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Emlak Konut ile 
ANADOLU’DA 
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Emlak Konut 
Spor Kulübü 

AALİ E LERİNE 
BA LA IBaşbakan’dan 

İzmir’de toplu açılış

TÜRK 
FUTBOLUNA 
BÜYÜK 
YATIRIM

KAMPANYASINA 
KATILAN PROJELER
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er aba ayın Emlak  
Konut okurları

ergimizin bu ayki 
sayısında sizlere ecip 

azıl Kısakürek’ten 
bir alıntı ile ba lamak 
istiyorum  evler 
gibi eserler bırakmak 
için  karıncalar gibi 

çalı mak gerekir.  Ba arıya ula manın 
yolunun  bıkmadan ve azimle çalı mak 
oldu u ne kadar veciz ifade edilmi .  
Bizler de Emlak Konut olarak bu inanç 
ile er alanda ve tüm gayretimizle 
e irlerimizi da a ya anılır ale 

getirmek için çalı tık ve çalı maya 
devam edece iz.

Bununla beraber  yaptı ımız 
çalı malarımızın ak etti i de eri 
görebilmesi için er alanda 
tanıtımlarımıza da devam ediyoruz. 
Gayrimenkul sektörünün uluslararası 
düzeyde en önemli sa nelerinden 
biri olarak kabul edilen ubai’de 
düzenlenen ityscape Emlak ve 
Gayrimenkul uarı’na  da a önceki 
yıllarda oldu u gibi bu yıl da Emlak 
Konut olarak katıldık. Körfez 
yatırımcılarına projelerimizi anlatma 
ve ülkemizi tanıtma fırsatı yakaladık. 

zellikle ülkemizde son dönemde 
konut sektöründe sa lanan devlet 
te viklerini ve gayrimenkul sektörüne 
sa lanan cazip yatırım fırsatlarına 
yönelik tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetlerini gerçekle tirdik. Bu tür 
etkinliklerde sa lanan ileti imin 
sürdürülebilirli i için Ortado u ve 

vrupa ülkelerinde tanıtım o sleri 
açmak üzere de erlendirmelerimiz 
tüm ızıyla devam ediyor. Bu 
tanıtım o slerinde ülkemizin di er 

temsilcileri ile birlikte yabancı 
grup ve yatırımcılarla ileti im 

alinde  ürk in aat sektörünün 
gücünü  potansiyelini ve özgüvenini 
uluslararası platforma ta ıma 
gayretlerimizi devam ettirmeyi 
amaçlıyoruz.  

Bu tür global platformların 
ülkemiz ve sektörümüz tanıtımına 
olan katkısının yüksek oldu unu 
görüyoruz. zellikle ityscape gibi 
fuarlar  sıcak satı  amacından da a 
çok rmaların ve ülkelerin projeleriyle 
beraber e ircilik planlarını ve 
gelece ini tanıttı ı bir ortam 

aline dönü mü  durumda. Bizler  
sürdürdü ümüz 0’ye yakın proje 
tanıtımı ile em Emlak Konut em 
de ülkemizin gücünü katılımcıların ve 
ziyaretçilerin ilgisine sunmu  olduk.

on aylarda tempomuzun en yo un 
oldu u dönemi ya ıyoruz. aziran ve 

emmuz aylarında gerçekle tirdi imiz 
i alelerle 11 milyar liralık toplam satı  
geliri olu turma ba arısı gösterdik. 
İçinde bulundu umuz dönemde  
Bakırköy evketiye bölgesindeki ve 
İstanbul’un merkezi noktalarında 
sa ip oldu umuz çe itli arsaların 
i aleleri gündemde olacak. Bu 
i alelerin gayrimenkul sektöründe 
ses getirecek i aleler olaca ına 
inanıyorum. Bunun yanında bugüne 
kadar 1  bin ba ımsız bölüm  alt yapı  
sosyal donatı alanları in a etti imiz 
Ba ak e ir’de  imdi de içerisinde 
o s  dükk n  otel  spor alanları  

ayvanat ba çesi  biyolojik gölet gibi 
birçok sosyal donatıyı da içerisinde 
bulunduran büyük metropollerde 
görmeye alı ık oldu umuz dev ‘ e ir 
Parkı’nı  Kuzey akası’nı duyurduk. 

o un tempoda devam eden 
çalı malarımız sadece yeni proje 
i aleleri gerçekle tirmek ile kalmayıp  
uzun vadeli yatırım politikaları 
içerisinde yer alan yakla ık  milyon 
metrekarelik nkara Balmumcu  
İzmir rla ve alova iftlikköy 
arsalarının satı ını gerçekle tirerek  
kısa vadede da a ızlı yatırımını 
sonuçlandırabilece imiz arsaların 
temini için kaynak yaratmı  olduk. 

ine bu do rultuda OKİ’nin 
envanterinde bulunan  Galatasaray 
arazisine kom u Bakırköy enlik 
arazisini satın almak üzere protokole 
imza attık. Bu satın alım ile ali 

azırda proje geli tirece imiz 
Galatasaray arazisi ile bütünle ik  da a 
kapsamlı  irketimize ve e rimize 
de er katacak bir proje geli tirece iz. 

Emlak Konut olarak 
sorumluluklarımızın büyüklü ünün 
farkındayız ve bu farkındalık ile 
katma de eri yüksek konut projelerini 
ülkemize kazandırmak adına çok 
çalı ıyoruz. Bu çalı malarımızın 
sizlerin yüksek takdirlerine nail 
olaca ına inanıyor ve yine sizlerden 
aldı ımız enerjinin bizlere verdi i 
motivasyon ile yolumuza da a büyük 
adımlarla devam edece imizi ifade 
etmek isterim.

üm okuyucularımıza  Mu arrem 
ayının bereket  ra met ve mutluluk 
getirmesini temenni ediyor  sizleri 
selamlıyorum.

Murat Kurum
EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ
E ÖNE İM KURULU Ü E İ

3E M K  K O
E K İ M  2 0 1 7



4 E M L A K  K O N U T
E K İ M  2 0 1 7

İ İ EKİ E

KÜNYE

emlak&konut

emlak&konut

S A 0   5  E K İ M   5  K A S M  2 0 7

Her ay

EMLAK KO UT G O A. . adına
İMTİ A  SAHİBİ
Ertan Yetim

GE EL A  Ö ETME İ
Havvanur Yurtsever

A  İ LERİ M D R  Sorumlu
l m ano lu l

Özlem Hanoğlu el k
urett n am

Hakan Akbulut
asem n lkü

Mehmet Ak f Aydoğan
İlyas Feh m el k
Selçuk Aydem r

Enver Turan

ıldıray Gökkaya, Fulya Arslan, Selma enol, 
Tuğçe Ağırlar, Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın

YAYIN KURULU

KATKIDA BULUNANLAR

 

İ K L İ
Huzurlu bir aile
Sf 99

İ N E M A
Ekim ayında 
vizyona giren 
filmler
Sf 105

M B İ L
eni Mini

Sf 106

A L I K
Sağlık efsanelerini 
unutun
Sf 108

U R M E
Geçmişten 
günümüze çorba
Sf 110

E K N L İ
Philips 4k 
ambilight
Sf 112

BASKI: B z m Matbaa
4. Levent Oto Sanay  S tes  eş lce Mah. Aytek n Sok. o 8 

44 7 Seyrantepe  İstanbul Tel  02 2 280 8 50

  G  
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. o 7 2 B ATA EHİR  İSTA BUL

Telefon  444  55
Faks  02  45  48 75

nfo emlakkonutderg .com

www.emlakkonutderg .com

v 
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AK İ İN İ 
EÇ  Ö EMENİ 

BEL İRLE
 Emlak Konut, 

Anadolu’daki 4 
ayrı projesinde 
hayata geçirdiği 
kampanya ile 
ev sahibi olmayı 
kolaylaştırıyor.
Sf 6

E ENLER
 Esenler’de 

dönüşüm 
çalışmaları tüm 
hızıyla devam 
ediyor.
Sf 82

BELE İ E 
BA K AN I 
ME ME  

EKMEN
 Anadolu’nun 

gelişen şehri 
Erzurum.
Sf 84

MER İN
 Hızla 

gelişmekte olan 
Mersin, büyük bir 
kültür ve turizm 
potansiyeline 
sahip.
Sf 88

ÜN A A E 
ÜRK İ E E 

K NU  
İ A L AR I  E 

K İRA İ L İ K İ İ
Sf 76

ÜRK  U B LUNA 
BÜ ÜK  A IR IM
 eni stadyumlarla birlikte Türk 

futbolu artık daha modern oynanıyor.
Sf 26

ÖNÜ ÜM E  ÜRK İ E 
ANAR MA I
 evre ve ehircilik Bakanı Mehmet 

Özhaseki, Türkiye’nin kentsel 
dönüşümdeki yeni yol haritasını ilk 
kez açıkladı.
Sf 52

BA RA K  RA BZ N A
 abancılar konutta en çok 

Trabzon’u tercih etti.
Sf 40

BA BAKAN AN 
İ ZM İR E 

LU  A Ç I L I
 Başbakan 

Binali ıldırım, 
İzmir’in düşman 
işgalinden 
kurtuluşunun 95. 
yıl dönümünde  
Torbalı Devlet 
Hastanesi, 
Selçuk Torbalı 
İ BA  hattı açılışı 
ve Sabuncubeli 
Tüneli’nde 
şıkgördü 

Töreni’nine katıldı.
Sf 22

B İZ İM 
MA ALLE
 Emlak Konut 

G O tarafından 
gerçekleştirilen 
Bizim Mahalle 
projesinin 2. 
Etap ihalesi 
gerçekleşti.
Sf 11

filmler
Sf 105

M B İ L
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Genel toplam: 
128.171 
a ı sı  
bölüm

ipnot   İ alesi yapılıp sözle mesi imzalanıp ancak ru satı alınmamı  projelerde in aat alanı üzerinden 
ta mini esaplama yapılmı tır. İn aat ru satı alındı ında artı eksi de i iklikler olabilir.
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 a et ba m z b üm  ,  ami ro e i ge iştir i
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Haber K A M PA N YA

Emlak Konut 
ile Anadolu’da  
ev sahibi olmak 
çok kolay
Emlak Konut  nadolu’da devam eden  ayrı projesinde ayata 
geçirdi i kampanya ile ev sa ibi olmayı kolayla tırıyor. 

E
mlak Konut  Ba kent 
Emlak Konutları  
Gebze Emlak Konutları 

 ev e ir Emlak 
Konutları ve i de 

Emlak Konutları projelerinde 
büyük bir kampanyaya imza attı. 
Kampanya kapsamında yüzde  
pe inat  2 0 aya varan vade ve 
‘taksidini seç ödemeni belirle’ 
seçenekleri bir arada bulunuyor. 
Emlak Konut’un yeni kampanyasıyla 
ayrıca 00 ’den ba layan 
taksitlerle kira öder gibi ev sa ibi de 
olunabiliyor.

ürkiye’nin en büyük 
gayrimenkul yatırım ortaklı ı Emlak 
Konut  cazip ödeme ko ullarıyla 

nadolu’da kolay ev sa ibi olma 
fırsatı sunuyor. Emlak Konut’un 

nkara  ev e ir  i de ve 
Kocaeli Gebze’de ayata geçirdi i 

 ayrı projesinde geçerli olan yeni 
kampanya kapsamında alıcılara 
birden çok seçenek sunuluyor. 
Ba kent Emlak Konutları  Gebze 
Emlak Konutları  ev e ir 
Emlak Konutları ve i de Emlak 
Konutları projelerinde geçerli 
olan kampanyada 00 ’den 
ba layan taksitlerle ev sa ibi olmak 
kolayla ıyor. 
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aşkent mlak onutları
ankaya’nın Mü ye 

Ma allesi’nde yer alan Ba kent 
Emlak Konutları toplamda 
117.01 2  metrekare alan üzerinde 
1.  ba ımsız bölümden olu uyor. 

e ir ya amını ye il ile iç içe sunan 
Ba kent Emlak Konutları’nda 1 1  
2 1  1 1 tiplerinde 1. 21 adet 
konut ile birlikte 2  adet ticari 
birim bulunuyor. 70  ile 2 2  
metrekare aralı ında de i en 
konutların  yatları ise 0 bin  
ile 1 milyon 7 bin  arasında 

de i iklik gösteriyor.
Ba kent Emlak Konutları’nda 

satı ta olan 1.  ba ımsız bölümün 
içinde projede kentsel dönü üm 
kapsamında ak sa iplerine verilecek 
olan 2 konut da yer alıyor. adece 
yüzde  pe inat ile konut sa ibi 
olunabilen Ba kent Emlak Konutları  
konum ve içerik olarak nkara’nın 
en özel projelerinden biri. Proje 
genelinde temalı çocuk oyun alanları 
açık kapalı spor alanları  yürüyü  
ve bisiklet yolları  obi alanları ve 

cinseyete göre ayrı kullanımlı olmak 
üzere 2 adet kapalı avuz  2 adet 
kapalı çocuk avuzu  2 adet  tness 
alanı ile birlikte yoga  pilates gibi 
etkinliklerin yapılaca ı stüdyoların  
sauna  amam  bu ar odası gibi 
alanların da içinde yer aldı ı 
kapsamlı bir sosyal merkez yer alıyor. 
‘Ba kent’in eni Ba kent’i’ sloganıyla 

ankaya’da ayata geçirilen ve 2. 
Etap satı larına ba lanılan Ba kent 
Emlak Konutları projesinde taksit 
ödemeleri 1. 00 ’den ba lıyor.

Oda Sayısı

2+1

3+1

4+1

98,05

152,54

192,79

153,55

203,63

252,66

669.000 TL

921.000 TL

1.197.000 TL

1.065.000 TL

1+1 70,68 77,52 580.000 TL 599.000 TL

1.460.000 TL

1.467.000 TL

En Düşük
Brüt m 2

En Yüksek
Brüt m2

En Düşük Satış
Fiyatı (KDV Dahil)

En Yüksek Satış
Fiyatı (KDV Dahil)

Satış
Koşulu

Vade
Farksız
Satış

Vadeli
Satış

Sabit
Artan

Taksitli
Vadeli
Satış

Örnek
Satış
Fiyatı

Asgari
Peşinat
Tutarı

Ara Ödeme
6. Ayda

(5%)

Ara Ödeme
18. Ayda

(5%)

Ara Ödeme
36. Ayda

(15%)

Teslime Kadar
Alınacak

Aylık Ödeme

Taksit Tutarı
180 Ay

Aylık 0,50% Vade Farkı

60 Ay
Vade Farksız

10.667 TL

4.931 TL (Sabit)

3.762 TL’den
Başlayan Taksitlerle

800.000 TL

(20%)
160.000 TL

(5%)
40.000 TL

***** ***** ***** *****

*****

(5%)
40.000 TL

(5%)
40.000 TL

(5%)
40.000 TL

(5%)
40.000 TL

(5%)
40.000 TL

(15%)
120.000 TL

(15%)
120.000 TL 1.500 TL

Örnek ödeme ve fiyat aralığı tablosu konutlar için geçerlidir.

YENİ 
BAŞKENT 

İÇİN SADECE 
YÜZDE 5 
PEŞİNAT 
YETERLİ
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Haber K A M PA N YA

e şe ir mlak onutları

Emlak Konut’un nadolu’daki 
projelerinin en önemli ayrı ma 
noktası projelerin bulundukları 
e irlerin merkezlerine ve ula ım 

a larına yakın konumda olmaları. 
Bu do rultuda geli tirilen  20 
ba ımsız bölümden olu an 
projede  konut yer alıyor. 

ev e ir’in Merkez ilçesine ba lı 
Emek Ma allesi’nde yükselen 
projede ayrıca 20 o s ve  adet 
dükkan yer alıyor. ev e ir Emlak 
Konutları’nda  adet konut blo u 
ve 1 adet o s blo u bulunuyor. 1 1  
2 1  1  1 olmak üzere 100 01 
ile 210  metrekare aralı ında 
de i en dairelerin teslimleri 201  
Kasım’ında gerçekle ecek. Projede 

 tip konut bulunuyor. 1  2  
   B1  B2   ev e ir 

Emlak Konutları’nda imdi 2 0 
aya varan vadelerde avantajlı 
ko ullar sunuluyor. üm ödeme 
ko ullarında geçerli olmak üzere 
sadece yüzde  pe inat ödemek 
yeterli oluyor. Projenin yatları ise 

7 bin  ile 0  bin  arasında 

Oda Sayısı

2+1

3+1

4+1

119,84

151,52

194,16

122,34

177,97

210,45

397.000 TL

428.000 TL

553.000 TL

397.000 TL

546.000 TL

604.000 TL

En Düşük
Brüt m2

En Yüksek
Brüt m2

En Düşük Satış
Fiyatı (KDV Dahil)

En Yüksek Satış
Fiyatı (KDV Dahil)

Satış
Koşulu

Vade
Farksız
Satış

Vadeli
Satış

Sabit
Artan

Taksitli
Vadeli
Satış

Örnek
Satış
Fiyatı

Asgari
Peşinat
Tutarı

Ara Ödeme
6. Ayda

(5%)

Ara Ödeme
18. Ayda

(5%)

Ara Ödeme
36. Ayda

(15%)

Teslime Kadar
Alınacak

Aylık Ödeme

Taksit Tutarı
240 Ay

Aylık 0,50% Vade Farkı

60 Ay
Vade Farksız

6.000 TL

2.355 TL (Sabit)

1.555 TL’den
Başlayan Taksitlerle

450.000 TL

(20%)
90.000 TL

(5%)
22.500 TL

***** ***** ***** *****

*****

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(15%)
67.500 TL

(15%)
67.500 TL 750 TL

Örnek ödeme ve fiyat aralığı tablosu konutlar için geçerlidir.

de i iklik gösteriyor. ev e ir 
Emlak Konutları’nda 20 bin  
pe inat ve 7 0 ’den ba layan 
taksitlerle site içerisinde açık kapalı 
otoparkı  güvenlik izmetleri  çocuk 
oyun alanları  avuzları olan bir 
daireye sa ip olunabiliyor. Proje 
da ilinde bulunan  gerek site 

i tiyaçlarına uygun  gerekse de e rin 
gereksinimlerini kar ılamaya yönelik 
olan ticari üniteler ve o sler em 
e ir ya amına em site ayatına 

enerji katıyor. Pe in alımlarda 
ayrıcalıklı ödeme ko ullarını 
barındıran projelerde konut satı ları 
devam ediyor.

20 BİN TL PEŞİNAT VE 750 TL’DEN 
BAŞLAYAN TAKSİTLERLE NEVŞEHİR
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iğde mlak onutları

i de Emlak Konutları yalın 
mimarisi ve mek nsal zenginli i 
ile dikkat çekiyor.  dairenin yer 
aldı ı projede  2 1  1  1  1 
tiplerinde daireler 117  ve 1  
metrekare aralı ında de i iyor. 
Projenin teslim tari i ise Mayıs 
201 . Projenin yatları  bin  
ile 71 bin  arasında de i iklik 
gösteriyor. Projenin sosyal tesisleri 
arasında kapalı avuz  tness ve 
kafe yer alıyor. üzde 70’i ye il 
alanlara ayrılan projede açık ve 
kapalı otopark da bulunuyor. 
Güvenlik kulübesi  bariyerler  

 ve çevre güvenlik sistemi 
yer alan ve paratoner tesisatı ile 
yıldırıma kar ı korunma sa lanan 
projede  jeneratör ile daireler  tüm 
ortak alanlar ve ticari ünitelerde 
yüzde 100 yedekli enerji bulunuyor. 

i de Emlak Konutları’nda 2 0 
aya varan vadeler ile alıcılara büyük 
avantajlar sunuluyor. üm ödeme 
ko ullarında geçerli olmak üzere 

Oda Sayısı

2+1

3+1

4+1

117,78

132,23

175,18

150,50

186,24

199,58

335.000 TL

366.000 TL

496.000 TL

437.000 TL

526.000 TL

3+1 167,58 167,87 473.000 TL 479.000 TL

571.000 TL

En Düşük
Brüt m2

En Yüksek
Brüt m2

En Düşük Satış
Fiyatı (KDV Dahil)

En Yüksek Satış
Fiyatı (KDV Dahil)

Satış
Koşulu

Vade
Farksız
Satış

Vadeli
Satış

Sabit
Artan

Taksitli
Vadeli
Satış

Örnek
Satış
Fiyatı

Asgari
Peşinat
Tutarı

Ara Ödeme
6. Ayda

(5%)

Ara Ödeme
18. Ayda

(5%)

Ara Ödeme
36. Ayda

(15%)

Teslime Kadar
Alınacak

Aylık Ödeme

Taksit Tutarı
240 Ay

Aylık 0,50% Vade Farkı

60 Ay
Vade Farksız

6.000 TL

2.355 TL (Sabit)

1.597 TL’den
Başlayan Taksitlerle

450.000 TL

(20%)
90.000 TL

(5%)
22.500 TL

***** ***** ***** *****

*****

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(15%)
67.500 TL

(15%)
67.500 TL 500 TL

Örnek ödeme ve fiyat aralığı tablosu konutlar için geçerlidir.

sadece yüzde  pe inat ödemek 
yeterli. i de Emlak Konutları 
projesinden sadece 17 bin  pe inat 
ve 00 ’den ba layan taksitlerle 

site içerisinde açık kapalı otoparkı  
güvenlik izmetleri  çocuk oyun 
alanları  avuzları olan bir daireye 
sa ip olmak çok kolay. 

NİĞDE’DE 
500 TL’DEN 
BAŞLAYAN 
TAKSİTLERLE 
EV SAHİBİ 
OLUN
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Haber K A M PA N YA

ebze mlak onutları 3

Gebze’de konforlu bir ya am 
sunma amacıyla ayata geçirilen ve 
yüzde 70 gibi önemli bir bölümü 
ye il alandan olu an Gebze 
Emlak Konutları’nda kampanya 
kapsamında 20 bin ’den ba layan 
pe inat ve 7 0 ’den ba layan 
taksit seçenekleri sunuluyor. 

aksidini seç ödemeni belirle ve 
pe in alımlarda ayrıcalıklı indirim 
imkanlarının sunuldu u projede  
2 1  1  1 ve 1 dubleks olmak 
üzere toplamda 1.  adet konut  7 
adet o s ve ticari birim bulunuyor. 
Gebze Emlak Konutları ’te 20 
ile 21 12 metrekare aralı ında 
de i en dairelerin yatları ise 0 
bin  ile 7  bin  arasında 
de i iyor.

İlk iki etap projeleri  bölgenin 
ala en çok terci  edilen 

projelerinden olan Gebze Emlak 
Konutları’nın . Etabı bölgenin 
talebini kar ılama adına önemli 
bir proje. Projedeki konut sa ipleri 
okuldan  ticari ünitelere  dini 
tesislere birçok gereksinimlerine 

Oda Sayısı

2+1

3+1

4+1

4+1 Dubleks

88,20

146,36

187,64

136,77

171,38

200,4

213,12

380.000 TL

420.000 TL

602.000 TL

749.000 TL

474.000 TL

594.000 TL

728.000 TL

789.000 TL

En Düşük
Brüt m2

En Yüksek
Brüt m2

En Düşük Satış
Fiyatı (KDV Dahil)

En Yüksek Satış
Fiyatı (KDV Dahil)

Satış
Koşulu

Vade
Farksız
Satış

Vadeli
Satış

Sabit
Artan

Taksitli
Vadeli
Satış

Örnek
Satış
Fiyatı

Asgari
Peşinat
Tutarı

Ara Ödeme
6. Ayda

(5%)

Ara Ödeme
18. Ayda

(5%)

Ara Ödeme
36. Ayda

(15%)

Teslime Kadar
Alınacak

Aylık Ödeme

Taksit Tutarı
180 Ay

Aylık 0,50% Vade Farkı

60 Ay
Vade Farksız:

6.000 TL

2.774 TL (Sabit)

2.103 TL’den
Başlayan Taksitlerle

450.000 TL

(20%)
90.000 TL

(5%)
22.500 TL

***** ***** ***** *****

*****

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(5%)
22.500 TL

(15%)
67.500 TL

(15%)
67.500 TL 750 TL

Teslime kadar alınacak aylık ödeme; her ay minimum 750 TL’dir.

Örnek ödeme ve fiyat aralığı tablosu konutlar için geçerlidir.

proje içerisinde ra atça eri ebiliyor. 
7 blok üzerinde yükselen projede  

açık  kapalı otopark  süs avuzları  
çocuk oyun alanları  yürüyü  yolları 
ve 2  saat güvenlik bulunuyor.

Kapalı otopark alanlarının 

binalar ile direkt ba lantılı olacak 
ekilde tasarlandı ı projede yere 

kadar inen camlar ile konut içlerinde 
aydınlık oranı arttırılırken  temperli 
lamine camlar terci  edilerek 
güvenlik önlemleri de dü ünüldü.

HIZLA GELİŞEN 
GEBZE’DE UYGUN 

ÖDEME KOŞULLARI
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Bizim Mahalle ihalesi 
on ç an

Emlak Konut G O tarafından gerçekle tirilen Bizim 
Ma alle projesinin 2. Etap i alesi gerçekle ti.

K
üçükçekmece’de 1 
milyon metrekarelik 
arsa üzerine 
kurulacak ve  
etaptan olu acak 

Bizim Ma alle’nin 2. Etabı’nın 
i alesine 2 milyar  ile en yüksek 
teklif a  Mü endislik’ten geldi. İlk 
oturumu 2  Eylül 2017 Per embe 
günü yapılan Emlak Konut G O  
İstanbul Küçükçekmece Bizim 
Ma alle 2. Etap arsa satı ı kar ılı ı 
gelir payla ımı i i i alesinin pazarlık 
ve açık artırma bölümünü içeren 
2. oturumu  Ekim tari inde 
gerçekle tirildi. 

İ alenin 2. oturumuna a  

Mü endislik  zak Gayrimenkul  
BE M  İn aat katıldı. Bizim 
Ma alle 2. Etap rsa atı ı 
Kar ılı ı Gelir Payla ımı İ alesi’nin 
2. Etabı’na en yüksek teklif a  
Mü endislik’ten geldi. 2 milyar 

 teklif veren a  Mü endislik  
bunun yüzde 27 ’ine kar ılık gelen 

1 milyon lirayı Emlak Konut 
G O’ya teklif etti. rsanın de eri 

2 milyon 17 bin 21 lira olarak 
belirtildi.

ÖZLENEN MAHALLE 
KÜLTÜRÜ GERİ DÖNÜYOR

Bizim Ma alle  Emlak Konut 
G O güvencesiyle 1 milyon 

metrekarelik bir alanda  
Küçükçekmece’de ayat buluyor. 

zlenen ma alle sıcaklı ını 
özgün bir anlayı  ile bulu turan 
Bizim Ma alle  geleneksel 

ürk mimarisine uygun olarak 
tasarlandı. Bizim Ma alle  er 
ya tan insanın faydalanabilece i 
sosyal ve kültürel tesislerden 
tematik çocuk oyun alanlarına  
sa lık tesislerinden kütüp aneye  
e itim tesislerinden festival 
alanlarına  resm  kurumlardan 
ata sporları merkezine  kent 
müzesinden el sanatları merkezine  
spor tesislerine kadar olan faaliyet 
alanlarıyla  gece gündüz ya ayan 
bir ma alle oluyor.

Bizim Ma alle projesi 
Küçükçekmece Gölü sa ilinde  
yapımı devam eden İstanbul 
Banliyö attına  alkalı Metrosu 
ve Marmaray ula ımına yakınlı ı 
ile benzersiz konumda bulunuyor.

Haber İ L E
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Haber K A M PA N YA

Şimdi al, 2019’da öde
DEV KAMPANYA:

Emlak Konut GYO yüklenicileri 
öncülüğünde, sektörü 

hareketlendirip, ekonomiyi 
canlandıran kampanya 

seferberliklerinden biri daha 
hayata geçirildi.
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Şimdi al, 2019’da öde
G

ayrimenkul sektörü 
sonbaharda yeni bir 
kampanya ile ekonomiyi 
canlandırıyor. 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 KDV 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, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, 
QNB Finansbank ve Vakıf Katılım oldu.

KAMPANYAYA DAHİL PROJELER
Ebruli Ispartakule, Avangart İstanbul, 

Temaşehir Konya, Koordinat Çayyolu, 
Büyükyalı İstanbul, Evora Denizli, Tual 
Bahçekent, Avrupa Konutları Başakşehir, 
Karat 34, Tual Adalar, Sofa Loca, Park Mavera, 
Avrupark, Adım İstanbul, Köy Zekeriyaköy, 
İstMarina, Yeniköy Konakları, Bahçekent 
Flora.

KAMPANYA REKOR KIRDI
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. 1 Şubat’ta başlayıp 2 ay süren kampanya 
kapsamında 2 milyar 801 milyon TL değerinde 394 bin 668 
metrekarelik 2 bin 722 bağımsız bölümün satışı yapılmıştı. 
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Haber K A M PA N YA

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

Esenler Emlak Konutları
2

28 B n TL
 B n 400 TL

89 B n 490 TL
507 B n 0TL
Esenler

KAMPANYAYA 
DAHİL OLAN VE 
UYGUN FİYATA 
KONUT SAHİBİ 

OLABİLECEĞİNİZ 
PROJELERDEN 

BAZILARI…

ESENLER EMLAK KONUTLARI

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

Val debağ Konakları
0

974 B n TL
48 B n 700 TL
4  B n 00 TL

827 B n 900 TL
sküdar

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

Batışeh r
0

404 B n TL
20 B n 200 TL
57 B n 570 TL
2  B n 2 0 TL

Bağcılar

BATIŞEHİR

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

Karat 4
0

09 B n TL
5 B n 450 TL

44 B n 2 TL
249 B n 5 7 TL
Bahçel evler

KARAT 34

VALİDEBAĞ KONAKLARI
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PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

dapark Kayaşeh r
2
545 B n TL
27 B n 250 TL
77 B n 2 TL
440 B n 87 TL
Başakşeh r

Semt Bahçekent

2 7 B n TL
 B n 850 TL
 B n 772 TL

9  B n 77 TL
Esenyurt

dapark Küçükyalı

5  B n TL
25 B n 800 TL
7  B n 5 0 TL
4  B n 70 TL
Maltepe

NİDAPARK KAYAŞEHİR SEMT BAHÇEKENT

NİDAPARK KÜÇÜKYALI

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

Avrupark

4 2 B n TL
2  B n 00 TL

5 B n 8 5 TL
7  B n 5 TL

Başakşeh r

İstMar na
0

754 B n TL
7 B n 700 TL

 B n 00 TL
40 B n TL

Kartal

AVRUPARK

İSTMARİNA
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Haber K A M PA N YA

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

Park Mavera 2

92  B n TL
4  B n 50 TL

 B n 527 TL
745 B n 22 TL
Başakşeh r

Köy

74  B n TL
7 B n 50 TL
05 B n 592 TL

598 B n 57 TL
Sarıyer

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

Tual Adalar

5 B n TL
 B n 750 TL

47 B n 7 7 TL
270 B n 5 2 TL
Kartal

Tual Bahçekent

295 B n TL
4 B n 750 TL

42 B n 7 TL
2 8 B n 2 2 TL
Başakşeh r

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

Koord nat ayyolu

500 B n TL
25 B n TL
7  B n 250 TL
40  B n 750 TL
Ankara

PARK MAVERA-2

TUAL ADALAR

TUAL BAHÇEKENT

KÖY

KOORDİNAT ÇAYYOLU
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PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

PROJE ADI
   P

 
 5 P  

% 15 ARA ÖDEME 
  

LOKASYON

en köy Konakları
2
585 B n TL
29 B n 250 TL
8  B n 2 TL
472 B n 87 TL
Eyüp

Ebrul  spartakule
2
494 B n TL
24 B n 700 TL
70 B n 95 TL
98 B n 905 TL

Avcılar

Evvel Adım

78  B n TL
9 B n 50 TL
 B n 577 TL
2 B n 272 TL

Başakşeh r

Adım İstanbul
2

50 B n TL
2 B n 500 TL

92 B n 25 TL
524 B n 875 TL
Başakşeh r

Sofa Loca

947 B n TL
47 B n 50 TL

4 B n 947 TL
7 4 B n 702 TL
Ankara

Evora Den zl

99 B n 500 TL
9 B n 975 TL
28 B n 428 TL

 B n 9  TL
Den zl

EVVEL İSTANBUL

SOFA LOCA

EBRULİ ISPARTAKULE

ADIM İSTANBUL

YENİKÖY KONAKLARI

EVORA DENİZLİ
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Haber E L E İ Y E K NL İ İ E E E E L EN İ E L N

 e e miz 
mi etimizin tamam n n 
g n ünü et etme

um urba kanı ecep 
ayyip Erdo an  K 

Parti erel önetimler 
Ba kanlı ı’nca 
düzenlenen  ‘Belediye 
Ba kanları İsti are 
ve e erlendirme 

oplantısı’nda konu tu.

