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M U R AT  K U R U MGenel Müdür’den

Halkımıza olan 
güvenimiz 
boşa çıkmıyor

ergimizin yeni 
bir sayısında siz 
okurlarımızla yeniden 
bir aradayız. izlere 
tabii ki iyi haberler 
vererek yazıma 
başlamak istiyorum. 
Gayrimenkul sektörü 
için hareketli bir 
dönemin başlangıcı 
olan Eylül ayının, 

gerek yeni konut satın almak isteyen 
vatandaşlarımız, gerekse bizler gibi 
gayrimenkul projeleri geliştiren 
firmalar için önemli fırsatlar 
doğuracağının sinyallerini şimdiden 
almaya başladık. Bizler Emlak 
Konut olarak sektörümüzün daha da 
hareketleneceği sonbahar sezonuna, 
yaz aylarında yürüttüğümüz 
hummalı çalışmalar ile hazırlandık. 

Bu dönem gerçekleştirilen 
ihalelerin son durumları hakkında 
bilgi güncellemesi yapmak gerekirse, 
gelir paylaşım modeli ile ihale 
ettiğimiz İstanbul ile avuş ve 
İzmir Tariş arsalarımızda yükselecek 
olan projelerin ihalelerini kazanan 
yüklenicilerimiz ile sözleşmeler 
karşılıklı imzalanıp, yer teslimi 
süreci gerçekleştirildi. Yine İstanbul 

eytinburnu Beştelsiz arsamızda 
da sözleşmemizi yüklenicimizle 
imzaladık. nümüzdeki dönemlerde 
satışa çıkacak olan bu projelerimizde 
Emlak Konut yüklenicileriyle 
beraber, her projesinde olduğu gibi 
inşa edildiği bölgeye değer katacak 
ve insanların yaşam kalitesini 
yükseltecek yapılar oluşturacaktır. 

Kurulduğu yıldan beri ülkemizde 
ilkleri başarmış ve bunu amaç 
haline getirmiş Emlak Konut, 
ürettiği işlerinde sadece ‘konut’ değil 
insanlara yaşam alanı ürettiğini 
kanıtlayacak emsalde yeni bir proje 
ile halkımızın karşısına çıkacak. 2018 
yılında satışlarına başlanılacağını 
düşündüğümüz bu büyük 
projemizde, tüm hazırlıklarımızı 
tamamladık ve bu ay içinde ilk 2 
etabının ihale süreçlerine başlıyoruz. 
1 milyon metrekare üzerinde 
yapılması planlanan bu projemiz 
‘Emlak Konut Bizim Mahalle’ adını 
taşıyacak. Küçükçekmece Gölü’nün 
hemen yanında başlayacak yapısal 
dokusuyla da öne çıkacak Bizim 
Mahalle’de, konut alıcılarının yanı 
sıra Küçükçekmece ve çevre ilçelerde 
vatandaşlarımız için de, sahip olduğu 
donatılarla birlikte gece gündüz 
yaşayan bir mahalle oluşturulup, 
geleneksel Türk mimarisine uygun 
olarak tasarlanacak. Bizim Mahalle, 
sosyal ve kültürel tesislerden tematik 
çocuk oyun alanlarına, sağlık 
tesislerinden kütüphaneye, eğitim 
tesislerinden festival alanlarına, 
resm  kurumlardan ata sporları 
merkezine, kent müzesinden el 
sanatları merkezine, spor tesislerine 
kadar olan faaliyet alanlarıyla tüm 
ihtiyaçlara karşılık verecek bir 
mahalle olacak şekilde tasarlandı.  
Ayrıca Küçükçekmece Gölü’nün 
yanı başındaki konumu, Halkalı 
metrosu, Marmaray ve yapımı devam 
İstanbul banliyö hattına yakınlığıyla 
da dikkat çekecek olan projemizin, 

ulaşım avantajlarıyla da birlikte bölge 
için muhteşem bir çekim merkezi 
olacağına inanıyoruz. 

Emlak Konut olarak 
faaliyetlerimize tüm hızıyla devam 
ediyoruz. İhalesini yaptığımız ve 
yapacağımız tüm projelerimiz 
ile elde edeceğimiz sonuçlar 
doğrultusunda yıl sonu hedeflerimizi 
yakalayacağımızdan eminiz. 
Ekonomimizdeki iyileşmenin devam 
etmesi, her ay açıklanan yeni verilerle 
pekişiyor ve daha da olumlu bir 
atmosfere doğru bizi götürüyor. 
Yine bu bağlamda yakın zamanda 
açıklanan konut satışları verilerine 
göz attığımızda Temmuz ayı konut 
satışlarının bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 40’ın üzerinde arttığını 
görüyoruz. Bununla birlikte yine 
ilk 7 aylık dönem incelendiğinde 
2017 yılında ulaşılmış toplam konut 
satış rakamının, geçen yılın aynı 
dönemine göre yakaladığı yüzde 8’in 
üstünde artış daha önceleri hep ifade 
ettiğimiz halkımıza ve ekonomimize 
olan güvenimizi boşa çıkarmamakla 
beraber bizlere mutluluk ve 
motivasyon kaynağı olmaya devam 
ediyor.

Buradan yeniden tüm halkımızın, 
paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın 
geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlarım.

Murat Kurum
EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ
VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Dipnot:  İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanıp ancak ruhsatı alınmamış projelerde inşaat alanı üzerinden 
tahmini hesaplama yapılmıştır. İnşaat ruhsatı alındığında artı eksi değişiklikler olabilir.
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TOPLAM: 112.108 KONUT, 16.718 TİCARET, 43 OKUL, 1.168 DERSLİK, 9 KREŞ, 10 SAĞLIK TESİSİ, 22 CAMİ
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Emlak Konut GYO 2003 - 2017 yılları arasında toplamda 
128.826 adet bağımsız bölüm 43 Okul, 22 Cami Projesi geliştirdi.

PROJELER
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Proje K U Z E Y  YA K A S I

İstanbul’un 
yeni yaşam alanı

KUZEY  
 YAKASI 

‘KUZEY YAKASI’, milyonlarca 
İstanbullunun hayatına değer 
katmak için Emlak Konut 
güvencesiyle Başakşehir’de hayat 
buluyor. Dünya standartlarındaki 
konut projeleri, metro hattı, entegre 
ulaşım ağları, sosyal ve kültürel 
alanlar, alışveriş merkezleri, 
okullar ve spor alanlarına komşu 
bir alanda; ofi sleri, ticari alanları, 
oteli, hayvanat bahçesi ve dünya 

metropollerinde görmeye alıştığımız 
şehir parkıyla Kuzey Yakası 
Başakşehir’de yepyeni bir yaşam 
başlatıyor. 

Toplamda 319 adet ofi s, 53 
dükkan ve 1 otelin yanı sıra birçok 
sosyal etkinliği de içerisinde 
barındıran Kuzey Yakası’ndaki 
doğayla iç içe akıllı ofi sler 9 Eylül 
tarihinden itibaren satışa çıktı.

Yatay ofi s konsepti sunan 

Emlak Konut GYO, 
İstanbul Başakşehir’de 
yepyeni bir yaşam alanı 
kuruyor. İstanbul, 364 
bin metrekare alan 
üzerinde kurulacak şehir 
parkına kavuşuyor.
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Kuzey Yakası toplam 373 bağımsız 
bölümden oluşuyor ve huzurlu 
ve aktif bir iş yaşamı müjdeliyor. 
İstanbul’a yakışan yemyeşil bir 
alan üzerinde geliştirilen Kuzey 
Yakası’ndaki akıllı ofi sler uygun 
ödeme koşullarıyla satışa sunuluyor. 

Başakşehir’de hayata geçirilen 
‘Kuzey Yakası’ ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü Murat Kurum: 

“Türkiye’nin en büyük gayrimenkul 
yatırım ortaklığı Emlak Konut 
olarak kent yaşamına değer katan, 
halkımıza daha yaşanabilir alanlar 
oluşturabilme vizyonuyla sektöre 
yön veren projelere imza atmaya 
çalışıyoruz. Bu bağlamda 1995 
yılında pilot bölge olarak çalışmalara 
başlanan ve 2003 yılından sonra 
süratle atılımların hızlandığı örnek 
bir şehircilik anlayışı ile planlı ve 

Emlak 
Konut 

GYO Genel 
Müdürü 

Murat 
Kurum
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Proje K U Z E Y  YA K A S I

MEVCUT YÖNETMELİK VE STANDARTLARA UYGUN OLARAK DEPREME DAYANIKLI 
TASARLANAN BİNALARDA, ‘YANGIN YÖNETMELİĞİ’NE UYGUN OLARAK DA, DIŞ 
CEPHEDE PROJE VE TEKNİK ŞARTNAMELERE UYGUN ISI YALITIMLARI YAPILIYOR

altyapılı olarak gelişmeye devam 
eden Başakşehir bölgesinde, Emlak 
Konut olarak yaklaşık 13.000 
bağımsız bölüm, ulaşım, altyapı ve 
gerekli sosyal donatıların inşasını 
gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Başakşehir 
konum itibarıyla 3. Havalimanı, 
Kuzey Marmara Otoyolu, entegre 
sağlık kampüsü, stadyumlar, resmi 
kurum binaları ve üniversite gibi 
devletimizin büyük ölçekli yatırım 
projeleri ile her geçen gün değerine 
değer katan bir bölge olma özelliğini 
hiçbir zaman kaybetmeyecek 
potansiyeliyle ön plana çıkıyor.

Halen merkez olarak 
planladığımız alanda 5000 kişilik 
cami ile birlikte aynı zamanda 
Halkalı-3.Havalimanı metrosu, 
Başakşehir-Kayaşehir metrosu, 
Başakşehir-Olimpiyat Tramvay 
duraklarını ve otoparkları 
barındıran 25.000 metrekare alanlı 
meydan projemizin yapımı devam 
etmektedir. 

Bu doğrultuda şimdi de 
Başakşehir’de İstanbul’un iş ve 
sosyal yaşamına yeni bir soluk 
getiriyoruz. Bölge ile uyum 
sağlayacak, doğa ile iç içe az katlı 
ofis ve ticari ünitelerin olduğu proje 
ile iş yaşamını Kuzey Yakası’nda 

yeniden yorumluyoruz. Kuzey Yakası 
içerisinde ofisler ve ticari alanların 
yanı sıra; otel, spor kompleksi, 
konser salonu, sosyal tesisler, 
çocuk alanları ve hayvanat bahçesi 
gibi faaliyet alanlarının dışında 
bir de dünya metropollerinde 
görmeye alıştığımız devasa bir şehir 
parkı yer alıyor. Günün stresi ve 
yoğunluğundan sıyrılabileceğiniz, 
ailenizle vakit geçirebileceğiniz, 
üretkenliğin beslenebileceği bir 
ortam sunan Kuzey Yakası’nda, 
çocukların ve gençlerin hayallerine 
de büyüklerin hedeflerine de yer 
var.  Tüm bu imkanları bir arada 

bulunduran Kuzey Yakası ile hem 
Başakşehir’e hem de İstanbul’a 
yeni değerler kazandıracağız” diye 
konuştu.

KUZEY YAKASI FARKLI PEK 
ÇOK KONSEPTİ BİR ARADA 
SUNUYOR

Kuzey Yakası bulunduğu konum 
itibarıyla ve Tem, E-5, 3. Köprü gibi 
bağlantı yollarına olan yakınlığı 
ile dikkat çekerken, İstanbul’un 
yeni yaşam merkezi Başakşehir’de 
doğal yaşamla iş dünyasını bir 
arada deneyimlemenize olanak 
veriyor. Proje, karma kullanım 



9E M L A K  K O N U T
E Y L Ü L  2 0 1 7

çok fonksiyonlu programıyla 
farklı beklentilere cevap veriyor. 
Hayvanat bahçesinden, ofislere, 
kongre merkezinden otele, benzeri 
dünya metropollerinde olan şehir 
parkına kadar birçok farklı konsepti 
bünyesinde barındırıyor. 

Proje toplamda 10 blokta 
yatay mimari konsepti ile az katlı 
geliştirildi. Projenin 7 bloğunda 
ticaret ve ofis işlevi tanımlandı, 
geriye kalan 2 bloğu otel ve kongre 
merkezine, 1 bloğu ise içerisinde 
spor salonu ve kapalı yüzme havuzu 
bulunan spor tesisine ayrıldı.

Proje kapsamındaki otel bloku 
156 adet odası, beraber çalışabileceği 
kongre merkezi ve fitness-sauna-
havuz gibi sosyal alanlarıyla hizmet 
verecek. Kongre merkezi, 600 
kişilik konferans salonu, 143 kişilik 
toplantı odası, 83 kişilik seminer 
salonu, 400 metrekarelik fuaye ve 
2100 metrekarelik lobi alanından 
oluşuyor. Proje kapsamında ayrıca 
basketbol sahası ve kapalı yüzme 
havuzu birimlerinden oluşan tesis 
toplam 996 seyirci kapasitesine 
sahip olacak.

DEPREME DAYANIKLI 
BİNALAR

Park alanında bulunan hayvanat 
bahçesi, yürüyüş parkurları, bisiklet 
yolları, kaykay pisti, piknik ve 
oturma alanları, gölet ve havuzlar, 
açık spor alanları, koru, farklı 
konseptteki bahçeler, etkinlik 
çayırları ve çocuk oyun alanlarıyla 
Kuzey Yakası tüm beklentileri 
karşılamayı hedefliyor.

Ekolojik omurga boyunca; yaya 
yolu devam ederken şifalı bahçeler, 
ses, renk ve kelebek bahçeleri 
düzenlenerek yaya yolu boyunca 
bitkilendirme aksı oluşturuluyor. 
Mini hayvanat bahçesi olarak 
kurgulanan alan, farklı türdeki 
birçok bitkiyle zenginleştirilerek 
botanik bahçelerle bütünleşti.

Park alanının büyük bir kısmını 
oluşturan biyolojik gölet; ahşap 
terasların, ahşap köprülerin, 
yürüyüş ve dinlenme alanlarının 
çevreleyeceği şekilde kurgulandı. 
Bütün bu düzenlemeler alan 

boyunca çeşitli bitki türlerinin 
sergilendiği koru alanlarının içinde 
yer alıyor. Alanın etkinliklerden 
uzak ve daha sakin olduğu güney 
tarafındaki koru bölgesine ise 
pergolalar yerleştiriliyor. Alanda 
ayrıca 3 farklı yerde açık otopark 
yer alacak. Mevcut yönetmelik ve 
standartlara uygun olarak depreme 
dayanıklı tasarlanan binalarda, 
‘yangın yönetmeliği’ne uygun olarak 
da, dış cephede proje ve teknik 
şartnamelere uygun ısı yalıtımları 
yapılıyor.

KUZEY YAKASI  
ÖDEME KOŞULLARI
Yüzde 10 peşinatla ofis sahibi olunabilen 
Kuzey Yakası projesinde 18. ve 36. ayda 
yüzde 10 ara ödeme yapılabiliyor, kalan 
konut bedeli ise 120 ay tüfe aylık yüzde 
0.50 vade farkı eşit veya sabit artan taksitle 
ödenebiliyor. Projede yüzde 20 peşinde 
24 ay, yüzde 30 peşinatta 36 ay, yüzde 40 
peşinde 48 ay, yüzde 50 peşinde ise 60 ay 
vade farksız taksit imkanı sunuluyor.
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Haber K A M PA N YA

imdi al, 
201 da öde

Emlak Konut 
GYO yüklenicileri 

öncülüğünde, sektörü 
hareketlendirip, 

ekonomiyi 
canlandıran 

kampanya 
seferberliklerinden 

biri daha hayata 
geçirildi.
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K A M P A N Y A  R E K O R  K I R D I

G
ayrimenkul 
sektörü 
sonbaharda yeni 
bir kampanya 
ile ekonomiyi 
canlandırmaya 

hazırlanıyor. Emlak Konut 
yüklenicileri öncülüğünde hayata 
geçirilen yeni kampanya 14 Eylül-31 
Ekim tarihleri arasında geçerli 
olacak.

Kampanya, yüzde 20 peşin, 
yüzde 80 banka kredisi kullanımı 
esasına dayanıyor. Kampanya 
kapsamında satışı yapılacak 
bağımsız bölümler için KD  dahil 
satış fi yatının yüzde 5’i peşin, yüzde 
15’i satış tarihinden itibaren 12. ayda 
veya teslim tarihinde ara ödeme 
şeklinde gerçekleşebiliyor. Kalan 
yüzde 80’lik kısmı için alıcılar, 
anlaşmalı bankalardan banka 
kredisi çekebilecekler.

Kampanya, Emlak Konut 
GYO’nun hasılat paylaşımlı ve 2019 
yılında teslim edilecek projelerinde 
geçerli olacak. Kampanya 
kapsamında yapılan satışların tapu 
işlemleri Ocak 2019 tarihinden 1 yıl 
sonra gerçekleşecek.  

KAMPANYAYA KATILAN 
BANKALAR

Kampanya koşulları 
çerçevesinde, yüzde 80’i banka 
kredisiyle ödeme fırsatı sunan 6 
banka ile anlaşıldı. Kredi taksit 
ödemeleri ise Ocak 2019’da 
başlayacak. 

Kampanyaya katılan bankalar, 
İş Bankası, Garanti Bankası, 

akıf Bank, iraat Bankası, B 
inansbank ve akıf Katılım oldu.

KAMPANYAYA DAHİL 
PROJELER
Ebruli spartakule, Avangart 
İstanbul, Temaşehir Konya, 
Koordinat ayyolu, Büyükyalı 
İstanbul, Evora Denizli, Tual 
Bahçekent, Avrupa Konutları 
Başakşehir, Karat 34, Tual Adalar, 

ofa oca, Park Mavera, Avrupark, 
Adım İstanbul, Köy ekeriyaköy, 
İstMarina, Yeniköy Konakları, 
Bahçekent lora.

HAYALİNDEKİ EVİ YÜZDE 5 PEŞİNAT İLE ŞİMDİ AL, 
2019’DA ÖDEME FIRSATINI YAKALA

Emlak Konut GYO önderliğinde 2017 Şubat ayında başlatılan konut seferberliği 
rekor rakamlara ulaştı. Kampanya seferberliği ile ilk çeyrekte Emlak Konut GYO, 2 
milyar 878 milyon TL değerinde, 2 bin 833 adet bağımsız bölüm satmıştı. 2 ay süren 
kampanya kapsamında 2 milyar 801 milyon TL değerinde, 394 bin 668 metrekarelik 2 
bin 722 bağımsız bölümün satışı yapılmıştı. 

A an art İ tan ul

E ruli artakule

Koor inat Çayyolu
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Haber P R OJ E

MAHALLE KÜLTÜRÜ BİZİM 
MAHALLE’DE YENİDEN 
HAYAT BULACAK 
Emlak Konut GYO, hepimizin özlem 
duyduğu sıcak mahalle yaşamını ‘Bizim 
Mahalle’ ile İstanbul Küçükçekmece’de, 
1 milyon metrekarelik bir alanda 
yeniden hayata geçiriyor.  

Emlak Konut 
GYO Genel 

Müdürü 
Murat Kurum



13E M L A K  K O N U T
E Y L Ü L  2 0 1 7

izim Mahalle, 
Türkiye’nin en 
büyük gayrimenkul 
yatırım ortaklığı 
Emlak Konut GYO 
güvencesiyle 1 
milyon metrekarelik 
bir alanda 
Küçükçekmece’de 
hayat buluyor. 

Özlenen mahalle 
sıcaklığını özgün bir 
anlayış ile buluşturan 
Bizim Mahalle, 

geleneksel Türk mimarisine uygun 
olarak tasarlandı. Bizim Mahalle, 
her yaştan insanın faydalanabileceği 
sosyal ve kültürel tesislerden tematik 
çocuk oyun alanlarına, sağlık 
tesislerinden kütüphaneye, eğitim 
tesislerinden festival alanlarına, 
resm  kurumlardan ata sporları 
merkezine, kent müzesinden el 
sanatları merkezine, spor tesislerine 
kadar olan faaliyet alanlarıyla, gece 
gündüz yaşayan bir mahalle oluyor.

Küçükçekmece’de inşa edilecek 
Bizim Mahalle projesi hakkında 
bilgi veren Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü Murat Kurum: 
“Emlak Konut olarak sadece konut 
yapmanın ötesinde, ülkemizde 
insanların daha iyi koşullarda hayat 
süreceği sosyal yaşam standartlarını 

BİZİM MAHALLE’DE İNSAN VE ŞEHİR ODAKLI 
YAKLAŞIMIMIZIN BİR ESERİ OLARAK YATAY 
MİMARİ HAKİM OLACAK

arttıran daha sağlıklı, güvenli 
projeler geliştirmenin yanında 
kültürel değerlerimize sahip 
çıkmak hedefi ile yola çıktık. Bu 
kapsamda Bizim Mahalle projemiz, 
özümüzde olan o mahalle kültürünü, 
komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma 
ve paylaşma duygusunu bizlere 
yoğun bir şekilde yaşatacak. Bu 
projede geçmişten gelen mirasımızı 
yeni nesillere taşımak için, sosyal 
birlik duygusunu ve özlenen 
mahalle yaşamını en üst seviyede 
sunmayı hedefliyoruz. lçeği 
kadar sunduğu yaşam ile de ayrı 
bir noktaya konumlandırdığımız 
Bizim Mahalle’de insan ve şehir 
odaklı yaklaşımımızın bir eseri 
olarak yatay mimari hakim olacak. 
Geleneksel Türk mimarisine uygun 
olarak tasarlanan proje, mahalle 
mimarisine getirdiği yaklaşımla 
şehre değer katacak ve yapısal 
dokusu ile öne çıkacak” dedi. 

BİZİM MAHALLE’NİN İLK 
ETAP İHALESİ 26 EYLÜL’DE

Bizim Mahalle projesinin ihale 
süreçlerine de değinen Murat 

Kurum: “Haziran ve Temmuz 
ayında gerçekleştirdiğimiz 7 dev 
ihale ile 10 Milyar T ’lik bir değer 
oluşturma başarısı gösterdik. 
Yapmış olduğumuz ihalelerin 
geri dönüşleri sonucunda sene 
başında belirlediğimiz 1,5 Milyar 
T ’lik arsa ihalesi neticesinde 
10 Milyar T ’lik iş yapacağımızı 
söylemiştik. Mevcut ihale 
takvimimizi değerlendirdiğimizde 
toplam hasılatın 15 Milyar T ’ye 
ulaşmasını beklemekteyiz. Bizim 
Mahalle projemizde bu ihaleler 
doğrultusunda önemli bir yere 
sahip, bu kapsamda Bizim Mahalle 
için altyapı ihaleleriyle beraber 
toplamda 6 etap olacak şekilde  
ihalelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu 
bağlamda ilk etabımızın ihalesini 
26 Eylül, ikinci etabımızın ihalesini 
de 28 Eylül tarihinde yapacağız” 
diye konuştu.

Bizim Mahalle projesi 
Küçükçekmece Gölü sahilinde, 
yapımı devam eden İstanbul 
Banliyö hattına, Halkalı Metrosu 
ve Marmaray ulaşımına yakınlığı 
ile benzersiz konumda bulunuyor.
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Cityscape Global 
2017 de ürk rüzgarı
Dünyanın en önemli gayrimenkul ve mimarlık buluşmalarından biri olarak 
kabul edilen ityscape Global 2017 Dubai’de gerçekleşti.

u yıl 15’inci kez 
gerçekleştirilen 

ityscape Global 
uarı’nda Türkiye’den 

pek çok proje yer 
aldı. ityscape Global 
2017’ye katılan 
Emlak Konut GYO da 
Türkiye’deki yatırım 
fırsatlarını Körfezli 

yatırımcılarla paylaştı. 
Dünyanın önemli gayrimenkul 

şirketlerini ve yatırımcılarını bir 
araya getiren ityscape Global 2017, 
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 Emlak Konut GYO Genel Müdürü 
Murat Kurum

Bu yıl 11-13 Eylül 
tarihleri arasında Dubai 

orld Trade enter’da, 
42.000 metrekarelik 
yaklaşık 70 futbol 

sahası büyüklükte  
devasa bir alanda 
düzenlenen ityscape 
Global, alanındaki en 
prestijli küresel buluşma 
platformlarından 
birini oluşturuyor. 

ityscape Global 
2017’de 26 ülkeden 300 
katılımcı firma, 1.150 
delege ve konuşmacı 
yer aldı. 4 gün süren 
fuarı, dünyanın birçok 
ülkesinden 30 bini 
aşkın ziyaretçi gezdi.

Dubai’de gerçekleşti. 26 ülkeden 
300 şirketin katılım gösterdiği 
fuarda Türk şirketleri de projeleriyle 
dikkat çekti. uara Türkiye’den 
katılan firmalar arasında, Aremas 
Gayrimenkul, AP  Grup, Artaş 
İnşaat, Bekir Erkuş Gayrimenkul, 
EM  Grup, athay Grup, Eczacıbaşı 
Yapı Gereçleri, Emlak Konut GYO, 
Garanti Koza, Mar Yapı, PDO 
Mimarlık, Tabanlıoğlu Mimarlık ve 
Tahincioğlu yer aldı.

TÜRK ŞİRKETLERİ ÖN 
PLANDA

Dubai’nin küresel bir merkez 
olduğunu vurgulayan ityscape 

uarları Türkiye Temsilcisi 
İste po Genel Müdürü İsmail 

ezen, ityscape Global’da Türk 
şirketlerinin her zamanki gibi ön 
planda olduklarına ve Dubaili dev 
kamu şirketleriyle birlikte fuarın 
en gözde yerlerinde yan yana yer 
aldıklarına dikkat çekti. 4 gün 
boyunca süren fuarı, dünyanın 
birçok ülkesinden 30 bini aşkın 
ziyaretçi gezdi.

“YASAL DÜZENLEMELER 
YABANCIYA SATIŞLARIN 
ÖNÜNÜ AÇTI”

ityscape Global 2017’ye katılan 
Emlak Konut GYO, Türkiye’deki 
yatırım fırsatlarını Körfezli 
yatırımcılara paylaştı. Emlak 
Konut projelerinin Ortadoğu’da 
dikkat çektiğini dile getiren Emlak 
Konut GYO Genel Müdürü Murat 
Kurum; “Türkiye’deki yabancı konut 
satışlarına bakıldığında; son yıllarda 
Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin ilk 
sırada yer aldığı görülüyor. Biz de bu 
doğrultuda; Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi inşaat sektörünü 
Körfez’de tanıtarak, fırsatları ve 
Türkiye gayrimenkul pazarını 
anlatmak istiyoruz. Bunun için de 
en uygun platformlardan biri Dubai 

ityscape uarı. Emlak Konut olarak 
dışa açılmanın öneminin bilincinde 
olarak hareket ediyoruz ve bu 
bağlamda ülkemizi global arenada 
da temsil etmek adına, dünya 
çapında gayrimenkul sektörüne yön 
veren organizasyonlara katılmaya 

özen gösteriyoruz” diye konuştu.
on dönemde yapılan yasal 

düzenlemelerin, yabancı ülke 
vatandaşlarına gayrimenkul 
satışının önünü açtığını ifade 
eden Kurum; “Bu düzenlemeler 
sonrası Türkiye’de artan yatırım 
fırsatları yabancılara cazip hale 
geldi. Biz de Türkiye’nin en büyük 
gayrimenkul yatırım ortaklığı 
olarak ülkemizdeki gayrimenkul 
fırsatlarını katılımcılara anlatmak 
için fuara katıldık. alışmalarımız 
çok yoğun şekilde hem iç hem de dış 
pazara yönelik devam ediyor. Hem 
biz hem de birlikte iş yaptığımız 
sektörümüzün değerli temsilcileriyle 
birlikte; Dubai’de projelerimizi, 
devlet eliyle düzenlenen teşvikleri ve 
yatırımcılar için cazip olan yatırım 
fırsatlarını anlattık. mit ediyorum 
ki tüm Türk yatırımcılar için başarılı 
geçen bir fuar olmuştur” ifadelerini 
kullandı.

DÜNYANIN 
EN PRESTİJLİ 

KÜRESEL 
PLAT ORMLARINDAN 

BİRİ
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eprem Odaklı 
önüşüm geliyor

Dubai’de katıldığı 
ityscape Global 2017 
uarı’nda konuşan evre 

ve ehircilik Bakanı 
Mehmet zhaseki, 
Türkiye’de 7 buçuk 
milyon bağımsız alanın 
risk altında olduğunu 
söyledi. 

D
ubai’deki uluslararası 
gayrimenkul fuarı 

ityscape Global 
2017’ye katılan evre 
ve ehircilik Bakanı 

Mehmet zhaseki inşaat sektörü 
ve kentsel dönüşüme dair merak 
edilenleri cevapladı. 

Fuar izlenimlerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Tabii ben burada, bugün 
ülkemizi temsil eden, bizim 
kendi gururumuz olan, Türkiye’yi 
başarıyla temsil eden arkadaşlara bir 
‘merhaba’ demek, bir moral vermek 
amacıyla geldim. Onlarla sohbet 
ettim biraz. Projeleri inceledim.

Burası bu iş için özel olarak 
dizayn edilen bir bölge olduğundan, 
dünyanın birçok yerinde katıldığım 
gayrimenkul fuarları içerisinde en 
düzenlisi diyebilirim. 

Siyasi ilişkiler gayrimenkul 
sektörünü nasıl etkiliyor?

Dünyada iş yapan insanlar 
biliyorlar ki dışarıdaki siyasi 
gelişmelerin ara ara etkileyeceği 
ortamlara göre tavır almak, 
gayrimenkul sektörünün hep 
aleyhinedir. Hatta bazen soğuk 
rüzgarlar estiğinde o dönemi çok 
iyi değerlendirip bunu fırsata 
döndüren firmalar da var. Böyle 
zamanlarda arsalar biraz daha 



17E M L A K  K O N U T
E Y L Ü L  2 0 1 7

E RE E E İ R İ L İ ME ME Z E İ

İSTANBUL’DA 600 BİN YAPININ RİSK ALTINDA 
OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEN BAKAN ÖZHASEKİ 
DÖNÜŞÜMÜN HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLAMASI 
GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

ucuzdur, daha kolay anlaşmalar 
yapılır, çok hızlı inşaatlar yapılır 
ama iyi günler geldiğinde de onu 
çok karlı bir şekilde satarlar. O 
yüzden gayrimenkul sektörü bu 
işten etkileniyormuş gibi görünse de 
dışarıda inşaatlar devam eder. 

Türkiye’de inşaat sektörünün 
gelişimini değerlendirmek 
isterseniz neler söyleyebilirsiniz?

Doğrusu inşaat sektörü için 
referans olan kurum biziz. Haliyle 
inşaat sektörünün canlanması 
açısından elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. ünkü Türkiye’de 
ekonomik açıdan gayri safi yurt içi 
hasılanın yüzde 7’sini gayrimenkul 
sektörü oluşturuyor. zellikle 
yapılan iş neticesinde, 400 sektör 
de buradan etkileniyor. Tarımdan 
sonra en çok istihdam sağlayan 
sektör bizim inşaat sektörümüz. 
Ayrıca şunu iftiharla gururla 
söylüyoruz; yurt dışında iş yapan 
onlarca firmamız var, dergilerde 
ekonomi yazarları arasında yapılan 
çalışmalarda ilk 250 firma arasında 
40 ile 50 firmanın Türk firmaları 
olduğunu her zaman görüyoruz. 
Bu zamana kadar yapılan yurt dışı 
taahhüt işlerinde 350 milyar dolara 
yaklaşan bir taahhüt işimiz var. 
Aslında 1972’de ilk ibya’da bir 
iş almışız. 109 milyon dolarlık bir 
iş. 2002’lere kadar geldiğimizde 
karşımızda 40-45 milyar dolarlık bir 
iş hacmi var. Ama 2002’den sonraki 
gelişmelerde, müthiş bir hızla 
günümüzde 330 milyarları aşan bir 
taahhüt işi yaptık ve firmalarımız 
yurt dışına gittikleri her yerde 
güvenilen ve iyi iş yapan firmalar 
olarak bilindiği için tercih ediliyor. 
Bu da bizim için gurur vesilesi.

Yabancılara yapılan konut satış 
rakamları hakkında bilgi alabilir 
miyiz? Türkiye’den en çok kimler 
konut aldı?

Mütekabiliyet yasasının çıktığı 
2012 yılından itibaren, yabancı 
uyruklu olup, bizden gayrimenkul 
alan kişi sayısı 160 bin civarında. 
Bunlar 77 bin 750 taşınmazı bizden 
aldılar. Birçok ülke gayrimenkul 
satabilmek için çırpınıyor. Herhangi 
bir tehdit oluşturacak bir şey 

değil bu, ekonomiye müthiş katkı 
sağlayan bir olay. Bütün ülkeler 
bunun için yarışıyorlar. Herkes niye 
burada  iye pazarlama yapıyor  
Herkes ekonomisine bu para girsin 
istiyor. O yüzden biz de bir gayret 
içerisindeyiz. Bu 160 bin kişi 
içerisinde Körfez ülkeleri uyruklu 
gelen vatandaş sayısı da 32 bin 300 
kişi. 16 bin civarında taşınmaz elde 
etmişler. Bunlara baktığımızda ilk 
sırada raklılar var. onra Kuveyt 
sonra uudi Arabistan, İran ve Arap 
Emirlikleri gibi bir sıralama geliyor.

Peki yabancılar en çok hangi 
illerden konut satın aldı?

Birinci sırada İstanbul var tabii 
ki. İkinci sırada Yalova, 3. sırada 
Bursa. onrasında Antalya, akarya 
ve Trabzon bunları takip ediyor. 
Daha çok yeşillik ve suyun olduğu 
yerler ilgi görüyor. akarya’da 

apanca civarındaki o ortam birçok 
insanın hoşuna gidiyor, oralardan 
taşınmaz elde ediyorlar. Tabii yaşam 
itibarıyla da edindiği taşınmaz 
içerisinde otururken, sokağa 
çıktığında yabancılık hissetmiyor. 

okantaya gittiğinde helal ürün 
yiyebiliyor. Ezan sesi duyduğunda 
camiye gidebiliyor. O yüzden artık 
Türkiye’ye doğru bir ilgi var, biz de 
buna teşvik ediyoruz.

Vatandaşlık hakkından sonra 
çok başvuru oldu mu?

atandaşlığa müracaat eden kişi 
sayısında elbet bir artış var. Dışişleri 
Bakanlığımız o müracaatları tek 
tek inceliyor. Haliyle vatandaşlığa 
geçecek kişiler arasında bir takım 
kıstaslar aranıyor. Ara ara da 1000 
kişilik listeler halinde Bakanlar 
Kurulu’na geliyor. Titiz bir inceleme 
ile bunlar araştırılıyor. Bütün ülkeler 
zaten kendisine yurt dışından 
gelecek biraz tahsilli, biraz paralı 
insanları almak için gayret ediyorlar. 
Bunların ülkeye getireceği katkılar 
var, biz de bundan istifade ediyoruz.

Körfez ülkeleriyle zaman 
zaman yaşadığımız durağanlık, 
ticaret hacmimizi nasıl etkiliyor?

Körfez ülkeleri ile aramızda ara 
ara durağanlık yaşasak da bunların 
geçici olduğunu biliyoruz. Biz Körfez 
ülkeleri arasındaki ilişkilerde taraf 
değiliz, arabulucu konumundayız. 
Kardeş ülkeler olduğunu 
düşünüyoruz. Barışın burada 
hakim olmasını hep arzu ediyoruz. 
Komşu, kardeş ülkelerin arasındaki 
sıkıntıları giderecek şekilde 
hakemlik yapmaya devam ediyoruz. 
Bizim kendi ilişkimiz bir taraflık 
ilişkisinden ziyade arabulucuk 
ilişkisi olarak devam ettiği için 
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ticaretimizi çok etkilemiyor ancak 
psikolojik olarak birtakım etkileri 
olduğunu ara sıra söylüyoruz. Körfez 
ülkeleri ile ticaret hacmimizde 
2013-2015 yılları arasında biraz 
düşüş gözükmekle birlikte, 2016’da 
ciddi bir artış var. 2015 yılında 6,7 
milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz 
var. 2016’da 9, 1 milyar dolarlık. 
Bu sene de 2017’nin ilk 6 ayı için 
söylüyorum; 8, 7 milyar dolar, rekor 
kırıyor

Tabii Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde özellikle taahhüt işi 
üstlenen müteahhit firmaları çok 
etkili. Onların üstlenmiş oldukları 
taahhüt işi 9,7 milyar dolar. Bunun 
inşallah önümüzdeki dönemde 
hızlı bir şekilde devam edeceğini 
düşünüyoruz. 

Kentsel dönüşüm ve deprem 
mevzuatlarıyla ilgili yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi alabilir 
miyiz? Yeni yasalar çıkacak mı?

Türkiye bir deprem ülkesi. 
Topraklarımızın yüzde 66’sı 1. 
ve 2. derece deprem bölgesi. 

üfusumuzun yüzde 71’i deprem 
bölgelerinde yaşıyor. nümüzdeki 
yıldan itibaren bakanlığımızın 
yapmış olduğu bir proje ile çok 
büyük işlerin önü açılacak. Birçok 
küçük firma bir araya gelerek bizim 
yapacağımız, önlerine koyduğumuz 
perspektifle kurumlaşacaklar ve 
bunların da faydasını birkaç seneye 
göreceğiz. 

Yakın dönemde beklenen bir 
İstanbul depremi var. Bu konuyla 
ilgili neler söylemek istersiniz? 
Riskli bina sayısı nedir?

Bizi çok korkutan, yakında 
gelmesi muhtemel olan bir İstanbul 
depremi var. Bunun için bir 
hazırlık yaptık. Bu hazırlığımızı 
Bakanlar Kurulu’na sunduk.  
Daha sonra Başbakanımız ve 

umhurbaşkanımıza sunduk 
ve kabul gördük. nümüzdeki 
günlerde inşallah meclise girip 
yasalaşacak. 

Hatta kanun hükmünde 
kararname ile çıkarılması da doğru 
olur, çünkü bir sıkıntı ile karşı 
karşıyayız. anırım elal engör 
Hoca’nın bir ifadesi manşet oldu. 

‘Eğer bu İstanbul depremi yakında 
gerçekleşirse bağımsızlığımız bile 
tehlikeye düşer’ diyordu engör 
Hoca. Kimseye bu absürt gelmesin 
çünkü riskli bina sayısı 600 bin 
civarında. İstanbul’da 600 bin 
civarında depremden etkilenecek 
bir riskli yapı varsa, bir kere maddi 
zarar olarak bile her biri 150 bin 
civarında kabul etseniz 90 milyarlık 
bir inşaat hasarı ortaya çıkıyor. 
Bunlar sokaklara dökülecek, 
sokaklarda araçlar gidecek, altyapıyı 
ve içindeki eşyaları mahvedecek. 
İşsiz kalacak insanlar ve psikolojik 
olarak herkesi etkileyen bir ortam 
olacak. Bütün bu zararları bir araya 
getirdiğinizde 100 milyar dolarlık 
bir zarar ediyor. Olası bir İstanbul 
depreminde, Allah korusun 100 
milyar dolarlık zarar gözüküyorsa 
elbette bizim hazırlık yapmamız 
lazım. İşte o yüzden birçok hazırlık 
yaptık. 

İstanbul’u nasıl bir dönüşüm 
bekliyor?

İstanbul’da hazırladığımız 
rezerve alanları içerisinde, alan bazlı 
dönüşüm düşünüyoruz. Bir yapı 
eğer riskliyse gerekli müracatları 
yapıp bizden teşvikleri alıp orayı 
yapabilir ama bizim tercihimiz bu 
değil, alan bazlı dönüşüm. Alan bazlı 
dönüşümde sosyal donatı alanlarını 
tamamiyle yeniden hesaplıyoruz. 
Yeşil alanlarını, otoparklarını 
yollarını yaya alanlarını okullarını 
hastanelerini sağlık ocaklarını 
baştan sona yeniden düzenliyoruz. 
O yüzden alan bazlıya geçiş 
yapıyoruz, bunu belediyelerle biz 
bakanlık olarak birlikte yapacağız. 

Karşılaşılacak sorunlar neler   
Bir finans sorunu, iki rezerv 
alan sorunu, üç mevzuattaki 
eksiklikler. İşte bütün bunlara 
çalıştık  Mevzuatta bu dönüşümleri 
yaparken karşımıza çıkabilecek ne 
kadar sıkıntı varsa aşacak yasaları 
hazırladık. ezerve alanları İstanbul 
ve Anadolu için hazırladık. En son 
finans noktasına geliyor iş. inans 
noktasında da ciddi bir bütçe 
oluşturuyoruz. 

Bu bütçe ilk yıl itibarıyla 
20 milyar T  civarında olacak. 
Ortalama rakamlardan 
bahsediyorum. Belki yarısını 
bakanlık, İller Bankası olarak 
biz karşılayacağız. Kalan yarısı 
Dünya Bankası’ndan alacağımız, 
uzun vadeli 20 yıllık yüzde 1-2 
gibi faizlerle karşılayacağımız 
kredilerden oluşacak.

İstanbul’daki 
dönüşümler 
İ MEP üzerinden 
yürütülecek

Bu dönüşümün paydaşları 
olacak mı?

Belediyelere burada inşaat 
süresince yapılan konutların 
inşaatlarını karşılayacak şekilde 
faizsiz kredi vereceğiz. İnşaatlar 
bittikten sonra 3 yıl içinde paramızı 
geri istiyoruz onlardan. İstanbul için 
özel bir teşkilatlanma yapıyoruz, 
İstanbul’da hali hazırda kamu 
binalarını yenileyen bir kurum 
var: İ MEP.  Onu bakanlığımız 

BU HEPİMİZİN MİLLİ BİR GÖREVİ

İ

İ
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bünyesine alıyoruz. İstanbul’daki 
dönüşümleri İ MEP üzerinden 
yürüteceğiz. İstanbul Proje 
Koordinasyon birimi olarak 
geçiyor, hali hazırda hastaneleri 
okulları yenileyen bir birim var 
orada. zeldeki dönüşümleri 
de sağlayacak şekilde kanunen 
hazırlıyoruz onu. İ MEP üzerinden 
tüm İstanbul’un dönüşümü 
sağlayacağız. Burada belediyeler 
bize müracaat ettiklerinde, kentsel 
dönüşüm yapacakları alanlarda, 
şu kadar konutluk yer yapıyoruz 
dediklerinde onları biz faizsiz 
şekilde kredilendireceğiz. Parayı 
vereceğiz, inşaat yapıldıkça bizden 
parayı alacaklar. Bittikten sonra da 
biz buradan paramızı isteyeceğiz, 
bunlar için faiz de almıyoruz.

Herkesi olduğu yerde yeniden 
binalarını yaparak yaşatmaya 
çalışacağız. Burada ufak tefek 
rezerve yerlere insanları taşımayı 
teklif edeceğiz ama bazı yerlerde 
olduğu yerde dönüşüm 
yapacağız. Mesela Esenler, 
Güngören, ultangazi gibi 
bölgelerde rezerve alanlar 
kendilerine yakın zaten. Orada 
yaptığımız konutlara insanları 
taşıyacağız. Yolların üzerinde 
kalan binaları yıkacağız. 
Deprem riski taşıyan, ilk 
etapta yıkılabilecek riskli 
gördüğünüz binaları taşıyacağız. 
Dere yataklarında kalanları 
taşıyacağız. Park alanlarında 
kalanları taşıyacağız. Bunu 
çok net söylüyorum şahane bir 
proje ortaya çıkardık. atih’te 
oturan bir insanı oraya taşımak 
doğru olmaz. Oradaki insan 
yerinde dönüşür. Alternatif 
olarak gitmek isteyen olursa 
oraya taşırız. Bizim bu kredimiz 
sadece belediyelere değil binasını 
yenilemek isteyen vatandaşa da 
verilecek. Bina yapım süresince 
krediyi vereceğiz. atandaşa 
evinden çıktığı andan itibaren 
kira yardımında bulunacağız. Biz 
ancak bu şekilde bir seferberlik ilan 
edip bu işe başladığımızdan 10-15 
sene sonra İstanbul’un baştan sona 
riskli binalarını yenilemiş olacağız. 

Peki Kentsel Dönüşüm kavramı 
rafa mı kalkıyor?

Kötü bir intiba bu kavram. 
Mantığımız depreme hazırlık. Doğrusu 
bu. Bunu bir fırsata dönüştürüyoruz 
biz. Başımıza bir bela olarak bu 
gelebilir. Akşam sabah kapımızda. 
Türkiye’de senede 500 bin konutu 
yenileyerek yeniden dönüştürüyoruz. 
Bu sektörden etkilenen 200 300 sektör 
var. Bu ekonomik bir canlılık demek.  
Hem insanları depremden koruyoruz 
hem ülkemize ekonomik canlılık 
getiriyoruz. 

İstanbul’da ne kadar rezerve 
alanı var?

