sırada olduğunu dile getiren 

ökbayır, şunları kaydetti
usya’nın ardından artış hızı 

olarak rak ikinci sırada. İsrail, 
Azerbaycan, Ukrayna, İran, 
Suudi Arabistan bu iki ülkenin 
ardından sıralanıyor. zellikle 
Suudi Arabistan’dan gelen turist 
sayısındaki yaklaşık yüzde ’lik 
artış dikkati çekici. Bu turistler 
sadece güney bölgelerimize 
gelmiyorlar, son dönemde 

iresun’dan Hopa’ya kadar 
Karadeniz yaylalarında Suudi 
rüzgarını görüyorsunuz. Ayrıca 
Avrupalı turistlerden daha fazla 
girdi sağlıyorlar çünkü Avrupalı 
turistler otelden dışarı çıkıp para 
harcamıyor ama Arap turistler 
öyle değil. Karadeniz’deki oteller 
oda artı kahvaltı’ konseptiyle 
çalıştıklarından bölgeyi ziyaret 
eden turist otelden dışarı çıkıp 
esnafa da para kazandırıyor.

Türkiye Seyahat 
A entaları irliği 

T R A  Orta 
Ana olu l e el 
Yürütme Kurulu 
. a kanı Okan 

G k ayır
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Yatırım Y E N İ  M A R İ N A L A R

Türkiye’ye yeni 
marinalar geliyor
Sektör, 9 yılda 21 marina ile yüzde 94 büyüme gerçekleştirirken, 20’ye 
yakın marinanın inşaat ve ihale süreci de devam ediyor.
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Türkiye’ye yeni 
marinalar geliyor D

eniz turizminin en büyük gelir kapısı 
marinalar, toplam turizmden yüzde 20’lik 
paya sahip bulunuyor. Ülke genelinde 85 
adet yat bağlama tesisi bulunsa da marina 
standartlarına sahip yat limanı sayısı 46 

ile sınırlı. Bu marinaların büyük kısmı ise 2002 ile 2011 
yılları arasında hizmete girdi. 9 yıllık sürede sektör, 21 yeni 
marina ile yüzde 94 büyüme gerçekleştirdi. 20’ye yakın 
marinanın inşaat ve ihale süreci ise devam ediyor. 

Son yıllarda çok büyük holdinglerin de yatırım odağı 
haline gelen marinacılık sektörü, 2008 ile 2011 yılları 
arasında yüzde 94 büyüme yakaladı. Son beş yıldır 
durgunluk dönemini yaşayan sektör, yeniden eski ivmesini 

yakalamak üzere yatırımlarını sürdürüyor. 
2015 yılında 1 milyar TL yatırımla 750 yat kapasiteli 

Tuzla Viaport Marina’nın hizmete girmesinin ardından 
son yatırım, Dati Holding’in sahip olduğu Ataköy 
Marina’da hayata geçirildi. Ataköy Marina, 62 milyon 
dolarlık yatırımla hizmete açtığı mega yat limanında, 25 
metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 mega yata 
aynı anda ev sahipliği yapabilecek. Bu yatırım, Ataköy’ü 
Türkiye’nin ilk mega yat limanı yapıyor. 8333 kilometrelik 
kıyı şeridine sahip Türkiye genelinde, turizm işletme ve 
yatırım belgeli 85 yat bağlama tesisi bulunuyor. Marina 
olarak kabul edilen tesis sayısı ise 46. Tüm tesislerin yat 
bağlama kapasitesi ise 21 bin civarında.

DÜNYA GENELİNDE 19 
BİN ADET MARİNA/YAT 
LİMANI MEVCUTKEN, 

SADECE AVRUPA 
GENELİNDE İSE 5 BİN 

ADET MARİNA/YAT 
LİMANI BULUNUYOR
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atırı İ İ

Dünya genelinde 1  bin adet 
marina yat limanı mevcut olup, 
sadece Avrupa genelinde ise  bin 
adet marina yat limanı bulunuyor. 

ransa, İspanya ve İtalya, Akdeniz 
çanağı marina kapasitelerinin 
yüzde 7 ’ini oluşturuyor.  bin 00 
kilometre uzunluğa sahip İtalya 
kıyılarında 0 ve İspanya’nın  bin 
kilometre uzunluğundaki kıyılarında 

 marinaya sahip olması, her yönü 
ile çok daha güzel ve zengin doğal 
güzelliklere sahip Türkiye’de marina 
potansiyelinin yüksek olduğunu 
gösteriyor. 

DENİZLERDE YAT TRAFİĞİ 
3 KATINA ÇIKACAK

Dünya yat turizmi pazarı, her 
yıl ortalama yüzde  büyüyor. 
Denizlerdeki yat trafi ğinin 20 yıl 
içinde üç katına çıkacağı tahmin 
ediliyor. Türk deniz turizm 
sektörünün hedefi , Akdeniz’de 
dolaşan 1 milyona yakın tekneden 
daha fazlasını Türkiye marinalarına 
çekmek. Hedef, Türkiye’yi bu 
sektörden 10 milyar dolar gelir 
oluşturan, Akdeniz’de önemli bir yat 
turizmi merkezi haline getirmek. Bu 
bağlamda Türkiye’de yeni marinalar 
hizmete girmeye devam edecek. 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı kayıtlarına 
göre; 201  yılında 2  adet, 201  
yılında 171 adet, 201  yılında 11  
adet ve Ağustos 201  itibarıyla 2 
adet kıyı tesislerine yönelik olarak 
hazırlanmış imar planı teklifi  
için Bakanlık görüşü verilmiş. 
UDH Bakanlığı, kamu kaynağı 
kullanılmadan Yap-İşlet-Devret 
modeliyle inşa edilerek hizmete giren 
10 yat limanı ile ekonomiye yaklaşık 

0 milyon TL katkı sağlandığını 
açıkladı. Yap-İşlet-Devret modeliyle 
altı yat limanının inşası devam 
ediyor, Etüt proje çalışmaları devam 
eden yeni yat liman sayısı ise dokuz. 
İhale hazırlıkları tamamlanan İzmir 
Yeni oça Yat Limanı ile birlikte, 
gelecek dönemde sadece İzmir’de 
yedi adet yat limanı hizmete girecek. 
Halen Ayvalık’tan Didim’e İzmir 
bölgesinde sekiz adet marina 
bulunuyor. 

40 MARİNA DAHA HİZMETE 
GİRMELİ

Deniz turizm sektör temsilcileri, 
armara’da 7, Akdeniz’de 10, 

Ege’de 1 , Karadeniz’de  olmak 
üzere 0 marinanın daha hizmete 
girmesi gerektiğine inanıyor. 
İstinye ve Tarabya’da hizmete açtığı 
tekne parklar ile marinacılığa 
soyunan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı İspark’ın 
marina projeleri bulunuyor. İBB, 
yoğun talebi karşılamak amacıyla 
İstanbul Boğazı’nın uygun görülen 

koylarına  tekne park yapımı için 
çalışmalarını sürdürüyor. Projeler, 
Büyükdere Sarıyer , Bebek, 
Paşabahçe Beykoz  ve Çengelköy’de 

sküdar  hayata geçirilecek. Tüm 
marinaların hizmete girmesiyle 
yaklaşık  bin yat ve teknenin parka 
kavuşması hede  eniyor. 

UDH Bakanlığı, kamu kaynağı 
kullanılmadan Yap-İşlet-Devret 
modeliyle inşa edilerek hizmete 
giren 10 yat limanı ile ekonomiye 
yaklaşık 0 milyon TL katkı 
sağlandığını açıkladı. 

TUZLA DENİZ TURİZMİNDE DEVLER LİGİNE ÇIKTI!

İ

İ
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T arihi imar Sinan 
Köprüsü’nün bulunduğu 
Büyükçekmece’de göl ile 
denizin birleştiği noktadan 

başlayarak E  Karayolu paralelinde 
toplamda 1.200 metrelik sahil 
şeridi boyunca, 1  dönüm üzerine 
kurulacak Kıyı İstanbul projesi, 
marina, çarşı, otel birimleriyle  bini 
aşkın kişiye istihdam sağlayacak.

Yeditepe arina, 1.200 metrelik 
sahil şeridi boyunca konumlanan 
projede, 1 2 odalı otel, 1000 yat 
kapasiteli marina ve açık hava 
müzesi niteliğinde iki katlı çarşı 
kompleksi planlamış. Çarşı alanında 
toplam 1.000 metrekare kapalı, 

.000 metrekare açık alan yanı 
sıra komplekste düğün ve cemiyet 
toplantıları için 1.000 kişilik 
havuzbaşı alanı, spor ve spa merkezi, 

00 kişilik plaj 1.000 kişilik kongre 
merkezi, .000 metrekare kapalı 
çocuk oyun ve meşguliyet alanı 
20 bin metrekare eğlence parkı 
bulunuyor.

BİN YAT KAPASİTELİ
arina alanında 1 0 bin 

metrekare deniz sahası, 1000 yat 
kapasitesi, 0 tonluk lift, Denizcilik 

üzesi ve Yatçılar Kitaplığı’nın 
yanı sıra su sporları ve rüzg r sörfü 
yapma imk nı sunuluyor. Yaklaşık 

 bin metrekaresi açık 1.7 0 
metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplamda  bin 7 0 metrekare alan 
üzerine konumlanacak yat kulübü 
ve 1000 yat kapasitesine sahip. İki 
yarı olimpik yüzme havuzu, ücretsiz 
otopark imk nının sunulduğu 
marinada 7 0 metrekarelik mağaza 
bölümü yat sahiplerinin ve deniz 
sevdalılarının hizmetine sunulacak. 
Ayrıca, günde 10 bin yolcu hedefi 
olan İDO iskelesi de yer alacak.

Otel bölümü ise, marina 
etrafındaki mendirek üzerinde yani 
deniz üzerinde inşa ediliyor. İki kat 
üzerine  adet  metrekarelik, 

 adet 0 metrekarelik ve 2 adet 
1 0 metrekarelik olmak üzere 
toplamda 1 2 odaya sahip olan otel, 
1 0 kişilik güneşlenme terası 00 
kişi kapasiteli plajı ve restoranları ile 
misafirlerine hizmet verecek. Tüm 
bu fonksiyonları ve hizmetleri içeren 
dünyanın sayılı kulüpleri arasında 
yer alacak olan İstanbul kıyılarının 
korunaklı bölgelerinden biri olan 
Büyükçekmece koyunda inşa edilen 
marinanın 2017 yılının . çeyreğinde 
hizmete açılması planlanıyor.

Yeditepe arina 
Yatırım Turizm 
İnşaat A , yarım 
milyar euro’luk 
yatırımla İstanbul’a 
içinde marinanın da 
olduğu yeni bir proje 
kazandırıyor.

MAVİ BAYRAK SAHİBİ MARİNA SAYISI ARTIYOR 

İ  
 

İNŞAAT VE PROJE ÇALIŞMALARI 
SÜREN TESİSLER
•  Antalya Gazipaşa Yat Limanı 
•  Muğla Datça Yat Limanı 
•  Muğla Dalaman Yat Limanı ve Deniz 

Otobüsü Yanaşma Yeri 
•  Haliç Yat Limanı ve Kompleksi 
•  Karasu Yat Limanı 
•  Tekirdağ Yat Limanı 
•  Urla Çeşmealtı Yat Limanı 
•  Çeşme Yat Limanı 
•  Bayraklı (Turan) Yat Limanı 
•  Şakran Yat Limanı 
•  Seferihisar Ürkmez Yat Limanı 
•  Çanakkale Lapseki Yat Limanı 
•  Demre Yat Limanı 
•  Manavgat Yat Limanı 
•  Bodrum Turgutreis Bağla Yat Limanı 

Türkiye kıyılarında 2017 yılı itibarıyla avi Bayrak sahibi 22 marina 
bulunuyor ve bu sayı her yıl artıyor. avi bayrak için marinaların çevre 
eğitimi ve yönetimi, güvenlik ve su kalitesi gibi konularda 2  maddeden 
oluşan kriterlere sahip olması gerekiyor. Bu kriterler arasında deniz 
suyunun kalitesinin yanı sıra çevreci sistemler ve hizmetlerin uygulama 
yöntemleri büyük önem taşıyor. 

Yeditepe Marina

Kıyı İ tan ul
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Bir günde ev sahibi olduk
Bu ay Körfezkent 3. Etap’ta oturan Burcu-Emre Deniz çiftinin evine konuk olduk. 
Kapılarını Emlak Konut’a açan bu mutlu aile ile keyi i bir söyleşi gerçekleştirdik.

izi tanıyabilir miyiz
Emre Deniz: 33 

yaşındayım. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde sivil personel 
olarak çalışıyorum. Buraya 
da geçen yıl ocak ayında 
taşındık.

Burcu Deniz: Ev 
hanımıyım. Eşimle 200  
yılında evlendik. Bir kızımız 
var, evde onunla vakit 

geçiriyorum. 
i alım süre inizden biraz 

bahseder misiniz
Emre Deniz: İkinci etap evlerine 

bakmıştık daha önce. O zaman 
yeni evliydik, bir ev almaya cesaret 
edemedik. Bir gün araba ilanlarına 
bakarken, evin ilanı denk geldi. 
İlan sahibine ulaşıp evi devralmaya 
çalıştım. Ev sahibi bana Emlak 

Konut tarafından yapılan satışların 
hala devam ettiğini söyledi. Ben o 
zamana kadar satışların bittiğini 
sanıyordum. Eşimle geldik ve evlere 
baktık, sonra hemen almaya karar 
verdik. 1 günde ev sahibi olduk. Çok 
da memnunuz. 

Bu e in size sa ladı ı 
a anta lar ne oldu

Emre Deniz: Bizim daha önce 
oturduğumuz yer mahalleydi. 
Bu siteye taşınırken mahalledeki 
komşuluk ilişkilerimizi burada 
yakalayabilir miyiz diye 
tereddüdümüz vardı. Taşındıktan 
sonra aynı sıcaklığı burada da 

yakaladık. Çocuk parkı da büyük 
avantaj oldu. ahallede otururken 
sokaktan arabalar geçtiği için 
kızımızı dışarıya çıkartamıyorduk. 
Burada öyle bir durum yok. Otopark 
sıkıntımız yok mesela. 

itenizin sosyal donatılarından 
memnun musunuz

Emre Deniz: Evet gayet 
memnunuz. eniş yürüyüş 
alanlarımız, kafetaryamız var. 

ece geç saatlere kadar açık. Spor 
salonumuz da var. Ondan da 
memnunuz. 

Burcu Deniz: Ben de 
memnunum. Akşamları 
arkadaşlarımla site içerisinde 
yürüyüşler yapıyoruz. Yollarımız 
geniş, çevremiz havadar. Sitede 
sıkılmadan geç saatlere kadar vakit 
geçiriyoruz.  

SİTEDE SIKILMADAN 
GEÇ SAATLERE KADAR 
VAKİT GEÇİRİYORUZ

Röportaj O
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inizin konut ti i e 
metrekaresi nedir

Emre Deniz: Burası 1  
metrekare brüt, 10  de net.  
Dairemiz 1 ve doğu-batı cepheli 
bir ev. 

itenizin gü enli i nasıl 
sa lanıyor  

Emre Deniz: Personel anlamında 
yeterli ve memnunuz. akat site 
sakinleri olarak tüm site içerisine 
kamera sistemi kurulmasını 
istiyoruz.  

omşuluk ilişkileriniz nasıl  
Burcu Deniz: Ben sitemizdeki 

komşuluk ilişkilerinden çok 
memnunum. Burada hiç eve 
girmiyorum. Komşularımla vakit 
geçiriyorum. Hafta sonu hep birlikte 
piknik yaptık mesela. Sık sık bu 
tür organizasyonlarla bir araya 
geliyoruz. O nedenle iyi ki buradan 
ev almışız diyorum. 

o lu taşıma kullanıyor 
musunuz  itenizin e resindeki 
ulaşım ara ları yeterli mi

Emre Deniz: Zaman zaman 
kullanıyoruz. Ulaşımda herhangi 
bir problem yaşamıyoruz. Sitemizin 
hemen önünden otobüs geçiyor. Hiç 
buraya uğramayıp, yakınımızdan 
geçen hatlar da var. Sadece erken 
saatlerde işe gidenler için hat 
saatleri belki düzenlenebilir. 

airenizin ısınma sisteminden 
memnun musunuz

Burcu Deniz: Evimiz merkezi 
sistemle ısınıyor. Diğer evimizde 
hiç ısınamıyorduk. Dış cephe 

yaptırmamıza rağmen gerçekten 
çok soğuktu. Bir odadan diğerine 
geçerken tabiri caizse donuyorduk. 

imdi burası benim için bir nimet 
diyebilirim. Hiç şikayet etmiyorum. 

ızınız mlak onut un 
okuluna mı gidiyor  

Burcu Deniz: Evet. Anasınıfına 
gidiyor. Okulumuz sitenin hemen 
arkasında yer alıyor. Eğitiminden 
memnunuz fakat yağışlı havalarda 
ulaşım problemi yaşıyoruz. Bu 
nedenle okulla site arasında bir 
geçiş olmasını istiyoruz. Çünkü kışın 
siteden çıkıp okula ulaşmak çocuklar 
için çok zorlayıcı oluyor. Çevremizde 
inşaat alanları ve köpekler var, 
çocuklar tedirgin oluyor. Hatta 
bunun için servis kullanan 
ailelerimiz var. O nedenle oraya 
yapılacak bir geçiş kapısı hepimizin 
işini kolaylaştırır. Ailelerin de gözü 
arkada kalmaz. 

Emre Deniz: Site yönetimiyle 
okul yönetimi bu konuyu görüşmüş 
aslında. Okul yönetimi geçiş için 
kapı açılmasına sıcak bakıyor. u 
an için farklı bir gelişme yok. Ama 
bunun dışında site yönetimimizin 
okulla olan ilişkisi çok iyi, hem 
yönetim hem site sakinleri bu okulu 

Emlak Konut yaptırdığı için sahip 
çıktı, benimsedi. Bir eksiğinde ya 
da herhangi bir sorun çıktığında 
elbirliğiyle çözmeye çalışıyoruz. 

inizin sizi ayrı alıklı 
hissettiren zellikleri nedir

Emre Deniz: Kapalı otoparkın 
olması bence büyük bir avantaj. 

Burcu Deniz: Benim için 
bahçemiz ve kafetaryamız büyük 
bir avantaj. Kızımı parka gönül 
rahatlığıyla çıkartabiliyorum. 
Kafetaryamızın işletmecileri canla 
başla çalışıyor. Hizmet anlamında 
çok memnunuz. 

iteyle ilgili istekleriniz ar 
mı

Emre Deniz: Az önce de 
bahsettiğim gibi; site içi kamera 
sistemi ve okul-site arası geçiş 
kapısı öncelikli isteğimizdir. Bu 
sadece bizim değil, tüm sitenin 
talebidir diyebilirim. Ayrıca benim 
Emlak Konut’tan da bir talebim 
var. eçtiğimiz günlerde ödeme 
kolaylığı sağlayan bir kampanya 
yaptı Emlak Konut. Peşin ödeme 
indirimi  Biz onu kaçırdık. Bizimle 
birlikte bu kampanyayı kaçıran pek 
çok komşumuz var. O nedenle böyle 
kampanyaların devamını bekliyoruz. 

Burcu Deniz: Çocuk parkımızda 
düzenlemesi gereken alanlar 
var. Bazı oyuncaklar kırılmış ve 
kullanılmaz durumda. Bu konuda 
ilgili birimler tarafından bir 
düzenleme yapılırsa mutlu oluruz. 

EMLAK KONUT’TAN 
İNDİRİM 
KAMPANYALARININ 
DEVAMINI BEKLİYORUZ
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MESA’DAN 
4 BIN 
150 YENI 
KONUT
2017 yılı içerisinde 2 bin 

00 konut satış hedefi ile 1.7 
milyar TL ciro yakalamayı 
hede eyen ESA, yıl 
sonuna kadar yaklaşık .  
milyar TL’lik bir yatırım ile 
toplam  bin 1 0 adetlik yeni 
konut projelerine başlamayı 
planlıyor.

MESA KOZA

Röportaj İ B H BO O
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ESA Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Erhan Boysanoğlu 
ile Emlak Konut’a 
özel bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 
2017 yılı 
hede erini 
açıklayan 
Boysanoğlu, 
sektörün gelişen 
ve geliştirilmesi 

gereken yönleri üzerine 
düşüncelerini paylaştı.

 yılında yaklaşık yüzde 
lik bir büyüme yakalayarak 

büyük bir başarıya imza attınız. 
 yılı i in hede leriniz nedir  
ESA olarak 2017 yılında; 

Ankara’da ESA KO A  ve 
Tepe rubu ile ortak imzamızı 
taşıyan Park ozaik projelerimizin 
satışları sürüyor. İstanbul’da ise 
Atakent bölgesinde referans projesi 
ve yeni yaşam merkezi olan Tema 
İstanbul’da da sınırlı sayıda konut 
fırsatımız bulunuyor. Bununla 
birlikte İstanbul’da doğanın en iyi 
korunduğu bölgelerden biri olan 
Büyükçekmece’de doğa ile iç içe 
müstakil yaşamlar sunan çok özel 
projemiz Yeşilyaka’da da h lihazırda 
satışta villalarımız mevcut. 

Bunların yanı sıra 2017 yılında 
yaklaşık ,  milyar TL’lik bir 
yatırım ile toplam  bin 1 0 adetlik 
yeni konut projelerine başlamayı 
hede iyoruz. 2017 yılı içinde mevcut 
ve yeni projelerimizde yaklaşık 2 bin 

00 adetlik konut satış hedefi ile 1.7 
milyar TL’lik bir ciroyu yakalamayı 
planladık. 2017’de oluşturacağımız 
istihdam sayısının ise yaklaşık  bin 
kişiye ulaşacağını düşünüyoruz.

eni ro eleriniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz  nadolu da e 
yurt dışında yatırım lanlarınız 

ar mı
ESA, 2017 yılında başlayacağı 

yeni projeleri ile sunduğu 
ayrıcalıkları geleceğe taşıyacak. 
Eryaman’da hayata geçireceğimiz 

ESA öksu Evleri ile Başkent’te 
yeni bir projeye imza atıyoruz. 
Ankara’da Park ozaik’in ikinci 
etabına başlarken, İstanbul’da da 

Yeşilyaka’nın komşu parselinde 
ve devamı niteliğindeki yeni 
villa projemizin hazırlıklarını 
tamamlamak üzereyiz. İstanbul’un 
en önemli merkezlerinden biri 
olan Kozyatağı’nda yine bölgesine 
referans olacak ayrıcalıklarıyla 

ESA KO ’un lansmanını 
ayıs ayında gerçekleştirdik. 

İstanbul’da ayrıca Beykoz’da 
Çubuklu, altepe’de Başıbüyük 
ve Bağdat Caddesi’nde olmak 
üzere  yeni projeyi kısa sürede 
hayata geçireceğiz. Bodrum’da ise 
döneminin en prestijli projelerinden 
birinin hazırlıklarını tamamlamak 
üzereyiz. Yurt dışında ise h lihazırda 
Polonya’nın başkenti arşova’da 
devam eden projemizin yanı sıra 
hazırlıklarını sürdürdüğümüz iki 

yeni projemizden en az birine de bu 
yıl içinde mutlaka başlayacağız.

mlak onut  
ro elerinde yer almanın size 

sundu u a anta lar nedir
Emlak Konut ile ESA 

işbirliği oldukça eskilere dayanır. 
Emlak Konut ile hem taahhüt 
hem de gayrimenkul projeleri 
geliştirirken işbirliklerimiz oldu. Bu 
işbirliğimizin en güzel örneklerinden 
biri, us askerlerine tahsis edilecek 
konutlar için usya’da açılan ilk 
inşaat ihalesini ESA  Emlak 
Konut olarak kazanmamız oldu. 12 
ayda tamamlayıp teslim ettiğimiz 
1.200 konutluk bu proje, aynı 
zamanda Türk müteahhitlerinin 

usya pazarına girmesinin 
de başlangıcı olmuştur. Bu 

“EMLAK KONUT 
ARAZİ KONUSUNDA 

GERÇEKTEN ÇOK 
ÖNEMLİ KATKILAR 

SAĞLADI”

MESA Yönetim 
Kurulu 

a kanı Er an 
oy anoğlu

İ B H BO O
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işbirliklerinden her iki kurumun 
da önemli kazanımları oldu, ancak 
ben Emlak Konut’un Türkiye inşaat 
sektörünün gelişimindeki çok 
önemli rolüne değinmek istiyorum. 
Emlak Konut, proje geliştiricilerin 
en büyük sıkıntılarından biri olan 
arazi konusunda gerçekten de çok 
önemli katkılar sağladı. Birçok 
şirketin, yüksek miktarlarda, 
kaliteli ve belirli standartlarda 
üretim yapabilmesine olanak tanıdı. 
Piyasaya belirli bir disiplin getirdi. 
Bir yandan arz tarafında bunu 
yaparken, talep tarafına ise konut 
gibi insan hayatının bu en önemli 
satın almasında garanti ve güvence 
sundu. Tüm bunları yaparken de 
kamuya çok önemli bir kaynak, 
büyük bir gelir oluşturdu. lke 
ekonomisine sağladığı katma değerli 
katkı ise tartışılmaz. 

ayıs ayında   
ro enizi satışa sundunuz. ro eye 
n tale  d neminde de büyük 

bir ilgi ardı. u anki süre  e 
ro e hakkında biraz bilgi alabilir 

miyiz  
ESA KO , gerçekten de gerek 

eşsiz lokasyonu, gerekse sunduğu 
ayrıcalıklarla bölgesinde referans 
olan çok özel bir proje. Tüm ana 
arterlerin hemen dibinde, doğrudan 
ulaşım sağlıyor. Dakikalar içinde 
Bağdat Caddesi ya da havalimanında 
olabilirsiniz. ESA’nın geleneksel 
kalite ve güvencesini yansıtan 
projemizin sunduğu yaşam 
ayrıcalıklarının yanı sıra birkaç 
kilometrelik bir alanda birçok 
A , sağlık ve eğitim kurumları ile 
çevrelenmiş durumda. Dolayısıyla 

ESA KO ’a, ön talep döneminde 
ve lansmanda gösterilen büyük ilgi 
hali hazırda devam ediyor. 

ekt rün gelişimi e süreklili i 
adına son d nemde ek ok 
adım atıldı. izin bu konudaki 
de erlendirmenizi alabilir miyiz

Türkiye inşaat sektörü, ülkenin 
en önemli lokomotif sektörlerinden. 
Ekonomiye doğrudan katkının yanı 
sıra 200’ün üzerindeki alt sektörü 
beslemesi 2 milyona yakın kişiye 
istihdam sağlaması gibi birçok 
dolaylı katkısı ile de Türkiye için 
çok önemli bir sektör. te yandan 
gerek genç nüfus yoğunluğu, 

yüksek kentleşme gibi demografik 
unsurlar, gerekse kentsel dönüşüm 
ve deprem gerçeği ile çok önemli 
bir konut potansiyeli barındırıyor. 
Ayrıca büyüyen sanayi ve ekonomi 
paralelinde ticari gayrimenkul, ülke 
gelişimi doğrultusunda da sosyal ve 
ulaşım gibi alanlarda çok önemli alt 
yapı potansiyeli de bulunuyor. 

Bu doğrultuda sektörün gelişimi 
ve sağlıklı bir zemine oturması, 
sürdürülebilir olması için bazı 
adımlar atıldı, atılıyor. Biz reel 
sektör temsilcileri olarak kimilerini 
olumlu buluyor, kimilerini ise 
eleştirebiliyoruz. Ancak böylesine 
önemli bir alanın en önemli 
noktasında hiçbir kıstas ya da 
standart bulunmuyor. Bugün karar 
veren herkes; herhangi bir tecrübesi, 
bilgisi hatta finansal gücü dahi 
olmadan yarın ben müteahhit 
oldum, şu projeyi geliştiriyorum  
diyebiliyor. Bu sektör için, ülke için, 
hatta bizler gibi sektörün en köklü, 
en prestijli oyuncuları için dahi 
çok sakıncalı bir durum. Böylesine 
önemli bir alanda da bir an önce 
belirli düzenlemeler getirilmesi, 

ark Mozaik
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kriter ve standartlar altına alınması 
gerektiğine inanıyorum. 

ayrimenkul sekt ründe 
olmasını arzu etti iniz bir 
düzenleme ar mı  e ut yasalar 

e bu alanda ya ılan alışmalar 
hakkında ne s ylemek istersiniz

zellikle konut başta olmak 
üzere hem arz tarafında hem de 
talep tarafındaki finansal kaynak 
sıkıntısının giderilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Proje finansmanında 
kaynakların çoğalması ve maliyetin 
azalması çok önemli. te yandan 
en güvenceli kredi olan konut 
kredilerinin de, daha düşük faiz 
ve daha uzun vade yapısıyla diğer 
bankacılık enstrümanlarından farklı 
bir yapıya kavuşması gerektiğini 
düşünüyorum. 