B
u yıl altıncısı 
düzenlenen ‘ erel 

önetimler Proje 
arı ması’nın  K 

Partili belediyelerce 
ayata geçirilen 

özgür ve orijinal çalı maların tüm 
ürkiye’ye tanıtılması açısından 

önemine de inen um urba kanı 
Erdo an  ülkede artık 201 ’da 
dördüncü dönemine girecek ve 
esasında 1 ’e kadar götürülebilen 
çok da a köklü bir geçmi i olan bir 

‘ K Parti Belediyecili i’ modelinin 
ortaya çıktı ını ifade etti.

Erdo an  200 ’ten itibaren 
önceki dönemlerle mukayese 
edilemeyecek derecede yüksek bir 
destekle  il genel meclislerindeki 
yüzde 2’lik  büyük e ir 
belediyelerindeki yüzde ’lık  il 
belediyelerindeki yüzde 0’lık oy 
oranıyla K Parti belediyecili inin 
sa neye çıktı ını kaydetti. 

um urba kanı Erdo an  
ilerleyen süreçte yeni bir seçim 
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BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ, 2023 TÜRKİYE’SİNİ 
YİNE BİRLİKTE KURACAK, 2053 VE 2071 TÜRKİYE’SİNİN 
TEMELLERİNİ DE YİNE BİRLİKTE ATACAĞIZ

ve imti anın bulundu una i aret 
ederek  konu masını öyle sürdürdü  
201  seçimlerinde sadece 

cum urba kanlı ı ve milletvekilli i 
de il aynı zamanda belediye 
ba kanlı ı seçiminde de yüzde 0 1 
oya ula mayı ede iyoruz  bu bir 

edeftir. ayet belediyecilik izmet 
i iyse  ki kesinlikle öyledir  K Parti 
belediyelerinin izmet büyüklü ünü 
ve kalitesini di er belediyelerle 
kıyaslamak mümkün de ildir. 

lkemizde bin 7 belediyeden 
’ünün K Parti tarafından 

yönetiliyor olması  bu gerçe in 
belediyemiz veya milletimiz 
tarafından da teyidi anlamına 
geliyor. Gerçekten de tıpkı 

ükümette  tıpkı di er alanlarda 
oldu u gibi belediyecilikte de 
rakiplerimizle de il biz kendi 
kendimizle yarı ıyoruz. yle ki 
kendimizi rakiplerimize göre 
ayarlamaya kalksak  yaptıklarımızın 
yarısına bile ula amayız. ramızda 
o derece büyük bir fark vardır. 

nümüzdeki seçimde çıtayı biraz 
da a yükseltiyoruz  milletimizin 

gönlünde da a fazla yer edinmek 
için de buna uygun bir vizyon ortaya 
koymamız  projeler geli tirmemiz  
ekipler olu turmamız gerekiyor.

Erdo an  belediyecilikten 
ürkiye’nin yönetimine  oradan da 

bölgesel ve küresel bir güç olmaya 
do ru giden bu yolun  do ru bir 
yol oldu unun sayısız tecrübeyle 
görüldü ünü vurgulayarak  unları 
kaydetti  Milletimizle olan güçlü 
ba ımızı  tepeden inme de il de 
tabandan gelen siyaset ikayemize 
borçlu oldu umuz bir gerçektir. 
Belediyecilik dönemimizde 
millete izmet etmenin sadece 
yol yapmaktan  su  kanalizasyon  
ula ım sorunlarını çözmekten ibaret 
olmadı ını  aynı zamanda gönülleri 
de yapmaktan geçti ini ya ayarak 
gördük. İnsan  ta la toprak arasında 
kendini in a eder ama toplumu 
da in a eder. Biz bu anlayı la 
yola çıktı ımız için e irlerle 
birlikte zi niyetleri de de i tirdik. 
İstanbul’da veya ülkemizin er angi 
bir ilinde  ilçesinde verdi imiz 

izmeti  1  yıldır ürkiye’nin 

tamamında atta dünya çapında 
yürütüyoruz.

Erdo an  belediyelerde 
olu turdukları modeli zaman içinde 
yenilenen arkada larının eliyle 
ba arıyla sürdürdüklerini söyledi.

ürkiye’nin 1  yılda çok büyük 
mesafe katetti ini  ekonomide üç 
kat büyüme sa landı ını  seçmen 
sayısının 1 milyondan  milyonun 
üzerine çıktı ını belirten Erdo an  
1  milyon gencin seçmen olarak 
sisteme girdi ini bildirdi.

0 olan seçilme ya ını önce 
2 ’e  sonra da 1 ’e indirdiklerini 
anımsatan Erdo an  Bunu yapan  
bunu ürk demokratik ya amına  
siyasetine sokan parti amdolsun 

K Parti olmu tur ve bu bir tari e 
kayıt dü mektir. Bunu biz ba ardık. 
Gencine güvenemeyen di er siyasi 
partiler  gencine güvenen K 
Parti’yi görmü tür. Biz gençli imize 
güvendik  inandık  inanıyoruz. 

imdi de kalite sorunumuzu 
alletmek suretiyle bunu çok da a 

farklı bir yere in alla  ta ıyaca ız  
diye konu tu. 
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Haber E L E İ Y E K NL İ İ E E E E L EN İ E L N

Bir yandan e rin ve milletin 
günlük i tiyaçlarını kar ılarken 
di er yandan da geçmi in 
i yasını ve gelece in in asını da 
gerçekle tirmek mecburiyetinde 
olduklarını vurgulayan 

um urba kanı Erdo an  e irlerin 
ancak bu ekilde küresel çekim 
merkezleri aline getirilebilece ini 
dile getirdi.

Erdo an  ükümetlerinin 
ayata geçirdi i reformlardaki 

ilkelerinin ‘insanı ya at ki devlet 
ya asın’ anlayı ı oldu una 
de inerek  Belediye ba kanlarımız 
da em e rilerine en güzel  en 
medeni izmetleri vererek geçmi i 
ve gelece iyle e irlerini ya atarak 
aynı yolda ilerlemi lerdir. e re 

ükmeden de il  e re izmet eden 
belediyecilik anlayı ı ve bulundu u 
görevi bir emanet olarak gören 
belediye ba kanları sayesinde bugün 
bulundu umuz noktaya ula tık  
dedi.

um urba kanı Erdo an  ynı 
zamanda birer demokrasi okulu olan 

K Parti belediyeleri  1  emmuz’da 
bu sıfatlarının akkını ziyadesiyle 
vermi lerdir. Kendilerini tebrik 
ediyorum. arbecilerin kar ısına 

em yürekleri ve bedenleriyle em 
de ellerindeki tüm imkanlarıyla 
dikilen belediye ba kanlarımızın  
meclis üyelerimizin  belediye 
çalı anlarımızın er birine ayrı ayrı 
a sım  milletim adına ükranlarımı 

sunuyorum  ifadelerini kullandı.
1  emmuz darbe giri iminin 

ba arısızlı a u ramasında  
belediyelerin milletle verdi i 
destansı mücadelenin çok 
büyük katkısı oldu una dikkati 
çeken Erdo an  sözlerini öyle 
sürdürdü  Büyük ürkiye’yi  güçlü 

ürkiye’yi  202  ürkiye’sini yine 
birlikte kuracak  20  ve 2071 

ürkiye’sinin temellerini de yine 
birlikte ataca ız. nutmayın  
dava kalıcı  isimler ise fanidir. Biz 
kalıcı olana bakacak  sadakatimizi 
davamıza gösterece iz. iyasetçiler 
davalarına verdikleri katkı  millete 
yaptıkları izmet nispetinde 
isimlerini tari e yazdırır veya 
unutulur giderler. K Parti çatısı 
altında ülkemize ve milletimize 

izmet eden bizler isimlerimizi 
tari e yazdırabilmi sek ne 
mutlu bize. ayet imdiye kadar 
bunu ba aramamı sak kimseye 
söyleyecek bir sözümüz de 
olamaz. K Parti’li Belediye 
Ba kanlarımızın tamamının 
isimlerini em e rilerinin 
gönüllerine ve tari e yazdıracak 

izmetler gerçekle tirdi ine 
inanıyorum.

Belediyelerdeki ba arımız 
201  yılında ayata geçecek olan 

um urba kanlı ı ükümet 
istemi’nde istedi imiz neticeyi 

alabilmemizin en ba ta gelen 
artlarından biridir. 201  Mart’ı 

bizim için adeta olmazsa olmazdır. 
Onun için 201  Mart’ında aday 
olacak belediye ba kanlarımız  
u andaki mevcut belediye 

ba kanlarımız 201 ’un Mart’ına 
de il  ede  201 ’un Kasım’ına 
koymalıdır. Belediyelerimiz 

akkında en ufak bir spekülasyona 
fırsat vermeyecek ekilde 
çalı malarımızı yürütmemiz lazım. 
Bütün dedikoduları adeta silba tan 
yapacak gibi bu toplantıyla bir 
miladi adımın atılması gerekti ini 
özellikle ifade etmek istiyorum.  

MİLLETİMİZİN TAMAMIYLA 
KUCAKLAŞMALIYIZ

um urba kanı Erdo an  
bugüne kadar oldu u gibi bundan 
sonra da belediye ba kanlarından 
beklentilerinin belli oldu unu 
aktararak  Bizim belediye 
ba kanlarımız e irlerine yük 
olan de il  e irlerinin yükünü 
omuzlayan  mazeret de il çözüm 
üreten  K Parti’nin yüzünü a artan 

izmetler ortaya koyan ki iler 
olmalıdır. Bugün ürkiye  milletlerin 
tari lerinde belki yüz yılda bir 
ya adıkları kritik bir dönemden 
geçiyor. Bu dönemde yapaca ımız 
terci ler  ayata geçirece imiz 
çalı malar bizden sonraki nesillerin 

ayatını do rudan etkileyecektir.
ayet do ru terci lerde bulunur  

do ru ve güzel i ler yaparsak 20  
ve 2071 ürkiye’si tam da ayal 
etti imiz  ede edi imiz gibi bir 

ürkiye olur. Böylesine kritik bir 
yol ayrımında içbirimizin esabı 
dü ünmeye  nefsimizin pe ine 
takılmaya akkımız bulunmuyor. 

izmet yarı ında en önde de olsak  
en geride de kalsak tüm gücümüzle 

BU DÖNEMDE YAPACAĞIMIZ TERCİHLER, 
HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ ÇALIŞMALAR BİZDEN 
SONRAKİ NESİLLERİN HAYATINI DOĞRUDAN 
ETKİLEYECEKTİR
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ve imkanlarımızla mücadeleye 
devam etmeliyiz  diye konu tu.  

ürkiye’yi ve milleti ilerleyen 
günlerde zorlu bir dönemin 
bekledi ini dile getiren Erdo an  

ürkiye’nin içindeki  bulundu u 
bölgedeki  küresel düzeydeki 
geli melerin  sa lam durmayı  gücü 
arttırmayı gerektirdi ini söyledi.

Erdo an  konu masını öyle 
sürdürdü  azifemizi ba arıyla 
yerine getirdi imiz ölçüde 
milletimizin deste ine maz ar 
oluruz. Ba arısızlı ımızın tek 
neticesi sadece K Parti’nin 
iktidar kaybetmesi olsa  inanın 
bana bu çok küçük bir bedel olur. 

K Parti’nin ba arısızlı ı demek 
ürkiye’nin önündeki çok büyük 

fırsatları kaçırması da a da kötüsü 
elindekileri kaybetmeyle veya 
kaybetme te likesiyle yüz yüze 
kalması demektir. lkemizin 
kaderiyle partimizin kaderinin adeta 
bütünle ti i bir süreçten geçiyoruz  
bunu unutmayın. K Parti 
kazandı ında ürkiye kazanıyor. 

ürkiye kazandı ında K Parti 
kazanıyor. Bunun için milletimizin 
tamamıyla kucakla malıyız. eçimde 
ba arı çıtamız asgari yüzde 0 artı 1 
oy elde etmektir ama asıl ede miz 
milletimizin tamamının gönlünü 
fet etmektir.

TÜRKİYE SİVİLLERİN 
ZARAR GÖRMEMESİ 
POLİTİKASINA SAHİP

um urba kanı Erdo an  
erörle mücadele operasyonlarında 

ülkemize çok büyük imkanlar 
sa layan sila lı insansız ava 
araçlarına yönelik iddialar  bu 
çarpıklı ın en son örne idir. 

erörle mücadele ederken sivillerin 
zarar görmemesine yönelik 

assasiyetimizi erkes gıpta ile 
takip eder ve takdirlerini belirtir. 

ürkiye  bırakınız kendi sınırlarımız 
içindeki operasyonları  sınır ötesi 
operasyonlarında da i sivillerin 
zarar görmemesi politikasından 
taviz vermemi  bir ülkedir. atta bu 
u urda çok kez güvenlik güçlerimizi 
te likeye attı ımız  e itler 
verdi imiz durumlar olmu tur  diye 

konu tu.
Erdo an  tek millet vurgusu 

yaparak  ürk’üyle  Kürt’üyle  
rap’ıyla  az’ıyla  Bo nak’ıyla  
oman’ıyla 0 milyon tek millet 

olunmasını istediklerini söyledi. ‘ ek 
bayrak’ diyen Erdo an  bayra a e  
paçavraları asla kabul etmediklerini 
aktardı.

um urba kanı Erdo an  
belediye ba kanlarının e irlerini 
202  ürkiye’si ede erine 
uygun konuma getirecek projeler  
programlar  yatırımlar için arekete 
geçirmesi gerekti ini belirterek  

adece bununla kalmayıp 20 ’ün  
2071’in e irlerinin planlamasını 
da yapmaya ba lamalıyız. 
İmardan ula ıma  altyapıdan 
sosyal yardımlara kadar er 
alanda ülkemizin ve dünyamızın 
yönelimlerini dikkate alan bir 
yakla ımla kendimize yeni ufuklar 
çizmeliyiz  ifadelerini kullandı. 

e i en ürkiye’nin 0 
yıl öncesinin standartlarıyla 
kucaklanamayaca ını vurgulayan 
Erdo an  rne in 2000 yılı 
nüfus sayımına göre ülkemizin 
nüfusunun yüzde ’i kırsalda 
ya ıyordu. Bugün bir kısmı 
büyük e ir uygulamasının etkisiyle 
de olsa bu oran yüzde  düzeyine 

inmi tir  dü mü tür. Belediyelerin 
yetki alanına giren belde  ilçe ve il 
merkezlerinde yo unla an nüfusun 
i tiyaçları ve talepleri de buna göre 
de i mi tir  artmı tır  çe itlenmi tir. 

anayiden turizme kadar er alanda 
ya anan geli meler ister istemez 
belediyelerimizin görevlerini 
artırıyor  a ırla tırıyor. abii buna 
paralel olarak belediyelerimizin 
kaynaklarında da ciddi artı  
ya andı. 

rne in belediyelere genel 
bütçe gelirlerinden 2002’de 
sadece 7 milyar lira ödenek 
gönderilirken bu rakam geçti imiz 
yıl 2 milyar liranın üzerine 
çıktı. nümüzdeki dönemde 
bu de i im iç üp esiz devam 
edecektir. K Parti olarak di er 

izmet alanları gibi belediyelerde 
de ülkemizi gelece e azırlama 
konusunda tüm dünyaya parmak 
ısırtacak ba arılara imza atmayı 
sürdürece imize inanıyorum. 
200 ’te ‘yerel kalkınma ba lıyor’ 
diyerek ba lattı ımız  200 ’da 
‘marka e irler’  201 ’te ‘büyük 
medeniyet yolunda’ diyerek 
sürdürdü ümüz belediyelerdeki 

izmet yolculu umuzu 201  yılında 
bir üst a amaya çıkartarak in alla  
sürdürece iz  dedi.
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BA BAKAN AN 
İZMİR E 

LU AÇILI  
Ba bakan Binali ıldırım  İzmir’in dü man i galinden 
kurtulu unun . yıl dönümünde  orbalı evlet 

astanesi  elçuk orbalı İ B  attı açılı ı ve 
abuncubeli üneli’nde ‘ ıkgördü öreni’nine katıldı. 

B
a bakan Binali 

ıldırım İzmir’in 
dü man i galinden 
kurtulu  yıl 
dönümünde  
toplu açılı  ve 

temel atma töreni için elçuk 
Meydanı’nda düzenlenen törende 
vatanda lara itap etti. örende 
konu an Ba bakan ıldırım  İ B  
Projesi’nin İzmir’e ait oldu una 
vurgu yaparak  200 ’te K Parti 
tek ba ına i  ba ına geldi inde 
İzmir’de ba lanan lia a’dan 

umaovası’na demiryolu yapım i i 
ortalıkta kalmı  sa ipsiz kalmı  
kaderine terk edilmi  elektrik telleri 
çalınmı  rayları ta ınmı  traversleri 
kırılmı  e rin kuzeyinden güneyine 
bir arabe. K Parti iktidara geldi  
İzmir’de um uriyet alk Partisi  
yerel yönetimde i  ba ında. e 
yapacaktık  İzmir’i o aline mi 
bırakacaktık  Bize yakı ır mıydı  
dedi.
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um urba kanı ecep ayyip 
Erdo an’ın  iyasette izmet olmaz  

izmet millet içindir  vatanda  
içindir  ilkesiyle areket ettiklerini 
anlatan ıldırım  Bu projenin 
toplam maliyetinin yüzde 70’i evlet 

emiryolları bütçesi ile yapıldı 
ama ortaklık yüzde 0 0. Gerçek 
budur. Biz bu detaylara bakmayız  
‘ en yaptın  ben yaptım’ kavgasında 
olmadık. Kim yaparsa yapsın  
ta  üstüne ta  koyanın ba ımız  
gözümüz üstünde yeri var  diye 
konu tu. 

VATMAN KOLTUĞUNA 
OTURDU

çılı ın ardından İ B ’a 
binen Ba bakan ıldırım  vatman 
koltu una da oturdu. Ba bakan 

ıldırım  lla  ayırlı u urlu 
etsin. elametle kazasız belasız 
yolculuk yapsın. Bu izmetin 
kazandırılmasında eme i 
geçen bütün arkada larımı 
tebrik ediyorum. İzmirimize  

em erilerimize ayırlı olsun  dedi.

SAĞLIĞIN ÖNEMİNİ 
AK PARTİ BİLİR

İzmir’deki programları 
kapsamında orbalı evlet 

astanesi’nin de açılı ını 
gerçekle tiren Ba bakan ıldırım  
2002’de ürkiye’de ambulans sayısı 

sadece 1  ambulans. imdi ise  
bin ambulans var. a lı ın önemini 

K Parti bilir. Otel konforunda 
astanelerimiz yapılıyor.  tane e ir 
astanemiz bitti  da a 2  tane e ir 
astanesi olacak. Oteli  lokantası 

adeta bir külliye. angi derdiniz 
varsa epsini alledip çıkıyorsunuz  
diye konu tu. 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 
PROGRAMI

a lıkta önü üm 
Programı kapsamında bütün 
sa lık kurulu larını tek çatıda 
topladıklarını belirten ıldırım  

a lıkta dönü üm programıyla 
bütün astaneleri bir araya topladık. 

7 milyon sigortalının astanelerden 
izmet almasına imkan sa ladık. 

Bütün astanelerimizde asta 
akları birimleri koyduk. 
olsuzlu u  sa tecili i ortadan 

kaldırdık. ata a ba ımlı 
astalarımızın bakımlarının evde  

ev ortamında yapılması  astanede 
kalma süresinin azaltılması amacıyla 
evde sa lık uygulamasına ba ladık. 

ürkiye’de ba layan büyük sa lık 
de i im ve dönü ümünden İzmir de 
payını alıyor  ifadelerini kullandı.

SON 15 YILDA 
103 SAĞLIK TESİSİ

on 1  yıl içerisinde 10  tane 

sa lık tesisi yaptıklarını atırlatan 
Ba bakan ıldırım  Bu kapsamda 
200 ’dan beri ödedi imiz para 

70 trilyon. İn aatı devam eden 
astaneler buna da il de il. 

2 0 yatak var 1 0 yatak faal. 
100 yatak da a gelecek. Buraya 
gelirken belediye ba kanımız  
milletvekilimiz dedi ki  ‘Burada 
doktor eksik  em ire eksik  
personel eksik’ Buranın doktor 
i tiyacını kar ılayaca ız. a lık 
personeli i tiyacını takviye edece iz. 

u astanede  poliklinik var. 
yle eskisi gibi bir odada 10 

tane asta yok. En fazla 2 yatak. 
Bazıları tek yatak. efakatçi yata ı 
da var. cil servis 2  yatak. eni 
do an yo un bakım sayısı ise . 

astaneye bugüne kadar 70 milyon 
lira para arcandı. Bugün K 
Parti ürkiye’de ilçelere bile tam 
te ekküllü astane kuruyor. İllerimiz 
artık dev e ir astanelerimizle 
bulu uyor. a lıkta sessiz devrim i te 
budur. atanda  devletin aya ına 
gitmiyor. izmet aya ınıza geliyor. 
İlk günkü eyecanla İzmir’e izmet 
getirmeye devam edece iz  dedi.

Ba bakan Binali ıldırım  
İzmir’in kurtulu  gününde  
yeni stadyumun da temelini attı. 
Kar ıyaka  lsancak ve Göztepe 
stadyumlarının temel atma törenine 
katılarak burada da bir konu ma 
gerçekle tirdi.

İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ 
MESAFE 15 DAKİKAYA 

İNİYOR
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SABUNCUBELİ TÜNELİ’NDE 
İLK IŞIK GÖRÜLDÜ

İzmir Manisa arasını 1  
dakikaya indirecek olan abuncubeli 

üneli’nde ilk ı ık  Ba bakan 
Binali ıldırım’ın katıldı ı 
törenle son delme i leminin 
gerçekle tirilmesinin ardından 
göründü. 

 Eylül 2011 tari inde yapımına 
ba lanan ancak yüklenici rmanın 

 Kasım 201  tari inde i as 
etmesi sebebiyle in aatı duran 
ve yakla ık 10 ay sonra yeniden 
i aleye çıkılarak  çalı maların 
kaldı ı yerden devam etti i 

abuncubeli üneli’nde son a amaya 
gelindi. ürekli ya anan tra k 
kazalarıyla gündemden dü meyen 

abuncubeli’nde yapılan tünel 
sayesinde artık güvenli yolculu un 
yanı sıra İzmir Manisa arası 
ula ımda 1  dakikaya dü ecek.

abuncubeli üneli’nde ‘ ık 
Gördü’ töreni  Ba bakan Binali 

ıldırım’ın katılımıyla  Manisa’nın 
dü man i galinden kurtulu  günü 

olan  Eylül’ü  İzmir’in kurtulu  
günü olan  Eylül’e ba layan gece 
yapıldı. Manisa tarafından tünele 
giren Ba bakan Binali ıldırım  
burada i çiler tarafından kar ılandı. 

örende azırlanan i  makinesini 
kullanan ıldırım’ın son delme 
i lemini gerçekle tirmesinin 
ardından abuncubeli üneli’nde ilk 
ı ık göründü.

ünelin di er tarafında bulunan 
i çiler  ellerinde ürk bayra ı ve 
alkı larla Ba bakan ıldırım’ı 
kar ıladı. İ çiler  ürk bayra ını 

ıldırım’a takdim ettikten sonra 
atıra foto rafı çektirdi. ünel 

içerisinde konu an Ba bakan 
ıldırım   Bu projeye Eylül 2011 

yılında ba ladık. O zaman yap i let
devret planlamı tık ancak yüklenici 

rma i in içinden çıkamayınca iptal 
ettik  kendi imkanlarımızla yapmaya 
karar verdik. nümüzdeki emmuz 
ayının 1’inde  201 ’de tamamen 
bitirilmi  olacak. 

Bugün İzmir’den Manisa’ya 
yakla ık 0 bin araç geçiyor. 

abuncubeli virajlarında kı  
artlarında burada olan kazalar  can 

kayıpları  zaman kayıpları  fazladan 
yakıtlar bu tünellerle birlikte 
tamamen ortadan kalkmı  olacak. 
Manisa büyümeye devam ediyor. 
İzmir büyümeye devam ediyor. 
İki kom u il arasındaki mesafe 

abuncubeli tünelleriyle birlikte 
iyice kısalıyor. 1  dakika içerisinde 
İzmir’den Manisa’ya  Manisa’dan 
İzmir’e gitmek mümkün olacak. 

Bu Manisa ve İzmir’in ayali 
ve rüyası olan bir projeydi. Biz bu 
projeye ba ladı ımızda bizimle 
dalga geçtiler. Bunlar da seçime 
yönelik  göz boyamaya yönelik bir i  
diye maalesef bunu da kullanmaya 
kalktılar. ncak onların bilmedi i 
bir ey vardı. K Parti iktidarı 
söyledi ini yapar  yapmayaca ı 

içbir eyin de sözünü vermez. 
‘  İzmir  Proje’ ile 2011 genel 
seçimlerinden önce ba lattı ımız 
bu projeler serisine abuncubeli’ni 
da il etmenin mutlulu unu 
ya ıyoruz  dedi. 
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Kocaeli’nin sanayi 
otan i e i ma a a at r  

la tırma enizcilik ve aberle me Bakanı met rslan  Kocaeli anayi 
Odası’nın Eylül ayı meclis toplantısına katıldı.

K
ocaeli anayi 
Odası’nın meclis 
toplantısı gerçekle ti. 
Kocaeli anayi Odası 
K O  Ba kanı y an 

eytino lu’nun ev sa ipli ini yaptı ı 
toplantıya Bakan rslan’ın yanı 
sıra Kocaeli alisi üseyin ksoy  
Kocaeli Büyük e ir Belediye Genel 

ekreteri İl an Bayram  il protokolü 
ve sanayiciler katıldı. oplantıda 
konu an Bakan rslan  1  yılda 2.  
milyar dolardan  milyar dolar dı  
ticaret acmi yakalayan Kocaeli  
202  ede erinde yüz milyarlarca 
dolar yakalayamazsa ülkemiz 

ede erini yakalayamaz  ifadelerini 
kullandı.

SANAYİCİLER TAŞIN ALTINA 
ELİNİ KOYSUN

Kocaeli’nin ula ım a ının 
ortasında önemli bir konumda 
olmasının avantajından ba seden 
Bakan rslan  İstanbul’dan sonra 
yabancı sermayeli ve büyük ölçekli 
i letmelerin ço unlu u Kocaeli’de  
kaldı ki sadece yabancı sermaye 
de il... anayi rmalarının yüzde 
10’dan fazla oldu unu biliyoruz. 

engiz opel avalimanı’nın 
i letmeye açılmı  olması ile u anda 
sadece aftada  gün rabzon’a uçu  
var. aman zaman carter seferleri 

olmak üzere yurt dı ına uçu lar 
var. Biz de avayolu irketleriyle 
konu uyoruz. ‘ ütfen bu sayıyı 
arttırın. adece rabzon’a de il 
ba ka yerlere de arttırın’ diyoruz. 
Ordu Giresun olabilir  amsun 
olabilir. İn alla  yakın zamanda 

ize rtvin bitecek. Bu konuda 
biz de sizler de çalı aca ız. ütfen 
sanayiciler de ta ın altına elini 
koysun. En azından sizler de gidip 
bu konuda destek verebilece inizi 
kendilerine iletin  diye konu tu.

tıl limanlar düzenlenmeli
Mevcut limanların atıl olan 

kapasitelerinin düzenlenmesi 
gerekti ini dile getiren Bakan 

rslan  Kocaeli’de yaptı ımız er 
bir yatırımın Kocaeli’nin  ülkemizin 
sanayisinin ve büyümesi açısından 
da geri dönü ünün çok ızlı 

oldu unu da biliyoruz. Kocaeli’de 
yılda 0 milyon ton yük elleçleniyor. 
Bunun çok da a fazla artması lazım. 
Buna ba lı olarak da limanların 
çok da a modern ale getirilmesini 
önemsiyoruz. ünkü limanların 
büyütülmesiyle ilgili talep geliyor ama 
çok atıl kapasite var. 

Bunların belli bir orana gelmesi 
ve özellikle modernle tirmeye yönelik 
çalı malar yönünde er türlü deste i 
veriyoruz. ermeye de devam edece iz 
çünkü biliyoruz ki 1  yılda 2.  milyar 
dolardan  milyar dolar dı  ticaret 

acmi yakalayan Kocaeli  202  
ede erinde yüz milyarlarca  sadece 

100 de il  200 2 0 milyar dı  ticaret 
acminden ba sediyoruz  in alla  

onu yakalayacak. ünkü Kocaeli bunu 
yakalayamazsa ülkemiz ede erini 
yakalayamaz  ifadelerini kullandı.

Kocael  Sanay  Odası’nda 
sanay c lerle buluşan Ulaştırma 

Den zc l k ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, 4 

yılda 2.4 m lyar dolardan 59 
m lyar dolar dış t caret hacm  

yakalayan Kocael , 202  
hede er nde yüz m lyarlarca 
dolar yakalayamazsa ülkem z 

hede er n  yakalayamaz  ded . 

3 ede eri
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Haber YAT I R I M

Türk 
Futboluna 
büyük 
at r m

on yıllarda birbiri 
ardına izmete giren 
ve yeni temeli atılan 
stadyumlarla birlikte 

ürk futbolu artık da a 
modern oynanıyor.

A
k Parti iktidarı 
döneminde er 
alanda gerçekle en 
kamu yatırımları  
sosyal ayattan 
spora  e itimden 

sa lık sektörüne kadar geni  bir 
yelpazede yenilenmeyi sa ladı. 

zellikle de son yıllarda birbiri 
ardına izmete giren ve yeni temeli 
atılan stadyumlarla birlikte ürk 
futbolunda artık oyun da a modern 
oynanıyor. 

201  yılından bu yana 
ürkiye’nin 2  kentinde planlanan 

2  stadyumun en az 20’si izmete 
açılırken  Eylül ayı içinde ükümet 

bu alanda da ız kesmedi. Ba bakan 
Binalı ıldırım  İzmir’de lsancak  
Göztepe ve Kar ıyaka statları için 
dü meye bastı. ç stat toplam 00 
milyon liraya mal olacak.

ltay  Göztepe ve Kar ıyaka 
takımları için yapılan  stadyumun 
temelini atan Ba bakan ıldırım  

ürk futboluna izmet edecek  

stadın ilk kazmasını vurduklarını 
belirterek  İzmir takımları o 
anlı anlı geçmi  yıllarını tekrar 
ya atacak  yorumunu yaptı. 

zlemle beklenen bu statların  
bugüne kolaylıkla gelmedi ini 
anlatan Ba bakan ıldırım unları 
söyledi  ürlü türlü engellerle 
kar ıla tık. Engel  engel  engel 
ve ni ayet bütün engelleri bütün 
ma kemeleri allederek bugünlere 
geldik. İzmir’de i  yapıyoruz ama 
gelin bir de bize sorun. İzmir’e çivi 
çakmayanlar yapılan izmetlere 
engel olmaktan geri durmuyor. k 
Parti ükümetleri 0 ilde oldu u 
gibi İzmir’in gençlerine de büyük 

izmetler verdi. Bugün İzmir’de 
futbola gönül verenler için önemli 
tari i bir gün.  