Avrupa Yakası’nda bulduğumuz 
rezerve alanı 25 milyon metrekareyi 
geçti. Emsal 1 kabul etsek, 250 bin 
konut demektir. Hazırlıklarımız devam 
ediyor. Orta noktada bir yerde olacak. 
Bazı izinlerin alınması gerekiyor. 
Onları bekliyoruz. 

Dönüşüm sürecinde yaşanan 
sorunlar süreci nasıl etkiliyor? 
Bu konuda nasıl bir düzenleme 
yapılacak?

2012’de kentsel dönüşüm 
yasası çıkmış. Aradan 5 yıl geçmiş, 
değiştirebildiğimiz konut sayısı 1 
milyon civarında. Bu bize yetmiyor. 
Biz bunun tam 3 misli iş yapmak 
istiyoruz. İstanbul’da çok daha hızlı 
bu işe girmek istiyoruz. erelerde 
sıkıntı çıkmış diye bakarsanız, zaten 
bu işin bir ayağı vatandaş, diğer ayağı 
belediyeler, bir diğer ayağı da bizim 
hazırladığımız mevzuat. imdi kentsel 
dönüşümü fırsata çevirmek çok doğru 
bir davranış değil. Kendini uyanık 

sanan birkaç insanın haddinden fazla 
hak talep etmesi, geri kalan masum 
insanların zor durumda kalmasına 
neden oluyor. onra yürütmeyi 
durdurma kararları alınıyor. Hukukta 
takıldıktan sonra o işin temizlenmesi 
aylar alıyor. Müteahhitler bazında 
bakıldığında ise vatandaşa bin bir 
türlü vaatlerde bulunuyorlar. onra 
aynı alan içerisinde birbirinden yüksek 
fiyat vererek işin içinden çıkılmaz bir 
hale sokuyorlar. Bu çirkinliklerden 
dolayı da birçok iş adamı mağdur 
oluyor. Türkiye’ye yabancı sermaye 
gelirken bundan da korkuyor. İşte 
bütün bunları ve imarda çıkabilecek 
sorunları önümüzdeki günlerde 
gerek ‘Depreme Hazırlık Yasası’nda 
gerekse 2018’de mutlaka gelmesini 
düşündüğüm Belediyeler Yasası 
içerisinde çözüme kavuşturacağız. 
Tüm bunlar önümüzdeki sene inşallah 
meclise gelecek. 

RK YE E 
7 BUÇUK 

LYO  
 

R  R KL
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Haber E ER J İ

lk güneş paneli 
abrikası nkara da

Kaynak: AA 

Karapınar YEKA güneş enerjisi projesi kapsamında, Türkiye’nin ilk entegre 
güneş paneli üretim fabrikası, Ankara’da yer alan Başkent O B’de kurulacak.

E
nerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı’nın 
bin megavatlık 
Karapınar YEKA 

güneş enerjisi santrali ve 500 
megavat kapasiteli entegre 
panel üretim fabrikası ve Ar-
Ge tesisi kurulumu için açtığı 
ihaleyi Kalyon Holding ve 
Güney Koreli Han ha - ells 
ortak girişimi kazandı. Ortak girişim 
grubu, ihalede kilovatsaat başına 
6,99 dolar cent ile en iyi teklifi 
vermişti.

Kalyon Holding Enerji Grup 
Başkanı Murtaza Ata, Karapınar 
YEKA güneş projesi kapsamında 
Türkiye’nin ilk entegre güneş paneli 
üretim fabrikasının Ankara’daki 
Başkent O B’de kurulacağını 
söyledi.

Toplam bin kişiye yakın 
mühendis ve teknisyenin çalışacağı 
fabrikayla birlikte, yüzde 80’i Türk 

mühendislerden oluşacak, en 
az 100 araştırmacı mühendisin 
çalışacağı bir de Ar-Ge tesisi 
faaliyete geçirilecek.

Proje kapsamında 
kurulacak ve 450 milyon dolar 
yatırım maliyeti bulunan 
Türkiye’nin ilk entegre yerli 
güneş paneli üretim fabrikası 
ile Ar-Ge tesisi için prensipte 
mutabakat sağladıkları 

Başkent O B yönetimiyle tesisin 
kurulacağı arazi için ön anlaşma 
imzalanacak.

özleşmenin imzalanmasının 
ardından fabrikanın inşaatı için 
çalışmalara başlanacağını belirten 
Ata; “Yerli entegre güneş panel 
üretim fabrikamızı Başkent 
Organize anayi Bölgesi’nde 
kuracağız. Esasen biz entegre bir 
tesis yatırımı yapıyoruz. Entegre 
üretim tesisi ingot afer fabrikası, 
güneş hücresi üretim fabrikası 
ve panel üretim fabrikası olmak 

üzere üç fabrikadan oluşacak. 
Ortağımız Han ha - ells firması 
bu yatırıma bütün kaynakları ve 
stratejik birikimleriyle tam destek 
veriyor. abrikanın kapasitesi ilk 
etapta 500 megavat olacak ancak 
tesis yatırımını toplamda bin 
megavata kadar kapasite artışını 
mümkün kılacak şekilde planladık. 
Bu entegre fabrikanın kasım 
ayında temelini atmayı ve 2018 
sonunda panel üretimine başlamayı 
hedefliyoruz. Panellerin 2018 
sonunda üretiminin başlamasının 
hemen ardından, 2019’un ilk 
çeyreğinde de santralimizin kurulan 
ilk ünitelerinden elektrik üretimine 
başlayacağız” dedi.

HEDEF YÜZDE 70 YERLİLİK 
öz konusu proje kapsamında, 

panel üretiminde yerlilik 
oranının ilk yıl yüzde 60, ikinci 
yıldan itibaren yüzde 70 olması 
planlanıyor.

Kalyon 
Holding 

Enerji Grup 
a kanı 

Murtaza Ata
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Ri a arsası i in 
imzalar atıldı 
Galatasaray por Kulübü’nün İstanbul iva’daki arsası 
için Emlak Konut’un açtığı ihalenin yeni kazananı Yılmaz 
İnşaat ile Emlak Konut arasında imzalar atıldı.

G alatasaray por 
Kulübü’nün İstanbul 

iva’daki arsası için 
Emlak Konut’un 

açtığı ihaleyi ilk kazanan firmanın 
geçen süre zarfında ihale şartlarını 
zamanında yerine getirememesi 
nedeniyle, ihaleye en iyi ikinci teklif 
olan 3 milyar 808 milyon T ’yi veren 
Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret 
A. ’nin teklifi geçerlilik kazanmıştı.

Bu doğrultuda, Emlak 
Konut GYO ile Galatasaray por 
Kulübü arasındaki protokol 
kapsamında kulübün iva’daki 
1.076.020 metrekarelik arsası için 
gerçekleştirilen ihalenin kazananı, 
Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Tic. A.  
oldu. İhalenin kazananı şirket, arsa 
satışı karşılığında satış toplam geliri 
olarak 3 milyar 808 milyon T , 
arsa satışı karşılığı şirket payı gelir 
oranı olarak yüzde 25 ve arsa satışı 
karşılığı şirket payı toplam geliri 
olarak 952 milyon T  taahhüt etti. 

Toplamda 869.522 metrekare 
konut alanına sahip olan arazide 
ayrıca 206.497 metrekarelik bir de 
özel orman alanı bulunuyor. zel 
Orman, sebze ve meyve bahçeleri, 
ticari ve hobi amaçlı tarım alanları, 
hayvancılık tesisleri gibi doğanın 
modern yaşantı ile harmanlandığı 
birçok farklı konsept bu projede 
hayat bulacak. 

gelişim göstererek lokomotif olma 
geleneğini sürdürdü ve yılı yüzde 
7,6 olarak geride bıraktı. 2017’nin 
ilk çeyreğinde ülke ekonomisi 
yüzde 5 büyüme gerçekleştirirken 
sektörün büyüme oranı yüzde 6 
olarak gerçekleşti. Aynı şekilde 
ikinci çeyrekte de 5,1 büyüyen 
ekonomiye paralel olarak inşaat 
sektörü de 6,8 büyüdü. mit 
ediyorum ki yükselen ivmemiz 
devam edecek. Bu sözleşmenin başta 
ülkemize, Galatasaray ailesine ve 
Yılmaz İnşaat A. .’ye hayırlı, uğurlu 
ve faydalı olmasını diliyorum. Bu 
değerli arsanın ihalesini başarıyla 
gerçekleştirmiş olmamız bize 
ve sektörümüze olan inancın 
göstergesidir. Türkiye’nin geleceğine 
ve ekonomisine güvenimiz tam. 
Yatırımlarımıza bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da emin 
adımlarla devam edeceğiz.” 

 
SEKTÖRE VE İSTANBUL’A 
DEĞER KATACAK BİR PROJE 
OLACAK

Proje ve imzalanan sözleşmeyle 
ilgili düşüncelerini belirten Yılmaz 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Yılmaz, ‘’İstanbul’un 
en değerli arazilerinden birine 
prestijli bir proje inşa etmek 
için imzamızı attık. Türkiye’nin 
en büyük gayrimenkul yatırım 
ortaklığı Emlak Konut güvencesiyle 
gerçekleştireceğimiz bu projede 
Emlak Konut’un yanı sıra ülke 
sporumuzun önemli camialarından 
Galatasaray por Kulübü ile iş 
yapmaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. Bu proje için 4’ü yerli 
ve 4’ü yurt dışı uluslararası çapta 
firma olmak üzere 8 mimari 
gruptan çalışma istedik. Bu proje 
için de bu denli gayretimizin 
ve isteğimizin sebebi, ülkemize 
duyduğumuz güvendir. İnanıyoruz 
ki sektöre ve İstanbul’a büyük değer 
kazandıracak bir yatırım olacak. 
Yılmaz İnşaat olarak, bugüne 
kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm 
alanlarda ülkemizin rekabet gücünü 
ve büyüme potansiyelini daha 
yukarılara taşımak için gayret  
ettik’’ dedi.

EKOLOJİK KONSEPT
İmza töreninde görüşlerini 

bildiren Emlak Konut GYO Genel 
Müdürü Murat Kurum şöyle 
konuştu: “15 Haziran 2017’de 
ihalesini gerçekleştirdiğimiz 

iva Arsası için imzaları attık. 
İmzaladığımız sözleşmenin 3. Köprü 
ve entegre ulaşım alanlarıyla ön 
plana çıkan iva ve çevre bölgelerin 
gelişimine ve potansiyeline 
değer katacağını düşünüyorum. 
İnşallah proje tamamlandığında 
çok fazla eşi olmayan doğa ve köy 
yaşantısının günümüz yaşantısı ile 
harmanlandığı ekolojik bir konsept 
hayata geçmiş olacak. İç ve dış 
pazarda yaptığımız güzel hamleler 
ile ülkemizin büyüme trendine katkı 
sağladığımızı düşünüyoruz. iva 
projesinde oluşan değerler, katılım 
gösterdiğimiz ve Dubai’de yapılan 

ityscape Global uarı’nda aldığımız 
tepkiler, geri dönüşler bu durumun 
en iyi örneklerinden. Türkiye 
ekonomisi düzenli büyüme trendini 
yeniden yakalamış durumda. lke 
büyümesinin üzerinde bir büyüme 
yakalayan inşaat sektörü de bu 
büyümenin önemli aktörlerinden 
biri konumunu güçlendiriyor. T İK 
verilerine göre, 2016’da büyüme 
yüzde 2,9 olarak beklentilerin 
üzerinde gerçekleşti. İnşaat sektörü 
ise ülke büyümesinin biraz önünde 
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Haber YAT I R I M

ntalya yı ülkemizin 
tamamına bağlıyoruz

umhurbaşkanı 
ecep Tayyip 

Erdoğan, 
Antalya’da AK 
Parti Genişletilmiş 
İl Danışma 
Toplantısı’na 
katıldı.

ntalya’da partisinin ‘Genişletilmiş 
İl Danışma Toplantısı’nda konuşan 

umhurbaşkanı ecep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti’nin 16. yılı 
sebebiyle, partisinin bugünlere 
gelmesinde emeği geçen tüm 
mensuplarına teşekkür etti.

2001 yılında ülkeye ve 
millete hizmet için yola 
çıktıklarını, 15 yılı iktidar 
olmak üzere başarı şan 
ve şerefle dolu tam 16 yılı 

geride bıraktıklarını belirten 
umhurbaşkanı Erdoğan; “2001 

yılında henüz oy verme çağına yeni 
gelmiş olan gençlerimiz bugün şairin 
’yaş 35 yolun yarısı eder Dante gibi 
ortasındayız ömrün’ dediği yaşa 
ulaştılar. AK Parti kurulduğunda 
henüz yürümeyi yeni öğrenen 
çocuklar, liseyi bitirip üniversiteye 
adım atmaya hazırlanan oy verebilen 
gençler oldular. Kimin sayesinde  
AK Parti sayesinde. Partiyi 
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kurduğumuzda seçme 18 seçilme 
30’du. Biz ne yaptık  nce 30’u 25’e 
çektik sonra seçme de seçilme de 
18 olacak dedik ve bunu başardık. 
Yani gencine, kıymet veren hareket 
AK Parti hareketidir. ira fetih 
gençliğinin bir özelliği var, bir çağ 
kapattı bir çağ açtı. Bizim ecdadımız 
bir çağ kapatıp bir çağ açtığına göre 
onun torunları da 21. asrı ecdadının 
asrı haline dönüştürecektir, 
inanıyorum” diye konuştu.

Bu doğrultuda, 2053, 2071 
gibi hedefler belirlediklerini 
kaydeden umhurbaşkanı Erdoğan; 
“Partimizde yolunu kaybedenlerin 
sayısı, saldırıya oranla çok az 
sayıdadır. Bu dönemde bir ülkeye 
yöneltilebilecek tüm saldırıları 
gördük yaşadık. Türkiye’yi hedef 
alanlar AK Parti’yi boş bırakır mı  
Partimize de çok tuzak kuruldu, 
2013’teki Gezi olaylarının ve 17 
-25 Aralık emniyet-yargı-darbe 
girişiminin, 2014’teki mahalli 
idareler ve umhurbaşkanlığı 
seçimlerinin, 2015’teki 7 Haziran 
ve 1 Kasım seçimlerinin bölücü 
örgütün çukur eylemlerinin DEA  
saldırılarının, 2016’daki 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsü, son olarak 
da 16 isan halk oylamasının 
mecrasından çıkarılma gayretlerinin 
tüm bunların amaçlarından bir de 
AK Parti’yi sarsmak ve mümkünse 
parçalamaktı. Hamdolsun 
Allah’ın yardımı, milletimizin 
desteğiyle ve dava arkadaşlarımızın 
metanetiyle tüm bu saldırıları 
boşa çıkardık. lkemizin bu 

karmaşık döneminde partimiz 
içinde de yolunu kaybedenler 
elbette oldu milletvekillerinden, 
belediye başkanlarından, teşkilat 
mensuplarından bazı firelerle 
elbette karşılaştık fakat yaşadığımız 
saldırının büyüklüğünü dikkate 
aldığımızda hamdolsun bunların 
oranı çok küçüktür, Türkiye’nin 
içinden geçtiği bu kritik dönemdeki 
güçlü duruşları sebebiyle tüm 
teşkilat mensuplarına milletim 
ve şahsım adına şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

ANTALYA’NIN YENİ 
YATIRIMLARI

umhurbaşkanı Erdoğan, 
Antalya’nın 2 farklı hızlı tren 
ağına bağlanacağını belirterek 
konuyla ilgili şöyle konuştu: 
‘’Hızlı tren konusunda 2 ayrı hatla 
Antalya’yı ülkemizin tamamına 
bağlıyoruz. Birincisi sparta-Burdur-
Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir 
istikametine giden, oradan da 
İstanbul ve Ankara’ya ulaşan hızlı 
tren projesidir. Antalya’ya bu yakışır 
ve bunu yapacağız. İkincisi de 
Konya-Aksaray- evşehir-Kayseri 
istikametine gidecek olan hattır. 
Ama bunları iyi bilelim ve çaldığımız 
her kapıya da bunları anlatalım. Her 
iki projeyle ilgili çalışmalar etap etap 
sürüyor.”

Erdoğan, bunlarla da 
yetinmeyip, Antalya’yı otobanla 
hem Afyonkarahisar hem Alanya 
istikametine bağlayacak bir projeyi 
de hayata geçireceklerini açıkladı.

Antalya’nın batı tarafına 
yeni havalimanının inşasına yıl 
sonuna kadar başlamayı ve en 
geç 2021 yılında hizmete almayı 
planladıklarını da aktaran 

umhurbaşkanı ecep Tayyip 
Erdoğan; Antalya E po alanına 
yeni projeler düşündüklerini, o 
projelerle E po alanını çok daha iyi 
kullanacaklarını sözlerine ekledi.

HEDEF, 2023 
HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK

Gerek Türkiye’nin içinden geçtiği 
süreç, gerek dünyada yaşanan 
gelişmelerin Türkiye’nin mutlaka 
güçlü olması gerektiğini gösterdiğine 
dikkat çeken umhurbaşkanı 
Erdoğan; “Güçlü olmanın yolu da 
imkanlarımızı ve potansiyelimizi 
en doğru şekilde kullanmaktan 
geçiyor. 2019 seçimleri bu bakımdan 
ülkemizin geleceğinde belirleyici 
bir dönüm noktası olacaktır. AK 
Parti olarak 2019’a kadar olan 
dönemi çok iyi değerlendirmek 
zorundayız. Hem teşkilatlarımızdaki 
değişimi hem hükümet çalışmalarını 
bu anlayışla titiz bir şekilde 
yürüteceğiz. Milletimizin bize olan 
sevgisi, desteği mecburiyetinden 
veya mahkumiyetinden değil, 
ülkemize en iyi şekilde hizmet 
ediyor olmamızdan kaynaklanıyor. 
Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi 3 
kat büyüttük, şimdi hedefimiz, 
2023 hedeflerimize ulaşmaktır. 
Bu da ülkemizi, önümüzdeki 6-7 
yılda şu andakinden iki kat fazla 
büyütmekten geçiyor. Gelişmekte 
olan pek çok ülkenin düştüğü 
orta gelir tuzağını aşmak için 
bunu başarmak zorundayız. 
Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz 
ama önce 2019 seçimlerinde 
ihtiyacımız olan neticeye ulaşmamız 
gerekiyor” dedi.
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Yatırım C A Z İ B E  M E R K E Z L E R İ  P R O G R A M I

Van
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23 cazibe 
merkezi 

EKONOMİNİN YENİ BÜYÜME MOTORU:

Geçmişte terörün gölgesinde kalarak, gerek sosyal gerekse 
ekonomik kalkınması geciken Doğu ve Güneydoğu illeri, 
Cazibe Merkezleri Programı’yla yatırımcının odağına girdi. 
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atı ım Z İ E MER EZ L ER İ PRO R M

H
ükümetin ocak 
ayında açıkladığı 
ve Kalkınma 
Bakanlığı 
yönetiminde 
ilerleyen azibe 

Merkezleri Programı çerçevesinde 
bölgede belirlenen 23 ile yatırım için 
yapılan başvuruların değerlendirmesi 
tamamlandı. Bölgeye yapılacak 
yatırım tutarının 92 milyar T ’yi aştığı 
tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’nun cazibe 
merkezleri Türkiye’nin 
yeni büyüme motoru 
olacak. Az gelişmiş 
bölgelerdeki istihdam, 
üretim ve ihracatı 
artırmak yoluyla 
bölgeler arası gelişmişlik 
farklarını azaltmak 
amacıyla gerçekleştirilen 

azibe Merkezleri 
Programı kapsamındaki 
iller, yatırım çekmeye başladı. 
Program kapsamında ilan edilen 23 
ayrı şehir için hükümet, ekonomik 
büyümeyi canlandıracak yatırımları 
çekmek için süper teşvikler 
hazırladı. Kalkınma Bankası’nın 
dağıtacağı söz konusu teşvikler için 
başvurular kabul edilirken, seçilen 
projeler için 3 aşamalı bir destek 
modeli geliştirildiği öğrenildi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet 
imşek, cazibe merkezleriyle 

hükümetin hiçbir dönemde olmadığı 
kadar elini taşın altına koyduğunu 
ifade ederken; “ Yatırım için ortam 
var, gerekli destekler var, gerekli 
talep var. zun vadeli perspektifle 
Türkiye’nin temellerini daha da 
sağlamlaştırıyoruz” dedi.

Bu yatırımların bölgede iş ve 
aşa dönüşmesi, özellikle istihdam, 
ihracat anlamında Türkiye için 
yeni bir büyüme motoru görevi 
görmesi için gereğini yaptıklarını 
dile getiren Mehmet imşek, yatırım 
projeleri arasında gerçekten fizibil 
olan, istihdamı, ihracatı ve üretimi 
artırmaya yönelik, rasyonel zemine 
sahip projelere hem Kalkınma 
Bankası üzerinden hem de Kredi 
Garanti onu üzerinden gerekli 

desteği vereceklerini 
açıkladı. 

azibe merkezleri 
programındaki teşvikler 
için bir ayda 3 bin 380 
firma başvuru yaparken, 
yaklaşık 375 bin kişiyi 
istihdam edecek 92 
milyar liralık yatırımlar 
için değerlendirme süreci 
tamamlandı. Bilanço 
yeterliliği, tecrübe, 

oluşturacağı katma değer ve 
istihdam gibi kriterler baz alınarak 
projelerden hangilerine destek 
verileceği çıkarıldı. 

Bu kapsamda yeni bir 
destekleme modeli de geliştirildi. 
İlk etapta bölgenin ihtiyacı olan 
ve yüksek istihdam, katma değer 
oluşturan projelerin desteklenmesi 
kararlaştırıldı. irmaların kamuoyuna 
açıklanmasının ardından destekler 
devreye girecek. Diğer projeler ise 
2018 ve 2019’da desteklenmek üzere 
değerlendirmeye alınacak.

Doğu ve Güneydoğu ile diğer 
bölgeler arasındaki kalkınmışlık 
sorununu kökten çözecek olan 

azibe Merkezleri Programı 23 
ili kapsıyor. Bu iller arasında 
Diyarbakır, anlıurfa, Mardin, 
Batman, iirt, ırnak, Elazığ, 
Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, 
Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, 
Bayburt, an, Hakkari, Muş, 
Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, ğdır 
bulunuyor.

te yandan 23 ildeki yatırımlara 
çeşitli teşvik unsurları sağlayan 

azibe Merkezleri Programı’nın 
Yönlendirme Komitesi Başkanı, 
Başbakan Yardımcısı ikri şık oldu.

KARAR KAPSAMINDA 
AŞAĞIDAKİ YATIRIMLARA 
DESTEK SAĞLANABİLECEK
 İmalat sanayiindeki yeni yatırım 

projeleri,
 Yatırım süreci devam eden, 

yarım kalmış ya da yatırımı 
tamamlanarak işletme sermayesi 
yetersizliği nedeniyle işletmeye 
geçememiş veya kısmen geçmiş 
yahut başka sebeplerle faaliyet 
göstermeyen veya işletme 
sermayesi ihtiyacı olan imalat 
sanayii tesisleri,

 ağrı merkezi ve veri merkezi 
yeni yatırım projeleri.

CAZİBE MERKEZLERİ 
PROGRAMI’NIN 
SAĞLAYACAĞI DESTEKLER

Program, aşağıda yer alan destek 
paketleri ve bu destek paketleri 
kapsamında tanımlanan destek 
unsurlarından oluşmaktadır.

a akan Yar ım ı ı 
Me met Şim ek

BAZI DESTEK 
UNSURLARI

 Yatırım ılara azine arazi i a il 
yatırım yeri ta i i.

 TOKİ ara ılığıyla ina in aatı.
  milyon liraya ka ar aiz iz 

yatırım e teği.
 retim yerini ka am aki illere 

ta ıyanlara  milyon liraya ka ar 
e tek.

Desteklerden 
faydalanabilecek 
yatırımlar



27E M L A K  K O N U T
E Y L Ü L  2 0 1 7

1. YATIRIM VE ÜRETİM 
DESTEK PAKETİ AŞAĞIDAKİ 
DESTEK UNSURLARINDAN 
OLUŞUR
 Danışmanlık Hizmeti Desteği,
 Yatırım Yeri Tahsisi Desteği,
 Bina Yapımı Desteği,
 aizsiz Yatırım Kredisi Desteği,
 aiz İndirimli İşletme Kredisi 

Desteği.

2. ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA 
DESTEK PAKETİ’NİN 
DESTEKLERİ
 akdi Taşınma Desteği,
 Teşvik Desteği,
 Taşınan tesis için; Yatırım 

ve retim Destek Paketi 
kapsamındaki Yatırım Yeri 
Tahsisi Desteği ile aiz İndirimli 
İşletme Kredisi Desteği,

 Yeni yatırımlar için; Yatırım 
ve retim Destek Paketi 
kapsamındaki Danışmanlık 
Desteği ile aizsiz Yatırım 
Kredisi Desteği.

ÇAĞRI MERKEZİ DESTEK 
PAKETİ 
 Bina Tahsisi Desteği,
 iber İletişim Altyapısı Desteği,
 Personel Eğitim Desteği,
 Yatırım ve retim Destek Paketi 

kapsamındaki Yatırım Yeri 
Tahsisi Desteği, 

 Bina Yapımı Desteği ile aizsiz 
Yatırım Kredisi Desteği

VERİ MERKEZİ YATIRIM VE 
ENERJİ DESTEK PAKETİ 
 eri Merkezi Enerji Desteği,
 iber İletişim Altyapısı Desteği,
 Yatırım ve retim Destek Paketi 

kapsamındaki Yatırım Yeri 
Tahsisi Desteği ile aizsiz Yatırım 
Kredisi Desteği.

PROGRAM KAPSAMINDA 
DESTEKLERDEN 
YARARLANMA KOŞULLARI
Bu karar kapsamında yatırımlar, 

aşağıda belirtilen şartları 
taşımaları kaydıyla 
desteklenebilir:

 İmalat sanayiinde asgari sabit 
yatırım tutarının 2 milyon Türk 

irası, asgari istihdamın ise otuz 
kişi olması gerekir.

 ağrı merkezi yeni yatırımları 
için asgari iki yüz kişilik 
istihdam ve hizmet sözleşmesi 
yapmış olma şartı aranır.

 eri merkezi yeni yatırımları 
için merkezin asgari beş bin 
metrekare beyaz alanı bulunması 
ve A T A-942’ye göre T E -
3 veya üstü seviyede olması şartı 
aranır.

 retim Tesisi Taşıma Destek 
Paketi, bankaca taşınması 
uygun görülen tesislerin, asgari 
son iki yıl üretim faaliyetinin 
sürdürüldüğünün tespiti, bu 
kararın yürürlüğe girmesini 
takip eden iki yıl içinde 

taşınılması ve taşındıktan sonra 
asgari iki yüz kişilik istihdamın 
taahhüt edilmesi şartı ile 
sağlanabilir.

İLAVE OLARAK;
 Kredilendirilecek yatırımın 

asgari yüzde otuzunun öz 
kaynaklardan karşılanması 
zorunludur. Destekler, 
yatırımlar için gerekli öz kaynak 
ile orantılı olarak kullandırılır. 
Banka gerekli gördüğü hallerde 
öz kaynağın desteklerden önce 
yatırıma harcanmasını talep 
edebilecektir.

 Organize sanayi bölgesi 
dışındaki imalat sanayi 
yatırımlarının altyapı 
giderleri program 
kapsamındaki desteklerden 
karşılanmayacaktır.

375 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Program kapsamında 3 bin 380 

firma, 92 milyar liralık yatırım ve 
375 bin kişilik istihdam başvurusu 
yaptı.

Başvuruları kabul edilen 
firmalara ücretsiz danışmanlık 
hizmeti verilecek. Yer tahsis 
edilecek. Anahtar teslim fabrikanın 
20 bin metrekareye veya 10 milyon 
T ’ye kadar olan kısmı devlet 
tarafından sağlanacak.

Yerli makine teçhizatı alana 3 
yıl geri ödemesiz, 10 yıllık kredi 
verilecek. İşletmesini 23 ilden 
birine taşıyacak olanlara ‘lojistik 
desteği’ temin edilecek. ağrı ve 
veri merkezlerine; bina, iletişim 
altyapısı, kişi başı eğitim desteği, 
elektriğin yüzde 30 bedelinin 
ödenmesi gibi kolaylıklar da 
sunulacak.

ncelik, organize sanayi 
bölgesine verilecek. O B’lerde 
yatırıma uygun arsa yoksa, o zaman 
hazinenin arazilerinden uygun arsa 
temin edilecek. Organize sanayi 
bölgesi parselleri büyükşehirlerde 
yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıklarına, diğer şehirlerde 
ise il özel idarelerine devredilecek 
ve bu fabrika binaları, fizibiliteye 
uygun olarak tahsis edilecek. 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLE DİĞER BÖLGELER 
ARASINDAKİ KALKINMIŞLIK SORUNUNU 

KÖKTEN ÇÖZECEK OLAN CAZİBE MERKEZLERİ 
PROGRAMI 23 İLİ KAPSIYOR

Erzurum
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YATIRIM İÇİN UYGUN 
İKLİM 

Kalkınma Bakanı ütfi 
Elvan, Kalkınma Bankası’nın 

azibe Merkezleri Programı’na 
ilişkin çalışmalarını hemen 
hemen tamamladığını açıkladı. 

ütfi Elvan: “Bütçemizde 
2017 yılı içerisinde 
harcayabileceğimiz yeterli 
kaynağımız var. Dolayısıyla 
biz firmalara destek vereceğiz” 
diye konuştu.

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. PKK ile mücadelede 
çok önemli adımlar attık. İnşallah 
önümüzdeki günlerde Doğu ve 
Güneydoğu 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” dedi.

ŞANLIURFA AYAKKABI, MUŞ 
TARIM ÜSSÜ OLACAK 

nümüzdeki birkaç yıl içinde 
Diyarbakır’dan Hakkari’ye, 
ğdır’dan anlıurfa’ya hayata 

geçirilecek yatırımlarla yüzbinlerce 

yeni istihdamın önü açıldı. 
Program kapsamında örneğin 
Diyarbakır tekstil, anlıurfa 
ayakkabı, Muş tarım, an 
lojistik üssü olacak.

Ortaya konulan son teşvik 
paketinin 2017 yılında sanayi 
yatırımlarının önünü açacağını 
anlatan Bilim, anayi ve 
Teknoloji Bakanı aruk zlü; 
“ öz konusu destekler yatırım 
yapmak isteyen sanayici 
için itici güç olup, bölge 
ekonomisine de dinamizm 
kazandıracaktır. te yandan 
bakanlığımız tarafından 
hazırlanan üretim reform 
paketi tasarısı ile mevcut 
yatırımların birçok sorunu 
çözüme kavuşmuş olacak 

ve yatırım iklimi iyileştirilecektir” 
değerlendirmesinde bulundu. 

HEDEF KÜMELENME
İmalat sanayine ve çağrı 

merkezlerine verilen destekler, 
23 ilde kümelenme sağlamayı da 
amaçlıyor. Hatta doğu illerinin 
yer aldığı 6. Bölge teşvikleri de 
bu programla birleştiriliyor. ne 
çıkan sektörler ise emek yoğun ve 
hammaddeye dayalı alanlar olarak 
sıralanıyor.

Tekstil sektörü için Malatya 
başı çekerken, Adıyaman, Batman, 

iirt, ırnak, an, rfa, Diyarbakır, 
Bayburt gibi kentler de bu alandaki 
fırsatlarıyla öne çıkıyor. Bu iller 
için en önemli nokta, ucuz iş gücü 
potansiyeli olarak ifade ediliyor. 

Bunun yanı sıra gıda ve hayvancılık 
konusu da bölge yatırımlarında 
gözde. Elazığ, Tunceli, Bingöl, 
Erzincan, ğdır ve Kars hayvancılık 
ve gıda endüstrisi yatırımlarına 
kapı aralıyor. ne çıkan bir diğer 
sektör olan madencilikte Ağrı, 
Kars, Hakkari dikkati çekiyor. 
Her ne kadar ihtisaslaşma henüz 
istendiği gibi yapılamasa da 
kümelenmeyi güçlendirerek yan 
sanayi altyapısının da oluşturulması 
planlanıyor.

NİTELİKLİ İNSAN 
KAYNAĞINI 
BÖLGEDE TUTMAK 
ÖNEMLİ

azibe merkezlerini 
değerlendiren T İAD 
Başkanı Erol Bilecik, 
bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farklarının 
azaltılmasının öncelikli çalışma 
konularından biri olduğunu 
belirterek, birkaç yıl önce bölgenin 
yatırım ortamının iyileştirilmesi 
için bir hamle başlattıklarını 
açıkladı. Erol Bilecik: “Bu tür yeni 
yatırımların desteklenmesinin 
öneminin yanı sıra, bölgede mevcut 
ekonomik yapının desteklenmesini 
de önemli görüyoruz. azibe 
Merkezleri Programı ile yatırımcıya 
ciddi destekler sunuluyor. Bununla 
birlikte, yatırımcılar için önemli 
bir diğer hususun, nitelikli insan 
kaynağını bölgede tutmak, bunu 
sağlayacak koşulların oluşturulması 
olduğunu düşünüyorum” dedi.

YERLİ MAKİNE TEÇHİZATI ALANA 3 YIL GERİ 
ÖDEMESİZ, 10 YILLIK KREDİ VERİLECEK. İŞLETMESİNİ 

23 İLDEN BİRİNE TAŞIYACAK OLANLARA ‘LOJİSTİK 
DESTEĞİ’ TEMİN EDİLECEK

T İA  
a kanı Erol 

ile ik

Şanlıur a

ilim  
anayi e 

Teknolo i 
akanı 

aruk Özlü

Kalkınma 
akanı Lüt  

El an
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KONYA MARKA 
ŞEHİR OLACAK

KAYNAK: İHA

Başbakan Binali 
Yıldırım, Konya Yüksek 
Hızlı Tren Garı ve 
Kayacık ojistik Merkezi 
temel atma törenine 
katıldı.

üstleniyor, Avrupa’nın güvenliği 
Türkiye’den geçiyor. Türkiye 
bölgedeki istikrarsızlıklara, göç 
akımlarına karşı gereken her türlü 
tedbiri alıyor. Herkes şunu bilsin 
hiç kimse Türkiye’ye parmak 
sallayamaz, ancak parmakla 
gösterebilir. Türkiye AB özelinde 
üzerine düşeni yaparken aynı 
özeni, nezaketini AB’den görmedi 
maalesef.”

Başbakan Binali Yıldırım, 
Almanya’da oy kullanacak 
Türklerin yaşananları dikkate 
almasını isteyerek, “Buradan 
dostlarımıza bir tavsiyem var. 
Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. 

ütfen Türkiye’yi iç siyasetine, 
seçimlerinize malzeme yapmayın. 
Bir aylık bir süre için uzun yıllara 
dayanan dostluk bağlarımızı 
zedelemeyin. Almanya’da yaşayan 
ve bu seçimlerde oy kullanacak 
soydaşlarımızın kardeşlerimizin 
bu hususu dikkate alması Türkiye 
Almanya dostluğunu göz önüne 
alarak karar vermesini temenni 
ediyorum” diye konuştu.

Törende laştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
da Konya yatırımları hakkında bilgi 
verdi. Bakan Arslan: “Gecemizi 
gündüzümüze kattığımızdan 
hiç şüpheniz olmasın. ojistik 
merkezleri sadece Konya’da 
yapılmakla değil, Türkiye’nin 
her yerinde yapılmakla birbirini 
destekliyor olacak. Karaman’ın 
lojistik merkezinin de 3 Ekim’de 
tekliflerini alacağız, ihale sürecini 
başlattık. Kayseri-Aksaray - Konya - 
Antalya hızlı tren projesi bu şehirleri 
birbirine bağlamak için proje 
çalışmamızı yürütüyoruz. Bunu 
da bir an önce bitirip ülkemizin 
hizmetine sunacağız” açıklamalarını 
yaptı.

Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Davutoğlu ve AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet orgun ile bölge 
milletvekilleri hep birlikte butona 
bastı ve YHT istasyonu ile Kayacık 

ojistik Merkezi ile uzaktan bağlantı 
kurularak Konya YHT Garı’nın 
temeli atıldı.

Törende konuşan Başbakan 
Yıldırım, AK Parti iktidarında 
Türkiye’nin çehresini değiştiren 
çok büyük projelere imza atıldığını 
belirten, verdikleri vaatlerin sırasıyla 
gerçekleştiğini açıkladı. Yıldırım, bu 
doğrultuda, Konya’yı marka şehir 
haline getireceklerini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, 
Türkiye - Almanya ilişkileri 
hakkında da değerlendirmelerde 
bulundu: “Bugün bölgede küresel 
ölçekte çok önemli görevler 

B
aşbakan Binali 
Yıldırım, laştırma 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, 
Başbakan Yardımcısı 

ecep Akdağ, İçişleri Bakanı 
üleyman oylu, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Eşref akıbaba, 
Kalkınma Bakanı ütfi Elvan, Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK 
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REIDIN Emlak Endeksi’nde 2. 
el konutların endeks sonuçları 
açıklandı.

R E D  tarafından hazırlanan, Türkiye 
genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak 
nitelikteki Türkiye atılık Konut iyat 
Endeksi’nde, Temmuz ayında bir önceki aya 

göre yüzde 0.74 oranında ve geçen yılın aynı dönemine 
göre ise yüzde 10.42 oranında artış gerçekleşti.

Temmuz ayında Aksaray’da metrekare başına konut 
satış fi yatları yüzde 2.00 oranında arttı ve Aksaray 
fi yatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem 
içerisinde konut satış fi yatlarının en çok azaldığı şehir ise 
yüzde 0.37 oranı ile Kars oldu.

Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayan 
Türkiye Kiralık Konut iyat Endeksi’nde Temmuz 

ayında bir önceki aya göre yüzde 0.73 oranında ve geçen 
yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3.87 oranında artış 
gerçekleşti. Temmuz ayında Bursa’da metrekare başına 
konut kira değerleri yüzde 2.49 oranında arttı ve Bursa 
kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem 
içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise 
yüzde 2.00 oranı ile şak oldu.

E D  yıllık brüt kira getiri oranları yıllık konut 
Türk irası cinsinden kira değerinin konutun satış 
fi yatına bölünmesiyle hesaplanıyor. Temmuz ayı itibarıyla 
en yüksek yıllık brüt kira getiri oranları Aydın, an ve 
Bilecik şehirlerinde ölçüldü.

E D  Amortisman üresi Yatırım Geri Dönüş 
üresi , ilgili bölgede satın alınan ya da alınacak olan 

konutların kiraya verilmesi durumunda satış fi yatının 
kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini 
gösteriyor. Temmuz ayı itibarıyla en düşük amortisman 
süreleri Aydın, an ve Bilecik şehirlerinde ölçüldü.
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E D -GYODE  Yeni Konut iyat Endeksi sonuçları açıklandı.

R E D -GYODE  Yeni Konut iyat Endeksi 
sonuçlarına göre, Temmuz ayında bir 
önceki aya gore, yüzde 0.29 oranında artış 
gerçekleşti, geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 3.41 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 
2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 75.70 oranında artış 
gerçekleşti.

İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde 0.11 oranında; İstanbul Avrupa 
yakasında yer alan markalı konut projeleri yüzde 0.35 
oranında arttı.

Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya 
yakasındaki projeler, Avrupa yakasına kıyasla 10.9 puan 
fazla artış gösterdi.

1 1 konut tipinde yüzde 0.06 oranında arttı; 2 1 
konut tipinde yüzde 0.34 oranında arttı; 3 1 konut 
tipinde yüzde 0.34 oranında arttı ve 4 1 konut tipinde 
yüzde 0.13 oranında arttı.

51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 
0.06 oranında arttı; 76-100 metrekare büyüklüğe sahip 
konutlarda yüzde 0.35 oranında artış; 101-125 metrekare 
büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.33 oranında artış; 
126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 
0.23 oranında artış; 151 metrekare ve daha büyük alana 
sahip konutlarda yüzde 0.13 oranında artış oldu.

Yeni Konut iyat Endeksi Temmuz ayı stok erime 
hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 
3.7 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 3.2 oranında 
stoklarda erime gözlemlendi.

Temmuz ayında markalı konut projeleri kapsamında 
gerçekleştirilen satışların yüzde 4’lük son 6 aylık 
ortalama yüzde 6  kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, 
tercih noktasında ağırlıklı olarak 1 1 özellikteki 

konutların öne çıktığı gözlemlendi.
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin 

peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları 
incelendiğinde, Temmuz ayında peşinat kullanım oranı 
yüzde 20, banka kredisi kullanım oranı yüzde 30 ve senet 
kullanım oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen konutların 
yüzde 29’u bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 
71’si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu.
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GÜNEŞİN GÜCÜ KADININ 
EMEĞİYLE BULUŞUYOR
Köyde Yeşil Ekonomi Projesi, toplumda kadınların 
güçlendirilmesi ana hedefini taşıyor. 

2
016 yılı başında Temiz 
Enerji akfı TEME  
önderliğinde Eldivan 
Kaymakamlığı, Eldivan 
Belediyesi ve Güneş 

Enerjisi Derneği G DE  
birlikteliği ile hazırlanan, ‘Köyde 
Yeşil Ekonomi Projesi’ Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 

DP  e  orld tarafından 
desteklenen kalkınma projesi 
olarak hayata geçti. Türkiye’den 

kendi kategorisinde desteklenmeye 
hak kazanan iki projeden biri 
olan ‘Köyde Yeşil Ekonomi 
Projesi’ toplumda ‘Kadınların 
Güçlendirilmesi’ ana hedefini 
taşıyor. 

Enerji ve evre Dünyası 
dergisinin haberine göre, projede 
TEME  sürdürülebilir bir kalkınma 
modelini desteklemek üzere güneş 
enerjisini üretimde kullanmayı 
amaçlıyor. Proje ankırı’nın 

Eldivan ilçesinde yetişen meyve 
ve sebzelerin hiçbir katkı maddesi 
kullanılmadan, düzenli bir iş 
imkanı olmayan Eldivanlı kadınlar 
tarafından değerlendirilmesi üzerine 
kurgulandı. Köyde Yeşil Ekonomi 
Projesi yerli ve yenilenebilir 
enerji kullanımının yanı sıra, 
atık yönetimi, çevre, girişimcilik, 
örgütlenme, eğitim, tarımsal üretim 
konularında önemli aktiviteler 
içeriyor. 

Proje ile isan 2017 sonu 
itibarıyla 8655 k h enerji güneş 
enerjisinden sağlandı ve 3980 kg 
karbondioksit tasarrufu yapıldı. 
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GÜNEŞİN GÜCÜ KADININ 
EMEĞİYLE BULUŞUYOR

FESTİVAL İLE ÜRÜNLER VE ELDİVAN’IN GÜZELLİKLERİ 
KATILIMCILARA TANITILACAK. BEYPAZARI 
VE NALLIHAN MODELİNİN ELDİVAN’DA DA 
OLUŞTURULMASINA KATKI SAĞLANMIŞ OLACAK

Atıklar ise kompost gübre olarak 
değerlendiriliyor. Kadınlara bir 
iş modeli oluşturduğu için ve 
minimum karbon ayak iziyle üretim 
yapıldığı için projenin adı Köyde 
Yeşil Ekonomi olarak seçildi. Proje 
kapsamında elektriğini güneş 
enerjisinden sağlayan bir işletme 
kuruldu ve ısısını yine güneş 
enerjisinden sağlayan meyve ve 
sebze kurutmak üzere tasarlanmış 
bir kurutma fırınına işlerlik 
kazandırıldı. 

KADIN KOOPERATİFİ  
Projenin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için ‘Eldivan Kadın 
Girişimi retim ve İşletme 
Kooperatifi’ kuruldu. Yedi kadın 
üye ile kurulan kooperatifte şu anda 
50 kadın üye bulunuyor. Kadın 
kooperatifi aracılığı ile kadınların, 
güneş enerjisi kullanılarak ürettiği 
kuru meyve ve sebzeler, reçeller, 
marmelatlar, salçalar, ayrıca yöreye 
özgü tarhana, erişte, turşu, sirke gibi 
ürünler, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan alınan üretim izni 
ile proje kapsamında oluşturulan 
‘Külçe’ markası altında, kadınların 
diktiği, işlediği, ördüğü ambalajlar 
ile pazarlanıyor. Yörede aktif olarak 
çalışan, aralarında kooperatif üyesi 
kadınların da bulunduğu çiftçilere 
kooperatifçilik, hijyen, tohum, 
gübre, iyi tarım uygulamaları 
konularında eğitimler verilerek 
yörede bilinç seviyesi arttırıldı. 

eçeller için erik, çilek, karadut, 
ahududu, böğürtlen, kuşburnu, 
alıç, mevsimine göre ne varsa 
Eldivan’ın dağlarından toplanmakta, 
tarhana, erişte, tutmaç için un yerel 
değirmende çekiliyor, baklavalar 
tek tek açılıyor, erişteler, mantılar 
hazırlanıyor. 