Her şeyden önemlisi ise en 
çok konut ihtiyacı bulunan ancak 
mevcut sistemde konut edinme 
imkanı bulunmayan dar ve orta 
gelirli kitlenin bu ihtiyacını 
karşılayabilmesinin sağlanması. 
Bildiğiniz gibi konut maliyetlerinde 
en önemli unsur, arazi. Ortalama 

0, kimi zaman ise çok daha 
fazla maliyet çıkaran arazi sorunu 
çözüldüğünde, dar ve orta gelirli 
halkımız da konut ihtiyacını 
karşılayabilir. Sektöre yarım asrını 
vermiş biri olarak benim en büyük 
hayalim bu  diyebilirim. Bu noktada 
ise özel sektörün yapabileceği 
bir şey yok. Dar ve orta gelirli 
vatandaşlarımızın ulaşabileceği 
fiyatlarla konut üretimi için kilit 
nokta arsa ve bu kapıyı açacak kilit 
ise kamu tarafında.

ürkiye deki kentsel 
d nüşüm süre iyle ilgili ne 
düşünüyorsunuz  zerinde 

alıştı ınız e de am eden 
d nüşüm ro elerinizle ilgili bilgi 
alabilir miyiz

Birçok alanda olduğu gibi 
kentsel dönüşümde de ESA 
markasının avantajlarını yaşıyoruz. 
Ancak bununla birlikte kentsel 
dönüşümde sürecin önünü tıkayan 
en önemli unsur, vatandaşlarımızın 
yaklaşımı. Hak sahibi 
vatandaşlarımız kentsel dönüşümü, 
yeni, sağlıklı, çağdaş ve çok daha 

değerli yeni bir konut sahibi olmak  
yerine, adeta bir zenginleşme fırsatı 
olarak görüyorlar. atematiğe, 
mantığa sığmayan çok enteresan 
taleplerde bulunuyorlar. Bununla 
birlikte yapılan düzenlemelerin 
bir kısmı da maalesef uygulamaya 
geçmedi. 

Aslında bu ve benzer tüm 
sorunları ortadan kaldıracak bir 
yöntem ise; hem proje geliştiricilere 
hem de vatandaşlara garanti sağlar, 
güvence altına alır. Kentsel dönüşüm 
projelerinde belediyeler dahil, 
kamu kuruluşunun bir garantör, 
ombudsman olarak görüşme ve 
sözleşmeye dahil olmasının, tüm 
süreçlerde bulunmasının, kentsel 
dönüşümü sağlıklı bir zemine 
oturtacağını düşünüyorum.

İ  tara ından a ıklanan 
son erilere g re inşaat sekt rü 
yüzde  oranında bir büyüme 
ger ekleştirdi. Bu büyümeyi nasıl 
yorumluyorsunuz

Türkiye için böylesine hayati 
öneme sahip olan bir sektördeki 

en önemli sorunlardan biri de, 
detaylı ve sağlıklı bilgi, veri eksikliği. 
T İK iyi niyetle ihtiyaç duyulan bir 
takım verileri, bazı kaynaklardan 
yararlanarak oluşturmaya çalışıyor. 
Ancak bunu en azından ben sağlıklı 
bulmuyorum. rneğin konut ve ofis 
alanındaki verilerin ciddi bir bölümü, 
tapu hareketlerinden sağlanıyor. 
Ancak henüz projenin başlangıç 
aşamasında satılan bir gayrimenkulün 
tapusu, 2-  sene sonra çıkıyor. 
Dolayısıyla o yıla ait ve çok sağlıklı bir 
veri ortaya çıkmıyor. 

Oysa bu sorun, yapılacak bir 
düzenleme ile nakit dahil tüm 
gayrimenkul satışlarının bankacılık 
sistemi üzerinden geçirilmesi ile 
çözülebilir. Burada en iyi örnek 
Avrupa Birliği uygulamalarıdır. eriler 
hem sağlıklı, hem de satılan konut 
tipi, metrekaresi, bölgesinden, alıcının 
gelir, eğitim, medeni durumuna kadar 
birçok önemli detaya da ulaşılabilir 
nitelikte olur. Bu güvenilir ve detaylı 
bilgiler, gayrimenkul geliştiriciler için 
gerçekten de hayati bir fark oluşturur.

BEYKOZ’DA ÇUBUKLU, MALTEPE’DE 
BAŞIBÜYÜK VE BAĞDAT CADDESİ’NDE 
OLMAK ÜZERE 4 YENİ PROJEYİ KISA 
SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ. 

Ye ilyaka
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Koordinat Çayyolu



ürkiye’nin önemli 
mimarlık ofi slerinden 
olan ACE imarlık 
Kurucu Ortağı Orçun 
Ersan Emlak Konut’a 
özel sorularımızı 
yanıtladı. 

Bize mimari e itim 
ve kariyerinizden biraz 
bahsedebilir misiniz?

imari eğitimime 1 ’da azi 
niversitesi imarlık bölümünde 

başladım, meslek hayatım da bu 
eğitimle beraber başlamış oldu 
aslında; çünkü öğrencilik yıllarımda 
çeşitli mimarlık bürolarında aktif bir 
şekilde çalışıyordum. Kariyerimde 
büyük önem arz eden bu yıllar 
benim için çok besleyici oldu, ofi s 
deneyimlerim bir yana, bilgisayar 
destekli tasarım konusunda 
çalışmalar yaptım, İngilizce’mi 
geliştirdiğim gibi İtalyanca öğrenme 
fırsatım oldu. 2002 yılında mezun 
olduktan sonra aynı yıl ACE 

imarlık ofi sine ortak oldum. u 
an halen ACE imarlık bünyesinde 
ortak ve yönetici mimar olarak 
kariyerime devam ediyorum. Aynı 
zamanda da Başkent niversitesi 

imarlık Bölümü’nde . sınıf stüdyo 
hocası olarak ders veriyorum.

imari tarzınız e 
ger ekleştirdi iniz ro eler 
hakkında bilgi erebilir misiniz

Biz ofi s olarak, belirli bir mimari 
tarz yerine, insanı merkez alan, 
yaşanabilir, çevreci bir yaklaşım 
benimsiyoruz. İşlevsellik, estetik, 
ekonomi, çevre, enerji etkinliği ve 
kullanıcı rahatlığı gibi parametrelere 
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A E Mimarlık Kuru u 
Ortağı Or un Er an

ÇEVRECI BIR YAKLAŞIM 
BENIMSIYORUZ
Emlak Konut YO projelerinde de imzası bulunan 
ACE imarlık, dergimizin bu ayki konuğu oldu.

ortak ve yönetici mimar olarak 
kariyerime devam ediyorum. Aynı 
zamanda da Başkent niversitesi 

imarlık Bölümü’nde . sınıf stüdyo 
hocası olarak ders veriyorum.

imari tarzınız e 
ger ekleştirdi iniz ro eler 
hakkında bilgi erebilir misiniz

Biz ofi s olarak, belirli bir mimari 
tarz yerine, insanı merkez alan, 
yaşanabilir, çevreci bir yaklaşım 
benimsiyoruz. İşlevsellik, estetik, 
ekonomi, çevre, enerji etkinliği ve 
kullanıcı rahatlığı gibi parametrelere 

A E Mimarlık Kuru u 
Ortağı Or un Er an
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HER MİMAR HER PROJESİNDE YEPYENİ ŞEYLER ÖĞRENİYOR

odaklanarak en uygun çözümü 
sunabilmek adına uğraş veriyoruz. 
Tasarımlarımızda modern insanın 
gündelik yaşantısında ihtiyaç 
duyduğu temel gereksinimlere 
cevap vermeyi hede ediğimiz gibi, 
çağın evrensel ve estetik anlayışını 
sorgulayarak uygulamaya çaba 
gösteriyoruz. Kullanıcıya yönelik 
tüm bu çabaların yanı sıra kent 
dinamiklerine, onu var eden 
bileşenlere ve bunların arasındaki 
ilişkilere dair sorgulamalar yaparak, 
projenin bulunduğu yer  ile uyumlu 
bir iletişim ve etkileşim halinde 
olmasını hede iyoruz.

Bu bağlamda büyük ölçekli 
konut ve toplu konut projeleri, 
yüksek katlı ofis binaları, ar-ge 
ve yönetim merkezleri, spor ve 
eğitim tesisleri, müstakil villalar 
gibi çeşitli alanlarda sayısız 
projeler gerçekleştirdik ve çoğunun 
uygulama sürecine müşavirlik 
yaptık.

Bütün ro eleriniz kuşkusuz 
ki sizin i in ok de erlidir ama 
üzerine titredi iniz e sizin i in en 

zel ro eniz hangisi
Kaç senedir mesleğini icra ederse 

etsin, her mimar her projesinde 
yepyeni şeyler öğreniyor, farklı 
deneyimler yaşıyor ve hiç bakmadığı 
bir bakış açısıyla bakıyor her yeni 
tasarımında. Onun için de her 
projesi çok özel oluyor. Çok sayıda 

ve geniş yelpazedeki projelerimiz 
arasından en özelini seçebilmek de 
bu yüzden çok zor. Ancak çok sayıda 
konut ve ofis projesine imza atmış 
bir ekip olarak, Park Oran’la beraber 
Park Ofis projeleri ve bu projelerdeki 
başarılarımızın bir getirisi olan 
Koordinat Çayyolu ve Yıldız Kule 
projelerinin meslek hayatımızdaki 
yeri bambaşka. Bize kazandırdığı 
deneyimler bir yana, bu projelerin 

Yoz at A ua ark

Avend
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DEĞİŞMEZ 
BAZI İLKELER TEMEL ALINMALI

ofisimizdeki işlerin niteliği, 
ofisimizin kurumsallığı açısından 
öyle önemli bir etkisi oldu ki, birini 
diğerinden ayırmak haksızlık olur.

mlak onut un eşitli 
ro elerinde yer aldınız. Bu 
ro elerden biraz bahseder 

misiniz  eni ro eleriniz ar mı
Emlak Konut-YP İnşaat 

işbirliğinde inşa edilen Koordinat 
Çayyolu projesinde yer aldık. 
Proje Ankara’nın yaşam kültürü 
ve konut çevresi içinde kalın 
çizgilerle belirlenmiş bir yeri olan 
Çayyolu’nda konumlanıyor. 0’lı 
yıllardan başlayarak gelişen bölge 
günümüzde insan ölçeğine saygılı, 
çevresi ile konut yaşantısına sakin 
ve huzurlu bir öneri sunuluyor. 
Bu projede biz de, ofis olarak bu 
alanın gelişimine zaten Beysukent, 

mitköy ve Çayyolu hinterlandında 
gerçekleştirdiğimiz sayısız projeden 
edindiğimiz deneyim ve bilgiyi 
Koordinat Çayyolu projesinde 
de yenilikçi bir anlayış ile 
harmanlayarak tasarımımızı yaptık. 
Koordinat projesi ile modern kent 
yaşantısı içinde çevreye saygılı, 
evrensel tasarım ilkelerini gözeten 
bir yaşam önerisi sunarken, farklı 
yaşam tarzlarının ihtiyaçlarını 
da göz önünde bulundurduk. 
Yapıların yan yana gelmesinden 
oluşan bir proje olmaktan ziyade; 
kendi kimliğini arazi ve çevre 
verileri çerçevesinde ortaya koyan 
bir mimari oluşturduk. Bunun 
dışında Emlak Konut ve Pasifik 
İnşaat-Çiftay İnşaat adi ortaklığı 
tarafından inşa edilen erkez 
Ankara projesinde beraber çalışan 

 mimarlık ofisinden birisi de ACE 
imarlık. Projenin tasarım süreci 

tamamlanmış olup, uygulama 
projesi çizim sürecinde.

İleriye d nük hede  e 
lanlarınız nedir

imarlık meslek pratiğimizin 
standartlarını yükseltmek, daha 
nitelikli ve başarılı, sürdürülebilir 
işlere imza atmak istiyoruz. 
Kurumsal yapımızı güçlendirmenin 
yanı sıra, çalışan meslektaşlarımızın 
çalışma ortamlarını geliştirmek 
daha çağdaş ve kolektif üretimi 

fazla bir kurguya sahip olmak için 
uğraşıyoruz. Bunlarla beraber 
ofisimizin yaptığı işlerdeki 
standart ve niteliği bozmadan, 
ama bir yandan aynı kalmayıp 
sürekli gelişmeye ve yeni fikirlere 
açık bir biçimde devam ettirmeyi 
hede iyoruz. Biz bu standartta 
ilerledikçe, ülkemizin mimarlık 
ortamına da etkin bir şekilde 
katkıda bulunabileceğimize 
inanıyoruz.

ürkiye nin ek ok b lgesinde 
kentsel d nüşüm alışmaları 
yürütülüyor. Bir mimar olarak 
de erlendirildi inizde iyi bir 
d nüşüm siz e nasıl olmalı  
Bununla ilgili alışmalarınız arsa 
bilgi alabilir miyiz?

Kentsel dönüşüm çalışmaları, 
mevcut kent yapısında sorun teşkil 
eden bölgelerde, bu sorunları 
çözümlemek ve kent yapısının 
gelişim ve değişimini olumlu bir 
ilerlemeye sürüklemek amacıyla 

yapılan yenileme, iyileştirme, 
geliştirme, koruma gibi girişimlerin 
genel bir ifadesidir. Kentsel 
dönüşüm, çalışılan bölgenin 
çevresine, toplumsal kitlesine, 
amaç ve yöntemlerine göre 
farklılık gösterse de değişmez 
bazı ilkeler temel alınarak bu 
çalışmalar yürütülmelidir. Kentsel 
dönüşümü büyük ölçekli bir 
mimari tasarım olarak ele alırsak 
eğer, her mimari tasarımda 
olması gerektiği gibi insan  ve 
onun yaşantısı en önemli yöntem, 
araç ve amaç olmalıdır. Kentte 
yaşayan insanların fiziksel, sosyal, 
ekonomik yapısını baz alırken, bu 
yapının gelecekteki olasılıklarına 
dair öngörüleri de yapılmalıdır. 

lçeğin büyüklüğünden kaynaklı 
olarak dönüşüm, kentin yapısına 
uyum sağlamalı ancak bu uyumu da 
yeniler nitelikli olmalıdır. Kentsel 
dönüşüm, çağımızın en kritik 
konusu olan sürdürülebilirliği 
de kendine amaç edinmelidir. 
Tüm bunları sağlamak için de 
iyi koordine edilmiş, nitelikli bir 
disiplinler arası çalışma şarttır. 
Ancak bu şekilde iyi bir dönüşüm  
sağlamak, kentin sahibi olan insana 
hakkettiği nitelikte yaşanabilir bir 
kent çevresi sunmak mümkündür. 

u anda yerel yönetimlerle 
beraber kentsel dönüşüm ile 
ilgili danışmanlık veriyoruz ve 
bu bahsettiğim iyi dönüşüm  
standartlarını mümkün olduğunca 
aktarmaya çalışıyoruz.

ark Oran

Yıl ız Kule
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işantaşı’ndaki 
restoranından sonra, 
Etiler’de açtığı yeni 
restoranıyla dikkatleri 
üzerine çeken ürkan 

ef, şimdi de dünyaya 
yayılıyor. Yakın zamanda 
bir dünya markası olacak 

ürkan ef ’in sahibi 
ürkan Topçu ile Emlak 

Konut’a özel bir röportaj 
gerçekleştirdik.

işantaşı ndan 
sonra tiler deki 
yeni restoranınızı 
a tınız. eni 
restoranı e 

ürkan e in 
markalaşma 
süre ini sizden 
dinleyebilir miyiz

ürkan ef 201  
yılının ayıs ayında işantaşı’nda 
kuruldu.  yıllık bir firmayız.

Ben Türkiye’nin ilk diplomalı 
kasabıyım, bu işin okulunu okudum 
ama aynı zamanda alaylıyım. 

Etiler’de bir restoran vardı, 
kapandı şimdi... Okul sonrası 
oraya gelir gece 1’e kadar bulaşık 
yıkardım ve hep hayal kurardım; bu 
caddede benim de bir restoranım 
olabilir mi  diye  Demek ki çok iyi 
istemişim ki öyle oldu. Daha sonra, 
bundan 1  ay önce de büyük bir 
dış yatırımcı benimle ortak olmak 
istedi. arkama ortak oldular, şu 
an partnerim onlar. Dünyanın her 
yerine iş yapıyorlar ama benim 
önceliğim Etiler’de bir yer açmaktı. 
İsteseydim yurt dışında 1 senede 
en az 2 şubem olurdu ama ben 
önce kendi ülkemde bunu yapmak 
istedim.

Bir hayalimi gerçekleştirdim. u 
an 2 ay oldu burayı açalı. 10  kişilik 
personel çalışıyor burada. Onlar da 
benim bu hayalimi gerçekleştirmemi 
sağladılar. Bundan sonra artık ben 

Etin jönü 
ürkan 

BIR TÜRK 
DAHA DÜNYAYA 
AÇILIYOR:
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onların hayalini gerçekleştireceğim 
inşallah.

Etiler restoranımız için 11 
ay tadilat yaptık, çok maliyetli 
bir iş oldu. Binayı yıktık yeniden 
yaptık. Henüz ülkemizde 
böyle bir restoranın olduğunu 
düşünmüyorum.  milyon dolar 
gibi bir rakam harcadık burası için 
ve her ayrıntıyı düşündüğümüze 
inanıyorum.

ncelikle personalimizin 
rahatlığını düşünerek binayı ikiye 
böldük. 1 00 metrekarelik bir alan 
burası ve binanın yarısını onlar 
için kullandık, diğer yarısını ise 
misafirlerimiz için

“BİNAMIZ ENGELLİ DOSTU”
Binamızda, tamamen girişleri 

ve lavaboları ayrı, boğaz manzaralı 
biri 1 , diğeri 1  kişilik 2 tane P 
odamız var. İş adamları, toplantılarını 
yapıp daha sonra kendilerine özgü 
teraslarına çıkıp, boğazı izleyerek, 
kahveleri ve çaylarıyla tatlılarını 
yiyebiliyorlar. Binanımız aynı 
zamanda engelli dostu, binanın 
girişleri onlar düşünülerek tasarlandı. 
Engelli lavaboları ve yine onlar için 
asansörümüz var.

İstanbul’da yaşıyoruz ve biliyoruz 
ki herkesin zamanı çok değerli, 
çok yoğun çalışıyoruz. Diyelim 
akşam yemeğiniz var ürkan 

ef ’te, ancak eve gidecek vaktiniz 
yok. Peki diyoruz  Kişiye özel 
bir alan yaptık, burada duşunuzu 
alıp hazırlanabiliyor ve akşam 
yemeğinde aşağıya inebiliyorsunuz.

Bir tane çocuk alanımız 
var, kameralarla dolu, ayrıca 
çocuklarla ilgilenen bir kızımız 
var. Ebeveynler isterlerse onları 
tabletlerle izleyebiliyor. Bay bayan 
mescitlerimiz var. Buralar da çok 
beğeniliyor.

Ben Etiler restoranımızda, 
mimari olarak da İstanbul’u 
konuşturduğumuzu düşünüyorum. 
Binamızı İtalyan mimar Bobo yaptı, 
dünyadaki obu’ları yapan mimar.

ürkan e  dünyaya yayılıyor  
yeni lokasyonlar hakkında bilgi 
alabilir miyiz

imdi bu işin yurt dışı ayağı 

“PARA SONRAKİ HEDEFİM, ÖNCE 
MEMNUNİYET VE BAŞARI GELİYOR”

başladı, Dubai’de açılıyoruz, yine 
acayip bir yer yapıyoruz. 

Sonrasında iyad’ta, Cidde’de, 
Londra’da, Beyrut’ta, ekke’de 
açılacağız  İmzalar atıldı, 
anlaşmalar yapıldı, tadilatları devam 
ediyor. 201  yılının ortasına kadar 
hayata geçmiş olacaklar. 

201  sonuna kadar da başka 
anlaşma yapmayacağız. nce 
bu noktalarda başarılı olmayı 
planlıyoruz, 201 ’dan sonra yeni 
noktaları hede eyeceğiz.

atırım ılarınız ra  de il 
mi…

Evet, yatırımcılarım Arap, ama 
dünyada iş yapıyorlar, Londra’da, 

e  York’ta, İsviçre’de, dünyanın 
hemen hemen her yerinde ticaret 
yapıyorlar. Amacımız şu; dünyanın 
mümkün olduğunca turist çeken 
başkentlerinde ürkan ef ’ açmak.

utluyuz ama bunun için çok 
çalışmak gerekiyor her şeyden 

önce. Ben hayatımda bir sabah 
uyandığımda, bugün yine mi işe 
gideceğim  hiç demedim. Demek de 
istemiyorum, çünkü ayağınız bir kez 
geri gitmeye başladığında her gün 

-  adım daha geriye gider. Ben hep 
aynı heyecanla, sanki aşkıma, eşime 
gidiyormuş gibi işime geliyorum.

ürkan e  markasını burger  
konse tinde de g re ek miyiz

Bu yıl sonuna kadar ilk olarak 
Bebek’te, ürkan ef Burger’ 
açacağız. Bir tane yıl sonunda 
açıktan sonra, 201 ’de 10-12 
tane açmayı planlıyorum agrasif 
bir şekilde. Biz toplum olarak 
hamburger yemeğe alıştık ve 
seviyoruz ama ev yapımı hamburger 
istiyoruz, anne hamburgerı. aten 
sloganımız da bu olacak. 

Steakhouse konsepti birebir 
ilgilenmeniz gereken bir konsept. 
Haftanın  günü işantaşı’na 
gidiyorum, akşam saatlerine kadar 
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kalıyorum, orda da misafirlerimiz 
bizi görmek istiyor. imdi dünyaya 
yayıldığımız için, bunun da 
programını yaptık... Hangi şubede 
kaç gün duracağım, ne kadar 
duracağım, uçakta bir yılda ne kadar 
zaman geçireceğim’ bunların hepsini 
danışmanlarımız planladı. Buna 
göre bir hayat kuracağız, buna göre 
yaşayacağız ama hep iş olacak

ürkiye nin yazlık b lgelerinde 
de ola ak mısınız

Her sene Çeşme ve Bodrum’dan 
teklif alıyoruz, ben biraz altyapıya 
önem veren bir insanım, yavaş yavaş, 
sindire sindire olsun istiyorum her 
şey. nümüzdeki yaz Çeşme ve 
Bodrum’da burger konseptiyle yer 
alacağız.

enüden biraz bahsedebilir 
miyiz  

Ben bu işin mutfağından 
geliyorum, aşçılık okudum. 
Kırmızı eti çocukluğumdan beri 
çok seviyordum bu yüzden branş 
olarak bunu seçerek, İngiltere’de 
bunun okuluna gittim. Sonra bu 
okul Antalya’da bir okulla anlaştı, 
eğitimime orda devam etti. Hem 
akademi mezunuyum hem alaylıyım. 

enü tabii ki benim imzamı 
taşıyor salatadan tatlıya kadar. 

ürkan ef ayvayvay diye bir ürün 
yaptık, şu an hem her sosyal medya 
paylaşımızda hashtag’imiz, hem de 
favori ürünümüz. ürkan ef salata 
diye binbir çeşit lezzetli malzemeden 
oluşan bir salatamız var, iştah açıcı, 
bir kere daha isteniyor yendikten 
sonra...

Un, yağ, şeker, yani  beyazı 
kullanmadan bir tatlı yaptım. 
İçerisinde edine Hurması ile 
keçiboynuzu pekmezi var, ismi 

ehvet Tatlısı’ ve acaip bir şekilde 
beğeniliyor.

İçecek menümüz de çok 
beğeniliyor. Alkolsüz bir konseptim 
var benim marka olarak, alkolsüz 
kokteyl menüleri yaptık.

üşterilerinizle de yakın 
temas halindesiniz  bunun 
sa ladı ı a anta lar neler oluyor

Doğru olanın da bu 
olduğunu düşünüyorum. Onlar 
önce müşterilerimizdi, sonra 

arkadaşlarımız kimileri de 
dostlarımız oldu. estoranın dışında 
da sinemaya gidiyoruz, birlikte 
kahvaltıya gidiyoruz, halı saha 
maçları yapıyoruz.

Biz sıcak kanlı insanlarız toplum 
olarak. Ben de gittiğim yerlerde o 
işletmeci, restoran sahibi ile göz 
teması kurup bir ilgi beklerim.

Bu teması kuramazsanız 
doğru yolda mı gidiyorsunuz 
anlayamazsınız. Benim fikrim bu, o 
yüzden ben operasyonun tamamen 
içerisindeyim. utfağında, 
kasabında, bulaşığında her 
yerindeyim, sadece muhasebe 
dışında  Ondan pek anlamam.

Bir e  se erken ilk nelere 
dikkat edersiniz

Evde yaşayan bir insan değilim 
olamadım da. İşim dolayısıyla gece 
gidiyorum sabah çıkıyorum. Evde en 
fazla geçirdiğim saat  saattir, tabii 
uykudan bahsediyorum  

Herkesin bir İstanbul’a geliş 
hikayesi vardır. Ben o kafasına 

esip, bavulunu alıp, tek başına 
gelenlerdenim. İstanbul’da bir tek 
akrabam ve tanıdığım yoktu. Burada 
hem okudum, hem çalıştım. Birçok 
semtte oturdum, her oturduğum evi 
de sevdim, ama eski ama yeni

Bir senedir oturduğum ev 
bahçeli, bir de köpeğim var. 
Herhalde bundan sonra da 
bahçesiz bir evde oturamam diye 
düşünüyorum. e tabii ki açık bir 
mutfak  Büyük bir mutfağım var, 
arkadaşlarım ben yemek yaparken 
beni izleyebiliyorlar. 

Pazar günleri arkadaşlarımla 
vakit geçirmeyi, onlara yemek 
yapmayı çok seviyorum. Bu nedenle 
pazar günleri evimi çok seviyorum.

ayrimenkul yatırımlarınız 
bulunuyor

Çok fazla inşaatçı müşteri ve 
dostum var. Ben Denizli’liyim. 
Orada 2 tane yatırım için daire 
aldım. artlar uygun olursa 
gayrimenkule tabii ki yatırım 
yapmak isterim

“PERSONELİM BENİM HAYALİMİ 
GERÇEKLEŞTİRMEMİ SAĞLADI. BUNDAN 
SONRA ARTIK BEN ONLARIN HAYALİNİ 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİM İNŞALLAH.”
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GÜRKAN ŞEF’TEN KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL TÜYOLAR 

TEK RAKIBIM KENDIM

Kurban Bayramı’na yaklaştığımız 
bugünlerde ünlü şef ürkan Topçu 
kurban eti ile ilgili tüyolarını 
paylaştı. nlü şef ilk olarak Kurban 
kesilirken birkaç tane değişmeyen 
kural vardır diye sözlerine başlıyor  
Hayvanın kilosu önemli, kesinlikle 

zayıf olmamalı, Tarım Bakanlığı’nın 
kontrolünden geçmiş yani kulağında 
küpesi olmalı. Hayvan dişiyse eğer 
kesinlikle gebe olmamasına dikkat 
edilmeli. Hayvan yakın zamanda ilaç 
kullanmamış olmalı. Biz  aydan 
sonra kesebiliyoruz. Hayvan  ayı 

tamamlamış olmalı  diyor.
nlü şef sözlerine şöyle devam 

ediyor  Kurban kesildikten sonra 
det yerini bulsun diye akabinde 

kavurma yapılır. Sakatat kısmı ise 
akşam tüketilmeli. Ancak normal 
koşullarda kurban kesildikten 
sonra dört parçaya ayrılmalı, delikli 
tülbent bezine sarılarak artı dört 
dolabında dipfrizde değil  72 saat 
dinlendirilmeli.

Kurbanı kestikten sonra rigormos 
kas ölümü  saatte tamamlanır  

denilen bir olay vardır. Eti kesip bir 

tepsiye aldığımızda et hala titrer, bu 
da kasların hala yaşadığı anlamına 
gelir. Adet yerine gelsin diye hemen 
kol kısmından kavurmamızı 
yapabiliriz, ondan sonra delikli bir 
tülbent bezine sarıp en az 72 saat 
boyunca dinlendirmemiz lazım. Bu 
yolla hem fire kaybımızı engelleriz 
-çünkü soğuk ve dinlenmiş eti işlemek 
daha kolaydır- hem de daha lezzetli, 
daha güzel bir et yemiş oluruz. 
Bundan dolayı kesinlikle etimizi 
dinlendirmeyi, sonra tüketmeyi 
öneririm.  

Ben her gün bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ben oldum’ hiçbir 
zaman demeyeceğim. Hep söylerim, okurken de bunu benimsedim  
yanındaki çalışma arkadaşın, şefin senin rakibin değil, tek rakibin 
kendinsin, kendinle yarış. O yüzden rakibi hep kendim olarak 
görüyorum ve kendimle yarışıyorum, yarın bugünden daha iyi olursam 
bence başarılı bir yolda gidiyorum demektir. Türk markaları olarak 
Türkiye’nin her yerinde olalım, ben bununla gurur duyarım.

klemek istedi iniz bir şey 
ar mı

nümüzde bir Kurban 
Bayramı var. Her zaman 
söylüyoruz, lütfen kurban 
kesimlerini bilir kişilere yaptıralım 
ki, elimizi kolumuzu kesmeyelim. 
Buradan herkesin Kurban 
Bayramı’nı kutluyorum, mübarek 
olmasını diliyorum.
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stan ul a ortak 
a rl şm  altya ısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile operatör firmaları Turkcell ve odafone  
arasında ortak telekomünikasyon altyapı hizmetleri protokolü imzalandı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi 
şirketi İSTTELKO  A.  ile 
TU KCELL ve ODA O E 
operatör firmaları arasında 
ortak telekomünikasyon 
altyapı hizmetleri alanında 
kapsamlı bir iş birliği 
protokolü imzalandı. İBB’nin 
akıllı şehir vizyonuna önemli 
bir katkı sağlaması planlanan 
protokol ile, İSTTELKO  

A.  ortak genişbant fiber optik  
altyapı alanında operatörlere hizmet 
verecek.

İstanbul ve Türkiye için önemli 
bir yatırım ortaklığı olan bu anlaşma 
ile sürdürülebilir çözüm üretilerek 
kaynak israfının önlenmesi ve daha 
fazla haneye fiber internet altyapısı 
daha hızlı ve daha ekonomik olarak 
sunulması sağlanacak. 