Kentte 201 ’te maçlara kapatılıp 
201 ’te yıkılan lsancak tadı’nın 
2  isan’da yapılan yenileme 
i alesini .  milyon ’ye  
Göztepe tadı’nın 1  aziran’daki 
i alesi 21 .  milyon  Kar ıyaka 

tadı’nın 1  aziran’daki 

aş a an nalı ıl ırım
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M A L A T Y A ’ Y A  K A Y I S I 
E K L İ N E  A U M

alatya’ya Gençlik ve Spor Bakanlı ı ile Toplu 
onut daresi T  Başkanlı ı işbirli inde yapılan, 

iç ve dış cephesinde kayısıyı andıran ob e ve 
renklerin kullanıldı ı 7 bin 44 seyirci kapasiteli 

eni alatya Stadı kapılarını bu sezonda açtı. 
Stadyumda, restoran, kafeteryalar, P salonları, 

televizyon yayınlarının yapılaca ı bölümler, basın 
bölümü, kapalı otoparklar, seyirci ve sporcu girişi 
gibi alanlar en uygun şekilde tasarlandı. eşitli 

sosyal donatı mekanlarının yanı sıra mimari olarak 
engellilerin de rahatça kullanabilece i, engelli ve 
refakatçi koltu unun da bulunaca ı şekilde inşa 
edilen stat etrafında 71’i kapalı, toplam bin 31  
araçlık otopark yer alıyor. çılışı umhurbaşkanı 
ecep Tayyip rdo an tarafından gerçekleştirilen 
ve Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan 

stat, 1 0 milyon TL’ye mal oldu.  alatya’ya 
umhurbaşkanlı ı döneminde dördüncü kez 

geldi ini hatırlatan umhurbaşkanı rdo an, stat 
tribünlerinin doldurulması için ça rıda bulundu. 
rdo an, Bu stadyum alatya’ya yakışan bir eser 

oldu  dedi.

İZMİR’DE ALSANCAK, 
GÖZTEPE VE KARŞIYAKA 
STATLARI İÇİN DÜĞMEYE 
BASILDI. ÜÇ STAT 
TOPLAM 400 MİLYON 
LİRAYA MAL OLACAK

ikmal i alesi 2 milyon ’ye 
tamamlanmı tı. 1  bin 70 seyirci 
kapasiteli olan Kar ıyaka tadı ile 
1  bin kapasiteli lsancak tadı’nın 

0 gün içinde  20 bin  kapasiteye 
sa ip Göztepe tadı’nın 700 günde 
bitirilmesi planlanıyor. 

lsancak stadyumu Gençlik 
ve por Bakanlı ı  Göztepe ve 
Kar ıyaka stadyumları da OKİ 
ve Bakanlık i birli i ile yapılıyor. 

 stadın maliyeti 00 milyon  
olarak esaplanıyor. lsancak 1  
bin  Göztepe 20 bin  Kar ıyaka 1  
bin seyirci kapasitesi olacak. 

tadyumların temel atma 
törenlerine tek tek ba lanan 

ıldırım  stadyumların bitirilece i 
tari lere ili kin söz aldı. ltay’ın 
kullanaca ı lsancak stadyumuna 
ba lanan ıldırım  Mayıs geç  
201  Ocak’a bitirelim. 201  ikinci 
sezonu bu statta oynayacak ekilde 

azırlıkları yapalım  dedi. Göztepe 
ba lantısında da ıldırım  201  
sezonunda yani a ustos sonu azır 
olacakmı . Biz bunu lsancak gibi 
yapalım  bu geç kalırsa olmaz. ynı 
olsun  dedi. Kar ıyaka stadının da 1  

ralık 201 ’de yani ‘Kar ıyakalılar 
Günü’nde açılmasının planlandı ını 
ö renen ıldırım  20 ralık olsun 
da bari benim do um günüm olsun  
diyerek esprili bir ekilde kar ılık 
verdi.

KARAMAN’DA ÇALIŞMA 
BAŞLADI

te yandan Karaman Belediyesi 
ve Gençlik por Bakanlı ı’nın 
ortakla a yürüttü ü bir projeyle 
Kırba ı mevkisine yapılacak 
olan Karaman e ir tadyumu 
Projesi’nde çalı malar ba ladı. 

a ip oldu u modern görünümü 
ve fonksiyonları ile Karaman’ın 
çe resini de i tirecek dev 
projelerden birisi olan Karaman 

e ir tadyumu Projesi  bu yıl 
ürkiye’de i alesi yapılan ve 

yapımına ba lanan ilk stadyum 
projesi oldu. Proje yakla ık 100 
Milyonluk bir yatırım. 7 bin 
metrekare alan üzerine in a 
edilecek olan stadyum içerisinde 
futbol sa asının yanı sıra  bireysel 

sporların yapılabilece i salonlar  
antrenman sa aları  alı veri  
merkezleri  toplantı ve seminerlerin 
yapılabilece i salonlar bulunacak.

 Bu arada nkara Büyük e ir 
Belediye Ba kanı Meli  Gökçek de  
Eryaman’daki yeni stadın ligin ikinci 
yarısına yeti tirilmesi için talimat 
verdi. nkara Büyük e ir Belediyesi 
tarafından Eryaman’da E  
standartlarına uygun olarak yapımı 
sürdürülen 22 bin ki ilik stadyumun 
1  Ocak 201  tari ine yeti tirilmesi 
planlanıyor.

E  standartlarına 
uygun olarak in a edilen stadın 
tamamlanmasıyla  nkara’ya dev 
bir tesis kazandırmı  olacaklarını 
belirten Ba kan Gökçek  stadyumun  
pek çok özelli iyle nkara’da ilk 
olaca ını söyledi. Ba kan Gökçek  

tat  son derece modern olacak. 7 
bin 1 0 metrekare oyun sa ası ve 

 bin 1  metrekare ye il çim alan 
üzerine  içinde çim avalandırma 
sistemi  çim ısıtma sistemi ve 
sulama sistemi bulunan ibrit çim 
kullanılacak. Bununla ilgili detaylı 
proje çalı ması tamamlandı ve 
malzemeler seçildi. tat  nkara’da 

ibrit çim kulllanılan ilk stat olacak  
diye konu tu. 

araman r ta umu alat a a ısı ta ı

Gö t  ta ı

lsan a  ta ı

arşı a a ta ı
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Haber ENER J İ

Geleceğin şehirleri 
led ile aydınlanıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı: 2020 yılına kadar sokak 
aydınlatma lambalarının yüzde 75’i akıllı led armatürlerden oluşacak ve böylece 
yıllık 600 milyon TL tasarruf sağlanacak.

D
ünyada 25’ten 
fazla kentin 2025 
yılına kadar 
akıllı şehirlere 
dönüşmesi 
planlandı. Akıllı 

şehirlerde akıllı aydınlatmalar yer 
alacak. Bu sayede, mevcut sokak 
aydınlatma sisteminin yıllık 1,2 
milyar liralık maliyeti yüzde 40-50 
arasında azalarak, 500 milyon lira 
gibi bir maliyete düşecek.

KAĞITHANE’DE LED 
AYDINLATMA

Kâğıthane’deki Cendere 
yolu akıllı led aydınlatmalarla 
donatılarak değişimin İstanbul’daki 
örneği oldu. Projede belirlenen bir 

yoldan geçen araç sayısı ve araç 
hızına bağlı olarak aydınlatmanın 
nasıl olması gerektiğine karar veren 
bir otomasyon sistemi de bulunuyor. 
Sistem hem trafi kte güvenliği hem 
de enerjide tasarrufu amaçlıyor. 
2.5 milyar doların üzerinde iş 
hacmine sahip aydınlatma pazarının 
akıllı şehir projeleri ile daha hızlı 
büyüyeceğini ve Endüstri 4.0 
sayesinde gelişimini sürdüreceği 
öngörülüyor. 

PHİLİPS’TEN BEŞ YILLIK 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
PROGRAMI

Küresel enerji kullanımının 
yaklaşık yüzde 40’ının binalarda 
gerçekleşiyor. Mevcut bina 

aydınlatmalarının yenilenmesi 
ve yeni bina teknolojileri yoluyla 
enerji verimliliği sağlanabiliyor 
ve böylece emisyon azaltılıyor. Bu 
doğrultuda Philips Aydınlatma, 
The Climate Group ve World 
Green Building Council ile bir 
araya gelerek 2020 yılına kadar 
tüm yeni binalarda, 2030 yılına 
kadar tüm mevcut binalarda 
LED aydınlatmaya geçilmesine 
yönelik bir ortak eylem çağrısında 
bulunmuştu.

Philips Aydınlatma (Euronext 
Amsterdam: LIGHT), ‘Brighter 
Lives, Better World’ (Daha Aydınlık 
Yaşamlar, Daha İyi Bir Dünya) 
adlı beş yıllık sürdürülebilirlik 
programını 2017 yılında başlattı. 
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AYDINLATMA TÜRK 
MİLLİ KOMİTESİ 

TARAFINDAN BU YIL 
11’İNCİSİ DÜZENLENEN 

ULUSAL AYDINLATMA 
KONGRESİ’NDE 

AYDINLATMADA AKILLI 
TEKNOLOJİLER 21-22 

EYLÜL’DE TANITILDI

TELEFONLARDAN KONTROL EDİLEBİLİYOR
Akıllı şehir projeleri başladığından itibaren led altyapısı şehirlerdeki, evlerdeki ve 
iş yerlerindeki hayat kalitesini yükseltiyor. Birçok akıllı ev projesinde ledlerin tüm 
fonksiyonları akıllı telefonlarla kontrol edilebiliyor, açık unutulmalara karşı tek 
dokunuş ile kapatılabiliyor. 

AKILLI AYDINLATMA PAZARI BÜYÜYOR
Transparency Market Research firmasının pazar raporuna göre küresel 
akıllı aydınlatma pazarı 2013 yılında 21 milyar dolar seviyesindeydi. 
2014’ten 2020’ye kadar yüzde 15.9’lık bileşik bir yıllık büyüme oranıyla 
2020’de 56.62 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Brighter Lives, Better World 
programının temelinde, Philips 
Aydınlatma’nın insanların sağlık, 
güvenlik ve üretkenliklerini artıran 
kaliteli aydınlatma çözümleri 
yaratma tutkusu yer alıyor. Şirket, 
müşterilerin elektrik kullanımını 
yüzde 80’e kadar azaltmalarını ve 
daha iyi bir dünyanın yaratılmasına 
katkıda bulunmalarını sağlayan 
enerji tasarrufl u LED ve bağlantılı 
aydınlatma sistemlerine geçişi 
hızlandırıyor. Programda yer 
alan başlıca 2020 yılı taahhütleri 
arasında aşağıdakiler yer alıyor:
• Sürdürülebilir gelir: Cironun 

yüzde 80’inin çevresel ve 
toplumsal açıdan faydalı ürün, 
sistem ve hizmetlerden oluşması.

• Sürdürülebilir operasyonlar: 
yüzde 100 karbon nötr 
operasyonlar ve yüzde 100 
yenilenebilir elektriğe geçişin 
sağlanması.



30 E M L A K  K O N U T
E K İ M  2 0 1 7

Haber N L İ

Kira  e at  on t ar a 
Tür i e nin i  şam i on ar

G  aş anı 
r  ulla  t n

Türkiye genelinde konut 
yatları yüzde 0. 2 

oranında yükseldi  en 
çok artı  yüzde 2.0  ile 

ankırı’da ya andı.

‘R
EIDIN-
GYODER Yeni 
Konut iyat 
Endeksi’ ve 
‘ E  Emlak 

Endeksi’ ustos ayı sonuçları 
açıklandı. ‘ E G O E  

eni Konut iyat Endeksi’ne göre  
ustos ayı yat artı ı  bir önceki 

aya göre yüzde 0. 0  geçen yılın 
aynı dönemine göre ise yüzde .1  
oranında gerçekle ti. atı larda 
banka kredisi kullanım oranının 
yüzde 2  pe inatın yüzde 22  
senet kullanım oranının yüzde 

 oldu u ustos ayında  stok 
erime ızı yüzde .1 olarak 
gerçekle ti. 

ürkiye genelinde  ili 
kapsayan ‘ E  Emlak Endeksi’ 

ustos ayı sonuçlarına göre ise 
konut yatlarında  bir önceki aya 
göre yüzde 0. 2 oranında artı  
ya andı. ustos ayında konut 
satı  yatlarının en fazla yükseldi i 
e ir yüzde 2.0  ile ankırı  aylık 

kiraların en çok yükseldi i e ir de 
yüzde 2.  ile Bursa oldu. 

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut 
iyat Endeksi’ 2017 yılı ustos 

ayı sonuçlarını de erlendiren 
G O E  Ba kanı r. eyzulla  

etgin  Markalı konut projelerinden 
konut satın alan tüketiciler  önceki 
aylarda oldu u gibi ustos ayında 
da  pe inat  senet ve banka kredisi 
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Y  art şta i  ra a 
Ba e ir ge i or

seçeneklerinden en fazla senet 
kullanımını terci  etti. ustos’ta 
pe inatın yüzde 22  banka kredisinin 
yüzde 2  senet kullanımının ise  
puan gerilemesine ra men yüzde 

 oranında gerçekle mesi  proje 
geli tiricilerin ayata geçirdi i 
ödeme seçenekleri ve kampanyaların 
etkisinin alen sürdü ünü 
gösteriyor  diye konu tu.

REIDIN-GYODER Yeni Konut 
iyat Endeksi’nde  ustos ayında 

bir önceki aya göre yüzde 0. 0 
oranında artı  gerçekle irken  geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde .1   
ve endeksin ba langıç dönemi olan 
2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 
7 . 0 oranında artı  ya andı. 

ustos ayında İstanbul sya 
yakasında yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde 0.71 oranında  
İstanbul vrupa yakasında yer alan 
markalı konut projelerinde yüzde 
0.2  oranında yat artı ı oldu. 

Endeksin ba langıç dönemine 
göre ise İstanbul sya yakasındaki 
projeler vrupa yakasına kıyasla 
11.   puan fazla artı  gösterdi. Konut 
satı ında senet kullanımı oranı  
puan geriledi. ustos ayında yeni 
konut satı larında pe inat kullanım 
oranı emmuz ayına göre 2 puan 
artarak yüzde 22  senet kullanım 
oranı da  puan gerileyerek yüzde 

 olarak gerçekle ti. Banka kredisi 
kullanım oranı ise 2 puan artarak 
yüzde 2’ye çıktı. 

STOK ERİME HIZI ARTTI: 
YÜZDE 3.1

ustos ayında satı ı 
gerçekle tirilen konutların yüzde 
2 ’i bitmi  yüzde 7 ’i ise bitmemi  
konut stoklarından olu tu. emmuz 
ayına göre stok erime ızı  adet bazlı 
yüzde .1  metrekare bazlı ise yüzde 

.0 oranında gerçekle ti. 

BÜYÜK ALANLARA SAHİP 
KONUTLARIN SATIŞINDA 
YÜKSELİŞ VAR

Bir önceki aya göre  1 1 konut 
tipi satı ının yüzde 0. 7 oranında 
arttı ı ustos ayında  2 1 konut 
tipinde yüzde 0.22  1 konut 
tipinde yüzde 0.17 ve 1 konut 

tipinde yüzde 0.7  oranında 
artı  ya andı. 1 7  metrekare 
büyüklü e sa ip konutlarda 
yüzde 0. 2 oranında artı  ya anan 

ustos ayında  7 100 metrekare 
büyüklü e sa ip konutlarda yüzde 
0.12 oranında  101 12  metrekare 
büyüklü e sa ip konutlarda yüzde 
0.22  12 1 0 metrekare büyüklü e 
sa ip konutlarda yüzde 0.  1 1 
metrekare ve da a büyük alana 
sa ip konutlarda yüzde 0.  
oranında artı  görüldü. 

YABANCILARA SATIŞ ORANI 
YÜZDE 6

Markalı konut projelerinde 
gerçekle tirilen satı ların yüzde ’lık 
oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. 

erci  noktasında a ırlıklı olarak 

 2 1 özellikteki konutların 
öne çıktı ı gözlendi. on  aylık 
ortalamanın yüzde  oldu u yabancı 
yatırımcılara satı lar  isan ve 
Mayıs’ta yüzde  aziran’da yüzde 

 ve emmuz’da yüzde  olarak 
gerçekle mi ti. 

E  Emlak Endeksi 
sonuçlarına göre  ustos ayında  
bir önceki aya göre yüzde 0. 2 
oranında ve geçen yılın aynı 
dönemine göre ise yüzde 10.  
oranında artı  gerçekle ti.

ustos ayında metrekare ba ına 
konut satı  yatları yüzde 2.0  
oranında artan ankırı  yatların 
en çok yükseldi i e ir oldu. ynı 
dönem içerisinde konut satı  

yatlarının en çok azaldı ı e ir ise 
yüzde 0. 2 oranı ile Mardin oldu. 

ıllık artı  oranları 
de erlendirildi inde  ustos 
ayında satılık konut yatlarının 
en çok yükseldi i ilk  il  Balıkesir 

2 . 2  Bursa 2 .10  
anakkale 22.  ekirda  

21.01  Ordu 20. 1  oldu.
ürkiye Kiralık Konut iyat 

Endeksi’nde ise bir önceki aya 
göre yüzde 0.  ve geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde .1  oranında 
artı  gerçekle ti. Metrekare ba ına 
konut kira de erleri yüzde 2.  
oranında artan Bursa  ustos 
ayında kiraların en çok yükseldi i 

e ir oldu. ynı dönem içerisinde 
konut kira de erlerinin en çok 
azaldı ı e ir ise yüzde 0.71 oranı ile 
Karabük oldu. 

Kiralık konut yatlarının yıllık 
bazda en çok yükseldi i e irler  

ydın 21.2  Balıkesir 21.0  
ozgat 20. 2  ekirda  1 .27  ve 

Kırklareli 1 . 2  oldu.
mortisman süresi bakımından  

satın alınan evlerin kiraya 
verildi inde alı  yatını en kısa 
sürede kar ılayabildi i illerin 
ba ında  ustos ayı itibarıyla 

ydın  an ve Bilecik geldi. 



32 E M L A K  K O N U T
E K İ M  2 0 1 7

Haber ÜRET IM

Türkiye’den 
‘Çelik’ Gibi Artış
Türkiye ilk 7 ayda, ham çelik üretimindeki yüzde 
13,6 artış ile üretimini en fazla artıran ülke oldu. 
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ürkiye’de am 
çelik üretimi 2017 

emmuz ayında 
yüzde 27 ’lik bir 
büyüme gösterdi. 
Ocak emmuz 
dönemindeki 
üretim ise  201  
yılının aynı 
dönemine kıyasla 
yüzde 1  artı la 

21  milyon tona ula tı ve dünyada 
üretimini en fazla artıran ülke oldu.

 ürkiye elik reticileri 
erne i tarafından yapılan 

açıklamaya göre 2017 emmuz 
ayında ürkiye’nin am çelik 
üretimi yüzde 27 ’lik bir büyüme 
gösterdi. çıklamada ayrıca Ocak

emmuz dönemindeki üretimin ise  
201  yılının aynı dönemine kıyasla 
yüzde 1  artı la 21  milyon tona 
ula tı ı belirtti.

çıklamanın devamında ise  
Bu yılın Ocak aziran döneminde 

yüzde 7 dü ü  gösteren ni ai 
mamul çelik tüketimi  emmuz 
ayında 201  yılının aynı ayına 
nispetle yüzde 21  arttı. Böylece 
Ocak  emmuz dönemine ait ni ai 
mamul çelik tüketimi  emmuz 
ayındaki yüksek oranlı artı ın 
etkisiyle yakla ık  puanlık iyile me 
ile Ocak emmuz döneminde 1  
milyon ton olarak gerçekle ti  
denildi. 

ÇİN’DE ÜRETİM ARTIŞI 
YÜZDE 5.1

çıklamada dünya çelik 
üretiminden de ba sedildi. 2017 
yılı emmuz ayında  ünya elik 

erne i orldsteel  tarafından 
açıklanan verilere göre  dünya am 
çelik üretiminin geçti imiz yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde  oranında 
artı la 1 2 milyon ton ve yılın ilk 
yedi aylık döneminde ise  yüzde  
artı la  77  milyon ton seviyesinde 
gerçekle ti i belirtildi. 

emmuz ayında yüzde 10  
artı la 7  milyon ton am çelik 
üretimi gerçekle tiren in  yılın 
ilk yedi aylık döneminde yüzde 1 
oranında artı la  1  milyon ton 

am çelik üretti. Ocak emmuz 
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döneminde  B ’nin am çelik 
üretimi yüzde 2 1 oranında artarken  
en büyük 10 çelik üreticisi arasında  
en fazla artı  ise yüzde 27  ile 

ürkiye’de gerçekle ti. 

BREZİLYA TÜRKİYE’NİN 
YAKIN TAKİPÇİSİ

Geçen ayın en yüksek artı  
oranına sa ip olan Brezilya  ilk 
yedi aylık dönemde  yüzde 10  ile 
üretimini en fazla artıran ikinci ülke 
oldu. ünya elik erne i verilerine 
göre  ürkiye ile yakın takipçisi olan 
Brezilya arasındaki fark 2 milyon 
tona çıktı ve ‘ ürkiye . sıradaki 
yerini sa lamla tırdı’ eklinde ifade 
edildi.

 
ÇELİK İHRACATI VE İTHALATI 
ARTTI 

te yandan çelik i racatının 
emmuz ayında yüzde  artı la 1 

milyon 2  bin ton  de er yönünden 
yüzde 2  artı la  milyon dolar 
oldu u belirtildi. Ocak emmuz 
döneminde ise i racat 201  yılının 
aynı dönemine kıyasla miktar 
itibarıyla yüzde 1  artı la 11 milyon 
1 1 bin ton  de er itibarıyla yüzde 
27  artı la 7 milyar 77 milyon 
dolar olarak gerçekle ti. emmuz 
ayında it alat miktar yönünden 
yüzde 1 7 artı la 1 milyon 22 
milyon ton  de er yönünden yüzde 

2  artı la 1 milyar 1  milyon 
dolar oldu. emmuz ayındaki yüksek 
oranlı artı a ra men  Ocak emmuz 
döneminde  it alat miktar itibariyle 
yüzde 1 1 azalı la  milyon 1  bin 
ton  de er yönünden ise yüzde 1  
artı la  milyar 717 milyon dolara 
ula tı. 2017 yılı emmuz ayında 
1 7 milyon dolar açık veren çelik 
ürünleri dı  ticareti  yılın ilk yedi 
ayında 0 milyon dolar fazla verdi. 

Buna ba lı olarak  201  yılının 
Ocak emmuz dönemindeki yüzde 

1 olan i racatın it alatı kar ılama 
oranı  bu yılın aynı döneminde 
yüzde 11  seviyesine yükseldi.

KAPASİTE 350 BİN TON 
ürkiye’nin demir çelik 

üreticilerinden Erdemir  ‘yüksek 
katma de erli çelik’ üretimi için 

dü meye bastı. eni 
yatırımlar devreye girince 

ürkiye’nin en önemli 
it alat kalemlerinden 
biri olan galvanizli geni  
malzemeler de ürkiye’de 
üretilir ale gelecek. 

O K Maden ve 
Metalürji Grubu çatısı 
altında yeni bir büyüme 
dönemine adım atan 
Erdemir  sektöre yeni 
yatırımların müjdesini 
verdi. ürkiye’de 
üretilmeyen yüksek 
katma de erli çeliklerin 
üretimine yönelik ısıl 
i lem tesisini kurmak için 

arekete geçen Erdemir  
ürkiye’nin en önemli 

it alat kalemlerinden olan 
galvanizli geni  malzemeler üretimi 
için de çalı malara ba ladı. Erdemir  

ürkiye sanayisinin uluslararası 
pazarlardaki gücünü artırma 
amacıyla  ürkiye’de üretilmeyen 
yüksek katma de erli çeliklerin 
üretimine yönelik ısıl i lem tesisini 
kuracak. ürkiye çelik sanayi için bir 
ilk olan ve iki yıl içerisinde ayata 
geçmesi planlanan bu yatırımla 
Erdemir  yüksek mukavemetli ve 
a ınmaya kar ı dirençli çelikleri 
ürün gamına d il edecek. eni tesis 
Erdemir’de bulunan  ürkiye’nin 
ilk ve tek lev a am demir fırınının 
tamamlayıcısı konumunda olacak. 

Erdemir  bir di er önemli 
yatırımı olan 2. Galvanizleme 

attı’nı da 201 ’in ilk yarısında 
devreye alacak. 0 bin ton 
kapasiteli bu attın i letmeye 
alınmasıyla birlikte  ürkiye’nin en 
önemli katma de erli çelik it alat 
kalemlerinden olan galvanizli geni  
malzemeler  ürkiye’de üretilir ale 

gelecek. Otomotiv  beyaz e ya 
ve yapı sektörü a ırlıklı olmak 
üzere ürk imalat sanayisi 
galvanizli geni  malzemelere 
yurt içinden ula abilecek. 

O K Genel Müdürü 
üleyman ava  Erdem  

Erdemir’in yeni yatırımıyla 
ilgili olarak öyle konu tu  

üksek katma de erli ve 
ürkiye’de üretilmeyen 

ürünlere yönelik stratejik 
yatırımlarımızla  
sanayimizin gelece ini 
destekliyor  güçlendiriyoruz. 

elik sektörünün lideri 
olarak  ülkemizin küresel 
rekabette öne çıkması için 
üzerimize dü eni yapaca ız. 

eknolojideki yenilikleri 
takip ederek  bilgi üreterek  

yeni yatırımlarımızın ve r Ge 
çalı malarımızın da deste iyle 
katma de erli ürünlerle ürün 
gamımızı geni letece iz ve kapasite 
kullanımımızı en üst düzeyde 
tutarak ilerleyece iz. Kaynaklarımızı 
en etkin ekilde yöneterek  ürk 
sanayisinin yanında olmaya devam 
edece iz.  

O K Maden ve Metalürji 
Grubu Ba kanı mer M. Baktır  
çelik sektörünün lider üreticisi 
olarak  sektörün i tiyacı olan 
teknolojik dönü ümü te vik edecek 
nitelikte bir yatırımın arifesinde 
olduklarını söyleyerek  üksek 
mukavemetli ve a ınmaya kar ı 
dirençli çelikleri Erdemir’in 
ürün gammına da il etmeye 

azırlanıyoruz. Erdemir’de 
bulunan lev a adde anesinin 
tamamlayıcısı konumunda olacak 
bu tesisin  ürkiye çelik sanayisinin 
uluslararası pazarlardaki gücünü 
artıraca ına inanıyorum  dedi.

OYAK Genel 
Müdürü 

ül man a aş 
Erdem

OYAK Maden ve 
Metalürji Grubu 

aş anı m r 
 a tır
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nta a tra i 
rahatlayacak

ntalya Büyük e ir Belediyesi’nin tarafından 
gerçekle tirilen kent ula ımına katkı sa layacak 
Kepez Katlı Kav ak projesinde e ilırmak ve 
Kızılırmak addeleri tünelle birbirine ba landı.

 milyon lira yatırım 
bedeliyle ntalya 
Büyük e ir Belediyesi 
tarafından ayata 
geçirilen Kepez Katlı 

Kav ak projesinin yüzde 70’i 
tamamlandı. 

Mevlana yönünden gelip 
arsak’a do ru giden araçlar 

Gazi Bulvarı’na gelmeden  Kepez 
Belediyesi’nin önü da il bin 00 
metre uzunluktaki tünelden geçerek  

arsak tarafına çıkacak. İsteyen 
sürücüler eksi 2  metre kotunda 
yer alan yeraltı tünelinden akarya 
Bulvarı’na geçi  yapabilecek.

ntalya Büyük e ir 
Belediyesi’nin  ntalya ula ımını 

ra atlatacak olan Kepez Katlı 
Kav ak Projesi’nde önemli adımlar 
atıldı. Projenin iki yakası tünelle 
birbiriyle birle tirildi.

Kızılırmak ve e ilırmak 
addeleri Kepez Kav a ı altından 

tünelle birbirine ba landı. ünel 
geçi inin kazı  dolgu ve beton 
imalatları ise devam ediyor.

en İ leri airesi Ba kanlı ı 
ekipleri  projenin ba langıç noktası 
olan e ilırmak addesi’ndeki 
ya mur suyu menfezlerinin 
ve 00’lük atık su atlarının 
imalatlarını tamamladı. addenin 
do u ve batısındaki üst yol yan 
eritleri yapım i leri ekipleri 

tarafından asfaltlanarak kullanıma 

azır ale getirildi. akarya 
Kav a ı’nda bulunan tüp geçi lerin 
betonarme imalatları tamamlandı. 
2  metre kotunda yer alan tüp 
geçi lerin üzeri dolgu malzeme ile 
kapatıldı. yrıca  yol güvenli i için 
tüp geçi lerin üst kenarlarına araç 
korkulukları yapılıyor.

Projenin di er yakası olan 
Kızılırmak addesi’nde kazı 
çalı maları sürerken  ilgili 
kurumların alt yapı i lemleri 
de tamamlandı. a mur suyu 
menfez çalı maları ve betonarme 
imalatları devam ediyor. İmalatlar 
tamamlandıkça üst yollar peyderpey 
asfaltlanarak kullanıma azır ale 
getirilecek.

45 milyon liraya 
mal olacak

45 m lyon l ra yatırım bedell  proje 
le Gaz  Bulvarı üzer nde Kızılırmak, 
eş lırmak geç ş  Kepez Beled yes  

önündek  geç ş  yer altından 
olacak. Mevlana Kavşağı’ndan 

gel p Varsak’a doğru g den araçlar 
Gaz  Bulvarı’na gelmeden g rerek, 
Kepez Beled yes ’n n önü de dah l, 

Sakarya Bulvarı’na kadar 00 metre 
uzunluğundak  yeraltı tünel nden 
geçecek. İster Sakarya Bulvarı’na 

doğru ster Varsak st kamet ne doğru 
yeraltından çıkış yapılacak. Projeyle 
Düden Kavşağı üç katlı hale gelecek.
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KE İN İ İZ İLE İ İME 
 MİL AR LİRA 

A IRIM

ayıları 7  milyona 
yükselen mobil 
abonelerin kesintisiz 
ileti imi için ürk 

elekom  urkcell  
odafone ve di er 

i letmeciler tarafından 
2017’nin ilk  ayında 
yapılan yatırım tutarının 
2  milyar lirayı buldu u 
açıklandı.

la tırma  enizcilik ve 
aberle me Bakanı 
met rslan  Bilgi 

eknolojileri ve İleti im 
Kurumu B K  
tarafından azırlanan 
2017 yılı 2. çeyre ine 
ili kin ‘ ürkiye 
Elektronik aberle me 

ektörü  ylık Pazar 
erileri aporu’nu 

açıkladı.
aberle me sektöründeki sabit 

telefon izmeti abone sayısı geçen 
yıl sonu itibarıyla 11 1 milyon  
makineler arası ileti im M2M  
abonesi ise  milyon olurken  sabit 

at abone sayısı 11 milyona geriledi. 
M2M abone sayısının ise 2 
milyona çıktı ı bildirdi.