Kooperatif üyelerinin de 
bilinçlendirildiği aktivitede 
maskemden korkma etkinliği de 
yapıldı. ikir sahiplerinin ve proje 

yöneticisinin de kadın olduğu 
projede, gereksinim duyulan hizmet 
alımları da kadın girişimcilerden 
karşılandı. 

DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI 
ÖDÜLÜ 

Köyde Yeşil Ekonomi Projesi 
21 isan’da İstanbul’da yapılan 

. İstanbul Karbon irvesi’nde 
dev firmalarla birlikte ‘Düşük 
Karbon Kahramanı dülü’ aldı. 

dül törenine katılan kooperatif 
üyelerinin çoğu hayatlarında ilk defa 
uçağa binmiş, ilk defa İstanbul’a 
gelmiş, ilk defa bir kongre salonunda 
bulunmuş ve ilk defa sahnede bir 
ödül aldı. Böylece projenin amacı 
olan kadının güçlendirilmesi 
hedefine çok yaklaşıldı. lkemizde 
kadının güçlendirilmesinin zor bir 
hedef olduğunu dile getiren TEME  
Genel Koordinatörü ve Proje 
Yöneticisi Dr. . igen Ar; “Kadının 
güçlenmesi için düzenli gelire sahip 
olması gereklidir. Bundan sonra da 
en azından birkaç yıl bu kooperatifin 
pazarda güçlenmesi, eksiklerinin 
desteklerle tamamlanması Türkiye 
için yeni bir modelin kalıcılığını 
sağlayacaktır” açıklamalarında 
bulundu. 

Kooperatif tarafından üretilen 
ürünler Ankara’da Orman Genel 
Müdürlüğü içerisinde bulunan 
Orman Market’te, ukurambar’da 
Altınışık iftliği’nde satışa 
sunuluyor.

YERLİ TOHUM 
YAYGINLAŞTIRILACAK

Proje kapsamında yerli tohum 
kullanımının yaygınlaştırılması 
da amaçlanmaktadır. Yöre 
halkının işbirliği ile yerli tohumlar 
toplanarak, oluşturulacak serada 
fide üretilecek ve tohumluk 
üretilmesi için aralarında kadınların 
da olduğu çiftçilerle işbirliği 
yapılacak.

Yörede aktif olarak çalışan, 
aralarında kadınların da bulunduğu 
çiftçilere tohum, gübre, iyi 
tarım uygulamaları konularında 
eğitimler verilerek yörede bilinç 
seviyesi artırılacak. Bu aktiviteler 
yöre halkının geniş katılımı ile 
tamamlanmıştır.

Bütün bunların yanı sıra üretim 
sırasında oluşan atık sudan gri su 
olarak geri kazanım sağlanacak, 
sebze-meyve atıklarından kompost 
gübre yapımı için girişimde 
bulunulacak.

Projenin tanıtımı ulusal 
ve uluslararası boyutta 
gerçekleştirilecek, çeşitli kongre, 
konferans vb etkinliklerde proje 
ve Eldivan tanıtılacak, proje 
yarışmalarına katılım sağlanacak. 
Ayrıca proje kapsamında yapılacak 
festivale DP yetkilileri, TBMM 
Tarım Komisyonu Başkanı ve 
üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, evre ve ehircilik 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı 
yetkilileri, T BİTAK, Kalkınma 
Bankası, İller Bankası yetkilileri, 

ankırı alisi ve yetkililer, Temiz 
Enerji akfı, Güneş Enerjisi 
Derneği başta olmak üzere enerji 
ve çevre konularında çalışan 

TK’ların yönetici ve üyeleri ile 
proje sponsorları davet edilecek. 

estival ile ürünler ve Eldivan’ın 
güzellikleri katılımcılara tanıtılacak 
ve Beypazarı ve allıhan modelinin 
Eldivan’da da oluşturulmasına katkı 
sağlanmış olacak.
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tatürk a alimanı 
e stanbul a katkıları

Selma ŞENOL

İstanbul’a yapılacak yeni havalimanının açılışının ardından talebi 
karşılayamayan Atatürk Havalimanı tasfi ye edilecek. Atatürk Havalimanı 
ticaret ve kongre merkezine dönüştürülecek. Arazi aynı zamanda 
İstanbulluların nefes alacağı büyük bir alan haline dönüşecek. 

İ
stanbul’un kuzeyinde, 
dünyanın en büyüğü 
olarak hizmete girecek yeni 
havalimanının açılmasının 
ardından Yeşilköy’de 
bulunan mevcut havalimanı 
tasfi ye edilecek. 

Yeni dönemde de kente katkı 
sağlayacak olan havalimanının 
arazisi geçmişten günümüze kadar 
Yeşilköy’ün gelişimine katkıda 
bulundu.

laştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın yürüttüğü 

çalışmalar kapsamında önce Atatürk 
Havalimanı’nda maddi değeri 
yüksek ama hafi f ürünlerin kargo 
taşımacılığı yapılacak. 

Ayrıca alan, özel uçakların 
kullanabileceği boyutta 
küçültülecek ve ticari, turistik 
amaçlı imara açılarak fi nansal 
kaynak oluşturulacak. Bu gelir yeni 
havalimanı ve şehrin inşaatı için 
fi nans kaynağı olarak kullanılacak. 

Bakanlığın eylem planına göre 
havaalanıyla birlikte çevresindeki 
fuar ve İstanbul Dünya Ticaret 

Merkezi binaları da dönüşüme 
tabi tutulacak. Ayamama Deresi 
çevresinde başlatılan yüksek 
prestijli turizm ve ticaret merkezi 
kapsamında Atatürk Havalimanı 
alanı da küresel ticaret ve fuar 
merkezi olarak kullanılacak. 
Havalimanının küçültülmesiyle 
ortaya çıkan araziler ticari olarak 
değerlendirilecek. 

TALEP ARTTI
İstanbul’un ilk havalimanı olarak 

inşa edilen Yeşilköy’deki Atatürk 
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Ula tırma  eniz ilik e Ha erle me 
akanı A met Ar lan

Havalimanı günlük yolcu trafi ğinin 
artması nedeniyle istenilen düzeyde 
hizmet veremiyor. Yeni havalimanı 
150 milyon yolcu kapasiteli olacak 
ve 2018’de hizmete açılacak.

Atatürk Havalimanı, 
yapıldığı dönemde şehir dışında 
kalıyordu ancak yıllar içinde şehir 
merkezi haline geldi. Yeni pist ve 
iyileştirmelerin sınırlı olmasının 
dışında kentin imar hareketleri 
de kısıtlandı. İstanbul’un kentsel 
yenilenmesi ve geliştirilmesi 
için hazırlanacak projeler de 
havalimanı kriterine takıldı.

imdi ise 2018’de yeni 
havalimanının açılmasından sonra 
mevcut havalimanının arazisinin 
ne olacağı konusu, arazi çok değerli 
olan şehir merkezinde kaldığı için 
çeşitli spekülasyonlara konu oluyor.

Ancak Havalimanı arazisinin 
akıbeti konusunda son noktayı 

laştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan koydu. Bakan Arslan,  
Atatürk Havalimanı’na fuar alanı 
yapılacağını, hiçbir zaman imara 
açılıp, konut alanı olmayacağını 
söyledi. 

İSTANBUL’A NEFES 
ALDIRACAK

Atatürk Havalimanı’nın 
İstanbul’a nefes aldıracak bir alan 
olarak düzenleneceğini belirten 
Arslan, “Herhangi bir şekilde 
imara açılıp alışveriş merkezi ve 
konut yapılması söz konusu değil” 
dedi. laştırma Bakanı Arslan, 
şöyle konuştu: “İki havalimanını 
aynı anda kullanma imkanı yok. 
İkisi de aynı hava koridorunu 
kullanıyor. Buranın kesinlikle 

yapılaşmaya açılmaması, İstanbul’a 
nefes aldıracak bir alan olarak 
düzenlenmesi, küçük uçakların 
iniş yapabileceği bir alan olarak 
kullanılması, çok sayıda terminalin 
de fuar alanı olarak hizmet etmesini 
istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara 
açılıp alışveriş merkezi ve konut 
yapılması söz konusu değil. ayın 

umhurbaşkanımızın da ayın 
Başbakanımızın da talimatları bu 
yönde ”

Kuruluşundan bugüne, önce 
Yeşilköy ardından İstanbul’un 
ekonomik ve sosyal gelişimine 
katkı sağlayan Atatürk Havalimanı, 
İstanbul’daki ilk hava meydanı 
olma özelliğini taşıyor. Askeri 
amaçla 1912 yılında, Yeşilköy’de 
açılan hava meydanı, 1944 yılında 

hicago’da imzalanan luslararası 
ivil Havacılık Anlaşması’ndan 

sonra uluslararası bir hava 
limanı olma yoluna girdi. Bu 
hava limanının yapımı için 1947 
yılında, estinghouse Electric 
nternational ompany ve The G 

hite Engineering orporation 
ile sözleşme imzalandı. 1949’da 
başlanan inşaat, 1953’te tamamlandı 
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Haber M

ve 1 Ağustos 1953 yılında Yeşilköy 
Hava imanı adı ile hizmete açıldı.

iman, o günün teknolojisiyle 
uluslararası standartlarda 05 23 
pistine, taksi yollarına, 10 bin 
metrekarelik modern yolcu 
terminaline, bakım hangarlarına, 
radyo alıcı-verici cihazlarına ve 
yedek enerji santraline sahipti.

Hava ulaşımının gelişmesi 
üzerine, 05 23 pisti yetersiz kalınca 
yeni bir pist yapılmasına karar 
verildi. 1968 yılında yapımına 
başlanan 45 m genişliğinde ve 3 bin 
m. boyundaki 17 35 pistinin inşaatı, 
1972 yılında tamamlandı.

ATATÜRK ADINI 1985 
YILINDA ALDI

1971 yılında Yeşilköy Hava 
imanı için bir master plan 

uygulamaya konuldu. Plan, 05 23 
ve 17 35 pistlerinden başka, 
her biri yıllık 5 milyon yolcu 
kapasiteli 4 terminal binası ve 
mütemmimlerinden oluşuyordu. 
Mimar Hayati Tabanlıoğlu 
tarafından hazırlanan proje, THY 
Hangar Tesisleri, Kargo Tesisleri, 
Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 
Teknik Blok, Aydınlatma istemi, 
Elektrik Dağıtım istemi, eski 
05 23 pistinin yeniden yapımı, 
akaryakıt ikmal tesisleri ile diğer 
tesisleri kapsamaktadır. öz konusu 
projenin içinde yer alan Dış Hatlar 
Terminali 29 Ekim 1983’te işletmeye 
açıldı. 1985 yılında, kavuştuğu 
modern görünümü ile Atatürk Hava 

imanı adını aldı. Gelişen hava 
kargo taşımacılığı nedeniyle 1993 
yılında Kargo Terminali Tesisleri 
hizmete verildi. ovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla ortaya çıkan bavul 
ticareti ve artan charter yolcu 
trafiğine hizmet amacıyla 7 Aralık 
1995 yılında  Terminali işletmeye 
açıldı.  Terminali, 16 Ocak 
2000 tarihinde yolcu hizmetine 
kapatılırken 2002 yılında özel 
şirketlerin kargo operasyonları için 
kullanılmaya başlandı.

Artan yolcu trafiği nedeniyle, 
Yap-İşlet-Devret modeliyle yeni 
bir dış hatlar terminali yapılarak  
10.01.2000 tarihinde işletmeye 

açıldı. Yeni terminalin yolcu 
kapasitesi yılda 20 milyon yolcu. 
Yapılan genişletme ve yenileme 
çalışmaları sonucunda havalimanın 
kapasitesi 25.500.000 dış hat ve 
12.800.000 iç hat olmak üzere 
toplam 38.200.000 yolcu yıl’a 
çıkartıldı.

HAVACILIK TARİHİNDE 
YEŞİLKÖY

Yeşilköy’ün Türk havacılık 
tarihinde ayrı bir yeri ve önemi 
vardır. 20. yüzyılın başlarında, 
dengelerin savunma ve askeri güç 
üzerine kurulu olduğu ve üretilen 
teknolojilerin haritaları değiştirdiği 

bir dünya düzeninde Osmanlı 
Devleti bu nimetten nasibini 
alamamış devlet durumundaydı. 

Avrupa’daki güçler tarafından 
kullanılan ve en önemli ürünü 
uçaklar olan bu teknolojilerin 
kullanılması, Osmanlı ordusu için 
de kaçınılmaz olmuştu. O yıllarda 
Harbiye azırı olan Mahmut 

evket Paşa’nın girişimleriyle 
orduya balon ve uçak sağlanması 
ve bunlar için gereken tesislerin 
kurulması çalışmalarına başlandı. 
Bunun yanında ‘Kitaat-ı enniye 
ve Mevakii Müstahkeme Müfettişi 

mumiliği’nin ikinci bir şubesi 
olarak da bir hava komisyonu 
kuruldu. 1 Haziran 1911’de 
kurulan bu çekirdek teşkilat Türk 

ilahlı Kuvvetler tarihinde, Hava 
Kuvvetleri’nin temeli sayılmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucu 
bugünkü Yeşilköy Havaalanı’nın 
kuzey sınırına yakın bir yerde 
1912’nin Ocak ayında iki hangar 
ve bir meydan yapılarak havacılık 
tarihinde ilk önemli adım atılır. 
Daha sonra bu hangarlar ve meydan, 
bazı ekler yapılarak 3 Temmuz 
1912’de Yeşilköy Hava Mektebi 
olarak hizmete girer. Okulun öğrenci 
kaynağı bu yıllarda kara ve deniz 
subaylarından oluşmakta, eğitim-
öğretim üç ay olup yılda, devre 

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA, 328 MİLYON 685 BİN 
YOLCU GEÇİŞ YAPTI. BU YOLCULARIN 19 MİLYON 
683 BİN 909’U DIŞ HAT YOLCULARINDAN OLUŞTU

ATATÜRK 
HAVALİMANI’NIN 
İSTANBUL’A NEFES 
ALDIRACAK BİR 
ALAN OLARAK 
DÜZENLENECEĞİNİ 
BELİRTEN ARSLAN; 
“HERHANGİ BİR 
ŞEKİLDE İMARA AÇILIP 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE 
KONUT YAPILMASI SÖZ 
KONUSU DEĞİL” DEDİ
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devam etmektedir. Her devrede 15-
20 pilot adayının öğrenim gördüğü 
okulun yetiştirdiği Türk pilotlar, 
Balkan avaşı’nda fiilen cephede 
görev almışlardır. Ayrıca deniz 
pilotu yetiştirmek üzere Bahriye 

ezareti’ne bağlı Deniz Hava 
Okulu Bahri Tayyare mektebi , 
Yeşilköy’deki deniz fenerinin 
yakınında bir yerde eğitime 
başlamıştır. Haziran 1914

Okulun adı 1916’da Hava 
İstasyonu Tayyare istasyonu  
olarak değiştirilmiştir. İstanbul’un 
işgali yıllarında Yeşilköy Hava 
İstasyonu’nun İngiliz ve ransız 
güçleri tarafından işgal edilmesi 
sonucu kaçırılabilen malzeme 
ve uçaklar Anadolu yakasında 
Maltepe’ye götürülmüş, Deniz Hava 
Okulu’nun malzemeleri ise Bahriye 

ezareti’nin Haliç’teki depolarına 
konmuştur. Daha sonra umhuriyet 
tarihi boyunca havacılığımız 
gelişmiş, 21 Temmuz 1967’de Türk 
havacılığının doğup büyüdüğü yer 
olan Yeşilyurt’ta Hava Harp Okulu 
açılmıştır. Bu okul halen aynı yerde 
eğitimini sürdürmektedir. Ayrıca 
Yeşilköy banliyö tren istasyonunun 
hemen yanında 1985 yılında ziyarete 
açılan Havacılık Müzesi de bulunur. 
Müzede umhuriyet yıllarında 
kullanılan uçaklar sergilenmektedir.

İlk asfalt uçak pisti ve yeni bir 
yolcu terminali 1942 yılında inşa 
edildi; terminal binası bugün h l  
ayaktadır ve Türk Hava Kuvvetleri 
tarafından P terminali olarak 
kullanılmaktadır. Bu binada sadece 
‘ adyo ar’ ve ‘ adyo eynç’ 
kapasitesi bulunan bir kontrol 
kulesi bulunuyordu. Yeni hava 
trafiği teçhizatının eklenmesiyle 
Yeşilköy gece inişlerine müsait, tam 
kapasiteli bir havaalanı haline geldi. 
Gemilerden indirilen uçakların 
nakliyatı için hangarlardan sahile 
giden bir yol da yapılmıştı.

Yeşilköy Havaalanı her geçen gün 
daha fazla yabancı uçak tarafından 
kullanılmaya başlandığında, alanı 
modernleştirmek ve genişletmek 
gereksinimi doğdu ve ilk çalışmalar 
1946 yılında başladı. İki Amerikan 
firması ile estinghouse Electric 

orp. ve . G. hite orp.  Yeşilköy 
de dahil olmak üzere çok sayıdaki 
havaalanının genişletilmesi ve 
modernleştirilmesi için bir sözleşme 
imzalandı, ayrıca Ankara ve Adana 
da dahil olmak üzere beş yeni 
havaalanı yapılacaktı. Projenin 
toplam maliyeti, beş yıldan uzun 
bir sürede harcanmak üzere 15,5 
milyon dolardan fazlaydı. Bu tutarın 
4 milyon doları E port- mport Bank 
tarafından kredi olarak sağlanırken, 
geri kalan miktar Türkiye Hükümeti 
tarafından Yabancı Hizmetler Döviz 
gelirlerinden temin edilecekti. 
ABD Ticaret Departmanı, Yabancı 

ve luslararası Ticaret, 4 Temmuz 
1946

6686 sayılı kanunla 
havalimanlarının, yer hizmetlerinin, 
hava trafik hizmetleri ve havacılık 
haberleşmelerinin yönetimini, 
26 ubat 1956’da yeni bir kurum 
olan Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi DHMİ  devraldı. Aynı 
yıl Yeşilköy Havalimanı 25.782 
iniş ve kalkışla o güne kadarki 
en yüksek trafik seyrine ulaştı, 
tesislerinde 70’i Hava Trafik 
Kontrolörü olmak üzere 275 kişi 
çalışmaktaydı. 1960’lı yıllarda hem 
THY tarafından hem de yabancı 
taşımacılar tarafından uluslararası 
trafikte bir artış yaşandı ancak 
iç hatlarda yaşanan muazzam 
artış sonucunda Yeşilköy’de tek 
terminal binası olması nedeniyle 
aşırı kalabalıklaşma ve verimsizlik 
baş gösterdi. İkinci terminal 
binasının yapımı gündeme geldi 
ve 1965 yılında var olan binanın 
hemen yanında iki katlı yeni bir 
iç hatlar terminali açıldı. Apron 
da iç ve dış hatlar yer trafiğini 
birbirinden ayırmak amacıyla 
doğuya doğru genişletildi.

ılı l yarı ı a ra amlar
Atatürk Havalimanı’nda bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre 

yolcu kaybı yüzde 2 oldu. Bu yıl Ocak-Haziran döneminde iç 
hatlarda yüzde 4, dış hatlarda ise yüzde 1 kaybın yaşandığı Atatürk 
Havalimanı’nda, 328 milyon 685 bin yolcu geçiş yaptı. Bu yolcuların 

19 milyon 683 bin 909’u dış hat yolcularından oluştu.

stanbul Yeni avalimanı nın ilk etabının 
2  Ekim 2018 de a ılması hede eniyor. 
4 etapta tamamlanması planlanan ve 
dünyanın en büyük havalimanı ola ak 
150 milyon yol u kapasiteli stanbul Yeni 

avalimanı nda inşaat alışmalarının yüzde 
55 i tamamlanırken, asansör ve körüklerin 
montajı da yapılıyor. Önümüzdeki yıl 
şubat ayında stanbul Yeni avalimanı na 
u ak indirebilir hale ele eklerini belirten 

akan Arslan, şunları söyledi  AK Parti 
hükümetiyle birlikte hava ılık sektörüne 
özelleştirme etirildi inde Y kü üle ek 
denildi. Y dünya apında bir marka 
oldu 26 havalimanını 55 e ıkardı. 180 
milyon yol uya hizmet ediliyor. Şimdi 
büyük bir havalimanı olmamız erekiyor  
dedik. A D den kalkan u ak stanbul a 

ele ek, sonra Uzak Do u ya ide ek. 
avalimanımızı kullanan her u ak para 

veriyor. er yol unun ülkemize bıraktı ı bir 
kaynak var. Önümüzdeki yıl şubat aylarında 
u ak indirebilir hale ele e iz. Ama 2  
Ekim 2018 de 0 milyon yol uya hizmet 
eden ilk kısmı a mış ola a ız. abiha 

ök en hizmet vermeye devam ede ek.

3. 
L  

 
Y  K 

E LECEK
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Haber YA S A L  D Ü Z E N L E M E

YABANCILARA EMLAK 
ALIMINDA KOLAYLIK
Bazı illerde, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı 
sırasında, ‘Askeri izin belgesi alma’ şartı kaldırıldı.

G
enelkurmay 
Başkanlığı, Milli 

avunma Bakanlığı, 
evre ve ehircilik 

Bakanlığı ile Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü 
arasında yabancı uyruklu 
kişilere gayrimenkul satışını da 
ilgilendiren protokol imzalandı. 
Buna göre yabancı uyruklu kişilere 
gayrimenkul satışı yapılırken, 
bölgedeki askeri makamlardan 
da istenilen ‘uygundur’ belgesi 

kaldırılarak, yabancılara alımda 
kolaylık sağlandı.

Böylece Yozgat, Aydın, Aksaray, 
Adıyaman, ankırı, orum, 
sparta, Kahramanmaraş, Karabük, 

Kastamonu, Kırşehir, evşehir, 
iğde, amsun, inop, şak 

illerindeki satışlarda askeri belge 
istenmeyecek. 

Yabancı uyruklu kişiler, yasal 
sınırlamalara uymak kaydıyla, 
Türkiye’de iş yeri veya mesken 
olarak kullanmak üzere, taşınmaz 

mal satın alabiliyorlar. Ancak farklı 
şehirlerde de olsa, yabancı bir 
kişinin Türkiye’de satın alabileceği 
taşınmazların toplam yüz ölçümü 30 
hektarı geçemiyor. 

Yabancıların taşınmaz alımı 
öncesinde, bölgedeki askeri 
makamlardan da izin alınması 
gerekiyor. Taşınmaz, güvenlik 
bölgesi içindeyse, satışa izin 
verilmiyor. on olarak imzalanan 
protokol ile bazı illerde bu izin şartı 
kaldırılmış oldu. 

Yabancılara satış yapılırken 
alınan özel güvenlik izninin 
emlakçılar ve inşaatçılar açısından 
büyük sorun oluşturduğu belirtildi. 
Geçen süre içinde birçok mağduriyet 
ve yabancıya satışlarda gözle görülür 
bir azalma yaşandığı kaydedildi. 
Tapu işlemlerinin izinlerin geç 
verilmesinden ve yazışmalardan 
dolayı çok uzun sürmesinin, 
birçok yabancı uyruklu vatandaşı 
mağdur ettiği, bu sıkıntıların talebi 
düşürdüğünün altı çizildi.
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Yıllar ......................................Konut sayısı 
2013........................................12.181 
2014 .......................................18.959 
2015 .......................................22.830 
2016 .......................................18.189 
201  O ak  aziran  .........9.595 

enel oplam  .....................81.754

OCAK 2013 - 
R  2017 
E E 

Y C L R  
L  KO  

Y L R  YLE  

İSTANBUL’UN 
ARDINDAN KONUT 
SATIŞLARINDA ÖN 
PLANA ÇIKAN DİĞER 
İLLER, 24 BİN 605 İLE 
ANTALYA VE 4 BİN 850 
İLE BURSA OLDU

YABANCIYA KONUT SATIŞI 
KDV’SİZ

Yabancılara yönelik satışlara 
destek olmak amacıyla hükümet, 
yabancılara konut satışında KD  
indirimini nisan ayında hayata 
geçirmişti. Yabancılar ile 6 aydan 
daha fazla yurt dışında yaşayan 
Türk vatandaşları, satış bedelini 
yurt dışından getirilecek dövizle 
ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları iş 
yeri ve konutta KD  ödemeyecek.

KD  istisnasından yararlanarak 
Türkiye’de konut veya iş yeri satın 
alanlar, bu gayrimenkullerini bir yıl 
satamayacak, bu konut ve iş yerlerini 
bir yıl içerisinde satması halinde, 
zamanında alınmayan vergi tahsil 
edilecek.

GÜNDE 50 KONUT SATILIYOR
Türkiye’de son 4,5 yılda 

yabancılara 81 bin 754 konut 
satılırken, bu sayı günlük yaklaşık 
50 konut satışına karşılık geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre, Ocak 2013 - Haziran 
2017 döneminde yabancılara toplam 
81 bin 754 konut satıldı. zellikle 1 

isan itibarıyla yabancıların konut 
alımında KD  oranını sıfırlayan 
düzenleme etkisini hissettirdi. isan 
- Haziran döneminde yabancılara 
konut satışı, geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 18,6 arttı. 
Bu dönemde yabancılar 9 bin 595 
konut satın aldı. 

İSTANBUL ZİRVEDE 
İl bazında satış rakamları 

değerlendirildiğinde, son 4,5 yılda 
yabancılar en çok İstanbul’dan 
konut alımı gerçekleştirdi. 

Bu dönemde İstanbul’da 24 bin 

813 konut yabancıların olurken, 
bu sayının toplam satışlar içindeki 
payı yüzde 30 olarak kayıtlara 
geçti. zellikle İstanbul’da Haziran 
ayında satılan konut sayısının geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 78 artış 
göstermesi dikkati çekti. İstanbul’un 
ardından konut satışlarında ön 
plana çıkan diğer iller ise 24 bin 605 
ile Antalya ve 4 bin 850 ile Bursa 
oldu. 

ARAPLARIN İLGİSİ YOĞUN 
Konut satın alanların uyrukları 

açısından bakıldığında, söz konusu 
sınıfl andırmaya göre istatistiklerin 
yayımlandığı 2015 yılından itibaren 

uudi Arabistan, Kuveyt ve rak 
vatandaşları sürekli ilk 3 sırayı 
paylaştı. Ocak 2015 -Haziran 2017 
döneminde raklılara 8 bin 909, 

uudilere 6 bin 107, Kuveytlilere 4 
bin 672 konut satıldı. Avrupalılar 
arasında ise Türkiye’den en çok 
konut alanlar 3 bin 860 ile uslar 
oldu. Bu ülkeyi 2 bin 204 konutla 
İngilizler, bin 884 konutla Almanlar 
izledi. 

“EYLÜL AYINDA TALEP DAHA 
DA ARTACAK” 

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri 
Konfederasyonu Başkanı Ali Taylan, 
özellikle Haziran ayında yabancılara 

satışlardaki artışa dikkati çekerek, 
Arap ülkelerinden yatırımcıların 
piyasada etkin olduğunu söyledi. 
Yabancılara konut satışında son 
dönemde İstanbul, Bursa, akarya 
gibi illerin yanı sıra Trabzon gibi 
Karadeniz bölgesi illerine de 
talebin arttığını dile getiren Taylan, 
Arapların sadece konut edinmek için 
değil yatırım amaçlı olarak da satın 
alım gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Taylan, yılın kalan bölümünde 
talebin nasıl seyredeceğine 
ilişkin beklentisini de aktarırken, 
“Hükümetimizin yabancılara 
konut satışında KD ’yi sıfıra 
indirmesi piyasayı canlandırdı. Bu 
düzenlemenin de katkısıyla bilhassa 
Eylül ayında gerek yerlilerin, 
gerekse yabancıların talebinde artış 
olacaktır” dedi.

Sinop
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Haber  YAT I R I M

Orman ve 
Su İşleri 
Bakanlığı’ndan 
375 yeni tesis

Orman ve Su İşleri Bakanlığı aralarında baraj ve göletlerin 
de bulunduğu 10 milyar TL tutarında tesis yapıyor. 
375 tesisin 21 Kasım 2017’de açılması planlanıyor.

O
rman ve Su 
İşleri Bakanlığı 
180 günde 375 
dev tesisin 
açılışını 
yapmak için 
hummalı bir 

çalışma içine girdi. Hedef aralarında 
baraj ve göletlerin de bulunduğu 
375 tesisi 21 Kasım 2017 tarihine 
yetiştirmek. Amaç bu olunca, 
bakanlıkta tüm şantiyeler 3 vardiyalı 
olarak çalışıyor. 21 Kasım tarihine 
kadar izinsiz çalışan bakanlık 
ekipleri, toplamı 10 milyar liralık 
yatırımı bulan 375 dev tesisi bu yıl 
hayata geçirmiş olacak. Açılacak 
tesislerin 101 adedinin baraj ve gölet 
olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
bakanlık olarak son 14 yılda 148 
milyar liralık yatırım yaptıklarını 
söyledi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 21 Mayıs’ta bütün 
bakanlara talimat verdiğini, genelge 
yayımladığını anımsatan Bakan 
Eroğlu; “Bizden önceki hükümet, 
koalisyon hükümeti 3,5 yılda sadece 

9 tesis açabilmiş. Biz özellikle 2004 
yılında 350 tesis açmak için proje 
sunduk. 21 Kasım’da, yani 180 
günde 375 tesisin açılışını yapacağız” 
diye konuştu. 

Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu temel atma 
törenleri nedeniyle Türkiye’yi 
karış karış dolaşmaya başladı. 
Bakanın kısa vadeli ajandasında 
Antalya, Zonguldak, Diyarbakır ve 
Adıyaman’daki törenler vardı..

ANTALYA’YA EN FAZLA 
YATIRIM YAPAN IKINCI 
BAKANLIK

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu toplu temel atma 
ve açılış merasimlerine iştirak etmek 
üzere Antalya’ya gitti. Antalya’ya en 
fazla yatırım yapan ikinci bakanlık 
olduklarını belirten Bakan Eroğlu, 
son 5 yılda Antalyalılara 1 milyar 
700 milyon liralık 110 müjde 
verdiklerini, bu müjdeler arasında 
gölet, sulama tesisleri, fidan 
üretimi, bal ormanı, gelir getirici 
tür ağaçlandırma faaliyetleri gibi 
yatırımların olduğunu belirtti.

ORMAN VE SU IŞLERI 
BAKANI VEYSEL EROĞLU, 
BAKANLIK OLARAK SON 14 
YILDA 148 MILYAR LIRALIK  
YATIRIM YAPTIKLARINI 
SÖYLEDI

Antalya’yı barajlar 
ve göletler şehri 
haline getirdiklerini 
vurgulayan Prof. Dr. 
Eroğlu, kentte en fazla su 
ihtiyacı olan yaz aylarında 
yağışın az olduğunu ifade 
ederek, bu nedenle barajların 
ve göletlerin çok önemli 
olduğuna işaret etti.

Antalya’ya daha önce verdikleri 
100 müjdenin 68’ini 18 ayda 
bitirdiklerini belirten Orman ve 
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu; 
“Bu müjdelerin toplam maliyeti 1 
milyar 700 milyon lira. AK Parti 
olarak Antalya’ya 24 milyar lira 
yatırım yaptık. Bu yıl bu rakam 
27 milyar liraya çıkacak. Bu 
yatırımdaki en büyük paylardan 
birisi bakanlığımıza ait” dedi.
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erkesin, dere kenarlarında yapa a ı projesini D ye ötürüp 
izin ala a ını belirten Prof. Dr. Ero lu, şöyle devam etti  

aşbakanlık enel esi var. Dere kenarlarında yapılan ne 
kadar yanlış yapı varsa yıkıp e e e iz. D nin izin verdikleri 
hari inde yapılan bütün yapılar yıkıla ak. Kusura bakmayın. 

er seferinde millet zarar örmesin. e kadar yanlış yapılan 
köprü, menfez veya dere kenarında yapı varsa bunları 
yıka a ız. Kesinlikle bunun takip isi ola a ız. D den de 

örevli mühendisler bunu takip ede ek. Artık a ı yaşamak 
istemiyoruz. el baskınları yüre imizi da lıyor.  

DERE 
KE R K  

Y L  
YAPILAR 

YIKILACAK

Orman e u İ leri akanı ey el Eroğlu
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YAT I R I M    

Antalya’ya 19 baraj göleti 
yaptıklarını hatırlatan Bakan 
Eroğlu, sözlerine şöyle sürdürdü: 
“Antalya’ya inşaat halindekilerle 42 
baraj, 48 gölet yapmış olacağız. 52 
de sulama tesisini açtık. Bu yıl 13 
tane daha açıyoruz. Toplamda 130 
sulama tesisi yapacağız. u olunca 
yılda 3 ürün bile almak mümkün. 

iftçinin büyük bir gelir artışı 
olacak. Antalya’da hiç dere ıslahı 
yoktu. Toplamda 82 dereyi ıslah 
ettik. 110 derenin ıslahına devam 
ediyoruz. 118’inin de projesini 
yapıyoruz. Bütün dereleri ıslah etmiş 
olacağız. Türkiye’de en çok dere 
ıslahı yaptığımız yer dünyanın incisi 
Antalya olacak.” 

Akdeniz Gelişim Projesi ile 
Akdeniz’de 31 milyar 341 milyon 
liralık yatırım yapılacağını ifade 
eden Orman ve u İşleri Bakanı 
Eroğlu; “Bu proje ile Antalya 
adeta uçacak. Bitiş tarihi de belli. 
Bitişini bakanlıkta herkes bilir. 31 
Aralık 2019 saat 16.59’da bu proje 
tamamlanacak” diye konuştu.

ZONGULDAK DOĞA TURİZMİ 
MASTIR PLANI HAZIRLANDI 

Bakan Eroğlu, kömürün şehri 
onguldak’ta 203 milyon T  

değerinde 12 tesisin temelini attı. 
En son 11 Haziran 2016 tarihinde 

onguldak’a geldiğini hatırlatan 
Bakan Eroğlu; “Bu sefer de 14 

müjdeyle geldim. ilyos adi Projesi 
için çok çalıştım. Türkiye’nin en 
büyük limanı, serbest bölgesi ve 
sanayi bölgesi kurulacak” dedi. 

onguldak’ın doğa turizmine 
kazandırılması gerektiğine dikkat 
çeken Bakan Eroğlu; “Kömür, kara 
elmas tamam, ama bu yeterli değil. 
‘ ilyos adi Projesi dışında başka 
bir proje daha yapalım’ dedik. 
‘ onguldak Doğa Turizmi Mastır 
Planı’nı hazırladık. Gelin sizlere 
Trabzon’daki zungöl gibi 3 tane 
merkez kuralım. Burada da bu 
şekilde bir proje hayata geçirirsek, 
turistler buraya gelir” diye konuştu 

ADIYAMAN’A BAL 
ORMANLARI YAPILACAK

Orman ve u İşleri Bakanı 
eysel Eroğlu’nun  Adıyaman’da 

da temelini attığı 8 tesisin toplam 
bedelinin 84 Milyon T  olduğu 
açıklandı. Bakan Eroğlu; “Akçalı 
Barajı ve Akçalı 2 Barajı bu 
barajlarla birlikte 6 bin 580 dekar 
alan gerçekten çok güzel bir şekilde 
modern sulama sistemleriyle 
sulanacak. Bizler Adıyaman’da 
sulama tesislerin en az 3 yıl 
ilgili firma tarafından işletilecek 
şekilde bir çalışma yapacağız. 
Dolayısıyla bu sulamalarda, incik 
Arıkonak Göleti ve sulaması 
yapılarak, burada bin 300 dekar 
arazi sulanacak. İl merkezi 
Beşpınar Mevkiinde iyaret 

ayı 2. kısım, elikhan ilçesinde 
elikhan ayı ve 8 nolu Kuru 

Dere ıslahı, Gerger ilçesinde de 
yerel ıslahlar yapılacak. Bir de 
burada kesin kararlıyız orman 
teşkilatı yeşillendirmek ve ayrıca 
gelir getirici ağaçlar dikilecek. 
Burada ilk defa biz başlatmıştık. 
Burası badem açısından oldukça 
önemli bir merkez. Ben hatta 
Adıyaman’ın bir badem üretim 
merkezi haline getirelim dedim” 
ifadelerini kullandı. Bakan Eroğlu 
aynı zamanda Adıyaman’da bal 
ormanlarının yapılacağını da 
müjdeledi.

14 YILDA 148 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Antalya

A ıyaman
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DİYARBAKIR ARTIK TERÖRLE 
ANILMAYACAK

Orman ve u İşleri Bakanlığı’nın 
gündemindeki şehirlerden biri de 
Diyarbakır’dı. Diyarbakır’ın adının 
terörle anılmasını eleştiren Bakan 
Eroğlu; “Diyarbakır’a geldiğimde 
teröre rastlamadım. ünkü kent 
artık tamamen terörden temizlendi. 
Artık huzur iklimi var. Bunu basının 
duyurmasını istiyoruz. Buraya 
millet artık gelsin. Her türlü desteği 
vereceğiz” dedi.

Diyarbakır’da yapılacak 167 
milyon lira maliyeti olan 5 tesisin 
temelini atmak üzere kente genel 
Orman ve u İşleri Bakanı eysel 
Eroğlu; “İnşaatı yapılan sulama 
tesisi 3 yıl işletecek ve parasını da 
devlet verecek. Böylece hiç arıza 
olmadan bu barajlardan çiftçilerimiz 
yararlanacak. Başlar Barajı sulama 
şebekesiyle 38 bin 200 dekar arazi 
sulanacak. Buradan çiftçilerin 
geliri ise yıllık 18 milyon. Kuruçay 
Barajı’nda ise yıllık 24 milyon gelir 
elde edilerek, 50 bin 300 dekar 
arazi sulanacak. Toprak muhafaza, 
rehabilitasyon ve yeşil kuşak 
çalışması, yaban hayatı kurtarma 
rehabilitasyon merkezi için tesisler 
kurulacak. Böylece buraya 167 
milyon liralık bir yatırımla geldik” 
diye konuştu.

HAİNLER BU BÖLGE 
HALKININ KALKINMASINI 
İSTEMİYOR

Yapımı devam eden ve defalarca 
terör saldırısına uğrayan ilvan 
Barajı ile ilgili değerlendirmede 
bulunan Bakan Eroğlu, “ ilvan 
Barajı ile ilgili çalışmamız devam 
ediyor. ilvan Barajı bölgeye hayat 
verecek en büyük barajdır. Atatürk 
Barajı’ndan sonra en çok alanı 
sulayacak baraj. edense hainler 
bu bölge halkının, kardeşlerimizin 
kalkınmasını istemiyor. Defalarca 
şantiyeden adam kaçırdılar. Baraj 
çalışmasında yer alan araç ve 
gereçleri yaktılar. Yolları kesip, 
bomba koydular. Tüm bunlara 
rağmen bölgedeki kardeşlerimiz için 
ne pahasına olursa olsun, bu projeyi 
yapacağız. ünkü bunları başkaları 

için değil, buradaki kardeşlerimiz 
için yapıyoruz. Hainlere fırsat 
vermeyeceğiz” dedi.

DİYARBAKIR TAMAMEN 
TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Diyarbakır’ın terör algısının 
giderilmesi için basın mensuplarına 
çağrıda bulanan Bakan Eroğlu, 
kentte yaptığı ziyarette teröre 
rastlamadığını söyledi. Diyarbakır’ın 
inanç turizminde önemli bir 
şehir olduğunu aktaran Bakan 
Eroğlu, şöyle konuştu: “Burası 
güzel bir şehir. İnanç turizmi için 
çok önemli bir şehir. Mutlaka 
herkesin Diyarbakır’ı görmesi lazım. 
Herkesin bu Peygamberler Tabiat 
Parkı’na gitmesi lazım. Buradan 
bütün Türkiye’ye sesleniyorum. 
Gelin, buradaki peygamberlere 
Tabiat Parkı’nda dua edin. Basın 
mensuplarına sesleniyorum, 
Diyarbakır’ın terörle anılması 
algısını lütfen değiştirelim. 
Diyarbakır’a geldiğimde teröre 
rastlamadım. ünkü kent artık 
tamamen terörden temizlendi. 
Artık huzur iklimi var. Bunu basının 
duyurmasını istiyoruz. Buraya 
millet artık gelsin. Her türlü desteği 
vereceğiz. Yatırımcı, sanayici ve 
iş adamı gelsin. Diyarbakır’ın 
bahtı açık. aman kaybetmesinler. 
Kentin tarih ve ilimin merkezi 
olduğunu yansıtalım. Basından 
bu konuda talepte bulunuyorum. 
Bizim yaptığımızı ister anlatın, 
ister anlatmayın, ama bu algıyı 
deştirmenizi rica edeceğim, lütfen 
bu konuda söz verin.”

Milli parklara 
orman 

l r
ya ıy r

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, ilgili bakanlıklarla da 
koordineli olarak çalıştıklarını 
vurgulayarak, şunları kaydetti: 

Biz, arazisi en çok olan 
bakanlığız. Özellikle ormanların 

ve yaylaların korunmasını 
önemsiyoruz. Kaçak 

yapılaşmadan sorumlu olması 
gereken belediyeler, mülki 

amirler, kaymakamların buraları 
kontrol etmeleri gerekir diye 
düşünüyorum. Yaylaları işgal 

ettiremeyiz. Geçmişte Yeşil Yol 
yapıyoruz, birkaç ağaç kesildi 
diye birileri kıyamet koparıyor. 

Yeşil Yol dediğimiz hiçbir 
ağaç olmayan yerden geçiyor. 

Mevcut yolların etrafına yemyeşil 
ağaçlandırmalar yapacağız. 

Özellikle Kaçkar Dağları Milli Parkı 
içinde Ayder Yaylası var. Bu yayla 
muhteşem bir yayla. Milli Parklar, 
TOKİ, valilik bir çalışma yaparak 
oranın mimarisine uygun şekilde 

dönüşüm yapacaklar. Derme 
çatma olamaz. Örnek bir çalışma 

hazırlayacağız. Ayrıca milli 
parkların içinde orman köşkleri 

yapıyoruz. Bunları planlı projelerle 
yapıyoruz. Karadeniz’de de 

tabiata uyumlu olarak yapıyoruz. 
Rastgele yapmıyoruz, estetiğe 

önem veriyoruz.

iyar akır
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Emlak Bankası 
geri dönüyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vergi 
borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa 
teklifinde, Emlak Bankası’nın tasfiye sürecinden 
çıkarılması ile ilgili madde kabul edildi.

001 yılında tasfiye 
kararı alınan Emlak 
Bankası’nın Genel 
Müdürü Mehmet 
Zeki Sayın, Emlak 
Bankası’nın, Hazine’den 
yardım almadan 
kendi sermayesini 
oluşturabileceğini 
ve 2018 yılında 
yeniden faaliyete 
geçebileceklerini 

açıkladı.
2001 yılında tasfiyesine karar 

verilen Emlak Bankası, 16 yıl sonra 
geri dönüyor. TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda 
vergi borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin yasa 
teklifinde, Emlak Bankası’nın 
tasfiye sürecinden çıkarılması 
ile ilgili madde kabul edildi. 
Emlak Bankası’nın yeniden 
bankacılık yapabilmesinin 
yolunu açan düzenleme 
komisyonun ardından TBMM 
Meclis Genel Kurulu’nda 
da kabul edildi. Yatırımlara 
finansman sağlamak ve konut 
sektörünü desteklemek üzere 
kurulan bankanın, 1 yıllık 
süre içinde gerekli çalışmaları 
tamamlayarak 2018 yılında 
kapılarını açması bekleniyor. 

“ÖZELLEŞTIRME 
PLANIMIZ YOK”

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal konuyla ilgili yaptığı 

açıklamada; “Bu yasal 
düzenlemenin sonunda 
BDDK nezdinde gerekli 
başvurular yapılacak ve 
banka faaliyete geçecek. 
Şu aşamada banka için 
bir özelleştirme ya da 
sektörel banka yapma 
planlarımız yok” dedi. 

Emlak Bankası A.Ş 
yönetiminin banka 
bilançosunun daha sağlıklı hale 
getirilmesi ve faaliyete geçebilmesini 
sağlayacak birtakım çalışmaların 
tamamladığını da anlatan Ağbal, 

şöyle devam etti: “Bu yasal 
düzenlemenin yapılmış olması 
tek başına Emlak Bankası’nın 
tekrar faaliyete geçmesi için 
yeterli değil. Bu konuda 
banka yönetimi, BDDK’nın 
faaliyete geçme konusunda 
aradığı şartları, koşulları 
ve gereklilikleri üzerinde 
de çalışacak. Bu konudaki 
çalışmalarını tamamlayıp 
BDDK’dan faaliyet iznini 
aldıktan sonra da faaliyetlerine 
devam edecek. Bu bankamızın 
tekrar faaliyete geçecek 
olması, ülkemizdeki bankacılık 
sistemine yeni bir nefes ve 
enerji kazandıracak.