Anlaşma ile, operatörlerin 
her birinin kendi altyapılarını 
kurmasından kaynaklanan 

mükerrer kazıların önüne geçilmesi 
hede eniyor. Böylece, tekrar eden 
kazı maliyetlerinin de önü kesilecek.

ELEKTRONİK HABERLEŞME 
ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ 
(EHABS) 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
yürütülen EHABS projesi ile 
işletmecilere ait elektronik 
haberleşme altyapı bilgilerinin tek 
bir veri tabanında toplanması, geçiş 
hakkı başvuru süreçlerinin takip 
edilmesi, toplanan verilerin strateji 
ve politika belirlemede kullanılması 
amaçlanıyor.

EHABS’ın faaliyete geçmesi ile 
birlikte fiber optik kablo altyapısı 
hakkında; herhangi bir yerde 
altyapıya sahip olan işletmeci, 
altyapının uzunluğu km , kapasitesi 

B , güzerg hı adres veya coğrafi 
yer bilgisi , boş kapasite , B , 

L cihazlarına ilişkin bilgiler gibi 

birçok bilgiye erişilebilecek.
Türkiye’de genişbant internet 

abonesi 2017 yılı birinci çeyrek 
sonu ile ,  milyonu aştı. Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Kurumu’nun 
BTK  son raporuna göre, Türkiye’de 

2 7. 20 km, İstanbul’da ise . 00 
km uzunluğunda fiber bağlantı 
bulunuyor.

Türk Telekom’un elinde toplam 
2  bin 17  km fiber altyapı 
bulunurken, diğer işletmecilerin 
sahibi olduğu fiber altyapı uzunluğu 

 bin  kilometre. 
İstanbul’un 202  Yılı iber 

Optik Altyapı Hedefi 12.000 km 
202  yılında Türkiye’de her eve 
100 bit sn hızında genişbant 
hizmetinin sağlanması amaçlanıyor. 
İstanbul için fiber optik altyapısının, 
201  yılında .000 km ve 
202  yılında 12.000 km olması 
hede eniyor. 
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ng llil r i am ı nda 
y t n kl rini k ş tti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelliler için Yaz İzci Kampı Eğitim Programı düzenledi.

E
ngellilerin fiziksel ve 
sosyal yeterliliklerini 
arttırmalarına  
yardımcı olmak 
amacıyla yola çıkan 
İBB, İzci Kampı’nda 

100 engelli gence eğitim verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler 
üdürlüğü’nden İSE  hizmet 

alan 100 engelli genç, İBB ençlik 
ve Spor üdürlüğü tarafından 
düzenlenen Yaz İzci Kampı’nda birer 
hafta özel izci eğitimi aldı.

1  Temmuz  0 Temmuz 
tarihleri arasında düzenlenen 
İBB Yaz İzci Kampı’na 1   0 yaş 
arasında olan engelli bireyler katıldı. 
2  engelliler merkezi ve  irtibat 
bürosu üzerinden alınan engelli 
bireylerin İBB Yaz İzci Kampı 
başvuruları, İSE  bünyesinde 
çalışan alanında uzman psikolog, 
sosyolog ve spor eğitmenlerinden 
oluşan özel bir komisyon tarafından 
değerlendirildi. 

Kamp programına uygun 
ve kamp süresince düzenlenen 
rehabilitasyon programlarına 
olumlu cevap verecek engelli 

bireyler, İSE  Komisyonu 
tarafından titizlikle seçilerek İBB 
Yaz İzci Kampı’na yönlendirildi.

İBB’DEN ENGELLİLERE 
BÜYÜK DESTEK

mraniye Kent Ormanı’nda 
yer alan İBB Yaz İzci Kampı, 
izcilerin kendilerini geliştirmeleri 
için pek çok eğitim programını 
2017 kamp dönemi içinde engelli 
bireylere sunuyor. 2017 Yaz İzci 
Kampı döneminde, engelli bireyler; 
temel ileri seviye izcilik, kişisel 
gelişim, hafıza teknikleri, telsiz 
ve haberleşme, ilkyardım, trafik, 
çevre ve orman, itfaiye-yangın, 

resim, müzik, tiyatro, yüzme, 
bisiklet, binicilik, pentatlon, 
badminton, tırmanma duvarı, kano 
ve kürek, hayvan bakımı, ebru, 
paintball, atıcılık ve oryantring gibi 
çeşitli branşlarda verilen eğitim 
programlarından özel eğitmenlerin 
koçluğunda faydalandı.

İBB Yaz İzci Kampı, profesyonel 
izci kurtları tarafından iyi bir 
yurttaş olma, değişik sorunlarla başa 
çıkma ve kişiliğin güçlendirilmesi 
eğitimleri verilirken; düzenlenen 
çeşitli spor aktiviteleri ile engelli 
bireylerin fiziksel ve zihinsel 
yeterliliklerinin arttırılmasına 
katkı sağlandı. Ayrıca ailelerinden 
ilk defa 1 haftalık süre içinde ayrı 
kalan engelli bireylerin, kamp 
içinde oluşturulan takım ruhu ve 
yardımlaşma ile iletişim becerileri 
ve sosyal yönleri de güçlendirildi. 
Engelli bireylerin örgün eğitim 
alan öğrencilerle aynı dönemde 
izcilik kampı eğitim faaliyetlerinde 
bulunması, genç izci kurtlara 
kaynaştırma ortamı sunarak 
eğitime katılan öğrencilerde empati, 
yardımlaşma ve sosyal farkındalık 
sağlandı.
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 yılında stan ul daki 
m tro ro l ri 
201  yılında İstanbul’da hizmete girecek raylı sistem 
projeleri trafik sorununu büyük ölçüde azaltacak.

2
01  yılında İstanbul’da 
hizmete girecek raylı 
sistem projelerinde 
Havaray ve Dekovil 
hatları da yer alıyor. 

İstanbul’un ulaşımında, metro 
yatırımlarıyla birlikte bütün ilçelerin 
birbirine raylı sistemle bağlanması 
hede eniyor. İBB bu kapsamda yeni 
projeleri hayata geçiriyor. 

etro yatırımlarıyla birlikte 
Havaray ve Teleferik projelerini de 
hayata geçiren İBB’nin, 201  yılında 
hizmete almayı planladığı metro 
hatları dikkat çekiyor. İstanbul’un 
merkezi bölgelerine uzak kalan 
yeni yerleşim yerleri, yeni metro 
hatlarıyla şehre yakınlaşacak.

• Bakırköy İDO-Bağcılar Kirazlı Metrosu
• Dudullu-Kayışdağı-İçerenköy-Bostancı 

Metrosu
• Altunizade-Çamlıca Metrosu
• Başakşehir-Kayaşehir Metrosu
• Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metrosu
• Eminönü-Eyüp-Alibeyköy (Haliç) 

Tramvayı
• Bağcılar Kirazlı-Küçükçekmece Halkalı 

Metrosu
• Kaynarca-Tuzla Metrosu
• Kaynarca Merkez-Pendik Merkez Metrosu
• Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli 

Metrosu
• Hastane-Sarıgazi-Taşdelen Metrosu
• Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metrosu
• Esenler Nostaljik Tramvayı
• Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı
• Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt 

Metrosu
• Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metrosu
• Eyüp-Bayrampaşa Tramvay Hattı
• Kağıthane-Eyüp-Kemerburgaz Dekovil 

Hattı

2019’DA HIZMETE GIRECEK 
RAYLI SISTEM HATLARI
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r i  danışma m rk l ri 
r n il rin i m tind

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ençlik ve Spor üdürlüğü 
tarafından 1  yılda 00 bini aşkın gence ücretsiz hizmet 
verilen Tercih Danışma erkezleri, LYS sonuçları 
açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarına hizmet verdi.

Kabataş İskelesi Ulaşım Transfer erkezi imar planları incelenmek üzere askıya çıkarıldı. 

B
u yıl Kariyerin 
Tercihinde Saklı’ 
sloganıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 

ençlik ve Spor 
üdürlüğü,  ilçede  noktada 

Tercih Danışma erkezi ve Tercih 
Danışma Hattı ile LYS’ye giren 
öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti 
sundu. 12 Temmuz’da hizmet 
vermeye başlayan Tercih Danışma 

erkezleri üniversite adayları 
tarafından yoğun ilgi görüyor. 
Ayrıca kentin  ilçesinde kurulan 
Tercih Danışma erkezleri’ne 

gidemeyen üniversite adayları için 
kurulan 0212  00 7 00 numaralı 
ALO Tercih Danışma Hattı ile 
tüm Türkiye’ye rehberlik hizmeti 
verildi. Tercih Danışma erkezleri 
2  Temmuz’a kadar üniversite 
adaylarına rehberlik hizmeti verdi.

Ç
evre ve ehircilik Bakanlığı tarafından  
Temmuz’da projenin planları onaylandı. 
Onaylanan plan, 21 Temmuz’da askıya 
çıkarıldı. İmar planları 1  Ağustos’a kadar 
askıda kalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş İskelesi 
Ulaşım Transfer erkezi’ için çalışmalarına 201  
yılının Aralık ayında başladı. artı projesi olarak da 
bilinen Kabataş İskelesi Ulaşım Transfer erkezi’ 
çalışmaları için denize kazıklar çakıldı.

Kabataş’taki 2  bin  metrekarelik alan 
için kara, deniz ve raylı sistem hatları yeniden 
düzenlenecek. Hazırlanan raporda 2 metro hattının 
Kabataş’a bağlanacağı açıklandı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yatırım programına 
alınan Tekstilkent-Kabataş metrosu projelerinin 
tamamlandığı, yatırım ihalesi çalışmalarının sürdüğü 

açıklandı. Hat inşaatı tamamlandığında Bağcılar, 
Esenler, aziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinin 
Kabataş Yolcu İskelesi ile denizyolu ulaşımına ve diğer 
raylı sistem hatlarına entegre olacağı belirtildi.

a ataş artı ro si nin 
imar lanları onaylandı
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ISTIHDAM 
HAKKINDA 
BILINMEYENLER 
Yılbaşında başlatılan istihdam seferberliği ve hükümetin sağladığı teşviklerle 
2017 yıl sonu işsizlik oranı tekrar tek haneli rakamlara inecektir.

alışma ve gelir sağlama 
kararında olan fertlerin 
hizmetlerinden 
faydalanmak üzere 
çalıştırılmalarına istihdam 
deniliyor. Ekonominin 
sahip olduğu üretim 
ögelerinin tamamının 
kullanılması durumunda 
tam istihdam gerçekleşir. 
Bir ekonomide, ekonomik 
faktörlerin hepsi üretime 

katılıyorsa söz konusu ekonomi tam 
istihdama ulaşmıştır. Ancak bir 
ekonomide üretim ögelerinin tam 
ve etkin bir biçimde kullanılmaması 
durumunda eksik istihdamdan 
bahsedilir. Bu durumda mevcut 
nüfusun bir kısmı sürekli olarak 

geçerli ücretlerde iş bulamazlar. 
Bir ekonomide çalışanlarla iş 
arayanların toplamı iş gücünü teşkil 
eder. Çalışma yaşında olan herkes 
iş aramaz bu nedenle istihdamın 
yanında, iş gücüne katılım da 
oldukça önemli bir kavramdır. Tüm 
dünyada ve ülkemizde işsizlik oranı 
ile birlikte istihdama katılım miktarı 
ve oranı istatistikleri de yayınlanır. 

üfusu oluşturan fertlerin bir kısmı 
iş bulmaktan umutlu olmadıkları 
için iş aramazlar, bir kısmı ise farklı 
nedenlerden dolayı çalışmak istemez 
dolayısıyla bunlar işsiz olarak kabul 
edilmezler.

lkemizde işsizlik oranı yıllar 
itibarıyla yüzde 10 ile yüzde 12 
arasında bir yerde oluşmakta. Bu 

oran 2017 yılı nisan ayı itibarıyla 
yüzde 10,  olarak gerçekleşti. 
İstihdam gerçekleşmeleri ekonomik 
büyüme ile birebir ilişkilidir. 
Ekonomik büyüme ne kadar 
güçlü gelirse istihdam da o kadar 
artar ve işsizlik oranlarında düşüş 
görülür. Tabidir ki istihdamın 
artması işsizliğin azalması anlamına 
gelmemekte. Çünkü gerek nüfusun 
artmasıyla yeni bireyler iş aramaya 
başlamakta ve gerek de daha önce 
iş aramayanlar çalışma hayatına 
girdiklerinde iş talep etmekte böylece 
istihdam sayısı artsa da işsizlik oranı 
düşmemekte. Bunun tersi de olabilir. 
İş aramaktan vazgeçenler sistemin 
dışına çıkarsa istihdam artmasa bile 
işsizlik oranı azalabilir. Türkiye’nin 

Haber
Hazırlayan: Hakan AKBULUT

B İ B İ İ
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ŞEKIL 1

ŞEKIL 2

ŞEKIL 3

istihdam rakamlarına bakarsak şekil 
1’de görüldüğü gibi istihdam edilen 
kişi sayısı 200  yılında yaklaşık 20 
milyon adetin biraz üstünde iken 
2017 yılında 2  milyon 1 7 bin 
olmuştur. Ancak istihdamdaki bu 
artışa rağmen işsizlik oranı halen 
yüzde 10,  düzeyinde bulunuyor. 
Bunun en önemli sebebi şekil 2’de 
gördüğümüz iş gücüne katılım 
oranındaki artıştır. 2002 yılında 
yaklaşık yüzde  olan iş gücüne 
katılım oranı 201  yılı sonu itibarıyla 
yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Yani 
iş gücüne katılım bir başka ifadeyle 
iş arayanlar yüzde  arttı. isan 
2017’de iş gücü 1 milyon  bin 
olarak hesaplandı. Bu dönemdeki 
istihdam da 2  milyon 1 7 bin 
kişidir. İş gücüne katılım oranının 
detayına bakarsak bu oran yıllar 
itibarıyla erkeklerde pek fazla 
değişim göstermemektedir. 200  
yılında yüzde 70,  olan bu oran 
201  yılı aralık ayında yüzde 72’ye 
yükseldi. Ancak iş gücüne katılım 
son on yılda kadınlarda önemli 
oranda yükseldi. 200  yılında yüzde 
2 ,  olan kadınlarda iş gücüne 
katılım oranı 201  yılı itibarıyla 
on puanlık artışla yüzde 2, ’e 
yükseldi. Bu nedenle istihdamda 
görülen yüksek artışa rağmen 
işsizlik oranı bugün itibarıyla yüzde 
10,  olarak gerçekleşti. Ancak 
yılbaşında başlatılan istihdam 
seferberliği ve hükümetin sağladığı 
teşviklerle 2017 yıl sonu işsizlik 
oranı tekrar tek haneli rakamlara 
inecektir. Bu düşüşte 2017 yılında 
Türk ekonomisinin yakalamış 
olduğu yüksek büyümenin de önemli 
bir etkisi bulunuyor.

İşsizliğin azaltılması kadar 
kayıt dışı istihdamın azaltılması da 
önemlidir. Kayıt dışı istihdamda 
çalışanlar gerek sağlık ve 
gerekse emeklilik haklarından 
faydalanamıyor ve devlet bütçesinde 
de vergi kaybı oluşuyor. Kayıt dışı 
istihdamla mücadelede önemli bir 
başarı elde edilmiş bulunuyor. ekil 

’te görüleceği gibi 200  yılında 
yüzde 0’ye yakın olan kayıt dışı 
istihdam oranı 201  yılı itibarıyla 
yaklaşık yüzde  olarak gerçekleşti. 
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Bölge Raporu H

KAĞITHANE’NIN 
KALITELI DÖNÜŞÜMÜ
KAĞITHANE BIRÇOK OFIS VE REZIDANS PROJESININ YER ALDIĞI, SON 

DÖNEMDE CAZIBESI ARTAN BIR BÖLGE OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. 
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eçmiş yıllarda 
halkın mesire yeri 
olarak kullandığı 
K ğıthane, 1 0’lerde 
Haliç ve çevresinin 
sanayi bölgesi 
olarak kullanılmaya 
başlanmasıyla 
beraber K ğıthane 

adisi boyunca 
sanayi yapıları 
ve imalathaneler 
sayılarını arttırmaya 

başladı. 00.000’e yaklaşan 
nüfusu ile İstanbul’un büyük 
ve önemli ilçelerinden biri olan 
Kağıthane, Avrupa ve Anadolu 
yakasını birbirine bağlayan boğaz 
köprülerinin güzerg hı olan E-  ve 
TE  otoyolları arasında konumlu. 

etropoliten alana sahip K ğıthane 
adisi, coğrafi konumu itibariyle 

güneyinde ve doğusundaki merkezi 
iş alanlarının da İA  etki alanında 
yer alıyor.

E A AY İ E KUL 
DEĞE LE E 
DA A L K 
PAZARLAMA VE 
KU U SAL İLETİ İ  

D  EY A EHİ Lİ 
B L EYİ DEĞE LE Dİ Dİ

Son 10 yılda şehrin genelinde 
hareketliliğin artmasıyla Kağıthane 
ilçesi de olumlu yönde etkilenmiş 
ve başta konut projeleri olmak 
üzere birçok proje geliştirilmiştir. 
İstanbul’un en önemli sorunlarından 
biri olan trafik problemi için 
alternatif projeler hayata geçirilmiş 
ve Kağıthane de bu projelere 
tüneller vasıtasıyla ev sahipliği 
yapmıştır. Tünel güzergahı ile 
Kağıthane, Seyrantepe ve Hamidiye 

ahalleleri’nden Taksim’e ulaşım 
süresi  dakikada mümkün 
olabilmektedir. ünümüzde yüksek 
katlı ve site tipinde yapılaşmaların 
mevcut olduğu bölgede konutlar 
orta ve orta-üst gelir grubuna hitap 
etmekte iken; ulaşım olanaklarının 
çeşitlenmesiyle B ve B  gelir 
seviyesine yönelik projelerin arttığı 
belirlenmiştir. 

Kağıthane’deki projeler orta 

sınıfa hitap etmekte iken, bölgeye 
yapılan Seyrantepe metrosunun 
ve tünel inşaatının etkisiyle 
Kağıthane’deki nitelikli konutların 
sayısı artış göstermiştir. aslak’a 
yakınlığıyla bilinen Kağıthane 
bölgesinde ulaşım imkanlarının 
çeşitlenmesi ile birlikte bölge orta-
üst sınıf tarafından rağbet görmeye 
başlamıştır.

201  yılında açılması planlanan 
ahmutbey- ecidiyeköy metro 

hattının bölgeye olan ulaşımı daha 
da rahatlatması bekleniyor. Bu 
proje sayesinde Kağıthane sküdar 
arası mesafe 2  dakikaya inerken, 

mraniye ,  dakika, Beşiktaş 10 
dakika ve ecidiyeköy ,  dakikaya 
inecek. Bu durum zaten merkez olan 
Kağıthane-Seyrantepe bölgesinin 
markalı konut projelerinde ikinci bir 
ivme yakalamasını sağlayacaktır.

Kağıthane-Seyrantepe bölgesi 
konut projelerine bakıldığında, 
mevcut projelerde; fiyatların yaklaşık 

.000 TL metrekare  12.000 
TL metrekare aralıkta değiştiği 
görülmektedir. Satışı devam eden 
projelerde ise fiyatların .000 TL
metrekare - 1 .000 TL metrekare 
KD ’den arındırılmış fiyatlardır  

değiştiği tespit edilmiştir. 
Proje alanı İA alanına yakın 

bir bölgede konumlanıyor olması 
ve son dönemde yatırım için tercih 
edilen bölgelerden olan Kağıthane-
Seyrantepe bölgesinde konumlanıyor 
olması birim fiyatları arttıran 
etmenlerdendir. 

enel olarak projeler 
değerlendirildiğinde konum ve ulaşım 
olanakları ön planda olmaktadır. 
Diğer taraftan manzara h kimiyeti ve 
proje içerisinde bulunan yeşil alan da 
projeleri ayrıcalıklı kılan önemli bir 
faktördür.

Proje alanında rakip projeler 
incelendiğinde net brüt alanlar 
arasında yüzde 0- 0 aralığında 
farklılıklar olduğu görülmekte olup, 
peşin ödemelerde ortalamada yüzde 
10 bandında iskontolar  yapıldığı 
görülmektedir.  

E A ayrimenkul Değerleme 
Danışmanlık’ın hazırladığı 201  
İstanbul arkalı Konut Sektör 
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Bölge Raporu H

aporu’na göre bu bölgenin fiyatı 
201  senesinde yüzde 2, 201  
senesinde yüzde 11, 201  senesinde 
yüzde 2  ve 201  senesinde yüzde  
artmıştır. Son beş yılda bileşik olarak 
bakıldığından konut fiyatlarının 
yüzde 7 arttığı görülmektedir, 
bileşik değer yıllık ortalama artış 
oranı ise yüzde 17’dir. Kağıthane, 
201  yılı İstanbul markalı konut 
piyasası araştırmalar ve öngörüler 
raporumuza göre bileşik değer 
yıllık ortalama artış oranları olarak 
İstanbul’da  adet bölge toplamı 
içinde 17. sıradadır.

KAĞITHANE – SEYRANTEPE 
BÖLGESİ PİYASA ANALİZİ

Bölgede markalı konut piyasası 
aktif olarak 200  yılında başlamış 
olup 1  yıldır yaklaşık 2  farklı 
firma rekabet etmektedir. Bölgede 
markalı konut piyasası 200  yılında 
başlamış olsa da esasen 1 7 yılında 
yapımı tamamlanan Başak Konutları 
bölgenin ilk toplu konut projesidir. 
Bölgenin kısıtlı arsa arzına alternatif 
bir bölge olması ve İA’ya yakınlığı 
ile markalı konut piyasasında son 
yıllarda hızlı bir gelişme kaydetmiştir.

KONUT TİPİ DAĞILIMI
Bölgede 2 1, 1 1 ve 1 daire 

tipinin ağırlıklı olarak yoğun 
olduğu sonrasında bölgede 1 
daire tiplerinin de üretildiği tespit 
edilmiştir.

Bölgedeki tip dağılımına 
bakıldığında yüzde 0,2 oranında 
2 1, yüzde 2 ,2 oranında 1 1, 
yüzde 2 ,0 oranında 1, yüzde ,7 
oranında 1 ve yüzde ,  oranında 
1 0 tipinde daire bulunmaktadır. 

eri kalan oran ise diğer daire 
tipolojilerini yansıtmaktadır.

TSKB AY İ E KUL 
DEĞE LE E A. . 
K DE Lİ DEĞE LE E 
UZMANI EMRE 

SE İ Ç, E LAK KO UT 
İÇİ  KAĞ THA E-CE DE E 
B L ESİ İ DEĞE LE Dİ Dİ
CENDERE VADİSİ 

Cendere adisi, bir kısmı Sarıyer 
ilçesine bir kısmı Kağıthane ilçesine 

bağlı olan bir bölgedir. Son yıllarda 
ülkemizde inşaat ve gayrimenkul 
sektöründeki değişimler ve 
hızlanan kentsel dönüşüm projeleri 
çalışmaları İstanbul özelinde pilot 
bölge seçilip örnek teşkil etmesi 
düşünülen iki farklı semtte devam 
etmektedir. Bunlar Anadolu 
Yakası’nda ikirtepe, Avrupa 
Yakası’nda ise Cendere adisi’dir. 
Anadolu Yakası’nda eski tip kaçak 
yapılardan dönüşen ikirtepe’de 
süreç müteahhitlerin çok sayıda 
hak sahibiyle anlaşmaya varmaya 
çalışması sebebiyle daha yavaş 
ilerlerken Avrupa Yakası’nda 
Kağıthane ilçesinin ev sahipliği 
yaptığı Cendere adisi’nde ise inşaat 
şirketleri fabrika sahipleriyle hasılat 
paylaşımlı proje anlaşmaları ya 
da direkt arazi satın alarak proje 
geliştirdiklerinden bu bölgede daha 
hızlı şekilde ilerleyen bir süreç 
görmek mümkündür.

Bir dönem Türkiye’nin önemli 
sanayi tesislerini bünyesinde 
barındıran Cendere adisi’nde 
şu sıralarda hummalı bir çalışma 
bulunmaktadır. Cendere adisi’nde 
halen bulunmakta olan ve çevre 
kirliliğine neden olan büyük 
fabrikaların bacasız işletmelere 
dönüştürülmesine çalışılmaktadır. 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin zel Proje Alanı’ 
ilan ettiği adi Projesi, İBB eclisi 
kararıyla 1  Ocak 2011 tarihinde 
onaylanmıştır. Alınan bu kararla 
İBB, 0 hektarlık alanda Cendere 

adisi, Silikon adisi’ olacak şekilde 
planlanmıştır. Bu çerçevede, bilişim, 
eğitim ve A - E tesisleri ile 70 bin 
kişinin yaşayacağı konutlar inşa 
edilmesi hede enmiştir. Cendere 

adisi’nde bulunan fabrikaların 
2020 yılına kadar kaldırılıp 
yerine eğitim, bilişim ve teknoloji 
geliştiren merkezler kurulması 

hede enmektedir. Kamunun ve 
özel sektörün yoğun ilgi gösterdiği 
Cendere adisi projesi ile bölgede; 
markalı konut projelerinin yanı sıra 
eğitim, teknoloji, sergi alanları, el 
sanatları çarşısı, sanat galerileri, 
açık ve kapalı sinema, tiyatro-
toplantı ve konferans salonları, film 
stüdyoları gibi kültür tesislerinin 
yanı sıra iş merkezleri, ofis-büro, 
çarşı, market, çok katlı mağaza, 
alışveriş merkezi, otel-motel ve 
konaklama tesisleri, lokanta, 
restoran, gazino gibi eğlence yerleri 
oluşturulması planlanmaktadır. 
Ticaret merkezinde yönetim 
binaları, banka ve finans kurumları 
gibi ticari fonksiyonlar faaliyet 
gösterebilecektir. abrika 
alanlarının boşaltılıp yapılması 
düşünülen bilişim ve teknoloji 
geliştiren merkezler ile Cendere 

adisi’nin İstanbul’un sosyal 
ve ekonomik hayatının önemli 
merkezlerinden biri haline geleceği 
düşünülmektedir. Yapılan yatırımlar 
ve tamamlanan projeler ile 0 bin 
kişiye istihdam sağlaması beklenen 
bölge Levent  aslak hattında 
çalışan şirketlerin, buna bağlı olarak 
da nüfusun bir kısmının bölgeye 
kayması beklenmektedir. Bölgenin 
B, B  ve A sınıf gelir seviyesine hitap 
etmesi öngörülmektedir.

CENDERE VADİSİ’NE ULAŞIM
Seyrantepe - aslak - Levent 

hattına alternatif oluşturup bölge 
yükünü hafi etmesi beklenen 
Cendere adisi’ne ulaşım mevcut 
durumda karayoluyla oldukça kolay 
bir şekilde sağlanabilmektedir. 
İstanbul’un en önemli iki ana arteri 
TE  ve E-  Karayolu’nun ortasında 
bulunması ve S  Köprüsü yolu 
aksında olması, kuzeyinde yapılan 
Kemerburgaz - Cendere Yolu 
ile Kuzey armara Otoyolu’na 
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bağlantısı, güneyinde bulunan 
1  Temmuz ehitler Köprüsü’ne 
olan yakınlığı, doğusunda bulunan 
Türkiye’nin en önemli merkezi 
iş alanlarından olan Büyükdere 
Caddesi, Yenikapı-Hacıosman 

etrosu’na 2010 yılında eklenen 
Seyrantepe - Sanayi ahallesi 
durağı ile ulaşım bağlantıları 
oldukça kuvvetli olan bölgenin, 
yapımı devam eden ve Kağıthane’de 
durağı bulunacak 
olan Kabataş-

ahmutbey etro 
Hattı ve 2017 - 201  
yılı eylem planı 
içerisinde bulunan 
Kemerburgaz’dan 
geçmesi planlanan 

ayrettepe- . 
Havalimanı etrosu 
ile de ulaşımın daha 
da kolaylaşacağı 
düşünülmektedir. 
Ayrıca tünellerle 
bölge hem E-  
Karayolu’na 
hem de TE ’e 
bağlanabilmektedir. 
İnşaatına başlanan 
Armutlu-Cendere 
Yolu , 2km  
ve Cendere Yolu-
Ayazağa 1,7 km  
tünellerinin 
bitmesi ile ulaşım 
imkanlarının 
kolaylaştırılması 
hede enmektedir. 
Bunun dışında Enver Paşa 
döneminde yapılan küçük tren hattı 
yani dekovil yapılmasına yönelik bir 
proje de bulunmaktadır. İstanbul 
Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde yer 
alan Cendere adisi  Seyrantepe 
İstasyonu TT Arena Stadyumu  
Arası aylı Sistem Havaray  
Hattına İlişkin Hazırlanan 1 000 
ölçekli azım İmar Planı Değişikliği 
ve 1 1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği’ne ilişkin 
hazırlanan -1- paftalık 1 000 
ölçekli azım İmar Planı Değişikliği 
ve - - paftalık 1 1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Değişikliği, 
2  art 2017 tarihinde askıdan 

indirilmiştir. Bu 
proje için 1  ocak 
2017’de ihale 
yapılmış olup 
22 ay sürecek 
2  km’lik 
10 duraktan 
oluşacak proje 
için çalışmalara 
başlanacaktır. 