Mobil at abone sayısının ise 
7  milyon yükseldi ini aktaran 

rslan  u anda mobil telefonda 
penetrasyon oranı yüzde ’ya 
ula mı  durumda. Makineler 
arası ileti im abone sayısı ve 
0  ya  aralı ındaki nüfusu 
çıkardı ımızda  mobil penetrasyon 
oranı yüzde 10 2’yi buluyor  yani 
vatanda larımızın önemli bir 
bölümü ala iki  atta üç mobil at 
kullanıyor  diye konu tu.

İLETİŞİMDE 4,5G HIZI
rslan  2017’nin ilk üç ayında 

ortalama 2  dakika olan mobil at 
kullanım süresinin ikinci çeyrekte 

1 dakikaya yükseldi ini ifade 



37E M L A K  K O N U T
E K İ M  2 0 1 7

BU YILIN İKİNCİ 
ÇEYREĞİNDE TÜRK 
TELEKOM İLE MOBİL 
İŞLETMECİLERİN 
TOPLAM YATIRIM 
MİKTARI YAKLAŞIK 1,13 
MİLYAR LİRA OLDU

ederek  mobil telefonlarda görü me 
süresi bakımından ürkiye’nin  
bir önceki dönemde oldu u gibi 

vrupa ülkeleri arasında ilk sıradaki 
yerini korudu unu kaydetti. rslan  
geçen yıl kullanıma giren ve da a 
yüksek mobil veri ızı sa layan G 

izmetlerinin yaygınlı ının giderek 
arttı ına i aret ederek  bu yılın 

aziran sonu itibarıyla G abone 
sayısının  milyona yükseldi ini 
söyledi.

Bazı vatanda ların ci azının 
veya M kartının G izmetine 
uyumlu olmaması nedeniyle aktif 
olarak bu izmeti kullanabilenlerin 
sayısının 2  milyon oldu unu 
anlatan rslan  Mobil geni bant 
internet abonelerinin aylık ortalama 
kullanımı  GB seviyesindeyken  
ci azı ve M kartı G izmetine 
uygun olan G abonelerinin data 
kullanımı ise aylık  GB oldu. 

G aboneleri di er G abonelerine 
göre iki katın üzerinde internet 
kullanıyor  ifadelerini kullandı.

“HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE 
EN BÜYÜK GÜÇ KENDİ 
ÜRÜNÜNÜ ÜRETMEK “

aberle me altyapısında r Ge 
ve altyapı yatırımlarının aralıksız 
sürdürülmesi gerekti ini belirten 
bakan rslan  aberle me ve 
bili im sektörü  dünyanın en ızlı 
geli en sektörleri arasında yer alıyor. 
Bu alanlarda ba arılı olunması için 

em r Ge faaliyetlerine önem 
verilecek em de altyapıya ve yeni 
teknolojiye yatırım yapılacak. Bunu 
bilen mobil ebeke rmalarımız da 
yatırımlarını dur durak demeden 
yapıyor  dedi.

rslan  sözlerine öyle devam 
etti  ılın ilk altı ayında sadece 
mobil ebeke i letmecilerimiz 
tarafından yapılan yatırım 
tutarı 1 milyar 70 milyon lirayı 
buldu. i er aberle me sektörü 

rmalarımızın yatırımları ise 720 
milyon liraya yakla tı. ltı ayda 
ülkemiz aberle me altyapısına 
özel sektörümüz tarafından 
yapılan yatırım tutarı 2 milyar 

00 milyon liraya yakla tı ancak 
bizim rmalardan da a büyük 

beklentilerimiz var. irmalarımızın 
ne olursa olsun r Ge’ye yapılan 
yatırımı da a da artırmalarını 
bekliyoruz. Bilginin güç oldu u 
bir dünyada özellikle aberle me 
sektöründe kendi ürününü üretmek 
en büyük güçtür.

laştırma  
n l   

a rl şm  
a anı 

m t rslan

FİBER ALTYAPI 
UZUNLUĞU ARTTI

Bakan rslan  G 
izmetlerinde büyük öneme 

sa ip ber altyapı ve ber abone 
sayısının da önemli ölçüde 
artırıldı ına i aret ederek  ber 
altyapı uzunlu unun son bir yılda 
yakla ık yüzde  artarak 277 
bin kilometreden 0  bin 0  
kilometreye yükseldi ini söyledi.

İnternet abone sayısının  bu 
yılın ikinci çeyre inde  geçen 
yılın aynı çeyre ine göre yüzde 
20 1 arttı ını açıklayan rslan  
vatanda ların ber internet ızını 
istemesi dolayısıyla en yüksek 
artı ın yüzde 2 ’le ‘eve kadar 

ber’ teknolojisinde oldu unu  
bunu yüzde 2  ile ‘mobil cepten 
internet’ terci inin izledi ini 
bildirdi.

çıklanan raporda  2017 yılı 
ikinci çeyrekte toplam mobil 
tra k miktarı  milyar dakika 
olurken  sabit tra k miktarı 
yakla ık ise 1 1 milyar dakikada 
kaldı ı görüldü.
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Burada mahalle 
ü türünü aş or z

Emlak Konut G O’nun Ba çekent projesine ba vurarak 201  yılında kuraya 
katılan akin ailesi  iç ummadıkları anda ev sa ibi oldu. Ev sa ibi ati  akin  
Burada ma alle kültürünü ya ıyoruz  diyerek memnuniyetini payla tı.

B
u ayki sayımızda 
Ba çekent Konutları 
2. Etap’ta ya ayan 

akin ailesinin 
evine konuk olduk. 

ocukları Elif ena 
ve met ile mutlu yuvalarının 
kapılarını Emlak Konut’a açan 

akin ailesi  ev sa ibi olma sürecini 
bizlerle payla tı.

S    
ati  akin  Ben mali 

mü avirim. E imle 2007 yılında 
evlendik. 2 çocu umuz var. 

ivaslıyım. 2010 yılında İstanbul’a 
geldik.

İrem akin  Ben ev anımıyım. 
Biri  di eri 2.  ya ında 2 
çocu umuz var. İsimleri Elif ena ve 

met. Ben de slen ksaraylıyım.
E     

 
ati  akin  Daha önce 

alkalı’da kirada oturuyorduk. 
Emlak Konut’un bu projesinden 

aberimiz olunca kendi evimizi 
almak istedik. 201  yılında kuraya 
katıldık ve iç ummadı ımız anda ev 

sa ibi olduk. lla  nasip etti  bizim 
için büyük bir sürpriz oldu. nneme 
de buradan ev aldık  ikimiz de aynı 
sitede oturuyoruz. ncesinde sadece 
20 bin  para verdik ve ev sa ibi 
olduk. lla  erkese nasip etsin. 

evletimize  Emlak Konut’a  eme i 
geçen erkese te ekkür ediyoruz.

E    
  

İrem akin  Evin planından çok 
memnunuz  çok kullanı lı. Bloklar 
birbirine bakmadı ı için önümüz 
açık  ak amüstü güne in batı ını 
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YÜRÜYÜŞ YAPMAYA VE SPORTİF FAALİYETLERE 
KATILMAYA MÜSAİT ALANLARIMIZ VAR

seyredebiliyoruz. e ir stresinden 
uzak  memleketimizi aratmıyor 
diyebilirim.

ati  akin  Bize kurada en 
üst kattan daire çıktı. Bence en 
büyük avantajı bu. ünkü küçük 
çocu umuz var. aman zaman 
gürültü olabiliyor. Bu anlamda bir 
sıkıntı ya amıyoruz.

    
 

ati  akin  Brüt 100  net 7  
metrekare ve 2 1 daire sa ibiyiz.

S    
 

İrem akin  ocuklarımız için 
oyun alanları ve bizler için yürüyü  
alanları var. ine çocukların 
oynayabilece i alı sa alar ve 
basketbol sa alarımız mevcut. Genel 
anlamda memnunuz.

ati  akin  ürüyü  yapmaya ve 
sportif faaliyetlere katılmaya müsait 
alanlarımız var. E imin de dedi i 
gibi çocuklarımız için parklar var. 

em biz em de çocuklarımız için 
bulunmaz bir nimet diyebilirim.

S    

ati  akin  zel güvenlik irketi 

tarafından sa lanıyor. ite içinde 
ve bina giri lerinde kameralar var. 
Giri  çıkı lar da güvenlik personeli 
gözetiminde oluyor. önetim 
de bu anlamda bazı çalı malar 
yapıyor  güvenli in da a kapsamlı 

ale getirilmesi için. Bu anlamda 
bir sıkıntı ya amadık. Gayet 
memnunuz.

K   
İrem akin  Kom uluk 

ili kilerimiz çok iyi. Bildi imiz 
bir ma alle kültürü vardır  sıcak  
samimi  Biz burada onu bile 
a tık diyebilirim. Burada 1 yıldır 
ya am söz konusu. İlk geldi imiz 
dönem  bakkal ve market 
bulmakta sıkıntı ya ıyorduk. O 
dönemde tuzumuz bitiyor  ya ımız 
bitiyor  birbirimizden alı veri  
yapıyorduk. Bu sayede sıkı bir 
dostluk kazandık ve u an çok 
mutluyuz.

ati  akin  Biz nadolu 
insanıyız. Oradan göç edip  
buraya geldik. Kom u pro line 
baktı ımızda geneli nadolu’dan 
gelen insanlar. Ma alle kültürü 
diyoruz ya o nispeten burada 
ya atılıyor.

T    
 S    

   
 

ati  akin  Biz kullanmıyoruz 
ama bu konuda bilgimiz var. akın 
zamana kadar günde 1 belediye 
otobüsü çalı ıyordu burada. 1 20 
gün önce belediye bir düzenleme 
yaparak  günde 10 geli   10 gidi  
olarak de i tirdi bunu  aliyle 
burada ya ayan insanların da ayatı 
kolayla tı. Bunun dı ında devam 
eden ula ım projeleri de var  aynı 
zamanda minibüsler de çalı ıyor.

   
   

ati  akin  airelerimiz 
merkezi sistemle ısınıyor. sınma 
anlamında bir sıkıntı ya amadık  
gayet memnunuz. akat  burası yeni 
bir yapıla ma oldu u için  aliyle 
geçen yıl pek bir doluluk yoktu. Bu 
da faturalarımıza yansıdı. Bu yıl 
yüzde 0 oranında dolulu a ula mı  
durumdayız. Bunun faturalarımıza 
da olumlu bir katkısı olaca ını 
dü ünüyoruz.

Ç    
İ  S : Evet  okulumuz site 

içerisinde. Emlak Konut tarafından 
yaptırılan okula gidiyoruz. Bize çok 
yakın  yürüyerek gidip gelebiliyoruz. 
Bu bizim için büyük bir avantaj.
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YABANCILARA 
KONUT SATIŞINDA 
BAYRAK ARTIK 
TRABZON’DA
Yabancılar konutta en çok Trabzon’u tercih etti. Daha önceki aylarda yabancıya 
konut satış artışında 3. sıralarda seyreden Trabzon, Ağustos ayındaki 
araştırmaya göre ilk sıraya oturdu.

T
rabzon, Karadeniz 
Bölgesi’nin Samsun’dan 
sonra ikinci büyük 
kenti. 12 Kasım 
2012 tarihinde kabul 

edilen büyükşehir yasa tasarısı ile 
büyükşehir belediyesi olmuş ve 
merkez ilçe kaldırılarak Ortahisar 
ilçesi kurulmuştur. Trabzon iki il ile 
birlikte de ‘şehzadeler şehri’ olarak 
anılır.

Trabzon 7 Eylül 2010 tarih 
ve 27695 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan karar ile birlikte 7 
belde ve 29 köy tüzel kişilikleri 
kaldırılarak belediye sınırlarına 
dahil edilmiştir. Bu son düzenleme 
ile birlikte belediye nüfusu 
402.166’ya çıkmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer 
alan Trabzon Kafkasların ve İran 
transit yolunun başlangıcında yer 
alır. Karadeniz’e kıyısı olan diğer 
ülkelerin limanlarıyla bağlantısı 
bulunmaktadır. Tarihi ve doğa 
güzellikleri ile dört mevsim gezip 
görülebilecek turizm şehridir.

1461’de Fatih Sultan Mehmet 
tarafından alınan kentte Yavuz 
Sultan Selim Şehzadelik yapmış 
Kanuni Sultan Süleyman bu kentte 
doğmuştur.

Yıllık deniz suyu sıcaklığı 
ortalaması 16.1°C olup, Ağustos 
ayında 27.5°C’ye ulaşır. En düşük 
değer ise, Mart ayında 6.0°C olarak 
ölçülür. Senenin her ayı yağışlı 
olan Karadeniz rejiminin bariz 
özelliklerini taşır. 

Gayrimenkul değerlemede 
dijital teknolojilerin gelişmiş 
olanaklarını kullanan www.
endeksa.com’un araştırmasına 
göre, yabancı yatırımcıların 
Türkiye’de konut alımları 
incelendiğinde adet bazında 2017 
yılının ilk 7 ayında 2016 yılının 
aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artış 
gerçekleşti. 

En fazla artış görülen il ise 
yüzde 34 artış oranı ile Trabzon. 
Trabzon’u Ankara, İstanbul ve 
Yalova takip ediyor. Aydın, Mersin 
ve Muğla’da ise yabancıya konut 

satışında geçen sene aynı döneme 
göre düşüş görülüyor. 

Adet bazında 2016 ilk 7 ayı 
itibarıyla yabancılar tarafından 
en çok konut alınan iller sırasıyla 
İstanbul, Antalya, Bursa, Aydın, 
Yalova, Trabzon, Sakarya, Muğla, 
Ankara ve Mersin iken, 2017 yılının 
aynı döneminde ilk 10 il sıralaması 
İstanbul, Antalya, Bursa, Trabzon, 
Yalova, Ankara, Sakarya, Aydın, 
Muğla ve Mersin oldu. Türkiye’de 
gayrimenkul sektörünün açık 
ara lideri olan İstanbul, 2016 
ve 2017‘nin ilk 6 ayında da lider 
görünüyor. 

TRABZON’DA ORTALAMA 
KONUT FIYATI 267.000 TL

Endeksa verilerine bakıldığında 
Trabzon’da konutların ortalama 
brüt alanı 162 metrekare, ortalama 
metrekare birim fiyatının 1.650 
TL, ortalama konut fiyatı 267.000 
TL, ortalama geri dönüş süresi 25 
yıl. Konut tipine göre dağılımda 
ortalama değerlerle 2+1’ler 
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162.000 TL, geri dönüş süresi 21 
yıl, 3+1’ler 252.000 TL, geri dönüş 
süresi 27 yıl, 4+1’ler 389.000 TL, 
geri dönüş süresi ise 28 yıl.

TTSO Başkanı M. Suat 
Hacısalihoğlu, Trabzon’un 
yabancıların en fazla tercih ettiği 
şehirlerden birisi olmasının 
şehir ekonomisine katkısına 
vurgu yaparak, “Özellikle Körfez 
ülkelerinde yapılan tanıtım 
faaliyetleri ve oradan gelen turist 
sayısının her geçen artması, buna 
bağlı olarak konut satışlarını da 
belirli bir seviyenin üzerinde tutuyor. 
Özellikle Trabzon’daki inşaat 
fi rmalarımız açısından sevindirici 
bir durum” dedi. 

TÜRKIYE’DE 
KONUT ALIMLARI 
INCELENDIĞINDE 

ADET BAZINDA 2017 
YILININ ILK 7 AYINDA 

2016 YILININ AYNI 
DÖNEMINE KIYASLA 

YÜZDE 9 ARTIŞ 
GERÇEKLEŞTI. 

TRABZONDA BULUNAN BELLİ 
BAŞLI TURİZM MERKEZLERİ; 

İŞTE TRABZON’UN SATIŞI SÜREN MARKALI 
KONUT PROJELERİNDEN BAZILARI:

• Araklı-Pazarcık Turizm Merkezi 
• Araklı-Yeşilyurt-Yılantaş Turizm 

Merkezi 
• Maçka-Şolma Turizm Merkezi 
• Akçaabat-Karadağ Turizm Merkezi 
• Trabzon-Tonya-Armutlu-

Gümüşhane-Kürtün-Erikbeli-Turizm 
Merkezi 

• Maçka Çakırgöl Yaylası

Loft Park Residence
E.Ö.Ç. Mimarlık tarafından yapılan Loft Park Residence 
projesi Kaşüstü Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik bir alan 
üzerinde yükseliyor. 4 bloktan oluşan projede toplam 
100 yer almaktadır. Loft Park Residence projesinde 
alanları 86 ile 350 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 
3+1, 5+1 ve 6+1 daireler bulunmaktadır.

Boztepe Towers
Boztepe Towers Çukurçayır’ın en yüksek tepesinde modern 

yapı teknikleri ile günümüz yaşantısına uygun çözümlemelerle 
oluşturuldu. 375 konutlu projede 16.500 metrekare alan yeşile, 

otoparka, havuza ve sosyal donatıya ayrıldı. 8 bloktan oluşan 
Boztepe Towers 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve villa katlarından oluşmakta 
olup daireler 70 metrekare ile 250 metrekare arasında değişiyor. 

Likapark
Trabzon’un yeni yatırım ve yaşam merkezi haline gelen 
Yalıncak Beldesi’nde yükselen Likapark, 6500 metrekare 
üzerine 3 Blok 84 daireden oluşuyor. Likapark’ta farklı 
plan tiplerinde, 1+1 / 3+1 / 4+1 daireler bulunuyor.

Vefi a Akyazı
Vefi a Akyazı denizin ve doğallığın içinde Trabzon’u her 

an size yaşatacak ince mimari dokunuşlarıyla kapılarını 
size açıyor. 10 bloktan oluşan proje  her zevke ve ihtiyaca 

yönelik 1+1,2+1,3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 farklı tipte 
dairelere yer verildi.

Kaşüstü Aquamarine
34 bin metrekare arazi üzerinde 8 blokta 360 konuttan 
oluşan Kaşüstü Aquamarine projesinde 3+1 ve 4+1 daire 
seçenekleri, 165 metrekare ve 175 metrekare 3+1 daire 
seçenekleri ve 4+1 215 metrekare seçenekleri bulunuyor.

Haliç Life 
Trabzon merkezli gayrimenkul geliştiricilerinden olan AKS Grup’un Haliç Life projesi Yomra 

bölgesinde yer alıyor. 2 bloktan meydana gelen projede toplam 80 adet daire bulunuyor. 
AKS Haliç Life projesi 5 bin 500 metrekare arsa alanına sahip. Dairelerin deniz manzarasına 

sahip olduğu projede 48 adet 1+1 daire, 32 adet 2+1 tipi daire bulunuyor. Projedeki 1+1’ler 70 
metrekare ile 75 metrekare, 2+1’ler ise 115 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen alan 

büyüklüklerine sahip. Projede konut fi yatları 150 bin liradan başlıyor.



İngiliz Financial Times, 
Türkiye ekonomisinin 
her şeye rağmen 
büyüdüğünü belirtti.

İ
ngiliz Financial Times, 
Türkiye ekonomisinin her 
şeye rağmen büyümesine 
dikkat çekerek, Türkiye’nin 
kısa sürede dünyanın en hızlı 

büyüyen ülkelerinden biri haline 
geldiğini belirtti.

Financial Times, Türkiye 
ekonomisinin daha da büyüyeceğini 
belirtti. Nisan-Haziran döneminde 
Türkiye’nin ekonomik çıktısı yüzde 
2,1 oranında arttı. Tahminler 
büyümenin ancak yüzde 5,2 
oranında olacağını gösteriyordu 
ancak yıllık bazda ekonomik 
büyüme yüzde 4,7’den yüzde 6,5’e 
yükseldi.

Ekonomik güven beş yıldan uzun 
süredir en yüksek seviyesine geldi.

Bugünkü gayrisafi  yurt içi 
hasıla (GSYH) rakamları da bunu 
desteklerken, çeşitli sektörlerde 
güçlü büyümeler devam ediyor.
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Türkiye’nin 
ekonomisi 
büyüyor



3. ÇEYREKTE YÜZDE 7 BÜYÜME BEKLENİYOR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, bu yılın üçüncü 
çeyrek büyümesinin ikinci 
çeyrekten daha güçlü olacağını 
ve yüzde 7 seviyesinde 
beklendiğini açıkladı.

E
konomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, yaptığı 
açıklamada, bu yılın 
ikinci çeyreğine ilişkin 
büyüme rakamlarını 

değerlendirdi. Bakan Zeybekci, 
ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 
5,1’lik büyümenin, Türkiye 
ekonomisinin ne kadar dinamik 
ve milletimizin ne kadar üretken 
olduğunun ıspatı olduğunu belirtti.

Yılın ilk çeyreğindeki büyümenin 
yüzde 5,2 olarak revize edilmesiyle 
yılın ilk yarısında Türkiye’nin yüzde 
5,1 büyüdüğünü aktaran Zeybekci, 
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“Nitekim, geçtiğimiz nisan 
ayından bu yana çeşitli vesilelerle 
ikinci çeyreğe ilişkin yüzde 5’in 
üzerinde, üçüncü çeyreğe ilişkin ise 
yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme 
beklediğimizi söylemiştik. 2017 
yılı için öngördüğümüz tahminleri 
rahatlıkla yakalayacağımızı 
düşünüyoruz” diye konuştu. 

Büyümedeki artış kadar 
büyümenin kompozisyonunun da 
kendilerini mutlu ettiğini söyleyen 
Zeybekci sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İhracata dayalı büyüyoruz. Yılın 
ikinci çeyreğinde büyümenin 1,68 
puanı net ihracat kaleminden 
geldi. Böylece yılın ilk yarısında 
görülen yüzde 5,1’lik büyümenin 
1,98’inin net ihracattan geldiğini 
görüyoruz. Yine bizi memnun 
eden gelişmelerden biri de ikinci 
çeyrekte yatırımlar kaleminin 
büyümeye yüzde 2,86 katkı 
sağlamış olmasıdır. Diğer bir 
ifadeyle yatırımlar ve ihracatla 
büyüyoruz. Yılın ilk yarısındaki 
yüzde 5,1’lik büyümenin 3,9 puanı 
yatırım ve ihracattan geldi.”

Ülkenin büyüme 
performansının Avrupa Birliği, 
G-20 ve OECD ülkelerinin çok 
daha üzerinde olduğuna işaret 
eden Zeybekci, ikinci çeyrekte 
AB’nin yüzde 2,4, Avro Bölgesi’nin 
yüzde 2,3 ve OECD’nin yüzde 
2,4’lük büyüme performanslarıyla 
2008 dünya krizi sonrası en iyi 
dönemlerini geçirdiğini ancak yine 
de Türkiye’nin bu ekonomileri 
başarısıyla gölgede bıraktığını ifade 
etti.

Zeybekci, “Dünya ekonomisinin 
yüzde 85’ini oluşturan G-20’de, 
Çin’in ve Hindistan’ın hemen 
ardından üçüncü sıradayız. 
Avrupa’da ise ikinci çeyrekte 
en hızlı büyüyen dördüncü 
ekonomiyiz. Türkiye, ikinci çeyrek 
büyüme performansıyla 2017 
yılında yüzde 2,5 büyüyeceğimizi 
tahmin eden IMF’yi, yüzde 3,5 
büyüyeceğimizi tahmin eden 



ünya Bankası’nı ve yine yüzde 
 büyüyece imizi ta min eden 

OE ’nin beklentilerini birkaç 
puan yukarı ta ımaya zorlamı tır  
de erlendirmelerinde bulundu.

Orta adeli Program’da O P  
ikinci çeyrek için öngörülen 
yüzde ’lik büyümenin 
ra atlıkla a ıldı ına da i aret 
eden eybekci  yıllık yüzde  
olarak belirlenen O P ede  ne 
ra atlıkla ula ılaca ı  atta yüzde 

’lik seviyenin da i yıl sonunda 
a ılaca ı ta mininde bulundu.

ÇİN’İ GERİDE BIRAKMA 
İHTİMALİMİZ VAR 

Ekonomi Bakanlı ı’nın 
analizleriyle öncü verilere göre 
üçüncü çeyrek büyümesinin ikinci 
çeyrekten da a güçlü gelerek 
yüzde 7’nin üzerinde olaca ını 
vurgulayan eybekci  üzde 
7’nin üzerinde bir büyümeyi 
görerek in’i da i geride 
bırakma i timalimiz oldu unu 
dü ünüyorum  ifadelerini kullandı.

ürdürülebilir  kapsayıcı 
ve refa  yaratan büyümenin 
ancak net i racatla mümkün 
oldu una de inen eybekci  ayın 

um urba kanı’mızın vizyonuyla 
ve sayın Ba bakan’ımızın 
liderli inde  ükümet olarak 2017 
yılını ‘i racat seferberli i’ yılı 
ilan etmi  i racata ve yatırıma 
yönelik desteklerimizi bu edefe 
göre iddialı ekilde belirlemi tik. 

ılın  ayında i racatımız yüzde 
10  artarak 10  milyar dolara 
yükselmi tir. Elde edilen ba arılar 
tesadü   de ildir ve ükümetimiz 
tarafından uygulamaya konulan 
reformların ve çalı maların 
ürünüdür. Bugün bu çalı maların 
meyvesini topluyor olmak son 
derece önemli. Bu ba arı topra ını  
gökyüzünü ve ekme ini seven  
ka  fabrikalarda ka  pamuk 
tarlalarında ka  denizde ka  
antiyelerde alın teri döken 

i çimizin  çiftçimizin  balıkçımızın  
memurumuzun  i  adamımızın  
i racatçımızın kısacası tüm 0 
milyonun ba arısıdır  inancının 
eseridir  dedi.
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 ILIN A ÜRKİ E  
E E İNİN ÜZERİN E BÜ Ü ECEK

Maliye Bakanı aci bal açıklanan 2017 yılı ikinci çeyrek 
büyüme rakamlarını de erlendirdi.

2017 yılı ikinci çeyrekte 
ürkiye ekonomisinin yüzde 1 

ile yüksek oranda büyüdü ünü 
ifade eden bal ikinci çeyrekte 
bayram nedeniyle olu an i  günü 
kaybına ra men ekonominin 
ilk çeyrekte elde edilen yüksek 
büyüme oranını devam ettirdi ini 
belirtti.

Bakan bal  ükümet olarak 
uygulamaya koydukları te vikler 
ve desteklerin ne kadar yerinde 
oldu unu  yılın ilk yarısında elde 
edilen yüksek büyüme oranında 
kendisini gösterdi i vurgulayarak  
İç talep  kredi geni lemesi 

ve vergi indirimlerinin yanı 
sıra ekonomide beklentilerin 
iyile mesi ve öngörülebilirli in 
artması ile ekonomik büyümenin 
sürükleyicisi olmu tur. atırımlar 
da referandum sonrası peki en 
siyasi ve ekonomik istikrara 
ek olarak yatırım ortamını 
iyile tirmek  yatırımları te vik 
etmeye yönelik attı ımız 
adımlarla birlikte yüzde  artı  
kaydetmi tir  ifadelerini kullandı. 

Maliye Bakanı bal  rtan 

küresel ticaret acmi  ticaret 
ortaklarımızın talebindeki 
iyile me ve turizmdeki 
toparlanmayla birlikte 2017 
yılı ikinci çeyre inde dı  talep 
büyümeye yüzde 1 7 puan 
pozitif katkı sa lamı tır. 
Ekonomiye ili kin öncü 
göstergeler yılın geri kalanında 
da büyümenin güçlü devam 
edece i yönündedir. zellikle 
üçüncü çeyrekte turizmdeki 
toparlanma  i racattaki olumlu 
seyir ile baz etkisi ekonomik 
büyümeyi ivmelendirecektir  
de erlendirmesinde bulundu.

al  a anı a  al
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r a Strate i  Yat r m 
on n n üre i zat

ASYF’NİN YÖNETİM 
FAALİYETLERİ, AVRUPA 
YATIRIM BANKASI (EIB) VE AB 
KOMİSYONU TARAFINDAN 
YÜRÜTÜLÜYOR

B ekonomisini canlandırmak  yatırım projelerini artırmak için kurulan vrupa 
tratejik atırım onu’nun süresinin 2020 yılına kadar uzatılması kararı alındı.

A
vrupa tratejik 

atırım onu  
küresel ekonomik 
krizin ardından 

B’deki yatırım 
bo lu unun a ılması amacıyla di er 
kaynaklardan nanse edilmesi 
mümkün olmayan stratejik 
yatırımların özel nansman 
kaynaklarının arekete geçirilmesi 
için 201 ’te kurulmu tu. 

vrupa Birli i’nin B  küresel 
kriz sonrasında stratejik yatırımları 

canlandırmak için kurdu u 
’nin süresi uzatılıyor.

B Komisyonu  vrupa 
Parlamentosu P  ve üye ülkeler 
arasında yapılan görü meler 
sonucunda ’nin süresinin 
uzatılması konusunda uzla ı 
sa landı ı bildirildi.

çıklamada  fonun faaliyet 
süresinin 2020 yılına kadar 
uzatıldı ı ve arekete geçirilecek 
toplam yatırım ede nin 00 milyar 
euro olarak belirlendi i kaydedildi.

atırım fonunun 201 201 ’de 
toplam 1  milyar euroluk kayna ı 

arekete geçirmesi planlandı ına 
vurgu yapılarak  B üyesi ülkelerde 
imdiye kadar  milyar euroluk 

kaynakla 22  milyar euroluk 
yatırımın yapıldı ı aktarıldı.
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inan  K r ş ar  
bü üme i e er en ir i
Türkiye ekonomik 
büyüme konusunda bu 
yıl dünyada bir numara 
olmaya do ru ilerliyor. 

ılın ilk iki çeyre inde 
yüzde .2 oranında 
büyüyen Türkiye, bu 
performansı ile em 
 nans kurulu larının em 

de kredi derecelendirme 
kurulu larının 
de erlendirmelerini 
yenilemesine neden oldu. 

A
merikalı 
yatırım bankası 
.P. Morgan  
ürkiye’nin bu yıla 

ili kin büyüme 
ta minini yüzde 

’dan yüzde ’e yükseltti. .P. 
Morgan’ın ürkiye’nin ikinci çeyrek 
Gayri a   urtiçi asıla G  
verilerinin ardından yayımladı ı 
raporda  gelecek yıla ili kin 
beklentisi de i tirilmeyerek yüzde 

1 seviyesinde tutuldu. aporda  
ürkiye’nin büyüme ivmesi güçlü 

seyretmeye devam ediyor. 2017 
yılına ili kin ta minimizi yüzde ’e 
revize ediyoruz. İ racattaki iyile me 
ve in aat sektöründeki devam 
eden güçlü seyir sayesinde ürk 
ekonomisi bu yılın ikinci çeyre inde 

yüzde 1 büyümeye eri mi  oldu. 
Bu  yüzde  olan ta minimizden 
da a iyi bir büyüme  ifadelerine yer 
verildi. 

üketici algısına ili kin anlık 
verilerin  turist sayılarının ve 
imalat sektörüne ili kin satın alım 
yöneticileri endeksinin PM  
güçlü büyüme ivmesinin yılın ikinci 
yarısına do ru geni ledi ine i aret 
etti i belirtildi. te yandan ilerleyen 
dönemde ükümet tarafından 
uygulamaya konulan te viklerin son 
bulması ve Kredi Garanti onu’nun 
etkisinin kaybolmasıyla ekonomik 
aktivitenin ızının azalabilece i 
belirtildi. 