Emlak Bankası ülkemizin 
bankacılık tarihinde isim 
sahibi önemli bankalarımızdan 
biridir. Yıllar sonra Emlak 
Bankası A.Ş’nin tekrar 
faaliyete geçecek olması aynı 

zamanda hükümet olarak da bu 
bankaya verdiğimiz önem ve değerin 
göstergesidir. Güçlü bir bilançoya 
sahip olacak, hızlı bir şekilde 
şubelerinde faaliyetlerini başlatacak 
diye ümit ediyoruz. Türkiye’deki 
bankacılık sisteminin daha da 

büyümesine, gelişmesine, 
özellikle belirli sektörlerde 
reel ekonomiye katkı 
verecek itici bir banka 
olma özelliğini taşıyacak 
diye düşünüyoruz.” 

Komisyon Başkanı 
Süreyya Sadi Bilgiç de 
bankanın önemli bir 
marka değeri olduğuna 
dikkat çekerek, “Bunu yok 

etmek doğru değil” diye konuştu.

HAZINE’DEN YARDIM 
ALMAYACAK

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu, 300 milyon 
dolarlık banka sermayesinin ve 
gerekli altyapının kurulması halinde 
Emlak Bankası’nın durumunu 
inceleyerek bankacılık lisansı alıp 
alamayacağına karar verecek. Genel 
Müdür Mehmet Zeki Sayın’ın 
verdiği bilgiye göre tasfiye halindeki 
bankanın 250 milyon dolar 
nakdi ve gayri nakdi sermayesi, 
Hazine’den de 123 milyon TL alacağı 
bulunuyor. Sayın, bu tabloya göre 
Emlak Bankası’nın, hazineden 
yardım almadan kendi sermayesini 
oluşturabileceğini ve 2018 yılında 
yeniden faaliyete geçebileceklerini 
ifade etti.

ÖNCELIK SEKTÖRE DESTEK
Emlak Bankası’nın faaliyet 

alanlarının da belirlendiğini 
söyleyen Sayın, bankanın başta 
mega projeler olmak üzere emlak ve 

Maliye Bakanı Naci Ağbal

TBMM Plan 
ve Bütçe 

Komisyonu 
Başkanı 

Süreyya Sadi 
Bilgiç

Emlak 
Bankası’nın 

Genel 
Müdürü 
Mehmet 

Zeki Sayın
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YAKLAŞIK 400 ŞUBESINDEN BIR KISMI ZIRAAT 
BANKASI BIR KISMI HALKBANK’A DEVREDILEN 
BANKA, GEÇMIŞTE VERDIĞI KREDILERDEN 
DOĞAN ALACAKLARI ILE GAYRIMENKULLERINI 
16 YILDIR SATIP NAKDE ÇEVIRIYOR

ATATÜRK’ÜN 
TALİMATIYLA 
KURULDU
Emlak Bankası, 3 
Haziran 1926’da 
Atatürk’ün talimatı 
doğrultusunda 20 
milyon TL sermaye 
ile kuruldu. 1953 
yılında ödenmiş 
sermayesi 300 
milyon TL’ye 
çıkarılan banka, 
Ankara Yenimahalle, 
Ankara-Telsizler, 
İstanbul-Levent, 
İstanbul-Koşuyolu 
İstanbul-Emekli 
Subay Evleri, 
İstanbul-
Ataköy, İzmir-
Denizbostanlısı, 
Edirne-Mimar Sinan, 
Eskişehir-Yunuskent, 
Urfa, Çankırı ve 
Diyarbakır konutları 
projelerine imza 
attı.

inşaat sektörüne dönük faaliyetlerini 
yine yürüteceğini, bunun yanında 
özellikle Türkiye’nin ithal ettiği 
bir ürünün Türkiye’de üretilmesi 
konusunda projelere destek 
vereceklerini dile getirdi.

Sayın: “Hatta burada banka 
yatırımcı rolü üstlenecek, 
yatırımı gerçekleştirip yönetimini 
proje sahiplerine bırakacak. 
Böylece yerli üretime dönük 
yatırımlar desteklenecek. Ayrıca 
tarım kesiminin en önemli 
problemlerinden biri olan toprak 
birleştirmesi de bankanın ana 
faaliyetlerinden biri olacak. Toprak 
birleştirmesine dönük projeler özel 
olarak desteklenecek” dedi.

FAIZSIZ YATIRIM BANKASI 
Bankanın en önemli özelliğini 

açıklayan Sayın; “Banka, yatırımı 
direkt kendisi yapacağı için faiz 
almayacak. Projenin gelirine ortak 
olacak. Yani bir nevi faizsiz yatırım 
bankası olacak. Bu özelliği ile de 
çok şubeli bir banka olmayacak. 
Gerektiği kadar şube açılacak” 
diye konuştu. Sayın konuşmasında 
genel merkez binası arayışlarının da 
devam ettiğini söyledi.

2 MILYARLIK BORCUNU 
KAPATTI

Emlak Bankası’nın bankacılık 
yetkisinin kaldırıldığı 2001 yılından 
bu yana, tasfi ye süreci yürütülüyor. 
Yaklaşık 400 şubesinden bir kısmı 
Ziraat Bankası bir kısmı Halkbank’a 
devredilen banka, geçmişte verdiği 
kredilerden doğan alacakları ile 
gayrimenkullerini 16 yıldır satıp 
nakde çeviriyor. Yaptığı satışlarla 
2 milyar liraya yakın borcunu 
temizleyen Emlak Bankası, tasfi ye 
işlemleri sayesinde geçtiğimiz 
yıllarda birkaç kez vergi rekortmeni 
de oldu.
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DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL’DA 
141 ÜLKE VATANDAŞI YAŞIYOR
Boğaziçi Elektrik’in 3 
ayda bir düzenli olarak 
yayınlamaya başladığı 
gayrimenkul raporunun 
Temmuz tarihli verileri 
ilginç bir noktaya dikkat 
çekti. apora göre 
İstanbul’un Avrupa 
Yakası’nda 141 ülkenin 
vatandaşı yaşıyor.

2
017 yılında da 
yabancıların 
İstanbul’a olan ilgisi 
devam ederken, tarihi 
kentte yaşamayı 
tercih edenlerin 

sayısı giderek arttı. Dünya kenti 
ve Türkiye’nin cazibe merkezi 
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 
141 ülkenin vatandaşı yaşarken, 
Haziran 2017 itibarıyla yabancı 
abone sayısı 54 bini aştı. Yabancı 
uyruklu abonelerde rekor artış 
Mayıs 2017’de yaşandı. Mayıs’ta 
3 bin 837 yeni yabancı abone 
İstanbul Avrupa Yakası’na yerleşti. 

HEMŞERİ DAĞILIMINI DA İLK 
KEZ AÇIKLADI

4,5 milyon müşteriye elektrik 
perakende satışı yapan K Boğaziçi 
Elektrik, ‘Gayrimenkulün Enerjisi’ 
raporunda bu kez abonelerinin 
nüfusa kayıtlı olduğu illerinin 
dağılımını da ilk kez açıkladı. 
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 
yaşayan 4,5 milyon abonenin 599 
bini İstanbul nüfusuna kayıtlı 
iken, ikinci sırada 167 bin kişi ile 

ivaslılar geldi. ivaslıları 126 bin 
kişi ile Kastamonulular, 104 bin 
kişi ile de Malatyalılar izledi. İlk 
10 içinde Karadeniz Bölgesi’nden 7 

R İME L R POR
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ra yt ra ta ata a ları

2017’NİN İLK YARISINDA 83 BİN YENİ GAYRİMENKUL, 
KAPILARINI İLK KEZ AÇARAK OTURUMCUSU İLE 

BULUŞTU. AYRICA GÜNDE ORTALAMA 1.113 KİŞİ 
İKİNCİ EL GAYRİMENKULE GEÇTİ 

kent yer alırken, İstanbul’un 
Avrupa Yakası’nda 2 bin kişi 
ile en az Burdurluların elektrik 
aboneliği olduğu görüldü.

öz konusu rapora 
göre mega kentte Avrupa 
Yakası’nda ilk 6 ayda toplam 
taşınma hareketi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 26 artarak 285 bini aştı. 
Bu hareketin yaklaşık yüzde 
30’u ise ‘yeni konut’ ve ‘yeni 
iş yeri’nden geldi. Yani 2017’nin ilk 
yarısında 83 bin yeni gayrimenkul, 
kapılarını ilk kez açarak oturumcusu 
ile buluştu. Ayrıca günde ortalama 
1.113 kişi ikinci el gayrimenkule 
geçti. 

K Boğaziçi Elektrik Genel 
Müdürü Halit Bakal, yılın ilk 
çeyreğinde başlayan gayrimenkulde 
fırsat kampanyalarının ikinci 
çeyrekte de etkisini gösterdiğini 
dile getirerek; “Depreme dayanıklı, 
planlı ve şehrin çehresini pozitif 
yönde değiştiren yeni projelerin 
kapılarını açması, kentsel dönüşüm 
ile kentte sürekli bir taşınma 
hareketi, yer değiştirme gözleniyor. 
Elektrik perakende satış şirketi 
olarak biz de bu harekete hızla 
yanıt veriyoruz. Gayrimenkulde 
yaşananlar, İstanbul’un ve 
Türkiye’nin durmadığını, 
büyüdüğünü gözler önüne seriyor” 
dedi.

EN HAREKETLİ BÖLGE 
YİNE ESENYURT

İlk yarıda en hareketli 
bölge yine Esenyurt 
olurken, onu Başakşehir ve 
Büyükçekmece takip etti. 

K Boğaziçi Elektrik 
tarafından ubat 2016’dan 
itibaren takip edilen konut 
yıkım istatistikleri de kentsel 
dönüşümde kat edilen yolu 
ortaya koydu. on bir buçuk 

yılda tahliye edilen abone sayısı 50 

bini bulurken, kentsel dönüşüm 
nedeniyle tahliyesi yapılanların 
45 bini meskenlerden oluştu. Bu 
da her gün ortalama 6 daireli 14 
apartmanın kentsel dönüşümle 
yıkımının yapıldığı anlamına 
geliyor. ubat 2016’dan bu yana 
meskenlerin yanı sıra toplam 5 
bin 398 ticarethane ve 49 sanayi 
abonesi de tahliye edildi. Kentsel 
dönüşümde öne çıkan bölgeler ise 
Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve 
Küçükçekmece oldu. 

Yabancıların Türkiye’de 
gayrimenkul yatırımlarının artış 
göstermesinde Mütekabiliyet 
Yasası’nın çıkması, Türk 
müteahhitlerin yabancıların 
tercihlerine seslenen konut üretmesi, 
yurt dışında yapılan tanıtımlar 
gibi gelişmeler etkili oluyor. 
Türkiye’de en çok gayrimenkul 
satın alanlar arasında rak, Kuveyt, 

uudi Arabistan, Afganistan ve 
usya ederasyonu vatandaşları 

ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’de 
gayrimenkul sahibi olabilmesi için 

CLK 
oğazi i 

Elektrik 
Genel 

Müdürü 
Halit akal

YABANCILAR EN ÇOK 
İ TAN UL A YAT R M 
YAPIYOR
Türkiye’nin akıllı emlak sitesi Zingat.com 
verilerine göre, yabancı gayrimenkul 
yatırımcıları en çok İstanbul’da yatırım 
yapıyor. İstanbul’daki markalı konut 
projelerinin alıcısı olan yabancı yatırımcılar 
İstanbul başta olmak üzere en çok Antalya, 
Bursa, Yalova, Ankara ve Aydın’ı tercih 
ediyor. Geçen yıl yabancıların aldığı 18 
bin konutun yaklaşık üçte biri İstanbul’da 
satıldı. Yabancıya yapılan satışlarda 
İstanbul 5 bin 811 rakamı ile birinci olurken, 
4 bin 352 konut ile Antalya ikinci, bin 318 
konut satışı ile de Bursa üçüncü oldu. 
Türkiye’de konut sahibi olanlar arasında 
Iraklılar ilk sırada bulunurken, Suudi 
Arabistan, Kuveyt, Rusya ve İngiltere 
vatandaşları ilk beşte yer aldı.

ikamet izni alma şartı aranmayan 
yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de 
en fazla 30 hektar taşınmaz 
satın alabiliyor ve sınırlı ayni hak 
edinebiliyor. Gayrimenkul sahibi 
olduğu ilçenin yüz ölçümünün en 
çok yüzde 10’una kadar taşınmaz 
edinebilen yabancılar, askeri yasak 
alanlar başta olmak üzere güvenlik 
bölgelerinde taşınmaz alamıyor ve 
izin almadıkça kiralama yapamıyor. 
Projeye iki yılda onay almak 
zorunlu; tapu almak ortalama iki ay 
sürüyor.



Haber E İ R L R

eş ikler artık tek atıda
Teşvik mekanizmaları için illerde tek bir temas noktası olacak.

B
aşbakan Yardımcısı 

ecep Akdağ, yatırım 
ortamını iyileştirmek 
için bürokrasiyi 
azaltacaklarını, 
bütün teşvik 

mekanizmalarıyla alakalı illerde tek 
bir temas noktası oluşturacaklarını 
söyledi.

Bunu da yakında 
gerçekleştireceklerini açıklayan 
Akdağ; “Bu sayede müracaat 
edeceksiniz ama kurum kurum 
dolaşmanıza gerek kalmayacak, biz 
sizin işinizi takip edeceğiz, birçok 
yere başvurmanız gerekmeyecek” 
ifadelerini kullandı.

Akdağ bürokrasi işlemleriyle 
ilgili yaptığı açıklamada; “Bazen 
bürokrasiyi çözmek için koyduğunuz 
kurallar yeni bürokrasiler 
oluşturuyor. Peki nasıl çözeceğiz  
Bürokrasiyi azaltmanın en önemli 
husus olduğuna inanıyorum. Biz 
politikaya karar vericiler daha çok 

sahada olacağız. Mesela siz bir teşvik 
alacaksınız, bu teşvik için birkaç 
yerden evrak toplamanız, bunları 
belli bir yere götürmeniz ve o işin 
sonucunu beklemeniz gerekiyor. Bir 
ay sonra size şunu söyleyebilirler, 
bir evrakınız eksik. Bir ayınız gitti 
burada. O evrakı tamamladıktan 
bir ay sonra bir evrak eksiğiniz daha 
çıkabilir. Dolayısıyla bütün teşvik 
mekanizmalarıyla alakalı illerde 
tek bir temas noktası oluşturmak 
çok önemli. Bunu önümüzdeki 
günlerde gerçekleştireceğiz. Bu 
sayede müracaat edeceksiniz ama 

kurum kurum dolaşmanıza gerek 
kalmayacak, biz sizin işinizi takip 
edeceğiz, birçok yere başvurmanız 
gerekmeyecek. Yatırım ajansının 
işini kolaylaştıracak böyle bir yapı 
kurabiliriz” diye konuştu.

Akdağ, bu alanda ekonomiden 
sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Mehmet imşek ile çalışılması 
gerektiğini de sözlerine ekledi.

GENÇ NÜFUS İÇİN İŞ PRATİĞİ
Akdağ, Türkiye’nin genç 

nüfusunun, eğitim görürken iş 
yapma pratiğinin yükseltilmesi 
ve teorik eğitimleri çoğaltmak 
yerine işin pratiğini artırmanın 
gerekli olduğunu belirtti: “Bunun 
için Bilim anayi ve Teknoloji 
Bakanımız aruk zlü ile görüştük. 

zellikle O B’lerin doğrudan 
öğrenci alacakları, yetiştirecekleri 
ve pratikte kullanabilecekleri O B 
ile ilişkili meslek liselerinin sayısını 
artıracağız.”

a akan 
Yar ım ı ı 
Re e  
Ak ağ
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Haber E O OM İ

BÜYÜME DEVAM EDİYOR
Bilim, anayi ve 
Teknoloji Bakanı aruk 

zlü, sanayi üretimi 
endeksi verilerini 
değerlendirdi.

aziran ayında takvim 
etkisinden arındırılmış 
sanayi üretiminin 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 3,4 
arttığını belirten Bilim, 

anayi ve Teknoloji 
Bakanı aruk zlü, 
arındırılmamış 
endeksin ise yıllık 
bazda yüzde 3,6 

düştüğünü söyledi.
Mevsim ve takvim etkisinden 

arındırılmış sanayi üretimi 
endeksinin Haziran’da bir önceki aya 
göre yüzde 0,4 gerilediğini, sanayi 
üretimindeki hızlı artışın Haziran 
ayında da sürdüğünü belirten Bakan 

zlü, böylelikle ikinci çeyrekte 
sanayi üretiminin 2016’nın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 4,5 arttığını 
açıkladı.

anayi üretimindeki artışın 
ülkenin büyümesinin en önemli 

göstergesi olduğunu aktaran 
Bakan zlü; “Gelen bu 
veriler ülke büyümesinin 
ikinci çeyrekte de 
hızlanarak devam ettiğini 
göstermektedir” dedi.

Bakan zlü, sanayi 
üretimindeki güçlü artışın 
ihracat pazarları ve yurt 
içi talepteki artıştan 
kaynaklandığını vurguladı: 
“Dış ticaret pazarlarımız istikrarlı 
bir şekilde toparlanmaktadır. 
Avrupa Birliği son 5 yılın en hızlı 
büyümesini yaşıyor. Bu bölgeler 
hem sanayi ürünlerinin kalitesi 
hem de Türkiye’nin lojistik avantajı 
nedeniyle toparlanma dönemlerinde 
Türk mallarını tercih etmektedir. İlk 
7 ayda Türkiye’nin ihracatı miktar 
olarak yüzde 12,4 arttı. Ayrıca, 
gelişmiş ülkelerdeki toparlanma, 
sattığımız ürünlerin nicelik 
açısından olduğu kadar nitelik 
açısından da gelişmesine, daha 
katma değerli ürünler satmamıza 
yardımcı olmaktadır.”

KO GEB kredileri ve Kredi 
Garanti onu desteğiyle yurt 
içinde ikinci çeyrekte talep ve 
yatırım koşullarının iyileştiğini, 
bu durumun sanayi üretiminin 
artmasına da katkı sağladığını 

aktaran zlü, vergi teşvikleri 
ve turizm verilerindeki 
göreceli iyileşmenin de 
tüketim talebini ve üretimi 
artırdığını söyledi. 

“TÜRKİYE SANAYİ 
ÖNCÜLÜĞÜNDE 
BÜYÜYOR”

Bakan zlü sözlerini 
şöyle sonlandırdı: “ lke 

büyümesindeki bu artış hem iç ve 
dış talebin yüksek seyretmesi hem 
de baz etkisinin getireceği olumlu 
katkıyla üçüncü çeyrekte de artarak 
devam edecektir. Yıl sonunda, bu yılki 
‘Orta adeli Program’ öngörüsünden 
daha hızlı bir büyüme göreceğiz. 
Türkiye ciddi sanayi potansiyeli olan 
ve sanayi öncülüğünde büyüyen 
bir ülke. Bu büyümeyi desteklemek 
amacıyla sanayi yatırımlarını, fikir 
aşamasından üretime geçinceye 
kadar birçok alanda destekliyoruz. 
Geçtiğimiz ay yasalaşan üretim 
reform paketi bunun en önemli 
örneklerindendir. retim reform 
paketinin uygulanması için ikincil 
mevzuatlarda son aşamaya geldik. 
Burada getirdiğimiz yeniliklerin 
uygulamaya alınmasıyla sanayi 
üretiminde uzun vadeli bir artış 
göreceğiz.”

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü
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Banka Kredileri P RE İ

Ev sahibi olmak isteyenler, Yapı Kredi’nin ‘Ev Beraber Mortgage’ ürünü ile 
istediği herhangi biriyle ortak olup kredi kullanabiliyor.

T
ürkiye’nin önde 
gelen bankalarından 
Yapı Kredi Bankası 
Direktörü İsmet Erdem 
ile konut kredileri 

üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.
Konut kredilerinde sizi diğer 

bankalardan ayıran en önemli 
fark nedir?

Konut alırken tüketicilerin 
tercihleri demografik, ekonomik, 
sosyal durum gibi pek çok 

faktöre göre değişiklik gösteriyor. 
Tüketiciler konut alırken farklı 
kriterleri gözden geçiriyor, uzun 
ve detaylı inceleme dönemi 
sonrası konut ihtiyaçlarına yönelik 
yatırımda bulunuyor. Yapı Kredi 
olarak biz de, tüketicilerimizin 
özellikleri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda çeşitli ürün ve ödeme 
yöntemlerini sunuyor, aynı zamanda 
Mortgage Bilirkişi danışmanlık 
hizmeti veriyoruz.

ektörün öncülerinden Yapı 
Kredi olarak arsa alımından proje 
geliştirmeye, inşaat finansmanından 
alıcıların konut kredisi ihtiyaçlarına 
kadar geniş bir yelpazede değişik 
finansman imk nları sunuyoruz. 
Dolayısıyla proje geliştiren firmaların 

GENÇLERİN EV SAHİBİ 
OLMALARINA İMKÂN 
SAĞLIYORUZ

Konut kredinizi 
ortağınızla ödeyin
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temelden teslime kadar alım, yapım 
ve satış finansmanı tarafında çözüm 
ortağı konumunda bulunuyoruz.  

u ana kadar Türkiye’nin her 
yerinde butik projelerden büyük 
markalı konut projelerine geniş 
bir yelpazede, geçmişten bugüne 
yaklaşık 2 bin projede çözüm ortağı 
olarak yer aldık. Hali hazırda 500 
adet projede de aktif rol oynuyoruz. 

arklı müşteri segmentlerinin 
ihtiyaçlarına uygun sunduğumuz 
ürünlerle sektörde farklı bir 
noktada duruyoruz. 

Son  yılda banka kredisiyle 
konut sahibi olanların sayısı bir 
hayli yükseldi. Sektörün konut 
kredisine olan ihtiyacını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  

on 5 yılda yaklaşık 5 milyon 
kişi ev satın aldı. Bu kişilerin 
yaklaşık yüzde 39’u konut 
kredisi kullandı. Trend olarak 
baktığımızda konut kredisine 
talebin artarak devam ettiğini 
görüyoruz. Tüketiciler hem oturum 
hem de yatırım amacıyla özellikle 
sosyal donatıya sahip, yeni ve 
konforlu konutları tercih ediyor. 

ayısal olarak ifade edersek, sıfır 
konutlar toplam satışlar içerisinde 
yaklaşık yüzde 52’lik bir paya 
sahip.

Bankanızda bulunan 
emeklilerin ve genç neslin 
ev sahibi olabilmesi için 
yürüttüğünüz iş birlikleriniz 
bulunuyor mu?

‘Ailem ağolsun’ ve ‘Ev Beraber 
Mortgage’ ürünlerimiz ile mortgage 
kullanan kişilere sektörel avantaj 
sunuyoruz. ‘Ev Beraber Mortgage’, 
yatırım amacıyla ev sahibi olmak 
isteyen ya da tek başına ev alma 
imkanı olmayan müşterilerimizin 
bir arkadaş, kardeş, akraba, eş 
ya da herhangi bir kişi ile ortak 
olarak kredi kullanmasına olanak 
sağlıyor.  Bu ürün kapsamında, 2 
kişi ortak sahip olacakları konut 
için birlikte konut kredisi talep 
ederek, taksitlerini ortak ödüyorlar. 
Müşterilerimizin tanıdıklarıyla 
birlikte ortak aldıkları ve konut 
kredisini ortak ödeyebildikleri 
bu ürün, en çok tercih edilen 

ürünlerimizin başında yer alıyor.
Türkiye’de bir ilk olan ‘Ailem 

ağolsun Mortgage’  ürünü ile 
ev sahibi olmak isteyen 18 yaşın 
üzerindeki gençlerin ailelerinden 
aldıkları desteği ve mevcut 
birikimlerini kullanarak, kolaylıkla 
ev sahibi olmalarına imkan 
sağlıyoruz. atın alınacak konuta 
ipotek konutun teminatı  ve ev 
alacak kişinin ebeveynlerinin bir 
ya da her ikisinin  varsa mevduat 
veya hazine bonosuna rehin veya 
varsa mevcut konutuna ipotek ile 
daha az peşinat ödeyerek, satın 
alınan konutun ekspertiz değerinin 
yüzde 95’ine kadar kredi imkanı 
sağlıyoruz.

Yapı Kredi’nin konut kredisi 
başvuru ve kullandırım şartlarını 
kısaca özetler misiniz?

Yapı Kredi olarak 
müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek farklı kredi 
seçenekleri ile konut kredisi 
kullanımına dair hızlı ve 
etkili çözümler sunuyoruz. 
Müşterilerimize sunduğumuz ve 

en fazla talep gören ürünlerimizden 
biri olan Ev Değiştiren Mortgage 
ile yeni ev alımında gerekli peşinatı 
sağlamak için mevcut evin satışını 
beklemeye gerek kalmıyor. Mevcut 
evi satıldıktan sonra kredisinin 
bir bölümünü peşin olarak 
ödemek isteyen müşterilerden bu 
işlemleri için erken ödeme ücreti 
de alınmıyor. Anahtar Teslim 
Mortgage ürününde müşterilerimiz, 
sadece konut kredisi ve ev alımına 
ilişkin tahsis, ekspertiz, ipotek 
tesis ücreti gibi masrafları peşin 
ödemek yerine konut kredisi faiz 
oranı ile taksitlendirebiliyorlar. 
Ayrıca yurt dışında yaşayanlar 
için mortgage ile de yurt dışında 
yaşayan ancak Türkiye’de ev sahibi 
olmak isteyenlere destek oluyoruz. 
Bu ürünlere ek olarak, yeni giriş 
ve yıllık yenileme ücreti muafiyeti 
sunan ‘ ınar Paketi’ ile konut 
kredisinde özel faiz oranları da 
sunabiliyoruz.

Yapı Kredi olarak, konut 
kredileri konusunda özel eğitim 
almış Mortgage Bilirkişiler 
ile konut alım süreçlerinde 
müşterilerimize danışmanlık 
hizmeti de veriyoruz. 

ubelerimizde konut kredisi ile 
ilgili vergisel, finansal veya hukuki 
sorulara da yanıt veren Mortgage 
Bilirkişilerimiz, yapikredimortgage.
com ya da Yapı Kredi Mortgage 
Hattı üzerinden alınabilen 
randevularla müşterilerimizin 
ofislerine de giderek birebir hizmet 
verebiliyorlar. Ayrıca  müşterilerimiz 
yapikredimortgage.com’dan, 
‘444 0 445 Yapı Kredi Mortgage 
Hattı’ndan arayarak veya 4411’e 

M  göndererek Kredi imdi ile 
konut kredisi başvurusu yapabiliyor,  
birkaç dakika içinde başvurusunun 
sonucunu alabiliyorlar. 

’nin ikinci yarısında 
da konut kredileriyle ilgili yeni 
kampanyalarınız olacak mı? 

Tüketicilerin ihtiyaçlarına en 
uygun ürün ve proje avantajlarını, 
çeşitli iletişim mecraları üzerinden 
duyurarak, konut almak isteyen 
tüketicilerle buluşturmaya devam 
edeceğiz. 

MORTGAGE 
BİLİRKİŞİLER İLE KONUT 
ALIM SÜREÇLERİNDE 
DANIŞMANLIK HİZMETİ 
VERİYORUZ

Ya ı Kre i anka ı 
irekt rü İ met Er em
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krabalarımızı 
inandıramadık
Yüzde 60 engelli raporu olan İmam Polatoğlu, Emlak Konut’un engelli kontenjanından 
ev sahibi oldu. ygun ödeme koşullarıyla uygun bir miktara ev sahibi olan Polatoğlu: 
“Bu hayalleri bile zorlayan bir şeydi. Akrabalarımızı inandıramadık” dedi. 

B
u ayki sayımızda 
Başakşehir 1.Etap 
Evleri’nde oturan 
Polatoğlu ailesinin 
evine konuk 
olduk. Emlak 

Konut tarafından engelliler için 
özel olarak ayrılan 100 adet 
konutun şanslı sahiplerinden 
biri olan İmam Polatoğlu, evinin 
ayrıcalıklarını ve ev sahibi olma 
serüvenini Emlak Konut ile 
paylaştı.  

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
İmam Polatoğlu: İsmim İmam 

Polatoğlu. Bahçelievler Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde devletime hizmet 
ettim ve daha sonra da emekli 
oldum. 2016’nın 9. ayında bu evi 
satın aldım. 

vinizi alım sürecinden biraz 
bahseder misiniz?

İmam Polatoğlu: Evimizi alım 
sürecimiz, gerçekleri anlatmak 
gerekirse bir hayal gibi oldu 
diyebilirim. Benim yüzde 60 engelli 

raporum var. Yürüme engelliyim. 
Bu etaptan engellilere 100 adet 
daire ayrıldığını duydum. Başvuruda 
bulundum. 2 bin 500 T  başvuru 
bedelini yatırdım. Bir süre sonra 
kura sonuçları açıklanmış, benim 
haberim yoktu. Arkadaşlarım 
aradı. yudum, uyandım ev sahibi 
olduğumu öğrendim. Benim için 
rüya gibiydi. Teslimattan sonra da 
taksitlerimiz başladı. 30 bin T  
gibi bir tutar ödedim. Evimi teslim 
aldığımda bu ev değer kazanmıştı Fo

to
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DÜŞÜNÜN BİR EMEKLİ 
30 BİN TL İLE BİR ANDA 
500 BİN TL’LİK BİR 
EVİN SAHİBİ OLUYOR. 
BU HAYALLERİ BİLE 
ZORLAYAN BİR ŞEY

bile. Hatta buraya taşındığımızda, 
‘ ize 250 bin T  verelim, devrinizi 
borcuyla birlikte bize verin’ 
diyenler oldu. Allah başta devlet 
büyüklerimizden, daha sonra 
Emlak Konut ailesinden razı olsun. 
Bu dünyada bizim hayallerimizi 
gerçekleştirdiler, bize böyle bir 
yaşam sundular. Allah da inşallah 
onlara ahirette ve dünyada bize 
sunduklarının mükafatını versin. 

Bu evin size sunmuş olduğu 
avanta lar nedir?

İmam Polatoğlu: ocuklarımız 
nerede, ne yapıyor, başına bir iş 
gelir mi diye bir derdimiz kalmadı. 
Güvenlik konusunda dört dörtlük. 
Otoparkları da büyük avantaj. Ben 
engelli olduğum için merdivenleri 
unuttum ve her asansöre bindiğimde 
bütün dualarımın başında devlet 
büyüklerim ve Emlak Konut geliyor. 

Sitenizin sosyal donatılarından 
memnun musunuz? 

İmam Polatoğlu: ok 
memnununuz. oğu zaman sitenin 
içinden çıkmıyoruz. Eşimle, 
çocuklarımla hiç sıkılmadan burada 
vakit geçirebiliyoruz. Yürüyüş 
yollarımız, park alanlarımız 
var. portif faaliyetler için de 
oluşturulmuş olan alanlar yeterli. 
Kimse rahatsız etmiyor, herkesle aile 
gibi iç içe olduk. 

vinizin konut tipi ve 
metrekaresini öğrenebilir miyiz?

İmam Polatoğlu: Evimiz 2 1 
ama Emlak Konut öyle güzel bir 
proje yapmış ki mesela benim 5 
tane evladım var. 7 kişilik bir aile 
olmamıza rağmen çok rahat bir 
şekilde evin içinde yaşayabiliyoruz. 
Metrekare olarak da 108 
metrekarelik bir ev. 

Sitenizin güvenliğinden 
memnun musunuz?

İmam Polatoğlu: u an sitemizin 
güvenliği çok büyük bir kamera 
ağıyla ve birçok personelle birlikte 
sağlanıyor. Güvenlik konusunda 
hiçbir sıkıntımız yok. En son 
otopark kapılarımız da kepenklendi. 
Ondan sonra kendimizi tamamen 
güvende hissetmeye başladık. 

Komşuluk ilişkileriniz nasıl?
İmam Polatoğlu: Burası çok 

yeni bir yapılaşma olduğu için, çok 
sıcak ilişkilerimiz var dersem doğru 
olmaz. ünkü biz de dahil olmak 
üzere pek çok konut sahibi buraya 
yeni taşındı. Yavaş yavaş birbirimizle 
tanışmaya başladık. 

Toplu taşıma kullanıyor 
musunuz? laşım imkanlarından 
memnun musunuz?

İmam Polatoğlu: Toplu taşıma 
imkanlarından çok memnunuz. 
Ben 35 yıldır İstanbul’dayım. arklı 
birçok semtin tamamını bilirim. u 
an bulunduğumuz konumdan 200 
metre sonra, İstanbul’un istediğimiz 
noktasına ulaşma imkanına sahibiz. 

Dairenizin ısınma sistemi 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

İmam Polatoğlu: ok güzel 
bir soruya değindiniz. Benim eşim 
sürekli rahatsızdı. Diğer evimizde 
doğalgazla ısınıyorduk. En yüksek 
derecesine kadar da açsak bir türlü 
ısınamıyorduk. Burası merkezi 
sistemle ısınıyor. Burada en düşük 
seviyede maksimum düzeyde 
ısınıyoruz desem yalan olmaz. 

sınmanın ne demek olduğunu 
buraya gelince anladık. Geçtiğimiz 
yıl da kış malumunuz çok sert geçti. 
Buralarda karın yüksekliği bir 
metreyi buldu.

Sitenizde eksik gördüğünüz ya 
da olmasını arzu ettiğiniz bir şey 
var mı?

İmam Polatoğlu: Bizim burada 
hanımlar site içerisinde çok fazla 
vakit geçiriyor. Gün yapar gibi 
toplanıyorlar. Börekler, pastalar 
yapıp, aşağıya iniyorlar. O nedenle 
peyzaj alanına masası olan bir 
çardak yapılırsa çok memnun 
oluruz. Bunun dışında herhangi bir 
talebimiz yok. Her şeyimiz tam çok 
şükür.

klemek istediğiniz bir şey var 
mı?

İmam Polatoğlu: Allah 
bu millete, bu devlete, Emlak 
Konut’a imkanlarının biraz 
daha fazlasını nasip etsin ki 
bizden sonraki insanlar da bizim 
faydalandıklarımızın aynısından 
faydalanabilsin. ünkü biz bu 
evi kendi imkanlarımızla asla 
alamazdık. Hatta akrabalarımız 
bizi ziyarete geldiğinde bu evin 
bizim olduğuna inanmadılar. ‘ iz 
bizimle dalga mı geçiyorsunuz’ 
dediler. Düşünün bir emekli 30 bin 
T  ile bir anda 500 bin T ’lik bir 
evin sahibi oluyor. Bu hayalleri bile 
zorlayan bir şey. 
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Gele eğin 
binalarını inşa 
ediyoruz
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı iya Yılmaz, 
“Projelerimiz Türkiye’de inşaat sektörünün bir nevi gelişim 
sembolüdür” diyerek geleceğin binalarını inşa ettiklerini söyledi.
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AP Holding 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı iya 
Yılmaz ile 
Emlak Konut’a 
özel bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

İş yaşamınızda olmazsa 
olmazlarınız nedir? İlke ve 
prensipleriniz hakkında kısaca 
bilgi alabilir miyiz?

Geleceğe yönelik plan yapmanın 
en önemli unsuru ‘vizyon’dur diye 
düşünüyorum. ığ bir bakış açısı, 
sektörü kısa vadeli çözümlere 
götürür. Geniş açıyla bakmak, 
uluslararası arenaya çıkmak 
demektir. Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak iş arkadaşlarımın görüşlerini 
çok önemsiyorum. İş yaşamımda 
olmazsa olmazım ise, hızlı karar 
alabilme özelliğimdir.

Pro elerinizi tasarlarken 
özellikle ilgilendiğiniz bir bölge 
var mı? Bir yatırım planlarken sizi 
etkileyen faktörler nedir?

Artık insanlar daracık 
sokaklarda, yeşil alanı, otoparkı 
olmayan yerlerde yaşamak istemiyor. 
Kalabalıklardan kaçıp, Anadolu 

Yakası’nda Kartal, Maltepe ve 
Dragos gibi yerlere taşınıyorlar. 
İş dünyası da Anadolu Yakası’na 
yöneldi. Büyük şirketler, genel 
merkezlerini Anadolu Yakası’na 
taşıyor. Doğusunda Anadolu 
Yakası’nın sanayi ve üretim merkezi, 
batısında sürekli gelişen bir hayatın 
olduğu Kartal’dan günde 1 milyon 
kişi geçiş yapıyor. 

Kartal, Pendik ve Maltepe 
bölgesine yapılan yatırımların, 
bölgede edinilen gayrimenkullerin 
değerini yükselteceği muhakkaktır. 
Bölgeye adeta talih kuşu kondu. 
Keyifl i bir hayatın tüm kriterleri 
bir araya toplandı. Yeşil alanlı, 
otoparklı, balkonlu-bahçeli 
modern binalar, şehrin stresinden 
uzak kalmak isteyenleri çekti. 

stelik şehrin stresinden uzak 
kalmak, şehirden de uzak kalmak 
anlamına gelmiyor. Metroyla, 
metrobüsle ulaşım kolaylaştırıldığı 
için artık istediğiniz yere kısa 
sürede gidebiliyorsunuz. Mesai 
için değilse, belki gitmenize bile 
gerek kalmadı; aradığınız her şeyi 
bulacağınız şekilde yanı başınıza 
okullar, hastaneler, alışveriş 
merkezleri de yapıldı. En önemlisi, 

EMLAK KONUT GYO 
İLE GELİŞTİRDİĞİMİZ 

İSTMARİNA’DA 
ULUSLARARASI 

ARENADA BİRÇOK 
ÖDÜL KAZANDIK. 
PROJEMİZ 2014-

2015 YILINDA 
‘DÜNYANIN EN İYİ 
YAPI GELİŞTİRME 
PROJESİ’ SEÇİLDİ
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gayrimenkulünüz değerlendi. 20-30 
yıllık binalarda değil, yeni üretilmiş 
konutlarda yaşıyorsunuz. Deprem 
gerçeğini dikkate alıp ailenizin can 
güvenliğini önemsediniz. Kartal-
Pendik-Maltepe aksına yönelerek, 
fiziksel ömrünü tamamlamış bir 
konuta yatırım yapmak yerine, 
yıldızı parlayan bir bölgede, modern 
bir projede yaşamayı tercih ettiniz. 
Hem hayat kaliteniz arttı, hem 
paranız değerlendi. Her yönden 
kazançlısınız. 

Kartal-Maltepe hattında edinilen 
gayrimenkullerin değerleneceğini 
ve önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde 
katlanarak artacağını öngörüyoruz. 

u anda fiyatlar, henüz Kartal’ın 
hak ettiği oranlarda değil. İlçeyi 3-5 
basamak yükseğe çıkaracak tüm 
bu projelerin hayata geçmesiyle 
fiyatlar, sahil şeridi başta olmak 
üzere katlanarak artacak. Anadolu 
Yakası’nın çekim merkezi Bağdat 

addesi’ne sadece 10 dakika 
uzaklıkta yer alan Dalga Kule, azo 
Kule, Burgu Kule, Tango Kule, 
Adam Kule, Teras Kule projelerimiz 
ise bölgedeki adliyeler, hastaneler, 
özel ve devlet üniversiteleri, 
alışveriş merkezleri, abiha Gökçen 
Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, 
E-5, metro ve İstanbul Ankara 
hızlı tren projesinin istasyonlarına 
yakınlığı ile mükemmel bir 

lokasyonda bulunuyor. İstMarina 
ile diğer marinaların devreye 
girmesi ile birlikte deniz trafiğine 
sahip olacak olan Kartal önemli 
bir marina ve destinasyon merkezi 
haline geliyor. Osmangazi Köprüsü 
ile Yalova, Gemlik ve Bursa’ya hızlı 
bir şekilde ulaşabilirken devam eden 
yatırımların sonucunda Kartal’dan 
Bursa üzerinden İzmir’e yaklaşık 3.5 
saatte ulaşmak mümkün olacak.

Yeni pro eleriniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz? nümüzdeki 
döneme dair hedef ve planlarınız 
nedir?

Projelerimiz Türkiye’de inşaat 
sektörünün bir nevi gelişim 
sembolüdür. Geleceğin binalarını 
inşa ediyoruz. Orijinal tasarımlarıyla 
dikkat çeken, farklı mimarileriyle 
öne çıkan, şehre katma değer 
sağlayan DAP Yapı projeleri üstün 
nitelikleriyle sektöre yön veriyor. 
Tıpkı İspanyol mimar Gaudi’nin 

eserleri gibi şehirde dolaşırken 
aniden karşınıza çıkarak sizi 
şaşırtıyor. İz bırakan, hayranlık 
uyandıran, tek tip binaların yanında 
masallardan fırlamış gibi duran 
DAP projeleri, bulunduğu yerin 
bütün havasını değiştiriyor. 

Geçtiğimiz yıl Adam Kule ve 
ardından Taksim Petek projelerimizi 
duyurmuştuk. Bu yıl da alidebağ 
Konakları ve İzmir’de olmak üzere 
yeni projelere imza attık. DAP 
Holding olarak ülkemize güveniyor 
ve ekonomiye katkıda bulunmaya 
devam ediyoruz.

Kartal, Maslak, Beykoz, 
alidebağ gibi ilçelerde 

geliştireceğimiz projelere ek olarak 
bir de İzmir’de yeni bir projeye 
başladık. Beykoz’da, Beykoz 
Konakları’na yakın büyük bir 
projemiz olacak. Maslak’ta ses 
getirecek bir projeye başlayacağız. 
Pendik’i ise 2018’e yetiştirmeye 
çalışıyoruz. O da içinde okulu, 
hastanesi olan 3500 konutluk 
devasa bir proje olacak. 

nadolu’daki ilk yatırımınızı 
İzmir’de hayata geçireceksiniz. Bu 
pro enizle ilgili bilgi alabilir miyiz? 
İstanbul dışındaki yatırımlarınızın 
devamı gelecek mi?

lkemizin göz bebeği olan 
İzmir’in Bornova bölgesinde, 
Atatürk tadyumu’nun yanında 

KARTAL-MALTEPE HATTINDA GAYRİMENKULLER DEĞERLENECEK

Teras Kule

Burgu Kule
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mimarisi ve DAP Yapı kalitesiyle 
İzmir’in güzelliğine yaraşır bir 
projeye başlıyoruz. n talep 
toplamaya başladığımız projemizde 
13 bin 500 talep aldık. İzmirlilerin 
ilgisinden oldukça memnunuz. 
İzmir projemize başta İstanbullular 
olmak üzere başka şehirlerden de 
talep var. İzmir’in yerel mimari 
geleneğine uyumlu bir tasarım 
gözettik. 30’ar katlı iki kuleden 
oluşan, farklı daire alternatiflerinin 
yer alacağı, her biri balkonlu ve 
700 üniteden oluşacak projemizi 
Ekim ayında tüm detaylarıyla 
paylaşacağız. DAP Yapı olarak sahip 
olduğumuz vizyonu İzmir’de de 
yaşatmaya devam edeceğiz. İzmir’de 
tek bir proje ile kalmayıp, arazi 
geliştirmeye devam edeceğimizi de 
şimdiden söyleyebilirim. DAP Yapı 
olarak İzmir’de kalıcı olacağız.

mlak Konut Y  
pro elerinde yer almanın size 
kattığı artılar neler oluyor?

İstMarina projemizin ardından 
alidebağ arsasında da Emlak 

Konut GYO himayesinde yeni bir 
proje geliştiriyoruz. İstMarina’nın 
uluslararası platformlarda kazandığı 
ödüller alidebağ projemiz için 
bize güç veriyor. Emlak Konut GYO 
ile geliştirdiğimiz İstMarina’da 
uluslararası arenada birçok ödül 
kazandık. Projemiz 2014-2015 
yılında ‘Dünyanın En İyi Yapı 
Geliştirme Projesi’ seçildi.

DAP Holding olarak bir 
yandan yeni iş alanları oluşturarak, 
daha çok istihdam sağlamaya 
çalışırken, diğer yandan her zaman 
olduğu gibi ülkemizin vitrinini 
güzelleştiren projeler geliştirmeye 
gayret ediyoruz. Emlak Konut’un 
özellikle son yıllarda artan ivmesi, 
felsefesi ve sektöre olan katkısı 
sektör oyuncuları olarak bizler kadar 
vatandaşlarımızın da beğenisini 
kazanıyor. Emlak Konut güvencesi; 

gayrimenkul sektöründe yer alan 
tüm oyuncular, yatırımcılar ve tüm 
paydaşlar için çok önemli. 

Yurt dışı kaynaklı işbirliklerine 
sıcak bakıyor musunuz? Bu 
konuyla ilgili pro eleriniz var mı?

DAP Yapı yurt dışında tanınan 
ve ilgi gören bir marka. Körfez 
ülkelerinden, uzak doğudan 
ve Avrupa’dan projelerimizle 
ilgilenenler oluyor. aman zaman 
ciddi ortaklık teklifleri alıyoruz. 
Yakın ve orta vadede yurt dışı 
kaynaklı bir işbirliği veya ortaklık 
planlarımız arasında bulunmuyor. 

akat şirketimize katkı sağlayacak 
çok ciddi bir teklif gelirse 
değerlendiririz.

ayrimenkul sektöründe arzu 
ettiğiniz bir düzenleme var mı? Bu 
alanda yapılan çalışmalarla ilgili 
neler söylemek istersiniz?