CENDERENİN 
ISLAHI ‘YEŞİL 
KORİDOR’ 
PROJESİ

Yaklaşık 
uzunluğu  km 
olan Sarıyer 

 Kağıthane  
Eyüp ilçelerinin 
içerisinden 
geçen Cendere 
Deresi’nin 

temizlenip biyolojik çeşitliliğinin 
ve akarsu kalitesinin artırılması, 
yaya erişiminin sağlanması, 
tarihi kültürünün yaşatılması, 
ekolojik döngüye katkı sağlanması, 
sürdürülebilir bir çevre 
oluşturulması için çalışmaların 
başlatılması planlanmaktadır.

İki etaptan oluşan projenin 
ilk ayağında, Osmanlı döneminde 
mesire alanı olarak kullanılan 
Sadabad bölgesinin canlandırılması, 
tarihi değerinin tekrar 
kazandırılması ayrıca Osmanlı-

oma tarihine çağrışım yapması 
açısından su kemerlerinin, araç 
geçiş köprülerinin yapılması ve 

yürüyüş yolları gibi donatı alanlarının 
yapılması planlanmaktadır.

Eyüp ve Sarıyer’deki ormanları 
yeşil bir koridor ile Haliç’e ulaştırmayı 
hede eyen proje için üney Koreli 
mimarlar ile çalışan Büyükşehir 
Belediyesi, insanların gidin görün’ 
şeklinde hitap edeceği bölge olmayı 
hede emektedir. Böylelikle Cendere 
içinden yeşil suların aktığı çeşitli 
bitkiler ile zenginleştirilmiş bir ekolojik 
alana sahip olunacaktır. Bu projeye 
yönelik Haliç’e can suyu’ projesi hayata 
geçirilmiş, Haliç’te değişim başlamıştır.

CENDERE’DE GAYRİMENKUL 
FİYATLARI

Son  yıl içerisinde bölgede kentsel 
dönüşüm startının verilmesi ile 
fabrikalara ait arsalar boşaltılmaya 
başlanmış ve yerlerini kaliteli 
projelere bırakmış durumdadır. 

ünümüzde Ayazağa ve Seyrantepe’yi 
de içeren Cendere adisi, İstanbul’un 
en yeni yaşam alanı haline gelmiş 
durumdadır. Bölgede etaplar halinde 
inşa edilen projelerde teslimler 
yapılmış ve yapılmaya devam 
etmektedir. Bu projeler genellikle 
karma proje şeklinde tasarlanmakta 
olup konut-rezidans, ofis, otel, ticari 
ünite fonksiyonları içermektedir. 

Bölgedeki projelerde konutların 
ortalama metrekare satış fiyatı 11. 00 
TL seviyelerinde iken daha lüks 
şekilde inşa edilmiş konut fiyatları 
ise 1 .000-1 .000 TL seviyelerine 
ulaşmaktadır. Ofislerin metrekare 
satış fiyatları ise . 00- . 00 USD 
aralığında değişmektedir.

‘CENDERE HAYAT 
BULUYOR’ PROJESİNDEN 
ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI
• Dere uzunluğu  km
• Peyza  pro e alanı  m
• Pro e alanında
•  metre yeni atık su hattı
•  metre yeni içme suyu hattı
•  metre yeni yağmursuyu hattı
•  metre tuzlu su besleme hattı 

(Ayazağa keson yapısından Kağıthane 
Belediyesi nüne kadar )

•  metre devridaim hattı (  m  su 
deposu ile Ayazağa İETT Arası )

•  adet toplamda  m  ardgermeli 
betonarme taşıt k prüsü

•  adet çelik seyir teraslı mimari zellikli 
yaya k prüsü (dolunay k prüsü asma çelik 
k prü)

• Toplamda  m  çelik yürüme yolu 
k prüleri (dere üstü geçişlerde)

•  adet  m  dere besleme tatlı su 
deposu (günlük  m  geçişi 
sağlana aktır )

•  adet  m  sulama suyu deposu ile 
şebeke hattı
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Röportaj H B İ B

a ıt an nin 
yarınına gü lü yatırım
Kağıthane’deki 
dönüşüm çalışmalarını 
anlatan Başkan Kılıç; 
Başarılarımızı kalıcı 

hale getirmek için 
bugünün ihtiyaçlarına 
göre değil, yarının 
ihtiyaçlarına göre 
çalışmalarımızı 
planlıyoruz  dedi. 

T
ürkiye’nin halka en 
yakın belediye başkanı 
unvanına sahip olan 
Kağıthane Belediye 
Başkanı azlı Kılıç 

ile Emlak Konut’a özel bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

izi kısa a tanıyabilir miyiz
1  yılında Erzincan’da 

doğdum. Ben 2 yaşımdayken ailem 
İstanbul’a göç etmiş ve Kağıthane’ye 
yerleşmişler. 1 0 yılından beri 
Kağıthaneliyim. İlk ve ortaokulu 
burada okudum. Çocukluğum, 

gençliğim, tüm yaşamım burada 
geçti. Burayı hep çok sevdim ve evim 
olarak gördüm. ehrimiz için neler 
yapabiliriz diye düşünerek siyasete 
adım attım. 0 yılı aşkın süredir 
Kağıthane’de siyaset yapıyorum. Bu 
süreçte mahalle teşkilatlarından, 
il başkan yardımcılığına kadar 
birçok kademede görev aldım. 
1 -1  yılları arasında . Dönem 
İl enel eclis yeliği ve rup 
Başkanlığı yaptım. 200  yılında 
da halkımızın oyları ile Kağıthane 
Belediye Başkanı seçilerek görevime 
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İLÇEDEKİ YAPI 
STOKUNUN YÜZDE 
60’I DÖNÜŞEREK, 107 
BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM 
YENİLENDİ

başladım. 1  senedir de Kağıthane 
ve Kağıthaneli için hizmet 
üretiyoruz.

lke genelinde ya ılan bir 
anket sonu unda ürkiye nin 

alka n akın Belediye Başkanı  
un anını aldınız. Bu başarının 
sırrı nedir

Biz 200  yılında göreve 
başladığımızda buradaki 
problemlerin başında halk ile 
yönetim arasındaki kopukluk 
geliyordu. O dönem seçim 
çalışmaları yaparken vaatlerimizden 
biri de bu kopukluğu gidereceğimizi 
belirtmek oldu. Seçildikten sonra 
da ben odama kamera koyacağım, 
internet üzerinden, belediye binası 
içinden herkes beni izleyebilecek, 
makamın kapısını da kaldıracağım’ 
dedim. Dostlarımız o zaman; 
’Aman başkanım bunu söylemeyin, 
yapamayız’’ diyorlardı. Ama yaptık. 

Eskiden yöneticiler vatandaşları 
kameradan izlerlerdi, istedikleri 
ile görüşüp istediklerini kabul 
etmezlerdi. Biz bunu tam tersine 
çevirdik. Her sabah saat 0 .00’da 
vatandaşımızla görüşüyoruz. 
Onlara diyoruz ki; belediye 
binamıza geldiğinizde ekrana 
bakın, beni odada görüyorsanız 
kimseye danışmadan ve sormadan 
direkt yanımıza gelin. Böylece 
vatandaşla yönetici arasındaki 
duvarı kaldırmış olduk.  Cep 
telefonu numaramızı herkesle 
paylaştık. İstedik ki vatandaşın bir 
sorunu, derdi olduğunda kimseyle 
görüşmeden direkt bizimle 
irtibata geçebilsin. yle de oldu.  
Telefonum 2  saat açık, isteyen 
herkes arayabiliyor. Telefonları 
bizzat kendim cevaplıyorum. Bu, 
halk ile aramızda bir yakınlık 
oluşturuyor. ormalde vatandaş 
Belediye başkanını rahatsız 
etmeyeyim’ der çekinir, aramaz. 
Ama bizi arayabiliyorlar, bu da 
bizi çok memnun ediyor. Aradaki 
duvarları kaldırmamış olsak, 
halk ile aramıza set çekmiş olsak, 
bizi aramaktan çekineceklerini 
biliyoruz ki buna karşıyız. Düzenli 
olarak Halk eclisi ve Kadın Kent 

önüllüleri toplantıları yapıyor, 
esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. 

atandaş mahallesine ne hizmet 
almak istiyorsa bu buluşmalarda 
dile getiriyor. Yeni yılın yatırım 
planını vatandaşın bu taleplerine 
göre belirliyoruz.

Belediyemiz çatısı altında 
birçok meclis kurduk. Kağıthane’de 
her kesimden vatandaşın meclisi 
var. Çocuk ve ençlik eclisleri, 
Kadınlar eclisi, Engelliler 

eclisi, Hayvanseverler eclisi 
ile vatandaşlarımız hassasiyet 
gösterdikleri konularla alakalı almış 
oldukları kararları hızlı bir şekilde 
uygulamaya koyabiliyorlar. rnek 
veriyorum; eskiden engelliler bir 
araya gelir ve taleplerini belediyeye 
iletirlerdi. imdiyse Kağıthane’de 
belediyeye iletmelerine gerek 
kalmadı. Çünkü belediye adına, 
belediyenin desteğini alarak 
projelerini gerçekleştiriyorlar.

Kağıt ane 
ele iye 
a kanı azlı 

Kılı
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a ıthane son yıllarda 
yatırım ılarının bir hayli ilgisini 

ekiyor. Bu gelişimle ilgili siz 
neler s ylemek istersiniz  

a ıthane nin a anta ları 
nelerdir

Kağıthane konumu itibariyle 
İstanbul’un tam orta noktasında. 
Bu avantajını gerçekleştirdiğimiz 
ulaşım, altyapı ve üstyapı 
çalışmalarıyla yatırımcılar için 
fırsata dönüştürdük. İş yerlerine 
yakın yaşamak isteyen İstanbullular 
konut alımında ilk tercihini 
Kağıthane’den yana kullanıyor.  
Kağıthane bugün İstanbul’da 
havası en temiz ilçelerden biri.  
olan park sayısını 1  yılda 2 ’e 
çıkardık. İstanbul’da kilometreye 
düşen park sayısında Kağıthane 
birinci ilçe. Cendere adisi’ndeki 
fabrika, depo ve imalathanelerin 
yıkılmasıyla buraya yeşil alan, konut 
ve ofisler yapılacak ve bu da bölgeye 
büyük bir dinamizm kazandıracak. 
Etfal Hastanesi’nin Seyrantepe’ye 
taşınması, Türk Telekom Arena 
Stadyumu’nun bölgeye getirdiği 
hareketlilik, aslak-Büyükdere-
Levent hattına yakın oluşu gibi 
birçok avantaj, Kağıthane’yi 
yatırımcılar için cazip kılıyor. 1  
yılda birçok kültür merkezi, spor 
kompleksi ve sosyal tesisi ilçemize 
kazandırdık. Kağıthane bugün 
kültürel, sanatsal ve sportif anlamda 
her anı dolu dolu yaşayan bir şehre 
dönüştü.

İl ede de am eden kentsel 
d nüşüm alışmaları hakkında 
bilgi erir misiniz  

zellikle 1 0-2000’li yıllar 
arası gecekondulaşma, ulaşım, 
altyapı ve üstyapı yetersizlikleri, 
su-çevre-hava kirliliği, yeteri kadar 
eğitim, sağlık ve sosyal alanın 
olmayışı; Kağıthane’nin çözülmeyi 
bekleyen sorunları arasındaydı.

200  yılıyla birlikte ilk olarak 
şehrin 1 1000 ve 1 000’lik 
planlarını hazırlandık. Bu planlara 
göre konum olarak İstanbul’un 
ortasında yer alan Kağıthane’nin bir 
sanayi alanı değil; eğitim, bilişim, 
yönetim ve yerleşim alanı olması 
kararlaştırıldı. Kağıthane’de şu an 

ilçenin tüm planları hazırlandı. 
Planı yapılmayan bir yer kalmadı. 
Planların hazır hale getirilmesinin 
akabinde hızlı bir şekilde kentsel 
dönüşüm çalışmalarına başladık. 
Kağıthane’de kentsel dönüşüm 
parsel bazlı, ada bazlı ve sanayi 
alanlarının dönüşümü şeklinde  
çeşit yapılmaktadır. 

İlçedeki yapı stokunun yüzde 
0’ı dönüşerek 00 bin kişinin 

yaşadığı 107 bin bağımsız bölüm 
yenilendi. Depremde can ve mal 
kaybı riski bu sayede en az seviyeye 
indirildi. Kentsel dönüşüm tüm 
hızıyla devam ediyor. u an ilçede 
bin civarı faal inşaat çalışması 
mevcut. Yenilenen binalara yapılan 
yeni otoparklarla ulaşımda kolaylık 
ve konfor sağlandı. İlçenin kentsel 
dönüşümle yenilenmesinin yanında 
tarihi eserlerimizi de restore 
ederek koruduk. Bugün modern 
Kağıthane, tarihle iç içe varlığını 
sürdürüyor. Yine kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla birlikte ilçedeki tapu 

sorununu büyük oranda çözdük. 
Uluslararası gayrimenkul sektörü 
bilgi servislerinin yıllık raporlarına 
baktığımızda Kağıthane’nin son  
yılda yüzde 70 değer kazandığını 
görüyoruz. Bu da planlı ve programlı 
yenilenmenin sayesinde oldu.

a ıthane nin gelişimi i in 
de am eden ek ok ro e ar. 
İl enin marka de erine katkı 
sa laya a ını düşündü ünüz e 
sizi heye anlandıran en nemli 

ro e nedir
Her yeni projede büyük heyecan 

duyuyoruz.  Cendere adisi 
Dönüşüm Projesi, Tarihi Demiryolu 
Projesi, ilçemizden geçecek olan 

ecidiyeköy- ahmutbey etro 
Projesi,  Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli Projesi, Etfal Hastanesi 
Projesi, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’ne bağlantı yollarının 
yapımı ve çüncü Havalimanına 
Bağlantı Yolları Projesi. Elbette ki 
tüm bu projeler ülkemizdeki istikrar 
ve güven ortamının birer yansıması. 

KAĞITHANE, TERK EDİLEN İLÇEDEN 
TERCİH EDİLEN İLÇEYE DÖNÜŞTÜ

Kağıt ane ele iye a kanı azlı Kılı  
um ur a kanı Re e  Tayyi  Er oğan

Röportaj H B İ B
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Tüm bunların yanında Kağıthane, 
dünyaya ilham olacak bir projeye 
ev sahipliği yapacak.  Cendere 
Deresi Çevre Projesi adı altında 
gerçekleştirilecek dere ıslahı yeşil 
alan düzenlemesi ile ilçe turizmin 
de merkezi olacak. 

Kağıthane erkez’de 1 milyon 
m2’lik bir alanı kapsayan proje 
ile şu anki Kağıthane Deresi ve 
çevresi modern bir kent meydanı 
ve yaşam alanına dönüşecek. 
Kesintisiz yürüyüş ve bisiklet 
yollarının yanı sıra, pek çok spor 
alanı ve sosyal alan da burada 
olacak. Tarihteki gibi dere 
yüzeyinde sandallarla gezinme 
imkanı da var. Proje kapsamında 
ayrıca, oma ve Osmanlı dönemi 
su kemerlerini anımsatan su 
girişleri yapılacak. 0 farklı 
türden binlerce bitki barındıran 
alan, insanların gölgeli ağaçların 
altında gezindiği, sazlıklara 
gelen kuşlar ve kelebekler 
eşliğinde suda yüzen balıkları 

seyrettiği, çocukların balıklarla 
oynadığı keyi i bir ortam 
haline dönüştürülecek. erkez 

ahallesi’ndeki metro inşaatının 
tamamlanmasıyla birlikte bölge 
tüm İstanbulluların gözbebeği bir 
yer halini alacak.

Başta da belirttiğim gibi tüm 
bu projeler ülkemizdeki istikrar ve 
güven ortamının birer yansıması. 
Bu noktada Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza ve Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza tüm 
Kağıthaneliler adına ilçemize 
kattıkları bu büyük değerlerden 
ötürü teşekkür ediyorum. 

a ıthane ile ilgili 
gele e e d nük hede leriniz e 

lanlarınız nelerdir
İstanbul’u dünyanın, 

Kağıthane’yi de İstanbul’un 
merkezi yapma idealiyle yola 
çıktık. atandaşlarımızın sevgisi 
ve desteğiyle 1  yıldır bu ideali 
gerçekleştirme yolunda birlikte çok 
büyük adımlar attık, ilerlemeye 

devam ediyoruz. Bugün gelinen 
noktada Kağıthane, terk edilen 
ilçeden tercih edilen ilçeye dönüştü. 
Bu başarıyı kalıcı hale getirmek 
için de bugünün ihtiyaçlarına göre 
değil, yarının ihtiyaçlarına göre 
çalışmalarımızı planlıyoruz. Çünkü 
şehir her geçen gün büyüyor, nüfus 
artıyor.

Bugünün Kağıthane’sinde 
eğitimden sağlığa, kültürden 
sanata, spordan sosyal yaşama 
hizmetlerimizi vatandaşlarımıza 
ücretiz sunuyoruz. Hedefimiz 
Kağıthane ile birlikte 
Kağıthanelilerin de geleceğe 
hazırlanması. Bu noktada 
çocuklarımız için özellikle her yıl 
yüzlerce proje gerçekleştiriyoruz. 
Bu konuda da çok güzel geri 
dönüşler aldık. Kağıthane adını 
artık dünyada şampiyonluklarla, 
bilimsel başarılarla, sanatsal ve 
kültürel eserlerle duyuruyor. Plan 
ve hede erimizi bu başarıların 
çoğalması için oluşturuyoruz.
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Yüzde 20 indirim 
kam anyası 
TOKİ Başkanı Turan  Yüzde yirmi indirim kampanyasından satışları 201  yılı 
sonuna kadar gerçekleştirilmiş konut ve iş yeri sahipleri yararlanacak.   

T
OKİ tarafından 
borcunu erken ödeyip 
tapusunu hemen almak 
isteyen konut ve iş yeri 
alıcılarına yönelik her 

yıl yapılan indirim kampanyasına 
başvurular 21 Ağustos 2017 
tarihinde başlıyor. 

TOKİ Başkanı Ergün Turan, 
borcunu erken kapatıp tapusunu 
almak isteyen konut ve işyeri 
alıcılarından gelen yoğun talep 
nedeni ile geri ödemeleri devam 
eden gayrimenkuller için indirim 
kampanyası düzenlendiğini ifade 
etti. Turan, vatandaşlarımızın bu 
yöndeki beklentileri üzerine 2017 yılı 
için indirim kampanyasının tarihi ve 
koşullarının belirlendiğini açıkladı.

SON BAŞVURU 29 EYLÜL 
Turan, kampanyadan 

yararlanmak isteyen konut ve iş 
yeri alıcılarının 21 Ağustos - 2  
Eylül 2017 tarihleri arasında 
ilgili bankaya başvuruda 
bulunabileceğini belirterek; 
Kampanyadan yararlanmak 

isteyen vatandaşlarımızın 
son başvuru tarihine 
kadar başvurularını 
yapması gerekir. Bu 
tarihten sonra yapılacak 
borç kapatmalarında söz 
konusu indirim oranından 
yararlanılması mümkün 
olmayacak  dedi.

İndirim uygulaması 
kapsamına alınan projelerdeki 
konut ve iş yeri alıcılarının 
başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye 
ödemekle yükümlü oldukları 
aidat, emlak vergisi gibi herhangi 
bir borcunun bulunmaması 
gerektiğini vurgulayan Turan; 
Kampanyamızdan, satışları 201  

yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş 
ve geri ödeme taksiti 201  yılı 
sonuna kadar başlamış olan konut 
ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. 

adesi 12 ay ve daha az kalan 
projelerimiz indirim kampanyasına 
dahil edilmemiştir  diye konuştu.

Kampanyaların belirli 
prosedürlere ve vatandaşların 
durumuna göre yapıldığını ifade 

eden Turan; Yaz aylarında 
indirim kampanyası 
yaptığımızda birçok 
vatandaşımız köyünde 
oluyor, tatilde oluyor. 
Bunun için indirim 
kampanyamızı eylül ayında 
yapıyoruz  dedi. 

Turan, geçen yıl 
borcunu ödeyip tapusunu 

hemen almak isteyen konut ve 
iş yeri alıcılarına yönelik indirim 
kampanyasından 17 bin kişinin 
faydalandığını kaydederek; 17 
milyon lira borç kapatıldı. Bu 
paranın yaklaşık 1  milyon lirası 
kredi kullanılmadan yastık altı 
parası’ diye tabir edilen paradan 
getirilip ödendi  ifadelerini 
kullandı. Turan ayrıca, kampanya 
kapsamındaki konut alıcılarının 
borç bakiyelerini kapatarak söz 
konusu indirimden faydalanmak 
istemeleri halinde ayrimenkul 
Satış Sözleşmesini imzalamış 
oldukları aracı bankalardan konut 
kredisi kullanabileceklerini de 
söyledi. 

TOKİ a kanı 
Er ün Turan

Gaziantep Beylerbeyi



atırım ıya ırsat
TOKİ, Türkiye’nin çeşitli illerindeki toplam 77 . ,  metrekare büyüklüğünde 
1  adet arsayı yaklaşık 72  milyon TL muhammen bedelle satışa sundu.

T
OKİ, Adana, Ankara, 
Diyarbakır, Edirne, 
Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, aziantep, 

iresun, İstanbul, 
İzmir, Karabük, Kayseri, ersin, 
Samsun, Siirt, Tekirdağ ve an’da 
toplam 77 . ,  metrekare 
büyüklüğünde 1  adet arsayı 
konut, ticaret, sosyo-kültürel tesis, 

merkezi iş, çarşı, iş ve alışveriş 
merkezleri, sanayi, meslek ve teknik, 
depolama, özel kreş, özel eğitim, özel 
sağlık, konut dışı kentsel çalışma, 
bakım ve akaryakıt istasyonu 
niteliğinde  yaklaşık 72  milyon TL 
muhammen bedele açık artırma 
yöntemi ile satışa sundu.

üzayede 0  Ağustos 2017 
tarihinde Perşembe günü , 
saat 1 0’da TOKİ’nin Ankara 
Bilkent’teki merkezinde, İstanbul 

adisson Blue Hotel işli  
İstanbul  ve İzmir’de övenpick 
Hotel Alsancak  İzmir  
gerçekleştirildi.

BAZI ARSALARIN 
NİTELİKLERİ;

İ B  Arnavutköy 
Sazlıbosna’da sanayi, sanayi  
meslek ve teknik öğretim tesisi , 
Başakşehir Kayabaşı özel sağlık 
tesis, bakım ve akaryakıt tesisi , 
Esenyurt Hoşdere’de bakım ve 
akaryakıt istasyonu , Kağıthane 

erkez’de bakım ve akaryakıt 
istasyonu  niteliğinde imarlı arsalar.

 Çankaya Alacaatlı’da 
özel kreş ve özel eğitim , Etimesgut 

Yapracıkköyü’nde konut , ölbaşı 
Taşpınar, irancık ve rencik’te 
konut, konut ve ticaret , Pursaklar 

Saray’da konut , Sincan Alcı’da 

ticaret , Yenimahale Yuva’da 
konut ve ticaret  niteliğinde imarlı 

arsalar.
İ İ  Aliağa’da konut , 

Bornova Doğanlar’da toplu iş 
yeri  ticaret  ibadet  belediye 
hizmet  akaryakıt  LP  ve servis 
istasyonu  park  askeri  yol 
ve otopark , Çeşme eisdere’de 
konut ve ticaret  niteliğinde imarlı 

arsalar.
 Sarıçam Akkuyu’da 

ticaret ve konut , Boynuyoğun’da 
konut , Seyhan akirpaşa’da 
sosyo-kültürel tesis, konut  

niteliğinde imarlı arsalar.
İ B  Ergani 

Kıralan’da konut  ticaret , 
Yenişehir çkuyu’da İA, konut, 

 çarşılar ve alışveriş merkezleri, 
konut dışı kentsel çalışma  nitelikli 
imarlı arsalar.

dıyaman da  konut 
sa i l rini uldu
TOKİ tarafından Adıyaman’ın Besni ilçesinde inşaatı tamamlanma aşamasında 
olan 72 konutun hak sahipleri belirlendi.

T
OKİ, Adıyaman’da inşa 
ettiği konutların kura 
çekimi 2  Temmuz 
Cuma günü, Besni 
kapalı Spor Salonu’nda 

noter huzurunda gerçekleştirildi.
Proje TOKİ ile Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Sosyal 
Yardımlar enel üdürlüğü 
işbirliğinde gerçekleştirildi. 

atandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
projedeki 72 konuta ’ü engelli 
olmak üzere toplam 0 başvuru 
yapıldı. 2 1 planında inşa edilen 

konutlar peşinatsız 100  1 0 TL 
arası taksitlerle ve 270 ay vadeli 
satışa sunuldu.

eleneksel mimarinin 

modernize edildiği bir 
anlayışla tasalanan projenin 
bina cephelerinde su basmanı 
seviyesinde taş kaplamalar, kat 
silmeleri, dekoratif pencereler ve 
söveler kullanıldı.

ahalle konseptli proje ile 
bölge, 2  derslikli ilköğretim okulu, 
sosyal tesisi, dükk nları, camisi, 
meydanı, parkları, peyzajıyla 
nitelikli sosyal çevre imk nı 
sunan, aynı zamanda kente değer 
katacak yeni bir yaşam merkezine 
dönüşüyor.
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 iş y ri il  
 konut satışta

TOKİ, 1  ilde 1 2 iş yeri ile  ilde 17 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

T
OKİ, 1 2 iş yerini  
bin TL’den başlayan 
fiyatlarla satışa sundu. 
Adıyaman Besni, 
Aksaray üzelyurt, 

Bolu udurnu, Diyarbakır 
Kayapınarı, Erzincan Kavakyolu 
- erkez, iresun erkez, Hatay 
Yayladağı, İstanbul Bahçeşehir, 
İzmir Çeşme, Karaman erkez, 
Kocaeli Kandıra, ize erkez, 
Sakarya Sapanca - Taraklı, Sivas 

arkışla - ara, Yozgat Aydıncık, 
onguldak ökçebey, şehirlerinde 

satışa sunulan iş yerlerine yüzde 2  
peşin, 120 ay vade seçeneği ile sahip 
olunuyor.

Adana Yüreğir, Afyonkarahisar 
Dinar, Çorum Alaca Kargı, 

aziantep ehitkamil, Kayseri 
İncesu, Kırıkkale Bahşili, alatya 

erkez, Sivas erkez, Trabzon 
Akçaabat  akfıkebir’de bulunan 
konutlarını ise  yüzde 12, yüzde 
2  peşin, 120, 1 0 ay vade 
seçenekleriyle satın alma şansı 
sunuldu.

RİZE VE KARAMAN’DA 
SATILIK AVM 

TOKİ konut projeleri içinde 
konumlanan iki alışveriş merkezi, 
yüzde 2  peşin ve 120 ay taksitle 
satışa çıkan gayrimenkuller 
arasındaydı.

ize erkez Hamamderesi’nde 
7  konutun bulunduğu kentsel 
dönüşüm alanında 2  bölümden 

oluşan ve  bin 00 metrekare kapalı 
alanı bulunan A , 1  milyon 1  
bin lira muhammen bedelle satışa 
sunuldu.

Karaman Doğukışla adisi 1. 
Etap’ta 1  konutun bulunduğu 
kentsel dönüşüm alanında  
bağımsız bölümlü ve  bin  
metrekare kapalı alana sahip A  
ise toplamda  milyon  bin lira 
muhammen bedelle satışa sunuldu.

ize’de bulunan A ’ye toplu 
teklif alındı... Karaman’da bulunan 
A  için ise  bağımsız bölüme ayrı 
ayrı veya toplu teklif verilebildi.

Açık Artırma 1  Ağustos 2017 
günü TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki 
merkezi ile adisson Blue Hotel işli  
İstanbul adreslerinde gerçekleştirildi. 
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 rk  ankası 
i al si ya ıldı 
Arsa satış idare payı gelinlerinde en yüksek teklif 1 0 milyon TL ile İntaş’tan geldi.