Bir iyimser ve umut veren 
rapor da ürkiye’deki  nans 
kurulu larından geldi. ta atırım  
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piyasaların nabzını tuttu u strateji 
raporunda  2017 yılını k rların 
güçlü büyüdü ü bir sene olarak 
de erlendirdi. 2017 yılında en 
yüksek G İ  büyümelerinden 
birinin kaydedilece ini belirten 
köklü nans kurulu u  Borsa 
İstanbul’daki yabancı giri inin de 
2012 yılından bu yana en yüksek 
seviyeleri gördü ünü belirtti. 

apora göre  ta atırım  
2017’de sanayi irketleri için yüzde 
101  bankalar için ise yüzde 2  net 
k r artı ı öngörüyor. 2017 ve 201 ’de 
takibindeki irketlerin tamamı için 
sırasıyla yüzde  ve yüzde 11 net 
k r artı ı bekleyen ta atırım’ın en 
dikkat çekici öngörülerinden biri ise 
siyasi belirsizliklerin son bulmasıyla 
büyüme momentumu yakalayan 
ekonominin  siyasi irade tarafından 
desteklenece i ve 2017 yılında en 
yüksek G İ  büyümelerinden 
birinin kaydedilece i beklentisi oldu.

2012 YILINDAN BU YANA 
EN İYİ YABANCI GİRİŞİ 
GERÇEKLEŞTİ 

Piyasaların 2017 ba ındaki 
durgunlu unun  Merkez Bankası’nın 

’deki ızlı de er kaybına kar ı 
para politikasını sıkıla tırması ve 
attı ı adımlarla  piyasalara istikrar 
kazandırdı ı  mali politika ve 
krediler tarafında alınan destekleyici 
önlemlerin de tüketici talebini 
destekledi inin altının çizildi i 
de erlendirme  aynı zamanda 

ürk isselerine yabancı ilgisinin 
arttı ını da gözler öne serdi. zun 
vadede kurumsal yerli yatırımcıların 
paylarının artmasıyla  global 
dalgalanmalara kar ı da a korunaklı 

ale gelecek olan Borsa İstanbul 
için 2017 yılı  2012 yılından bu yana 
en iyi yabancı giri inin oldu u sene 
olarak kayıtlara geçti. 

M Kİ  anayici ve 
İ adamları erne i M İ  B  

ubesinin Birle mi  Milletler 72. 
Genel Kurulu aftası kapsamında 

e  ork’ta düzenledi i İ  ünyası 
irvesi’nde konu an Ekonomi 

Bakanı i at eybekci  ürkiye 
in aat sektörünün dünyada ikinci 
sırada geldi inin altını çizerek  ürk 

mütea itlerin dünya genelinde 
yakla ık 0 milyar dolarlık projeler 
gerçekle tirdi ini söyledi. 

ürkiye’nin  lM ’nin açıkladı ı 
rakamlara göre  satın alma gücü 
paritesi açısından dünyanın 
1 ’üncü  vrupa’nın ise ’inci 
büyük ekonomisi oldu unu ifade 
eden eybekci  ürkiye’nin yakın 
gelecekte fırsatlar vadeden dünya 
genelindeki nadir ülkelerden biri 
oldu unu vurguladı. eybekci  son 
1  yılda ürkiye’nin enerji üretimi 
ve tüketimini  2 bin megavattan 
M  yakla ık 0 bin M ’a 

çıkardı ını kaydederek  bunun 
gelecek 10 yılda da 1 0 bin M ’a 
yükseltilece ini belirtti. 

ürkiye’nin  gelecek 10 yılda  
enerji ve enerji teknolojileri 
alanında 1 0 milyar dolar  ula tırma 
ve aberle me alanında 1 0 milyar 
dolar ve sa lık teknolojileri alanında 
100 milyar doların üzerinde 
yatırım yapaca ını dile getiren 

eybekci  ürkiye’nin bugün 11 
bin dolar olan ki i ba ına dü en 
milli geliri 10 yıl sonra 20 bin dolar 
olacak. ürkiye’deki er ey ikiye 
katlanacak. atırımlarınız  fırsatlar  
kazançlarınız ikiye katlanacak. 

ürkiye’nin ikiye  üçe  dörde 
katlama yeri var. lmanya’nın veya 

merika’nın ikiye katlama yeri yok  
ifadelerini kullandı.

“KOBİ’LERE ÖZEL 
POLİTİKALAR BÜYÜMEYİ 
HIZLANDIRIYOR”

ürkiye ikinci çeyrek büyüme 
rakamı i  dünyasında büyük 
bir memnuniyet olu turdu. 

KO E  Ba kanı arkan 
Kadoo lu  nümüzdeki döneme 
dair umutlarımız arttı. Bu büyüme 
rakamı  ürkiye ekonomisinin 201  
üçüncü çeyrekteki daralmasının 
sona erdi ini 
ve ekonominin 
toparlanma 
döneminde 
oldu unu teyit 
etti i gibi KOBİ 
odaklı politikaların 
ekonomik büyümeye 
olumlu katkısını da 

gözler önüne sermi tir  dedi. 
12 Eylül 2017 İstanbul

Türkiye ekonomisinin ikinci 
çeyrekte gerçekle en yüzde 1 
oranındaki büyümesinin  201 ’da 
beliren yava lama te likesinden 
uzakla ıldı ına i aret etti ini 
belirten ürk Giri im ve İ  ünyası 
Konfederasyonu KO E  

önetim Kurulu Ba kanı arkan 
Kadoo lu  sürdürülebilir büyüme 
için yapısal ve ekonomik reformların 
uygulanmasının art oldu una 
dikkat çekti. Büyümede Kredi 
Garanti onu KG  yoluyla 
gerçekle en KOBİ nansman 
modelinin büyük etkisi oldu unu 
dü ündüklerini ifade eden 
Kadoo lu  on veriler  KOBİ’lere 
özel politikalar üretildi inde  
ekonomide ızlı bir geri dönü  
sa lanabilece ini gösteriyor. 

imdi odaklanmamız gereken 
ana alan büyümenin kalitesi ve 
devamlılı ıdır. Bunun yolu da katma 
de eri yüksek bir üretim modeli ile 
dijitalle menin yönetimden üretim 
süreçlerine kadar etkin bir ekilde 
uygulanmasından geçiyor  dedi. 

IMF, 2017 BÜYÜME 
TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ 

M  ürkiye’nin büyüme 
beklentisini 2017 için yüzde 
2 ’ten yüzde 1’e  201  içinse 
yüzde ’ten yüzde ’e yükseltti. 
M  ünya Ekonomik Görünüm 

EG  aporu’nun Ekim 2017 
sayısını ‘ ürdürülebilir Büyümeyi 

maçlamak’ ba lı ıyla yayımladı.
ürkiye ekonomisinin güçlü iç 

ve dı  talep sayesinde beklenenden 
ızlı toparlandı ına vurgu yapılan 

raporda  ürkiye’nin 2017 
büyüme ta mini  birinci çeyrekteki 
üretimin  son birkaç çeyrektir 
daralan i racatın toparlanması ve 
da a geni lemeci mali duru un 
etkisiyle beklenenden güçlü 
gelmesine ba lı olarak yüzde 

1’e revize edildi  ifadelerine yer 
verildi. yrıca M  raporunda  

ürkiye’nin Gayri a  urtiçi 
asılası’nın G  gelecek yıl 

yüzde  geni leyece i öngörüsünde 
bulunuldu.

TÜRKONFED 
aş anı ar an 

a oo lu
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Haber K U V E Y T  T Ü R K

Kuveyt Türk’ten 
Türkiye rekoru
Kuveyt ürk  katılım bankacılı ı sektöründe  
cinsinden tek seferde en yüksek tutarlı kira serti kası 
i racını gerçekle tirerek ürkiye rekoru kırdı. 

uveyt ürk  katılım 
bankacılı ı sektöründe 
tek seferde 00 
milyon  tutarında 
kira serti kası 
i racı gerçekle tirdi. 
Kuveyt ürk azine 
ve luslararası 
Bankacılıktan 

orumlu Genel 
Müdür ardımcısı 

r. u en met 

lbayrak  yaptı ı açıklamada  
eel ekonominin sa lam bankası 

olarak kira serti kaları gibi yatırım 
araçlarının geli tirilmesine ve 
yaygınla tırılmasına büyük önem 
veriyoruz. atırımcıların kira 
getirisi üretebilen varlıklar üzerinde 

ak sa ipli ini ifade eden kira 
serti kaları sa ibine em orta em 
uzun vadede sabit getiri fırsatı 
sa lıyor. 

Kuveyt ürk olarak bugüne 

kadar  cinsinden nitelikli 
yatırımcıya birçok kez kira 
serti kası i racı gerçekle tirdik. on 
gerçekle tirdi imiz 10  gün vadeli 

00 Milyon ’lik kira serti kası 
i racıyla ürkiye rekorunu 
yeniden kırdık. Kira serti kalarıyla 
toplanan fonlar reel ekonominin 
fonlanmasında kullanılacak. ıllık 
brüt yüzde 12 kira getirisi olan 
i racımız piyasa muadillerine göre 
dü ük olmasına ra men rekor 



49E M L A K  K O N U T
E K İ M  2 0 1 7

106 GÜN VADELİ 
400 MİLYON TL 
TUTARINDAKİ KİRA 
SERTİFİKASI, 3 OCAK 
2018’DE ANAPARAYLA 
BİRLİKTE SAHİPLERİNE 
DAĞITILACAK

KUVEYT TÜRK BÜYÜYOR
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın 20 7 yılının ilk yarısındaki net kârı 20 ’nın aynı 
dönemine göre yüzde 5,9 oranında artarak 49 milyon TL’ye ulaştı. Toplam akti erini 
52 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, öz varlıklarını ise 4,  milyar TL’ye yükseltti. İlk altı 
ayda toplanan fon büyüklüğü, 20  yıl sonuna kıyasla yüzde 4,2 artışla ,4 milyar TL, 
kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde ,  artışla ,9 milyar TL oldu.

bir taleple kar ıla tı. naparayla 
birlikte   Ocak 201 ’de kira 
serti kası sa iplerine da ıtılacak. 
Kira serti kalarına olan ilginin gün 
geçtikçe artması ve yatırımcıların 
bankamıza olan sarsılmaz güveni 
bizleri mutlu ediyor  diye konu tu.

Bireysel emeklilik sektöründe 
1 Ocak 2017’de yürürlü e giren 
Otomatik Katılım istemi’nin OK  
faizsiz fonlara olan ilgiyi artırdı ını 
belirten Genel Müdür ardımcısı 

lbayrak  OK  kapsamında 
sistemde yer alan katılımcıların 
yakla ık yüzde ’inin faizsiz 
fonları seçti ini görüyoruz. OK  
sistemindeki faizsiz fonlara olan 
yüksek talep  faizsiz nansal sistem 
açısından oldukça umut vericidir.

KİRA SERTİFİKASINA TALEP 
ARTIYOR

Emeklilik irketlerinin fon 
portföylerinde tutabilecekleri 
kira serti kası yüzdeli inin 
geni letilmesi ve kısa vadeli kira 
serti kası fonlarının kurulması 
kira serti kasına olan ilgiyi ve 
talebi artırıyor. üm bu geli meler 
ı ı ında bir önceki yıla kıyasla yüzde 

0’lik bir artı la  bu yıl 1 Milyar 7  
Milyon ’lik kira serti kası i racı 
gerçekle tirdik. aizsiz nansal 
sisteme olan ilginin artmasından 
memnuniyet duyuyoruz  dedi.

ürkiye’de bir ilki 
gerçekle tirerek 2010 yılında sukuk 
piyasalarına giren Kuveyt ürk  
bugüne dek B  oları  Malezya 

ingiti ve ürk irası gibi farklı para 
cinslerinde yurt içi ve yurt dı ında 
toplamda 12 milyar ’nin üzerinde 
kira serti kası i racı gerçekle tirdi. 
Bunların yakla ık  milyar ’si 

ali azırda çe itli piyasalarda 
dola ımda bulunuyor.
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Örnek Daire KEN E L K K N L

Yeni Baş ent i 
erin e aşa n 

Ba kent Emlak Konutları’nın özenle azırlanmı  örnek daireleri ziyaretçilerini bekliyor.
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a kent Emlak 
Konutları  er 
türlü detayın 
dü ünüldü ü  
özenle azırlanan 
örnek dairelerinde 
a ırladı ı 
misa rlerine 
gerçek bir ev 
deneyimi ya atıyor. 
Böylece alıcılar 
nasıl bir evde 

ya ayacaklarını önceden görme 
ansına sa ip oluyor

ankaya’nın Mü ye 
Ma allesi’nde yer alan Ba kent 
Emlak Konutları  toplamda 
117 01 2  metrekare alan üzerinde 
1.  ba ımsız bölümden olu uyor. 

e ir ya amını 
ye il ile iç içe sunan 
Ba kent Emlak 
Konutları’nda 
1 1  2 1  1  1 
tiplerinde 1. 21 adet 
konut ile birlikte 
2  adet ticari birim 
bulunuyor. 70  ile 
2 2  metrekare 
aralı ında de i en 
konutların yatları 
ise 0 bin  ile 1 
milyon 7 bin  
arasında de i iklik gösteriyor.

adece yüzde  pe inat ile konut 
sa ibi olunabilen Ba kent Emlak 
Konutları  konum ve içerik olarak 

nkara’nın en özel projelerinden 
biri. Proje  temalı çocuk oyun 
alanları  açık kapalı spor alanları  
yürüyü  ve bisiklet yolları  obi 
alanları ve cinseyete göre ayrı 
kullanımlı olmak üzere 2 adet kapalı 

avuz  2 adet kapalı çocuk avuzu  
2 adet tness alanı ile birlikte yoga  
pilates gibi etkinliklerin yapılaca ı 
stüdyoların  sauna  amam  bu ar 
odası gibi alanların da içinde yer 
aldı ı kapsamlı bir sosyal merkeze 
sa ip. ‘Ba kent’in eni Ba kent’i’ 
sloganıyla ankaya’da ayata 
geçirilen ve 2. Etap satı larına 
ba lanılan Ba kent Emlak Konutları 
projesinde taksit ödemeleri 1. 00 

’den ba lıyor. 
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Haber KEN E L N

ÖNÜ ÜM E ÜRKİ E

r   r l  a anı m t as

İzmir’de gerçekle en kentsel dönü üm kurultayına katılan evre ve 
e ircilik Bakanı Me met z aseki  ürkiye’nin kentsel dönü ümdeki 

yeni yol aritasını ilk kez açıkladı.

T
ürkiye’nin öncelikli 
gündem maddesi 
olan kentsel dönü üm 
zorunlulu u  bu 
ay yapılan çe itli 

etkinliklerin ana konusu aline geldi. 
İzmir’de yapılan kentsel dönü üm 
kurultayı ile birlikte ürkiye bir 
kez da a kentsel dönü ümün 
panoramasını gözden geçirdi. İ te 
görü leri ve e ir e ir projeleri 
ile ürkiye’nin kentsel dönü üm 
sürecindeki son geli meler

ürkiye’de 7.  milyon konutun 
yenilenmesi gerekiyor. akamların 
büyüklü ü ve te likenin büyüklü ü 
nedeniyle ürkiye kentsel 
dönü üm gerçe ini bir an olsun 
aklından çıkarmadan projelerini 
gerçekle tirmeye devam ediyor. 

e ir e ir pek çok noktada alen 
devasa kentsel dönü üm projeleri 
önemli noktaya gelirken  Eylül’de 
İzmir’de gerçekle en kentsel 
dönü üm kurultayına katılan 

evre ve e ircilik Bakanı Me met 
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ANAR MA I
z aseki de yol aritasını ilk kez 

açıklayarak bu konudaki eyecanı 
yeniden ate ledi. evre ve e ircilik 
Bakanı z aseki  1  senelik bir 

edef koyduk. ılda 00 bin konut 
dönü türmek için seferberlik 
ba lataca ız  dedi.

Kentsel dönü üm seferberli inin 
en önemli aktörünün belediyeler 
oldu unu vurgulayan Bakan 

z aseki  lan bazlı dönü üm 
yapılması ususunda belediyeleri 
zorlayaca ız. Onlara sıfır faizli 
kredi imkanı sa layıp  dönü ümün 

ızlıca ayata geçirilmesi konusunda 
te vikler verece iz  diye konu tu. 

ıfır faizli kredi imkanının 
belediyeler dı ında vatanda  ve 

mütea ite de uygulanaca ının 
altını çizen Bakan z aseki  20 
maddelik kanun azırlıyoruz. 

önü ümle ilgili birçok konu 
çözüme kavu acak. Meclis 
açıldı ında azırladı ımız kanunu 
sunaca ız  açıklamasını yaptı.

Kentsel dönü ümde bina bazlı 
de il alan bazlı dönü ümleri terci  
ettiklerini anlatan Bakan z aseki  
dönü ümlerin yapılması için kentsel 
dönü üm bütçesini artırmaktan 
ba ka çare olmadı ını söyledi. 

z aseki  öz kaynakların yanı sıra 
İller Bankası’nın kaynaklarının da 
de erlendirilece ini dile getirerek  
İller Bankası’na ait 21 sosyal tesisi 

satı a çıkardık. ldı ımız parayı 

kentsel dönü üm esabına atıyoruz. 
esislerimiz zarar ediyor  yazık 

güna  de il mi  diye sordu. 

250 SEKTÖR CANLANACAK 
Kapıda bir felaket var  bunu 

fırsata dönü türebiliriz  diyen 
Bakan z aseki  er yıl yapılacak 

00 bin bina ile piyasaya önemli 
miktarda para girece ini  evde 
kullanılan e yaları üreten 2 0 
sektörün canlanaca ını  isti dam 
yaratılaca ını ve milli sanayinin de 
geli mesinin sa lanaca ını anlattı. 

z aseki  in aat sektörünün ‘can 
simidi’ oldu una inandı ını ifade 
ederek  sektörün gelecek 20 yılda 
büyüyece ine i aret etti. 

Bakan z aseki   yıl önce 
çıkan 0  sayılı kanunla birlikte 
yapılan 1 milyon 100 bin civarında 
konutun dönü tü ü bilgisini verdi. 
Mevzuattan kaynaklı sorunlar 
oldu unu ve bunların acilen a ılması 
gerekti inin altını çizen Bakan 

z aseki  öyle devam etti  
Mesela normalde 1 emsal ise 2 

emsal yapılıyor  yarısı mütea ite 
yarısı vatanda a. osyal donatı  
altyapı alanları dü ünülmüyor. 

atanda ların da ödeme yapması 
lazım. ılda 00 bin konut ede   
kapsamında bir an önce i e ba layıp 
bu i i çözmemiz gerekiyor.  

İZMİR’DE 350 BİN KONUT 
DÖNÜŞMELİ 

İzmir icaret 
Odası İ 0  Ba kanı 
Ekrem emirta  
İzmir’de dönü mesi 
gereken toplam 

. 0  ektar alan 
oldu unu ve bu 
alanın 0 bin 
konuta tekabül 
etti ini belirtti. 2012’den bu yana 
dönü üm çalı maları yaptıklarını 
anlatan Ba kan emirta  
dönü ümün de erinin  milyar 
liraya tekabül etti ini söyledi. İzmir 

alisi Erol yyıldız ise İzmir’deki 
binaların ya  ortalamasının 2  
oldu una dikkati çekerek  verilerin 
yapı stokunun yarıya yakının iyi 
olmadı ını gösterdi ini belirtti. 

m r ar t 
ası  

aş anı r m 
m rtaş
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Haber KEN E L N

30 YIL SONRA MUTLU SON 
ürkiye’de bu alanda devam 

eden projelerden biri de ntalya 
Kepez bölgesinde bulunuyor. 
Bakanlar Kurulu’nun  Gülveren 
Ma allesi’nde riskli alan ilan etti i 
bölgede Kepez Belediyesi’nin 
yapaca ı kentsel dönü üm 
projesinde sıra uygulama a amasına 
geldi. ak sa ipleriyle sözle me 
imzalanması komisyona avale 
edilirken  kentsel dönü üm 
gerçekle en alanda arsa payı 
kar ılı ında  asılat payla ımı 
esasına göre kat kar ılı ı in aat 
yaptırılması konusunda belediye 
ba kanı ve encümene yetki verilmesi 
talebi kabul edildi. 

Ba kan akan ütüncü  
alandaki 1  ak sa ibi ile ni ai 
sözle me imzaladıktan sonra yapım 
i alesine çıkılaca ını söyledi. 
İ ale sürecinin bitmesinden sonra 
da gecekonduları ta liye ederek  
dönü ümün yapılaca ı araziyi  
konutları yapması için i aleyi alan 

rmaya teslim edeceklerini belirten 
ütüncü  konutların in asının 2  

ayda bitirilmesinin planlandı ını 
belirtti.

RÜYA PROJEDE KONUT 
TEMELLERİ KAZILIYOR 

ürkiye’nin en büyük projesi 
Kepez  antral’de ise ak 
sa iplerine verilecek konutların 
temel kazı çalı maları ba ladı. 

Büyük e ir Belediyesi irketi 
EPE in aat tarafından 

yürütülen  yeni nesil kentle menin 
en güzel örne i olan Kepez  

antral Ma alleleri’nde ekipler  
ak sa iplerine yapılacak binalar 

için yo un bir afriyat çalı ması 
yürütüyor. 

vrupa Birli i B  fuk 020 
programından  milyon vro ibe 
alan dev projenin etrafını çevreleyen 

 bin metrelik pano ve çit çalı ması 
da tamamlandı. Projenin alt yapı 
imalatlarında ise sona yakla ıldı. 
Meydanları  göletleri  müzeleri  ye il 
ajanları  çocuk parkları  alı veri  
alanları  yarı açık pasaj alanları  
camiler  okullar  astane  pazar 
alanlarıyla ntalya  son derece 
modern ve konforlu bir ya am 
alanına kavu acak. Proje toplam 
2 1 bin metrekare ye il alanıyla 

ürkiye’ye örnek bir ya am merkezi 
olacak. 

375 MİLYON LİRALIK 
DEV YATIRIM

ksaray’da belediye tari inin 
en önemli ve en büyük projesi olan 

7  milyon lira de erindeki eni 
anayi Kentsel önü üm Projesi 

ba lıyor. Projeyle birlikte yeni sanayi 
projesinde yakla ık 2000 adet 
dükk n yapılacak.

UŞAK TÜRKİYE’NİN 
ÖRNEK PROJESİ

OKİ Ba kanı Ergün uran  
yakla ık 0 Milyon ’lik bir 
yatırımla ayata geçen ve sanayiden 
konutsal ve ticari alana dönü üm 
özelli i ile bir ilk olan ak Kentsel 

önü üm Projesi’nin ürkiye’nin 
örnek projesi oldu unu açıkladı. 
Projede teslimatların yıl sonuna 
kadar tamamlanması bekleniyor.

ak’a yapılan en büyük devlet 
yatırımları arasında yer alan Kentsel 

önü üm Projesi’nin incelemeleri 

TÜRKİYE’DE 7.5 
MİLYON KONUTUN 
YENİLENMESİ 
GEREKİYOR
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için ak’a gelen 
OKİ Ba kanı 

Ergün uran  
Belediye Ba kanı 

urulla  a an 
ile bir araya geldi. 

uran  ak’ın 
özellikle bölge 
içerisinde ön palana 
çıkartacak ba arılı 
bir çalı ma gerçekle ti. 0 bin 
metrekarelik yeni merkezin kentteki 
ticari faaliyetlere önemli ölçüde 
katkı sa layaca ına inanıyoruz. 
Birkaç yıl içerisinde civar 
vilayetlerinde veya nadolu’nun 
ba ka vilayetlerinde bu projenin 
öncelikle gelinip gezilece i 
kanaatindeyim.  dedi.

2 yıl önce ba lanılan serüvenin 
sonuna geldiklerini ifade eden 
Ba kan urulla  a an  İlkler 
e ri ak’ta da yine bir ilki 

gerçekle tirerek sanayi bölgesinden 
konut ve ticari alan dönü ümü 
içeren bir projeyi gerçekle tirdik. 

aptı ımız incelemelerde 
merkezimizin azır ale geldi ini 
gördük. ıl sonuna kalmadan 
burada em sosyal ayat em 
de ticari ayatın ba lamasını 
planlıyoruz. abii bunun yanında 
biz belediye binamızı da buraya 
ta ıyaca ız. Bin 1 konut  2  i  
yerinin ve birçok sosyal donatıların 
bulundu u er eyiyle dü ünülmü  
olan ak’ın yeni merkezini in a 
etmenin mutlulu unu ya ıyoruz  
eklinde konu tu.

PAZARKAPI’DA 
YIKIM BAŞLADI 

rabzon 
Büyük e ir 
Belediyesi Pazarkapı 
Kentsel önü üm 
alanında yıkım 
çalı malarına 
ba ladı. rabzon 
Büyük e ir 
Belediye Ba kanı 

r. Or an evzi 
Gümrükçüo lu   direkli amamdan 

rabzon surlarına kadar olan 
bölgede 10 dönümlük alanın 
dönü üme tabi tutuldu unu 

söyledi.  Pazarkapı Kentsel 
önü üm Projesi’nin a nos 
adisi projesine eklendi ini 
atırlatan Gümrükçüo lu  
a nos adisi’nde birinci  ikinci 

ve üçüncü etap çalı maların 
tamamlanmasının ardından 
sürdürmekte oldu umuz dördüncü 
etap kentsel dönü ümü belediye ve 
kaymakamlık binalarının in ası için 
Orta isar Belediyesi’ne devrettik. 
Ek protokol ile çalı malarına 
ba ladı ımız Pazarkapı kentsel 
dönü üm alanında ilk yıkım 
çalı malarımızı gerçekle tirdik. 

önü üme tabi tutulan 10 
dönümlük bu tari i alanında 1 bina 
kamula tırılarak yıkılacak. landa 

 binanın kamula tırma i lemi 
tamamlanmı  olup sadece  binanın 
kamula tırılması için yasal süreç 
devam etmektedir. Kamula tırma 
i lemlerinin tamamlanmasıyla yıkım 
çalı maları kısa sürede bitirilecektir  
dedi. 

Kentsel dönü ümlerle 
rabzon’un tari ini ortaya 

çıkardıklarını kaydeden 
Gümrükçüo lu  rabzonumuz 
buram buram tari  kokan bir e ir. 
Bu dev çalı malarla rabzon’un 
tari i adeta ortaya çıkartılmaktadır. 
Pazarkapı’daki 10 dönümlük alanın 
kamula tırma maliyeti 1 milyon 

’nin üzerindedir  diye konu tu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM 
SÜRECİNİ FIRSATA 
ÇEVİRMELİYİZ”

İzmir Kentsel 
önü üm ve 
tratejik akla ımlar 

Kurultayı’nda 
konu an G O E  
Ba kanı r. 

eyzulla  
etgin  Kentsel 

dönü üm sürecini  
tüm sıkıntılara ra men fırsata 
çevirmemiz gerekiyor  dedi. r. 

eyzulla  etgin  öyle konu tu  
1 0’li yıllardan itibaren kontrolsüz 
e irle meyle bugünlere geldik. ma 

son yıllarda  da a önceki süreçte 
yapılanların çok ötesinde  farklı bir 
icraat anlayı ıyla yapılanlar ortada. 
Gecekondula ma bitti. Bundan 
sonra ne yapmak lazım  Kentsel 
dönü üm sürecini  tüm sıkıntılara 
ra men fırsata çevirmemiz 
gerekiyor. Bir kere e rimizi 
planlarken e ir plancılı ını ep 
i mal ediyoruz. onra da diyoruz ki  
‘ ondra’nın parkları ba çeleri 1  
yılında planlanmı  ve sa lıklı bir 
ekilde de korunarak geli tirilmi .’ 
ektörün çatı örgütü G O E ’in 

Ba kanı olarak  kentsel dönü üm 
konusunda son derece optimistim. 
Bugün epimizin  K’lar olarak da 
kamu yöneticileri olarak da  kentsel 
dönü ümün önemini kamuoyuna 
anlatmamız gerekiyor.  

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İMAR 
AFFI OLARAK GÖRMEMEK ÖN 
ŞARTTIR”

ürkerler 
olding Genel 

Koordinatörü Prof. 
r. ttila ezgin  

Kentsel dönü ümü  
imar affı olarak 
görmemek  konut ve 
o s stokuna yönelik 
müda ale gibi dar bir 
perspektife indirgememek ba arılı bir 
dönü üm için ön arttır  dedi. ttila 

ezgin öyle devam etti  Gelece i 
kurma yönünde kentin ava  su  
deniz  ye il vb. do al potansiyellerinin 
titizlikle korunması ve geli tirilmesi  
enerji konusunun  mek nsal esneklik  
özel kamusal alan ili kilerinin 
olu turulması  afet güvenli i ve 
tari sel mek nların korunması  ancak 
çok iyi tasarımlanmı  bir ekonomik
teknik sosyal kültürel geli me modeli 
üzerinde tüm kesimlerin uzla ısı ile 
mümkün görülmektedir.

 
aş anı ar an 

a oo lu

ra on 
ü ü ş r 

l  
aş anı r  
r an  

Gümrü çüo lu

l  
aş anı 

urulla  a an

G  
aş anı r  
ulla  t n

ÖZHASEKİ, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ‘CAN 
SİMİDİ’ OLDUĞUNA İNANDIĞINI İFADE 
EDEREK, SEKTÖRÜN GELECEK 20 YILDA 
BÜYÜYECEĞİNE İŞARET ETTİ. 
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Haber K AY N A K  S U

1000 Konutluk 
Termal Su 

 ME RE ERİNLİK E 

Kocaeli Ba iskele’de 7 derece sıcaklı ında termal 
su bulundu. Belediye Ba kanı yaz  Bin konutun 
ısıtılmasını sa layabilecek bir kaynak oldu u 
saptanmı tır  açıklamasını yaptı.

B
ir ilçeyi i ya edecek 
su bin metreden 
fı kırdı. Kocaeli 
Ba iskele 7 
derecelik termal 
su ile turizmde 

atılıma geçecek. Kocaeli Ba iskele 
Belediyesi’nin sondaj çalı maları 
sonucunda i dem kuyusunda 0 
metre derinlikte 7 derece sıcaklıkta 

jeotermal kaynak suya ula ıldı. 
Ba iskele eniköy Ma allesi’nde 
arama faaliyetleri yürüten Ba iskele 
Belediyesi  eniköy eresi 
mevkisinde jeotermal suya ula tı. 

uyun debisinin yüksek oldu u 
bilgisi verildi. ıkarılan kaynak 
suyunun ilk analiz sonuçlarına 
göre ifalı ve birçok astalı a iyi 
gelebilecek bir özelli e sa ip oldu u 

öngörüldü. Kaynak 
suyun bölgesel 
olarak rmutlu’daki 
kaynak suları ile 
benzer sistemde 
oldu u açıklandı.

Ba iskele 
Belediye Ba kanı 

üseyin yaz suyun 
ısıtma ve sa lık 

turizmi açısından kullanılabilece ini 
belirterek u açıklamayı yaptı  
Bölgenin imar çalı malarıyla 

ilgili bir takvim var. Büyük e ir 
Belediyesi ile birlikte bir çalı ma 
yürütülmesi gerekiyor. Planlar 
bittikten sonra otel ya da devremülk 
için çalı ma yapılabilir. Ba iskele’de 
önümüzdeki yıllarda 10 kuyu da i 
olabilecek durumda ve içbirisi 
birbirini etkilemeyecek durumda. 
Bununla ilgili yaptı ımız çalı malar 

aş s l  
l  

aş anı üs n 
a

Türkiye Dünyada 
lk  lke rasında
Türk ye’de coğra   yapısı ve kl m  

dolayısıyla çok sayıda kaplıca 
bulunduruyor. Her yıl ülkem zde çok 
sayıda z yaretç  gel yor. Araştırmalara 

göre, kaynak zeng nl ğ  açısından 
Türk ye, dünyadak  lk 7 ülke arasında 
yer alıyor. B r bakıma Türk ye termal 
tur zm n cennet  olarak adlandırılıyor. 

lkem z termal suları, hem deb  ve 
sıcaklıkları hem de çeş tl   z ksel ve 
k myasal özell kler yle Avrupa’dak  

termal sulardan daha üstün n tel kler 
taşıyor. Er y k maden değer  açısından 

yüksek, kükürt, radon ve tuz 
bakımından da zeng n. Anadolu’da 
tar he dayanan özell kler  le halk 

arasında say  ye kültürü durumuna 
gelen jeotermal merkezler n bazılarında 

uygun kl m koşullarının etk s  le kür 
mevs m  200 güne kadar çıkab l yor. 