Türkiye, her anlamda gelişen 
ve büyüyen bir ülke. lkemizin 
her bölgesi farklı güzelliklere 
sahip. Tarih, kültür, sanat, doğal 
güzellikler anlamında hiçbir 
ülkeden geri kalır bir yanımız yok. 
Açıkçası potansiyelimizin daha fazla 
olduğunu düşünüyorum. 

ABD, İngiltere, İspanya ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
yabancılara çok ciddi gayrimenkul 

satışları yapılıyor. Devletimizin 
himayesinde, özel sektörün de 
katılımıyla çok daha büyük satış 
rakamlarına ulaşmak mümkün. 
Bunu, milli bir politika haline 
getirmek gerekiyor. Turizm 
Bakanlığı ile evre ve ehircilik 
Bakanlığı’nın ortak fonuyla, 
TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun 
katılımlarıyla oluşacak büyük bir 
yapıya önemli proje geliştirici 
şirketler de dahil olarak güç birliğine 
gidilse, yurt çapında bir kampanya 
organize edilebilir. 30-40 ülkede 
ülkemizi tanıtan, başta İstanbul 
olmak üzere tüm Türkiye’yi tarihi 
ve doğal güzellikleriyle öne çıkaran 
lobi çalışmaları yapılsa, 3-4 yıl sonra 
12-15 milyar dolarlık satış rakamları 
yakalanabilir. Bu para, kentsel 
dönüşüm için önemli bir kaynak 
oluşturabilir.

MASLAK’TA 
SES GETİRECEK 
BİR PROJEYE 
BAŞLAYACAĞIZ İ tMarina

Adam Kule
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Gerçek mimari 
kente dokunabilmeli

Tago Mimarlık Kurucu Ortağı Gökhan 
Aktan Altuğ: “Gerçek mimari değer, sadece 
kullanıcısı için değil kente de dokunan, 
o yapının orada var olacağı süre boyunca 
oluşturacağı değeri de içermeli.” 

Karat 34
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u ayki sayımızda 
Emlak Konut’la 
da pek çok projeye 
imza atan Tago 
Mimarlık Kurucu 
Ortağı Gökhan 
Aktan Aktuğ ile 
projelerini ve 
ileriye dönük 
hedeflerini 
konuştuk.

Bize eğitim 
ve kariyerinizden biraz bahseder 
misiniz? 

Tago Architects, Gökhan 
Aktan Altuğ ve Tatsuya Yamamoto 
öncülüğünde 1995 yılında kuruldu 
ve ismimizden de anlaşılacağı gibi 
baş harflerimizden oluşan bir isim 
aldı. Daha sonraki yıllarda ailemiz 
giderek büyüdü. Tatsuya Bey’le 
akademisyenlik hayatımıza son 
vererek, mesleğimizi pratikte yapma 
kararı verdik. Bu kararımızdan 
sonra yaklaşık 700 projeye imza 
attık. Mesleğe başladığımız yıllarda 
bugünkü kadar geniş iş potansiyeli 
yoktu. Genç mimarların işi şimdiki 
kadar kolay değildi. Bu sebeple 
kendimizi ifade edebilmek için 
maddi ve manevi bir hayli mücadele 
verdik. İstanbul merkez olmak 
üzere Dubai ve usya ofislerimizde 
de çalışmalarımız devam etmekte. 
Bu mücadelemizdeki başarıyı 
sabırlı olmamıza ve dayanışmamıza 
bağlıyorum.

Tasarımlarınızı yaparken 
hangi etkenleri göz önünde 
bulunduruyorsunuz?

retimlerimizin odağındaki 
felsefenin; özellikle malzemeden 
arınmış, taşıyıcısı ve kabuğu ile 
bütünleşik, geometrik etkisi ile 
kendini ifade eden, inovatif ve 
bulunduğu bağlama değer katan 
yaklaşımlarla tasarım yapmak 
olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak 
tasarımlarımızın günümüz yaşam 
ihtiyaçlarını karşılayan, evrensel 
tasarım ve konfor değerleri ile 
bütünlemiş olması bizim için çok 
önemli.  

20 yılı aşkın bir süre içerisinde 
ister istemez hem teknik hem de 
estetik bir potansiyeliniz oluşmuş 

TASARIMIN HER ÖLÇEK VE ALANINDA ÜRETİM 
YAPABİLECEĞİMİZ BİR TASARIM MERKEZİNİ 
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLEMEKTEYİZ

oluyor. Bunda, yapıları bir tüketim 
nesnesinden çok, sanat-zanaat 
ürünü olarak görmemizin etkisi 
büyük. Mimar, insanların yaşamında 
duygusal iletişim kurarak yer 
edinmeli. Onların hayallerini 
gerçekleştirmelerine yardım etmeli, 
bunu desteklemeli. Geçmişe dönüp 
baktığımızda birlikte oluşum 
sürecini yaşadığımız dostlarımız, 
bu sebeple bizimle tekrar üretim 
içerisinde olmak istiyorlar.

te yandan, çok uluslu mimari 
bir kökene dayanıyoruz. Bu, her 
katılımcının kendi değerlerini 
eriterek katkı sağladığı bir atölye 
kültürünü doğuruyor. Bu üretim 
ortamı içerisinde, tabii ki ülkemizin 
değerleri öne çıksa da, tasarımı 
global bir yaklaşımla ele aldığımızı 
söyleyebiliriz. 

imari tarzınız ve 
gerçekleştirdiğiniz pro eler 
hakkında genel bilgi alabilir 
miyiz?

Yukarıda da vurguladığımız 
gibi mimari tasarımı hem yerel 
hem de global verilerle ele almaya 

çalışıyoruz. evresi ile uyumlu, 
yenilikçi, ortaya iyi bir fikir koyan 
işler üretmek bizi heyecanlandırıyor. 
Bununla beraber her tasarım gizli 
veya açık bir mesaj içeriyor. Moda 
olandan öte, yerine uygun düşen 
bir yaklaşımla ele alındığında uzun 
soluklu bir kullanım ürünü olan 
‘yapı’ da iletmek istediği mesajı 
‘modern’ çerçevesine sıkışmadan 
verebiliyor.

Bütün pro eleriniz kuşkusuz 
ki sizin için çok değerlidir ama 
üzerine titrediğiniz ve sizin için en 
özel pro eniz hangisi?

Her projenin kendine özgü bir 
tasarım, ardından da yapım süreci 
oluyor. Geçmişe dönüp baktığımızda 
az önce bahsettiğim heyecanı her 
projede farklı evrelerde yaşadığımızı 
görüyoruz. Bu sebeple birbiriyle 
karşılaştırılmayacak özgün işler 
haline geliyorlar ama konsept 
önerisiyle ama inşaat sürecinde 
yaşadıklarımızla. Bazen yaşadığımız 
teknik problemler ve onu çözme 
gayreti bile bir projeyi unutulmaz 
yapabiliyor. 
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mlak Konut’un çeşitli 
pro elerinde yer aldınız. Bu 
pro elerden biraz bahseder 
misiniz? Yeni pro eleriniz de 
olacak mı?

Emlak Konut ile hem kentsel 
planlama hem de uygulama 
projelerinde ortak çalışmalarımız 
oldu. Master plan çalışmalarında 
şehir ölçeğinde ulaşım, fonksiyon 
planlama ve kütle çözümleriyle 
mimari ölçekte de konsept 
projeleri geliştirildi. Bazı Emlak 
Konut girişimi projelerimizde 
de kendi mimari tasarımımızın 
uygulamalarını da gerçekleştirme 
fırsatımız oldu. Bunlar konut, 
karma kullanımlı ya da ticari 
merkezlerdi. Bu projelerden 
bazıları,
 Karat 34
 Bulvar 216 
 idapark Kayaşehir  A M
 kyland Eroğlu
 İzmir Kentsel Tasarım’dır.

İleriye dönük hedef ve 
planlarınız nedir?

Mimarlık aslında hissedilen, 
çoğunlukla da başarısı kolay 
kolay sözcüklere dökülemeyen bir 
alan. Yani bir kent meydanında 
bulunmaktan mutluluk duyarsınız  
ya da çalıştığınız yerde hem fiziksel 
hem de duygusal olarak pozitif 
elementlerle çevrili olduğunuz 
hissine kapılırsınız ancak bunları 
tek tek sıralayamazsınız. Bizim 
daha önceki sorularınızda doğru 
tasarım ya da yaklaşım dediğimiz 
kavramların sonucu bu duyguya 
erişebilirsiniz. Hedefimiz bu 
yetkinliğe ulaşmak, yaşanılan ve 
yaşanıldıkça sevilen yapılar ya da 
mekanlar oluşturmak.

Bu olumlu sonuçlara ancak, 
teknik açıdan inovatif, maliyet ve 
kaynak kullanımı bilinçli tasarımlara 
pek çok verinin sentezine 
oturtarak varabiliyorsunuz. İleriye 
dönük olarak şimdiye kadarki 

deneyimlerimizi aktarabileceğimiz, 
sadece mimari olarak değil 
tasarımın her ölçek ve alanında 
üretim yapabileceğimiz bir tasarım 
merkezini gerçeğe dönüştürmeyi 
hedeflemekteyiz. 

Türkiye’nin pek çok bölgesinde 
kentsel dönüşüm çalışmaları 
yürütülüyor. İçinde bulunduğunuz 
kentsel dönüşüm pro eleri varsa 
bu pro elerle ilgili bilgi alabilir 
miyiz?

Bazen biraz geriden takip 
etmenin avantajlarını yaşarsanız. 
Biz de bazı şeyleri yeni yaşıyoruz ve 
bunlar dünyada önceden yaşanmış 
gelişmeler. Biz ise onları örnek 
alıp, onların başardıklarını ve 
başaramadıklarını geriden gelip 
gözlemlemek ve yaptıkları hataları 
yapmamak gibi bir avantaj ile yola 
çıkıyoruz.

Bu gelişmeler devam ederken 
ilerleyen ve büyüyen inşaat 
sektörü Türkiye’de lokomotif bir 

Röportaj MİM R L

MİMAR, İNSANLARIN YAŞAMINDA DUYGUSAL İLETİŞİM KURARAK YER EDİNMELİ

Bulvar 216
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sektör, profesyonel meslek sahibi 
insanların azlığı inşaat sektöründeki 
potansiyelle birlikte nüfusun büyük 
bir çoğunluğuna ciddi bir iş olanağı 
sağlamış oluyor. Aslında, dolayısıyla 
bu lokomotif sektöre Türkiye’nin 
ihtiyacı var. İnşaat sektörünü en 
çok ayakta tutan konunun kentsel 
dönüşüm olduğunu görüyoruz. 
Ancak kentsel dönüşüm projelerinde 
de potansiyel olarak ciddi sosyal 
sıkıntılar olabileceğini öngörüyoruz. 

ürecin ve yönetmeliklerin sık 
sık değişmesi, mimari tasarım 
kalitesinin sorgulanması 
gerekliliğini de beraberinde getirdi. 
Mimarı tasarımdan ziyade sorun, 
organizasyonel bir boyuta indirgendi.

Pek çok sayıda kentsel dönüşüm 
projesinde yer almaktayız. 
Bunların bir kısmı büyük bölgesel 
kentsel dönüşüm planlamasında 
yer almakta. Birçoğu da tekil, 
niteliği kötü olan yapıların yıkılıp 

yeniden yapılması şeklinde. ok 
farklı ölçeklerde kentsel dönüşüm 
projelerini bu anlamda bir tasarım 
problemi olarak ele almaktayız.

Kentsel dönüşümde 
olmazsa olmaz dedikleriniz 
nedir? Bir mimar olarak 
değerlendirdiğinizde iyi bir 
dönüşüm sizce nasıl olmalı?

İyi bir kentsel dönüşümün 
planlaması yatırımcıyı değil, 
o bölgede yaşayacak insanları 
öncelemelidir. Dönüşüm alanlarında 
kültürel yapılar ve parkların 
planlamasına önem verilmelidir. 
Gayrimenkul sektörünün karlı 
olduğu düşüncesi başka sektörden 
aynı kazancı sağlayamayacağını 
düşünen birçok yeni girişimciyi 
de bu sektöre çekiyor. Oysa ki 
gayrimenkul dalı inşaat sektörünün 
bir parçası. İnşaat sektörü uzun 
vadeli yatırımlarla karlılık oranını 
arttıran, ciddi bir kurum kültürüyle 

bu oranı koruyan bir alan. Bu alanda 
üretim yapma alışkanlığı olmayan 
girişimcilerin karlılık oranını arttırma 
adına, yaşama alanlarını sadece ticari 
bir gözle değerlendirmeleri, kent ve 
insan ölçeğinde ciddi sorunlara sebep 
oluyor. zellikle yapılaşma alanında 
artış yapılan bölgelerde yaşayanlar 
için yeni gelen nüfus ile beraber 
okul, hastane gibi temel hizmetlerin 
sağlanması belediyeler için çok 
öncelikli bir konu olmalı.

Mimari projelerde özellikle 
gayrimenkul sektörü için üretilen 
işlerin tasarım kalitesi ancak plastik 
bir değer ifade ediyor. ormülize 
edilmiş birimlerin bileşkesinden 
oluşturulmaya çalışılan mimari 
projelere bu makyajla bir değer 
katmak isteniyor. Oysa gerçek mimari 
değer sadece kullanıcısı için değil 
kente de dokunan, o yapının orada 
var olacağı süre boyunca oluşturacağı 
değeri de içermeli. 

kylan  Eroğlu
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Tarih E L İ EP E

Arkeoloji 
gerçeklerini 
alt üst eden 
Göbeklitepe 
kazıları

anlıurfa merkezinin doğusunda, rencik Köyü’nün ise kuzeydoğusunda yer 
alan Göbeklitepe, adını bölgede bulunan yatır mezardan almıştır.

anlıurfa dünyanın en 
eski yerleşim yerlerinden 
biri olarak gösteriliyor. 
Bölgede gerçekleşen 
her kazı geçmişe dair 
çok önemli bilgilere 

kavuşturuyor. Bölgedeki en 
önemli arkeolojik alanlardan biri 
olan Göbeklitepe merkeze 17 km 
mesafede yer alıyor.

Göbeklitepe, M. . 10.000 yani 

günümüzden 12.000 yıl öncesine 
tarihlenen eolitik döneme ait bir 
inanç merkezidir. 80 dönümlük 
alana sahip olan ören yeri, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nca 2005 yılında 
1. Derece arkeolojik sit alanı ilan 
edilmiştir. Göbeklitepe’de yapılan 
kazılarda, yerleşik yaşama geçişte 
devrim niteliğinde buluntular 
ortaya çıkarıldı. eolitik Dönem’de 
insanlar ilk defa doğadan kendi 
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tarafında yararlanarak, avcılık 
ve toplayıcılık ile birlikte tarıma 
da yönelmiştir. Bu dönemde de 
hayvanlar evcilleştirilerek, ilk dini 
ve sivil mimari örnekleri ortaya 
çıkmaya başlar. 

Göbeklitepe’de ortaya çıkarılan 
ilginç buluntular arasında çöl varanı, 
sürüngen kabartmaları, yaban 
domuzları, turna, leylek, tilki, yılan, 
akrep, koyun, aslan örümcek ve 
kafası olmayan insan kabartması 
gibi ortaya çıkan bulgular 12.000 
yıl önce yerleşik hayata geçen 
bu dönem insanının inançlarını 

BÖLGEDEN ELDE 
EDİLEN BULGULAR 
DOĞRULTUSUNDA 
BUĞDAYIN ATALARININ 
DA İLK OLARAK 
GÖBEKLİTEPE 
ETEKLERİNDE 
YETİŞTİĞİ ORTAYA 
ÇIKARILDI

yansıtan önemli bulgulardır.
Göbeklitepe’de bulunan 12.000 

yıllık yapılar, mimarlık tarihinin 
başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 
İnsanoğlunun tek tanrılı dinlerden 
önceki çok tanrılı döneme ait ilk 
dini merkezi M. .4.000 yılına 
tarihlenen Malta Adası’ndaki yer 
olarak biliniyordu. Göbeklitepe’nin 
tespiti ile bu bilgiler geçerliliğini 
yitirmiş ve insanoğlunun ilk dini 
merkezinin günümüzden 12.000 
öncesine tarihlenen Göbeklitepe 
dini mekanı olduğu kanıtlanmıştır. 
Bu tespit ile birlikte arkeoloji tarihi 
yeniden yazılmaya başlandı. 

Arkeolojik görüşe göre, 
insanoğlunun avcı ve toplayıcı 
yaşam biçiminden yerleşik 
hayata geçmesindeki en önemli 
faktörlerin, açlık korkusu ve 
korunma içgüdüsü olduğuna 
inanılıyordu.

Göbeklitepe’deki kazılar bu 
tabuyu da yıkar. ira yapıldığı 
dönem göz önüne alındığında; 
yerleşik yaşama geçişte dinsel 

inanışların da etkisinin olabileceğini 
ispatlamıştır. 

anlıurfa’daki 12.000 yıllık 
sit alanı Göbekli Tepe’de kazı 
çalışmaları sırasında parçalanmış 
halde binlerce insan kemiğine 
ulaşıldı. Bunların arasında, üzerinde 
izler ve delikler bulunan kafatası 
parçaları da bulunuyor. Alman 
Arkeoloji Enstitüsü bu 3 kafatası 
parçasının dünyada bilinen ilk 
oyulmuş kafatasları olduğunu 
düşünüyor. 

Kaynak: Şanlıur a ele iye i

Göbeklitepe, ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversiteleri’nin işbirliği 
ile hazırlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Araştırma Projesi’ çerçevesinde 
gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında, İstanbul Üniversitesi’nden Prehistorya 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halet ÇAMBEL ve Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Robert Braidwood tarafından keşfedilmiştir. 1995 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü 
Başkanlığı’nda ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Arkeolog Harald Hauptmann’ın 
danışmanlığında yüzey araştırmaları yapılmış ve 1996 yılından 2006 yılına kadar 
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nda ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden 
Arkeolog Klaus Schmidt danışmanlığında kazı çalışmaları sürdürülmüştür.
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Haber E L E E E R

Yılda 10 milyon kişinin 
ter i i tema parklar
Türkiye’de en büyük 10 tema park, yılda 
436 milyon kişiyi ağırlıyor ve bu parkları 
yılda yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret ediyor. 

ürkiye eğlence parklarıyla 
1996 yılında Tatilya 
ile tanıştı. Tatilya’nın 

2006 yılında kapanmasının 
ardından özellikle İstanbul’da 
100 milyon euro’ları aşan 
yatırımlarla birçok temalı park 
açıldı. 

akat dünyayla 
kıyaslandığında Türkiye 
h l  emekleme döneminde. 
Dünyada tema parkları veya 

temalı parkları yılda yaklaşık 
2 milyar kişi ziyaret ederken, 
Türkiye’de en büyük 10 tema parka 
sahip firmalar yılda 436 milyon 
kişiyi ağırlıyor. Türkiye’de bulunan 
10 tema park, yılda yaklaşık 10 
milyon kişi ziyaret ediyor. 

Türkiye’de bu alandaki 
potansiyeli gören yatırımcılar her 
yıl yüzde 40 oranında büyüme 
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bekliyor. Dünyada 2020 
yılında ziyaretçilerin tema 
parklarda 44.3 milyar dolar 
harcama yapması öngörülüyor. 
Türkiye’de ise ziyaretçiler 
halen yılda yaklaşık 100 
milyon dolar harcama yapıyor.

Tema Park turizminde 
lider ülke Amerika. Tema park 
kültürü 1950’lerde başlayan 
Amerika’da tema parklar yıllık 
150 milyon ziyaretçi ağırlıyor. 

YILLIK YÜZDE 30 
BÜYÜME CEZBEDİYOR

Türkiye eğlence 
sektörünün büyüme 
oranlarında dünyada 12’nci 
sırada. Yatırımcılar, ziyaretçi 
sayısında her yıl yüzde 30 
ile yüzde 40 arasında büyüme 
öngörüyor. Tema parkların günlük 
ziyaretçi sayısı 2 bin 700’ü buluyor, 
fakat özellikle bayramlarda bu 
sayı 15 bine kadar çıkıyor. Yabancı 
turistlerin oranı ise yüzde 30’larda. 

adece özel sektör değil, Ankara, 
Bandırma Büyükşehir Belediyeleri 
ve Karşıkaya Belediyesi gibi 
Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 
belediyeler de vizyon projeleri 
doğrultusunda farklı konseptlerde 

tema park projeleri hayata 
geçiriyorlar. 

Habertürk gazetesinin 
konuya ilişkin haberinde, 
Avrupa’daki 800 tema park 
arasından 2015 yılının en 
iyi 5’inci tema parkı seçilen 

ialand’in 300 milyon 
Euro yatırım değerine sahip 
olduğuna dikkat çekiliyor. 

ialand Tema Park 120 bin 
metrekarelik bir alanda 
konumlanıyor. İçerisinde 
macera, efsane, oyun dünyası 
olmak üzere 3 farklı dünya 
mevcut. Yetişkinlerin ve 
çocukların, birlikte eğlendiği 

ialand’da, 3 saniyede 110 
kilometre hıza çıkan, dünyanın 
en iyi 4’üncü roller coaster’ı 

seçilen ‘ efes kesen’ ve 20 milyon 
dolarlık yatırımla, özel olarak 4 bin 
metrekarelik bir alana kurulan, 
‘ atih’in üyası’ gibi 30’u aşkın ünite 
mevcut. 

Ayda ortalama 148 bin kişinin 
ziyaret ettiği ialand, yıl sonunda 
1.5 milyon ziyaretçiyi hedefledi. 

ialand Genel Müdürü enk 
Hayırlıoğlu önümüzdeki 2 yıl içinde 
3 milyon’u aşkın ziyaretçi ağırlamayı 
hedeflediklerini söyledi. 

Dünyada Amerika, in, Pasifik 
ülkeleri ile Avrupa ülkeleri tematik 
akvaryum sayısında ilk sıradalar. 
İstanbul Akvaryum’un Amerika 
ve Avrupa’daki akvaryumların 
ziyaretçi sayılarıyla yarıştığını 
aktaran İstanbul Akvaryum İcra 
Kurulu üyesi Dilek apanoğlu, kimi 
sezonlarda ilk sıralara yerleştiklerini 
söyledi. 

apanoğlu, İstanbul Akvaryum’a 
110 milyon dolarlık yatırım 
yapıldığını, buna ilave olarak 5 
milyon dolarlık kara ve deniz canlısı 
transfer edildiğini dile getirdi. Dilek 

apanoğlu, ayda ortalama 100 bin 
kişiyi ağırladıklarını bu yıl toplam 
1.5 milyon kişinin ziyaret etmesini 
beklediklerini de söyledi. 

iaport Marina’da hizmet veren 
ia ea eğlence kompleksi, tema 

parkı, akvaryumu, oyun salonunu, 
bo lingi ve sinemayı bir arada 
sunuyor. Yatırım maliyeti 150 milyon 
dolar olan kompleks ayda ortalama 
125 bin kişiyi ağırlıyor. 

Yılda ortalama 1.5 milyon kişi 
ağırlayan tesisin hedefi bu rakamı 2 
milyon kişiye çıkarmak. İçerisinde 
28 farklı ünite bulunan ia ea 
Tema park, sahip olduğu pek çok 
ödülün yanı sıra Avrupa’nın en 
büyük 5. roller coaster’ından 
biri olan ed ire’a ev sahipliği 
yapıyor. ia ea Akvaryum ise 12 
bin deniz canlısını meraklıları ile 
buluşturuyor. 

Antalya’nın turistik bölgesi 
Belek’te i os orld Parks 

 Entertainment bünyesinde 
kurulan The and of egends 
Theme Park içinde 70’den fazla 
kaydırak bulunuyor. Parkta yer 
alan sörf havuzunun yanı sıra, 
dalga havuzunda dalgaların boyu 
2 metreyi buluyor. Parktaki 43 
metre yüksekliğinde Typhoon 

oaster, 525 metre uzunluğunda 
bir platforma sahip. ocuklar 
için özel yapılan aktivite alanı ve 
kaydıraklar, mini hayvanat bahçesi 
ilgi gören yerlerin başında geliyor. 
The and of egends Theme Park’ı 

us turistler başta olmak üzere İran 
ve Arap ülkelerinden gelen tatilciler 
ziyaret ediyor. 

Vialand 
Genel 

Müdürü 
Cenk 

Hayırlıoğlu

İstanbul 
Akvaryum 
İcra Kurulu 
üyesi Dilek 
Çapanoğlu
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ANKARA’NIN TEMA PARKI 
REKORLAR KİTABINA 
GİRECEK

Başkent Ankara’da 100 
bin metrekare kapalı alan, 1 
milyon 100 bin metrekare açık 
alan olmak üzere toplamda 1.2 
milyon metrekare ile dünyanın 
en büyük tema parklarından 
biri inşa ediliyor. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, tema parkta bin 
217 adet oyuncağın yer alacağını 
belirterek; “Dünyanın en ünlü 
tema parklarında 3-4 adet roller 
coaster bulunurken, A KA Park’ta 
14 adet roller coaster bulunacak 
ve niversal tudio inema 

istemi ile ziyaretçiler keyifli vakit 
geçirecekler. Dünyanın en çeşitli 
ve en gerçekçi dinozorları A KA 
Park’ta yer alacak. Aynı zamanda 
70 metrelik dev dinozorla A KA 
Park olarak Guinness ekorlar 
Kitabı’na giriyoruz” dedi. 

TÜRKİYE EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME 
ORANLARINDA DÜNYADA 12’NCİ SIRADA

TEMA PARK NEDİR

EUROPA-PARK – ALMANYA PORTAVENTURA  İSPANYA

Tema park veya eğlence parkı, belli bir temaya dayanan, yaygın bir alanda açık ve 
kapalı alanlarda yer alan, farklı eğlence tesislerinden oluşan eğlence merkezidir. Tema 
parklarında genelde oldukça kalabalık insan gruplarına hitap eden farklı sayıda ve 
amaçta eğlence yeri, roller coaster ve diğer etkinlikler yer alır.

Europa Park Almanya’nın en büyük, Avrupa’nın ise 2. en büyük 
tema parkı. Bünyesinde 12 dev roller coaster bulunan park 2013 
yılında 4.9 milyon ziyaretçi ağırlamış.

PortAventura Barselona’da yer alıyor. Yılda ortalama 4 milyon ziyaretçi 
ağırlayan park Avrupa’nın 6. en büyük tema parkı. Aynı zamanda 
bünyesinde Avrupa’nın en büyük su parkını da bulunduruyor.

nya a i elli aşlı len e a la ı

ANKA Park
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GARDALAND 
PARK – 
İTALYA
Bu parkın 
adı aslında 
Gardaland 
Resort. 1975’te 
kurulan park 
bünyesinde 
büyük bir su 
parkı ve bir de 
otel bulunuyor. 
Yılda 3 milyon 
ziyaretçi 
ağırlıyor.

TIVOLI GARDENS  
DANİMARKA

1843’te kurulan park dünyanın en 
eski 2. tema parkı. Avrupa’nın en çok 

ziyaret edilen 4. tema parkı olarak 
sıralamada yer alıyor Tivoli Gardens.

DISNEYLAND PARK  RANSA
Paris yakınında bulunan 

Disneyland Park (aynı 
zamanda Euro Disneyland 
olarak da anılıyor) yılda 10 

milyondan fazla ziyaretçi 
ağırlıyor ve Avrupa’nın en 
popüler tema parkı olarak 

geçiyor.
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HEYECANLA BEKLENEN 
METRO HATTINDA 
SON DURUM
Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun kazı 
çalışmalarının yüzde 82,5’i tamamlandı.

Mahmutbey Metro hattı üzerinde 
Beşiktaş Metro İstasyonu’nda 
tarihi izler çıkması nedeniyle 
arkeolojik kazı yapıldığını, 3. 
nolu Kültür ve Tabiat arlıkları 
Koruma Kurulu’nun önerisi 
doğrultusunda Arkeoloji ve Müzeler 
Müdürlüğü’nün nezdinde ve 
İstanbul niversitesi’nin bilimsel 
desteğiyle devam ettiğini belirtti.

Her yatırımda tarihin izlerine 
rastladıklarını vurgulayan Topbaş; 
“Medeniyetler beşiği, tarihin çeyiz 
sandığı İstanbul’da yaptığımız 
çalışmalarda birçok kez tarihin 
izlerine de rastlıyoruz. Yenikapı 
Metro İstasyonu’nda 8 bin 500 yıllık 
geçmişe eriştik. Yani İstanbul’un 
tarihi yeniden düzenlenmeye 
başladı” diye konuştu.

Topbaş sözlerine şöyle devam 
etti: “Yenikapı kazısına başlamadan 
önce kentin 4 bin yıllık tarihinden 
bahsediliyordu. Ama 8 bin 500 yıllık 
bir iz ortaya çıktı. Bu İstanbul’un 
tarihi, kültür ve medeniyet 
tarihi açısından çok önemli. 
Yenikapı’da Arkeoloji ve Müzeler 
Müdürlüğü’müzün ve İstanbul 

niversitemizin nezaretinde çok 
titiz çalışmalarla Yenikapı’daki 
çalışmaları tamamladık. Yenikapı’yı 
bir Müze İstasyon haline getirecek 

B
eşiktaş Metro 
İstasyonu’ndaki 
arkeolojik 
kazı alanında 
incelemelerde 
bulunan İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş; “Kabataş-Mahmutbey 
Metrosu’nun kazı çalışmalarının 
yüzde 82,5’i tamamlandı. 
Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 
2018 yılı ikinci yarısından 
sonra açmayı düşünüyoruz. 
Kabataş-Mecidiyeköy arası ise 
arkeolojik kazılardan dolayı 
2019’un Haziran’ına uzayabilir” 

açıklamalarını yaptı.
Başkan Topbaş, Kabataş-

Mahmutbey Metrosu’nun Beşiktaş 
İstasyonu’nda devam eden 
arkeolojik kazı çalışmalarını basın 
mensuplarıyla birlikte gezerek 
bilgiler verdi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürü eynep Kızıltan’dan 
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
alan Başkan Kadir Topbaş, yaptığı 
açıklamada, 2016 yılında başlayan 
arkeolojik kazı çalışmalarının 
bu yıl sonunda tamamlanmasını 
planladıklarını söyledi.

24,5 kilometrelik Kabataş-
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“MECİDİYEKÖY-
MAHMUTBEY HATTI 
2018’İN İKİNCİ 
YARISINA YETİŞECEK”

proje şu anda ihale aşamasında. 
Bu çok heyecan verici, inanıyorum 
ki turizm açısından önemli bir 
destinasyon olacak. Benzerleri 
dünyanın değişik yerlerinde 
var. Ama bizim tarihimiz kadar 
eski olanı yok. Bu bakıma çok 
önemsiyoruz.”

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin dünyada bu denli 
arkeolojik çalışma yapan tek 
yerel yönetim olduğunu belirten 
Başkan Topbaş; “Yurt dışında 
üniversitelerin ve ülkelerin yaptığı 
kazıları biz belediye olarak bizzat 
yaparak bir örnek teşkil ediyoruz. 
Bedellerine bakmaksızın, erişilen 
değerlerin kent hafızasının önemli 
bir kaynağı olacağı düşüncesiyle 
bu çalışmaları yaptık. Yenikapı 
Metro İstasyonu’nun bu kente Müze 
İstasyon olarak katkısını bilerek 
bu çalışmaları yaptık. Beşiktaş’taki 
arkeolojik kazının belediyemize 
maliyeti şu ana kadar 10 milyon 
lirayı buldu. Yerel yönetimler 
arkeolojik kazılara pay ayırmazlar. 

zerinde fazla durmazlar, ilgili 
bakanlıklara aktarmaya çalışırlar” 
dedi.

MİLATTAN ÖNCE 1200’E 
UZANAN TARİHİ DERİNLİK

Beşiktaş kazı alanının 1900 
metrekarelik istasyon metro 
istasyonu alanına denk geldiğini 
ifade eden Topbaş, şu bilgileri verdi: 
“Burası açık kazı yapmak suretiyle 
metro istasyonu yapacağımız 
bir alandı. Arkeolojik kazı 800 
metrekarelik bir alanı kapsıyor. 
Burada titizlikle çalışılıyor. 
Katmanlarında 19. yüzyıl ve 
günümüzden de izler var. Ama 
biraz alta indiğimizde milattan 
önce 1200-800 dönemindeki 
erken demir çağına ait bulgulara 
erişmiş bulunuyoruz. Bunun izlerini 
görmekteyiz.”

Geçmişte İstanbul Boğazı’nın 
bir Haliç şeklinde iç noktalara 
doğru girdiğini düşündüğünü 
ve bu bölgenin bir dere yatağı 
ağzı olabileceğini dile getiren 
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Topografya bunu hissettiriyor. 

Bu yatağın orta noktalarına değil 
mevcut yapıların altına doğru balıkçı 
köyleri tarzında bir yerleşim de 
olabilir diye düşünüyoruz. İstanbul 
Boğazı’nın kenarlarında bunu yer 
yer görmekteyiz. Burada mezarlar 
bulundu ve erken demir çağına ait 
izler var. İstanbul’un bu bölgesinde 
de demek ki bir tarih var. Bu kadar 
güzel bir kent, yeryüzü cenneti 
diyebileceğimiz bir şehir tabii ki 
tarihte medeniyetler tarafından 
keşfedilmemiş olamazdı. Mutlaka 
insanlar buraya gelip yerleşerek 
bu kentin güzelliklerinden 
faydalanmışlardır. Bunun izleri 
bize de ulaştı. Buradaki bulgular 
bize önemli sonuçlar verecek. 
Osmanlı döneminden eski tramvay 
deposunun raylarını görüyoruz üst 
katmanında. Daha aşağıda mezar 
katmanları var. Bir iki noktada da 
Osmanlı döneminde açılmış kuyular 
var.”

İnşaatı devam eden Kabataş-
Mahmutbey Hattı’nı iki etaplı 
yürüttüklerini belirten Topbaş; 
“Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 
2018 yılı ikinci yarısından sonra 

açmayı düşünüyoruz. Kabataş-
Mecidiyeköy arası ise 2019’un 
Haziran’ına uzanabilir. İkinci 
etabın bitirilme zamanını buradaki 
çalışmalar gösterecek. Metroyla 
Kabataş’a kadar erişmek önemli 
çalışma. Tam 8 ilçeden geçen 
Kabataş-Mahmutbey Metrosu 
tamamlandığında günde bir 
milyon yolcunun kullanabileceğini 
tahmin ediyoruz. Burası çok önemli 
bir ana omurga metro hattı. Bu 
hattın devamı var. Kabataş’tan 
Karaköy istikametine giderek 

işhane İstasyonu’na bağlantılı hale 
gelecek. Mahmutbey’den Halkalı 
istikametine gidecek. Bunlarla 
ilgili çalışmaların bir kısmı ihale 
aşamasında. Kabataş-Mahmutbey 
Metro Hattı’nın tünel kazıları 
yüzde 82,5 ölçeğinde tamamlandı. 
Yeraltındaki çalışmalarımız yoğun 
bir şekilde devam ediyor” şeklinde 
konuştu.

Arkeoloji ve Müzeler 
Müdürlüğü’nden gerekirse 7-24 
çalışarak bu yılın sonuna kadar 
bu kazı işlemini bitirmelerini 
istirham ettiğini ifade eden 
Topbaş, şunları kaydetti; “Kazı 
bitsin ki biz buradaki metro 
istasyonumuzu yapmaya 
başlayalım. Kazı uzadığı taktirde 
metro hattında da gecikmeler 
ortaya çıkar. Mimar ve sanat 
tarihçisi olarak kazılarda daha 
alt katmanlarda farklı şeyler 
çıkacağını tahmin etmiyorum. 
Yıldız Bulvarı’na doğru dere 
yatağı olduğu için derine insek 
bile başka bir şey çıkmayacağını 
tahmin ediyorum. ıkarsa da tabii 
ki kaderimiz, bahtımız ve kentin 
hafızası diyorum.”
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stanbul u porları 
esti ali ger ekleşti

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve 

por Müdürlüğü ile İBB 
por İstanbul tarafından 

düzenlenen İstanbul 
u porları estivali, 

13 Ağustos Pazar günü 
gerçekleştirildi.

İ
stanbul Büyükşehir 
Belediyesi İBB  Gençlik 
ve por Müdürlüğü ile İBB 

por İstanbul tarafından 
13 Ağustos Pazar günü 

gerçekleştirilen İstanbul u porları 
estivali’nde birbirinden eğlenceli 

yarış ve etkinlikler düzenlendi. 
İBB Orhangazi ehir Parkı’nda 
yapılacak organizasyon yüzme, 
sutopu, flyboard, kürek ve su jeti 
yarışmalarına sahne oldu.

Türkiye ujeti ve lyboard 
ampiyonası’nın ilk ayağı da, 

İstanbul u porları estivali 
kapsamında, İBB Orhangazi ehir 
Parkı’nda 13 Ağustos’ta yapıldı. 

porcular, Maltepe sahilindeki 
özel parkurda 2 etaplı yarışlarda 
mücadele etti. Yarışlar, stock pro 
0-179 BG, 180 ve üzeri , drag, 

open pro, kadınlar kupası ve 
flyboard sınıflarında gerçekleştirildi. 

ampiyonada ayrıca, yeni başlayanlar 
için İstanbul Kupası da düzenlendi.

B
u yıl İstanbul’daki 
30 Ağustos törenleri, 
İstanbul alisi asip 

ahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş ve 1. Ordu 
Komutanı Orgeneral Musa 
Avsever’in katılımıyla gerçekleşti.

Törende umhurbaşkanı 
ecep Tayyip Erdoğan’ın 

30 Ağustos afer Bayramı 
kutlama mesajı da okundu. 
Motif Halkoyunları Eğitim 
Derneği tarafından halkoyunları 
gösterisinin sunulduğu 

törende, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ehir Tiyatroları 
sanatçıları Yasemin Tunca ve 

amet ilme tarafından ‘Büyük 
afer’in Hikayesi’ başlıklı metin 

seslendirildi. Tören alanının 
çevresindeki binalara dev Türk 
bayrakları asılırken, töreni 
vatandaşlar da izledi. 30 Ağustos 

afer Bayramı kapsamında aynı 
günün akşamı Haliç Kongre 
Merkezi’nde ali asip ahin ve 
İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın 
katılımıyla kutlama programı ve 
havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

a er ayramı Görkemli 
örenlerle Kutlandı

30 Ağustos afer Bayramı kapsamında, atan 
addesi’nde resmi geçit töreni düzenlendi.



71E M L A K  K O N U T
E Y L Ü L  2 0 1 7

elediye den 
bayram 
kutlamaları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 
huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmeleri için 
çalışmalarına devam etti.

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi 
bu bayram, şehit aileleri, 
hastalar, yaşlılar ve çocukların 
yüzlerini güldürebilmek 
için çalıştı. İstanbul’un her 

noktasına ulaşan uzman ekiplerin, 10 
günlük tatil boyunca vatandaşların 
ihtiyaç duyabileceği tüm belediyecilik 
faaliyetlerine yönelik çalışmalarını 
gerçekleştirdi.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
Kurban Bayramı için hazırladığı 
program 25 Ağustos’ta Esenler, 
Alibeyköy, Harem ve Ataşehir 
Otogarı’nda bayram ziyaretinde 
bulunmak üzere yola çıkan 
vatandaşlara ikram ve uğurlama ile 
başladı. ç gün süren organizasyonda 
bayram yolcuları hediyelerle de 
sevindirildi. Arefe günü ve bayramın 
ilk günü Edirnekapı ehitliği’nde 
şehitlerin ruhu için maneviyatı yüksek 
yoğun bir program düzenlendi. 
Kabristan ziyaretine gelen 
vatandaşların duyguları paylaşılarak 
bayram ikramlarında bulunuldu. 

ehit aileleri ve gazilere yönelik hane 
ziyaretleri de bayramın üç günü 
devam etti. İstanbul genelindeki 
büyük hastanelerin acil servislerini 
ziyaretlerle başlayan hastane 
organizasyonları düzenlendi. 

Huzurevi sakinlerinin, yetim ve 
öksüz çocukların her zaman yanında 
olan İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
bu kapsamda da bayramın ikinci günü 
Darülaceze ziyareti gerçekleştirdi. 
Bayramlaşma faaliyetleri İBB’nin 

vatandaş memnuniyetini sağlamak 
için görevlendirdiği tüm kurumlara 
yönelik ziyaretleri de içerdi. Tatil 
boyunca bir olumsuzluk yaşanmaması 
için nöbet halinde hizmet veren İBB 
birimleri ziyaret edildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Kurban 
Bayramı’nda her alanda hizmet 
sağlayan faaliyetleri vatandaşlar 
tarafından memnuniyetle karşılandı.
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 EKONOMININ  
 BAROMETRESI: 

BORSA

Hakan Akbulut

Enflasyonun gelişimini, piyasanın 
canlılığını ve durgunluğunu, siyasi 
istikrarsızlığı borsada izlemek mümkün.

satımının yapıldığı pazarlar bulunur. 
Örneğin Borsa İstanbul’da hisse 
senetlerinin alım ve satım işlemleri 
hisse senedi pazarında yapılır. 
Tahvil, hazine bonosu, finansman 
bonosu ve gelir ortaklığı senedi 
gibi menkul kıymetlerin alım ve 
satımı da tahvil ve bono pazarında 
gerçekleştirilir. Borsaların başlıca 
işlevlerini kısaca aşağıdaki şekilde 
özetleyebiliriz.

1-EKONOMIDE BAROMETRE 
IŞLEVINI GÖRÜR:

Borsada her gün pek çok 
hisse senedi ve tahvil işlem 
görmekte. Bunların fiyatları hemen 
yayımlanmaktadır. Borsa, burada 
mikro olarak şirketin, makro olarak 
ise ülkenin barometresi işlevini 
görür. Menkul kıymetlere olan 
talebin gücüne ve işlem gören 
menkul kıymetlerin hacmine göre 
fiyatlar sürekli olarak değişir. Bu 
anlamda borsalar genel ekonomik 
durum için de bir barometre 
işlevini görür. Enflasyonun 
gelişimini piyasanın canlılığını ve 
durgunluğunu, siyasi istikrarsızlığı 
borsada izlemek mümkündür.

2-GÜVENCE IŞLEVI GÖRÜR:
Borsa, her isteyen şirketin 

hisselerini kote ettirdiği piyasa 
değildir. Aksine, bir şirketin, 
hisselerini borsaya kote ettirebilmesi 
için belirli şartlara sahip olması 
gerekir. İşte, bir şirketin menkul 
kıymetlerinin borsaya kote edilmiş 
olması, her ne kadar o şirketin 

icarete konu olan 
mal ve kıymetli 
evrakların 
alınıp satıldığı 
kurumsal 
piyasalara 
Borsa denir. 
Sarrafların, 
tüccarların, 
değerli kâğıt, 

hisse senedi ve tahvil, döviz ve her 
türlü mal alışverişiyle uğraşanların, 
alım satım amacıyla devlet denetimi 
altında iş yaptıkları yerlerdir.

İlk borsa işlemleri de malların 
alınıp satıldığı pazar ve panayırlarda 
gerçekleştirilmiştir. Pazar ve 
panayırlarda gerçekleştirilen alım 
– satım, ilerleyen süreçte gelişim 
göstermiştir ve borsa işlemleri de 
bununla beraber yaygınlaşmıştır. 
Bu işten para kazanıldığını gören 
bazı tüccarlar ise bu pazarları 
günümüzün emtia borsalarına 
çevirmiştir. Hisse senetlerinin ticari 

işlemlerde kullanılmaya başlaması 
ise çok daha sonra gerçekleşmiştir. 

İlk olarak emtia borsalarının 
kurulmasının ardından döviz, 
altın ve kıymetli evrak borsaları 
gelişim göstermeye başlamıştır. 
Kıymetli evrakların alınıp satılmaya 
başlaması ile borsalar devamlılık 
kazanmıştır ve borsa binaları 
kurulmuştur. Günümüzde en yaygın 
olarak kullanılıp takip edilen ve en 
popüler borsalar ‘menkul kıymet 
borsaları’dır.

Menkul kıymet borsası, 
menkul kıymetlerin alım ve satım 
işlemlerinin yapıldığı menkul 
kıymetler piyasasıdır. Borsaların 
içinde farklı ürünlerin alım 
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Emlak Konut 

Fiyat Kazanç Oranı 6,71

Piyasa Değeri / Defter Değeri 0,99

Hisse Başı Kar 0,46

geleceği hakkında bir garanti 
oluşturmuyorsa da, en azından o 
şirketin belirli şartları taşıdığı ve 
denetime tabi olduğunu da gösterir. 
Bu hususlar, yatırımcılar için uygun 
bir zeminin oluşmasını sağlar.