T
OKİ öncülüğünde 
hayata geçirilen 
İstanbul Uluslararası 

inans erkezi’nde 
İ  kamu ayağının 

çalışmaları devam ediyor. Türkiye 
Cumhuriyet erkez Bankası 
TC B  binası için başlayan ihale 

sürecinde son oturum gerçekleşti. 
TOKİ Başkanı Ergün Turan, 

İhalenin son oturumunda, ilk 
oturuma katılan YDA İnş. San. ve 
Tic. A. . ile İntaş Taah. Yapı San. 
Tic. A. .’nin teklif verdiğini söyledi. 

erkez Bankası ihalesinin son 
oturumunu yaptıklarını söyleyen 
Turan; İhalemizin son oturumunda 
YDA inşaat Sanayi ve Ticaret A. . 1 
milyar 72  milyon TL, İntaş Taah. 
Yapı San. Tic. A. , 1 milyar 0 
milyon TL teklif verdi. Arsa Satış 
Karşılığı İdare Payı elirinde en 
yüksek teklifi ise 1 0 milyon TL ile 
İntaş Taah. Yapı San. Tic. A.  yaptı  
dedi.

Yapılan ihalede yüklenicilerden 
teklif aldıklarını söyleyen Turan, 
incelemelerin ardından ihaleyi 
kazanan ilgili yüklenici ile sözleşme 
imzalayacaklarını söyledi.

Arsayı alan şirket, arsa üzerinde 
proje geliştirecek, elde ettiği gelirin 
satışta belirlenen oranını da arsa 
payı olarak TOKİ’ye verecek  diyen 
Turan, Arsa Satış Karşılığı İdare Payı 

elirinde, İntaş Taah. Yapı San. Tic. 
A.  1 0 milyon, YDA İnş. San. e 
Tic. A. . 172 milyon 00 bin TL’lik 
teklif verdiğini söyledi. 

erkez Bankası Hizmet 
Binası’nın 2.bölge 10. parselde yer 
aldığını, 1  bin 0, 1 metrekare ve 

 katlı olup, içerisinde ofis, ticaret 
alanı, otel yer alacağını, söyleyen 
Turan; İnşaatları devam eden 
SPK ve BDDK binaları ile ihalesini 
yaptığımız merkez bankası finans 
merkezimizin kalbi olacak. Yaklaşık 

 milyon metrekare alan üzerinde 
gerçekleştirilecek inans erkezi 

Projesinin 7  bin metrekarelik 
bölümü idaremizce inşa edilecek  
dedi.

İstanbul inans erkezinin 
tamamlanmasıyla fiziki yapısı, 
nitelikli iş gücü ve üstün teknolojik 
altyapısıyla, reel sektörün tüm 
ihtiyaçlarının karşılandığı 
uluslararası bir kurumsal yapıya 
kavuşacağız  ifadelerini kullanan 
Turan; 0 bin çalışan, 2  bin 
ziyaretçi, 11 bin oturan ile günde 0 
bine yakın insan sirkülasyonunun 
oluşacağı bölgede, iş ve alışverişiyle, 
kendi ekonomisini de oluşturan bir 
yerleşime dönüşecek. Dolayısıyla, 
yaklaşık  milyar lira yatırım 
maliyetli bu dev projeyle, İstanbul’a 
şehir içinde şehir; bir finans şehri 
ekleniyor  açıklamasında bulundu. 

erkezin, Türkiye arlık 
onu gibi uluslararası kurumsal 

girişimlerin güçlenmesine katkı 
sağlayacağını vurgulayan Turan; Bu 
sayede ülkemiz, her türlü finansal 
aracın ihraç edilebildiği dünyanın 
önde gelen küresel finans merkezleri 
arasında, deyim yerindeyse, devler 
liginde’ hak ettiği yerini alacak. 
Dolayısıyla TOKİ olarak altyapısını 
gerçekleştireceğimiz bu yatırımla, 
finans piyasalarını devler ligine 
hazırlanıyoruz  diye konuştu.

0 bin çalışan, 2  bin ziyaretçi, 
11 bin oturan ile günde 0 bine 
yakın insan sirkülasyonunun 
oluşacağı bölgede, iş ve alışverişiyle, 
kendi ekonomisini de yaratan bir 
yerleşime dönüşeceğini belirten 
Turan; Dolayısıyla, yaklaşık  
milyar lira yatırım maliyetli bu dev 
projeyle, İstanbul’a şehir içinde 
şehir; bir finans şehri ekleniyor  
dedi.
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BİR YATIRIM ARACI OLARAK 
GAYRİMENKUL VE ÜSTÜNLÜKLERİ

Yazarlar: Bahadır Dalkılıç-Mustafa Aşkın

Türk insanı gayrimenkulü sadece içinde yaşamak için talep 
etmemekte, özellikle geleneksel bir yatırım aracı olarak görüp, 
kaynak aktarma yoluna gitmektedir.
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GAYRİMENKULÜN 
ENFLASYONA KARŞI 
İYİ BİR KORUNMA 
OLMASININ BİR 
NEDENİ DE PEK ÇOK 
TİCARİ KİRALAMANIN 
BELİRLENMİŞ 
ARALIKLARLA, FİYAT 
ENDEKSLERİYLE 
YA DA PİYASAYLA 
İLİŞKİLENDİRİLMESİDİR

İ
nsanoğlunun yaşamsal 
temel ihtiyaçlarını sınıfl ayan 
Maslow’a göre nefes 
almak, yemek, uyumak 
gibi fi zyolojik ihtiyaçlardan 

sonra korunma ve mülkiyet edinme 
(güvenliği) gelmektedir. Dolayısıyla 
temelde barınma giderek daha da 
önem kazanmış sadece dış dünyadan 
gelebilecek tehlikelere karşı bir 
korunma mekânı olmanın ötesine 
geçerek zamanla ‘yatırım’ amaçlı 
da kullanılır olmuştur. Toprağa 
bağlı üretim tarzı trampa (takas) 
ekonomisi ve giderek büyüyen 
kentler taşınmaz kavramına belli 
bir süre içinde daha farklı anlamlar 
yüklemiş, gerek reel sektör gerekse 
fi nansal piyasalarda buna göre 
şekillenmiştir.

Gayrimenkulün yatırım olarak 
cazibesi ilk başlarda, toprak 
konusundaki bazı psikolojik 
nedenlerden kaynaklanmıştır. 
Bu etkenler bir yana, şehir 
merkezlerinin gelişmesi, artan 
-ipotek sermaye arzı, liberalleşen 
kredi politikaları ve cazip 
vergilendirme stratejileri gibi 
1950 ve 1960’larda pekiştirilen 
pek çok ekonomik nedenler de 
başta Amerika’da olmak üzere 
gayrimenkulün aranan bir yatırım 
alternatifi  olmasına yol açmıştır. 
Gayrimenkul yatırımlarının 
yararlarını şu şekilde sınıfl andırmak 
mümkün olmaktadır:  

1. GAYRİMENKULÜN GERÇEK 
DEĞERİNİN ARTMASI

Gayrimenkul piyasası, üç önemli 
alt bölüme ayrılmaktadır: 
• Toprak
• Kullanım varlıkları
• Yatırım varlıkları. 

Tüm alt piyasalar zaman içinde 
değer kazancı ya da kaybı elde 
ederler. İyi konumdaki bir arsanın 
sınırlı miktardaki arzına karşılık 
piyasadaki talep baskısı, arsanın 
ve binanın zaman içinde değer 
kazanmasına neden olmaktadır. 
Değer kazanmanın miktarı, malın 

konumu, alış fi yatı, alternatif 
kullanımları ve tüm bu kullanımlar 
için piyasadaki genel talebin bir 
fonksiyonudur. Bu değer artışı 
enfl asyon oranını ne kadar aşarsa, 
mal varlığı o kadar gerçek anlamda 
değer kazanmış olur.

2. ENFLASYONA KARŞI 
KORUNMA

Gayrimenkulün diğer bir 
avantajı, öngörülemeyen enfl asyona 
karşı koruma sağlamasıdır. Eğer 
piyasa sıkışık ise, kiralar yeni inşaat 
maliyetini aşabilmektedir. Eğer 
piyasada arz fazla ise, kiralar daha 
düşük olmaktadır. Ancak genellikle 
yeni binalar üzerinden alınan 
kiralar, yeni maliyetlerle orantılı 
olacak şekilde belirlenmektedir. 

Eski binaların getirileri genelde 
yeni binaların getirilerini izlemekte 
ancak bu eski bina kiralarının yeni 
binalarla aynı olacağı anlamına 
gelmemektedir. Her ne kadar bu 
fark bazı piyasalarda ortaya çıksa da, 
eski ve yeni bina kiraları arasında 
genellikle zaman içinde sabit bir fark 
olmaktadır.

Gayrimenkulün enfl asyona 
karşı iyi bir korunma olmasının 
bir diğer nedeni de pek çok ticari 
kiralamanın belirlenmiş aralıklarla, 
fi yat endeksleriyle ya da piyasayla 
ilişkilendirilmesidir.

Son faktör ise işletme 
giderlerinin kiracı tarafından 

karşılanmasıdır. Tüm bu unsurların 
birleşimi, fi yat düzeyindeki 
değişmelere, kiralama tekrarının 
getireceği bir gecikmeye 
rağmen gayrimenkule adapte 
olma yeteneğini kazandırır. 
Gerçekten enfl asyona karşı 
korunma taşınmazın bünyesinde 
bulunmaktadır.

Ülkemizde 2001 krizine kadar 
yaşanan yüksek enfl asyonist 
dönemde bile gayrimenkul 
getirilerinin son derece tatminkâr 
olduğu unutulmamalıdır. 2001’den 
sonraki dönemde hızla gerileyen 
enfl asyon ve faiz oranları göz 
önüne alındığında en fazla reel 
getiriyi (enfl asyondan arındırılmış) 
gayrimenkulün sağladığı rahatlıkla 
söylenebilir.

3. NAKİT GELİRİ
Gayrimenkul gerçek değer 

artışı ve enfl asyon korumasının 
yanı sıra nakit getiri sağlayan 
bir yatırımdır. Nakit getiri, mala 
eklendiğinde (değer kazanma), ya 
da çıkarıldığında (değer kaybetme) 
toplam getiriyi oluşturmaktadır. 
Gayrimenkulün elde tutulduğu 
dönemdeki enfl asyon oranı 
çıkarılarak, yatırım üzerindeki 
gerçek toplam getiriyi belirlemek 
mümkün olmaktadır. Türk insanı 
gayrimenkulü sadece içinde 
yaşamak için talep etmemekte 
özellikle geleneksel bir yatırım aracı 
olarak görüp kaynak aktarma yoluna 
gitmektedir.



4. AZALAN GELİR 
BELİRSİZLİĞİ/DEĞİŞKENLİĞİ

Gayrimenkul yatırımları 
gelirlerinin menkul kıymet 
yatırımları gelirlerinden daha az 
değişken olduğu saptanmıştır.

Kiracının kredisini 
değerlendirmek mümkün 
olduğundan ve kira dönemi 
boyunca ödemeler tahmin edilebilir 
olduğundan, gayrimenkul gelir 
akımının şirket karından daha az 
değişken olması gerekmektedir. 
Gelir getiren varlık genelde gelir 
akımları toplamı kadar bir fi yattan 
satılacağından piyasa fi yatının 
da daha az değişken olması 
beklenmektedir.

5. SİSTEMATİK RİSKİN 
AZALTILMASI

Gayrimenkul fi yatları diğer 
menkul kıymet fi yatları ile ters 
yönde hareket etmektedir. Bunun 
anlamı hisse senetlerinin değeri 
arttığında gayrimenkul fi yatlarının 
azalması veya tam tersi durumda 
gayrimenkul fi yatlarının artmasıdır. 
Gayrimenkullerin hisse senetleri 
portföylerinde yer alması bu ters 
hareketleri azaltacak ve portföyün 
sistematik riskini azaltacaktır.

Artık fi ziki olarak gayrimenkule 
yatırım yapmak gerekmemektedir. 
Gayrimenkul sertifi kaları, 
ipotek senetleri ve benzeri 
araçlarda portföy çeşitlemesi için 
kullanılabilmektedir.

6. FİNANSAL KALDIRAÇ
Gayrimenkul yatırımlarının en 

önemli avantajları, yabancı kaynak 
kullanımı yoluyla fi nansmanının 
yapılabilmesi, yani kaldıraç 
oluşturabilmesidir. Kaldıraç yoluyla 
borçlanılan fonlar yardımıyla öz 
kaynak getirisi artabilmektedir. 
Kaldıracın büyüklüğü, borcun 
toplam içindeki oranına ve 
gayrimenkul projesinin getirişine 
bağlıdır. Genellikle kaldıracın 
büyüklüğü borç alınan kaynakların 
ve projenin senelik getirilerin 
indirgenmesi yoluyla hesap 
edilmektedir. Eğer borçlanma 
maliyeti gelirden daha düşük ise 

pozitif kaldıraç, yüksekse negatif 
kaldıraç söz konusudur.

7. VERGİ AVANTAJLARI
Gayrimenkuller üzerinde diğer 

yatırım araçlarına göre daha çok 
vergi muafi yeti bulunmaktadır. 
Bu durum kendiliğinden projenin 
getirişini diğer yatırım araçlarına 
göre göreceli olarak arttırmaktadır.

8. AMORTİSMAN
Bugün gayrimenkullerde en 

önemli vergi avantajı amortisman 
ayrımı nedeniyle oluşmaktadır. Cari 
yıl amortismanları harcamaları 
arttırıp vergi konusu geliri 
azaltmaktadır. Amortisman sadece 
bir muhasebe uygulaması olması 
nedeniyle herhangi bir nakit çıkışı 
gerektirmemektedir. Özellikle 
kurumsal taşınmaz alımları bu 
konuda önemli ölçüde avantaj 
barındırmaktadır.

9. SERMAYE KAZANÇLARI
Birçok ülkede 

gayrimenkulün değer artışlarının 
vergilendirilmemesi veya vergi 
oranlarının düşük olması 
gayrimenkulü diğer yatırım 
araçlarına göre daha cazip 
kılmaktadır.

10. GELENEKSEL USULDE 
BİR YATIRIM ARACI OLMASI

Ülkemiz özeline baktığımızda 
fi nansal sistem içinde yatırım 

yaparak fonlarını değerlendirmek 
istemeyen yatırımcılar ile inançları 
gereği bazı yatırım araçlarını tercih 
etmeyen kişiler için gayrimenkul ve 
buna bağlı menkul kıymetler önemli 
yatırım alternatifi  olmaktadır.

Görüldüğü gibi gayrimenkul 
piyasalarında zaman zaman 
gerçekleşen dalgalanmalar, iyi bir 
yatırım aracı olmasından dolayı 
trendi hep yukarıda olmuştur. Bu 
nedenle yatırımcıların özellikle orta 
ve uzun vadeli yatırımları açısından 
gayrimenkul yatırımı her zaman 
tercih edilen bir fi nansal araç 
olmuştur. 

Yazımızı eski ABD Başkanı 
Franklin D. Roosevelt’in ünlü sözü 
ile bitirelim; 

“Gayrimenkul ne kaybolur 
veya çalınır ne de alıp götürülür. 
Aklıselim ile satın alınan, tamamı 
ödenen ve makul özenle yönetilen 
dünyanın en güvenli yatırımıdır.”
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Bölge

la
Türkiye’nin turizm cenneti uğla, her yıl ,  
milyona yakın turiste ev sahipliği yaparak ülke 
ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

T
opraklarının büyük kısmı Ege Bölgesi’nde olan 

uğla’nın küçük bir kısmı da Akdeniz Bölgesi’nde 
yer alıyor. Her iki denize de kıyısı olan bir üney Ege 
ili olan uğla, kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda 
Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu; 
güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile 

çevrili. Ayrıca toplam uzunluğu 1. 00 km’ye yaklaşan deniz kıyıları ile 
uğla, Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip ili.

TURIZM 
CENNETI 
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Bölge
Akdeniz iklimi etkisinde olan 

uğla’da maksimum-minimum 
sıcaklık değerleri, nemlilik, yağış 
miktarı ve hakim rüzgar yönleri 
yerel coğrafi koşullara göre değişir. 

etrekareye 1.000 mm’den 
fazla yağış alan uğla, orman 
oranı bakımından Türkiye’nin 
en zengin olan illerinden bir 
tanesidir. Ancak, yağışların büyük 
çoğunluğu kış mevsiminde düşer 
ve yaz kuraklığı belirgindir. 

uğla ekonomisini büyük 
ölçüde turizm ve tarım karşılar. 
Enerji ve madencilik tesisleri de 
bir diger dikkat çeken ekonomik 
faaliyetlerdir. Bodrum, armaris 
ve ethiye gibi dünyaca ünlü 
destinasyonlarında bir nevi 
uluslararası marka haline 
gelmiş Datça, Köyceğiz, ilas, 
Seydikemer gibi ilçelere sahip 
olan uğla, Dalyan, lüdeniz, 
Kayaköy, Akyaka, Saklıkent, 
Kelebekler adisi, Sedir Adası 
gibi seçkin turizm alternati erine 
sahip.

1. 00 km’ye varan kıyı şeridi 
ve mavi bayraklı plajları ile tam 
bir turizm cenneti olan uğla’daki 
turizm sektörü, yıllık ortalama ,  
milyona yakın yabancı turist ile on 
binlerce kişiye istihdam olanağı yanı 
sıra, doğrudan ve dolaylı alışveriş 
içinde olduğu diğer sektörlere ticaret 
hacmi oluşturmakta ve önemli 
miktarda döviz geliri sağlamaktadır.

uğla’nın tarımsal ürünleri de 
çeşitlidir. zellikle armaris çam 
balı ile ünlü olup Dünya Çam Balı 

retiminin Başkenti’ olarak bilinir. 
lkemizde üretilen çam balının 

yüzde 0’ı bölgeden sağlanmaktadır. 
Deniz Kültür Balıkçılığı üretiminde 
Türkiye’de birinci sırada olan ilde, 
zeytincilik de gelişmiş olup, yağlık 
zeytin alanında Türkiye’de ikinci 
sıradadır. Ortaca, ethiye, Dalaman 
ve Dalyan ilçelerinde ise yaygın bir 
şekilde narenciye tarımı portakal, 

ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN ÇAM BALININ %90’I 
MARMARİS’TEN SAĞLANMAKTADIR.

limon, mandalina, greyfurt  
yapılmaktadır.

 Ulaşım olanakları açısından 
da zengin bir altyapıya sahip olan 

uğla, Dalaman Havalimanı ve 
ilas-Bodrum Havalimanı ile iki 

ayrı havalimanına, Bodrum’da 
Bodrum, Turgutreis, Yalıkavak 
ve antarburnu Limanları; 

armaris’te armaris ve Bozburun 
Limanları; ilas’ta üllük Limanı; 

ethiye Limanı ve Datça Limanı 
olmak üzere de toplam  liman ve 
deniz hudut kapısına sahip.

İzmir’e hemen hemen günün 
her saatinde; İstanbul’a sabahtan 
gece yarısına kadar birçok 
saatte; Antalya, Aydın, Denizli 
gibi komşu illere günün birçok 
saatinde; başta Ankara olmak 
üzere yurdun birçok yöresine 
ise her gün çok sayıda otobüs 
seferleri bulunuyor.
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TARİHİ
Bölgeyle birlikte uğla tarihinin 

de  .000’li yıllara kadar 
uzandığı bilinmektedir. Bölgeye, 
ilk çağlarda Karyalılar yerleştiği 
için -  . 00 yıllarında gelen 
kavimlere önderlik etmiş Kar’ isimli 
bir komutandan esinlenerek - Karya 
Caria  adı verildiğine dair bazı 

kaynaklarda bilgiler mevcuttur. 
Bu bölgeye ilk yerleşenlerin 

Hititler olduğu, ilin bilinen tarihinin 
Hititler ile başladığı ve bu bölgeye 
Lugga adını verdiklerinden söz 
edilmektedir. Antik Çağ’da Anadolu 
coğrafyasında devlet kurmuş önemli 
uygarlıklardan biri olan Hititler 
veya Etiler’in  2.000 yıllarında 
Anadolu’ya göç ederek yerli Hatti 
beylikleri üzerinde hakimiyet 
kurdukları bilinmektedir. uğla’da 
ilk yerleşimin Karyalılar’a kadar 
geriye gittiği söylenebilir.

Bugünkü coğrafyada kuzeyde 
Söke, Aydın, azilli üzerinden 
başlayıp güneyde Dalaman Çayı’nın 
denize döküldüğü yerde biten bölge, 
çağlar boyunca Karya Caria  olarak 
anılmış; kuzeyde Lidya Lydia , 
güneyde Likya Lycia  ve Anadolu 
içlerinde de rigya Phrygia  
hükümdarlığı altındaki bölgelere 
komşu olmuştur.

 
TÜRK EGEMENLİĞİ ÖNCESİ

 2.000 sonlarından itibaren 
üneybatı Anadolu’da varlıkları 

bilinen ve Karya uygarlığını kurmuş 
kavim olan Karyalılar’ın başkentleri 
başlangıçta ylasa ilas  iken, 

 . yüzyılda ausolus tarafından 
Halikarnas’a Bodrum  taşınmış, 
ancak ylasa önemini korumuştur. 
Yaklaşık olarak bugünkü Büyük 

enderes ehri ile Dalaman Çayı 
arasındaki bölgeye denk gelen 
yayılma alanlarında çok sayıda köy 
ve mezra türü yerleşimin bir araya 
gelerek oluşturduğu federasyonlar 
etrafında örgütlenmişlerdir.

Yaklaşık olarak  1.1 0’den 
 ’e kadar bağımsızlığını 

muhafaza eden Karyalılar, özellikle 
başlangıçta denizcilikle uğraştılar. 
Kıyılarda Helenistik kolonilerin 
kurulmaya başlamasından sonra 

da, Karya hakimiyeti ve kültürü 
iç bölgelerde devam etmiş; 
bu dönemde ylasa ilas , 
Stratonikeia Eskihisar Yatağan , 
dyma Akyaka Ula  gibi gerçek 

anlamda Karya kentleri; yine 
ylasa, Labranda, Kyramus, 

gibi Karya kült merkezleri ortaya 
çıkmıştır.

 Bölge sırasıyla;   
yılında Halikarnassos Bodrum 
ve civarı  akedonya Kralı 
Büyük İskender’in,  1 ’da 
Bergama Krallığı’nın,  1 ’te 

oma İmparatorluğu’nun, ’te 
oma İmparatorluğu’nun ikiye 

ayrılmasıyla da Doğu oma Bizans  
İmparatorluğu’nun hakimiyetine 
girmiş. Türklerin eline geçmesi Uç 
Beylerden enteşe Bey tarafından 
12 ’de gerçekleşmiştir.

TÜRK HAKİMİYETİ
7. yüzyıldan beri İslam 

dünyasının ilgisini çekmeye 
başlayan Anadolu, Selçuklu 
İmparatorluğu’nun 1071 alazgirt 

aferi’nden sonra Türklerin 
egemenliğine geçti. uğla 
bölgesinin Selçuklular döneminde 
Türk ve İslam topluluklarına 
yaylak ve otlak durumuna geldiği 
ve enteşe Beyliği’nden çok önce 
yöreye Türkmen boylarının yerleştiği 
hususu tarihçiler tarafından 
belirtilmektedir.

1220’li yıllardan beri devam eden 
oğol istilası, Türk topluluklarını 

Küçük Asya’ya Anadolu’ya  doğru 
göçe zorluyordu. Anadolu’da 
Selçuklu Devleti, doğudan gelen 

oğol istilaları ile alttan alta 
oyuldu. 12 0’lı yıllardan itibaren 
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bölgenin eski hakimi Bizanslılar, 
Karya ülkesine yeni gelmeye 
başlayan İslam-Türk unsurlarla 
tanışmaya başladılar. zellikle 
Denizli- ethiye arasında uzayan 
geniş yaylak ve otlaklar, enteşe 
Bey’den önce gelip, yöreyi yurt 
edinen gezgin Türkmen obaları ile 
dolmuştur.

Selçuklu Devleti Anadolu’yu 
iskan politikası çerçevesinde, 
özellikle oğol zulmünden 
kaçarak doğudan gelen Türk 
boylarını Batı Anadolu’nun uç 
bölgelerine yerleştiriyorlardı. 

enteşe Bey’in kumandasındaki 
Türkler de Karya’ya, bugünkü 

uğla bölgesine yerleştirildi. Bu 
arada oğol baskısının etkisiyle 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
nüfuzunun günden güne azalması, 
uçlardaki bu Türk unsurlara 
geniş bir hareket serbestliği 
vermekteydi. itekim, enteşe 
Bey idaresindeki Türkmenler de, 
12 1’den sonra uğla çevresinde 
fetihlere girişerek, bölgeye daha 
sağlam bir şekilde yerleşmeye 
başladılar. 

127  yılında, Bizans 
İmparatoru . ikhail 
Palaiologos’un oğlu Andronikos, 

uğla’yı büyük bir ordu ile 
kuşatır ancak alamaz. Aydın ve 

üzelhisar kalelerini tahkim 
etmekle yetinip geri dönmek 
zorunda kalır. Onun dönüşü ile 

harekete geçen enteşe Bey, kısa 
sürede Aydın ile üzelhisar’ı kuşattı. 
12 2 . Böylece Türkler, enderes 

havzasına ve Karya’ya tamamen 
h kim oldular.

Bazı kaynaklarda, enteşe 
Bey’in 12  yılında Aydın-

üzelhisar’da Taralleis Savaşı olarak 
bilinen gaza olayı sonrasında Karya 
topraklarına girdiği yazılmaktadır.

enteşe Bey Karya’nın 
içlerine doğru ilerledikçe, Bizans 
nüfusunun önemli bölümü kıyılara 
ya da adalara kaçtı. Yörede kalan 
Bizans nüfusunu Türkleştirip 
İslamlaştırdıktan sonra, yeni 
fethedilen ve nüfusu büyük 
ölçüde azalan Karya topraklarına 

ermiyanoğulları boylarından 
topluluklar istedi. Bu isteği uygun 
görülerek yeni fethedilen Karya 
topraklarına çok sayıda topluluk 
gönderilmeye başladı. Böylece, 
yörenin ilk nüfusu ermiyan 
Türklerinden oluştu. Karya adı 
bırakıldı; yöreye fatihinin adı olan 

enteşe’ verildi.
Bölgedeki bu ilk Osmanlı 

hakimiyeti geçici olmuş; enteşe, 
1 02’de Çubuk aferi’nden sonra 
Timur’un hakimiyetine girmiş ve 
22 yıl daha bağımsız kalmış; 1 2  
yılında atih Sultan ehmet’in 
babası . urat tarafından kesin 
olarak Osmanlı topraklarına 
katılmıştır. Kentin siyasi önemi 
Osmanlı devrinde daha da artar.

KURTULUŞ MÜCADELESİ
 . Dünya Savaşı’ndan yenik 

çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun 
toprakları İtilaf Devletleri 
tarafından paylaşılınca, uğla 
11 ayıs 1 1  tarihinde İtalya 
tarafından işgal edildi. 

Anadolu’nun işgali sırasında 
uğla’da Kocahan itingi 

düzenlenmiş ve tüm Anadolu 
şehirleri gibi uğla’nın da 
bu işgallere direneceği ilan 
edilmiştir. Bunun üzerine kentte 

üdafaa-i atan Cemiyeti, uğla 
Serdengeçtiler üfrezesi, uğla 
Kuvayi illiyecileri gibi direniş 
komiteleri kurulmuştur. 1 20’de 
Ankara’da açılan 1. Dönem 
meclisine  milletvekili gönderen 
kent, İtalyanların kentte fazla 
etkin olmamasından yararlanarak 

enderes boyunca başlayan Yunan 
işgaline karşı kurulan direniş 
faaliyetlerine katılmıştır. Ege’de 

7. Tümen’den kalanlarla birleşen 
gönüllüler, Aydın çarpışmalarında 
düşmana ağır kayıplar 
verdirmişlerdir. Ege illeri arasında 

uğla işgal sırasında en fazla şehit 
veren il olmuştur. Anadolu’daki 
durumun kötüye gittiğini anlayan 
İtalya, 2. İnönü aferi kazanıldıktan 
sonra ülkesindeki iç siyasal 
dalgalanmalarını öne sürerek 

 temmuz 1 21’de uğla’dan 
ayrılmıştır.