Türk ye’de alova’dan Havza’ya, 
Kızılcahamam’dan Pamukkale’ye kadar 

çok sayıda kaplıca bulunuyor. 
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201 ’ten bu yana devam ediyor. 
0 yıllık bir i letme ru satımız 

var. İ letilmesi de Ba iskele 
Belediyesi’ne ait. sıtma amacıyla 
da  sa lık turizmi açısından da 
de erlendirilebilir. Ba iskele’nin 
dı ında  Kocaeli’nin geneline de er 
katacak bir kaynak bu.

çılacak di er kuyuların er 
birisi ocalarımız gözetiminde  

er sorulan soruya cevap verilecek 
ekilde olacak. üreç sizlerin ve 

kamuoyunun gözleri önünde 
devam edecek. aptı ımız i  büyük 
bir yatırım. lıp ba ka bir yere 
götürme durumumuz yok. Ba ka 
illerden kayna ı buraya getirdiler. 
Bu tabak de il  bardak de il. Bu 
su öyle bir ey de il. razi bu 
ilin. Bu eyecanı issetti imiz 
için ba arıyoruz. Bizim orada iç 
arazimiz yok atırımcı geldi inde 
oradaki arazileri satmak zorunda. 
Belediyenin orada arazisi olmadı ı 
için belediyenin birine arazi satma 
gibi bir lüksü yok. urizm ya da 
konut olarak burayı açmayaca ız. 

atlısu eresi’nin etrafı ye il 
alan olarak kalacak. Günübirlik 
tesis olarak kalacak. e il bu i in 
olmazsa olmazı. adece günübirlik 
tesisimiz olacak. Biz i letmeyi 
dü ünmüyoruz. Bununla ilgili imar 
planlarındaki çalı maları ba lattık. 

nümüzdeki aylarda sizlerle 
payla aca ımız konular. atırımcı 
yatırım yapacak diye oradaki arazi 
sa iplerini ezdiremeyiz. Bizim asıl 
de erlerimiz onlar. er ikisini nasıl 
dengeleyece imizi biliyoruz.  

DÜNYANIN KAYNAĞINDAN 
YAŞAMIN MERKEZİNE 
YOLCULUK

‘ ıcak kaplıca suyu ve sıcak 
kaplıca suyundan yararlandıran 
kurulu ’ anlamlarına kar ılık gelen 
termal  alk arasında ifa kayna ı 
olarak bilinir. Bu ifalı sular yerin 
altından sıcaklı ı 20  ve üzerinde 
çıkarlar. e itli gazları  mineralleri  
tuzları ve radyoaktif maddeleri 
içeren yeraltı kaynaklarına termal 
denir. Bunun aricinde maden 
sularının yeryüzüne çıktı ı kayna a 
kaynarca  çevresinde kurulan 

tesislere de kaplıca ya da ılıca denir. 
Banyo ve içme kürleri aracılı ıyla 
kullanılır ve birçok astalı a iyi 
gelir. ermal suların özellikleri 
saymakla bitmeyecek kadar çe itli 

astalıkların tedavisi için binlerce 
yıldır kullanılan yöntemlerden 
biridir.

ermal sular genellikle  
derecede ve akı kan bir alde 
bulunurlar. İçerisinde yo un 

alde kükürt ve 2 farklı mineral 
vardır. ermal suların özellikleri 
ara tırmacılar tarafından 
incelendi inde e it oranda bulunan 
bu minerallerin iyile tirici etkisi 
kanıtlanmı tır. ormalden farklı 
olarak da a acımsı olan ve keskin 
bir kükürt kokusu barındıran 
termallerin kalitesi bulundu u 
bölgeye göre de i kenlik gösterebilir.

üzyıllardır sa ladı ı mucizelerle 
bilinen termaller genç olu umlu 
bir yapıya sa ip olan ürkiye’nin 
önemli zenginlikleri arasındadır. 
Günümüzde 1  milyona yakın 
ki inin kaplıcalardan yararlandı ı 
biliniyor. Olumlu etkileri 
kanıtlanan bu ya am pınarlarının 
nasıl kullanıldı ı ise tesislerin 
uyguladıkları politikalara ba lıdır. 
Birden çok kullanım alanı ile ki ilere 
farklı seçenekler sunulmaktadır.

Genel olarak avuzlarda 
kullanılan sular zik tedavi ve 
re abilitasyonla birle tirilir. yrıca  

amur banyosu  gaz banyosu  içme 

kürleri  solunum yolu ile kür  masaj  
psikoterapi  diyet gibi yan tedavilerle 
birle tirilerek uygulanır.

HANGİ HASTALIKLARIN 
TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR?

ermal sular bazı astalıkları 
iyile tirmeye yardımcı olurken  
bazılarında direkt tedavi yöntemi 
olarak kullanılır. nceleri alk 
arasında bilinen etkileri uzmanlarca 
kanıtlanan yöntemlerden sonra tıbbi 
olarak da kullanılmaya ba lanmı tır.

İyi geldi i astalıklar  lerjik 
üst solunum yolu astalıkları  
egzama  dola ım bozuklu u  varisler  
kulunç  eklem ra atsızlıkları  kadın 

astalıkları  fıtık  çocuk felci vb. 
edavi yöntemi olarak 

kullanıldı ı astalıklar  
a rılı romatizmal astalıklar  
kireçlenmeler  deri astalıkları  
böbrek ve idrar yolu astalıkları  
stres ve strese ba lı ra atsızlıkları  
mide  ba ırsak ve safra kesesi 

astalıkları  kalp ve damar 
astalıklarıdır.

Genel bakı la termal tedavilerin 
mevsimi yoktur. ılın er 
mevsimi açık termal otellerden 
diledi iniz zaman diledi iniz kadar 
faydalanabilirsiniz. ncak alk 
arasında sonba ar ve ilkba ar 
mevsimlerinin da a uygun oldu u 
dü ünülüyor. Bu mevsimlerde ifalı 
suların da a faydalı oldu u görü ü 
yaygındır.

TERMAL SULAR, ÇEŞİTLİ HASTALIKLARIN 
TEDAVİSİNDE BİNLERCE YILDIR KULLANILIYOR
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Haber P E R A K E N D E

SONBAHAR SEZONUNUN 
ENİ A RE LERİ

ürkiye’de açılan alı veri  merkezi sayısı 0’ye 
yakla tı. Bu yıl birkaç il da a yeni ve büyük 

M’lere kavu acak.  

E
ylül ayı ile birlikte 
ba layan sonba ar 
sezonu  tüketicinin yeni 
seçenekler arayabilece i 
yeni M’lerin de 

kapılarını açmasına neden oldu. 
İ te ürkiye’de organize perakende 
sektörüne mer aba diyen yeni 
alı veri  merkezleri... 

4. NESİL ALIŞVERİŞ 
DENEYİMİ

. nesil alı veri  deneyimini 
İstanbullulara sunan adistanbul 

M  İstanbul’un yeni gözdesi 

olmaya aday. adistanbul M  
kapalı alanlarında bile do anın 
güzelliklerini kucaklayan  effaf 
ve dı a dönük mimari yapısıyla 
konforlu alı veri in bütün 
olanaklarını sunuyor. rta  
Grup ve İnvest Grup tarafından  
Evyap’ın yaza a’daki arazisi 
üzerinde konumlanan ve megamall 
kategorisinde yer alan adistanbul 

M  kuruldu u 10 .000 metrekare 
alan ile ürkiye’nin en büyük 
alı veri  merkezlerinden biri. M  
7 0 metre uzunlu unda bir açık 

ava alı veri  caddesine de sa ip.

adistanbul M’yi de kapsayan 
adistanbul projesi  etaptan 

olu uyor. Projenin ilk 2 etabı 
tamamlanmı  durumda. on etabı 
da tamamlandı ında 00.000 
metrekare büyüklü ündeki acmiyle 

ürkiye’nin en büyük o s alanına 
sa ip olacak proje  toplamda 

2 .000 metrekare alan üzerine 
kurulu. Proje da ilinde 1. 1  lüks 
konut ve 220 odalı   yıldızlı bir otel 

Vadistanbul
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AVM’LERİN ÖNEMLİ 
BİR KISMI İSTANBUL VE 
ANKARA’DA OLSA DA, 
ARTIK ANADOLU’DA 
AVM’Sİ OLMAYAN 
ŞEHİR SAYISI ÇOK AZ

yer alıyor. la ım 
olanaklarıyla da 
fark olu turan 

adistanbul’a 
EM ba lantı 

yollarıyla kolayca 
eri ilebiliyor. 

ürkiye’de bir ilk ve 
tek olan  1  milyon 
euro’luk yatırım 
deste iyle ayata 
geçirilen avaray ile adistanbul 

M’ye ula mak mümkün.

TÜRKİYE’NİN İLK 
DESİGNER OUTLETİ

ürkiye’nin ilk designer outleti 
Oasis  yeni çekim merkezi Basın 
Ekspres’te kapılarını açtı. urol 
G O tarafından ayata geçirilen 
Oasis esigner Outlet ‘ op rive’  
‘Kiss ly’ ve ‘ oodtainment’ gibi 
dünya çapındaki konseptleri bir 
arada barındırmasıyla fark yaratıyor. 
Binden fazla ki iye isti dam 
yaratan Oasis esigner Outlet’te 
üst segment ürünler ve perakende 
dünyasının lokomotif markaları  
indirimli yatlarla tüketicilerle 
bulu uyor. Oasis’in açılı  törenine 
katılan urol G O önetim Kurulu 

yesi eyda armıklı Kılıçaslan  
İstanbullularla perakende 

sektöründeki ilk bulu mamızda 
bugüne kadar yapılmı ların dı ında 
yenilikçi ve farklı bir yakla ım 
sergilemek istedik ve ortaya 

ürkiye’nin ilk designer outlet’i 
çıktı  diye konu tu.

E  ve EM otoyollarını 
ba layan  yeni Maslak attı olarak 
konumlandırılan Basın Ekspres’te 

kapılarını açan Oasis’in em 
bölge ekonomisi em de ürkiye 
ekonomisi için çok önemli bir de er 
oldu unu belirten okman a ırıcı  

avaalanı metrosu önümüzdeki yıl 
buradan geçecek  dedi. 

urol G O önetim Kurulu 
yesi eyda armıklı Kılıçaslan 

da  Günlük ortalama  milyonun 
üzerinde nüfus areketinin oldu u 
Basın Ekspres ve çevresindeki 
2 kilometrekarelik bölgede yer 
alan Oasis’in mü teri potansiyeli  

bölgenin bugün ve gelecekteki 
areketlili i dü ünüldü ünde 

oldukça yüksek  dedi.

BAYRAKLI’YA YENİ AVM 
İ  G O tarafından İzmir 

Bayraklı’da in a edilen Ege Perla 
lı veri  Merkezi izmete açıldı. 

Mimar Metin rolat tarafından 
tasarlanan ve 1 bin metrekare 
alana sa ip M Kanyon önetim 
tarafından idare edilecek. M’de 
100’e yakın marka yer alacak. 

ılda ortalama .  milyon ki iyi 
a ırlamayı ede eyen Ege Perla 

M’nin yan tarafında da 1  bin 
metrekarelik kent parkı ve 1000 
metrekarelik çocuk oyun alanı 
bulunuyor. İzmir dliyesi’nin 

emen yanında yer alan Ege Perla 
M  İzmir Bayraklı’da  Ozan bay 

addesi üzerinde bulunuyor.

Nurol GYO 
Yönetim 

Kurulu Üyesi 
a armı lı 

ılıçaslan

Oasis Designer Outlet ar a lış r ş r

 P rla lış r ş r



60 E M L A K  K O N U T
E K İ M  2 0 1 7

Haber P E R A K E N D E

BURSA’NIN EN BÜYÜK 
YATIRIMI AVM İLE TAÇLANDI

ur apı tarafından 0 
milyon dolarlık yatırımla Bursa’nın 
merkez ilüfer ilçesinde Marka 

lı veri  Merkezi M  açıldı. 
ur apı önetim Kurulu Ba kanı 
ltan Elmas  toplamda 2 0 bin 

metrekarelik 
in aat alanı  7  
bin metrekaresi 
kiralanabilir alanı 
olan M’nin 2 
bin ki iye isti dam 
sa ladı ını söyledi. 

Elmas  yatırımın 
de er olarak 0 
milyon dolar 
oldu unu belirterek  lı veri  
merkezi ve konutların bütünüyle 
böyle bir yatırım de erine ula tı ını 
dü ünüyoruz. Bu büyüklükle 
beraber Bursa en büyük yatırımına 
ula mı  olacak  diye konu tu. 2 0 
ma aza ile faaliyet gösterecek 
olan alı veri  merkezinde   kafe 
ve restoran  bin 00 ki i oturma 
kapasiteli bir yeme içme alanıyla 
geni  bir teras bulunuyor.

ZONGULDAK’A 
WESTALIFE AVM

onguldak’ta Kiler G O ve 
anerler Grup ortaklı ıyla ayata 

geçirilen esta ife M   bin 
metrekarelik kiralanabilir alana 
sa ip. emeli 201  yılında atılan 

esta ife M   bin metrekarelik 
kiralanabilir alana ve 17  ma azaya 
sa ip. KP onguldak Milletvekili 

zcan lupınar  onguldak Belediye 

Kiler Holding 
Yönetim Kurulu 

aş anı a t 
Kiler

Ba kanı Mu arrem kdemir  Kiler 
olding önetim Kurulu Ba kanı 
a it Kiler  anerler Gruop 
önetim Kurulu Ba kanı Kadir 
aner  KP İl Ba kanı eki osun  

P İl Ba kanı met ltun  
M P İl Ba kanı amdi yan  O 
Ba kanı Metin emir ve çok sayıda 
davetlinin katıldı ı 
açılı  töreninde 
konu an Kiler 

olding önetim 
Kurulu Ba kanı 

a it Kiler  ılda  
milyon mü terinin 
ziyaret etmesini 

ede iyoruz  dedi. 
İki kat kapalı 
otoparkın yanı sıra  cep sinema 
salonu  2  metre geni li inde  1  
metre boyunda dev sinema salonunu 
da onguldaklılarla bulu turacak. 

MNG’NİN İLK AVM YATIRIMI
M G olding’in M 

sektöründeki ilk yatırımı olan 
Erzurum M G Mall  0 Eylül’de 
kapılarını açtı. 00 bin liralık 
dev bir yatırımla ayata geçen 
alı veri  merkezi  Grup bünyesinde 
kurulan M G önetim izmetleri 
tarafından i letilecek. M  1000 
metrekarelik kütüp anesi  sanat 
galerileri   bin 00 metrekarelik 

eyecan veren bir tema parkı  
0 koltuklu e ir tiyatrosu ve 

son teknoloji sineması ile 1 0 
bin ö renciye ev sa ipli i yapan 
do unun gözbebe i Erzurum’da 
sosyal ya ama renk katacak.

Erzurum M G Mall  1 0 bin 

metrekare büyüklü ü ile o u 
nadolu Bölgesi’nde sosyal ya amı 

ve ticareti canlandıracak. İstanbul  
nkara  İzmir gibi büyük e irlerde 

yer alan zengin marka karmasını 
e re ta ıyan alı veri  merkezi  

1  ma aza  e lence  sinema ve 
kültürel etkinleri bir arada sunarak 
do unun gözde e rine dinamizm 
kazandıracak. eni alı veri  
merkezinin  1 0 bin ö renciye ev 
sa ipli i yapan kente bir ba ka 
arma anı ise bugüne kadar bir 
alı veri  merkezi konseptinde ilk kez 
yer verilen  seçkin eserlerin ücretsiz 
okunabilece i 1000 metrekarelik 
zengin bir kütüp ane olacak.

NEVŞEHİR’İN 
EN BÜYÜK AVM’Sİ

ev e ir’in en büyük M’si 
issara sonba arda kapılarını 

açıyor. M’nin yatırımcısı uygu 
Mü endislik İn aat oldu. M’nin 
yanında bir de otel bulunuyor. 

ev M içerisinde çok bilinen 
markaların outlet ma azaları  
otopark  teknoloji market yapı 
market  restoran  fastfood  kafeterya  
sinema salonları ve çocuk oyun 
alanları faaliyet gösteriyor.

ur a ı 
Yönetim Kurulu 

aş anı ltan 
Elmas

r urum G all

Nissara

sta  
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Haber B A N K A C I L I K

Kre i a mi artt

Kaynak: AA

Bankacılık sektörünün kredi acmi   milyar 7  milyon lira artarak  1 trilyon 
7  milyar  milyon liraya yükseldi.

ankacılık üzenleme 
ve enetleme 
Kurumu’nun B K  

aftalık azırlanan 
bültenine göre  
sektörün kredi acmi 

 ustos aftası  
milyar 7  milyon lira 
arttı ı belirtildi.

öz konusu 
dönemde toplam kredi 

acmi 1 trilyon 72 
milyar 7 1 milyon 

liradan 1 trilyon 7  milyar  
milyon liraya yükseldi. Bu dönemde 
mali kesime verilen kredilerin 
toplamı 1 milyar 20 milyon lira  
mali kesim ariç toplam kredi acmi 

1 trilyon 21 milyar 70  milyon 
lira oldu. Bankacılık sektöründeki 
toplam mevduatta bankalar arası 
da il   ustos ile biten aftada 2 
milyar 00 milyon liralık artı  oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ
çıklanan verilere göre  tüketici 

kredileri tutarı  ustos ile biten 
aftada 1 milyar 0 milyon lira 

artarak 7  milyar 17  milyon liraya 
yükseldi. öz konusu kredilerin 
1  milyar 7  milyon lirası konut  

 milyar  milyon lirası ta ıt ve 
1  milyar 12 milyon lirası i tiyaç 
kredilerinden olu tu.

ine bu dönemde taksitli ticari 
kredilerin tutarı 77  milyon lira 

artarak   milyar 20  milyon 
liraya yükseldi. Bankaların bireysel 
kredi kartı alacakları ise yüzde 0  
artarak  milyar  milyon liraya 
yükseldi. 

Bireysel kredi kartı alacaklarının 
0 milyar  milyon lirası taksitli  

 milyar 7  milyon lirası taksitsiz 
oldu.

Bankacılık sektöründe net 
takipteki alacaklar  ustos 
itibarıyla bir önceki aftaya göre 
yüzde 2 2 artarak 1  milyar 7 
milyon liraya yükseldi. ynı 
dönemde bankacılık sisteminin öz 
kaynakları ise yüzde 0 02 artı la 

 milyar 2  milyon liradan  
milyar 2  milyon liraya ula tı.
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Röportaj Ö Z A K  G YO  G E N E L  M Ü D Ü R Ü  FAT I H  K E R E S T E C I

Hedefimiz: 
5 yılda 2.5 kat 
büyüme

Büyükyalı Projesi

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, 
“5 yıllık sürede 2.5 kat daha büyüyeceğiz. 
Büyükyalı, Balmumcu ve Göktürk 
projelerimiz, 3 milyar TL’lik net aktif 
değer hedefi ne ulaşmamızda önemli birer 
kilometre taşı olacak” dedi.

Ö
zak GYO Genel 
Müdürü Fatih 
Keresteci ile sektör ve 
yeni projeleri üzerine 
konuştuğumuz bir 

söyleşi gerçekleştirdik. Gelecek 
dönem projelerinden, 2017 yılı 
hedefl erine kadar pek çok konuyu 
ayrıntılarıyla konuştuk.  
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Projelerinizi tasarlarken 
    

  B     
  

zak G O  konut  o  s  
depolama  turizm ve perakende 
olmak üzere  farklı segmentlerde 
geni  ürün gamı ve portföy 
yönetimiyle arazi ve proje geli tirme 
çalı malarını yürütüyor. zak 
G O olarak gerçek yatırımcıların  
gelecekteki getiri potansiyelini 
görerek yatırım yaptıklarını 
dü ünüyor  bu bakı  açısıyla yüksek 
yatırım potansiyeline sa ip ve de er 
artı ı vadeden bölgelerde projeler 
geli tiriyoruz.

ünyanın birçok büyük 
e rinde  ula ım ba ta olmak 

üzere farklı altyapı yatırımlarının 
gerçekle ti i ve toplu ula ım 
olanaklarının çe itlendi i bölgeler  
di er bölgelere oranla da a ızlı 
geli me ve de er artı ı potansiyeli 
ta ıyor. rne in u anda devam 
eden projemiz Büyükyalı’nın da 
yer aldı ı Kazlıçe me bölgesi  tam 
bu özellikleri ta ıyor. eytinburnu 
Belediyesi tarafından ba ımsız 
ara tırma irketlerine yaptırılan 
ara tırma sonuçlarına göre  
devam eden altyapı projeleri 
tamamlandı ında  eytinburnu 
sa il bandında  yıl içerisinde yüzde 
100’ün üzerinde bir de er artı ı 
gerçekle mesi bekleniyor. 

Buna ek olarak  vrupa 
akası’nda konut amortisman süresi 

1  yılken  eytinburnu’nda bu 
süre 1  yıl seviyesinde seyrediyor. 
İstanbul geneliyle kıyaslandı ında  

em  yat artı ı em de yüksek kira 
getirisiyle eytinburnu’nun yatırım 
açısından en avantajlı bölgelerden 
biri oldu u göze çarpıyor. anı 
sıra  e ilköy ve taköy gibi çevre 
ilçeler  proje ve  yat bakımından 
doygunlu a ula tı ından ve 

eytinburnu markalı projelerle 
geli mekte olan bir bölge oldu u 
için bu anlamda Büyükyalı  ideal bir 
yatırım fırsatı sunuyor. 

İ te Büyükyalı örne inde 
oldu u gibi  zak G O olarak  
yatırım yapaca ımız er bölgeyi 
derinlemesine analiz ediyor  er 

yönüyle irdeliyor ve yatırım 
kararını buna göre belirliyoruz. 

Y    
   Ö  

     

zak G O’nun Büyükyalı 
projesi dı ında devam eden  
Balmumcu  Göktürk  Ma mutbey  

ntalya  idim ve emre olmak 
üzere  7 projesi mevcut.

Özak GYO olarak, 
kuruldu umuz 200  
yılından bugüne toplam aktif 
büyüklü ümüz 1 .  kat arttı. 
Bu toplam aktif büyüklük 
de eriyle  ürkiye’nin 7. büyük 
gayrimenkul yatırım ortaklı ıyız. 
Kendimizi ‘Geli tirici G O’ 
olarak konumlandırdık. 1.1 
milyon metrekare toplam proje 
büyüklü üne sa ibiz. 2011 yıl 
sonunda   milyon  olan net 
aktif de erimizi  bugün 1.2  milyar 

’ye çıkarttık. 2020 ede  miz 
ise yakla ık  milyar ’lik net 
aktif de ere ula mak. Bu da son 

 yıllık büyümemizi aynı ızda 
devam ettirece imiz anlamına 
geliyor. Bugünden sonraki  yıllık 
sürede 2.  kat da a büyüyece iz. 
Büyükyalı  Balmumcu ve Göktürk 
projelerimiz   milyar ’lik net 
aktif de er ede  ne ula mamızda 
önemli birer kilometre ta ı olacak. 

Emlak Konut GYO 
    

   
Büyükyalı  Kazlıçe me 

sa il bandında Emlak Konut 
güvencesinde tek proje olarak öne 
çıkıyor ve Emlak Konut güvencesi 
Büyükyalı’yı  markalı lüks konut 

‘ŞİMDİ AL 2019’DA 
ÖDE’ KAMPANYASINA 
ÖZAK GYO BÜYÜKYALI 
PROJESİ İLE DAHİL 
OLDU. HER AŞAMASI, 
EMLAK KONUT GYO 
GÜVENCESİYLE 
YÜRÜTÜLEN, 
BÜYÜKYALI, SAHİL 
YOLUNDAKİ DEĞERLİ 
VE EN RİSKSİZ 
PROJELERDEN BİRİ

a  G  G n l ü ürü 
at  r st

Gö tür  onut Pro s

stan
ul a

 
ara

olu

a ıt an  D

r
s
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Röportaj K Y ENE L İ K E E E İ

B   K  
    

    
 S   

  P   
 

Büyükyalı’da i ler çok iyi gidiyor. 
er eyden önce Büyükyalı’ya 

gösterilen ilgiden çok memnunuz. 
ünkü Büyükyalı’dan konut 

satın alanların yüzde 0’ı oturma 
amacıyla alıyor. Bu da Büyükyalı’nın 
gerçek anlamda ba arılı oldu u 
anlamına geliyor. 

Büyükyalı  yatırımcısına sürekli 
de er artı ı vadeden bir proje. 
Bunu sadece biz de il  sektör 
profesyonelleri de söylüyor. rnek 
vermek gerekirse  yakın zamanda 
Büyükyalı  uzman de erlendirme 
kurulu ları tarafından yapılan 
ba ımsız ve profesyonel 
ara tırmalara göre ‘İstanbul’un 
getiri potansiyeli en yüksek ikinci 
gayrimenkul projesi’  taköy

eytinburnu attında ise  ‘getir 
potansiyeli en yüksek gayrimenkul 
projesi’ seçildi. Büyükyalı’da  Gün 
Kapı etabından sonra  projenin 
satı a çıkan son etabı  enizkapı 
oldu.  Bu etapta yakla ık 0 konut 
yer alıyor. 

Büyükyalı  yeni kampanyasıyla 

da yatırım yapmak isteyenlere 
kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 
Büyükyalı’da  enizkapı etabının 
lansmanına özel  tüm daire 
tiplerinde geçerli olacak  ilk yat 
avantajı sa lanıyor. adece yüzde  
pe inat ödeyerek  ‘ imdi al  201 ’da 
öde’ kampanyası  Büyükyalı’daki 
iyi ya ama adım atmak isteyenleri 
bekliyor. Kampanya kapsamında 
yüzde  pe inatın yanı sıra  yüzde 
1  satı tan 1 yıl sonra  kalan 
yüzde 0’lik kısım ise anla malı 
bankalardan kredi çekilerek 
ödenebiliyor. İlk taksit ödemeleri 
Ocak 201 ’da ba lıyor. 

B    
 

oplam 111 dönümlük 
arazide yükselen Büyükyalı’da  
1 1  2 1  1  1 ve 1 plus 
tiplerinde 1. 00 konut yer 
alıyor. İstanbul’un kara  deniz 
ve raylı sistem ula ım akslarının 
kesi ti i noktada yükselen 
Büyükyalı  sya ve vrupa 
kıtalarını birbirine ba layan 
Marmaray metro istasyonuna 

 dakika yürüme mesafesinde 
bulunuyor. Büyükyalı’dan raylı 
sistem ya da karayoluyla opkapı 

arayı  ultana met  Kapalıçar ı 
ve avaalanına 10 dk’da  sya 

500 KİŞİLİK TİYATRO 
SALONU, 600 KİŞİLİK 

SİNEMA VE SERGİ 
SALONLARIYLA HAYATA 

KAZANDIRDIĞIMIZ 
TARİHİ BİNALAR, 

İSTANBUL’UN KÜLTÜR 
SANAT VE EĞLENCE 

HAYATINA FARKLI BİR 
SOLUK GETİRECEK

projeleri arasında  benzerlerinden 
ayırıyor.

Projenin er a aması  
Emlak Konut G O güvencesiyle 
yürütülürken  Büyükyalı bu 
özelli iyle  sa il yolundaki en de erli 
ve risksiz proje olarak konumlanıyor. 
Brüt net daire ölçümünde de 
Emlak Konut standartlarını 
uygulayan ve kamuoyunu do ru 
ekilde bilgilendiren Büyükyalı  net 

metrekare de eriyle markalı lüks 
konut kategorisinde tüketiciler için 
karlı bir proje olarak öne çıkıyor.

üm bu bilgilerin ı ı ında  
tüketici nezdinde  Emlak Konut  
güvenin simgesi anlamına geliyor 
ve Büyükyalı sakinleri de projeye 
gösterdikleri ilgiyle bunu kanıtlıyor. 

ul ar 
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Kıtası’na ise vrasya üneli ile 1  
dk’da ula ım sa lanıyor.

Büyükyalı  ev ve i yeri 
dı ında  ayata de er katan sosyal 
ya am alanlarına odaklanıyor ve 
misa rlerine nitelikli aktivitelerin 
gerçekle tirilebilece i alanlar 
sunuyor. Büyükyalı’da yeniden 

ayat bulan tari i binalar  aklınıza 
gelen tüm i tiyaçlarınızı yürüme 
mesafesinde kar ılayabilece iniz 
ya am alanlarına dönü üyor. 
Evinizden çıktı ınızda  sadece 
birkaç adımda Büyükyalı’nın tari  
kokan sokaklarına ula arak  organik 
pazardan ma alle manavına  
balıkçıdan çiçekçiye  dünya 
markalarından en ık restoranlara  
bir semti semt yapan tüm unsurlara 
kolayca ula abileceksiniz. 

yrıca tari i binaların içerisinde  
yerli ve yabancı er türlü konser ve 
performansa ev sa ipli i yapacak  
kültür sanat merkezinden  sinema 
salonlarına uzanan  çok geni  bir 
konseptimiz var. 00 ki ilik tiyatro 
salonu  00 ki ilik   salonlu 
sinema ve sergi salonlarıyla  bir 
kültür merkezi olarak ayata 
kazandırdı ımız tari i binalar  
İstanbul’un kültür  sanat ve e lence 

ayatına farklı bir soluk getirecek.

üm bunların yanında 
Büyükyalı’da çocukların geli imini 
destekleyecek sosyal olanaklar 
da bulunuyor. ocuklarımız  özel 

ocalar e li inde su sporları e itimi 
alabilecek. yrıca zengin P  ve 

ellness konseptimizle  Büyükyalı 
sakinleri  sa lıklı ve uzurlu bir 

ayata adım atarak  ak ettikleri iyi 
ya amı bulacaklar.

ZEYTİNBURNU SAHİL 
BANDINDA 5 YIL 
İÇERİSİNDE YÜZDE 
100’ÜN ÜZERİNDE 
BİR DEĞER ARTIŞI 
GERÇEKLEŞMESİ 
BEKLENİYOR

a at  u t s

almum u t l Pro s

ar
ar

os
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Röportaj İ E N

ma m z arara  
arena a ü emizi en i i 
şe i e tem i  etme

ema e ir Konya’nın 
satı  o si tasarımıyla 
uluslararası ödül alan 

rkiteam Mimarlık 
Kurucu Orta ı eda 

ündar  ede miz 
er projede yeni ve 

farklı tasarımlar ile 
do ru çözümleri 
ortaya koymak.

E
mlak Konut G O 
güvencesiyle ayata 
geçirilen ema e ir 
Konya’nın satı  
o si tasarımıyla  
uluslararası 

tasarım yarı ması olan ’ esign 
ard  ompetition’da ba arısını 

taçlandıran rkiteam Mimarlık 
Kurucu Orta ı eda ündar ile 
Emlak Konut’a özel bir röportaj 
gerçekle tirdik.