3-SERMAYEYI TABANA 
YAYAR:

Borsaların önemli işlevlerinden 
biri de sermayenin tabana 
yayılmasına katkı sağlamasıdır.  
Hisse senedini borsaya kote ettiren 
şirket, tanınma imkanına kavuşur. 

4-FON TALEP EDENLERLE 
FON ARZ EDENLERI BIR 
ARAYA GETIRIR:

Menkul değer arz ve talebinin 
buluştuğu bir piyasa olan borsada 
alıcılar ve satıcılar karşılıklı 
olarak alım satım yaparlar. Bu 
açıdan borsalar, fon talep edenler, 
tasarruflarını değerlendirmek 
isteyenler ve ellerinde menkul 
kıymet bulundurup da bunları 
satmak isteyenlerin güvenli 
bir biçimde bir araya geldikleri 
platformlardır. Bu özelliği ile 
borsalar yatırımcıların, likidite 
ihtiyacını karşılar ve ellerinde 
bulunan nakitleri de yatırıma 
dönüştürme imkanını sağlar.

BORSALARIN ÖNEMLI 
IŞLEVLERINDEN BIRI DE 

SERMAYENIN TABANA 
YAYILMASINA KATKI 

SAĞLAMASIDIR.  HISSE 
SENEDINI BORSAYA KOTE 

ETTIREN ŞIRKET, TANINMA 
IMKANINA KAVUŞUR

5-PIYASADA TEK FIYATIN 
OLUŞMASINI SAĞLAR:

Borsalar, tüm alıcı ve satıcıların 
organize bir piyasada karşılaşmasını 
ve dolayısıyla her menkul kıymet 
için tek bir fiyat oluşmasını 
sağlarlar. Böylece bu fiyatlar, herkes 
tarafından esas alınır ve küçük 
tasarruf sahiplerinin, menkul 
kıymetlerin fiyatları konusunda 
aldatılmamasına sağlar.

HISSE SENEDI 
DEĞERLEMELERINE ILIŞKIN 
BAZI KAVRAMLAR:

Defter Değeri: Şirketlerin öz 
kaynaklarının değeri defter değerini 
oluşturur. Bu tutarın hisse senedi 
adedine bölünmesi de hisse başı 
defter değerini ifade eder. 

Piyasa değeri: Piyasa değeri 
genel anlamıyla alım satım 
değeridir. Halka açık şirketlerin 
borsada gerçekleşen alım satım 
değeri hisse başı piyasa değeridir. 
Bu değerin hisse senedi adediyle 
çarpılması sonucu ulaşılan değer 
şirketin piyasa değerini ifade eder. 

Piyasa Değeri / Defter Değeri: 
Bir şirketin hisse senedinin piyasada 
işlem gören piyasa değeri ile 

bilançosunda kayıtlı defter değeri 
arasındaki karşılaştırmayı gösterir. 
Bu oran şirketin defter değerinin kaç 
katıyla piyasada işlem gördüğünü 
ifade eder.

Fiyat Kazanç Oranı: Bir firmanın 
toplam piyasa değerini (borsa 
işlem fiyatı*sermaye) toplam net 
kara bölerek, fiyat kazanç oranına 
ulaşırız.

Hisse Başı Kar: Bir firmanın net 
kar toplamını, sermayeye bölerek, 
hisse başına kara ulaşırız.

Hisse Başı temettü: Dağıtılacak 
dönem karını sermayeye bölerek 
buluruz. 

Açıkladığımız bu kavramlar tek 
başına çok fazla anlam ifade etmez. 
Bu değerlerin sektör ortalamaları, 
benzer şirketler ile karşılaştırmaları 
ve yıllar itibarıyla gelişimi 
incelenerek bir sonuca varılır. Bu 
tanımlamalar doğrultusunda Emlak 
Konut’un durumu aşağıdaki gibidir.
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TÜRKİYE GENELİNDEKİ 
KONUT İYATLARI
İnşaat ve özünde konut sektörü, ekonominin 
barometresi görevini de üstlendiğinden fiyat bazlı 
değişimler, makroekonomik karar alma süreçleri 
için önemlidir. 

K
onut bir servet unsuru 
olmasının yanı 
sıra, hane halkının 
geçinme maliyeti 
konusundaki en 

önemli belirleyicilerinden birisidir. 
Bir konutun fiyatı, onun sağladığı 
konut hizmetlerinin toplamından 
farklı bir değer ifade etmektedir.1

İktisadi hayatta meydana 
gelen değişimler, bunların 
kolaylıkla izlenip yorumlanması 
gereğini de ortaya koymuştur. 
İnşaat ve özünde konut sektörü 
ekonominin barometresi görevini de 
üstlendiğinden fiyat bazlı değişimler 
makroekonomik karar alma 
süreçleri için de önemli olmaktadır.

te yandan konut, Türkiye’de 
gelenekselleşmiş, güvenilir ve 
sağlam bir yatırım aracı olma 
görevini de üstlenmektedir. Milli 
gelirde yaşanacak artış, gelir 

dağılımının daha da düzelmesi, 
beklentilerin iyi yönetilmesi ve 
genel risk yönetiminin iyi yapılması 
durumunda orta gelir seviyesinde 
olan pek çok kişinin de konut talebi 
sürebilecektir.

Konut ile ilgili iş yapan gerçek ve 
tüzel kişilerin öncelikli olarak dikkat 
ettiği noktaların başında gelen ‘fiyat’ 
kavramıdır. Konut fiyatlarını, daha 
doğrusu varlık fiyatlarındaki değişim 
yönünü görebilmek için takip 
edilecek en iyi yöntemlerden birisi 
de endekslemedir.

lkemizde konut fiyatlaması 
ve değişimi ile ilgili veri seti ne 
yazık ki henüz istenilen seviyede 
değildir. Pazarın büyümesi ve buna 
paralel artan ilgi daha özellikli 
verilerin takip edilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Kaldı ki pek çok 
gelişmiş ülkede daha uzun serilere 
sahip istatistikler tutulmaktadır. 

Bunun yanında bazı ülkelerde 
üniversite ve özel kurumların 
hazırladığı fiyat, boşluk doluluk 
oranları, kira değişkenleri ile ilgili 
istatistikler de tutulmaktadır. öz 
konusu verilere bakılarak yapılan 
analizlerin daha da sağlıklı olacağı 
unutulmamalıdır.

lkemizde de özellikle ‘pazar 
fiyatı’ esaslı fiyat ve kira endeksleri ile 
boşluk sürelerini açıklayan veri seti 
eksikliği bulunmaktadır.

T MB 2010 yılından beri 
ülkemizdeki konut fiyatlarına 
yönelik iki endeks hazırlayarak 
önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu 
endekslerden birincisi ‘Türkiye Konut 

iyatları Endeksi’ diğeri ise ‘Türkiye 
Yeni Konutlar iyat Endeksi’dir.2

Konut fiyat ve değerlemesindeki 
en önemli sorunlardan biri de 
‘homojen’ bir varlık olmamasından 
dolayı benzer özellikleri gösteren 
konutların, farklı semtlerde 
fiyatlarının çok değişiklik 
gösterebilmesidir. Aynı semt içinde 
aynı sokakta bulunun bir konutun 
deniz görmesi, güney yönünde 
olması, parka yakın olması gibi 
hususlar bile fiyatında önemli 
sapmalara neden olabilmektedir. 
Yukarıda ifade edilen nedenden 
ötürü; T MB Türkiye geneli için 
hesaplama yaparken bu sapmaları 
azaltıcı bir yöntem uygulamaktadır.3

Bu doğrultuda T MB tarafından 
28 Ağustos 2017 tarihinde 
açıklanan konut fiyatları endeksini 
incelediğimizde, aşağıda ifade edilen 
sonuçlar ortaya çıkmaktadır.4

Türkiye konut piyasasındaki fiyat 
değişimlerini takip etmek amacıyla 
tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi 
ile hesaplanan K E 2010 100 , 
2017 yılı Haziran ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
12,71 artarak 241,07 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Metrekare başına 
konut değeri olarak hesaplanan 
birim fiyatlar 2017 yılı Haziran 
ayında 2027,46 T metrekare olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yeni 
konutlar fiyat endeksi YK E  2017 
yılı Haziran ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 11,45 
artarak 228,27 seviyesine ulaşmıştır.

Yazarlar: Bahadır Dalkılıç-Mustafa Aşkın
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KONUT İYAT ENDEKSİ DEĞİŞİMİ 
HAZİRAN 2016  HAZİRAN 2017

E

 Haziran 16 213,89 0,92 13,87
 Temmuz 16 217,41 1,65 13,98
 A ustos 16 21 , 0 1,05 14,18
 Eylül 16 221,38 0,76 13,90
 Ekim 16 222,45 0,48 12,86 
 Kasım 16 224,05 0, 2 12,26
 Aralık 16 225, 5 0,85 12,26
 Ocak 17 228,61 1,18 12,99
 Şubat 1  231,14 1,11 13,33
 Mart 1  233,80 1,15 13,3
 isan 1  235, 0 0, 0 13,13
 Mayıs 1  238, 3 1,20 12,65
 Haziran 17 241,07 0,98 12,71

Konut iyat Endeksi K E  aylık 
ve bir önceki dönem değişimlerine 
bakıldığında aylık değişimlerin 
yüzde 0.48 ile yüzde 1,65 arasında 
dalgalandığı görülmektedir. Yıllık 
değişim ılımlı bir tavız sergileyerek 
yüzde 12-13 bandına oturmuş 
görünmektedir. Değerlerin nominal 
olduğu düşünüldüğünde fi yat 
artışlarının oldukça sınırlı kaldığı 
söylenebilir.

Türkiye Konut iyatları Endeksi 
TK E  ile üç büyük İstanbul, 

Ankara, İzmir  şehrin konut fi yat 
endekslerini karşılaştırdığımızda ise 
İstanbul konut fi yat endeksinin 2012 
yılı 3. çeyreğinden sonra TK E’den 
farklılaşarak daha hızlı bir 
momentum yaşadığı görülmektedir. 

Ancak bu ayrışma ve momentum 
hızı 2016 yılı 3. çeyreğinden sonra 
yavaşlamaya başlamıştır. İzmir 
konut fi yat endeksi 2016 yılı 
4.çeyreğine kadar TK E ile oldukça 
benzer bir hareket sergilemekteyken 
bu tarihten sonra hızlı bir hareket 
ile Türkiye ortalamasının üzerine 
çıkmıştır. Ankara konut fi yat 
endeksi ise üç büyük şehir içinde 
TK E ortalamasının altında kalan 
tek şehir olmuştur. lkemiz konut 
piyasasını daha iyi analiz etmek için 
pazarın en yoğun olduğun üç büyük 
İstanbul-Ankara-İzmir  ilimizdeki 

fi yat değişimleri takip edilmelidir. 
ç büyük ilin hedonik konut 

fi yat endekslerindeki gelişmeler 
değerlendirildiğinde, 2017 yılı 
Haziran ayında bir önceki aya 
göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
sırasıyla yüzde 0,17, 0,43 ve 1,98 
oranlarında artış görülmüştür. 
Endeks değerleri bir önceki yılın 
aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de sırasıyla yüzde 8.41, 
9.08 ve 17.99 oranlarında artış 
göstermiştir.

HK E’nin bölgesel kırılımları da 
gayrimenkul sektörü ve bileşenleri 
için önemli bilgiler içermektedir. 
Aşağıdaki grafi kte görüleceği 
üzere Bursa-Bilecik-Eskişehir 
bölgesi yıllık olarak Haziran 2017 
döneminde yüzde 19,4 oranında 
artış kaydetmiştir. Aynı dönemde 
Batman-Mardin- iirt- ırnak 
bölgesi ise yüzde 1.77 oranında artış 
kaydedebilmiştir.

1  Büyükduman, Ahmet, ’Bir Kent 
Efsanesi, Konut Balonu ’Scala 
Yayınevi, İstanbul. 2014.s.102

2  TCMB endeks hesaplarında 
konut değerleme raporlarını 
baz alarak daha gerçekçi 
bir fiyat tespit etmeye özen 
göstermektedir.

3  TCMB fiyat sapmalarını azaltmak 
için Tabakalanmış ortanca fiyat’ 
yöntemini uygulamaktadır.

4  TCMB, ’Türkiye Konut Fiyat 
Endeksi-Haziran 2017’, 28 
Ağustos 2017

5  Konut Fiyat Endeksi (KFE) 
(2010 100) konut kredisi 
kullandıran bankalardan, 
satışa konu olan konutlar için 
kredi kullandırma aşamasında 
düzenlenen değerleme 
raporlarındaki konut değerleri 
esas alınarak, tabakalanmış 
ortanca fiyat yöntemiyle 
hesaplanmaktadır. Türkiye 
geneli için oluşturulan endeks, 
ayrıca İstatistiki Bölge Birimleri 
Sını  aması Düzey 2 kırılımında 
da sunulmaktadır. İlgili verilere 
ve endekse ilişkin yöntemsel 
açıklama metnine http://www.
tcmb.gov.tr internet adresinde 
Veriler/Dönemsel Veriler/Konut 
Fiyat Endeksi’ başlığı altından 
ulaşılabilir.

Kaynak: TCMB

Kaynak: TCMB

Kaynak: TCMB 

HK E VE BÖLGESEL GELİŞMELER 5
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Kira öder gibi ev 
sa ibi olma ırsatı
TOKİ İstanbul Kayaşehir’de mahalle konsepti ile orta gelirliler için 
inşa edilen bin 892 yeni konutu kura yöntemiyle satışa çıkardı.

T
OKİ tarafından, 4 
Ekim’de gerçekleşecek 
kura çekilişi ile 
Kayaşehir projesinin ev 
sahipleri belli olacak. 

144 bin T ’den başlayan konut 
fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 
603 T ’den başlayacak.

Orta gelirli, hiç konut sahibi 
olmayan vatandaşları kira öder 

gibi ev sahibi yapmak istediklerini 
söyleyen TOKİ Başkanı Ergün 
Turan; “İstanbul’da Kayaşehir’deki 
konut bölgemizde bugün yeni bir 
aşamaya geldik. Orta gelir katmanı 
için ürettiğimiz bin 892 sosyal 
konutun yapımı önemli bir seviyeye 
ulaştı. atış için gerekli koşullar 
oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara 
bu müjdeyi verme ve satışı başlatma 

kararı aldık. Konutlarımız farklı 
kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne 
hitap edecek şekilde minimum 
maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla 
vatandaşlarımız, en düşük 144 bin 
T ’den başlayacak  ile en yüksek 
477 bin T  arasında, imk nları 
ölçüsünde istedikleri konutlara 
başvuruda bulunabilecekler” 
açıklamasında bulundu.
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MAHALLE KÜLTÜRÜ 
CANLANIYOR

İstanbul Kayaşehir’de satışa 
sunulan 1892 konutun ‘mahalle 
konsepti’ ile geliştirilmiş semt 
kültürünü barındırdığını belirten 
Turan; “Hepimizin aradığı; 
bu topraklara ait olan, farklı 
gelir gruplarının aynı semtte 
buluşabildiği; semt sakinlerinin, 
esnafın iç içe olduğu, ‘mahalle 
kültürü’ kavramında vücut bulan, 
dayanışmayla mutlu olacağımız 
sosyal yaşam alanlarıdır. 
Kayaşehir’de satışa sunduğumuz 
projemizde de mahalle kültürü 
yaşayacak. Bu projede, içinden 
cadde geçen, etrafında tek katlı 
dükk nların, bisiklet yollarının, spor 
alanlarının, caminin ve çarşının 
olduğu; büyük bir meydana açılan, 
meydanda kafe ve restoranların 
bulunduğu bir mahalle konsepti 
yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk 
grubundan üniversite gençliğine, 
kadınlardan erkeklere, tüm nüfus 
profillerine dönük sosyal ihtiyaçları 
düşündük” diye konuştu.

 
BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak vatandaşlarda 
hiç konut sahibi olmama şartı 
isteniyor. 

Başkan Turan konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada; “Konut sahibi 
olmak isteyen vatandaşlarımız 
başvurularını üç kategoride 
gerçekleştirecek. Bu kategoriler, 

ehit Aileleri, Harp ve azife 
Malulleri ile dul ve yetimlerini, en 
az yüzde 40 engelli vatandaşları ve 
diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı 
kapsıyor. Başvuruda bulunacak 
kişilerin Türkiye umhuriyeti 
vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en 
geç 31.12.2015 tarihinden itibaren 
kesintisiz ikamet ediyor olması 
gerekli. Ayrıca kendisine, eşine ve
veya velayeti altındaki çocuklara ait 
tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir 
gayrimenkulünün olmaması, daha 
önce TOKİ’den konut satın almamış 
veya konut kredisi kullanmamış 
olması ve 18 yaşını doldurmuş 
olması ile bütün bunları belgelemiş 
olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru 

BAŞVURU YAPACAK VATANDAŞLARDA HİÇ KONUT 
SAHİBİ OLMAMA ŞARTI İSTENİYOR

sahipleri satışa sunduğumuz 
projeler kapsamında yer alan konut 
tiplerinden sadece birisi için başvuru 
yapabileceklerdir” ifadelerini 
kullandı.

 
KURA TARİHİ EKİM  

Başvuru şartlarını sağlayan 
kişilerin, 5 Eylül  20 Eylül 2017 
tarihleri arasında Türkiye Halk 
Bankası A. .’nin İstanbul’daki bütün 
şubelerine 5 bin T  başvuru bedelini 

yatırarak başvuru yapabileceğini 
söyleyen Turan; “ atılacak 
konutların satış işlemleri yüzde 25 
peşinat bedeli - 120 ay vade ve yüzde 
40 peşinat bedeli ile 144 ay vade 
seçenekleri ile gerçekleştirilecek, 
konutların satış bedelleri 144 bin 
755 T ’den başlıyor. En düşük konut 
taksiti ise aylık 603 T . 

Kuralar 4 Ekim 2017 tarihinde 
noter huzurunda gerçekleşecek” diye 
konuştu. 
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71 emekli daha ev sahibi oldu

ana kon larının a i leri 
belirlendi

TOKİ tarafından Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde inşa edilen projede, 71 emekli 
vatandaşın konut belirleme kurası çekildi. 

TOKİ tarafından hayata 
geçirilen ‘Adana eyhan 
Barış Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Projesi’ 
kapsamında inşa edilen 88 
konutun hak sahipleri kura 
ile belirlendi.

Emekliye İkinci Bahar 
projesi kapsamında, 
Kahramanmaraş’ta emekli 
vatandaşlar konutlarına 

kavuştu. 
Kura töreni 25 Ağustos, uma 

günü Türkoğlu Kaymakamlığı 
Misak-ı Milli Konferans alonu’nda 
noter huzurunda gerçekleştirildi. 
2 1 planında inşa edilen konutlar, 
emeklilere 361 T ’den başlayan 
taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşinat 
ve 180, 240 ay vade seçenekleriyle 
satışa sunuldu. ephelerde yerel ve 
modern mimari sentezlendi. Bina 
cephelerinde taş ve ahşap görünümlü 
cephe malzemeleri ile dekoratif 
pencerelerin kullanıldığı projede 
nitelikli sosyal çevre imk nı sunan 
yeni bir yaşam merkezi hedeflendi.

Adana eyhan’da TOKİ 
tarafından hayata 
geçirilen konutların kura 
töreni, 24 Ağustos 2017, 

Perşembe günü noter huzurunda 
gerçekleştirildi. atandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği projede 88 konuta 413 
başvuru yapıldı.

Kurası çekilen konutlar 3 1 
planında inşa edildi. Konutlar 1.104 

T ’den başlayan taksitlerle yüzde 10, 
yüzde 15, yüzde 25 peşinat ve 108, 
120, 144 ay vade seçenekleriyle satışa 
sunuldu. Modern mimarinin izlerini 
taşıyan mahalle konseptli projeyle 
yerleşim alanı, sosyal donatılarıyla 
dükk nları, camileri, meydanları, 

parkları, peyzajı  nitelikli bir çevre ve 
aynı zamanda kente değer katacak 
yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.
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Geleneksel ve modern 
mimari birleş i

Burdur Gölhisar’a 287 konut 

TOKİ tarafından Erzincan’ın Akyazı beldesinde ve İliç ilçesinde inşa edilen 2 projede 
toplam 351 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

TOKİ tarafından hayata 
geçirilen, Burdur’un 
Gölhisar ilçesi Yusufça 
Mahallesi’nde 148, lucami 
Mahallesi’nde ise 139 adet 
konutun ihalesi gerçekleşti.

TOKİ tarafından Erzincan’da 
hayata geçirilen konutların 
kura törenleri 22 Ağustos 
2017, alı günü Akyazı 

beldesinde, Akyazı Belediyesi Kültür 
Evi’nde, İliç ilçesinde gerçekleştirildi.

Akyazı beldesinde 88 tarımköy 
konutu müstakil tek katlı ve 3 1 
planında inşa edildi. 495 T ’den 
başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 
15, yüzde 20 peşinat ve 180, 216, 240 
ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. 
Her konut için geniş bir teras ve bahçe 
alanı ayrılan projede, geleneksel 
mimari modernize edilerek uygulandı. 
Konutlarda yörenin mimarisinden 
esinlenerek, taş ve ahşap cephe 

Burdur’da TOKİ tarafından 
yapılacak 287 adet konutun 
ihalesi, 22 Ağustos alı 
günü gerçekleştirildi. 

Projede ayrıca ticaret merkezi, cami 
ile altyapı ve çevre düzenleme işi de 
yer alıyor.

Konutların 175’i 2 1, 112’si ise 
3 1planında inşa edilecek. Gelenekten 
geleceğe varma arayışını benimseyen 
TOKİ, mimaride şehirlerin yöresel 
dokusunu ön plana çıkarmayı 
amaçlıyor. Eski Türk evlerinin mimari 
dokusu dikkate alınarak tasarlanan 

projede ahşap görünümlü cephe 
elemanları, cumba görünümü veren 
çıkmalar, payanda, söveler, dekoratif 
pencereler ve zemin kat seviyesinde 
taş kaplama gibi özellikler modernize 

malzemeleri kullanıldı.
İliç ilçesinde 263 konutun 117’si 

2 1, 146’sı ise 3 1 planında inşa 
edildi. Yatay mimari konseptte 
inşa edilen projede 2 1 planındaki 
konutlar, 296 T ’den başlayan 

taksitlerle yüzde 12, yüzde 15, yüzde 
20 peşinat ve 180, 216, 240 ay vade, 
3 1 konutlar ise 611 T ’den başlayan 
taksitlerle yüzde 10, 15, 20 peşinat 
ve 120, 156, 180 ay vade seçenekleri 
ile satışa sunuldu. 

edilerek uygulandı. Projeyle yerleşim 
alanı; dükk nları, parkı, peyzajı ve 
sosyal donatılarıyla nitelikli sosyal 
çevre imk nı sunan yeni bir yaşam 
merkezine dönüşüyor.
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Bölge Raporu M A S L A K

er dönem değerli
Maslak Maslak 

bölgesi, 
Etiler Levent 
Bölgesi’nden 
sonra ofis 
birim kira 
değerleri en 
yüksek olan 
bölge olarak 
öne çıkıyor.

TSKB 
Gayrimenkul 
De erleme A.Ş. 
De erleme 
Uzmanı izem 
Namal, Maslak 
bölgesini Emlak 
Konut için 
de erlendirdi.
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G
ünümüzde 
gayrimenkul 
sektöründe 
adından 
söz ettiren 
bir kavram 
olan MİA 

Merkezi İş Alanı , ticaret ve hizmet 
fonsiyonlarının yoğun olduğu 
bölgeleri ifade ediyor. Merkezi iş 
alanı bölgelerinde yer alan binalar 
içerisinde hizmet sektörünün 
birçok dalını barındırmakta olup, 
bulunduğu bölgeye önemli katkılar 
sağlar. ehrin alışveriş ve çalışma 
merkezleri olan Merkezi İş Alanı 
bölgeleri ticari sirkülasyonun, insan 
ve araç trafiğinin yüksek olduğu, 
dolayısıyla iş yaşamının ve sosyal 
hayatın aktif olduğu yerlerdir.

Yüzyıllar boyunca önemli bir 
ticaret şehri olan İstanbul’da, 
Merkezi İş Alanı, yapılan yeni 
yollara bağlı olarak zaman içerisinde 

değişiklik gösterdi. rneğin, 1846’da 
Tarihi Yarımada ve Beyoğlu’nun 
Galata Köprüsü ile birleştirilmesiyle 
ticaret alanları Haliç, araçhane 
ve Aksaray’dan Beyoğlu’na kaydı. 
1950 sonrasında ticaret ve imalat 
gibi fonksiyonlar Galata ve 
Eminönü çevresine toplanmış. 
1970’lerde Eminönü ve Beyoğlu 
ticaret alanlarının yoğun olduğu 
MİA’yı oluşturmuş. 1973 yılında 
Boğaziçi Köprüsü’nün açılması, 
günümüz MİA’sının oluşmasında en 
büyük etken oldu. evre yollarının 
da açılmasıyla birlikte işli ve 
Beşiktaş’taki ofis binalarının sayısı 
hızla arttı. Esentepe, Merkezi İş 
Alanı’nın kalbi durumuna geldi. 
1988’de atih ultan Mehmet 
Köprüsü’nün açılması ile MİA’nın 
merkezi Levent’e kayarak 
günümüzdeki şeklini aldı. Günümüz 
İstanbul’unda Maslak Bölgesi, 
Merkezi İş Alanı niteliğine sahip.

Maslak Bölgesi işli ilçesine 
bağlı iken 2012’de alınan karar ile 

arıyer ilçesine bağlandı. event-
Büyükdere addesi ile birlikte yakın 
çevresinin en önemli bölgelerinden 
olan Maslak, İstanbul’un nitelikli 
ofis ve konut projelerinin konumlu 
olduğu, hizmet sektörünün en yoğun 
olduğu bölgedir. 15 Temmuz ehitler 
Köprüsü ve atih ultan Mehmet 
Köprüsü’ne yakın bir noktada yer 
alan Maslak bölgesi erişilebilirlik ve 
prestij bakımından oldukça avantajlı 
olması nedeni ile ofis yoğunluklu 
bir gelişim gösterdi. Bölge, Etiler 

event Bölgesi’nden sonra ofis birim 
kira değerleri en yüksek olan bölge 

durumunda. 
İş yaşamının önemli 

merkezlerinden biri olan Maslak 
bölgesinde, son yıllarda yapılan 
konut, rezidans ve karma projeler 
ile sosyal hayat da canlanmıştır. 

itelikli ofis plazaları ve içerisinde 
konutları da barındıran karma 
projeler ile bölge değerini uzun 
süredir korumakla birlikte, yüksek 
ulaşılabilirlik ve yapılan yatırımlar 
ile bu niteliğin önümüzdeki 
dönemlerde de korunması 
bekleniyor.

Bölge genelinde nitelikli 
projelerde yer alan konutların 
8.000-12.000 T metrekare 
aralığında olduğu tespit edilmiş 
olup, bölgede satılık ofis 
stokunun bulunmasına rağmen 
son dönemlerde fazla işlem 
gerçekleşmediği tespit edildi. 
Maslak’taki ofislerin satış aralığının 
3.200-5.000 D metrekare 
bandında değiştiği biliniyor. 

A sınıfı ofis niteliğindeki 
projelere ev sahipliği yapan Maslak 
bölgesinde kiralık ofis stokunun 
yoğun olduğu ve ofislerin kira birim 
değerlerinin kur artışları ile birlikte 
ortalama 15,5-25 D metrekare 
seviyelerine geldiği biliniyor.

Maslak’ta bulunan nitelikli 
ve reklam kabiliyeti yüksek olan 
projelerde yer alan konutların satış 
birim değerleri 8.000-12.000 T
metrekare bandında olup, yine 
bölgede yer alan ve yüksek nitelikli 
projelerde yer almayan konutların 
satış birim değerleri ise 2.800-4.000 
T metrekare bandında değişiyor.
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MARMARA’NIN 
YÜKSELEN 

ŞEHRİNE DEV 
YATIRIMLAR

3 yıl önce büyükşehir statüsü 
kazanan Balıkesir, Büyükşehir 
Belediyesi’nin vizyon projeleri 
ile 2023 yılında Türkiye’nin en 
büyük ilk 10 ekonomisinden 
biri olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. 

M
erkezi hükümetin 
ulaşım 
politikalarıyla 
Türkiye 
nüfusunun yüzde 

65’nin yaşadığı Ege-Marmara 
aksında merkezi bir konuma gelen 
Balıkesir, adeta altın çağını yaşıyor. 

Dev firmaların yatırımlarıyla 
sanayi alanında da öne çıkan 
Balıkesir’in yakaladığı yükseliş 
trendi istatistiklere de yansıyor. 
Merkez Bankası’nın yaptığı 
açıklamada Balıkesir, emlak 
fiyatlarının en çok değerlendiği 
il oldu. ehir altyapı yatırımları, 
bölünmüş yollar, havalimanları ve 
limanlar ile Ege ve Marmara’da 
önemli bir konuma geldi. Balıkesir 
tarımı, hayvancılığı, madeni, termal 
suları, turizmi, Kaz Dağları’yla, hem 
tarihi hem doğal zenginliklere sahip 
bulunuyor. 

Otoyollar, bölünmüş yollar, 
üniversitesi ile çok büyük yatırım 
akışının olduğu Balıkesir’e 
önümüzdeki yıllarda turist akışının 
da hızlanması bekleniyor. 

Belediye, aradan geçen 3 yıllık 
sürede kentte sosyal ve ekonomik 
hayatta gelişme sağlayacak pek 

L E İ R E İ R E L E İ E İHaber

Çamlık Tepesi ve Hilal Camii projesi
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çok vizyon projeyi hayata geçirerek 
kentin yükselişini ülke gündemine 
taşıdı. Belediye, kenti çok merkezli 
bir yer yapmak iddiasını taşıyor.

Yeni Karesi, Avlu Balıkesir, 
Burda A M ve Yeni ehir Hastanesi 
ile üç merkezli bir şehir yapmayı 
hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 
başlanan tüm projeleri tek tek 
tamamlıyor.

ÇAMLIK TEPESİ VE HİLAL 
CAMİİ PROJESİ 

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Edip ğur’un vizyon 
projeleri arasında yer alan amlık 
Tepesi ve Hilal amii projesinin 
inşasına başlandı. 135 milyon 
liraya mal olacak olan projeleri 
değerlendiren ğur, Büyükşehir ile 
birlikte hayallerin gerçek olduğunu 
söyledi. Başkan ğur: “Yalnız 
Balıkesir’in merkezinde değil; 
Ayvalık’ta, ındırgı’da Bandırma’da 
20 ilçemizde yaptığımız projeler var. 

u anda müteahhitlerimiz çalışıyor, 
projeler hızlı bir şekilde ilerliyor” 
diye konuştu. 

YENİ TOPTANCI HALİ 
HİZMETE GİRDİ 

Yaklaşık 50 milyon liraya 
mal olan ve bölgenin en modern 
‘hal’i olan tesis hizmete girdi. 
Kesirven Akçakaya  Mahallesi’nde 
hizmet verecek yeni halde 60 iş 
yeri ve buna bağlı depolar, sosyal 
donatılar, cami, soğuk hava deposu, 
patates ve kasa yıkama depoları 
ve otopark bulunuyor. Belediye 
Başkanı Ahmet Edip ğur bu 
halin, buzhanesiyle, kasa odalarıyla, 
patates yıkaması, kasa yıkamasıyla 
modern bir hal olduğunu söyledi. 

ğur: “Balıkesir’i hızla gelişen 
sanayisi, turizmi, tarımıyla birlikte 
geleceğe hazırlıyoruz. Balıkesir’e 
dev yatırımlar geliyor, buraya 
gelecek insanların İzmir’i, İstanbul’u 
aramayacağı bir şehir inşa ediyor ve 
planlıyoruz” dedi.

ROMAN EVLERİ 
DAVULLA YIKILDI 

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 1. Gündoğan 
Mahallesi’nde yaşayan oman 

vatandaşlar için yaptırılan 34 
konut düzenlenen tören ile hizmete 
alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip ğur’un da katıldığı 
yeni evlerin hizmete alındığı tören 
sonrası oman vatandaşların 
Yıldırım ve üzgar addeleri 
üzerindeki eski evleri ise davul-
zurna eşliğinde yıkıldı. Yeni yol 
çalışması için oman vatandaşların 
oturduğu evlerin yıkılması 
gerektiğini açıklayan Başkan ğur, 

Yeni to tan ı ali

alıke ir üyük e ir ele iye a kanı 
A met E i  Uğur
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L E İ R E İ R E L E İ E İHaber

bu yıkımın ise kavga-dövüşlü 
olmaması, davul-zurna ile yıkılması 
için konut projesi hazırladıklarını 
ifade etti. 

ÇAY DERESİ’NE İKİNCİ 
ETAP GELİYOR

Başkan ğur, yine vizyon 
projeleri içinde yer alan ay 
Deresi’nde yer alan Avlu Balıkesir’i 

amazan ayında vatandaşların 
faydalanması için açtıklarını 
belirterek, ay Deresi projesinde bin 
kişinin istihdam edileceğini söyledi. 

ğur: “ ay Deresi’nin 2. etabının 
yer teslimini yaptık, o da devam 
ediyor, 250 dönüm alanda. Ticari 
alanı, rekreasyon alanı, amfi tiyatro 
salonları, sergi alanları, yürüyüş 
alanları o kadar çok fonksiyon 
var ki, orada 250 dönüm 80-100 
bin kişiye hitap edecek. İnsanlar 
balık da tutacak kürek yarışları, 

yürüyüşler de yapacak. İnsanların 
birçok fonksiyonu bir arada icra 
edebileceği bir proje. u anda ilk 
etapta dereye suyu verdik, herkes 
dere nasıl dolacak diyordu, bir 
yağmur yağdı yarım saat içinde 
doldu dere. Bu tesis tamamen halkın 
istifadesi için yapıldı. 25-30 bin 
metrekare ticari alan var. Burada 
bine yakın insan istihdam edilecek. 
Kentsel dönüşüm yaptığımız ay 
Deresi karşısındaki alan var. Orada 
da 25 -30 bin metrekare alan var. 
50 bin metrekare ticari alanın, 
rezidansların olduğu alan. Halkımız 
da büyük ilgi gösteriyor” diye 
konuştu. 

OSB’DE YENİ ALANLAR 
AÇILIYOR

Kentin sanayideki ana 
damarlarından olan Balıkesir 
Organize anayi Bölgesi’nde ise yeni 

alanlar açılıyor. Mevcut alanların 
dolduğunu anlatan Başkan ğur; 
“ işecam abrikası şu anda büyük 
yatırım yapıyor, illi Boya büyük 
bir yatırım yapıyor, HEG Gıda bir 
yatırım yapıyor, Kale Grubu yapıyor. 
Gebze Organize anayi Bölgesi’ndeki 
yatırımcılar Balya’da 5 bin 
dönümlük organize sanayi bölgesi 
kuruyor. Tuzla’daki yatırımcılar 
yine Balıkesir’de ayrı bir organize 
sanayi bölgesi kuruyor. Her türlü 
zenginliğin olduğu Balıkesir’e büyük 
bir teveccüh var. Biz istiyoruz ki 
Balıkesir büyürken çarpık yapılaşma 
olmasın. Bütün sanayileri organize 
sanayi bölgelerinde toplayalım 
istiyoruz. arpık yapılaşma, 
gecekondulaşma olmasın diye gayret 
gösteriyoruz. Ona göre Balıkesir’in 
imar planlarını yapıyoruz. Binlik, 
beş binlik haritaları hazırlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“BİZ İSTİYORUZ Kİ BALIKESİR BÜYÜRKEN ÇARPIK YAPILAŞMA OLMASIN”

Çay ere i ro e i
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BİLİM MERKEZİ İÇİN ÖN 
PROTOKOL 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu T BİTAK  ile 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Balıkesir’de Türkiye’nin 6’ncı Bilim 
Merkezi inşa edilecek. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Edip ğur ve T BİTAK Başkanı 
Prof. Dr. A. Arif Ergin tarafından 
imzalanan protokol ile Bilim 
Merkezi’nin amlık ekreasyon 
Alanı ile birlikte faaliyete geçirilmesi 
planlanıyor. İnşası devam eden 

amlık ekreasyon Alanı’nda 
faaliyete geçecek olan Bilim Merkezi 
ile farklı yaş gruplarından ve farklı 
birikime sahip bireyler bilimle 
buluşacak. Bilim ve teknolojiyi 
toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir 
hale getirmeyi, bilim ve teknolojinin 
önemini toplum gözünde artırmayı 
amaçlayan; deneysel ve uygulamalı 
etkinlikler içeren, ziyaretçilerini 
denemeye ve keşfetmeye teşvik 
eden Bilim Merkezi Balıkesirlilerin 
yeni cazibe alanı olacak. Bilim 
merkezinde ayrıca öğrenciler de 
interaktif eğitimler alacak. 

25 MİLYAR DOLARLIK 
YATIRIM 

Kentin iddialı projelerinin 
başında Bandırma imanı projesi 
geliyor. Bandırma imanı’nda 
derinlik 20 metre. Kıyı imar planları 
yapıldı. imanın özellikle kimya 
sektörü için önemli bir lojistik üs 
olması bekleniyor. Bandırma iman 
Projesi ile Balıkesir ve Türkiye’ye 25 
milyar dolarlık yatırım gelecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı ğur: “Bandırma imanı 
projesinin yatırımcıları hazır. 
Yatırımcılar yerlerini almış bekliyor. 
Bölgede 7-8 yıl içerisinde 25 milyar 
dolarlık yatırım planlanıyor. 
Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı. 

eytinliğin de bulunduğu alan 47 
bin dönümlük bir arazi. Kale Grubu 
burada savunma sanayii yatırımları 
için ilgilendi. Biliyorsunuz olls-

oyce ile uçak motoru üretimi için 
çalışıyorlar. Akdeniz Kimya da 
büyük bir yatırım planlıyor. hell 
ve benzeri yabancı yatırımcıların 

yanı sıra bölge ile ilgili birçok büyük 
sanayi kuruluşu var” diye konuştu.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI 
22’YE ÇIKTI 

Balıkesir plajlarındaki Mavi 
Bayrak sayısı 22’ye yükseldi. Ayvalık 

arımsaklı, Altınoluk Antandros, 
Altınoluk zdemir itesi nü Halk 
Plajı, Burhaniye ğretmenevleri 
Mahallesi Halk Plajları mavi 
bayrak almaya hak kazanırken, 

arımsaklı’daki mavi bayrağı 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Edip ğur göndere çekti. Kısa 
adı T E  olan Türkiye evre 
Eğitim akfı tarafından belirlenen 
standartlar doğrultusunda deniz 

suyunun temizliği, donanım ve 
hizmetler, çevre yönetimi ve çevre 
eğitimi konularında Mavi Bayrak 
kriterlerine göstermiş olduğu 
uygunluk gibi şartları yerine getiren 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 

arımsaklı Plajları’na bir yıl sonra 
yeniden Mavi Bayrak kazandırdı. 

KAPALI ER MEYDANI 
YAPILACAK

Yağlı güreş düzenleyen kentler, 
ilk kez Ağustos ayında bir çatı 
altında Balıkesir’de bir araya 
geldi. Belediye Başkanı ğur, 
önümüzdeki yıllarda sadece yağlı 
güreşlerin yapılacağı, modern 
bir kapalı er meydanını güreş 
camiasına kazandıracaklarını 
açıkladı. 

BALIKESİR’İN EN BÜYÜK 
İNŞAAT PROJESİ 

Balıkesir’i geleceğe hazırlama 
projesi olan BA TOK’ta her alım 
gücüne göre modern, ulaşımı kolay 
ve güvenli siteler oluşturuyor.

76.000 metrekare arsa üzerinde 
24 bloktan ve toplam 1.334 
daireden oluşan Yeni Karesi projesi, 
Balıkesir tarihinin en büyük inşaat 
projesi olma niteliğini taşıyor.

BELEDİYE SARIMSAKLI 
PLAJLARI’NA YENİDEN 
MAVİ BAYRAK 
KAZANDIRDI

BİLİM MERKEZİ 
BALIKESİRLİLERİN 
YENİ CAZİBE ALANI 
OLACAK

Yeni Kare i ro e i
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Bölge BAL I K E S İ R

Balıkesir
DOĞAYA KUCAK AÇAN

Verimli toprakları, güzel iklimi, Marmara ve Ege 
denizlerine uzanan kıyılarıyla Balıkesir Türkiye’nin 
gözde şehirlerinden biri. Tarihi boyunca birçok 
uygarlığa ev sahipliği yapan şehir, aynı zamanda 
ülkenin nufüs yoğunluğu en kalabalık ilk 20 ilinin 
arasında yer alıyor.

alıkesir yöresi 
tarih öncesi 
dönemde, 
özellikle 
Kalkolitik 
çağın 
sonlarında 
Balkanlardan 

gelen göçmenlerin yerleşimine 
sahne olmuş. Kentin bilinen ilk 
sakinleri Mizi/Misi ismiyle anılan 
Misyalılar olmuş. Ancak bağımsız 
bir devlet kuramayan Misyalılar, 
Hitit, Frig, Pers, Büyük İskender ve 
Bergama Krallığı egemenliği altında 
yaşamışlar.

Bölge Hitit İmparatorluğu 
döneminde ise Assua ismiyle 
anılmış. M.Ö. 1200 yıllarında ortaya 
çıkan ve Troia’nın yıkılması ile 
başlayan deniz kavimleri göçüyle 
bölgeye Thrak boyları yerleşmiş. 
Demir Çağı olarak bilinen bu 
dönemin ortalarında hâkimiyet 
Lidya Devleti’nin elinde. Aynı 
dönem içinde ise kıyı bölgeler 
Grekler tarafından kolonize edilmiş. 
Bölge MÖ IV yüzyıldan sonra 
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Pers istilasına sahne olmuş. Bu 
dönemde Misyalılar sık sık ağır 
vergilere tabi tutulmuş. Bölge, 
M. . 334 yılından sonra ise Büyük 
İskender’in yani Makedonya 
Krallığı’nın egemenliği altına 
giriyor. Bu dönemde Balıkesir ili 
ve çevresi Mysia bölgesi olarak 
anılmaya başlamış.

Başlıca yerleşim yerleri 
ise; izik Belkız , ampeseak 

pseki , Pekot Pergos , 
Miyopolis Mihaliç , Artema 
Gönen , aleya  arıköy , Artas 
Erdek  ve Panarmos Bandırma  

olmuş. Büyük İskender’in 
ölümü üzerine Bergama Krallığı 
h kimiyetinde kalan bölge daha 
sonra oma İmparatorluğu’nun 
Anadolu’daki ilk eyaleti olan Küçük 
Asya’ya bağlanır. Balıkesir bu 
dönemde kent kimliği kazanır.

İmparator Hadrianus’un M. . 
117 138  Apias Pediun’da Balıkesir 
Ovası  geçirdiği başarılı bir ayı 
avı sonrası, bu av anısına bir kent 
kurulmasını emretmiş. Kurulan 
kente İmparatorun ismine atfen 

KUVA-Yİ MİLLİYE’NİN İLK ADIMLARI BALIKESİR’DE ATILDI

ÖNEMLİ İLGİLER 
 Balıkesir ilinin nüfusu, 2013 yılı 

nüfus kayıt sistemi sonuçlarına 
göre 1.162.761 kişidir. 

 Bölgenin geçim kaynakları 
büyük ölçüde tarıma dayalıdır. 
Körfez bölgesinin yapısı 
itibarıyla zeytincilik etkindir.

 Türkiye’de yıllar itibarıyla önemi 
artan Rüzgar Enerjisi üretiminde 
Balkesir ili coğrafi konumu 
nedeniyle en büyük paya 
sahiptir. Türkiye’nin en büyük 
Rüzgar Enerji Santrali Balkesir 
ilinde 2013 yılında faaliyete 
geçmiştir. 

 Balıkesir  Karesi, Altıeylül, 
Bandırma, Edremit, Gönen, 
Ayvalık, Burhaniye, Bigadiç, 
Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, 
İvrindi, Erdek, Havran, Kepsut, 
Manyas, Savaştepe, Balya, 
Gömeç ve Marmara olmak üzere 
20 ilçeye sahip.

Hdrianoutheria Balıkesir  adı 
konulmuş. 