Kaynak  uğla Belediyesi
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ÇÖKERTME 
KEBABI
Özellikle 
Bodrum’la 

zdeşleşmiş 
olan bu kebap, 
in e ik çıtır 
çıtır patatesler  dana etinin ve süzme yogurt 
ile oldukça lezzetli bir tada sahip  Sarmısağı 
d vün ve süzme yoğurt ile karıştırın  Patatesleri 
rendeleyin ve kurutun  Kızgın yağda kızartın  
Kevgirle patatesleri alın  Bir tabağa yerleştirin  
Üzerine süzme yoğurdu d kün  Bir tavada 
tereyağını eritin ve tuz ekleyerek bekletin  
Etleri pişirin  Parmak patates şeklinde kesin ve 
ılık bekleyen tereyağının içine atın  Baharatları 
da ilave ederek  dakika pişirin  Etleri süzme 
yoğurdun üstüne yerleştirin  

AHTAPOTLU 
PILAV 
Ahtapotu 
d verek 
temizleyip  
haşlayın  
Küçük 

parçalar halinde doğrayıp  az yağda kavurun  
Kalan zeytinyağında pirin i kavurun  Ahtapotun 
haşlama suyunu  tuz ve karabiberini koyun  
Ahtapotları içine ekleyip pişirin  Pilav 
demlendikten sonra servis yapın

DÖŞ DOLMASI
Eğer ori inaline 
sadık kalmak 
istiyorsanı 
onu taş fırında 
yapmanız 
gerekiyor  D ş 
dolmasının zelliği oğlak eti ve iç yapısından 
geliyor  İçine iğer ya da isteğe g re kuşbaşı et 
de dahil olabiliyor  Kaburga dolması olarak da 
bilinen d ş dolması evlerde eskiden Kurban 
Bayramı  Hıdrellez düğün gibi nemli günlerde 
yapılırmış

KEŞKEK
Her y renin kendi 
usulüne gore bir 
keşkeki vardır  
Keşkek  Muğla nın 

da olmazsa olmaz lezzetlerinden biridir  Muğla 
usulü keşkekte buğdaya oğlak  dana ya da 
tavuk eti eşlik ediyor  Damak zevkinize g re 
seçe eğiniz ete kırmızı biberli ve zeytinyağlı sos 
da eşlik edebiliyor  Keşkek Ege de zellikle k y ve 
kasabalardaki düğünlerde
büyük kazanlarda pişirilir

KABAK ÇIÇEĞI 
DOLMASI
Kabak çiçeği 
dolması 
oldukça 
zahmetli bir 
yemektir  
Bunun nedeni olarak  kabak çiçeklerinin her 
zaman olmaması ve sabah açıkken akşam 
kapanmasını sayabiliriz  Bu yüzden kabak 
çiçeklerini sabah açıkken toplamak ve iç har ını 
hazırlayıp içlerini doldurmak gerekiyor  Kabak 
çiçeği dolması Ege b lgesinde ve Girit te çok 
sevilerek yeniliyor  Kabak çiçeği dolması için 

n e kabak çiçeklerinin içi çıkarılır  İç malzemesi 
karıştırılıp kabak çiçeklerinin içi doldurulur  

KAYA KORUĞU SALATASI
Deniz kerevizi olarak da bilinen kaya koruğu  
deniz kenarlarında yetişen bir bitkidir  

n e bu bitkilerin toplanması gerekiyor bu da 
biraz zahmetli bir işlemdir
Toplanıp evlere girin e de hem taze taze hem de 
salamura yapılarak tüm yıl yenebiliyor  Ege de 
tüketilen salatası için onu sarımsak  sirke  limon 
ve zeytinyağıyla bir araya getirmek gerekiyor
Kaya koruklarının kalın saplarını koparın  bol 
suda yıkayın  Kaynar su içine atıp  dakika 
haşlayın  Renklerini korumak ama ıyla pişenleri 
soğuk su içine alın  Sonra süzgeçte sularını 
süzdürün  Kapya biberi ve soğanları küçük küçük 
doğrayın  Sarımsakları tuzla d vün
Geniş bir kapta tüm malzemeleri harmanlayın  
En son üzümler ile süsleyin

LOKMA
Bir çeşit hamur tatlısı olan lokma aynı zamanda 
bir sokak lezzeti olarak tüm Türkiye ye yayılmıştır  
Küçük yuvarlak hamurların kızartıldıktan sonra 
şerbet ya da balla buluşmasıyla ortaya çıkar  
Ege de bir gelenek olarak nemli günlerde 
dağıtılır  Hazır lokmalarla kolay a hazırlaya ağınız 
bu tatlının şerbeti için  toz şeker ve suyu derin 
bir ten ereye aktarın  Aralarda karıştırarak  orta 
ateşte koyu bir kıvam alana kadar kaynatın  
Limon suyunu da ekleyip   dakika daha 
kaynattıktan sonra o aktan alın ve soğuması için 
bir kenarda bekletin
Pişen lokmaları bekletmeden  soğumuş şerbetin 
bulunduğu ten ereye aktarın  Şerbeti içine 
çekmesi için  dakika kadar beklettikten sonra 
servis edin

OĞLAK YAHNI
Oğlak yahni  
hem et hem 
de sulu yemek 
severler 
tarafından 
oldukça sevilir  Kemikli oğlak eti kullanılarak 
hazırlanan bu yahniyi dilerseniz dana ya da 
kuzu etini de ter ih ederek yapabilirsiniz  Odun 
ateşinde pişen oğlak etli soğanlı yahni için n e 
eti iri parçalar halinde doğruyoruz  Ardından 
yıkayıp ten ereye koyuluyor
Eti o ağa koyuluyor  Et suyunu salıp  parmak kadar 
suyu kalın a içine  adet kuru soğanı doğranıp 
ekleniyor ve karıştıralıyor  Etle soğan kavrulurken 
 parmak kadar suyu kalın a o aktan indiriliyor  

Ayrı bir tavaya sıvı yağı  salçayı  defne yaprağını 
ve sarımsak eklenerek  soğanların kabukları 
soyuluyorç  Bütün halde soğanları da tavaya 
ekleyerek kavruluyor  Kavrulan soğan ve salça 
karışımının içine yemeğin suyundan da eklenerek 
bir taşım kaynadıktan sonra tavadakileri soğan ve 
salça karışımını ten eredeki etlere ekleyip ten ereyi 
tekrar o ağa alınıyor  Kaynayan yemeğin içine  su 
bardağı kaynar su eklenerek tuzunu da ilave ettikten 
sonra kısık ateşte pişiriliyor  

ZENGIN EGE MUTFAĞI uğla’da ne yenir?
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MUĞLA’DA MUTLAKA GÖRMENIZ GEREKEN YERLER

BODRUM KALESİ / BODRUM 
SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ
Bodrum Kalesi, 1 0 -1 22 yılları 
arasında Saint ean övalyeleri 
tarafından üç tarafı denizlerle 
çevrili kayalık bir yarımada 
üzerinde, iki liman arasında inşa 
edilmiştir. Kalenin yapımında, 
depremle yıkılmış olan dünyanın 
yedi harikasından ausoleion’un 
taşlarının kullandığı biliniyor. 
Kalede, ransız, İtalyan, İngiliz, 
Alman ve İspanyol Yılanlı  kuleleri 
bulunmaktadır. odos Adası 
1 22 yılında Türkler tarafından 
alındıktan sonra, şövalyeler Bodrum 
ve çevresini  Ocak 1 2 ’te terk 
etmişlerdir. 1 ’den itibaren 
hapishane olarak kullanılan Kale, 

ransız ve İngilizlerin . Dünya 
Savaşı sırasında 2 -2  mayıs 1 1 ’de 

bombalamalarından bazı bölümleri 
yıkılmıştı.

ünümüzde Bodrum Kalesi içinde, 
Bodrum Sualtı Arkeoloji üzesi 
yer almaktadır. Türkiye’nin tek, 
dünyanın ise en önemli sualtı 
arkeoloji müzelerindendir. 1  
yılında Avrupa’da Yılın üzesi 
yarışmasında zel vgü’ ödülünü 
almış olan müzede, sualtı kazı ve 
araştırmalarından gelen eserlerin 
yanı sıra Bodrum ve çevresindeki 
kazı ve araştırmalardan ele geçen 
eserler de sergilenmektedir.

LİKYA KAYA MEZARLARI 
(DALYAN)
Yolu Dalyan’a düşen her turistin 
fotoğraf çekmek için durduğu, 
kayalara oyulmuş onlarca 
kral mezarının bulunduğu 
bölge Kaunos antik kentidir. 

anzaraya doğru konumlanan 
mezarlık alanı içinde farklı 
tipte mezarlar yer alır. Yüksek 
kayalara oyulan kaya mezarları 
bugün Dalyan’ın simgesi haline 
gelmiştir. ezarların, Likya tipi 
kaya mezarları olmasının sebebi 
bölgenin Karya-Likya sınırına 
olan yakın mesafesidir.

KAYAKÖY (FETHİYE)
 bin yıllık bir tarihe sahne olan 

Kayaköy, uğla’nın ethiye 
ilçesinde yer alıyor. Bölge . 
Derece kentsel ve arkeolojik sit 
alanıdır. Bölgede, çoğu harabe 
halde olan, 00 konut, 2 kilise, 

 şapel, okullar, hastaneler, 
kütüphane ve zanaat atölyeleri 
bulunuyor.

KNİDOS ANTİK KENTİ (DATÇA)
Demokrasinin ilk örneklerinin 
yaşandığı, çağının modern kenti 
Knidos, antik çağın en önemli ticaret, 
sanat ve kültür kenti. 
Büyük enderes vadisi, Dalaman 
çayı, Ege Denizi ve batıda Babadağ, 
Bozdağ ve Honaz Dağı içinde kalan 
bölge Karia toprakları olarak geçer. 

AKBÜK KOYU
ökova Körfezi’nin en güzel tatil 

bölgelerinden biri olan Akbük 
Koyu, sakinliği ve tertemiz sularıyla 
meşhur. Koy, ökova Körfezi’nin 
kuzeyinde yer alıyor ve il merkezine 

 kilometre uzaklıktadır. Aynı 
zamanda Akbük’te Karia Antik 
Kenti’ni ve Keramos kalıntılarını 
gezebilirsiniz.

KURŞUNLU CAMİ
Esseyyid uc edd n tarafından 
1 ’te yaptırılan cami, 1 ’te 
gördüğü tamir sırasında kubbesi 
kurşunla kaplanınca, Kurşunlu 
Cami adıyla meşhur oldu
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MARMARİS KALESİ VE 
MARMARİS MÜZESİ 
(MARMARİS)

armaris Kalesi’nin ilk olarak 
İyonlar döneminde . . 10  
yapıldığı ve Büyük İskender 
döneminde yenilendiğine inanılıyor. 

armaris Kalesi, Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde, 1 22 odos 
seferi öncesinde tekrar yenilenmiş 
ve genişletilmiş. .Dünya Savaşı’nda 
zarar gören Kale, 1 70’lere kadar 
barınma alanı olarak kullanılmış. 
Kalede toplam 1  adet oda, bir 
çeşme ve ark bulunuyor. Kale 
1 0-1 0 yılları arasında 
restore edilerek, 1 1 yılında 
müze haline getirildi. armaris’e 
hakim bir konumda yer alan kale, 
manzarasıyla da dikkat çekiyor.

AMOS (MARMARİS)
Tepenin üstüne yer alan antik kent 
Amos’ta güneşin doğuşu ve batışını 
izlemek ayrı bir keyif. ünümüze 
kadar kazı çalışması yapılamayan 
Amos Antik Kenti’ndeki tiyatroya iki 
ayrı kent suru aşılarak geliniyor.

EUROMOS (MİLAS)
Euromos Antik Kenti, ilas’a 
yaklaşık 12 km mesafededir. 
Büyük İskender’in fethinden 
sonra Euromos akedonya, 

ısır ve Suriye kralları arasında 
el değiştirmiştir. Kent,  201-
1  yılları arasında akedonya 
Kralı . Philippos’un denetimine 
girmiş ve kentin adı Philippoi 
olmuştur.  1  Apameia 
Anlaşmasıyla Karia’nın 
geri kalanı gibi Euromos 

odoslulara devredilmiştir. 
oma İmparatorluk Çağı’nda 

gelişen ve bağımsız bir kent olan 
Euromos, Bizans Dönemi’nde 

ylasa piskoposluğu içerisinde 
varlığını sürdürmüştür. Kentte, 

eus Lepsynos din mekanı, 
kuzey ve güney nekropolleri, 
agora, tiyatro, hamam, surlar 
ve şapel görülebilecek başlıca 
kalıntılardır. Söz konusu 
kalıntılardan eus Lepsynos 
din mekanı, Anadolu’daki en iyi 
korunmuş dini mekanlardan biri 
olması itibarıyla dikkat çeker.

LAGİNA (YATAĞAN) 
uğla ile Bodrum arasındaki 

karayolu üzerinde, 
karayolundan  km. 
içeride bulunan antik kent, 
Karialılar için, kutsalmış. 
Ayışığı tanrıçası Hekate’ye 
atfedilen bir dini mekan da 
bulunmaktadır. Dini yapı, 

. 0 yılında, Partlar  
tarafından yağmalanmış. Son 
yıllarda yapılan çalışmalar 
ortaya koymuştur ki, aslında 
Lagina 11 km uzağında 
bulunan Stratonikeia kentinin 
kutsal alanı olarak inşa 
edilmiştir. 

TELMESSOS ANTİK 
TİYATROSU (FETHİYE)
Likya  Karia sınırında bir 
kıyı kenti olan ethiye’nin 
antik çağdaki ismi ise 
Telmessos’tur. Kurulduğu 
günden, günümüze kadar 
yerleşimin, kesintisiz olarak 
sürdürüldüğü tek merkez 
durumundaki Telmessos antik 
kentinin tarihi . . . binlere 
kadar gitmesine rağmen 
bunu kanıtlayacak belgelere 
henüz ulaşılamamıştır. 
Tiyatro, Helenistik dönem 
özelliklerini yansıtmasına 
rağmen günümüze ulaşan 
kalıntılar daha çok oma 
dönemine aittir. Tiyatro 

.S. .  . yüzyılda arenaya 
dönüştürülmüştür.ULU CAMİ

enteşeoğullarından İbrahim 
Bey tarafından 1 ’de 
yaptırılan cami, en eski Türk 
eserlerinden de biri. Aynı zaman 

uğla’nın en büyük camisidir.
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A Ğ U S T O S E Y L Ü L  A K T I V I T E L E R I

EMLAK 
KONUT

. İ TAN UL İENALİ
Elmgreen  Dragset’in küratörlüğünde 16 Eylül-12 Kasım 
2017 tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek olan 
‘iyi bir komşu’ başlıklı bienalde, 32 ülkeden 55 sanatçının 
ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri 
sergilenecek.
15. İstanbul Bienali, İstanbul Modern, Galata Özel Rum 
İlköğretim Okulu, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa 
Hamamı gibi daha önce de İstanbul Bienalleri’ne ev 
sahipliği yapan mek nların yanı sıra Cihangir’deki ARK 
Kültür ile Asmalımescit’te yer alan Yoğunluk Sanatçı 
Atölyesi gibi konut özelliği taşıyan mek nlara yayılacak. 
Türkiye’den 10 sanatçının işlerinin yer alacağı bienal için 
30 sanatçı yeni iş üretecek.

 Eylül  Ka ım İ tan ul

URN NG MAN
Burning Man, Nevada’da bulunan Black Rock Çölü’nde 
her yıl düzenlenen bir sanat, tasarım ve müzik festivali. 
Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, eserlerini ve 
kendilerini göstermek için çöl yollarına düşüyor. The 
Playa olarak bilinen kültürel alanda, sanatsal, interaktif 
workshoplar ve ilham verici, sıra dışı tasarımlar 
sergileniyor.

 Ağu to    Eylül Ne a a  A

ÇO UKLAR İÇİN 
ÇAMUR AN 
HEYKELLER 
ATÖLYE İ
İstanbul Modern’de 7-12 
yaş arasındaki çocukları 
hem eğlenceli hem de 
öğretici bir atölye bekliyor: 
Çamurdan Heykeller
İstanbul Modern’de 
çocuklar yazı sanat dolu 
bir programla geçiriyor. Hafta içi her gün müze uzmanlarının eşliğinde 
gerçekleşen yaz atölyelerinde çocuklar resimden heykele, tasarımdan 
maket yapımına uzanan farklı sanat uygulamalarına katılıyor. 
Çamurdan Heykeller Atölyesi çocukların doğal bir malzemeyle 
çalışarak, hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlıyor, kendilerine dair 
özgünlüklerini, çamura form vererek somutlaştırıyor. 

 Temmuz  Ağu to  İ tan ul Mo ern

AÇ K HA A İNEMA
Bomontiada’nın bahçesinde kurulan dev perdede 3 ay boyunca 
ücretsiz sinema keyfi yaşanıyor. Başka Sinema iş birliğinde 
düzenlenen etkinlikte filmler, Bomontiada’nın bahçesinde 
gösteriliyor. izyon filmlerinden sıkılıp, bağımsız yapımlardan 
hoşlananlar için açık hava sineması 17 Ağustos’ta son bulacak.

 Ağu to  İ tan ul
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Bizden Haberler

M  T  T  

  
E

 
 

A  

Emlak Konut çalışanlarının 
katıldığı, masa tenisi turnuvası 
erkekler kategorisi sonuçlandı. 
Turnuvanın birincisi ehmet 
Safa zmezoğlu olurken, ikinciliği 
İbrahim Ural, üçüncülüğü ise İsa 
Acar kazandı.

Sağlık Eğitmeni ahmut Talha 
Sağlıklı’nın yönetmenliğinde 
gerçekleşen Sağlıklı Beyin 
Egzersizleri  12 Temmuz 2017 
günü Emlak Konut bünyesinde 
gerçekleştirildi. Emlak Konut 
çalışanlarının motivasyonu ve 
sağlığı için gerçekleşen etkinliğe 
yoğun ilgi oldu.

ahmut Talha Sağlıklı’nın verdiği 
Sağlıklı Beslen, Akıllı Beslen’ 
semineri 1  Temmuz’da Seminer 
Salonu’nda gerçekleşti. Seminerde, 

arkında olmadan neler yiyoruz? 
Doyduğumuzu nasıl anlıyoruz? 
Alışkanlıklarımız kilomuzu nasıl 
etkiliyor? Beynimizin beslenme 
ile ilişkisi nasıldır? Bizi nasıl 
kandırıyorlar?  sorularının cevapları 
anlatıldı.



Haber İ İ

A  F
Hem sektörel hem kültürel gelişimin önünü açan fuarlar, ülkemizde spordan 
sağlığa tekstilden inşaata kadar geniş bir skalada ziyaretçileriyle buluşuyor. 

Ağustos ve Eylül aylarında katılabileceğiniz fuarları sizin için hazırladık.

DLG-ÖÇP Tarım ve 
Teknoloji Günleri
DLG (Alman Tarım Birliği) ve ÖÇP (Önder 
Çiftçi Projesi) bu projenin başarısı için birlikte 
çalışıyorlar. DLG - ÖÇP ortaklığında dört yılda 5 fuar 
gerçekleştiren DLG Fuarcılık, bu zamana kadar 113 
yabancı, 360 yerli toplam 473 katılımcı  rma ve 
110.591 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. DLG - ÖÇP 
ortaklığında her yıl, ‘Tarla Günleri ve ‘Tarım 
ve Teknoloji Günleri’ adı altında iki 
fuar düzenlenmekte. Fuarda 
tohumlar, gübreler, zirai ilaçlar, 
tarım makineleri,  danlar, 
sulama ekipmanlarıyla 
birlikte hayvancılık 
sektörüne dair ürünler de 
yer alıyor.

 Ağu to  
2017 / 
Tekir ağ 
Karaevli
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Spor ve Aktif 
Yaşam Fuarı

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık 
tarafından 14-17 Eylül 2017 

tarihleri arasında 2.’si düzenlenecek 
olan ve federasyonlar ile spor 

kulüplerinin de çeşitli aktivitelerle yer 
alacağı Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda, 

spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim 
ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa 
sporları, spor eğitim ve programları, spor merkezleri ve kulüpleri, 
kozmetik ürünleri tek çatı altında sergilenecek.
Türkiye ücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 
tarafından ‘Türkiye ücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Milli 
Takım Seçmeleri’, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 
‘Marmara Kulüpler Kick Boks Turnuvası’,  Türkiye Bilardo 
Federasyonu tarafından ‘Bayanlar 3 Bant ve Bayanlar Pool 
(Amerikan) Bilardo Turnuvası’nın gerçekleştirileceği Spor ve Aktif 
Yaşam Fuarı’na, önemli sporcular da katılım sağlayacak.  

 Eylül   İ tan ul T YA  uar e Kon re Merkezi

ISAF
Gü venlik, Smart Home ve IT Security alanlarında etkin olan ISAF Fuarları, 21. 
buluş masına hazırlanıyor. Bu zamana kadar 20 kez düzenlenen ISAF, güvenlik 
sistemleri hizmetleri ekipmanları, RFID bilgi ve ağ güvenliği, akıllı binalar ve bina 
otomasyonu, iş sağlığı ve iş güvenliği, yangın, acil durum ve arama kurtarma 
alanlarını kapsıyor. Fuar bu yıl 14-17 Eylül tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşacak.

 Eylül İ tan ul uar Merkezi
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Fav Turkey
Bir ilke imza atan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İ DTM), sebze meyve, kuru gıda ve kesme 
çiçekçilik sektörlerini Fav Turkey’de bir araya getiriyor. Uluslararası katılımın sağlanacağı Fav 
Turkey Fuar ve Zirvesi’nde üreticiler kendilerine yeni ihracat pazarları bulacak.
Türkiye’de üretim ve pazarlama alanında engellerin aşılmasını sağlamak adına bu yıl ilki 
gerçekleştirilecek olan Fav Turkey  yaş sebze, meyve, kuru gıda ve kesme çiçekçilik üretimi 
konusunda uluslararası katılımın sağlanacağı ilk ve tek fuar olma özelliğini taşıyor.
Gelişmiş ülkelerde yapılan bilimsel çalışmalar, dünya genelinde meyve ve sebze ürünlerine 
yönelik talebin önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğini gösteriyor. Dünya nüfusunun 
artması, dünya ekonomisinin büyümeye devam etmesi ve sağlıklı beslenme bilincinin giderek 
yaygınlaşması talebi artıracak temel nedenler arasında yer alıyor.
Sebze meyve, kuru gıda ve kesme çiçekçilik sektörlerindeki üreticilerin direkt olarak uluslararası 
işbirlikleri kurabilecekleri Fav Turkey, hem üreticinin hem de Türkiye’nin kazandığı bir buluşma 
yeri olmayı hede  iyor. 

 Eylül  Ekim İ tan ul uar Merkezi

2. Doğalgaz ve İklimlendirme 
Teknolojileri Fuarı
DETAY Fuarcılık’ın organize ettiği 2. Doğalgaz Klima 
ve İklimlendirme Teknoloji Fuarı bu sene KOSGEB 
desteği ile Cam Piramit Fuar merkezinde kapılarını 
açıyor. 1989 yılından bu yana kullanılmaya başlanan 
doğal gaz Antalya’da ilk önce Organize Sanayi 
Bölgesi başta olmak üzere sanayi sektörü ve turizm 
sektörü ile konutlarda kullanılmaya başlandı. Turizm 
cenneti olan Antalya, ülkenin bu yönden en zengin 
kentlerinden biridir. Kentte hem nüfus hem de turist 
sayısı her yıl giderek artıyor. Doğan yakıt ihtiyacının 
çevre dostu doğal gaz ile karşılanması, Antalya’nın 
eşsiz doğasının bozulmaması ve temiz havasının 
kirlenmemesi için zorunlu hale getirildi. Fuar da bu 
noktadaki soru işaretlerini gidermek için Antalya’da 
kuruluyor.

 Eylül Antalya a an ı Kon re e uar 
Merkezi

orldfood İstanbul 
Uluslararası Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı orldfood 
İstanbul, bu yıl 25. kez kapılarını 
açıyor.
7-10 Eylül 2017 tarihleri arasında 
gıda dünyasını birçok yeni ürünle 
tanıştırmaya hazırlanan orldfood 
İstanbul Gıda Fuarı 1.000’den fazla 
markanın katılımıyla gerçekleşecek.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi 
Dernekleri Federasyonu (TGDF) iş 
birliği ile düzenlenen 25. Uluslararası 
Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı 

orldFood Istanbul 2017, 4 gün 
süresince içecek, süt ve süt ürünleri, 
et ve tavuk ürünleri, yaş meyve ve 
sebze, deniz ürünleri,dondurulmuş 
ürünler, temel gıdalar ve yağlar, 
şekerli mamüller, unlu mamüller ve 
kuruyemiş ve gıda katkı maddeleri 
başta olmak üzere pek çok ürünün 
yer alacağı katılımcı pro  line ev 
sahipliği yapacak.

 Eylül İ tan ul T YA  
uar e Kon re Merkezi
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Haber O

 ustos u anıyoru
afer Bayramı, 0 Ağustos 1 22’de Dumlupınar’da ustafa Kemal’in 

başkumandanlığında başarıyla sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için 
Türkiye’de her yıl 0 Ağustos günü kutlanıyor.

A
tatürk’ün 
başkomutanlığında 
yapıldığı için 
Başkomutanlık 

eydan 
uharebesi adıyla da bilinen 

Büyük Taarruz’un başarıyla 
sonuçlanmasından sonra, 
ilk kez 1 2  yılında Afyon’da 
Başkumandan aferi adıyla 
kutlanan 0 Ağustos günü, 
Türkiye’de 1 2 ’dan itibaren 

afer Bayramı olarak kutlanmaya 
başlandı.

ZAFER BAYRAMI’NIN 
TARİHİ

Büyük Taarruz, Kurtuluş 
Savaşı sırasında Türk ordusunun 

işgalci güçlere son vererek, 
düşmanları Anadolu’dan atmak 
amacıyla gizli bir harek t olarak 
planlandı. Türkiye Büyük illet 

eclisi’nin 20 Temmuz 1 22’deki 
oturumunda kendisine dördüncü 
kez Başkomutanlık yetkisi 
verilen ustafa Kemal Paşa, 
taarruz kararını haziran ayında 
almış ve hazırlıkları gizli olarak 
yürütmüştü. 

Ağustos’un 2 ’sını 27’sine 
bağlayan gece Afyon’da başlayan 
Büyük Taarruz’da, kuşatılan 
düşman birlikleri, ustafa 
Kemal Paşa’nın komutanlığında, 
Dumlupınar eydan 

uharebesi’nde yok edilmiş, 
Türk ordusu zafere ulaşmıştır.
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Dünya Barış ünü 
ile ilgili bir tarih 
karmaşası söz konusu. 
Dünya Barış günü 

ilk olarak Birleşmiş illetler 
tarafından 1 Eylül günü ilan 
edilmiş ve tüm üye ülkeler 
tarafından bu tarihte kutlanmaya 
başlanmış. Daha sonra Birleşmiş 

illetler enel Kurulu’nda alınan 
bir kararla Dünya Barış ünü 
21 Eylül tarihine alınır. Ancak 
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde bu önemli günün 
1 Eylül’de kutlanılmasına devam 
edilir.

21 Eylül, 1 Eylül 
farketmeksizin, bu önemli günün 

amacı koşulsuz dünya barışının 
sağlanmasıdır. Dünya Barış 

ünü, terörden tüm dünyayı 
kurtarmak, dünyada mutluluğu 
ve huzuru üst seviyeye çıkarmak, 
sevgi ve saygıyı insanlara 
anlatmak, evrensel barışa tüm 
insanlarla beraber kucak açma 
amaçlarını taşıyor.

ur an ayramı mı  
ayırlara sil  olsun

Bu yıl 1 Eylül’de başlayacak olan Kurban Bayramı  Eylül’de son bulacak.

Kurban Bayramı, Hicri 
Takvim’e göre ilhicce 
ayında, dört gün boyunca 
kutlanır. üslüman 

alemi tarafından heyecanla 
karşılanan bayram, bu sene 1-  Eylül 
tarihleri arasında kutlanacak.

BAYRAM  
İBADETLERİ

Kurban Bayramı’nda bayram 
namazı kılınır ve genelde ilk gün 
kurbanlar kesilir. Kesilen bu 
etin üçte biri akrabaya, üçte biri 
fakirlere dağıtılır. Kalan üçte bir 

ise isteğe gore kurban sahibine 
kalır. Kesilen kurbanın etinden 
yapılan yemekler bayram boyunca 
misafirlere dağıtılır. Akrabalar 
ziyaret edilir, geleneğime göre 
bayramda küsler barışır, çocuklar 
sevindirilir.

ünya 
arış ünü 
angi gün

Hitler 1 Eylül 1  
yılında Polonya’yı işgal 

ederek egemenliği altına 
aldı. Birleşmiş illetler bu 

acı günün unutulmaması 
için 1 Eylül tarihini Dünya 

Barış ünü ilan etti. 
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Dekorasyon

asarımlar yarışıyor
OSDE  1 . Ulusal Ev obilyaları Tasarım Yarışması’nın fi nalistleri belirlendi.

T
ürkiye obilya 
Sanayicileri Derneği 

OSDE  
tarafından bu yıl 
1 . kez düzenlenen 

Ulusal Ev obilyaları Tasarım 
Yarışması’na rekor başvuru yapıldı. 
Oturma-Dinlenme, Depolama-
Koruma-Düzenleme, Tamamlayıcı 

obilya ve Aksesuar, Uyuma, 
enç Odası ve Engelliler için Ev 
obilyası kategorilerinde en iyilerin 

belirlendiği yarışmaya 7 farklı 
üniversiteden 2  proje katıldı. üri 
değerlendirmesi sonucu yarışmaya 

İ
talyan yatak markası agni  e ’in ve dünyaca ünlü By Tonino Lamborghini 
yataklarının temsilcisi YATCOP, Almanya’dan ithal ettiği yeni hareketli 
somya’ ile televizyon keyfi ni ikiye katlıyor.  