B     
  

İstanbul Kültür niversitesi 

Mimarlık akültesi’nde burslu 
olarak okudum. İ  ayatıma ilk 
olarak mimarlık o slerinde ru sat 
ve uygulama projeleri çizerek 
ba ladım. a a sonra meslek 

ayatıma farklı iç mimarlık 
rmalarında konsept ve uygulama 

projeleri çizimleri  ince i ler e i i 
ve antiye e i i yaparak devam 
ettim. ine kısa bir dönem mimarlık 
ve in aat sektörü ile ilgili dergilerde 
editörlük yaptım. a a sonra iç 
mimarlık bürolarında uygulama 
ve konsept projeleri görevlerinde  
proje müdürü olarak yer aldım. 201  

arat  atış s
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yılında ecmi içekci ile rkiteam 
Mimarlık o sini açtık.

M    
T   

    

Genel olarak i  ortaklarımız 
in aat rmaları. Bizim için er 
projenin ayrı bir ikayesi ve 
tasarım süreci var. Prensip olarak 
yaptı ımız bütün projelerde farklılık 
olu turmaya çalı ıyoruz. Bu konuyla 
ilgili aldı ımız geri dönü ler de  
do ru bir ekilde ilerledi imizi 
kanıtlar nitelikte. alı maya 
ba ladı ımız er yeni proje için  
yatırımcının edef kitlesi  bütçesi  
m2 birim yatları ve taleplerini 
içeren bir toplantı yapıyoruz. 

Projenin mimari yapısı ve 
konsepti de bizim için çok önemli 
bir argüman. Genel olarak 
elimizdeki projeyi detaylı bir ekilde 
inceliyoruz. asarım sürecimize ilk 
olarak satı  o si veya örnek daireyle 
ba lıyoruz. Mü terilerimizi ilk 
a ırladı ımız yer oldu u için satı  
o si tasarımı bizim için çok önemli. 
Bir anlamda rmanın tanıtım 
yüzü demek. Bu nedenle bizim en 
önem verdi imiz çalı ma alanları 
diyebiliriz. Ekibimizde bulunan 
mimar ve iç mimar arkada larla satı  
o sinin mimari projesini ve cep e 
tasarımlarını yapıyoruz. İç mekanda 
anlattı ımız ikayemizi cep eye de 
ta ıdı ımız zaman bütünsel bir çizgi 

elde etmi  oluyoruz.
er projede farklı bir nokta 

bizim için çıkı  olabiliyor. irmanın 
logosu  mimari projedeki çizgiler  
konumu ve yine yatırımcı rmanın 
kurumsal kimli i gibi detaylar bizim 
çıkı  noktalarımızı olu turabiliyor. 

İkinci a amada ise iç mimari 
proje çizimleri ve örnek daireler yer 
alıyor. İç mimarisini tasarladı ımız 
projelerde  genellikle mimarlık 

rmalarıyla çalı mayı terci  
ediyoruz. Böylece mimari proje ve 
iç mimari proje ilk etapta birlikte 
çözüldü ü için süreç da a sa lıklı ve 

ızlı ilerliyor. 
rnek daireler  bizim 

yatırımcıyla birebir kol temasında 
çalı tı ımız bir süreç. Bu a amada 
kullanılan malzemeler  projenin 

bütününü etkiledi i için tüm 
kararların bir kalemde verilmesi 
gerekiyor. Bu anlamda sıkı ve titiz 
bir çalı ma ile ilerliyoruz. 

e ir amaçlı tasarladı ımız 
alanlarda ise er daire için bir 

ikaye ve tasarım çizgisi belirliyoruz. 
Bu çizgiyi belirlerken en önemli 
çıkı  noktalarımızdan birisi de 

itap etti imiz mü teri kitlesidir. 
Genel olarak modern çizgileri 
terci  ediyorsak da bölgesel olarak 
klasik çizgilerle de tasarımlarımızı 
ekillendiriyoruz.

E  K   
   B  

   
 Ü    

  
Emlak Konut’la olan 

SATIŞ OFİSİ TASARIMI 
BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

maş r 
atış s
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çalı malarımıza ilk olarak zgüven 
Mimarlık ile birlikte İstanbul 

luslararası inans Merkezi resmi 
kurumların iç mimari konsept ve 
uygulama projeleri ile ba ladık. 

a a sonra yine Emlak Konut’un 
nkara’daki ilk projesi olan ofa 
oca’nın örnek dairesini ve tüm 

iç mimari çözümlerini yaptık. Bu 
projenin  yaptı ımız ilk örnek daire 
oldu u için  bizde ayrı bir yeri vardır. 

ine Emlak Konut projelerinden 
ema e ir Konya’nın satı  o  sini  

örnek dairesini  lobilerini ve sosyal 
tesisini tasarladık. Karat  satı  
o  si  örnek dairesi  lobileri  örnek 
o  si ve O  s Karat Bakırköy satı  
o  si  örnek o  si ve lobisinin yanı sıra 

vrupark lobileri ve sosyal tesisi de 
yine tarafımızdan tasarlandı. ine 

zgüven Mimarlık ile Gebze Emlak 
Konutları projesinin lobilerini 

ayata geçirdik. Emlak Konut’un 
i de örnek dairesi malzeme 

seçimleri de tarafımızdan yapıldı. 
yrıca Emlak Konut için tip satı  

o  si tasarımı yaptık. u an Emlak 
Konut projelerinden vrupark 

ayat’ın üç örnek dairesini bitirdik 
ve yine bu projeye ait sosyal tesis  
tip daireler ve sosyal tesisi ile ilgili 
çalı ıyoruz. Ebruli spartakule 
Projesi’nin de satı  o  si  örnek 
daireleri ve tüm iç mimari çözümleri 
ile ilgili çalı malarımız da ali 

azırda devam ediyor. Emlak 
Konut projeleri dı ında  vrupa 
Konutları takent  örnek dairesi  

adistanbul Park örnek dairesi ve 
vrupa Konutları amanevler satı  

o  si ve örnek daireleri son dönemde 
üzerinde çalı tı ımız projeler.

E  K  YO 
 K   

 T    
   

    
 A  A   

   B  
     

 
İlk yılımızda aldı ımız bu önemli 

ödül  bizim için iyi bir ba langıç ve 
motivasyon aslında. 

Bu projeye ilk ba ladı ımız 
zaman ede  miz  ödüllük bir i e 

imza atmaktı. atırımcımız orkam 
İn aat’ın bize ve tasarımlarımıza 
verdi i destekten de ba setmemiz 
gerekiyor elbette. 

Bu proje Konya’da yapılaca ı için 
büyük dü ünürümüz Mevlana’nın 
ö retileri bizim bu tasarımda çıkı  
noktamız oldu. Giri ten itibaren 
projenin er noktasına bu detayları 
ta ıdık. asarladı ımız lobi  kafe 
aydınlatmalar  satı  locaları ve 
renkler ep bu ana temel üstünden 
olu turuldu. Ortaya çıkan tasarım 
ve uluslararası alanda aldı ımız 
bu ödülle de çalı malarımızı 
taçlandırmı  olduk.

İ     
 

rkiteam Mimarlık enüz iki 
ya ında  yeni  dinamik ve uluslararası 
arenada ödüllü bir o  s. ede  miz 

er projede yeni ve farklı tasarımlar 
ile do ru çözümleri ortaya koymak. 
Bizim için er proje ayrı bir eyecan 
ve ayrı bir ikaye aslında. evdi imiz 
i i en iyi ekilde yapmak ve kendimizi 
devamlı yenileyip geli tirmek için 
çaba sarf ediyoruz. irma olarak er 
zaman en iyisi olmak ve imdiye kadar 
oldu u gibi uluslararası arenada 
i lerimizle ülkemizi en iyi ekilde 
temsil etmek  en büyük amacımız.

Avrupark Hayat

rul  s arta ul Sofa Loca

 s arat a ır ö 
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A LIK BAKANLI I N AN 
 İLE AMBULAN  

İ ARBAKIR A ENİ AMBULAN LAR İZME E BA LA I

Ba bakan Binali 
ıldırım  a lık 

Bakanlı ı tarafından 
düzenlenen  00 
ambulansın da ıtım 
törenine katıldı. 

a lık Bakanlı ı tarafından iyarbakır’a gönderilen  ambulans İl a lık 
Müdürlü ü’nde düzenlenen törenle izmete ba ladı.

katıldı. örende Ba bakan  öncelikli 
olarak vatanda ların iç ambulans 
ile ilgilerinin olmasını istemedi ini  
ancak ayatın bir gerçe i olarak 
zorunluluk alini aldı ını 
söyledi. örene katılan ambulans 
çalı anlarına seslenen Ba bakan 

ıldırım  memleketin er kö esinde 
vatanda a izmet edilece ini 
ve kendisinin de buna yürekten 
inandı ını açıkladı.

ükümetin geçti imiz 1  yılda  
ürkiye’de pek çok alanda köklü 

reformlar yaptı ını ve yapılan 
reformların bütün alanlarda 
yayılmasına özen gösterildi ini 
belirten Ba bakan ıldırım  özelikle 
sa lık ve ula ım alanlarında çok 
büyük ivmeler alındı ı söyledi.

örende konu an EM  Mobil 
istemler . ’nin Genel Müdürü 

Mevlüt a in de  retimini 
gerçekle tirdi imiz ambulansların 
dünyanın birçok yerinde ayat 
kurtarıyor olması em ülkemiz em 
irketimiz adına büyük bir gurur 

vesilesidir. E  17  2 standardına 
uygun üretti imiz ambulanslar 
dünyanın birçok ülkesinde terci  
ediliyor. mbulansların ülkemiz için 

ayırlı olması diliyoruz  ifadelerini 
kullandı.

ükümetin sa lık konusundaki yatırımlarından  ‘ 1 
ile ambulans’ çalı ması kapsamında ayata geçirilen   

a lık Bakanlı ı tarafından iyarbakır’a gönderilen  
ambulans izmete ba ladı.

mbulansların izmete girme törenine katılan 
iyarbakır ali ardımcısı u ba Ko al  Bugün 

burada ilimize ta sis edilen  adet tam donanımlı 
ambulansımızın da ıtım töreni için bir araya geldik. 
İlimize ta sisi yapılan  adet ambulanslarımızdan 
2’si Ba lar  1’i ilvan  1’i ınar  1’ni de ice ilçemize 
teslim edece iz. İlimize ayırlı olmasını temenni 

ediyorum  diye konu tu. İl a lık Müdürü ait 
var  a lık Bakanlı ı tarafından temini sa lanan 
00 adet tam donanımlı ambulanstan  tanesinin 
iyarbakır’a gönderildi ini aktararak  Bugün itibarıyla 

yeni ambulanslarımızı izmete sunmu  olaca ız. 
iyarbakır’da  istasyonda izmet vermekteyiz. 
edek ambulanslarımızla birlikte 0 ambulansımız 

bulunmakta. eni gelen ambulanslarımızla birlikte 
ambulans  lomuzun ortalama ya ı 2  civarı oldu. 
Genç bir ambulans  losuyla izmet vermekteyiz  
açıklamalarını yaptı.

T
ürkiye  er alanda 
oldu u gibi sa lık 
konusundaki 
reformlarına da ız 
kesmeden devam 

ediyor. Ba bakan Binali ıldırım  
a lık Bakanlı ı’nca tatürk 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
00 ambulansın da ıtım törenine 
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nin yeni başkanı 
e l t ysal oldu

İstanbul Büyük e ir Belediye Meclisi  ola anüstü 
toplantıyla İstanbul’un yeni Ba kanı’nı seçti. 

İ
stanbul Büyük e ir 
Belediye Meclisi  ola anüstü 
toplantıyla Kadir opba ’ın 
ayrılmasıyla bo alan 
Belediye Ba kanlı ı için 

seçim yaptı.
İstanbul Büyük e ir Belediye 

Ba kanlı ı için gerçekle tirilen 
seçimde  Ba ak e ir Belediye 
Ba kanı Mevlüt ysal ile Beylikdüzü 
Belediye Ba kanı Ekrem İmamo lu 
yarı tı. K Parti’nin adayı Mevlüt 

ysal  17  oyla İstanbul Büyük e ir 
Belediye Ba kanı seçildi. ysal  

z laf çok i  vadediyoruz. 
um urba kanımız Erdo an 

döneminde ba layan ‘ alka izmet 
akk’a izmettir’ anlayı ıyla izmet 

etmeye devam edece iz  diye 
konu tu. Belediye Meclisi’nde 17 ’u 

K Partili  127’si P’li  2’si M P’li  
1’i de ba ımsız  toplam 0  meclis 
üyesi oy kullandı.

İlk turda K Parti’nin adayı 
Mevlüt ysal 17  P’nin adayı 
Ekrem İmamo lu 12  oy alırken  
ikinci turda Mevlüt ysal yine 
17  Ekrem İmamo lu 12  oy aldı. 

apılan kapalı oylamalarda ba kanın 
belirlenmesi için gerekli 207 oy 
çıkmayınca  üçüncü turda salt 
ço unlukla belirlendi. Ba ak e ir 
Belediye Ba kanı Mevlüt ysal  
17  oyla yeni İstanbul Büyük e ir 
Belediye Ba kanı seçildi.

eçim öncesi Belediye Meclisine 
itap eden K Parti’nin İstanbul 

Büyük e ir Belediye Ba kanı 
dayı Mevlüt ysal  Ba ak e ir’de 

2 dönemdir belediye ba kanlı ı 
görevini yürüttü ünü belirterek  

um urba kanı ecep ayyip 
Erdo an döneminde ba layan 
‘ alka izmet akk’a izmettir’ 
anlayı ıyla izmet etmeye devam 
edeceklerini söyledi. K Parti’de 

makam ve mevkinin sadece izmet 
için oldu unu ifade eden Mevlüt 

ysal  macımız lla  rızasıdır ve 
milletimizin ayır duasını almaktır  
dedi.

BAŞKAN MEVLÜT UYSAL 
GÖREVE BAŞLADI

İstanbul Büyük e ir Belediye 
Ba kanı seçilen Mevlüt ysal  İBB 
Ba kan ekili met elamet’in 
elinden Ba kanlık Mü rünü alarak 
görevine ba ladı.

araç ane Belediye arayı’ndaki 
Ba kanlık Makamı’nda gerçekle en 
devir teslimde K Parti Genel 
Ba kan ardımcıları Erol Kaya ve 
Mustafa ta  K Parti İstanbul İl 
Ba kanı elim emurci  İBB Meclisi 

K Parti Grup Ba kan ekili emel 
Ba alan  İBB Genel ekreteri ayri 
Baraçlı ve ilçe belediye ba kanları da 
yer aldı.

Mü rü 1  yıl İstanbul’a 
izmet eden Kadir opba ’tan bir 
afta önce teslim aldı ını ifade 

eden met elamet  Bu mü rü 
yeni ba kanımıza ayırlı izmetler 
yapması dile iyle teslim ediyorum. 
Kendisine ba arılar diliyorum. 
Ba arısı için İBB Meclisi olarak 
yanındayız ve duacısıyız  diye 
konu tu.

um ur aş anı  a  r o an  
stan ul ü ü ş r l  aş anı lüt sal
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şure eleneği  ile yaşatılıyor
Ola anüstü durumlarda İstanbulluların gıda gereksinimlerine acil çözümler sunan 
Mobil Büfeler bu defa payla manın simgesi ure da ıtımı için yollara çıktı.

vatanda ların er türlü istek ve 
ikayetlerini iletebilmeleri amacıyla 

‘ er meydanda bir İBB’ sloganıyla 
kurulan İleti im oktaları’nda da 
vatanda lar a ure ile kar ılandı.

ev mutfaklarda ve üstün ijyenik 
ko ullarda özenle üretilen a urelerin 

azırlanmasında  20 ödüllü a çı 2 gün 
boyunca özenle çalı tı. ureler için 
bu dayından no uduna  üzümünden 
fındı ına kadar tam  ton malzeme 
kullanıldı.

İstanbul Büyük e ir Belediyesi  
alk arasında dayanı ma  

payla ma  mu abbet  birlik 
ve beraberli in simgesi aline 

gelen ure Günü’nü ya atıyor. İBB 
ojistik estek Merkezi’nin dev 

mutfaklarında  ton malzeme 
kullanılarak azırlanan a ureler  

nadolu akası’ndan vrupa 
akası’na  İstanbul’un pek çok 

noktasında vatanda lara da ıtıldı.
ure günü dolayısıyla  

ışla adele alıştayı er ekleşti
İstanbul Büyük e ir Belediyesi ol Bakım ve ltyapı Koordinasyon aire 
Ba kanlı ı ve luslararası ol ederasyonu  Global’in birlikte düzenledi i ‘Kı la 
Mücadele alı tayı’ tamamlandı.

belirtti.  lanında en iyi uzmanlarla 
çalı tıklarını vurgulayan a in   

ıllardır özenle yürüttü ümüz 
çalı malarımıza destek vermek 
adına  kurum olarak üye oldu umuz 
‘ luslararası ol ederasyonu

 Global’ ile düzenledi imiz bu 
platformda  bilgilerimizi birbirimize 
aktarmayı amaç edindik. lanında 
en iyi uzmanlarla etkile imde 
bulunularak organize edilen çalı tayın  
olu umunda eme i geçen erkese 
özverili çalı malarından dolayı 

İ  . ’nin ev sa ipli inde 
gerçekle tirilen çalı tay  ol 
Bakım ve ltyapı Koordinasyon 

aire Ba kanı Mu ammed 
a in’in açılı  konu masıyla ba ladı.

7. 7  km uzunlu undaki 
yol a ının alt ve üst yapısının 
bakımından sorumlu olduklarını 
kaydeden Ba kan a in  dünyanın 
önemli metropollerinden biri olan 
İstanbul’da  vatanda ların kı  aylarını 
ra at geçirebilmeleri için en modern 
araç ve malzemeler kullanıldıklarını 

te ekkür ediyorum  diye konu tu.
Kı la mücadele yönetimi  

kentlerde uygulanan en yeni ve en 
iyi metotlar  yollardaki buzlanmayla 
mücadele  kı la mücadelede 
kullanılan teknolojiler ve ekipmanlar 
konusunda bilgi alı veri inin 
yapıldı ı İ B K sponsorlu unda 
gerçekle tirilen ‘Kı la Mücadele 

alı tayı’nda  İstanbul’un çetin kı  
artlarında e ircilik uygulamalarının 

güvenli ekilde sürdürebilir olması 
için yapılacak çalı malar aktarıldı.
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ğren iler rojelerini yarıştırdı

imar inan in 
asiyeti yerine 
etirildi

İstanbul Büyük e ir Belediyesi Gençlik ve por Müdürlü ü ile ürkiye eknoloji 
akımı akfı i birli inde devam eden ene ap eknoloji tölyeleri E itimleri’ne 

katılan liseli gençlerin projeleri yarı tı.

birikimlerini uygulamaya 
dökmeleri ve gelecekte katılacakları 
yarı malara azırlanmaları amacıyla 
proje yarı ması düzenlendi.  

akfı’nın sküdar’da bulunan 
Bilim Merkezi’nde gerçekle tirilen 
yarı mada 1 0 lise ö rencisi robotik ve 
kodlama alanında belirlenen ede eri 
gerçekle tirmeye çalı tı. ltı farklı 
kategoride düzenlenen yarı mada 
gençler kendilerine verilen kısa zaman 
içinde projelerini tamamlamaya 

Dene ap eknoloji 
tölyeleri geçti imiz 
emmuz ayında İBB 

İnternet ve Bilgi Eri im 
Merkezleri’nden BE E  iki 
ubenin dönü ümü ve dizaynı ile 
ayata geçirilmi ti. tölyelerde 20 

bin gencin katılımı ile düzenlenen 
sınav sonuncunda ba arılı olan 0 
ö rencinin e itimleri devam ediyor.

ç aylık e itim dönemini 
geride bırakan ö rencilerin 

Mimar inan okunan dualarla türbesi 
ba ında anıldı. Mimar inan ak yesi 
tarafından organize edilen ve  bin 
ki i için azırlanan a ure da ıtımı 

İstanbul alisi asip a in  
İstanbul Büyük e ir Belediye 
Ba kanı Mevlüt ysal’ın da 

katıldı ı a ure da ıtımı öncesinde 

öncesinde İstanbul alisi asip a in  
İstanbul Büyük e ir Belediye Ba kanı 
Mevlüt ysal birlikte üleymaniye 

amii’nde ö len namazını kıldı.

çalı tı.  akfı Mütevelli eyeti 
Ba kanı elçuk Bayraktar  önetim 
Kurulu Ba kanı Me met ati  Kacır  
Ba kan ardımcısı aluk Bayraktar 
ile Baykar Makina önetim Kurul 
Ba kanı zdemir Bayraktar ve 

akıf önetim Kurulu yeleri de 
yarı  boyunca projeleri yakından 
inceleyerek ö rencilerin ve ailelerin 

eyecanlarına ortak oldu. Gün 
sonunda yarı mada dereceye girenler 
için madalya töreni düzenlendi.

Mimar inan’ın er yıl Mu arrem ayının onuncu gününde 
üleymaniye amii yanındaki evinde a ure pi irilerek fakir 

fukaraya da ıtılması vasiyeti bu yıl da yerine getirildi. 
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den 35 in ğren iye destek

aydi 
o uklar 
isikletle 
kula

İstanbul Büyük e ir Belediyesi Gençlik ve por Müdürlü ü 2017  201  e itim 
ö retim yılı dolayısıyla kırk okulda okul çantası ve kırtasiye seti deste inde bulundu. 

İstanbul Büyük e ir Belediyesi Gençlik ve por Müdürlü ü bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren İBB ocuk Meclisi  sa lıklı ya am için ‘ aydi ocuklar 
Bisikletle Okula’ etkinli ini düzenledi.

‘Bir akdir de Büyük e ir’den’ 
projesi ile bugüne kadar 11  bin 
ba arılı ö renciyi bisiklet  zeka 
oyunları ve kitap gibi çe itli karne 

ediyeleri ile ödüllendiren İstanbul 
Büyük e ir Belediyesi Milli E itim 
Müdürlü ü  belirlenen okullarda 
e itim seti deste ini bu yıl da 
sürdürdü. Bu yıl 12 Eylül’de ba layan 

tarafından ayata geçirilen Pedalİst 
Projesi kapsamında İstanbul’un  
ilçesindeki bini a kın okula obezite 
ile mücadele amacıyla  bin bisiklet 
da ıtılmı tı. a lıklı ya ama dikkat 
çekmek ve bisiklet kullanımını 
yaygınla tırmak amacıyla İBB ocuk 
Meclisi ilivri ve ile’deki okullarda 

Okullar açıldı ı günden 
bugüne dek yapılan 
e itim deste i ile  
bin ö renciye ula ıldı. 

İstanbul Büyük e ir Belediyesi’nin 
er yıl okullar açılırken ve ara tatil 

dönemlerinde gerçekle tirdi i 
ö rencilere e itim seti deste i bu yıl 
da devam etti.

İBB ocuk Meclisi  sa lıklı 
ya am konusunda farkındalık 
yaratmak amacıyla İstanbul’un 
bir ucundan di er ucuna 

Pedalİst Projesi kapsamında ‘ aydi 
ocuklar Bisikletle Okula’ faaliyetini 

gerçekle tirdi.
İBB Gençlik ve por Müdürlü ü 

2017  201  e itim ve ö retim yılı 
dolayısıyla  okulda gerçekle tirilen 
e itim deste i kapsamında ilkokul  
ortaokul ve liseye devam eden  
bin ö renciye okul çantası  defter 
ve derslerinde kullanabilecekleri 
kırtasiye malzemeleri ediye edildi. 
E itim deste i  İstanbul’un  
ilçesinde bir afta içinde tamamlandı.

‘ aydi ocuklar Bisikletle Okula’ 
faaliyetini ayata geçirdi.

evreci ve sürdürülebilir 
ula ım çözümlerine farkındalık 
olu turmak için 00’ü a kın ö renci  
gerçekle tirilen faaliyeti ile 2   2  
Eylül tari lerinde bisikletlerle 
evlerinden okullarına gitti. 
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Bir Kavram Bir Analiz

Sat n ma Gü ü arite i 
e Big Ma  En e i

A A R İ  Ü C R E L İ  B İ R  K İ İ N İ N  R E A  Ü Z E İ   K A I N A  Ç I K I

Hakan Akbulut

B
ilindi i gibi bir 
yıl içerisinde ülke 
sınırları içinde 
üretilen tüm ni ai 
mal ve izmetlerin 
o ülkenin para 

birimiyle  parasal de eri milli 
geliri olu turur. la ılan bu 
de erin nüfusa bölünmesiyle 
de ki i ba ı milli gelire ula ılır. 

lkeler arası geli mi lik ya da 

zenginlik kar ıla tırmalarında 
yerel para birimi cinsinden ula ılan 
bu de erler merikan oları’na 
çevrilerek bir sıralama yapılır. 

ncak farklı ülke vatanda larının 
refa  seviyesini bu ekilde tespit 
etmek mümkün de ildir. ünkü 
satın alınan malların yatları er 
ülkede farklıdır. merika’daki kira 

yatları ile ganda’daki kira yatları 
ya da ürkiye’deki gıda yatları 

ile İtalya’daki yatlar birbirinden 
farklıdır. unanista’nın ki i ba ına 
dü en milli geliri ürkiye’dekinden 
yüksekte olmasına kar ın acaba 

unan vatanda ının satın alma 
gücü yani refa  seviyesi aynı oranda 
yüksek midir  am tersine  ürk 
insanının satın alma gücü da a mı 
fazladır  üm bu sorulara cevap 
bulmak için satın alma gücü paritesi 
geli tirilmi tir.
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BIG MAC ENDEKSİ 
SATIN ALMA GÜCÜ 
PARİTESİ TEORİSİNE 
DAYANMAKTADIR.

SATIN ALMA GÜCÜ 
PARİTESİ  

atın alma Gücü Paritesi GP  
ülkeler arasındaki  yat düzeyi 
farklılıklarını ortadan kaldırarak  
farklı para birimlerinin satın 
alma gücünü e itleyen bir de i im 
oranıdır. 

GP  belirli bir mal ve izmet 
sepetinin satın alınabilmesi için 
gereken ulusal para tutarlarının 
oranı eklinde esaplanmaktadır. 
Bu oran kullanılarak farklı 
para birimlerine dönü türülen 

arcamalar  satın alınan mal ve 
izmet acmindeki farklılıkları 

yansıtarak  ülkeler arasında gerçek 
anlamda kar ıla tırılabilir veriler 
sa lamaktadır. 

GP en basit ekilde  iki ülkede 
aynı tanıma sa ip bir ürünün 
 yat oranı eklinde esaplanır. 

rne in  1 kg dana etinin  yatı 
ürkiye’de 1   B ’de 20 dolar 

ise  dana eti için 1 B  dolarının 
satın alma gücü paritesi  1    
20   0.7  dolar olarak 

esaplanır.  Bu de er  dana eti 
için B ’de ödenecek er bir 
dolara kar ılık ürkiye’de 0.7   
ödenece i anlamını ta ımaktadır. 
Bu oran kullanılarak mevcut bir 
para ile B ’de ve ürkiye’de satın 
alınabilecek dana eti miktarının 
kar ıla tırılması sa lanır. 

GP tek bir ürün için 
de il  piyasada yer alan mal ve 

izmetlerin genelini kapsayan 
G  ve arcama bile enleri için 
de esaplanmaktadır. Kaynak 

İK İnternet sitesi

BIG MAC ENDEKSİ
1  yılından itibaren 

e Economist tarafından 
yayınlanmakta olan  ülkeler 
arasında satın alma gücü paritesine 
göre döviz kuru seviyesini ölçmek 
için kullanılan bir ara tırmadır. Big 
Mac endeksi de satın alma gücü 
paritesi teorisine dayanmaktadır.

atın alma gücü paritesi 
esaplanırken Mc onald’sın ünlü 
amburgeri Big Mac kullanılıyor. 

Big Mac’in seçilme nedeni ise söz 
konusu ürünün tüm dünyada aynı 

standartlarda olmasıdır. lkeler 
arasında farklılık göstermeyen 
Big Mac ürününün farklı 
ülkelerdeki tüketicilere maliyeti 
kar ıla tırılmaktadır.

e Economist ergisi  satın 
alma gücü ve kurlar açısından 
alternatif bir endeks olu turan ‘Big 
Mac Endeksi’nin son olarak 1  

emmuz 2017 sonuçlarını yayınladı. 
öz konusu endeksin sonuçlarına 

göre  B ’de Big Mac’in de eri 0 
merikan doları olurken  ürkiye’de 
01  civarında olu maktadır. 

ekilde Big Mac  yatlarının 
yıllar itibarıyla ürkiye’deki de i imi 
görülmektedir. atın alma gücü 
paritesini ve Big Mac endeksini 
gra  kte görülen rakamlarla da a 
kolay anla ılır kılabiliriz. 2002 
yılında ürkiye’de bir adet Big Mac 
menüsü 2 2  B  doları idi. Bu 
tari te ki i ba ına dü en milli gelir 
de . 00 B  doları idi. ani 2002 
yılında ki i ba ına dü en milli gelir 
ile . 00  2.2  1.  adet Big 
Mac alınabiliyordu. 2017 yılında 
Big Mac  yatı ürkiye’de .01 

B  doları olmu  ancak ki i ba ı 
milli gelir de 11.000 B  dolarına 
çıkmı tır. Bu durumda 2017 yılında 
ki i ba ına dü en milli gelir ile 
11.000  .01  .  adet Big Mac 

satın alınabilmektedir. Bu durumda 
ürkiye’de Big Mac endeksine 

göre satın alma gücü son 1  senede 
iki katına çıkmı  diyebiliriz. Bu 
kıyaslamayı ülke bazında da di er 
ülkelere kar ı yapabiliriz. ine bu 

esaplamayı asgari ücret üzerinden 

de yapabiliriz. 2002 yılında asgari 
ücret 1 .2 1. 7  dolar kuru 
da 1. .7   idi. Bu durum 
da asgari ücret 2002 yılında 112 

merikan dolarıdır. 2017 yılında 
asgari ücret 1. 00  dolar kuru da 

.  ’dir. 2017 yılı asgari ücreti 00 
B  dolarına tekabül etmektedir. 
ine yukarıda yaptı ımız esabı 

yaparsak asgari ücretli bir ki i 
2002 yılında 112  2.2   adet 
Big Mac alabiliyorken  2017 yılında 

00  .01  1 2 adet Big Mac 
alabilmektedir. Bu endekse göre 
asgari ücretli bir ki inin refa  düzeyi 
2 7 katına çıkmı tır diyebiliriz.
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ÜN A A E ÜRKİ E E K NU  
İ A LARI E KİRA İLİ Kİ İ

Bir ülkede kiralar artıyor ve konut  yatlarındaki artı  kira artı ının altında 
kalıyorsa  gerek spekülatif gerekse gerçek konut satın alma talebi artar.

K
onut de erlemesi 
açısından tüm 
dünyada yaygın 
olarak kullanılan 
yöntemlerden 

birisi de konutun kira de eri ile 
 yat arasındaki oran veya ili kidir. 

Konuta verilen fonun ne kadar 
sürede geri dönece i kira tutarı  
yatırım ve talep üzerine etkilidir. 

ayet bir ülkede kiralar artıyor 
ve konut  yatlarındaki artı  
kira artı ının altında kalıyorsa 
arz sorunları  gelecek dönemki 

beklentiler gibi nedenlerden  
gerek spekülatif gerekse gerçek 
konut satın alma talebi artacaktır. 

ynı ekilde kiralar dü ük konut 
satı   yatları yüksek ise talepte 
tam tersi bir durum beklenebilir. 
Kira ve konut  yatları birlikte 
yükseliyorsa  ülkedeki büyüme  
ki isel ve arcanabilir gelir durumu  
krediler gibi pek çok unsurla birlikte 
analiz edilerek yükseli in temeli 
ara tırılmalıdır.