Başkent Konstantiniye’yi 
İstanbul  almak için yola çıkan 

Halife Muaviye döneminde bölge 
ilk kez İslamiyet ile tanışıyor. 
1071 Malazgirt avaşı ile 
birlikte Büyük elçuklu Devleti 
tarafından ilk kez Anadolu 
kapıları Türkler’e açılıyor. 
İznik’i kendisine merkez seçen 

üleyman Bey döneminde izik 
ve Aydıncık’a kadar ilerlenmişse 
de 1099’da haçlı seferi sonucunda 

elçuklular Batı Anadolu’dan 
çekilmek zorunda kalmışlar. 
Bizans, tekrar bölgeye h kim 
olmuş. Yinelenen Türkmen 
akınları, özellikle 1243 Kösedağ 

avaşı sonrasında oluşan 
Moğol baskısıyla Batı Anadolu 
tekrar Türk egemenliğine 
girmiş; elçuklu Devleti ise 
zayıflayarak otoritesini yitirmeye 
başlamış. Bu esnada Balıkesir 
ve çevresine beraberindeki 
büyük bir Türkmen grubu ile 
gelen Karesi Kara İsa  Bey 

bağımsızlığını ilan ederek Karesi 
Beyliği’ni kurmuştur. 1296  Karesi 
Bey, Anadolu elçuklu Devleti’nin 
nüfuzlu komutanlarından olup, 
bölge bu tarihten sonra onun ismiyle 
anılmaya başlamıştır. 
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Orhan Gazi, Karesi Beyliği 
topraklarını Osmanlı’ya katar. 
Orhan Gazi Karesi’yi merkeze 
bağlı sancak haline getirip oğlu 

ehzade üleyman’ı buraya 
sancak beyi olarak tayin eder. 
Kuruluş aşamasındaki Osmanlı 
Devleti, Karesi Beyliği’nin askeri 
gücünün yanı sıra özellikle güçlü 
donanmasıyla gücüne güç katıyor. 
Ele geçirilen bu bölgelerde 
emniyeti tesis edip, türkleşmesini 
ve islamlaşmasını sağlamak için 
genellikle Karesi’den gönderilen 
Türkler; erez, elanik, Drama, 
Kavala gibi muhtelif yerlere 
yerleştirilmişler. 1402 Ankara avaşı 
sonrası Timur’un Anadolu’dan 
çekilmesi ve elebi Mehmed’in 
hükümdar oluşuna kadar, yaşanan 
taht kavgaları ve etret Devri ülkeyi 
zor durumda bırakmıştır. Yükselme 
devrinde tekrar huzura kavuşan 
Karesi güçlü donanmasıyla 1453’te, 
fethedilmesi Hz. Muhammed 
tarafından müjdelenen İstanbul un 
alınmasında önemli rol üstlenmiş. 
Beylik topraklarının Orhan Gazi 
tarafından ilhak edilip, oğlu ehzade 

üleyman’ı kente şehzade olarak 
tayin edişinden 1816’ya kadar 
geçen süreçte Karesi, ‘Anadolu 
Eyaleti’ne bağlı sancak olarak 
kalmış. 1864 yılında çıkarılan 
‘Teşkil-i ilayet’ yasası ile eyaletler 
kaldırılıp ‘vilayet’ sistemine 
geçilir. Balıkesir bu dönemde 
sancak olarak Hüdavendigar 
vilayetine bağlanmıştır. onraki, 
1881-1888 arası dönemde yeni 
bir düzenlemeyle Hüdavendigar 

ilayeti’nden ayrılan Karesi bu 
kez müstakil vilayet olup bir 

ali tarafından idare edilmeye 
başlamış. ekiz yıl kadar vilayet 
olan Karesi; 1808 1909 yılları 
arası Hüdavendigar’a bağlı sancak, 
1909 1922 arası ise müstakil liva 
haline getirilmiş. 

Kaynak: Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi

BALIKESİR; MARMARA VE EGE DENİZİ’NDEKİ ADALARI İLE YAZ 
DÖNEMİ İÇERİSİNDE DENİZ TURİZMİNİN YOĞUN YAŞANDIĞI BİR 
TURİZM CAZİBE MERKEZİDİR

ütü en Şelale i

E remit



89E M L A K  K O N U T
E Y L Ü L  2 0 1 7

1 14 1 18 arasındaki 1. Dünya avaşı na 
iren Osmanlı Devleti savaştan yenik ıkın a 

tilaf Devletleri bu durumu fırsat bilerek 
iş allere başlar. zmir in iş alinin ardından 
Ayvalık tan başlamak üzere alıkesir e 
ulaşırlar. 

üm bu elişmeler sonu u alıkesir de 
bu ün Kuva yi Milliye Müzesi nde yer alan 
okuma salonu ve Ala a Mes id de toplantılar 
düzenlenerek, Kuva yi Milliye nin ilk kıvıl ımı 
bu ibadethanede atılır. atı Anadolu da 

alıkesir, mill  direnişin merkezi durumuna 
eldi. Yunan istilası karşısında ayrı ayrı 

böl elerde harekete e en milli direniş ü leri 
arasında örüş birli i sa lamak ama ıyla 

irişimlerde bulunuldu. unun i in alıkesir de 
kon re düzenlendi. 26 30 emmuz 1 1  
tarihleri arasında toplanan irin i alıkesir 
Kon resi nde, atı Anadolu daki Kuva yi Milliye 
birliklerinin bir komuta altında toplanması, 
ör ütlenmenin ü lendirilmesi kararı alındı. 

u alışmalar sonu unda Ayvalık tan başlayıp 
oma, Akhisar, alihli ve azilli nin batısına 

kadar olan böl e üzerinde mill  bir ephe 
oluşturuldu. ivas Kon resi nde ülkenin 
i inde bulundu u durum in elenirken atı 
Anadolu daki epheler üzerinde de önemle 
durulmuştu. Ankara da bulunan 20. Kolordu 
Kumandanı Ali uat Paşa bu ephelerin 
birleştirilmesi i in kon reye bildiri sunmuştu. 

unun sonu unda alınan bir kararla Ali 
uat Paşa, atı Anadolu daki Kuva yi Milliye 

Kumandanlı ı na etirildi. öyle e atı 
ephesi kurulmuş oldu. Mustafa Kemal 

önderli inde Yunan iş ali durdurulur ve şehir 
6 Eylül de düşman iş alinden kurtulur.

umhuriyet in ilanı sonrası 1 26 da Me lis 
tarafından alınan, hanedanlara ait vilayet 
isimlerinin kaldırılması  kararı ere in e 
Karesi ismi de iştirilerek, yerine alıkesir 
kullanılmaya başlanmıştır. ünümüze kadar 
il olarak elen şehir, yaşanan tüm zorluklara 
ra men, Osmanlı Devleti zamanında özellikle 
batı Anadolu nun iskanında, stanbul un 
alınmasında  Kurtuluş avaşı nda Kuva yi 
Milliye nin kuruluşu ve savaşta büyük önem 
taşıyıp  ünümüzde ti aret ve ekonomisi 
ile ürkiye umhuriyeti i in önde elen 
şehirlerden biri olmaya devam ediyor.

a ı
tarih

alı r tar
l r ta

Ali uat a a

BIRÇOK MEDENIYETE  EV SAHIPL IĞ I  YAPMIŞ OLAN BAL IKESIR’DE GÖRÜLMESI 

GEREKEN ONLARCA TARIHI  YAPI  MEVCUT

AAT KULE İ
Balıkesir’in simgesi olan bu eser, Balıkesir Mütesellimi Giridliz de Mehmet Paşa 
tarafından, 1843 yılında Galata Kulesi’ne benzer şekilde silindirik planda inşa edilir ancak 
Balıkesir’de meydana gelen 1898 depremiyle yıkılır. Yapı bugünkü dört köşeli, baldeken 
tarzı külahlı halini, 1901’de ünlü Karesi Mutasarrıfı Ömer Ali Bey döneminde alır. Bütün 
Balıkesir fotoğra  arında yer alan saat kulesi, hala çalıştırılıyor.

KARE İ T R E İ
Selçuklu Devleti’nin ünlü 
kumandanlarından biri ve Karesi 
Beyliği’nin kurucusu olan Karesi Bey 
için inşa edilen türbenin ilk yapım tarihi 
bilinmiyor. Türbe, bugünkü çeyrek daire 
planlı halini ise 1922 yılında Belediye Reisi 
Hayrettin Bey tarafından alıyor. Türbenin 
içinde, Karesi Bey’in kabrinin yanında beş 
sanduka daha yer alır, bunların Karesi 
Bey’in çocukları ya da aile efradına ait 
olduğu düşünülüyor.

A NO  MEHMET AŞA AMİİ
Cami, imarethane, hamam, türbe, 
muvakkithane, muallimhane ve 
bedestenden oluşan yapılar topluluğu, 
şehrin en büyük külliyesi olarak öne 
çıkıyor. Cami, külliye ile birlikte II. Murat’ın 
damadı, Fatih Sultan Mehmet’in ise 
ünlü veziri ve kayınpederi Zağnos Paşa 
tarafından 1461 senesinde yaptırılır. 
Zağnos Paşa ayrıca külliyeye gelir olarak 
emlak, akar ve Pamukçu Kaplıcaları’nı 
bağışlamış. 1898 depremi sonrası 
kullanılamaz hale gelen yapı, dönemin 
ünlü Mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından 
bugünkü kareye yakın dikdörtgen 
planında yeniden inşa edilir. 
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Y L R M AMİİ E Kİ AMİİ  
E K LLİYE İ   

Yıldırım Mahallesi’nde yer alan Cami, 
Balıkesir’in en eski Osmanlı yapıtıdır. 
Çeşitli kaynaklardan ve vakfiyesinden 
1388’de Yıldırım Bayezid tarafından 
yaptırıldığı anlaşılmış. Oldukça büyük 
bir avlu içerisinde Medrese ve imaret ile 
birlikte külliye durumundadır. 1818’de ve 
1897 depreminden sonra onarım görmüş.
Kentteki ilk Osmanlı eseri olmasının 
yanında  ilk ve tek Selaatin’ yani 
padişahın yaptırdığı cami olmasıyla da 
büyük önem taşıyor. Burası, 1461 yılında 
Paşa Camii inşa edilinceye kadar kentin 
en büyük camisi olmuştur.

AL KE İR E ENİ  ORLAR
Ayvalık’taki Ayvalık Setur Marina ile Sadan Yat Çekek Yeri, Burhaniye’deki 
Yat Limanı ve kıyı şeridinde bulunan çeşitli balıkçı barınakları ile yat turizmi 
açısından da önemli bir konumdadır. Sörf, yelken ve dalış sporları açısından da 
Balıkesir kıyıları uygun koylara sahiptir. Ayvalık, Burhaniye, Erdek ve Altınoluk’ta 
yelken kulüpleri tarafından yapılan faaliyetler ile il kıyı şerinde dalış etkinlikleri 
gerçekleştirebilirsiniz. Ayvalık su altı zenginlikleriyle birçok dalış noktası 
barındırarak bölgede öne çıkıyor.

KU A Yİ MİLLİYE M E İ
Milli mücadele dönemi çalışmalarının 
da karargahı olan bu eski bina, 1996 
yılında Milli Mücadele’yle ilgili eserler ve 
etnografik eserlerin sergilendiği bir müze 
olarak hizmete sunuldu.

AN RMA ARKEOLO İ 
M E İ
1989 yılında Bandırma Belediyesi’nden 
alınan arsayla Bandırma Müzelerini 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 
yaptırılan Müze’de, Daskyleion ve 
Kyzikos antik kentlerinden çıkan nesneler 
sergileniyor.

l m r l m
BAL IKESIR ,  DOĞAL GÜZELL IKLERIYLE  HER Y IL  YERL I  YABANCI  B IRÇOK 

TURIST  AĞIRL IYOR .  BAL IKESIR’DE YAPILABILECEK AKT IV ITELER IÇ IN 

S IZE  K ISA B IR REHBER HA Z IRLADIK

KA  A  MİLLİ ARK
Edremit’te yer alan parkta Kaz 

Dağları’nın tertemiz havasını 
solumak yaşama sevincinizi 

artıracak.
Milli park içinde Şahinderesi 

Kanyonu yer alırken, bölgede 
sayısız ağaç ve bitki türü yetişir. 

Kaz Dağları’nın bu muhteşem 
doğasında kamp ve doğa 
yürüyüşleri yapabilirsiniz.
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ANTAN RO  ANTİK KENTİ
Edremit ilçesinde yer alan antik kent Antandros’un tarihi MÖ 7. ve 8. yüzyıllara kadar 
dayanmaktadır. Arkeolojik kazı çalışmalarının günümüzdede devam ettiği kentte, tarihe 
ilgi duyan herkesin ziyaret etmesini öneririz.

AY AL K
Balıkesir’in Ege’ye kıyısı olan ilçesi Ayvalık, doğal güzelliklerinin yanında ismini 
verdiği tostuyla da ünlü. Balıkesir’e yolunuz düşerse Ayvalık’ın ünlü sahillerinde
Ayvalık tostunu denemeden dönmeyin.

MANYA  KUŞ ENNETİ
Kuş Cenneti Milli Parkı olarak da anılan 
Manyas Kuş Cenneti, Balıkesir’in en çok 
ziyaret edilen yerlerinden biridir. 1939 
yılında keşfedilen, Bandırma ve Gönen 
arasında kalan bu park, 266 adet kuş 
türüne ev sahipliği yapıyor.

HA AN O UL U T EN 
ŞELALE İ İKNİK ALAN
Birçok efsaneye sahip Hasan Boğuldu, 
Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde, 
Edremit’in Zeytinli beldesi yakınlarında 
yer alıyor. Yine aynı alandaki Sütüven 
Şelalesi de bölgenin içinde. Piknik 
alanında doğanın tadını çıkarmanız için 
harika bir yer.

UN A A A
Ayvalık’a bağlı Cunda Adası da 
Balıkesir’de görülmesi gereken yerlerin 
başında geliyor. Cunda Adası’nın en güzel 
manzarasına sahip Aşıklar Tepesi’ne 
çıkarak Ayvalık ve çevre adaların 
manzarasını seyredebilirsiniz.

KA A  YAR MA A  
Kapıdağı Yarımadası aslında antik çağda 
bir adaymış. Kıyıya çok yakın olduğundan 
zaman içinde dolarak yarımadaya 
dönüşmüş. 20’den fazla yerleşim yeri 
bulunan yarımada, sırf manzarası için bile 
görülmesi gereken bir lokasyon olarak 
listeye giriyor.
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alı r m t a ı
BALIKESIR’IN, HEM EGE HEM MARMARA BÖLGESINDE YER ALMASI, YÖRE MUTFAĞINA 

ZENGINLIK KATARAK, ÖZGÜN YEMEKLERIN DOĞMASINA OLANAK SUNMUŞTUR

HÖŞMERİM
Balıkesir deyince aklımıza gelen 
ilk yemeklerden biri, peynir tatlısı 
olan höşmerimdir. Peynir ve irmiğin 
birleşiminden oluşan tatlı, Balıkesir’den 
tüm Türkiye’ye yayıldı.

U URLUK AYRAN  
Balıkesir’in bir ilçesi olan Susurluk’un en 
bilinen lezzeti Susurluk ayranı. 
Ayranlar doğal, katkısız sütlerden 
hazırlanan yoğurtlarla yapılıyor. 

AY AL K TO TU
Sosis ve salamların ince ince julyen 
doğranıp, kaşar peyniri, salatalık turşusu 
ve domatesle buluştuğu bu lezzet 
Balıkesir’e özgü yemeklerden biri

İGA İÇ G E İ
Bigadiç güvecini diğer güveçlerden 
ayıran en önemli özelliği yapımında oğlak 
eti kullanılması. Kaynamış kemik suyu, 
domates ve biberle pişirilen oğlak eti, 
toprak güveçte pişiriliyor.

TİRİT
Ekmekler ufak ufak doğranıp üzerine 
tavuk suyu gezdirilir. İçinde domatesler 
bulunan suda haşlanmış tavuklar 
ekmeklerin üzerine yerleştiriliyor. Tiritin 
püf noktalarından biri de tereyağı 
kullanımı

EYNİRLİ ATL AN
Balıkesir’in yöresel lezzeti peynirli 
patlıcanın yapımında Manyas peyniri 
kullanılıyor. Soyulan patlıcanlar, yuvarlak 
kesiliyor, iki patlıcan halkası arasına 
Manyas peyniri koyuluyor. Bir kürdan 
yardımıyla tutturulan patlıcan-peynir 
ikilisi, kızgın yağda kızartılıyor. Yöre halkı 
yemeğin üzerine sarımsaklı domates sosu 
dökerek servis ediyor.

URA
Kuzu ya da oğlak etiyle 
pişirilen suranın içinde, kuzu 
ciğeri, pirinç, çam fıstığı, kuş 
üzümü gibi birçok malzeme 
ve bolca da baharat 
bulunuyor.
İçinde bolca et bulunması 
nedeniyle de daha çok Kurban Bayramı 
zamanlarında yapılıyor. 

AL KE İR MANT  
Klasik mantılardan uzak olan Balıkesir 
mantısı tavuk ve suyu ile pişiriliyor. 
Hamuru içine bir şey koymadan, dört 
tarafından kapatılıp fırınlanıyor, ardından 
tavuk suyunda haşlanıyor. Üzerine tavuk 
etleri ve haşlanmış nohut dökülüyor. 
Sarımsaklı yoğurtla servis ediliyor.

N ÇOR A
Haşlanmış nohut, tereyağı, un ve arpa 
şehriyenin birlikteliğinden doğan Balıkesir 
usulü düğün çorbası, yöreye özgü 
çorbalardan biri.

MA İŞ TATL
Şerbetli bir hamur 
tatlısı olan mafiş, 
hamurlara fiyonk 
şekli verilmesiyle 
farklılığa kavuşuyor. 
Yağda kızartılan 

hamurlara daha sonra soğuk şerbet 
dökülüyor. Şerbetini iyice çekince servise 
hazır hale geliyor.

ER E
Osmanlı’dan beri hala oldukça rağbet 
gören zerde, kızamık şekeri, gül suyu, 
karanfil, tarçın ve pirinçle yapılıyor.
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i en abe le

E M L A K  K O N U T  G Y O  E T K İ N L İ K L E R İ
y

la ı a y m
Emlak Konut yönetim binası içerisinde 

bulunan ocuk Oyun Alanı, 2018-2019 
döneminin faaliyetlerine başladı.

Emlak Konut 
bünyesinde gerçekleştirilen 
organizasyonla, Türk 
Kızılayı için Emlak Konut 
çalışanları gönüllü kan bağışı 
yaptı. 15 Ağustos 2017’de 
gerçekleşen organizasyon 
sonrası, Kızılay’dan ‘hayat 
kurtardığınız için teşekkür 
ederiz’ mesajı alan gönüllüler 
duygulu anlar yaşadı.

mla t ta a lamlı a ı

ayram y a ı
Her bayram yöneticiler ve çalışanlar tarafından, Emlak 

Konut’ta gerçekleştirilen geleneksel bayram kutlaması, 
bu yıl da Kurban Bayramı öncesi mesainin son günü 
gerçekleşti. 

a r ayramı
tlama ı

Emlak Konut 
İdari İşler ve İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü, 
30 Ağustos afer 
Bayramı kapsamında, 
çalışanlarının afer 
Bayramı’nı mail 
sistemiyle kutladı.
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EMLAK 
KONUT

LA LA LAND IN CONCERT
6 Oscar ödüllü Damien Chazelle’nin 
ses getiren filmi La La Land, ustin 
Hurwitz imzalı Oscar’lı müziklerinin canlı 
olarak icra edileceği ve dev ekrandan 
gösteriminin gerçekleşeceği La La Land 
in Concert ile 6-7 Ekim’de Zorlu PSM Ana 
Tiyatro’da
Geçmişin klasik müzikallerinin 
günümüzdeki görkemli yansıması olarak 
tanımlanan La La Land, ustin Hurwitz 
imzalı müzikleriyle de hayli konuşuldu. 
Ryan Gosling ve Emma Stone ikilisinin 
kimyasının zirveye ulaştığı film, City of 
Stars ve Audition başta olmak üzere 
hafızalara kazınan şarkılarıyla kısa sürede 
beyaz perde klasiklerinden biri olmayı 
başardı. 74. Altın Küre Ödülleri’nden En 
İyi Film Müziği ve En İyi Şarkı, 70. BAFTA 
Ödülleri’nden En İyi Film Müziği ve son 
olarak 89. Akademi Ödülleri’nden En 
İyi Fim Müziği ve En İyi Orijinal Şarkı 
ödülleriyle dönen ustin Hurwitz imzalı La 
La Land müziklerinin canlı icra edileceği 
ve eş zamanlı olarak dev ekrandan film 
gösteriminin gerçekleşeceği La La Land 
in Concert kaçırılmaması gereken bir 
etkinlik.

 EKİM orlu m İ tan ul

İLERİ ÖN Ş M 
ATÖLYE İ
Bu atölyenin amacı, atık denilen 
malzemeleri dönüştürerek onlara 
bambaşka bir boyut ve kullanım 
alanı oluşturmak. 3 saat süren 
atölye sonunda, eski gazete ve 
atık kolilerden yaptığınız bardak 
altlığı, kalem, kapı süsü veya 
dekoratif kaseyi ister kendiniz için 
saklayabilir, isterseniz sevdiğiniz 
birine hediye edebilirsiniz. 
Kullanacağınız tüm malzemeler 
Artım Projects tarafından 
sağlanıyor.

 Eylül İzm r

DAVID 
HELFGOTT 
KON ERİ
Shine’ filminin 
efsanevi piyanisti 
David Helfgott, 15 
Kasım’da İstanbul 
Zorlu PSM’de, 18 
Kasım’da  Ankara 
Congresium’da 
hayranlarıyla 
buluşacak. Rachmanino ’un 3. 
Konçertosu’nu çalabilmek için aklını feda 
edebilen bir dahiyi izleme şansınız var.
Hayatını anlatan Shine filminde yaşama 
olan sımsıkı bağını gördüğümüz, kendisini 
canlandıran Geo rey Rush’a Oscar 
ödülü kazandıran David Helfgott, 12 yıl 
psikolojik tedavi görmesine sebep olan 
Rachmanino ’un 3. Piyano Konçertosu’nu 
çalmak üzere, Piu Entertainment 
organizasyonu ile İstanbul ve Ankara’ya 
geliyor.

 Ka ım   Ka ım 
İ tan ul Ankara

. 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
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Tarih Y E R E B ATA N  S A R N I C I 

ar t t

SARNIÇTAN YÜKSELEN SARAY

Sami Özbudak

Kimileri için Yerebatan arnıcı, kimileri için 
Yerebatan arayı, her iki başlık da buranın görkemi 
için yeterli değil. Bu başyapıta karanlıklar içinden 
yükselen bir yeraltı masalı desek abartmayız. 
Kendini, heybetinden ödün vermeden anlatıyor. 

S
ultanahmet’te bulunan 
Yerebatan arnıcı, 
şehrin geçmişiyle ilgili 
ürpertici, büyüleyici 
ve gizemli bir anıt 

olarak karşımıza çıkar. Burada 
kullandığımız üç sıfatı da 
fazlasıyla hak eden yapı yüzyıllara 
meydan okuyarak pek çok şeyden 
bahseder ziyaretine gelenlere. 
Bazilika arnıcı olarak da anılan 
Yerebatan, Bizans imparatoru 1. 
ustinianus tarafından yaptırılmış. 

Görkemli mermer sütunları 
sebebiyle Yerebatan arayı olarak 
da isimlendirilir. İçeri adım atar 
atmaz adeta hipnotize olacağınız 

sarnıç hem mimari tasarımı 
hem de ebatıyla inanılmaz bir 
seyir deneyimi sunar. Yerebatan 

arnıcı’nın uzunluğu 140, genişliği 
ise 70 metredir. Bir bütün olarak 
baktığımızda devasa bir dikdörtgen 
olarak tanımlayabiliriz. Dile kolay 
100 bin ton suyu barındırma 
hacminden bahsediyoruz. Bize 
kalırsa Yerebatan arnıcı’nın 
en önemli özelliği sütunları, 
burada tam olarak 336 adet 
sütun yer alıyor. Her biri 9 metre 
yüksekliğindeki sütunlar, yaklaşık 
5’er metre aralıklarla yerleştirilmiş. 
Bizans döneminde büyük sarayın 
su ihtiyacını karşılayan Yerebatan 

 1919 Sivas Kongresi toplandı.
 1921 Sakarya Zaferi gerçekleşti.   
 1924 Ankara’da Müşerref iki Muallim 

Mektebi kuruldu. 
 1931 4. illiam Büyük Britanya Kralı 

oldu.
 1943 Ankara Fen Bilimleri Fakültesi 

kuruldu.
 1945 Truman’ın zafer ilan etmesiyle 2. 

Dünya Savaşı sona erdi. 
 1980 İran-Irak arasında savaş başladı. 
 1991 Makedonya bağımsızlığını ilan etti.

 

arnıcı, İstanbul Osmanlı’ya 
geçtikten sonra pek rağbet 
görmemiş. İslami esaslara uygun 
olmayan sarnıç suyu kullanılmadığı 
için yapı unutulmaya yüz tutmuş. 
1550 yılından İstanbul’a Bizans 
kalıntılarını incelemek için gelen 
gezgin P. Gyllius tarafından 
yeniden keşfedilmiş. Gyllius’un 
araştırması birçok tarihçiye ve 
seyyaha ilham vermiş, özellikle 
Batı dünyasında bu keşif büyük 
yankı bulmuş. Bundan sonraki 
süreçte sarnıcın ilk onarımı 
3. Ahmet zamanında Mimar 
Kayserili Mehmet Ağa tarafından 
yapılmış. Diğer büyük onarım ise 
2. Abdülhamid dönemine rastlar. 
Yerebatan arnıcı’nın turistik bir 
mekan olarak değerlendirilmesi 
ancak 1987 yılında gerçekleşmiş ve 
ziyarete açılmış. 

a a a ları
Me u a a larının tüm ünya a u ka ar ünlü olma ı 
e e iz eğil. İki ütunun kai e i olarak arnı ta yerini 

alan Me u a a ları Roma nemi eykel anatının a  
ya ıtları ara ın a terilir.  Me u a  Yunan mitolo i ine 

re yeraltının i i ana arların an iri i ir e ona er 
akanı ta a e irir. O nem e mekanları korumak i in 

Me u a a ı kullanımı ir elenekti. 
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Haber R İM İ

Fuar sezonu 
a ılıyor
Eylül ve Ekim aylarında öne çıkan fuarları bu 
sayfalarda inceleyebilirsiniz.

BOAT SHOW EURASIA
Ziyaretçilerini hem denizin en iddialı 
tekne tasarımları ile tanıştıracak hem 
de gün boyu ailelere keyi i bir gün 
sağlayacak olan Boat Show Eurasia’da 
200’ün üzerinde tekne deniz üzerinde 
yeni sahiplerini arayacak. Sektörün lider 
tekne distribütör firmaları, tekne üretici 
firmaları, marin ekipman firmaları, charter 
firmaları da fuara katılarak, stoktan 
teslim ve ikinci el tekne satın almak 
isteyenlere kaçırılmayacak avantajlar 
sunacak. Teknesini yenilemek, eksik ve 
ihtiyaçlarını gidermek isteyenler de fuara 
katılan sektörün güçlü ekipman firmaları 
ile buluşarak hem birçok seçeneği bir 
arada bulacak hem de farklı fiyat aralıkları 
içinde tercih yapma imkanına kavuşacak.

 Ek m a ort Mar na İ tan ul

İ AN E TOHUM 
TEKNOLO İLERİ UAR
1. Tohum ve Fidancılık Fuarı, 14-17 Eylül 
2017 tarihlerinde Ankara Altınpark 
E po Center’da sektörün önde gelen 
kuruluşlarının katılımı ile düzenlenecek. 
1. Tohum ve Fidancılık Fuarı, Türkiye’nin 
tohum ve fidancılık sektörünün geliştirilmesi 
ve dünya tohumculuğu ile entegre 
olabilmesi için gerekli uygulamaları, yeni 
ve ileri teknolojileri sunmayı ve bunların 
uygulanabilirliklerini göstermek amacıyla 
kapılarını açmaya hazırlanıyor.

   EYL L Altın ark uar Merkez
Ankara
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. HA   UMRE ARA  TURİ M 
Hİ METLERİ UAR  
Fuar, Hac ve Umre konusunda faaliyet 
gösteren Suudi Arabistan’dan gelen 
seçkin otel, havayolu ve diğer seyahat 
servis sağlayıcı kurumları/kuruluşlarıyla 
Türkiye’de faaliyet gösteren TURSAB 
üyesi Turizm Acentalarını buluşturmayı 
hede iyor.
Yapılacak ibadetlerin daha şuurlu, daha 
huzurlu olmasına bir nebze de olsa da 
katkı sağlamak ve turizm acentalarına 
yeni ortaklar, yeni müşteriler ve 
seçenekler sunma amacıyla yola çıkan 
fuar, bu yıl 11. kez İstanbul’da kapılarını 
açacak.

 EKİM o  Hotel İ tan ul

AGROTE  
21. Uluslararası Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı’nın amacı tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm imalatçıları sektöre ait 
kurum, kuruluş ve işletmeleri çiftçilerle bir araya getirmek, imalatçıların en son sistem ve teknolojiyle ürettikleri makinelerini 
ve imalatlarını rakiplerine ve ziyaretçilere sergilemeleri için uygun zemin hazırlamaktadır. 
Agrotec, her geçen yıl gerek katılımcı, gerekse ziyaretçi sayısı bakımından büyük oranda artış gösteriyor. Yurdun dört bir 
yanından çiftçiler bu fuarda sergilenen tarım makinelerini görmek için Ankara’ya geliyor.

 Eylül Altın ark uar Merkez Ankara

AM ALA  UAR
2011 yılından beri ihracatı her sene yüzde 
15 artan ve pazar büyüklüğü 20 milyar 
dolara ulaşan ambalaj sektörü temsilcileri 
ve stratejik paydaşları, 20-23 Eylül 2017 
tarihleri arasında CNR E po Yeşilköy’de 
bir araya geliyor. Ürüne hayat veren ve 
küresel iş yapma sürecinin en önemli 

öğelerinden biri olan ambalaj sektörü 
2015 yılında ihracat miktarını yüzde 17 
artırarak 595 milyon dolarlık dış ticaret 
fazlasıyla ülkenin en dinamik ve üretken 
sektörlerinden biri konumunda.
Yaklaşık 20 milyar dolar büyüklüğüne 
ulaşan Türkiye Ambalaj Sanayi, toplam 
pazar payının yarısını gıda ve içecek sektörleri için üretiyor. Günümüzde 

ambalaj ile gıda ve içecek sektörü 
birbirinden ayrı düşünülmeyecek bir yapı 
kazandı.
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) desteğiyle 
düzenlenecek olan Food İstanbul Gıda ve 
İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, 
Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları 
Fuarı ile eşzamanlı düzenlenecek olan 
CNR Ambalaj İstanbul, uluslararası 
pazarda ambalaj sektörünün  ürünlerine 
değer katacak yenilikçi, güvenilir, yüksek 
kalitede çözümler üreterek rekabet 
gücünün artmasına olanak tanımayı 
hede iyor.

 Eylül NR E o İ tan ul
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Dekorasyon

a t raları ı
ar y m aları

Geçmişi milyonlarca yıla 
dayanan mermer, doğanın 
bize sunduğu en kıymetli 
hediyelerden biri. Geçmişle 
gelecek arasındaki tüm 
yaşanmışlıkların en yakın 
şahitlerinden olan mermer, 
günümüz dekorasyon 
trendlerinin en şık 
tamamlayıcısı oluyor. 

M
ermer ve ahşabın 
asaletini göz alıcı 
bir tasarımla 
buluşturan 

oda Mobilya, 
davet sofralarınıza eşlik edecek 
bir yemek odası takımıyla tercihi 
özgün tasarımlardan yana olanlar 
için cesur bir seçenek sunuyor. 

arif çizgileri ile göz dolduran 
yemek odası; yemek masası, konsol, 
dresuar, 6 adet sandalye, orta ve 
yan sehpadan oluşuyor. reze 
ceviz kaplaması ve klapası mermer 
çekmecesi ile farklı görünüme sahip 
yemek odası, yaşam alanlarına 
modern bir kimlik katıyor. Açık 
kısmı lake olan konsol, depolama 
alanıyla da oldukça fonksiyonel.

t r a ar
İlhamını doğadan alan çizgiler, son yılların yükselen 
trendi geometrik desenlerle buluşarak, yaşam alanlarına 
etnik stilin rahatlığını ve hareketliliğini getiriyor.  

Y aşam alanlarında son 
yıllarda sıklıkla karşımıza 
çıkan etnik dekorasyonda 

akla ilk olarak kilimler, yastıklar, 
biblolar ve ahşap objeler geliyor 
ancak hepsi birbirinden hareketli 
parçaları bir arada kullanmak 
karmaşık bir görüntüye neden 
olabiliyor. Ancak taş görünümünü 
bire bir yansıtan seramik karolar, 
antrasitten fi ldişine uzanan 

zengin renk seçenekleriyle her 
zevke ve mekana uyum sağlıyor. 
Decovita, etnik stildeki seramik 
karolarıyla yaşam alanları için 
alternatif sunuyor. İlhamını 
doğadan alan çizgilerle geometrik 
desenlerin buluştuğu karolarda 
kullanılan özel yüzeyde, 
ürüne birebir taş görünümü 
kazandırarak gerçeklik hissini 
artırıyor.
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ra y a
r r m

a y lara a ar l

Hayatınızda bir değişiklik yaparak sıkıcı renklerden 
kurtulun ve renklerin enerjisini yaşam alanlarınıza taşıyın.

onbaharın gelmesiyle banyoları minimalist bir bakış açısıyla renove etmek isteyenler için 
modern çözümler sunan Geberit, hijyen, tasarım ve teknolojiyi banyolar ile buluşturuyor. 

E
v stilinin tamamlayıcı 
parçaları aksesuarlar... 
Bu sebeple aksesuar 
seçimi yaşam alanlarının 
ruhuna göre seçilmelidir. 

enklerin gücünü ve enerjisini 
modern ve çizgi üstü konseptlerle 
birleştirerek yaşam alanlarına yeni 
bir soluk getirebilirsiniz. Doğa, 
yeni mevsimin şarkısını söylemeye 
başladığına göre ev dekorasyonunda 

B
anyoların hijyeni için 
özel olarak tasarlanan 

lean ine duş 
kanalları, gizlenmiş 
bağlantıları ve sade 

kapağıyla A ua lean ela, hızlı 
montaj ve estetik görünüm sağlayan 

Monolith Plus ile Geberit; bu 
sonbaharda banyolarını yenilemek 
isteyenler için bir alternatif. 
Yaz tatili dönüşü banyosunda 
renovasyon yapmak isteyenler için 
yenilikçi ürünler sunan fi rma, son 
teknolojiyi kullanarak geliştirdiği 

ürünleriyle banyoların kışa 
hazırlanmasını sağlıyor. onbaharda 
oluşabilecek lodos veya yağmur 
sonrasındaki kötü kokuların önüne 
geçmek ve banyolarının ruhunu 
değiştirmek isteyenlere inovatif 
ürünler sunuyor.

da doğanın izlerini görmeye 
başlamanın tam zamanı  Bunun için 

oda Mobilya birbirinden renkli ev 
aksesuarları sunuyor.aksesuarları sunuyor.
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ANAHTAR 
UNUTMAYA SON
Siz de sürekli ev 
anahtarıyla ilgili problem 
yaşayanlardansanız 
size pratik bir önerimiz 
var. Yedek anahtarınızı 
saklamak için güvenli 
bir yol. Bitmiş bir ilaç 
kutusunun içine yedek 
anahtarınızı yerleştirin. 
İlaç kutusunun üzerine 
bir kozalak ya da 
küçük yapay bir çiçek 
koyun ve bahçenizde 
toprağa gömün. Böylece 
yedek anahtarınız 
hem güvende hem de 
kaybetmeyeceğiniz bir 
yerde bulunacak.

MODEMLER 
ORTADAN KALKIYOR
Evde ortalarda duran 
modemler çoğu insanı 
görüntü olarak rahatsız 
ediyor. Ancak modeminizi 
kendi yaptığınız bir kılı  a 
dekoratif bir obje haline 
getirebilirsiniz. Bunun için 
kartondan yapacağınız 
kitap kapaklarını bir 
araya getirip yapıştırın. 
İçine de modeminizi 
yerleştirin. Oluşturduğunuz 
kapaklara hayal gücünüzü 
kullanarak istediğiniz ismi 
de verebilirsiniz. Üstelik 
böylece, sizin yazdığınız 
kitaplardan oluşan bir 
modem saklayacınız olacak.

Dekorasyon

ayatı ı ı
layla tıra r l r

Gİ Lİ İR 
OLA N  

OL UN İ TER 
Mİ İNİ
Kapı, ayna ya da 
kitaplık görünümünde 
gizli bir dolap, hem 
saklamak isteyeceğiniz 
eşyalarınız için 
hem de mekandan 
tasarruf etmek için 
oldukça pratik bir 
alternatif. Üstelik tıpkı 
filmlerdeki gibi siz 
de gizli bir dolaba 
kavuşacaksınız.

E  KA ALAR N  
ÖNLEYİN  
Parke zeminlerde kayan 
halılar birçok kazaya 
yol açıyor. Özellikle 
evde koşturan küçük 
çocuklar için büyük 
tehlike oluşturan halıları 
silikon tabancası ile 
köşelerden zemine 
sabitleyerek kaymaları 
engelleyebilirsiniz. Bunu 
yaparken yapıştırıcı 
olarak silikon kullanmanız, 
halınızı kaldırmak 
istediğiniz zaman sorunsuz 
çıkartmanıza yardımcı 
olacak.

ENLİ ÇEKME ELER
Çekmecelerde dağınık duran nesneler vakit kaybı sağlıyor. 
Birçok önemli araç gereç çekmecelerde saklanır. Bu çekmeceler, 
günlük kullanımda bir savaş alanına dönebiliyor, bu da aranan 
malzemeleri bulmak için büyük vakit kaybı oluşturuyor.
Çekmece içlerini organize etmek için birçok aparat satılıyor 
ancak bunu siz de evde yapabilirsiniz. İster plastik kaplar, ister 
karton bölmeler keserek çekmecenize yerleştirebilirsiniz.
Ahşap parçaları ile de çekmeceleri, kullandığınız gereçlerin 
boyutlarına göre bölerek daha fazla kullanım alanı 
sağlayabilirsiniz.
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a ın a

Kadınlar için her şey  

CİLDİNİZİN DOĞASINI KORUYUN
El ve yüz temizliğinde kullanılan ürünlerin 

kimyasal içermemesi, cildin doğasına uyumlu 
olması büyük önem taşıyor. Dermokil atural 

kin Aktif El ve Yüz Temizliği, ciltte bıraktığı 
ipeksi his ve nemlendirici özelliği ile klasik 
sıvı sabunlardan ayrılıyor. Kil içeren yapısı, 
içeriğindeki 5,5 pH değeri ile cilt pH’ına uyumlu. 
Provitamin B5 ile de cilt koruyucu ve besleyici 
özelliği bulunuyor. abun, paraben, alkol ve 
boya içermeyen yapısıyla doğal temizlik sunuyor. 
İçeriğinde yer alan mikro yapıdaki kil, peeling 
etkisi yaparak, gözeneklerde biriken yağ ve kirler 
için derinlemesine temizlik sağlıyor.

ZAMANSIZ STİLLER
Home tore’un hem iş kadınına 

hitap eden hem de günlük giyim 
için uygun etek ve elbise modelleri, 
modaya egzotik bir bakış katıyor. 
Etekler deri, kadife veya pamuklu 
kumaşlarla bezenirken; desenli, 
sade, fırfırlı ve renkli elbise 
modelleri de stilinize eşlik ediyor.modelleri de stilinize eşlik ediyor.

OKULDA EV TOSTU! 
Okul zili çalmasıyla sabahları evden çıkma telaşı 

içindeki çocuklara sağlıklı ve pratik kahvaltılar 
hazırlamak isteyen annelerin imdadına yeni nesil 
tost makineleri yetişiyor. Emsan, son teknolojiyi 
kullanarak geliştirdiği Pita Tost Makinesi ile 
çocukların sabah kahvaltılarında ve gün içinde 
acıktıkları anlarda lezzetli tostlar yemelerini 
sağlıyor. Dik konumda durma teknolojisiyle 
mutfaklarda az yer kaplayan Emsan Pita Tost 
Makinesi, yanmaz yapışmaz özelliği ile hem ızgara 
hem de tost makinesi olarak kullanılarak sağlıklı ve 
lezzetli tostları sofralarınıza taşıyor. 

YÜKSEK FREKANSTA 
ŞIKLIK

Aigner onbahar - Kış 
2017 ‘ eset’ koleksiyonu; 

kült modelleri 
fütüristik detaylar ile 
tamamlayarak şehirli 

kadınların tercihine 
sunuyor. Hem sokak 

stiline, hem gece şıklığına 
eşlik eden koleksiyonda, 

jean, sneakers ve 
crop-top üçlüsüne 

ekleyeceğiniz Aigner 
eset çantaları ile sokak 

stiline yön verirken, 
stiletto ve elbiseleri eset 
çantalar ile buluşturuyor.

CİLDİNİZİN DOĞASINI KORUYUN

kimyasal içermemesi, cildin doğasına uyumlu 
olması büyük önem taşıyor. Dermokil atural 

kin Aktif El ve Yüz Temizliği, ciltte bıraktığı 
ipeksi his ve nemlendirici özelliği ile klasik 
sıvı sabunlardan ayrılıyor. Kil içeren yapısı, 
içeriğindeki 5,5 pH değeri ile cilt pH’ına uyumlu. 
Provitamin B5 ile de cilt koruyucu ve besleyici 
özelliği bulunuyor. abun, paraben, alkol ve 
boya içermeyen yapısıyla doğal temizlik sunuyor. 
İçeriğinde yer alan mikro yapıdaki kil, peeling 
etkisi yaparak, gözeneklerde biriken yağ ve kirler 
için derinlemesine temizlik sağlıyor.
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Spor

VÜCUDUNU 
DEĞİŞTİREN 
GERÇEK: 
MESLEĞİN

İş yaşamı hayatımızın önemli bir parçası çünkü çalışmak, 
hayatımızı idame ettirmek ve kazanmak zorundayız. Peki 
kazanırken kaybettiklerimizin ne kadar farkındayız  

S
por salonunda 
tanıştığım birçok kişi 
yoğun iş temposundan 
ve kendisine vakit 
ayıramamaktan şikayet 
ediyor, hatta maddi 

kaygıları olmasa, şu an yaptıkları işi 
yapmayacaklarını belirtiyor.

Kolay değil, bir günlük zaman 
diliminin üçte birini iş yerinde 
geçiriyoruz ki bu ciddi bir zaman 
demek. Bu süreçte vücudumuz 
da belirli ayarlamalar yaparak 
mesleğimize göre adapte olmaya 
çalışıyor. İster masa başı çalışan 
olun ister fi ziksel bir efor sarf ediyor 
olun, değişmeyen bir gerçek sizi 

görülebiliyor. Yer çekiminin de 
oluşturduğu baskıyı göz önüne 
alırsak vücuttaki kan dolaşımı ve 
sıvılar belli uzuvlarda uzun süre 
birikiyor ve dolaşımı olumsuz 
etkiliyor.

Dönerci, tornacı, tenisçi, 
cerrah, basketbolcu  Bu ve benzeri 
meslek gruplarında tenisçi dirseği 
olarak adlandırılan rahatsızlık 
görülebilir. ürekli aynı taraf ile el 
aleti kullanan, topa vuran, işleme 
yapan ya da el sıkışan siyasetçiler , 
diş hekimliği yapanlarda yaşanan bir 
durumdur, yani hastalığın oluşması 
için tenis oynama zorunluluğu 
yoktur. Kolda hafi f ağrılar şeklinde 

bekliyor; ‘mesleğiniz vücudunuzun 
değişmesine ve çeşitli duruş 
bozukluklarına yol açıyor.’

ürekli ayakta duran bir 
tezgahtar, gün boyu hesap yapan 
bir muhasebeci, ofi ste masa 
başına mahkum bir çalışan sizce 
nasıl etkilenir  Taşı delen suyun 
devamlılığıdır misali mesleğiniz 
vücudunuzu nasıl değiştirebilir  
Hazırsanız meslek gruplarına bir göz 
atalım ve vücudumuzla konuşmaya 
başlayalım.

Tezgahtar, kuaför, öğretmen  
zun süre ayakta durmak zorunda 

kalan bu kişilerde yaygın olarak 
varis ve toplar damar rahatsızlıkları 

Ma mut Tal a ağlıklı
Spor Eğitmeni
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baş gösteren bu rahatsızlık daha 
sonra ön kola ve el sırtına doğru 
yayılma gösterebilir.