Elektrikli ve manuel olmak üzere iki farklı 
sürümü bulunan üç kademeli ürünün, bel, 

boyun ve sırt bölgesi ayrı ayrı hareket ediyor. Bu 
sayede, kullanıcılar, televizyon izlerken, vücutlarının 
yatağa temas ettiği temel noktaları, rahat ettikleri 
pozisyona göre ayarlayabiliyor. arklı ölçülere sahip 
somyanın, manuel modeli 0, motorlu versiyonu ise 
1. 0 TL’den başlayan fi yatlarla satışa sunuluyor. 

katılan 2  projeden 17’si fi nale 
kalmaya hak kazanırken, 2 projeyle 
en çok başvurunun geldiği imar 
Sinan üzel Sanatlar niversitesi, 
10 bin TL’lik üniversite ödülünün 
sahibi oldu.

Türkiye’de mobilya sektörünün 
hızlı ilerleyen gelişiminin 
uluslararası platformlarda yer 
edinebilmesini sağlamak ve farklı 
tasarım fi kirlerinin oluşturulmasına 
katkıda bulunmak için OSDE  
tarafından bu yıl 1 . kez düzenlenen 
Ulusal Ev obilyaları Tasarım 
Yarışması’nın fi nalistleri belirlendi.

talyan yatak markası agni  e ’in ve dünyaca ünlü By Tonino Lamborghini 
yataklarının temsilcisi YATCOP, Almanya’dan ithal ettiği yeni hareketli 

Türkiye mobilya endüstrisinin 
tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye 
tasarımını imgeleyen ürün kimliğini 
desteklemek için düzenlenen 
yarışmaya başvurular, bu yıl da 
dijital kanal üzerinden yapıldı. 
Alanında uzman akademisyen, 
tasarımcı ve iç mimarların seçtiği 17 
proje fi nale kalmaya hak kazandı. 
Türkiye’deki tüm Endüstri rünleri 
Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç 

imarlık, İç imarlık ve Çevre 
Tasarımı, Ağaç İşleri Endüstri 

ühendisliği ve Orman Endüstri 
ühendisliği bölümlerinden 1. 

2. . ve . sınıf T.C vatandaşı olan 
lisans öğrencilerinin başvurduğu 
yarışmaya toplam 2  proje ile 
rekor katılım sağlandı. 2 proje 
ile en çok başvurusunun geldiği 
10 bin TL’lik üniversite ödülünün 
sahibi bu yıl imar Sinan üzel 
Sanatlar niversitesi oldu. te 
yandan belirlenen fi nalistler 
arasından kategorilerine göre 
seçilecek kategori birincileri Aralık 
ayında gerçekleştirilecek törenle 
ödüllendirilecek. 

Y E N I  N E S I L  K O L T U K L A R
T  karşısında yatarken boyun ve omurgaya zarar veren duruşlar tehlike saçıyor. 
Yeni nesil T  koltukları rahat ettiğiniz pozisyona göre şekil alıyor.
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l rd  d ni  a ası
Denizin canlı ve ferah esintisi coastal stili koltuk ve kanepelerle evlere taşınıyor. Sahil 
stiline uygun açık renk koltuk ve kanepeler, bu yaz evlerde yeni bir dönem başlatıyor.

D
enizin ruhunu 
taşıyan kanepe ve 
koltuklar hem tarzları 
hem de renkleri ile 
gösterişten uzak, 

konforlu bir stil sağlıyor. ahat 
ve geniş kanepeler, açık renkler, 
yumuşacık minderler; evlere denizin 
serin, sakin ve huzurlu atmosferini 
getiriyor.

YAZ MEVSİMİNİN 
RAHATLIĞINI EVLERE 
TAŞIYAN KOLEKSİYONLAR

Sahil etkisini ev dekorasyonuna 
taşıyıp kentsel hayatın 
karmaşasından uzaklaşmak 
isteyenler için Buka Sofa; Akdeniz, 
Ege, Aloha ve est koleksiyonlarını 
öneriyor. Buka Sofa; Akdeniz 
Koleksiyonu’nun kıvrımlı çizgileri ve 

renkleri ile sunduğu mobilyalar 
yaz-kış sıcak bir görüntü sunuyor.

Ege Koleksiyonu ise 
yastıklarla desteklenen oturma 
alanının yumuşaklığı ile konfor 
sunuyor. Her kişiye özel uygun 
koltuğu oluşturma fırsatını veren 

est Koleksiyonu ise sağladığı 
genişlik ve rahatlık ile şehrin 
kaosundan uzaklaştırıyor. Beyaz 
ve soft renklerle tasarlanan 
koltuk ve kanepelerden oluşan 
koleksiyonlar, doğallığın ve 
ferahlığın buluştuğu coastal stilini 
temsil ediyor.

Ayrıca Akdeniz, Ege, Aloha 
ve est koleksiyonlarının kılı arı 
istendiğinde değiştirilebiliyor, 
ihtiyaca göre yıkanabiliyor ya da 
kuru temizleme yapılabiliyor. 
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Dekorasyon

Pratik dekorasyon önerileri...

ROMANTİK CİBİNLİKLER
 Yatağınızı bir ibinlik ile süsleyebilirsiniz  Yatağınızın etrafını sarmalayan 

ve oldukça güzel bir g rüntü oluşturan ibinlikler  günümüzde de ter ih ediliyor  
Modern olanlardan romantik g rünenlere kadar yüzler e seçenek bulunuyor  
Tülden ya da renkli kumaşlardan kendinize bir ibinlik yapabilirsiniz  İhtiya ınız 
olan bir adet demir  ahşap ya da bambu ibinlik iskeleti  Sonrasında ise 
seçtiğiniz ibinliği iskeletten aşağı sarkıta aksınız

ÖZGÜN BAZALAR
 Genelde yatak kasaları hep aynıdır  An ak yaratı ı dekorasyon kirleri üreterek kendinize zgü  farklı 

bazalar yapabilirsiniz  Vintage bir tasarım bulamazsanız  kendi istediğiniz tasarımı yaptırabilirsiniz  
Ahşap kullanılarak yapılan birbirinden farklı yatak kasaları mev ut  Eşyaların altına konulan tahta 
platformlarla kendi bazanızı oluşturabilirsiniz  Bu bazanın içini de led lambalar ile aydınlatabilirsiniz

EL YAPIMI YASTIKLAR VE 
YATAK ÖRTÜLERİ

 Son d nemde ne çıkan bohem akımın 
bir getirisi de el yapımı rtüler  Rengarenk 
yastık ve yatak rtüleri rerek oturma odanızı 
renklendirmek sizin elinizde
Yatak odanızda oluşturmak istediğiniz 
temaya g re birbirinden değişik yastık ve 
yatak rtüsü tasarımları yapabilirsiniz  İster 

rgü  ister kumaş  

YILDIZLARIN ALTINDA
 Yatak odanızın tavanından yıldızları izleyebilirsiniz  Nasıl 

mı  osforlu yıldız aydınlatmalarını tavanınıza yapıştırarak  
Bunun için led aydınlatmalarından da yararlanabilirsiniz

EĞLENCELİ ÇÖP KOVALARI
 Mutfak ya da çalışma odanız için 

istediğiniz ç p kovasını bulamadıysanız 
kendiniz tasarlayabilirsiniz  Sevdiğiniz 
karakterlerin çıkartmalarını yapıştırabilir 
ya da çizim kalemleriyle tasarımlar 
yapabilirsiniz  Bir alternatif de 

rgülerden yaptığınız kılıfı ç p kovanıza 
giydirmek
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Kişisel bakım ürünleri markası Uni are  makya  temizleme serisiyle makya ını 
zahmetsiz e temizlemek isteyen kadınlara hi yenik ve pratik bir ç züm sunuyor  

lormar ın yeni dudak kalemi StyleMati  birbirinden anlı renkleri ve kolay 
uygulama sağlayan yumuşak dokusu ile dikkat çekiyor

Türkiye nin ilk di ital kadın ve sağlık 
asistanı Pepapp  yapay zeka ve makine 

ğrenimi ile daha da akıllanıp kişiye 
zel tavsiyeler vermeyi hede  iyor

Uni Care’in makyaj yapmayı seven kadınlara özel geliştirdiği makyaj 
temizleme mendilleri yüz ve göz bölgesindeki makyajı tek adımda temizliyor. 
Her cilt yapısına uygun Uni Care makyaj temizleme mendilleri cildi 
makyajdan kolayca arındırırken kadınların canlı bir cilde kavuşmasını sağlıyor.

On iki farklı tondan oluşan renk seçeneği ve yoğun yapısıyla ilk katta bile 
üstün renklendirme sağlayan StyleMatic dudak kalemi yaz makyajı için ideal. 
Sunduğu geniş renk yelpazesi ile makyajınıza özgürlük ve karakter katan 
StyleMatic, ister rujla ister tek başına, göz alıcı bir sonuç vadediyor. 

Kadınların dijital asistanı olma 
hedefiyle kullanıma sunulan Pepapp, 
yapay zeka ve makine öğrenimi 
ile kullanıcılarının beklenti ve 
ihtiyaçlarına özel tavsiyeler vermeyi 
planlıyor. Son günlerin tartışma 
konusu olan yapay zeka ve makine 
öğrenimini kullanmayı hede  eyen 
Pepapp, kullanıcılarının özel günlerini 
önceden tahmin edip, onların 
kişilik özelliklerine göre yorum ve 
tavsiyelerde bulunacak.

Özellikle yaz aylarında görülen en önemli 
cilt problemlerden biri de güneş lekeleri... 
Dermokozmetik grubu markalarından 
Fransız Dermaceutic Laboratuvarları’nın 
geliştirdiği Yellow Cream, güçlü içeriği 
sayesinde cildin lekelerden kurtulmasına 
yardımcı oluyor.
Güneşe maruz kalma süresi, cildin genetik 
yapısı, kullanılan kimyasal maddeler, 
hormonal tabletler ve diğer birçok faktör 
leke oluşumuna neden olabilir. Güneşin 
zararlı etkilerine yoğun bir biçimde 
maruz kalan cilt yüzeyinde oluşan güneş 
lekeleri, görsel açıdan kötü bir görünüm 
oluşturmanın ötesinde sağlık açısından da 
ciddi sorunlara sebep olabilir. 

Paraben ve koku verici 
maddeler içermeyen 
Dermaceutic Yellow Cream, 
kojik asit, glikolik asit, 
salisilik asit, arbutin, morus 

alba ve yüksek 
konsantrasyonda 
pigment giderici 
içerik maddeleri 
sayesinde ciltte 
yenilenme 
gerçekleştiriyor ve 
pigment lekelerine 
neden olan 
melanin üretiminin 
kontrolünü 
destekliyor. 
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Ka ın a
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Spor

656. KIRKPINAR BAŞPEHLIVANI 
ISMAIL BALABAN OLDU
Hakkı Aygün, Osman 

zgün, ecep Kara, 
Salih Erinç ve Hamza 
Köseoğlu’na üstünlük 
sağlayarak fi nale 
kadar gelen İsmail 
Balaban, zorlu 
maçların 
ardından 
şampiyonluğu 
hak etti.

ile kolay tam  kez 
düzenlenen bir etkinlikten 
bahsediyoruz. Dünyada 
olimpiyatlardan sonra en 
eski organizasyonlardan 
birisi olan Tarihi 
Kırkpınar Yağlı üreşleri’ 
ülkemiz için çok önemli 
bir etkinlik. 1 2 ’te 

Cumhuriyet’in kurulmasıyla 
birlikte Edirne Sarayiçi’nde 
yapılmaya başlanan ve 

 yıldır sürdürülen 
etkinliğimiz 2010’da 
U ESCO İnsanlığı Somut 
Olmayan Dünya irası 
Listesi’ne girmeye hak 
kazanmıştır.

Ma mut Tal a ağlıklı
Spor Eğitmeni

kadar gelen İsmail 
Cumhuriyet’in kurulmasıyla 

birlikte Edirne Sarayiçi’nde 
yapılmaya başlanan ve 

 yıldır sürdürülen 
etkinliğimiz 2010’da 
U ESCO İnsanlığı Somut 
Olmayan Dünya irası 

Tarihçesine bakacak olursak; 
1 7 yılında Orhan azi’nin 

umeli’yi ele geçirmek için 
düzenlediği seferler sırasında oğlu 
Süleyman Paşa askerleriyle Edirne’yi 
üçüncü defa geçici olarak ele 
geçirdikten sonra, Edirne civarında 
keşif akınına çıkar. ncü birlik 
geri döner ve şimdi Yunanistan’ın 
topraklarında kalan Simavina’da 
Samona  mola verirler. 0 yiğit 

burada güreşe tutuşurlar. Saatlerce 
süren güreşlerde, adlarının Ali 
ile Selim olduğu rivayet edilen iki 
kardeşin bir türlü yenişemedikleri 
görülür. Daha sonra bir Hıdrellez 
gününde, Edirne yakınlarındaki 
Ahıköy çayırında aynı çift yeniden 
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KIRKPINAR’DAN 
ÖNEMLI NOTLAR
Güreşleri  Eski Spor Bakanımız Sn  Akif Çağatay 
Kılıç  Edirne Belediye Başkanı Re ep Gürkan ile 
TG  Başkanı Musa Aydın  yağlı güreş sorumluları 
Mehmet Ayhan ve Tahir Yılmaz ile birçok bürokrat 
ve güreş sever izlediler
• Bu yılki Ağalık  Edirne li iş adamı Ahmet Çetin 

ile ezair Tatlıdil arasında geçti
• Birbirinden kaliteli güreşler izledik
• nın Başpehlivanı Re ep Kara ve Ali 

Gürbüz  Salih Erinç  atih Atlı ile Hamza 
K seoğlu  Serhat Bal ı Mehmet Yeşil i izledik

• Baş azgır Şükrü Kayabaş ve Pele Mehmet  
azgır Osman ve diğerleri ile davul zurna 

ekibi  iyi bir performans sergiledi
• Başta Edirne olmak üzere yurdun d rt bir 

yanından seyir i ve basın akın etti
• Yorum ular Mahmut Demir Reşit Karaba ak  

Hüsnü Kaftan Mehmet Çelik iyi yorumladılar

güreşe tutuşurlar. Bütün bir 
gün güreşmelerine rağmen yine 
yenişemeyen kardeş pehlivanlar, 
gece boyunca da mum ve fener 
ışığında mücadelelerini sürdürmeye 
devam ederler. Ancak solukları 
kesilerek oldukları yerde can 
verirler.

Arkadaşları onları aynı yerdeki 
bir incir ağacının altına gömerek 
oradan ayrılırlar. Yıllar sonra ise 
aynı yere gittiklerinde iki pehlivanın 
mezarlarının bulunduğu yerde gür 
bir pınar görürler. Bundan sonra 
halk orada yatanların anısına o 
yöreye K KP A  adını verir.

1 1 yılında urat Bey ve Uç 
Beyleri’nin Edirne’yi dördüncü defa 
feth ettikten sonra urat Bey’in 
emri ile aynı yılın yazında kırk 
yiğit akıncıların anısına bir güreş 
düzenlenmiştir. Bu düzenlenen 
güreş, Kırkpınar üreşleri’ adıyla 
tarihe geçmiştir. Bundan sonra 
her yıl Hıdırellez günü Kırkpınar 

üreşleri yapılması gelenek haline 
gelmiştir. Cumhuriyet’in il nından 
sonra 1 2  yılından itibaren güreşler 
Edirne’nin Sarayiçi mevkiinde 
düzenlenmeye başlamıştır. 

Yağlı güreşlerimiz için özetle; 
bitmeyen güreşin devem eden 

efsanesi  diyebiliriz. 
Ben bu etkinliği çocukluğumdan 

beri takip ederim. Dedemle, 
babamla yani benden önceki 
jenerasyonlar ile birlikte T T 
ekranlarından izlemeye alıştığım 
yağlı güreşleri bu sene maalesef 
T T’de göremedik. Umarım 
önümüzdeki senelerde T T 
ekranlarında tekrar yayınlandığını 
görürüz. Yerli ve yabancı yüzlerce 
basın mensubunun etkinliği takip 
etmesi ise çok güzel bir gelişme.

Popüler spor branşlarının 
yanında hak ettiği değeri göremeyen 
güreş sporumuzun bizden sonraki 
nesillere en iyi şekilde aktarılması 
ve anlatılması gerekir. zellikle 
müsabaka kurallarını bilmek ve 
akışı takip edebilmek güreşleri daha 
izlenebilir ve cazip kılmaktadır. Bu 
yüzden güreşleri izlerken mutlaka 
çocuklarınızla sohbet etmenizi 
ve detayları anlatmanızı tavsiye 

ederim. Ayrıca Edirne’ye giderek 
güreşleri bizzat alanda izleyebilir ve 
sonrasında bölgede kültürel bir gezi 
yapabilirsiniz. Bu tarihin bölgenin 
her yerinde temsil edildiğini 
göreceksiniz.

elelim er meydanına yani 
çayıra, güneşin altında zorlu 
rakibinize karşı büyük bir efor sarf 
etmek kolay olmasa gerek. Aylarca 
antrenman, yıllarca birikim yapan ve 
kendisini şampiyonluğa hazırlayan 
güreşçiler galip gelebilmek için tüm 
gücünü ortaya koymaktadır. Çünkü 
onlar dünyaya Türk gibi kuvvetli  
sözünü kabul ettiren atalarımızın 
günümüzdeki temsilcileridir.

2 binin üzerinde sporcunun 
katıldığı organizasyonda  bin 
litreden fazla zeytinyağı ile 
pehlivanların gözlerini silebilmesi 
için 2 bin metre salaşpur bezi 
kullanıldığının da altını çizelim. 
Seyirci bakımından tribünlerin 
tıklım tıklım dolu olması ve seyirciyi 
coşturacak güreş tekniklerinin 
uygulanması sevindirici bir durum. 

üreş oyunlarını uygulayan ve 
aktif şekilde güreşerek seyir zevkini 
artıran güreşçilerimize de ayrıca 
teşekkür etmek gerek.

inal müsabakasında Orhan 
Okulu’yu yenen İsmail Balaban, 

. Kırkpınar Yağlı üreşleri’nde 
şampiyonluğa ulaşan isim oldu. 
Hakkı Aygün, Osman zgün, 

ecep Kara, Salih Erinç ve 
Hamza Köseoğlu’na üstünlük 
sağlayarak finale kadar gelen İsmail 
Balaban, zorlu maçların ardından 
şampiyonluğu hak etti.

Baş Cazgır ükrü Kayabaş, 

Pele ehmet, Cazgır Osman ve 
arkadaşları yanı sıra davul zurna 
ekibi de çok iyi bir performans 
sergileyerek müsabakaların 
heyecanını her sene olduğu gibi 
artırdı.

Kırkpınar ağalığı için Tarihi 
Kırkpınar Yağlı üreşleri’nde 
temsili koç satışı ile ağalık ihalesi 
yapıldı ve 7. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

üreşleri’nin ağası 1 milyon 22 bin 
TL rekor bedelle iş adamı Ahmet 
Çetin oldu.

nümüzdeki sene düzenlenecek 
olan 7. Tarihi Kırkpınar Yağlı 

üreşleri’ için şimdiden geri sayıma 
geçtik.
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Mercedes-Benz X-Serisi
PICK-UP’LARIN EN ALIMLISI

Arazi araçlarının şehirlerde de kullanılması tüm 
dünyada o kadar hızlı yükselen bir trend haline 
geldi ki sonunda ercedes-Benz de pick-up 
dünyasına alımlı bir giriş yaptı.

A
lman otomotiv devi 

ercedes-Benz, birkaç 
yıldır merakla beklenen 
pick-up modeli 

-Serisi’ni sonunda 
tanıttı. 

Sağlam, dayanıklı, güçlü, 
fonksiyonel ve zorlu araziye 
uyumlu olan araç, pick-up sınıfına 
has niteliklerle, tasarım, konfor, 
sürüş dinamizmi ve güvenlik gibi 

ercedes-Benz’e özgü bütün 
özellikleri bünyesinde taşıyor. Pazara 
güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan 

ercedes-Benz -Serisi, çift çıtalı 
heybetli ön ızgarası, güçlü duruşunu 
destekleyen uzun motor kaputu ve 
uzun geniş farlarıyla ercedes-Benz 
ürün gamının bir parçası olduğunu 
hemen hissettiriyor. 

PICK-UP DÜNYASINA 
MERCEDES STANDARTLARI 

-Serisi, pick-up dünyasının 
sınırlarını daha yukarı taşıyor ve 
sürüş dinamizmi, konfor, tasarım, 

güvenlik ve geniş kapsamlı 
kişiselleştirme gibi ercedes-
Benz’e has karakteristik değerleri 
zenginleştiriyor. ercedes-Benz 
yeni -Serisi, kullanıcısına üç 
farklı donanım seviyesi, dört ve 
altı silindirli motorlar, arkadan 
itiş moduna da alınabilen dört 
tekerlekten çekiş veya sürekli dört 
tekerlekten çekiş, altı vitesli manuel 
şanzıman ve 7 vitesli otomatik 
şanzıman olmak üzere zengin bir 
çeşitlilik sunuyor.

ercedes’in pick-up’ı, heyecan 
uyandıran tasarımıyla dayanıklılık 
ve tarz arasında ideal bir denge 
kuruyor. Yeni pick-up, ercedes-
Benz’in sade tasarımını bir adım 
ileriye taşıyor. Düz yüzeyler ve zarif 
çizgilere sahip tasarımıyla -Serisi, 
1,1 tona varan yükleme kapasitesiyle 
de fonksiyonellikten ödün vermiyor. 

ÜÇ FARKLI TASARIM 
ercedes-Benz -Serisi’nin 

en göz alıcı noktası olan tamponu, 

Otomobil S U V
Haber: Doğuş AKMAN

donanım seviyesine bağlı olarak 
üç farklı karaktere bürünüyor. 
PU E donanım seviyesinde boyasız 
olan ön tampon, P O ESS E 
seviyesinde gövde renginde 
boyanırken, ürün gamının tepe 
noktasını oluşturan PO E  
donanım seviyesinde ise krom 
eklentiler ve alt koruma ile 
sunuluyor. Her donanım seviyesi 
dokuz farklı gövde rengi ve 17, 
1 , 1  inç ebatlarında farklı 
jant alternati  eriyle kombine 
edilebiliyor. Tıpkı ön tampon 
gibi arka tampon da donanım 
seviyesine bağlı olarak üç farklı 
stile bürünüyor. -Serisi’nin arka 
tamponuna entegre edilen basamak 
ile 0 derecelik açıyla açılan 
bagaja erişim ve yükleme daha 
kolay hale getiriliyor. Çamurluk 
aralarına bir Euro palet sığacak 
şekilde tasarlanan -Serisi, üçüncü 
stop lambasına entegre LED 
aydınlatma ünitesi ile yükleme 
alanının tamamını aydınlatıyor. 
Orta konsoldaki düğme ile aktif 
hale getirilen aydınlatma, araç 
çalıştırıldığında otomatik olarak 
kapanıyor. Kompresör gibi cihazları 
çalıştırmak üzere yükleme alanında 
bir 12 volt soket standart donanım 
olarak sunuluyor. 
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 I  E  O  
T  K  M  D

BRANŞ ALTIN  GÜMÜŞ  BRON   TOPLAM 
Güreş        
Tekvando          
Karate         
Judo        
Atletizm         
utbol        

Hentbol        
Voleybol        
Tenis        
TOPLAM 17   7  22  46

Dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda 
millilerimiz tarihi bir başarıya imza atarak, toplamda  madalya aldılar.

T
ürkiye’nin ilk kez ev 
sahipliği yaptığı ve bu 
yıl 2 .’sü düzenlenen 
İşitme Engelliler Yaz 
Olimpiyatları için 

dünyanın dört bir yanından binlerce 
sporcu 1   0 Temmuz tarihleri 
arasında Samsun’a geldi. Yabancı 
kafileler ve olimpiyat komitesi 
tarafından çok başarılı bulunan 
Samsun, farklı spor dallarında 
yarışan milli sporcularımızın ve 
takımlarımızın da bugüne kadar 
en çok madalya kazandığı İşitme 
Engelliler Olimpiyatları oldu. 
Böylece Türk sporcular, Samsun’da 
1 - 0 Temmuz’da başarılı bir 
şekilde düzenlenen organizasyonda 
kazandıkları madalyalarla 
tarihinin en iyi İşitme Engelliler 
Olimpiyatları’nı geride bırakmış 
oldu.

İlki 1 1 yılında inlandiya’nın 
başkenti Helsinki’de olmak üzere 
bugüne kadar toplam 11. kez 
İşitme Engelliler Olimpiyatları’na 
katılan milli takımlarımız ve milli 
sporcularımız, en fazla madalyayı 
ev sahipliğini de yaptığımız bu yılki 
organizasyonda elde ettiler.

Spor

İşitme Engelliler Olimpiyatları 
tarihinde daha önce katıldığı 11 
turnuvada toplam  madalya 
toplayan Türkiye, sadece bu 
yıl Samsun’da düzenlenen 
organizasyonda  madalya almayı 
başardı. Ay-yıldızlılar, 201  yılında 
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 
gerçekleştirilen organizasyonu ise  
madalyayla tamamlamıştı.

TOPLAM 46 MADALYA ALDIK 
7 ülkeden  binin üzerinde 

sporcunun 20 branşta mücadele 
ettiği 2017 İşitme Engelliler 
Olimpiyatları’nda Türkiye toplam  
madalya alarak turnuvanın en çok 
madalya alan dördüncü ülkesi oldu.

Samsun’daki organizasyona 11 ’i 
kadın toplam 2  sporcuyla katılan 
milli takımlarımız genel klasmanda 

usya, Ukrayna ve üney Kore’nin 
ardında yer aldı. ABD, Çin, aponya 

ve İran gibi ülkeleri ise geride bırakan 
millilerimiz, 17’si altın, 7’si gümüş ve 
22’si bronz olmak üzere toplamda  
madalya kazandı.

GÜREŞ, FUTBOL VE TENİS
2017 İşitme Engelliler 

Olimpiyatları’nda en büyük başarıyı 
ata sporumuz güreşte yaşadık. illi 
güreşçileriz olimpiyatlarda ’i altın 

’sı bronz olmak üzere toplamda 11 
madalya kazandılar.

illi sporcularımızın güreşten 
sonra en başarılı olduğu branş 
tekvando oldu. illilerimiz 
tekvandoda  altın,  gümüş ve  bronz 
madalya kazandılar. Organizasyonda 
erkekler futbol, hentbol ve voleybol 
takımlarımız da olimpiyat şampiyonu 
olarak altın madalya kazandılar.

Samsun’da gerçekleşen İşitme 
Engelliler Olimpiyatları’nda 
tenisçilerimiz de bir ilki yaşadılar. 
Teniste ilk madalyamıza bu yıl 
kavuştuk. Ay-yıldızlı sporcular Tutem 
Banguoğlu ve Asuman akı, kadınlar 
çiftlerde bronz madalya alarak, 
Türkiye’ye bu branştaki ilk madalyasını 
kazandırdı.

MILLILERIMIZ REKOR KIRDI
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Çocuk İ O O İ

  
  

 
Uzmanlar, iki-üç yaşına gelen çocukların kendi odasında ve yatağında 
uyuması gerektiğini söylese de, bunu sağlamak aileler açısından çok da 
kolay olmuyor. Ancak gecikmiş ayrılıklar, çocukların yetişkinlik çağında 
birtakım sorunlar yaşamasına yol açabiliyor. 

E
beveynlerin çocuk 
yetiştirirken 
karşılaştığı 
problemlerin 
başında uyku 
alışkanlıkları 

geliyor. Pek çok ailede çocuğun 
odasını ayırarak, kendi başına 
uyuma alışkanlığı kazandırmak 
büyük bir mücadeleye dönüşüyor. 
Peki, bu konuda doğru olan ne? 
Çocukla beraber uyumak mı, yoksa 

odaları ayırmak mı gerekiyor? 
Yalnız uyuyamayan çocuğa nasıl 
yaklaşmalı? Tüm bu soruların 
yanıtlarını Liv Hospital Klinik 
Psikoloji Uzmanı Ceren Aydın’dan 
öğrendik.

ÇOCUKLAR NE ZAMAN 
KENDİ ODASINDA UYUMAYA 
BAŞLAMALI?