Bisikletçi, bilgisayar 
kullananlar, öğrenciler  Kambur 
duruş günümüzde oldukça sık 
yaşanan bir rahatsızlıktır. Mesleği 
sebebiyle sürekli öne doğru eğilerek 
çalışanlar maalesef vücudun doğal 
kavisini bozmakta ve kamburluk 
açısını artırmaktadır. zun saatler 
öne eğilerek bisiklet kullanmak, 
masa başında oturmak yada 
ders çalışmak vücudumuzun 
doğal duruşunu bozan etkenler 
arasındadır.

fis çalışanı, muhasebeci, 
bankacı, usta  zellikle masa 
başı çalışanların hareket alanları 
oldukça kısıtlıdır. rneğin gün 
boyu bilgisayar ve fare kullanan 
bir kişi ya da fırçalama, parlatma 
gibi tadilat yapan bir ustanın el 
bileğinde bulunan sinir ve kılıfların 
sıkışmasıyla ‘karpal tünel sendromu’ 
ve ‘boyun fıtığı sinir sıkışması’ gibi 
belirtiler görülebilmektedir.

adenci, dökümcü  Bu tür 
işlerde ortam son derece sıcaktır 
dolayısıyla kalp rahatsızlıklarına 
yatkın olan bir kişi için uygun 
değildir. zmanlar bu tür meslek 
grubunda çalışanları sıcak çarpması 
kalp krizlerine karşı uyarmaktadır.

Boyacı, matbaacı, atölye 
çalışanları  Toz ve sprey boya, 
matbaa, deri tabaklama ve benzeri 
işlerin yapıldığı mekanlarda ortaya 
çıkan gaz, katran ve kimyasal 
maddeler solunum sistemi 
açısından olumsuz sonuçlara yol 
açabilmektedir.

amal, nakliyeci, inşaat 
işçisi  zun süre yük taşımak 
veya ağır kiloları tek başına 
yüklemeye çalışmak neticesinde 
omurga rahatsızlıklarına zemin 
hazırlanabilir. Bel, sırt ve boyun 
ağrısı gibi rahatsızlıklar görülebilir.

vukat, polis, asker, yönetici, 
sevmediğin işte çalışmak  

boyunca en çok yaptığınız 
hareketleri, günlük rutinleri ve 
yanlışları gözlemleme şansınız 
olacaktır. Bu süreci desteklemek için 
daha önce aynı işte çalışmış kişilerle 
sohbet edebilir ve tecrübelerinden 
faydalanabilirsiniz.

Her gün aynı yolu geçerek, aynı 
iş yerine gelmek ve benzer işleri 
tekrar etmek vücudunuzun eşsiz 
potansiyelini azaltır. Beyniniz yeni 
bilgilerle canlı kalmak, kaslarınız 
hareket etmek ister ama biz bu 
coşkulu çocuğu duyamaz ve onu 
hayata küstürürüz. e büyük bir 
kayıp

O zaman ne yapıyoruz  
Beynimizi her gün yeni bir deneyim 
yada bilgi ile canlı tutuyoruz, 
vücudumuzu dinliyor ve gergin 
olan kaslarımızı tespit ediyoruz, 
işimiz gereği aynı kas gruplarına 
çok uzun süre yük binmesine 
müsaade etmiyoruz, gerekirse 
yöneticimiz ile konuşarak iş yerinde 
kendimize fiziksel hareketler için 
bir alan istiyoruz, düzenli egzersiz 
yapıyor, beslenmemize dikkat 
ediyor ve bırakın işlerin yürümesini, 
hayatın yürümesi için gerekli olan 
bedenimize daha da dikkat ediyoruz.

ağlıkla kalınız...

Psikiyatristler tarafından 
değerlendirilen yönetici, polis, 
asker, avukat, borsacı vb meslek 
gruplarında yüksek stres altında 
çalışmaya bağlı olarak anksiyete, 
depresyon gibi rahatsızlıklar 
görüldüğü bildirilmektedir. Yine 
strese bağlı olarak gastrit, ülser, 
mide ve bağırsak rahatsızlıkları da 
alınan geri bildirimler arasındadır.

utbolcu, taek ondocu, 
fayans ustası  Yoğun olarak alt 
vücut bölgesini kullanan futbolcular 
ve taek ondo sporu ile uğraşan 
kişilerde ön çapraz bağların 
zedelenmesi ve menisküs yırtığı 
gibi rahatsızlıklar baş gösterebilir. 
Diğer taraftan sürekli dizlerinin 
üstünde çalışan fayans ustalarında 
kıkırdak yaralanmaları gibi vakalara 
rastlanmıştır.

Mesleğiniz ne olursa olsun, 
farkındalığı yüksek olan kişi siz 
olmalısınız çünkü sorun ortaya 
çıktıktan sonra hızlıca iyileşmek ve 
fabrika ayarlarına dönmek mümkün 
olmayabilir. Her gün vücudunuza 
aynı görevleri yüklüyorsanız, sürekli 
aynı kasları stres altına alıyorsanız 
ve bunu bir sorun yaşayana kadar 
umarsızca sürdürüyorsanız, 
vücudunuz size dur diyecek ve yanlış 
ile yüzleşmenizi sağlayacaktır. 

NE YAPABİLİRİM?
Elbette ki yapmanız gereken 

ilk iş vücudunuzla konuşmak ve 
kendinizi tanımaktır. Daha sonra 
mesleğinizi detaylı olarak incelemeye 
almanız gerekiyor böylece mesai 

ÖZELLİKLE MASA BAŞI 
ÇALIŞANLARIN HAREKET 
ALANLARI OLDUKÇA KISITLIDIR. 
GÜN BOYU BİLGİSAYAR VE 
FARE KULLANAN BİR KİŞİNİN 
EL BİLEĞİNDE BULUNAN SİNİR 
VE KILIFLARIN SIKIŞMASIYLA 
‘KARPAL TÜNEL SENDROMU’ 
VE ‘BOYUN FITIĞI SİNİR 
SIKIŞMASI’ GİBİ BELİRTİLER 
GÖRÜLEBİLMEKTEDİR.
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umhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923’te umhuriyet’in 
ilan edilmesi anısına her yıl coşkuyla kutlanıyor. 

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan 
Dünya Mimarlık Günü bu yıl 2 Ekim’de kutlanacak.

27 Eylül Dünya Turizm 
Günü, Birleşmiş 
Milletler Dünya Turizm 

rgütü tarafından ilk 
kez 1979 yılında kabul 
edilerek kutlanmaya 
başlandı. 

Geçen yıl, luslararası Mimarlar 
Birliği tarafından, ‘Daha İyi Bir 
Dünya Tasarla’ temasıyla kutlanan 
‘Dünya Mimarlık Günü’ insanlık 
için daha iyi bir gelecek sunmanın 
unsurları masaya yatırıldı. 

lkemizde 2002 yılından 
itibaren kutlanan turizm günü, tüm 
dünya ile birlikte Türkiye’de turizm 
örgütleri tarafından kutlanıyor.

T ürk İnkılabı’nın en 
önemli boyutlarından 
olan, egemenliğin millete 
verilmesini Atatürk, 28 

Ekim 1923 gecesi, İsmet Paşa, K zım 
Paşa, ethi Bey, ize Mebusu uat 
ve Afyon Mebusu uşen Eşref ’in 
bulunduğu toplantıda: ‘Yarın 

cumhuriyeti ilan edeceğiz’ diyerek 
müjdeler. O gece Atatürk, İsmet Paşa 
ile birlikte bir kanun örneği hazırlar. 
Bu yasa önerisi ertesi gün TBMM’ne 
sunulur ve yapılan oylamayla bu 
öneri yasallaşır. 

Türkiye Devleti’nin hükümet 
şekli umhuriyet olmuştur. Aynı 

gün Atatürk, oy birliği ile, Türkiye 
umhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı 

olarak seçildi. umhuriyet Bayramı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 
Ekim 1923’te umhuriyet yönetimi 
ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim 
günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta 
kutlanıyor.
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10 ADIMDA 
BAŞ AĞRISINA DUR DEYİN
Hayat kalitesini olumsuz etkileyen baş ağrılarıyla 
mücadelede, alınabilecek basit önlemler ve yapılacak 
uygulamalar büyük önem taşıyor.

S
tres, uykusuzluk 
ve az su içmek gibi 
birtakım davranışların 
baş ağrısına yol 
açabildiğini biliyor 
muydunuz  Genellikle 

hafif veya orta şiddette tüm baş 
bölgesinde ağırlık, gerginlik olarak 
hissedilen gerilim tipi baş ağrıları 
pek çoğumuzun yaşam kalitesini 
olumsuz etkiliyor. Oysa günlük 
hayatımızda yapacağımız ufak 
değişikliklerle gerilim tipi baş 
ağrısından korunabileceğimize 
dikkat çeken öroloji zmanı Dr. 
Aylin Yavuz, bu sorunla mücadele 
etmek için alınması gereken 
önlemleri anlattı.

ILIK DUŞ ALIN
Gün içinde gerilen kasları 

gevşetmek için ılık duş almak iyi 
bir yol  Ama suyun ne çok sıcak 
ne de çok soğuk olmamasına 
dikkat etmek gerekiyor. lık duş, 
kasları gevşeterek, baş ağrısından 
korunmaya yardımcı oluyor.

DİNLENİN
Aşırı yorgunluk da gerilim tipi 

baş ağrısına neden oluyor. Bu yüzden 
dinlenmek ya da istirahat etmek ağrıyı 
önlemek için büyük önem taşıyor. 
Dinlenmeye geçildiğinde kan dolaşımı 
düzenlenmeye başlıyor. Böylece tüm 
organlara, özellikle de beyne oksijen 
girişi artıyor. Beyinde artan oksijen 
girişi, ağrıya karşı koruyucu etki 
gösteriyor.

BOL SU TÜKETİN
Yaşam kaynağımız olan su, 

kan dolaşımını kolaylaştırıyor ve 
vücuda gerekli olan elektrolit ile 
minerallerin dengesini sağlıyor. Bu 
da baş ağrılarında koruyucu etki 
yapıyor. Günlük ortalama 1,5-2 litre 
su tüketmek gerekiyor. 

STRESTEN UZAK DURUN
Günlük yaşam kalitesini 

bozan depresyon ve anksiyete 
gibi psikiyatrik bozukluklar, 
baş ağrısını tetikleyen önemli 
etkenlerden bazıları. Yoğun stres 

altında olduğunuz dönemlerde, çok kısa 
süreliğine de olsa ortamdan uzaklaşmak, 
kendinize zaman ayırmak stresten ve baş 
ağrısından korunmayı sağlıyor.

SOĞUK-SICAK UYGULAMASI 
YAPIN

Bu uygulamalar, gergin kasları 
gevşeterek baş ağrısından kurtulmaya 
yardımcı oluyor. akak ya da boyun 
bölgesi üzerinde bir süre sıcak ya da 
soğuk uygulamayı tutup, ardından 
20 dakikada bir olmak üzere üç kez 
tekrarlamak gerekiyor.

GEVŞEYİN
Baş ağrılarını önlemek için 

stresten uzak durmak ve mümkünse 
gevşeyebilmek çok önemli. Gevşeme 
sağlandığında beyindeki serotonin 
düzeyi artarak, baş ağrısından korunmak 
mümkün oluyor.

KALİTELİ UYKUYU ÖNEMSEYİN
Kaliteli uyku, sağlığımız için en az 

su içmek kadar büyük önem taşıyor. 
zellikle uyku sırasında salgılanan 

melatonin hormonu, vücut için oldukça 
faydalı. İyi bir uykunun başlıca ölçüsü 
ise sabah dinç uyanmak ve gün içinde 
zinde hissetmek olarak belirtiliyor. yku 
düzeninin günde altı saatten az, 10 
saatten fazla olmaması önem taşıyor.

DURUŞUNUZA DİKKAT EDİN
Yanlış duruş yani hatalı postür, 

kasların gerginliğini artırarak sağlık 
açısından pek çok probleme yol 
açabiliyor. Kasların gerginliğini azalmak 
ve baş ağrılarını önlemek için doğru 
duruş büyük önem taşıyor. Bu nedenle 
vücudun dik olmasına dikkat etmek 
gerekiyor.

ÖĞÜN ATLAMAYIN
zun süren açlık, baş ağrısını 

tetikleyebiliyor. Bu yüzden öğün 
atlamamak gerekiyor. Ara öğünlerle 
birlikte günde beş-altı öğün beslenmeyi 
ihmal etmemek önem taşıyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Düzenli egzersiz, ağrıların azalması 

anlamına geliyor. Mutluluk hormonunun 
salgılanmasını sağlıyor, kan dolaşımını 
düzenliyor ve kasları gevşetiyor.

Yeşim Kara
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Çocuk P İ O LOJ İ

 TELEVİZYON VE 
 BİLGİSAYAR, 
 ÇOCUKLARDA 

 BAĞIMLILIK  
 YAPIYOR

Kimi zaman oyalanması, kimi zaman da istekleri nedeniyle bilgisayar ve televizyon 
karşısında zaman geçiren çocuklar, birçok yönden akranlarından geri kalabiliyor. 

çıkan sorunlardan biri de 
dikkat süresinin azalması. Dil 
gelişimi ve motor becerilerinde 
yavaşlamanın da bu sorunlara 
eşlik ettiğine dikkat çeken Akova, 
şöyle devam ediyor: “ ocuklar, 
içinde korku unsuru barındıran 
çizgi filmler yüzünden yoğun 
kaygı ve korku geliştiriyor. 
Bu nedenle anne-babasıyla 
uyumak isteyen çocuklar bile 
var. Hatta yalnız başına tuvalete 
gitmekten bile korkabiliyorlar. 
Bilgisayar oyunları da çoğu 
zaman çocukların saldırganlık 
dürtülerini harekete geçirebiliyor. 
Ailelerin, çocuklarının bu duyguya 
yönelmemesi için bilgisayarda ne 
oynadığına dikkat etmesi ve ne 
kadar süre oynadığını takip etmesi 
gerekiyor.”

HER ŞEYİN BİR ZAMANI 
VAR!

Bilgisayar oyunlarına 
ayrılan sürenin bir saati 
geçmemesi gerekiyor. Tabii 
ki oynanan oyunun içeriği de 
önem taşıyor. Ebeveyni de 
oyun oynayan çocuklarda bu 
davranışın tetiklendiğini dile 
getiren Akova; “Televizyon ve 

ocukları, adeta 
bağımlılık yapan 
bilgisayar ve televizyon 
alışkanlığından 
kurtarmak için ailelere 
önemli görevler düşüyor. 

Teknolojinin hayatımıza iyiden 
iyiye girmesi, bir yandan kolaylık 
sağlarken diğer yandan birtakım 
olumsuzlukları da beraberinde 
getiriyor. rneğin, çok fazla 
televizyon izleyen ve bilgisayar 
başında vakit geçiren çocukların 
algılamasında azalma, dil gelişimi 
ve motor becerilerinde yavaşlama 
olabiliyor. Pedagog-Psikolojik 
Danışman Aykut Akova: “Bu 
iki etmen, tıpkı uyuşturucu gibi 
bağımlılık yapıyor. Dolayısıyla 
çocuklara her şeyin bir zamanı 
olduğunun öğretilmesi gerekiyor. 
Onlara izlettirilecek programlara 
çok dikkat edilmesi, bilgisayar 
oyunlarının bir saatten fazla 
oynatılmaması, ailelerin bu noktada 
çocukları için rol model olması 
önem taşıyor” diyor.

BİLGİSAYAR OYUNU DİL 
GELİŞİMİNİ YAVAŞLATIYOR

ok fazla bilgisayar oyunu 
oynayan çocuklarda ortaya 

bilgisayar, çocuklarda içe dönük 
bir yapı geliştiriyor. yuşturucu 
gibi bağımlılık yapıyor. Her şeyin 
bir zamanı olduğunun çocuklara 
öğretilmesi gerekiyor. e kadar süre 
televizyon izleneceği, bilgisayarla 
oynanacağının belirtilmesi bu 
süreçte oldukça önemli” diyor.

AİLENİN, ROL MODEL 
OLMASI GEREKİYOR

Gerek televizyon izleme, gerekse 
bilgisayar kullanımı konusunda 
ailelerin çocuklara rol model 
olması önem taşıyor. rneğin; 
aile, çocuğunun bilgisayar 
oyunu oynamasını istemiyorsa 
kendisinin de bu yönde davranış 
sergilemesi gerekiyor. Kitap 
okuma alışkanlığı kazandırmak 
istiyorsa, önce kendisinin kitap 
okuması gerekiyor. Aileler 
çocuklarına yalan söylemenin 
kötü bir şey olduğu anlatıp, 
ardından yalan söylerse bu çok 
da gerçekçi olmuyor. te yandan 
ailede doğru iletişim kurulması 
da önem taşıyor. Anne-baba iletişim 
kurmazsa, çocuk da öğrenemiyor. 

ocuklara ‘sen’ yerine, ‘ben’ diliyle 
konuşmak; ‘Ben kırılıyorum, ben 
üzülüyorum’ demek gerekiyor.
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Sinema O İ

Vizyondakiler

AŞK N TARİHİ
zyon Tar : 15 Eylül 2017

Tür: Dram, romantik
Y netmen: Radu Mihaileanu
Oyun ular: Gemma Arterton, Sophie 
Nelisse, Derek acobi
Konu: Yıllardır ortada görünmeyen 
bir kitabın içinde aşkın tarihi yazıyor. 
Uzunca aradan sonra ortaya çıkan kitap, 
oğlunu kaybeden ve onu arayan yaşlı 
bir adam ve annesinin yalnızlık içinde 
boğulmasına tahammül edemeyen bir 
genç kızın hikayesini buluşturuyor. Bu 
dram ve romantizm dolu fantastik filmin 
başrollerini Derek acobi, Sophie N lisse, 
Gemma Arterton paylaşıyor.

  E Y L Ü L    A Y I N D A  V I Z Y O N A  G I R E N  F I L M L E R

E ERİN 
O UŞU
zyon Tar : 8 

Eylül 2017
Tür: Aksiyon/biyografi
Y netmen: George Nolfi
Oyun ular: Philip Ng, Yu ia, billy 
Magnussen, Ron Yuan, 
Konu: Film bir efsanenin hayatından 
esinleniyor. Bruce Lee’nin ünü Amerika’da 
hızla yayılır. Turnuvaları tek tek kazanan 
Lee, dünyanın en iyisi olduğunu düşünür. 
Şaolin Manastırı’ndan Amerika’ya gelen 
dövüş sanatları ustası ong ack 
Man’e meydan okur. Lee’nin Amerikalı 
genç öğrencisi Steve, iki usta arasında, 
yapacakları dövüş için arabulucu rolü 
üstlenir ve ikisiyle de dost olur. Bu esnada 
Steve’in sevdiği kız, mafyanın eline düşer. 
Bruce Lee ve ong ack Man, Steve’i ve 
kız arkadaşını kurtarmak için suç çetesine 
karşı güçlerini birleştirirler.

LEGO N N AGO
zyon Tar : 29 Eylül 2017

Tür: Animasyon/komedi
Y netmen: Charlie Bean, Bob Logan

e len renler: ackie Chan, Dave 
Franco, Michael Pena, Olivia Munn, ustin 
Therou
Konu: Green Ninja adıyla da bilinen Lloyd, 
hepsi gizli savaşçılar ve LEGO Yapım 
Ustaları olan arkadaşlarıyla beraber, 
Ninjago Şehri için savaşmaya çağırılırlar. 

ATÇAL  
KEL 
MEHMET

zyon Tar : 
22 Eylül 2017
Tür: Aksiyon, 
tarih
Y netmen: 
Hakan Şahin
Oyun ular: 
Gökhan 
Keser, Cemal 
Hünal, Ceren 
Kaplakarslan
Konu: Atçalı 
Kel Mehmet, Osmanlı Padişahı II. Mahmut 
döneminde yaşamış Ege bölgesinin ilk 
efelerindendir. Zenginden alıp fakire 
vererek bölgesinde adaleti sağlar ama 
çıkarları zedelenen ağalar ve beyler 
tarafından hain ilan edilir. Atçalı’nın ölüm 
fermanı verilir ve Atçalı Kel Mehmet 
Efe’ye iki seçenek kalır. Kaçacak ya da 
ölecektir  Ege bölgesinin sevilen halk 
kahramanlarından biri olan Atçalı Kel 
Mehmet Efe’yi beyazperdede Gökhan 
Keser canlandırıyor.

O
zyon Tar : 15 Eylül 2017

Tür: Korku, gerilim
Y netmen: Andr s Muschietti
Oyun ular: Bill Skarsg rd, avier Botet, Owen Teague
Konu: Stephen King’in romanından beyazperdeye 
uyarlanan film, Maine’in küçük bir kasabasında 
yaşayan 7 çocuğu anlatıyor. Bir yandan hayatın 
getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşan 
7 arkadaşın başına, palyaço kılığında dehşet saçan 
Pennywise musallat olur. Andr s Muschietti’nin 
yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerini ise 
Bill Skarsg rd, avier Botet, Owen Teague üstleniyor.
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Gurme

İŞ ARASI LEZZET 
MOLASI

Gülhan Kara

Hemen yiyip kalkacağınız tost-ayran 
büfeleri, köfteciler, dürümcüler, 

pilavcılar... zellikle iş merkezlerinin 
yoğun olduğu bölgelerde yemeğe 

ayıracak fazla zamanı olmayanlar 
lezzetli, pratik ve aynı zamanda 

doyurucu yemekler sunan küçük 
mekanları tercih ediyor.
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D
ürüm, ekmek arası 
döner, köfte, nohutlu 
pilav, kaşarlı tost 
ve yanında olmazsa 
olmaz ayranıyla, bu 

doyurucu lezzetlere ‘Türk usulü 
fast food’ diyorum ben. imit 
üzerine menülerini yapmış olan 
mekanları da bunlara ekleyebiliriz 
aslında. imidin arasına peynir, 
sucuk, domates koyup fırınladıktan 
sonra sıcak sıcak servis edilen 
yemesi keyifli ve son derece lezzetli 
sunumlar da ayrı bir fast food şekli. 

zellikle iş merkezlerinin, 
bankaların yoğun olduğu 
bölgelerde öğle tatiline çıkan 
ofis çalışanları, bulundukları 
yerden fazla uzaklaşmadan 
hem şöyle bir hava almak hem 
de lezzetli, pratik bir öğünle 
karınlarını doyurmak istiyorlar. 
Bu semtlerde ev yemeklerinden, et 
lokantalarına, kebapçılardan, öğle 
yemeği veren kafelere kadar pek 
çok seçenek bulunuyor. amanı 
olanlar veya öğle tatilini ‘iş yemeği’ 
olarak planlayanlar daha uzun 
oturabilecekleri mekanları tercih 
ederken; zamanı kısıtlı olup veya 
yemeğe az zaman ayırıp, kalan 
vaktini de kahve keyfi yaparak 
değerlendirmek isteyenler 
tercihini de yukarıda bahsettiğim 
mekanlardan yana yapıyor.

Tost deyip geçmemek lazım 
tabii. Onu da ustasının elinden 
yemek başka oluyor. eşitli 
yerlerde tost yiyenler, iyi yapılmış 
bir tostla tanışınca aradaki farkı 
hemen anlarlar. Ancak bir tostun 
‘iyi’ sayılabilmesi için sahip olması 
gereken bir takım özellikler vardır. 
Ekmeğin doğru seçilmiş olması 
gerekir. Ekmeğin  oranında 
sütle yoğrulmuş, eğer kepekliyse 
yarı yarıya beyaz ve kepekli undan 
yapılmış olması gerekir. Tost 
ekmeği ne çok taze olmalı ne de 
bayat  Ekmek dinlenmiş olmalı, 
çok gözenekli olmamalı. Dilimlerin 
içte kalan yüzeylerine çok ince 
bir kat halinde tereyağı, mayonez 
veya krem peynir seçeneklerinden 
biri sürülmeli. Hazırlanan tost, 
makinenin iki katı arasında 

ezilmeden pişirilmelidir. Eğer dışı 
yağlanacaksa kızardıktan sonra 
yağlanmalıdır. Arasına konulan 
peynir mutlaka tost peyniri 
olmalıdır. Meşhur usurluk Ayranı 
ve Tostu, Ayvalık Tostu geliştirilerek 
iç malzemesi çoğaltılarak ve 
değişik ekmekler kullanılarak 
yeni adlandırılmış tostlar olarak 
karşımıza çıkıyor. Hatta Ayvalık’taki 
bir tostçu ‘Bizim tost İstanbul’a gitti, 
değişip geri geldi” demişti. 

Döner dürüm veya pide döner 
de yanında ayranla ayak üstü 
yiyip karnımızı doyurduğumuz 
en güzel lezzetlerden biri. Yaprak 
döner, kıyma döner, tavuk döner 
gibi seçenekler mevcut. Dönerin 
elbette en makbulü kömür ateşinde 
pişmiş olanı. avaşa sarılırken içine 
domates, turşu veya patates isteğe 
göre ekleniyor. Dürüm yapılan diğer 
et çeşitlerinden biri kebap, diğeri 
çöp şiş. Her ikisi de maydanozlu 
sumaklı soğanla sarılınca çok 
lezzetli olur. Ancak öğle yemeğinden 
sonra tekrar ofise dönüleceği için 

maalesef soğansız tercih ediliyor. 
Et yemeyenler için çok çeşitli sebze 
dürümler sunan yerler de mevcut. 

on zamanlarda çoğalan 
pilavcılara da rağbet büyük. Daha 
çok geceleri satış yapan, esnafa 
yakın veya kalabalığın olduğu yerde 
konuşlanan camekanlı nohutlu 
pilav arabalarını bilmeyen yoktur. 
Pilav çeşitleri 4-5-6 derken giderek 
artan ve sadece pilav çeşitleri 
sunan küçük mekanların önünde 
uzun kuyruklar oluşuyor. Kiminin 
tabureleri ve küçük alçak masaları, 
kiminin esnaf lokantası tarzında 
3-5 masalı alanları var. Tam Türk 
usulü hızlı öğle yemeğinin karşılığı 
pilavcılarda nohutlu, tavuklu, etli, 
şehriyeli, domatesli lezzetli bir pilav 
yemek isterseniz, iş yerlerine yakın 
noktalarda bulabilirsiniz.

EKMEK ARASI DÖNER, KÖFTE, 
NOHUTLU PİLAV, KAŞARLI 
TOST VE YANINDA OLMAZSA 
OLMAZ AYRAN: TÜRK USULÜ 
FAST FOOD!
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ş dünyası 
CEB’E GİRİYOR

Akıllı mobil telefonların 
artık telefondan öte 
bir role bürünmesi, 
adeta cebimizdeki 
taşınabilir bilgisiyarlar 
haline gelmesi onların 
fonksiyonlarını geliştiren 
uygulamaların da hayata 
geçmesine neden oldu. 
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yelerine, 
müşterilerine 
hızlı ve güvenilir 
bir şekilde 
ulaşmak isteyen 
iş dünyasının 
aktörleri son 
yıllarda mobil 
uygulamalarını 
hayata geçirdiler. 

Bankaların, 
sigorta şirketi gibi 

finansa dayalı işletmelerin öncülük 
ettiği mobil uygulamalar dönemine, 
cam şirketlerinden sivil toplum 
örgütlerine, imar planlamacılarına 
kadar pek çok şirket ve kurum dahil 
oldular.

Gerek O , gerek Android 
platformlar için hazırlanmış farklı 
uygulamaların sayısı, günümüzde 
5,4 milyona yaklaşıyor ve ortalama 
bir akıllı telefonda yaklaşık 26 farklı 
uygulama kullanılıyor. Günlük iş 
temposu içerisinde karşılaşılan ve 
çözümü zaman gerektiren birçok 
ihtiyaç, uygun mobil uygulamalarla 
hızlı bir şekilde karşılanabiliyor 
ve zaman böylece daha verimli 
kullanılabiliyor.

Dünyada ve ülkemizde mobilin 
gelişimine katkı sağlayan MMA’nin 
Mobile Marketing Association  

Mobil Pazarlama Birliği  Türkiye 
ve Bölge Direktörü Melis Ertem, 
mobil uygulamaların iş hayatını 
kolaylaştırdığını ve kişisel 
verimliliği artırdığını belirtti. 
Ertem: “Mobil teknolojilerin ve 
akıllı cihazların getirdiği dönüşüm, 
günümüzde dünyanın en önemli 
sosyal dinamikleri arasında 
gösteriliyor. Bilgi, haber ya da 
eğlence odaklı içeriğe her an her 
yerden ulaşabilmenin, sosyal 
ağ paylaşımlarıyla daha geniş 
bir çevreyle, daha yakın ilişkiler 
kurabilmenin de ötesinde Mobil 
Dönüşüm, günlük hayatımızı ve 
işlerimizi kolaylaştırıyor. Buna 
paralel olarak, mobil uygulamaların 
sayıları ve çeşitleri de her geçen gün 
artıyor. 2017 yılında dünya çapında 
197 milyar uygulamanın indirileceği 
öngörülüyor. Bu sayının, 2021’de 
353 milyara çıkması bekleniyor” 

şeklinde konuştu.
İş hayatınızdaki 

farklı ihtiyaçlara yönelik 
kullanabileceğiniz pek çok 
mobil uygulama mevcut. 
Tek yapmanız gereken size 
en yakın - yani cebinizdeki 
dükkana giderek işinizi 
çözecek uygulamayı 
bulmak. İşte son dönemde 
mobil dünyaya adım atan 
şirketlerden bazıları

CAM DANIŞMANI İLE 
DOĞRU CAM SEÇİMİ

işecam, Düzcam 
am Danışmanı Mobil 
ygulaması geliştirdi. 
am Danışmanı Mobil 
ygulaması adıyla hayata 

geçirilen uygulama, projelerin 
farklı ihtiyaçlarına yönelik 
cam kombinasyonlarının 
performans değerlerini 
karşılaştırarak, doğru cam 
çözümlerine kolayca ulaşma 
olanağı sunuyor. ‘ am Danışmanı’ 
mobil uygulamasıyla proje 
özelinde doğru cam seçiminin 
yapılmasını sağlarken, ısı ve veya 
güneş kontrolü, gürültü kontrolü, 
emniyet ve güvenlik ihtiyaçları 
doğrultusunda en uygun cam 
önerilerini sunuyor.

SİVİL TOPLUM DA 
KAYITSIZ DEĞİL

nemli ivil toplum 
örgütlerinden Ege İhracatçı 
Birlikleri üyelerine daha hızlı ve 
daha kaliteli hizmet verebilmek için 
mobil uygulamasını devreye soktu. 
os ve Android işletim sistemine 

sahip cep telefonları için 
hazırlanan uygulamayla, 
kullanıcılar dış ticarete ilişkin 
tüm duyurulara herkesten 
daha önce ulaşmakla kalmıyor, 
aynı zamanda, sadece 
istedikleri konu başlıklarında, 
istedikleri sektöre ait 
duyuruların doğrudan akıllı 
telefonlarına yönlendirilmesi 
şansına sahip oluyorlar. Ayrıca, 
kullanıcılar duyuruların 
kendilerine ulaşmasını 
istedikleri bildirim sıklığını 
da belirleyip, duyuruları 
doğrudan başka kullanıcılarla 
paylaşabiliyorlar. Beğenilen bir 
duyuru, daha sonra okumak 
için favoriler kısmında 
saklanabiliyor.

Hizmet sektöründe 
inovasyonun, verilen 
hizmette sunulan katma 
değerle sağlanabileceğini 
ifade eden Ege İhracatçı 

Birlikleri Koordinatör Başkanı abri 
nlütürk; “Bu uygulama sayesinde 

kullanıcılar, birliklerimizce 
sunulan online işlemlere tek bir 
platform üzerinden ulaşma şansı 
bulacaklar. Daha önce eb sitemiz 
üzerinden hizmete aldığımız ve 
üyelerimizden büyük ilgi gören 
canlı destek hizmeti, üyelik borcu 
sorgulama ve online ödeme hizmeti, 
birliklerimize sunulan evrakın 
takibini sağlayan evrak sorgulama 
ekranı, hepsi bu uygulamanın içinde 
üyelerimizin hizmetinde. Ayrıca, bu 
uygulama, sadece üyelerimiz için 
değil, dış ticaret camiamızın tüm 
paydaşlarına yönelik hazırlandı. 
Mobil uygulamamız sayesinde, 

 (Mobile 
Marketing 

Association 
/ Mobil 

Pazarlama 
Birliği) 
Türkiye 

ve Bölge 
Direktörü 

Melis Ertem

Ege İhracatçı 
Birlikleri 

Koordinatör 
Başkanı 
Sabri 

Ünlütürk
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diğer İhracatçı Birlikleri 
üyeleri, gümrük müşavirleri, 
lojistik firmaları, dış ticarete 
ilgi duyan akademisyenler, 
öğrenciler ve iş insanları gibi 
dış ticaretin tüm bileşenleri 
ister yurt içinde ister yurt 
dışında olsunlar bu hizmetten 
faydalanabilecek” dedi.

Doğuş Otomotiv kurumsal 
sosyal sorumluluk platformu 
‘Trafik Hayattır’ tarafından bisiklet 
kullanıcılarının trafikte daha güvenli 
olmaları amacıyla geliştirilen ‘HOP ’ 
mobil uygulamasını yayına aldı. 

ygulama İO  ve Android tore’dan 
indirilebiliyor. ygulamayı indiren 
kullanıcılardan yola çıkmadan önce 
uygulamayı açmaları ve sürücü 
modunu seçmeleri isteniyor. eçilen 
moda göre çalışan uygulama 
‘araba’ modundayken yaklaşan 
bisiklet sinyallerini dinliyor, 
‘bisiklet’ modunda ise etrafa sinyal 
gönderecek şekilde çalışıyor. Bisiklet 
sürücüsü, uygulamaya sahip araç 
sürücüsüne 30 metreden daha çok 
yaklaştığı anda uygulama da aktif 
hale geliyor, araç sürücüsünü sesli ve 
görsel olarak uyarıyor. Her zamanki 
gibi ilk kez Kadıköy Belediyesi 
tarafından düzenlenen Kadıköy 
Bisiklet estivali’nde tanıtılan HOP  
uygulamasının sonraki aşamalarında 

araç sürücülerinin 
uygulamayı indirmelerine 
gerek kalmayacak şekilde 
geliştirilmesi öngörülüyor.

MÜLKÜNÜZ TEHLİKEYE 
GİRDİĞİNDE CEBİNİZ 
ALARM VERECEK

Mülkiyet erişim 
sistemi İmpomes’in mobil 
uygulaması hayata geçti. 

Artık mülkler üzerindeki her türlü 
müdahale ve değişiklikte mülk 
sahipleri İMPOME  üzerinden 
cep telefonlarına gönderilecek 
bir bildirimle bilgilendirilecek. 
İmpomes Genel Koordinatörü 
Damla Kartalkanat, mülk 
sahiplerinin, mülkleriyle ilgili doğru 
ve yerinde bilgiye İmpomes’le 
ulaşarak muhtemel zararlardan 
korunabildiklerini söyledi. 
Kartalkanat: “ on bir yılda sadece 
İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 738 
imar planının hazırlanarak askıya 
çıktığını bile düşündüğünüzde, 
mülk sahiplerinin nasıl bir bilgi 
bombardımanı altında olduğunu 
hesaplayabilirsiniz. nemli olan 
hangi bilginin önemli, hangisinin 
yararlı, hangisinin tehlikeli 
olabileceğini anlamaktır ki işte 
İmpomes’le biz bu rehberlik 
hizmetini sağlıyoruz” ifadelerini 

kullandı. İmpomes bilişim ekibi, 
gayrimenkule dair tapu, kadastro, 
imar planları ve emlak konularında 
değişiklik ve müdahaleler, yasal 
düzenlemeler, işgaller gibi 
gelişmelerde mülk sahiplerini mobil 
uygulama üzerinden bildirim yoluyla 
uyaracak. 

Damla Kartalkanat: “Mülkün 
değerini, durumu olumlu ya 
da olumsuz etkileyebilecek bir 
gelişme olduğunda ya da imar 
hakkı kaybı, vergi cezası gibi bir 
riskle karşılaşıldığında, İmpomes 
mobil uygulaması sayesinde mülk 
sahiplerinin cep telefonlarına 
bildirim gidecek. Bir anlamda mülk 
sahiplerini risklere karşı korumaya 
cebinden başlayacak” diye konuştu.

İmpomes halen yaklaşık 7500 
mülkün düzenli olarak takibini 
gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde 
İmpomes müşterilerinin 38 il 93 
ilçedeki tapularının her detayı 
yakından izlenerek kendilerine 
sistem üzerinden rapor ediliyor. Yeni 
hayata geçen mobil uygulamanın 
mobil telefonlara yüklenmesi 
halinde İmpomes müşterileri aynı 
raporları ve uyarı mesajlarını artık 
telefonları sayesinde de alabilecekler. 
İmpomes Mobil uygulaması App 

tore ve ‘Play tore’lardan ücretsiz 
olarak indirilebiliyor.

İŞ HAYATINIZDAKI FARKLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK KULLANABİLECEĞİNİZ PEK 
ÇOK MOBİL UYGULAMA MEVCUT. TEK YAPMANIZ GEREKEN SİZE EN YAKIN - YANİ 
CEBİNİZDEKİ DÜKKANA GİDEREK İŞİNİZİ ÇÖZECEK UYGULAMAYI BULMAK

İmpomes 
Genel 

Koordinatörü 
Damla 

Kartalkanat
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Otomobil P E U G E OT  5 0 0 8  S U V
Haber: Doğuş AKMAN

T
ürkiye’nin en hızla 
büyüyen otomobil 
segmentlerinden biri 
de ’lar. Yeni nesil 
şehirlilere hitap eden 

’ların markadan markaya 
değişse de karakteristik özellikleri 
vurucu bir tasarım ve avuca sığmaz 
bir çevikliği bir araya getirmesi. 

Bu nedenle de  pazarına 
hızlı bir giriş yapan Peugeot, 
5008  ile hızını kesmeden 
pazarı büyütmeyi ve bu arada da 
kendi pozisyonunu liderlik olarak 
belirlemeyi amaçlıyor. 

Yeni 5008  ile Peugeot, sınıf 
atlama stratejisini sürdürmeyi,  
segmentinde referans bir marka 
olmayı ve kalıcı olarak dünyanın en 
çok satan  markalarından biri 
haline gelmeyi hedefl iyor. Bu üç 
hedefe de tek bir model ile ulaşmak 
mümkün olur mu bilinmez ama 
5008 ’un çok can yakacağını 
kestirmek pek zor değil.

YENİ PEUGEOT i-Cockpit
Yeni Peugeot 5008  2017 

modeli, sahip olduğu yenilenmiş 
Peugeot i- ockpit ile de öne çıkıyor. 
Yenilikçi ve fütüristik Peugeot 
i- ockpit’in en yeni ve güncel 
versiyonu sürücü ve beraberindeki 
yolculara benzersiz bir deneyim 
yaşatmayı amaçlıyor. Kompakt 
boyutlara sahip direksiyon 
simidi, konsola entegre 8 inç 
büyüklüğündeki dokunmatik ekran 
ve 12.3 inç büyüklüğündeki dijital 
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oyut atlama 
garantili

ransız üretici 
Peugeot’nun 5008 

, yedi koltuğu ve 
içindekilere sunduğu 
geniş yaşam alanıyla  
tanımını yeniden yapıyor.

head-up display gibi özelliklerle 
yeni Peugeot i- ockpit teknolojik 
grafi kleri ve şık animasyonlarıyla 
sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. 
Dokunma hassasiyeti yüksek ekran, 
sürücünün ihtiyacı olan bilgileri hızlı 
ve okunması kolay bir görünümle 
ekrana yansıtıyor. ürücü bu ekran 
üzerinden: radyo, klima, uydu 
navigasyon, araç ayarları ve telefon 
gibi bilgilere erişebiliyor. GT ine 
ve GT versiyonlarında sunulan 
i- ockpit Amplify ise, tamamen yeni 
bir sürüş deneyimini beraberinde 
getiriyor. adece görsel bir şölen 
olmakla kalmayan i- ockpit Amplify 
bünyesinde barındırdığı özelliklerle 
aynı zamanda görme dışındaki 
tüm diğer duyuları da harekete 
geçiriyor: Ekranın ambiyans ışığının 
parlaklığı ve rengini değiştirerek 
görmek, ses sisteminin ayarlarıyla 
duymak, beş farklı programa sahip 
masajlı koltuklarla dokunmak, 
kokulu havalandırma ızgaralarıyla 
koklamak.

DAHA FAZLA FONKSİYONA 
SAHİP GENİŞ İÇ MEKÂN

Yeni  Peugeot 5008, 2,8 
metrelik dingil mesafesiyle  
pazarında öne çıkıyor. 4,64 metre 
uzunluğu ile segmentinde ideal 

boyutlar ortaya koyan Yeni  
Peugeot 5008; Yeni  Peugeot 
3008’den 19 cm ve önceki 5008 
versiyonundan ise 11 cm daha 
uzun. öz konusu boyut ve gövde 
orantılarıyla ideal dış boyutlar 
sunan Yeni  Peugeot 5008, aynı 
zamanda sürücü ve beraberindeki 
yolculara son derece geniş bir yaşam 
alanı sunuyor. Boyut artışına paralel 
olarak ikinci koltuk sırasında 60 mm 
daha fazla diz mesafesi sunuluyor.

ınıfındaki en geniş bagaj 
hacmini sunan Peugeot 5008 

 2017 modelinin 7 koltuklu 
kullanımda 780 litre DA  olan 
bagaj hacmi, 5 koltuklu kullanımda 
1060 litreye kadar çıkıyor. İkinci 
koltuk sırasındaki her biri uzunluk ve 
sırtlık eğimi ayarlı üç adet bağımsız 
katlanabilir koltuk son derece pratik 
bir şekilde katlanabilirken, üçüncü 
sıradaki bağımsız iki adet koltuk 
sadece katlanmakla kalmıyor aynı 
zamanda sadece 11 kg ağırlığı ve 
pratik mekanizmasıyla zahmetsiz 
bir şekilde sökülebiliyor. çüncü 
sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 
39 litre ek bagaj hacmi sağlanmış 
oluyor. Katlanabilir ön yolcu koltuğu 
sayesinde 3.20 metreye kadar 
uzunluğa sahip nesneleri taşımak 
için alan oluşturulurken eller-serbest 
elektromotorlu bagaj kapağı ise 
kullanım kolaylığını destekliyor. 
Kabin içine dağıtılan toplam 39 
litrelik saklama alanlarıyla küçük 
eşyaların neden olabileceği kalabalık 
da ortadan kalkıyor.
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Bulmaca
Resimdeki

proje
Balıkesir’in

bir ilçesi

Pencere,
kapı önü
yağmur
saçağı

Bir sayı

Buyruk
Çok temiz

Yanardağ
püskürmesi

Lahza

Seçici 
kurul

Muğla’nın
bir ilçesi Uzaklık

Pencere
kanadı

Mızrap

İtalya’da 
bir ırmak

Bir burç adı
Mikroskop

camı
Bozulmak,
ekşimek

İki ucu eklemli
düşey çubuk

Yelken 
indirme

Bağış
yapma

Namuslu

Ceylan

Kokulu 
bir madde

Emsal

Apansız

Gösteriş,
çalım

Dünyanın
uydusu

Büyük piliç

Taşkın,
müfrit

Tarla sınırı
Ayak

Kaşe,
mühür

Halk şairi

Bir yüzey
ölçüsü

Adet 
kelimesinin
Osmanlıca

yazılışı
Sporcu alkış

ünlemi

Ağır çekiç

Çıkılması
güç, yalman

Hastalık 
iğnesi

Belirti
Ulaşım

Asma
kütüğü

Açık deniz

Hayvan
damı

Çayın tavı

Bir yapıda
imalatın

miktarlarını
bulma

Kasık

Parola
Bir döşeme

gereci
Yeni Futbol

(kısa)

Aydın’ın 
bir ilçesi

Öğretim
Su

Hazır 
bölme 

ya da cephe
elemanı

Bir bağlaç Yapım yeri Mouse 
altlığı

Lavrensyum
simgesi

ABD Merkez
Bankası

Güçlü seziş,
kültür

Afrika’da
yetişen bir

ağaç
İskambilde

koz

Mililitre
simgesi

Hayır 
ünlemi

Shakespe-
are kralı
Kayıp bir

kıta

Yeni anlamlı
önek

Soru sözü
Demiryolu

Marley 
benzeri
gereç

Bir tembih
sözü

Yağı 
kullanılan

bir bitki

Tırnak 
boyası

İridyumun
simgesi

Tekstil
Eğik 

kesilmiş
kenar

Maden 
levhaları
birbirine
bağlayıcı

Doğuştan
meme ucu

yokluğu

Bölme
olarak 

kullanılan
ince duvar

GÖL PANORAMA EVLERİ

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

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

K O İ A E F H
D O K U M A K V A R D İ Y A

O A S Y A B A N İ L U T
A R V A N A A T A Ş M A N

D İ R E N K A T A M A H
N İ T E M S Ü R V E Y A N

N A O N T
A S L İ Ü N K A

O T Y A M K A Ş
Ç O K E V İ Y E
A N T İ U M A R

A Y İ D B F A S R O
Y E K E İ T İ D A L K N

K O V A A K A L A A Y A
L İ S E L İ İ H A T A L I

B U T İ K N A K İ T S I R
A T E R İ N A A N A P A

KOORDİNAT
ÇAYYOLU

Orta bölümde yer alan projemiz ‘Koordinat ayyolu’ydu.



Orta bölümde yer alan projemiz ‘Koordinat Çayyolu’ydu.
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