Pek çok ebeveyn çocuğun 
odasını ayırma ve yalnız uyutma 

konusunda uzmanlara başvuruyor 
olsa da konuyla ilgili fikir ayrılıkları 
yaşanabiliyor. Dolayısıyla her 
aile ve bebek için geçerli, tek 
bir doğrudan bahsetmek pek de 
mümkün olmuyor. Çocuğun mizacı, 
ihtiyaçları, ailenin içinde bulunduğu 
koşullar, kültürel etmenler ve 
hastalık gibi olağandışı durumlar, 
yaşanılanları değiştirebiliyor. Bu 
nedenle en doğru yöntem; detaylı 
bir değerlendirme yaptırarak, 
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Klinik Psikolo i Uzmanı eren Aydın  uyku 
eğitiminin vazgeçilmez kriterlerini ş yle 
sıralıyor
• Her şeyden n e ço uğun içinde 
bulunduğu koşulları  duygu durumunu ve 
gelişimsel zelliklerini düşünerek  uyku 
eğitimine başlamak gerekiyor
• Bu süreç  sabır  kararlılık ve tutarlılığın 
yanında anlayışlı olmayı da gerektiriyor  
Uykuyu bir eza olarak uygulamak  korkan 
ço uğun duygularını g rmezden gelip 
yalnız uyumasına zorlamak gibi hatalı 
tutumların beraberinde yeni problemler de 
getirebiliyor
• Uyku eğitimi için doğru zaman geldiğinde 
aşamalı bir geçiş süre i oluşturmak fayda 
sağlıyor  Burada ilk olarak ço uğa anlaya ağı 
dilde yapıla ak olan değişikliği açıklamak  
ihtiyaç duyarsa ilk günler yanında uzanmak  
ardından odada ama yanına yatmadan 
uykuya dalana kadar beklemek  kısa 
aralıklarla odadan çıkıp geri gelmek ve 
en nihayetinde tamamen yalnız uyumaya 
alışmasını sağlamak gibi ardışık basamaklar 
izlenebiliyor  Süre i kolaylaştırmak için bu 
uygulamaya ge e geçemeden  gündüz 
uykularından başlanması uygun oluyor
• Ço uğun odasını sevmesi  alışmasını 
sağlamak için mekanı keyi i hale getirmek  
ço ukla odasında oyunlar oynamak  
karanlığa karşı loş bir ışık yerleştirmek fayda 
sağlıyor
• Ço ukla yeteri kadar vakit geçirmek  
rahatlaması için masal okumak  sevdiği 
bir şarkıyı s ylemek  banyo yaptırmak da 
uykuya geçişe yardım ı olabiliyor
• Uyku ritüelleri oluşturmak da yine 
izlenebile ek yollardan biri  Bunun için 
dişlerin fırçalanması  pi amaların giyilmesi  
ku aklaşma gibi davranışlarla bir uyku 

n esi ritüeli oluşturulabiliyor
• Uyku disiplini ve hi yeni için anne babanın 
hem kendi arasında hem de zaman 
içinde tutarlılık g stermesi  ço uğu aynı 
saatte yatmaya alıştırılması  odanın ziki 
koşullarının uygun seviyede tutulması nem 
taşıyor

7 ADIMDA 
UYKU 

gerektiğinde uzman desteğine 
başvurmak oluyor.

EBEVEYNLE YATMAK 
İSTEMENİN TEMELİNDE  
NE VAR?

Bebeklik dönemi, çocuğun 
gelişimi için en kritik evrelerden 
biri sayılıyor. Savunmasız ve bağımlı 
olarak dünyaya gelen bebek, girdiği 
etkileşimler sayesinde kendini, 
diğerlerini ve dünyayı keşfedip 
öğreniyor. Bu süreçte, temel bakım 
veren figüre, ki bu çoğunlukla anne, 
bağımlı oluyor. Hayatta kalmak, 
güvende hissetmek, yatışmak, dünyayı 
tanımak ve algılamak için ebeveynine 
ihtiyaç duyuyor. İlerleyen dönemlerde, 
bu tabloya farklı nedenler de 
eklenebiliyor. Travmalar, korkular, 
kreşe başlamak, eve hırsız girmesi 
veya kardeş doğumu benzeri önemli 
yaşamsal deneyimler gibi pek çok 
faktör çocuğun ebeveyni ile yatma 
isteğini tetikleyebiliyor. Anne, bebeğin 
ihtiyaçları karşısında ne kadar duyarlı 
ve tutarlıysa; bebeğine ilgi, yakınlık 
ve sıcaklık duygularını ne ölçüde iyi 
iletebiliyorsa bebek de kendini o denli 
değerli, dünyayı ve diğer insanları da 
olumlu algılıyor.

BİRLİKTE UYUMAK ÇOCUĞUN 
PSİKOLOJİSİNİ NASIL 
ETKİLİYOR?

Temel fizyolojik ihtiyaçlardan 
biri olan uyku esnasında annenin, 
bebeğinin yanında olması, ona 
dokunması, varlığını hissettirmesi, 
bebeğin annenin sıcaklığını 
duyumsaması ilişki kalitesini 
yükselterek, bebekte güvenli 
bağlanmanın gelişmesine katkı 
sağlıyor. Uzun vadede bu güvenli 
bağlanma; psikolojik iyilik 
halinden gelişmiş problem çözme 
becerilerine, akademik başarıdan 
sağlıklı kişilerarası ilişkilere kadar 
çok sayıda değişkenle pozitif bir 
ilişki gösteriyor. Bir diğer artısı 
da annenin yanı başındaki bebeği 
emzirmesi daha kolay olduğundan, 
uyku kalitesinin iyileşmesi olabiliyor. 
Bunun yanında fiziksel yakınlık 
bebeğe daha çabuk erişmeyi, 
dolayısıyla bebeğin yaşadığı stres 

BİRLİKTE UYUMA 
DAVRANIŞI, BERABERİNDE 
ÖNEMLİ BİRTAKIM 
OLUMSUZLUKLARI DA 
GETİREBİLİYOR.

süresini kısaltmayı sağlayabiliyor. 
Ek olarak birlikte uyumak çeşitli 
endişelerle boğuşan yeni anneleri 
rahatlatan ve güvende hissettiren bir 
tercih.

BU DAVRANIŞIN YOL 
AÇABİLECEĞİ OLUMSUZ 
DURUMLAR NELER?

Birlikte uyuma davranışı, 
beraberinde önemli 
birtakım olumsuzlukları da 
getirebiliyor. Bebek açısından 
değerlendirildiğinde bu 
olumsuzlukların başında, aynı 
yatağı paylaşma halinde bebeğin 
farkında olmadan ezilmesi, yere 
düşmesi, boğulması gibi hayati 
riskleri belirtmek gerekiyor. Bu tür 
nedenlerle de aynı yatak yerine, 
anneye yakın bir beşikte uyutmak 
çok daha sağlıklı bir tercih oluyor. 
İkinci sorun, bazı araştırmacılara 
göre birlikte uyumak, ayrışma-
bireyselleşme sürecine yönelik 
bir tehdit oluşturarak çocuğun 
bireyselleşmesini zorlaştırabiliyor. 
Oysa yaşam boyu devam eden 
gelişim sürecinde yerine getirilmesi 
gereken önemli gelişimsel 
görevlerden biri de ebeveynden 
ayrışma ve bireyselleşme oluyor. Bu 
görevin sağlıklı bir şekilde yerine 
getirilmemesi çocukta düşük benlik 
saygısı, kaygı, inisiyatif alamama, 
karar vermede güçlük çekme ve 
yüksek onay ihtiyacı gibi pek çok 
soruna yol açabiliyor. Dolayısıyla 
pek çok araştırmacı, bağımlı yapıyı 
destekleyeceği gerekçesiyle birlikte 
uyumanın olumsuz etkilerini 
vurguluyor. Bir diğer olumsuzluk 
ise birlikte uyuma sürecinin, olması 
gerekenden fazla uzamasının 
ilerleyen dönemde odaları 
ayırmayı daha da güçleştirmesi, 
uyku sorunlarını tetikleyebilmesi 
ve karşılıklı olarak mahremiyeti 
zedelemesi oluyor.



110 E M L A K  K O N U T
A Ğ U S T O S  2 0 1 7

Sinema HOB İ

Vizyondakiler
AĞUSTOS AYINDA VIZYONA GIREN FILMLER.

KARA KULE
zyon Tar : 4 Ağustos 2017 

Tür: Fantastik, macera
Y netmen: Nikolaj Arcel
Oyun ular: Idris Elba, Matthew 
McConaughey, Tom Taylor
Konu: Stephen King’in romanından 
uyarlanan fimde, 11 yaşındaki ake 
Chambers ipuçlarını takip ederek, 
rüyalarında gördüğü, ancak kimsenin 
varolduğuna inanmadığı Orta Dünya’ya 
ulaşmayı başarır. Burada yine rüyalarında 
gördüğü Silahşör Roland Deschain 
ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi 
evrenlerini korumak için Kara Kule’yi 
savunmuştur, ancak Siyahlı Adam oraya 
ulaştığında hem Orta Dünya, hem de 
insanların dünyası yok olacaktır. Bunun 
gerçekleşmesini önlemek için silahşör ve 
ake çetin bir yolculuğa çıkmak zorundadır.

AÇ K ENİ : KA E  AL Ş
zyon Tar : 18 Ağustos 2017

Tür: Korku, gerilim
Y netmen: Gerald Rascionato
Oyun ular: Megan Peta Hill, oel Hogan, 
Suzanne Dervish-Ali, Pete alley
Konu: 3 arkadaşın yeni amacı bir ekstrem 
gerçeklik şovuna katılabilmektir. Bunun 
için bir deneme videosu çekmeye karar 
verirler. Bu çekim için büyük beyaz 
köpek balıklarıyla dalış yapacaklardır. 
Kafes içinde dalış yaparlar. Bu kararları 
kısa bir süre sonra onları büyük beyaz 
köpekbalıklarının hüküm sürdüğü sularda 
mahsur bırakır. Program için çektikleri 
video ise onların yaşam savaşının 
filmi olur. Başrollerinde Megan Peta 
Hill, Pete alley ve Suzanne Dervish-
Ali’nin yer aldığı filmin yönetmenliğini 
ve senaryosunu ise Gerald Rascionato 
üstleniyor.

ANNE
zyon Tar : 4 Ağustos 2017

Tür: Gerilim
Y netmen: Luis Prieto
Oyun ular: Halle Berry, Dana Gourrier, 
Christopher  Berry
Konu: Frankie annesiyle parka yaptığı 
yolculuk için oldukça heyecanlıdır. 
Parkta oynayan Frankie birden ortadan 
kaybolur. Sık sık annesiyle iletişim kuran 
çocuk bir anda ortadan kaybolunca 
genç kadın oğlunu bulmak için her şeyi 
yapmaya karar verir. Başrollerinde Halle 
Berry, Robert alker Branchaud ve Sage 
Correa’nın yer aldığı aksiyon-gerilim 
filminin yönetmen koltuğunda Luis Prieto 
oturuyor. Filmin kadrosunda Chris McGinn, 
Lew Temple, Dana Gourrier, Christopher 
Berry, ustin Lebrun, Malea Rose ve 
Ritchie Montgomery de yer alıyor. Filmin 
senaryosu ise Knate Lee’ye ait.

TERMİNATÖR : MAHŞER 
GÜNÜ

zyon Tar : 25 Ağustos 2017 
Tür: Bilimkurgu, gerilim
Y netmen: ames Cameron
Oyun ular: Arnold Schwarzeneger, 
Linda Hamilton, Edward Furlong
Konu: 1 Temmuz 1991’de gösterime 
giren Terminatör 2 filmi, 3 boyutlu 
olarak tekrar gösterime giriyor.
Sarah Connor’ı öldürme görevinde 
başarısızlığa uğrayan Synet 
robotları, 2009 yılında T-1000 
adında yeni bir robot üretirler. Bu 
yeni ‘Terminatör’ geçmişe dönerek 
insan direnişinin gelecekteki lideri 
olacak Sarah’ın oğlu ohn Connar’ı 
öldürmeye programlanır. Fakat 
bir diğer robot T-800 de ohn’u 
korumaya programlanarak geçmişe 
gönderilmiştir. İki robottan hangisi 
ohn’u daha önce bulacaktır  ‘Alien’, 

‘Titanic’ ve ‘Avatar’ gibi filmlerin 
usta yönetmeni ames Cameron’ın 
yönetmen koltuğunda olduğu filmin 
başrollerini ise ilk filmdeki gibi 
Arnold Schwarzenegger ve Linda 
Hamilton paylaşıyor.
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Gurme K U R B A N  B AY R A M I

KURBAN BAYRAMI 
SOFRALARI

• MADO – AXIS AVM – 
KA ITHANE  

• BAKLAVA I G NÜLO LU  
GÜLTEPE  KA ITHANE 

• GA İANTEPLİ ALTIN BURMA  
GÜLTEPE  KA ITHANE    

• ALİ USTA BURMA KADAYI  ve BAKLAVA  
SEYRANTEPE  KA ITHANE 

• ANTEPLİO LU BAKLAVA I  
KA ITHANE 

• TATLIBAK  KA ITHANE  
• GA İANTEPLİ GE ERO LU BAKLAVALARI 

 
• TATLI PARK  

ÇA LAYAN KA ITHANE  
• TATLI I ÇOBANO LU  

KA ITHANE  

Gülhan Kara

İster amazan Bayramı 
olsun ister Kurban 
Bayramı, baklava olmadan 
olmaz. Tatlı yiyelim tatlı 
konuşalım cümlesinden de 
anlaşılacağı üzere bayram 
ziyaretlerinde sohbetler bir 
dilim baklavayla lezzetlenir.

B
ayram öncesi her ne 
kadar çalışan kesim ve 
yoğun iş dünyası içinde 
olanlar yıllık izinleriyle 
bayram tatilini 

birleştirip tatil yapmayı tercih 
etseler de değişmeyen gerçek, tatilde 
de bayramın yaşanıyor olması. Yani 
güzel bayram yemekleri, bayrama 
özel tatlılar, ikramlar devam ediyor. 

Evlerde tatlı bir telaş başlar 
bayrama birkaç gün kala  Kurban 
telaşı ayrı, tatlı telaşı ayrıdır. 
Baklavalık ceviz, un, tereyağı, şeker 
alınır önce  alum ev baklavası 
dediğiniz cevizli olur.  Anneler, 
anneanneler, babaanneler, aile 
büyükleri ve komşular bir araya 
gelerek baklava açarlar. Yani baklava 

yufkaları bu konuda usta olanlar 
tarafından açılır. Cevizler dövülür, 
şerbetler kaynatılır. Çıtır çıtır 
nar gibi kızarmış fırından çıkan 
tereyağlı baklavanın üzerine şerbeti 
döküldüğü anda bütün evi mis gibi 
baklava kokusu sarar. 

Kurban Bayramı’nda bütün aileyi 
sofra başında bir araya toplayan en 
geleneksel lezzet de kavurmadır. 
Kurban kesildikten sonra yöreden 
yöreye değişse de ciğer, yürek, 
böbrek ve kırmızı etinden eşit 
miktarlarda alınır kekikli, soğanlı 
ya da sadece baharatlı kavurması 
yapılır. Yanına et suyunda pişmiş 
pilav ve mevsimine göre ayran, 
limonata, hoşaf verilir. Sofradan 
kalkıldıktan sonra sohbete geçilir 
ve çaylar demlenir. Ev baklavası 
tabaklara konur, sohbetin, bayramın 
tadı ikiye katlanır. 

Evde baklava yapmaya zaman 
yoksa, büyüklerin yaşı ilerlemişse 
ve çocuklar toplanıp anne-baba 
evine ziyarete gideceklerse o 
zaman baklavacının yolu tutulur. 
Bayramdan önce baklavacılar 
siparişleri almaya başlarlar. ıstıklı 
Antep baklavasından tutun da çeşit 

çeşit baklavalar her zamankinden 
daha fazla miktarda üretilir ve satılır. 

Baklavayı önceden bildiğiniz bir 
tatlıcıya sipariş etmediyseniz son 
anda rastgele bir baklavacıdan satın 
alacaksanız baklavanın tazeliğine 
dikkat edin. zellikle sıcak ve 
nemin yüksek olduğu bir zamana 
denk gelen Kurban Bayramı’nda 
baklavalar önceden şerbetlenmiş ve 
iyi muhafaza edilmemişse nem çeker 
ve yumuşama yapar. em çekmiş 
baklava çabuk bayatlar. Yerken de 
keyif vermez. Baklavanın parlaklığına 
bakın. Taze baklava diri görünür, 
çökmemiştir, parlaktır ve çatalı 
batırınca veya ısırdığınızda çıtırdar. 

Baklavayı ağız tadıyla yemenin de 
bir usulü var  Çatalı batırıp hışırtısını 
duymalı, ağzınıza götürdüğünüzde 
ise baklavanın alt kısmı, yani ıslak ve 
şerbetli yeri damağınıza, kuru olan 
üst kısmı dilinize gelmeli. Böylece 
tadını çok daha güzel alır, baklava 
yemenin keyfi ne varırsınız. Sıcak 
günlerde üzerine bir top dondurma 
da çok yakışır. Her konuda olduğu 
gibi azı yarar çoğu zarar olduğunu da 
hatırlayarak ağız tadıyla bir bayram 
geçirmeniz dileği ile bayramınız 
kutlu olsun.

KAĞITHANE ’DEKI  
TATLICILAR

BAKLAVACILAR
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Başlangıç seviyesi

Orta seviye

YILIN EN IYI CEP TELEFONLARI

BAŞLANGIÇ SEVIYESINDEKI 
DIĞER ALINABILIR TELEFONLAR

BAŞLANGIÇ SEVIYESINDEKI 
DIĞER ALINABILIR TELEFONLAR

SAMSUNG GALAXY J7 PRIME
Fiyat: 1230 TL
Ekran: 5,5 inç
Ana kamera: 13 MP
Ön kamera: 8 MP 
Pil: 3.300 mAh
• Parmak izi okuyucusu var
 Tek SIM kartlı

Samsung’un J serisinin en üst modellerinden 
biri olan J7 Prime, orta seviye bir Android 
cihazı uygun  yata almak isteyenler için 
sunulmuş gayet uygun bir ürün. Parmak izi 
okuyucusu, sekiz çekirdekli işlemci ve 16 GB 
depolama alanıyla üst seviyeye gitmeden 
işlevsel bir ürün satın almak isteyen büyük 
ekran seven kişileri hede  eyen telefon, 
Samsung’un arayüzüne alışık olanları ayrıca 
mutlu edecektir.

LENOVO P2
Fiyat: 1400 TL
Ekran: 5,5 inç
Ana kamera: 13 MP
Ön kamera: 5 MP 
Pil: 5.100 mAh
• Parmak izi okuyucusu var
 Tek SIM kartlı

Pili 60 saatin üzerinde kullanım ömrü sunan 
Lenovo P2, uzun kullanım ömrü için üretilmiş 
telefonların başını çekiyor. Snapdragon 625 
ile dengeli bir performansa sahip olan cihaz 
yeterli depolama alanı ve belleğe da sahip. 
Diğer cihazları şarj edebilmesine de güzel bir 
ayrıntı olarak değinmeden geçmeyelim.

ASUS ZENFONE 3
Fiyat: 1590 TL
Ekran: 5,5 inç
Ana kamera: 16 MP
Ön kamera: 8 MP 
Pil: 3.000 mAh
• Parmak izi okuyucusu var
 Çift SIM kartlı

2017’nin en popüler ürünlerinden olan 
ZenFone 3, PixelMaster 3.0 kamera sistemi 
ve 4 GB bellek yanında 64 GB artırılabilir 
depolama sistemi barındırarak insanların 
birçok sorununu tek kalemde çözebilen bir 
ürün. Cam ve metalin güzel bir bileşiminden 
oluşan ZenFone 3 kullanıcılara kendisine 
has arayüzüyle tam bir Android deneyimi 
yaşatmayı hede  iyor. 

• Kaan A1
• General Mobile 

GM 6 d
• Kaan N1
• General Mobile 

GM 5 Plus

• TP-Link Ne  os X1
• TP-Link Ne  os 

X1 Ma
• Nokia 5
• Samsung Gala y 

A3 2017

• Sony Xperia X 
Compact

• Lenovo Moto Z 
Play

• Samsung Gala y 
A5 2017

• Sony Xperia XA1 
Ultra

Teknoloji İ İ
Haber: Ersin AKMAN

AKILLI TELEFONUNUZU SEÇERKEN 
VERDIĞINIZ PARANIN KARŞILIĞINI 
SONUNA KADAR HAK EDEN 
BIR MODEL ARIYORSANIZ 
DIKKATLI OLUN. ÇÜNKÜ BU 
SAYFALARDA PAYLAŞTIĞIMIZ 
MODELLERDEN BIRINE KALBINIZI 
KAPTIRABILIRSINIZ.

VERDIĞINIZ PARANIN KARŞILIĞINI 

Lenovo P2, uzun kullanım ömrü için üretilmiş 

Diğer cihazları şarj edebilmesine de güzel bir 
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Üst seviye

BAŞLANGIÇ SEVIYESINDEKI 
DIĞER ALINABILIR TELEFONLAR

SONY XPERIA XZ
Fiyat: 2230 TL
Ekran: 5,2 inç
Ana kamera: 23 MP
Ön kamera: 5 MP 
Pil: 2.900 mAh
• Parmak izi okuyucusu var
 Tek SIM kartlı
 IP68 Serti  kası 

Geçen senenin popüler 
ürünlerinden Sony Xperia XZ 
hâlâ piyasada, hâlâ listelerde 
kendisine yer buluyor. Öne 
bakan stereo hoparlör sistemi, 
IP68 serti  kasyonu ve gerçek 
renkleri çok iyi şekilde ayırt 
eden özel sensörüyle video ve 
fotoğraf konusunda farklı bir 
deneyim yaşamak isteyenlere 
hitap eden Xperia XZ aynı 
zamanda akıllı şarj yönetimi 
ve Stamina modla kendisini 
gösteriyor.

SAMSUNG 
GALAXY S7
Fiyat: 2320 TL
Ekran: 5,1 inç
Ana kamera: 12 MP
Ön kamera: 5 MP 
Pil: 3.000 mAh
• Parmak izi okuyucusu 
var
 Tek SIM kartlı
 IP68 Serti  kası 

• Parmak izi okuyucusu
• Tek SIM
 IP68

Samsung’un geçen sene 
standartları belirleme 
rolünü üstlenen ve 
ülkemizde bolca satılan 
telefonu Gala y S7, 
bir akıllı telefondan 
istediğiniz her şeyi yerine 
getiriyor. Performans 
anlamında Snapdragon 
820 ile kafa kafaya bir 
Samsung E ynos işlemci 
barındıran ürün 4 GB 
bellek, hızlı kablosuz şarj, 
kamera sistemi ve IP68 
serti  kasyonuyla her türlü 
beklentiyi tek kalemde bir 
şekilde karşılayabiliyor.

• Samsung Gala y A7 2017
• Lenovo Moto Z
• ZTE Axon 7

Kısa... Kısa... Kısa...

R O G  S T R I  I M PA C T  O Y U N C U  F A R E S I
Bir farenin ne kadar nemli olabile eğini en iyi oyun ular bilir  O 

nedenle de hep en iyi ve en şık fareyi kullanmak isterler  Asus un 
ROG Stri  Impa t isimli bu ürünü üç tuşuyla oyunlarda attığını vuranlar için 

düşünülmüş

S O U N D C A S T  V G 7 
B L U E T O O T H  H O PA R L Ö R Ü 

Yaz sı aklarının tepe yaptığı şu günlerde sahilde  parklarda kumsalda 
ya da yazlık evinizin balkonunda müziğin keyfini doya doya 

yaşayabile eğiniz bir ürün Sound ast in VG  Bluetooth hoparl rü

A S U S  Z E N S C R E E N
Dizüstü bilgisayarınızın ekranını bir sunum için büyütmeniz mi 

gerekiyor  Veya herhangi bir iş için ekstradan bir monit re mi ihtiyaç 
duyuyorsunuz  Asus un ens reen adını verdiği bu mobil monit rü hiçbir 

ekstra güç kaynağına ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz  

ya da yazlık evinizin balkonunda müziğin keyfini doya doya 
yaşayabile eğiniz bir ürün Sound ast in VG  Bluetooth hoparl rü

A S U S  Z E N S C R E E N
Dizüstü bilgisayarınızın ekranını bir sunum için büyütmeniz mi 

Üst seviye
SONY XPERIA XZ

 2230 TL

23 MP
5 MP 

2.900 mAh
• Parmak izi okuyucusu var
 Tek SIM kartlı
 IP68 Serti  kası 

Geçen senenin popüler 
ürünlerinden Sony Xperia XZ 
hâlâ piyasada, hâlâ listelerde 
kendisine yer buluyor. Öne 
bakan stereo hoparlör sistemi, 
IP68 serti  kasyonu ve gerçek 
renkleri çok iyi şekilde ayırt 
eden özel sensörüyle video ve 
fotoğraf konusunda farklı bir 
deneyim yaşamak isteyenlere 
hitap eden Xperia XZ aynı 
zamanda akıllı şarj yönetimi 
ve Stamina modla kendisini 

SAMSUNG 

Kısa... Kısa... Kısa...

R O G  S T R I  I M PA C T  O Y U N C U  F A R E S IR O G  S T R I  I M PA C T  O Y U N C U  F A R E S I
Bir farenin ne kadar nemli olabile eğini en iyi oyun ular bilir  O 

nedenle de hep en iyi ve en şık fareyi kullanmak isterler  Asus un 
ROG Stri  Impa t isimli bu ürünü üç tuşuyla oyunlarda attığını vuranlar için 
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Bulmaca
Resimdeki

proje
Tezgahta ku-
maş yapmak

Su
yapılarında
rastlanan

oyulma olayı

Kemik ucu

Özsu

Yapma,
etme

Belli, açık

James
Cameron’ın

bir filmi

Ev 
makarnası

Valide

Ampulde
akkor 

duruma
gelen tel

İşçilerin sı-
rayla çalışması

Azeri
başkenti

Amerikan
Devletleri

Örgütü
Dişi deve

Vahşi 

Rutubet

Ortadoğu’da
bir göl

Filipinler’de
yanardağ

Proje dışı
işlerin belir-

tilmesi

Yaba

Sıfat

Kiloamper
simgesi Açgözlülük

İnşaatın 
kurallara

uygunluğu
gözetmeni

Olumsuzluk
veren bir

önek
Süt asidi Parola

Bir sayı

Şöhret
Birincil

“Fikret …”
(ressam,

yazar)

Kar romanı
tipi

Hangi kişi

Mutfakta
musluk altı

teknesi

Antalya
ilçesi

Sevgiliye
kavuşma

Az karşıtı Felsefede
düşünce

Karşıtlık
öneki

Kamer

Çare

Bir haber
ajansı

İlkel benlik

Ünlü bir
müzikal

İki parçalı
kadın

mayosu

Gemi 
sandalı
Uzaklık
sözcüğü

Arseniğin
simgesi

Deha sahibi
kimse

Romanya
plaka imi

Kayıkta
dümen kolu

Bir burç

Ilım

Kırmızı

Koni’nin 
ünsüzleri

Kanun
Bir pamuk

türü

Baş çoban

Avuç içi

Cet

Lise 
öğrencisi

Alanı geniş

Lahza

Para Gizem

Hazır giyim
ürünleri
satan yer

Gümüş-
balığı

Rusya’da 
bir plaj 
kenti

Çizgi

Avrupa’da
bir ulus adı

Düşey
sürekli 

yükseltile-
bilen kalıp

Hidrojenin
simgesi

İnşaatın bir
bölümünü
üstlenen

kişi, firma

Karakter

KOORDİNAT
ÇAYYOLU

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BIR ÖNCEKI 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

Resimdeki
proje

Boşaltma

İnşaatın 
dikliğini

ölçen araç

Bağlantı
kolu

Ağabey

Dallas
dizisinde
kötü tip

Su İç eğim Ağabey Oksijenin
simgesi

Yoğunluk

İnce perde
İsim

Familya

Ayarlama,
düzenleme

Terskepçe
Bobin

Vekil
Büyükanne

Valide

Parola
Naz, eda

Gümüşün
simgesi

Kalıtım

İnce urgan

Bir işaret
sıfatı

Uzun omuz
örtüsü

Bale adımı
Bir ay adı

İlkel benlik

Büyük kazı
makinesi

Çile maki-
nesi

Beddua

Çoğu tek
parça kadın

giysisi
Hitit

Sporcu alkış
ünlemi

Diş, damar,
kaburga

Dingil
Saçsız
kimse

Su yolu
İtikat

Bir tür
kumaş

“Küçük …”
(Saint 

Exupery 
romanı

Sözleşme

Hamurdan
bir yiyecek

Yerip 
çekiştirme

Haykırma

Denizli’nin
bir ilçesi

Ördek sesi

Bir şeyin
özü

Bir içecek

Bir tür 
baharat Bir nota

Türkiye
plakası
Serbest
bırakma

Kenny
Rogers
şarkısı

Sığır sesi

Tehlike
işareti

Teoman’ın
bir albümü
Milos For-
man filmi

Avusturya
plaka imi

Kilosaykıl
(kısa)

Bir renk

Bir kümes
hayvanı

Örgü örme
çubuğu

Öksürme
sesi

Dudak

Betonun
dayanma

gücü
Acı, sızı 
ünlemi Lahza

Saka
destanı

Bizmutun
simgesi

Kırmızı

İridyum
simgesi

Uzaklık

İyotun 
simgesi

Kiloamper
simgesi

Serme ve
sıkıştırma
makinesi

Kenar taşı

İstenç

Akımtoplar

Almanca
evet

Bloklar
arası

bırakılan 
aralık

Bir yüzey
ölçüsü

T B M E D
D E Ş A R J A D D O Z A J

M A K A R A E B E A N A
B A K A N İ Ş V E İ R S

Ş U Ş A L E K İ M İ D
E L E M G E R O P E T İ

A H Ş A K E L
İ N A N A K S A

K R E P A K İ T
K R E P N A R A

K O V R T A V A S
N Ü V E K T L A D Y

A Y R A N A L A R M T E O
A K S K A Z Ö H Ö N

G Ş U A L A R A
D U R A B İ L İ T E İ K A

F İ N İ Ş E R B O R D Ü R

TEMAŞEHİR
KONYA
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