ünya genelinde  yat kira 
kar ıla tırılması yapıldı ında en 
dü ük ülkeler  usya  İspanya  

ollanda  unanistan ve Estonya 
olarak görülmektedir. 201  yılı . 
çeyre i ve 201  yılı . çeyre inde de 

benzer bir sıralama bulunmaktaydı. 
i er yandan konut  yatlarının 

kira bedellerine göre ızlı yükselen 
ülkeler sıralamasında ise ürkiye  

eni elanda  İsrail  Kanada ve İsveç 
ilk sıralarda yer almaktadır. 201  yılı 

. çeyre ine göre bu listeye Kanada 
girerken lmanya ilk be  içinden 
çıkmı tır. 201  yılı . çeyre inde 
de aynı be  ülke bu sıralamada 

bulunmaktaydı.
201  yılı itibarıyla ürkiye’de 

konut  yatları ile kira de erleri 
arasındaki ili kide düzeltme görülmeye 
ba lanmı tır. Burada ana etkenler konut 
 yatlarının geçmi  yıllara göre da a 

mutedil artması ve kira  yatlarında 
ya anan nispi dengelenmedir. Bu 
e ilimin 2017 yılı boyunca sürmesi 
beklenebilir.

azarlar  Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın

Kaynak  MF

Dünyadak  Konut F yatları K ra Oranı
Ev  yatları b rçok ülkede K radan daha hızlı artmaktadır.
20  4. , İndeks, 20 0 00

EÇİLMİ  ÜLKELERİN K NU  İ A LARI KİRA İLİ Kİ İ  ÇE REK
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Küresel konut  yatlarının 
200 ’den bu yana gösterdi i yön 
arayı ı ülke ve e ir bazlı farklı 
olmu tur. Bazı e irler kriz öncesi 
 yatlara da a ızlı ula ırken bazı 
e irler ise eski  yatlara ula makta 

zorlanmı lardır.1

arklı bir çalı maya göre ise 
küresel gayrimenkul piyasası 
oldukça güçlü konumunu 
sürdürerek  i lem miktarını 

aziran 201  itibarıyla 7  milyar 
B  dolarına yükseltmi tir. öz 

konusu rakam bir yıl önceye 
göre yüzde 17 2’lik bir artı ı 
ifade etmektedir. zellikle 
bu orandaki artı ta dünyanın 
devasa metropolleri olarak 
nitelendirebilece imiz e  ork  

ondra  okyo  os ngeles  
an rancisco gibi e irlerin 

payı oldukça yüksek düzeyde 
bulunmaktadır. 201  yılı için 
küresel ekonomi politikalarının 
de i imi gayrimenkul 
piyasalarında dikkatle takip 
edilmeye devam edilecektir. 

zellikle ed faiz politikaları 
ve parasal geni leme ile ilgili 
kararları di er varlıklar gibi 
gayrimenkul sektörünü de 
etkileyecektir. ncak küresel 
politikaların yansımaları ülkeden 
ülkeye farklılık gösterebilecektir.2

200  küresel krizinin 
ba langıç noktası oldu undan beri 
konut ve buna ba lı bile enler 
da a detaylı analiz edilmekte 
olup  konuyu sadece ‘gayrimenkul 
 yatlaması ve satı ı yönüyle de il’ 

aynı zamanda  nansal sistemin 
sa lı ı açısından da inceleme 
gere i ortaya çıkmı tır. Bu 
ba lamada luslararası demeler 
Bankası B  201  yılında yaptı ı 
çalı mada a a ıdaki tespitleri 
yapmı tır. 

ünya konut piyasasında 
canlılık ve yukarı ivmelenme 
devam etmektedir. ncak bazı 
ülkelerdeki  yatların artı ı ve 

ızı o ülkelere ait ‘a ırı de erli 

varlık’ endi elerini de beraberinde 
getirmektedir. ubai  in  

eni elanda  İrlanda  Kanada 
gibi  Bazı ülkeler gerek konut 
gerekse di er varlık  yatlarındaki 
artı ı ızını yava latmak 
amacıyla tedbirler alarak olası 
balon olu umunu engelleyici 
düzenlemeler yapmı lardır. in 
gibi  arlık  yatlarındaki a ırı 
artı  aslında varlık  yatıyla birlikte 
bunun  nansmanını sa layan 
kurulu ların da banka ve di er 
 nans kurulu ları  sa lı ını 

etkileyebilmektedir. inans 
kesiminin sa lı ını yitirmesi ise 
genel ekonomik yapının bozulması 

1 https blog mfd rect. mf.org 20 7 0 27 chart of the week global house pr ces where s the boom Apr l 2,20 7
2 Cushman and ake  eld,’ nn ng n Growth C t es 20 4 20 5’ London, 20 4, s.2
 Bank For The İnternat onal Settlements B S , ’Annual Report,84th.’ Basel,29 une 20 4 s.85 95
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ile sonuçlanabilmektedir.
aziran 201  yılında B  

tarafından yapılan tespitlerin 
ardından ızlı  yat artı ı olması 
nedeni ile potansiyel riskli ülkelerin 

emen emen tamamında ya  yat 
düzeltmesi ya da kamu kökenli 
düzenlemeler ya anmı  bu da 
ta ınmaz  yatlarına 201  yılı 
itibarıyla yansımı tır. 200  krizi 
sonrası küresel varlıklar ve özellikle 
de konut  yatları konusunda karar 
alıcılar oldukça i tiyatlı davranmaya 
çalı maktadırlar. 201  yılında 
da küresel konut piyasasında da 
i tiyatlı bir iyimserli in sürdü ü bir 
yıl olmu tur. 2017 yılı boyunca da 
benzer bir sürecin ya anabilece i 
öngörülebilir. Bununla birlikte 
küresel konut piyasasında bir parça 
momentum kaybı olabilece i de 
gözden kaçmamalıdır.

ürkiye’de ise konut 
yatırımının  kiralama ile geri dönü  
süresi ustos 2017  verilerine 
göre ortalama 1  yıl olarak 
gerçekle mi tir. İstanbul  Kocaeli 
ve dana  ürkiye ortalamasının 
üstünde seyretmi  nkara ve İzmir 
ise ürkiye ortalamalarına yakın 
oranlarda gerçekle mi tir. on 
zamanlarda ızlı bir artı  gösteren 
Bursa ve ntalya ise ala ürkiye 
ortalamalarının altında kalmı tır. 

zellikle büyük e irlerde  ilçe ve ma alle bazında 2   0 yıl gibi 
çok da a yüksek kira dönü  süreleri görülebilir. Bu aradaki farkın nedeni 
genellikle bölgedeki konut  yatlarının yani de er artı larının ortalamanın 
üstünde seyredece i beklentisidir. avalimanı  metro gibi önemli alt 
yatırımları bu tip beklentileri önemli ölçüde etkileyen unsurlardır. Bu nedenle 
konut yatırımı kararı verirken sadece kira amortisman  süresini de il  zaman 
içerisinde olu abilecek de er artı larını da dikkate almak gerekir.

da küresel konut piyasasında da 
i tiyatlı bir iyimserli in sürdü ü bir 
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Uşa tan Tür i e e 
rne  o a a  bir ro e 

OKİ Ba kanı Ergün uran  eski abak ane bölgesinde devam eden 
kentsel dönü üm projesi in aat alanında incelemelerde bulundu.

U ak Belediye Ba kanı 
urulla  a an ve 

kentsel dönü üm 
projesini sürdüren 

in aat rmalarının yetkililerinden 
bilgi alan Ergün uran  yakla ık 

0 bin metrekarelik alanda 
iki etap alinde gerçekle tirilen 
proje akkında açıklamalar yaptı. 
Proje maliyetinin yakla ık 0 
milyon lira oldu unu belirten 

uran  projenin ürkiye’de kentsel 
dönü ümün en iyi örneklerinden 
biri oldu unu söyledi.

Ba kan uran  bölgede bin 

1 konut 2  adet de i  yeri in a 
edildi ini  okul  sa lık oca ı  cami 
gibi donatıların tamamlandı ını 
belirterek  ürkiye’ye örnek olacak 
bir proje. anayi bölgesi yeni modern 
bir ya am alanına dönü tü. ak’ı 
bölge iller arasında di er illerden 
bir adım öne çıkartıyor. aklılar 
projeye destek çıktı ve bugüne gelindi. 

er geli imde eyecan duyuyorum. 
akla ık 1  ay sonra teslimler 

yapılacak  konut sa ipleri ve dükkan 
sa ipleri yerle ecek. Projenin e rin 
ekonomisine ciddi canlılık getirece ini 
dü ünüyorum. Ben eme i geçen 

erkese te ekkür ediyorum  ifadelerini 
kullandı.

Kentsel dönü üm projelerinin 
önemine de inen uran sözlerine 
öyle devam etti  İzmir Kentsel 
önü üm ve tratejik akla ımlar 

Kurultayı’nda da ifade ettim. 
Kentsel dönü üm projelerini do ru 
yürütmek zorundayız. Bakın burası 
çok güzel bir örnek. evlet buradan 
para kazanmadı  aksine sübvanse 
etti. Kimse burada bir ey kazanmak 
istemedi ortaya çok güzel bir eser 
çıktı. o ru ba larsak do ru i ler 
yapmı  oluruz.   
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İzmir e eni azibe mer ezi
Ba bakanlık oplu Konut İdaresi Ba kanlı ı tarafından İzmir’in Kemalpa a ilçesi 

ambel’de in a edilecek 7  konutun i alesi yapıldı. 

İzmir’in Kemalpa a ilçesinde 
ayata geçirilen konutlar için 

2  Eylül  Per embe günü i ale 
yapıldı. Projede ayrıca 22 i  

yeri  1  derslikli ilkö retim okulu  
1  derslikli ortaö retim okulu  cami 
ile altyapı ve çevre düzenleme i i de 
yer alıyor.

Konutların 00’ü 2 1 ve 7 ’u 
ise 1 planında in a edilecek. 
Projede cep elerde yerel ve modern 
mimari sentezlendi. erle im 
alanı projelendirilirken teraslama 
yapılarak binaların güne ten ve 
manzaradan yararlanması sa landı. 
Ma alle konseptinde tasarlanan 
projeyle konutların yanı sıra i  
yerleri  okulları  spor ve oyun 
alanları  parkları  peyzajıyla kaliteli 
bir ya am alanı olu turuldu.

T rabzon Be ikdüzü’nde Kentsel önü üm 
ve Geli im Projesi için 2  Eylül  Per embe 
günü gerçekle tirilen i ale kapsamında 
ayrıca altyapı ve çevre düzenleme i i de yer 

alıyor. Konutların ’ü 2 1  10 ’i ise 1 planında 
tasarlandı. Birle ik  bloktan olu an projede zemin 
katlar i  yeri olarak planlandı. OKİ ile Be ikdüzü 

Belediyesi i birli inde yürütülen ‘Kentsel önü üm ve 
Geli im Projesi’ çerçevesinde yeni konut ve i  yerleri 
in a edilerek tas  ye edilmesi planlanan yapıların ak 
sa iplerine verilmesi ede  eniyor. Modern mimari 
tarzda azırlanan projede cep e tasarımlarında 
a ap görünümlü cep e kaplamaları  söveler ve geni  
balkonlar kullanıldı. 

Ba bakanlık oplu Konut İdaresi Ba kanlı ı tarafından rabzon Be ikdüzü’nde Kentsel önü üm 
ve Geli im Projesi kapsamında in a edilecek 1 1 konut ile 1 dükk nın i alesi yapıldı. 

TRABZON’DA 
İ ALE 

E ECANI
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Ba bakanlık oplu Konut İdaresi Ba kanlı ı 
tarafından nkara’nın incan ilçesi araycık 
Ma allesi’nde Gecekondu nleme Bölgesi Kentsel 

önü üm Projesi kapsamında i aleler gerçekle iyor.

TOKİ ile incan Belediyesi 
i birli inde 201  yılında 
yapılan protokol ile 
yakla ık 00 ektarlık 

alanda kentsel dönü üm projesi 
planlandı. ak sa iplerinin büyük 
ço unlu u ile anla ma sa landı. 

nla malar sonucu  ana bölgede 
üretilecek çe itli büyüklüklerde 
toplam . 7 konuttan .20 ’u 

ak sa iplerine kura ile verilmesi 
kararla tırıldı.

 .Bölge  2. Etapta in a edilecek 
02 konutun i alesi 2  Eylül  

Pazartesi günü yapıldı. İ ale 
kapsamında ayrıca 2 derslikli 
ilkö retim okulu  otopark in aatları 
ile altyapı ve çevre düzenleme i i 

yer alıyor. 2. Bölge  1.Etap’ta in a 
edilecek 1.000 konutun i alesi ise 
2  Eylül yapıldı. İ ale kapsamında 
ayrıca 2 ticaret merkezi  mescit  
kapalı otopark ile altyapı ve çevre 
düzenleme i i yer alıyor.

ak sa ipleri için okulları  
dükk nları  camisi  parkı  peyzajı 
ve di er sosyal donatıları ile ça da  
bir ya am alanı olu turulması 

ede endi. ep e tasarımlarında 
modern mimari anlayı  akim 
kılındı.

a a önce i ale edilen .1  
konutun yanı sıra 1 ilkö retim 
okulu  1 imam atip lisesi  11 ticaret 
merkezi   cami ve otopark in aatları 
da devam ediyor. 

İZMİR E  
K NU UN A İBİ 
BELİRLEN İ

OKİ tarafından 
İzmir’in Kınık ilçesinde 
in a edilen projede 1 7 
konutun ak sa ipleri 
kurayla belirlendi.

İzmir Kınık’ta ayata 
geçirilen konutların 1’i 
2 1  ’sı ise 1 planında 
in a edildi. Projede 

konutların yanı sıra ticaret 
merkezi ve cami bulunuyor. 2 1 
planındaki konutlar 11 .000 

’den  1 planındaki konutlar 
ise 1 .000 ’den ba layan 

yatlarla ve vatanda larımızın 
ödemelerinde kolaylık sa lamak 
için alternati i pe inat  vade 
seçenekleri ile satı a sunuldu.

atay mimari anlayı la 
olu turulan projede  geleneksel 
konutlarda yer alan mimari 
cep e elemanları modernize 
edildi. Bina cep elerinde zemin 
kat seviyesinde yöresel do al 
ta  kaplamalar  söveler ve 
payandalar kullanıldı. atılarda 
ve cep elerde ürk evini 
yansıtan çıkmalar yapıldı. Blok 
yerle imleri yapılırken ortak 
kullanıma açık ye il alanlar 
olu turuldu. Projeyle nitelikli 
sosyal çevre imk nı sunan yeni 
bir ya am merkezi ede endi.

Sin an n 
nüşümü 

e am e i or 
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Başba an  i i  
a ta  t ama ar na at  

Ba bakan Binali 
ıldırım  yaptı ı 

konu mada 
Kır e ir’e 1  yılda 

 katrilyon yatırım 
gerçekle tirdiklerini 
söyledi.

K ır e ir acabey 
Meydanı’nda düzenlenen 

0. ilik aftası 
kutlamaları Ba bakan 

Binali ıldırım’ın katılımıyla 
gerçekle ti. aygı duru u ve İstiklal 
Mar ı’nın okunmasının ardından 
ba layan programda  evlet 

iyatroları ve Kır e ir Esnaf ve 
anatkarlar Odası oyuncuları  

‘a ilikte kalfalıktan ustalı a geçi ’ 
konulu et ku atma törenini 
canlandırdı. Ba bakan ıldırım  
konu masının ardından ürkiye’de 
yılın çıra ı  kalfası ve a isi seçilenler 
ile ilik izmet dülü’ne layık 
görülenlere ödüllerini verdi.

Ba bakan ıldırım ise  yılın 
‘ ilik Onur dülü’ne layık görüldü. 

örenin sonunda et ku anan 
ıldırım’a  a ilik kıyafetini Gümrük 

ve icaret Bakanı Bülent üfenkci  
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli i 
OBB  Ba kanı ifat isarcıklıo lu 

ile ürkiye Esnaf ve anatkarlar 
Konfederasyonu E K  Genel 
Ba kanı Bendevi Palandöken 
giydirdi.

0. ilik aftası kutlama 
törenine  Ba bakan ardımcısı Bekir 
Bozda  alı ma ve osyal Güvenlik 
Bakanı ülide arıero lu  Gümrük 
ve icaret Bakanı Bülent üfenkci  

K Parti Genel Ba kan ardımcısı 
met orgun  zerbaycan 

Milletvekili Ganire Pa ayeva  
ürkiye Esnaf ve anatkarlar 

Kredi ve Kefalet Kooperati eri 
Birlikleri Merkez Birli i E KOMB  
Genel Ba kanı bdülkadir kgül  
milletvekilleri ile vatanda lar katıldı.

Ba bakan ıldırım  acabey 
Meydanı’nda düzenlenen 0. 

ilik aftası kutlamalarındaki 
konu masına  etkinliklerin birlik  
beraberlik ve karde li e vesile 
olmasını diledi. ili in  karde lik 
oldu unu  karde li in bugünlerde 
ortaya çıkaca ını anlatan ıldırım  

ilik  temsil etti i ru la 
nadolu’yu ürk milletine vatan 

yapan bir mana  ifadesini kullandı. 
ilik te kilatını yalnızca esnaf 

ve sanatkar birli i gibi görmenin 
eksiklik olaca ını belirten ıldırım  

ilik  elçuklu devrinden 
ba lanarak  Osmanlı evleti’nin 
ci an devleti olma yolunda dünya 
ve u revi karde lik alkasıdır  
ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR YATIRIMLARI 
Ba bakan ıldırım  Kır e ir’e 

son 1  yılda  katrilyon yatırım 
gerçekle tirdiklerine de inerek  
kentteki yıllık i racatın 1  milyon 
doları buldu unu  Kır e ir’e son 
1  yılda  bin 120 konut  okullar  
üniversite kurduklarını ve yurt sayısını 
artırdıklarını belirtti. Kır e ir’deki 
barajlar ve ta kın koruma projelerine 
ili kin de bilgi veren ıldırım  yollar  

astaneler  tarımsal destekleri içeren 
birçok izmet yapıldı ını ifade etti. 

Gümrük ve icaret Bakanı Bülent 
üfenkci  acabey Meydanı’nda 

düzenlenen 0. ilik aftası 
Kutlama Programı’nda yaptı ı 
konu mada  i diyarı Kır e ir’i 

ürmetle selamladı ını belirterek  
programın birlik  beraberlik ve 
karde li in peki mesine vesile 
olmasını temenni etti. 

ESNAFA DESTEK
0. ilik aftası kutlamalarında  

OKİ Ba kanı Ergün uran da  yılın 
ilik izmet dülü’nü Ba bakan 

ıldırım’ın elinden aldı.
OKİ Ba kanı Ergün uran  

in a ettikleri modern dükkanlar ve 
KOBİ’lere sa ladıkları imkanlar 
ile esnaf ve sanatkarlara destek 
verdiklerini belirterek  e irleri 
planlarken sanayi tesisleriyle ilgili 
yeni modeller üzerinde durduklarını 
ve yeni e irler kurarken planlı 
ekilde küçük ve orta ölçekli esnafın 

modern ticaret alanlarında i  
yapmaları için yeni sanayi siteleri 
planladıklarını söyledi. uran  
bu konuda da a önce Kayseri’de 
mobilyacılar sitesini yaptıklarını  
Bursa’da da buna yönelik bir 
çalı ma sürdürdüklerini belirterek  

nadolu sanayisine örnek te kil 
edecek uygulama yürüttüklerini 
söyledi. uran  konut üretiminin 
yanı sıra modern sanayi siteleri 
in a ettiklerini ve KOBİ’leri tek çatı 
altında topladıklarını söyledi.
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Bölge Raporu E S E N L E R

Esenler’in dünü 
ve bugünü

ürkiye’de kentsel dönü ümün çıkı  noktalarından 
olan Esenler’de dönü üm çalı maları tüm ızıyla 
devam ediyor. iskli binalar yerini güvenli ve 
sa lıklı konutlara bırakıyor. 

senler’in en eski 
sa ipleri itros 
(Esenler) ve 

vas tı alanı  
adlarıyla kurulan 
köylerde ya ayan 

umlar.’dır. 
Osmanlı 
döneminde 
Ma mutbey 
içerisinde birer 

um yerle im yeri olan itros 
ve vas köylerinin yapısı  ozan 

ntla ması’yla de i ir. um uriyet 
döneminde um kökenli alkın 

unanistan’a göç etmesiyle bo alan 
köylere  o u Mekodanya’dan gelen 

ürkler iskan ettirilmi .
zun yıllar mübadele köyü 

konumunda bulunan itros ve 
vas isimleri 1 7  1 0 yıllarında 

gerçekle tirilen de i iklikle itros
Esenler  vas tı alanı olarak 

ürkçele tirilir. ari in izlerini 
ta ıyan Esenler  Bizans ve Osmanlı 
dönemine ait günümüze ula an 
tari i yapıları ile dikkat çekiyor. 
Esenler bugün kentsel dönü ümün 
de önemli adreslerinden biri  

KB Gayrimenkul e erleme . . 
e erleme zmanı elal O uz an 

Kanbur Emlak Konut için Esenler 
bölgesini de erlendirdi.

1  yılına kadar Bakırköy 
ilçesine da il olan Esenler  Bakırköy 
ilçesinin bölünmesinden sonra  önce 
Bayrampa a ilçesine da il edilmi  
sonrasında da ba ımsız bir ilçe 

olmu tur. İlçenin 
kuzeydo usunda 
yer alan Büyük 
İstanbul Otogarı  
ilçe sınırlarından 
geçen enikapı

tatürk avalimanı 
ve enikapı Kirazlı 
metro güzerga ları  

EM Otoyolu ve 
100 Ba lantı 

olları ile birlikte 
ilçenin eri ilebilirli i 
yüksek seviyelere ula mı tır.

201  yılı sonunda tamamlanan 
enikapı Kirazlı Metro attı  ayrıca 

geçti imiz sene temeli atılan ve 
Esenler ekstilkent’ten de geçecek 
olan 2  km uzunlu a sa ip 1  
istasyonlu Kabata   Mecidiyeköy  

Ma mutbey metro attının in aatı 
günümüz itibarıyla devam etmekte 
olup 201 ’de tamamlanması 
planlanmaktadır. 

Gecekondu tipindeki 
yapıla maların ve riskli yapıların 
yo un oldu u ilçelerden biri olan 
Esenler  son yıllardaki altyapı  
ula ım  peyzaj çalı maları ve di er 
yatırımlar ile birlikte büyük bir 
geli me göstermi tir. yrıca sosyal 
yapıyı güçlendirmek  kültürel yapıyı 
canlı tutabilmek ve nüfusun büyük 
bir kısmını olu turan gençlerin 
i tiyaçlarına cevap verebilmek 
adına  yeniden yapılanmakta olan 
ilçede birçok alan kamula tırılarak  
çok amaçlı spor kompleksleri  
alı veri  ve kültür merkezleri  toplu 
konut alanları ve rekreasyon alanları 
yapılmaktadır.

Esenler idari sınırları içerisinde 
bulunan askeri alanın devredilmesi 
ile birlikte uygulanacak olan 
projenin azırlıkları tamamlanmı  
olup  ‘İnsan üzlü e ir ve 

e ir Parkı’ projesi kapsamında 
azırlanan planlar etap etap 
evre ve e ircilik Bakanlı ı’na 

sunulmaktadır. evre ve e ircilik 
Bakanlı ı’nın onaylamasının 

TSKB 
Gayrimenkul 

rl m   
rl m  

manı lal 
u an
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ENİ K NU LAR İÇİN R ALAMA ENİ K NU  BİRİM KİRA E ERLERİ

Bölgedeki nitelikli pro elerde yer alan konut birim de erleri 4. 50  5. 50 TL m

çılması planlanan metro güzergahları üzerinde yer alan 
standart konut birim de erleri 3. 50  4.000 TL m

önüşüm sonrası iç bölgelerde yer alan standart konut birim de erleri .500  3. 50 TL m

Bölgedeki nitelikli pro elerde yer alan konut birim de erleri 17  0 TL m ay

çılması planlanan metro güzergahları üzerinde  13  1  TL m ay
yer alan standart konut birim de erleri

önüşüm sonrası iç bölgelerde yer alan standart konut birim de erleri   1  TL m ay

ardından imar faaliyetleri ba layacak 
olup projenin 202  yılında 
tamamlanması beklenmektedir. 
Proje kapsamında toplam  milyon 
700 bin metrekarelik alanda 
dünyanın en büyük e ir parkı ile 
birlikte 20 bin konutluk akıllı e ir 
yapılması planlanmaktadır.

Esenler  çok uzun süredir 
gündemde olmasına ra men 
2012 senesinde kentsel dönü üm 
faaliyetlerinin resmi olarak ilk 
ba ladı ı ilçe olması açıdan 
sembolik bir öneme sa iptir. 2012 
senesinde Esenler’de 1  bin 
ba ımsız bölümden öncelikli risk 
içeren 100 bininin dönü türülmesi 
planlamı tır. Kentsel dönü üm 
kapsamında 100 bin konutun 2  
binin dönü ümü gerçekle tirilmi  
olup  0 bin konutun da yakın 
zamanda dönü türülmesi 
planlanmaktadır.

önü üm projeleri ilk olarak 
Oruçreis Ma allesi’nde ba lamı  

urgutreis ve ifte avuzlar 
Ma alleleri’nde devam etmi tir. 
Bununla birlikte avaalanı  una 
ve avuz elim Ma alleleri’nde 
de kentsel dönü üm için 
çalı malar ba lamı tır. Onay 
a amasında bekleyen ifte avuzlar 
Ma allesi’nde kentsel tasarım 
projesi  ba ımsız bölümü 
kapsamakta olup projenin 
uygulamasının yakın zamanda 
ba laması beklenmektedir ati  
Kazım Karabekir  evzi akmak 
Ma alleleri’nde ise kentsel 
dönü ümün 202  yılında büyük 
ölçüde tamamlanması planlanmı tır.

Ekonomik ömrünü tamamlamı  
ço unlukla gecekondu ve riskli yapı 
stokunun yenilenmesi ile birlikte  
bölgedeki mevcut konut  yatlarında 
artı  gözlemlenmi tir. zellikle  
metro attı güzerga ları üzerinde 
ve kentsel dönü üm bölgeleri 
içerisindeki konut  yatları bölgedeki 

proje süreçleri ilerledikçe 
yükselmektedir. Konumu ve 
ula ım ba lantıları açısından 
büyük avantaja sa ip olan ilçede  
yapımı devam eden ve planlanan 
metro atları ile birlikte yapılacak 
olan e ir parkları  yeni kent 
projesi  sa lık merkezi ve e itim 

vadileri gibi büyük yatırımların 
etkisi ile konut  yatlarında 
son iki yılda yakla ık yüzde 0 
 0 oranında artı  ya andı ı 

görülmü tür. Bu projelerle 
birlikte  konut de erlerindeki 
artı  trendinin devam etmesi 
beklenmektedir. 

Her geçen gün yenilenen 
s nl r  ön  çı an 

projelerden biri de Esenler 
mla  onutları
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Anadolu’nun 
ge işen şe ri 

Erzurum

Röportaj  Tuğçe A RLAR

e irde  bin konutu dönü türme ede  yle yola 
çıkan Erzurum Büyük e ir Belediye Ba kanı 

Me met ekmen  Erzurum ke fedilmeyi bekleyen 
bir elmas gibi  diyerek i  adamlarını ve yatırımcıları 

Erzurum’a davet etti. 

E
rzurum bu yıl G O E  
tarafından düzenlenen 
Geli en Kentler 

irvesi’ne ev sa ipli i 
yaptı. atırımcılar ile 

i  adamlarının bir araya getirildi i 
zirvede Erzurum’un yatırım 
potansiyelleri ele alındı. Biz de bu 
ayki sayımızda Büyük e ir Belediye 
Ba kanı Me met ekmen ile bir 
röportaj gerçekle tirdik.  

S    
1  yılında Erzurum’un 

Pazaryolu ilçesi Kılıççı Köyü’nde 
do dum. İstanbul niversitesi 
İ letme akültesi’ni bitirdikten 
sonra nkara’da bankacılık 
i tisasında bulundum. ktif siyasi 

ayatıma Milli Gençlik akfı Kartal 
İlçe Ba kanı olarak ba ladım. 

rdından 1  yılında efa  Partisi 
Kartal İlçe Ba kanlı ı görevine 
getirildim. 1 2 yerel seçimlerinde 

amandıra Belediye Ba kanlı ı’na 
seçildim. 27 Mart 1  yerel 
seçimlerinde Kartal Belediye 
Ba kanı oldum. 1  seçimlerini 
tekrar kazanarak Kartal’a 2. 
dönem Belediye Ba kanı olarak 

izmet ettim. 2002 yılında yapılan 
genel seçimlerde 22. önem K 
Parti İstanbul Milletvekili oldum. 

BMM’de sırasıyla Plan Bütçe 
Komisyonu  evre Komisyonu ve 
Bayındırlık Komisyonu’nda yer 
aldım. 

200 200  yılları arası Genel 
Merkez erel önetimler Ba kanlı ı 

anı ma Kurulu yeli i görevinde 
bulundum. 27 emmuz 2007 
seçimlerinde 2 . önem K Parti 
İstanbul Milletvekili olarak siyasi 

ayatıma Parlamento’da devam 
ettim. Bu süre zarfında sırasıyla 
Güneydo u nadolu Bölge 
Koordinatörlü ü  Erzurum’un 
da içinde oldu u o u nadolu 
Bölge Koordinatörlü ü görevlerini 
yürüttüm. K Parti Genel 
Merkez erel önetimler Ba kan 

ardımcılı ı  Karadeniz Bölge 
Koordinatörlü ü ve Ege Bölgesi 
Koordinatörlü ü görevlerinde 
bulundum. 0 Mart 201  
yılında yapılan yerel seçimlerde 

em erilerimin büyük teveccü üyle 
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çevrede  kültür ve sanatta  sporda 
yaptı ımız amle yatırımlarıyla 
binde eksi 12.2 seviyesine çektik. 
Bu ne demek  201 ’te göç alan göç 
veren 17 bin 21  kent ortalamasının 

 bin ’e inmesi demek. ine 
Ejder 200 ünya Kayak Merkezi 
ve Konaklı Kayak Merkezi’nde 
yaptı ımız çalı malarla 201 ’teki 
2  bin olan yerli ve yabancı turist 
sayısını 112 bin 2 ’e çıkardık. am 

.  katı. Bütün bunları yaparken 
medeniyet tasavvuru ölçe inde 
e rimizin tari i kaynak ve kimli ini 

koruma noktasında rasyonel adımlar 
attık. 

Medeniyetlere ev sa ipli i 
yapan e rimizin beton ve ta lar 
ardında kalan kültür mirasını 
ortaya çıkaracak en önemli projeler 
olimpiyat kentinde tek tek ayat 
buldu. Bugün gelinen noktada geli en 
kentler  kültür kentleri  ye il kentler 
ve payla an kentler gibi modern e ir 
akımları arasında yerini alan bir e ir 

üviyetine kavu tuk. 
E    

  Ö  
    
   

Kent  insanın  ya amını 
düzenlemek üzere olu turdu u ve 

ya amını çerçeveleyen en önemli 
ve en büyük  ziki yapıdır. e ir  
kültürel ve toplumsal etkinliklerin 
içinde yürütüldü ü yapılar  yapı 
grupları  bunları birbirine ba layan 
ula ım  altyapı  toplumsal donatı 
sistemleri ve bunları i leten 
kurulu ların bütünüdür. Erzurum 
Büyük e ir Belediyesi olarak 
e rimizin sorunlarına çözüm 

bulmak  kentsel yerle meleri ra at 
ve ya anabilecek yerle im alanları 

aline getirmek ve epsinden 
önemlisi tari sel dokuyu koruma 
noktasında ilimizde ‘Korunan tari  
dönü en e ir’ sloganıyla kentte 

.  yılda konutla ma seferberli i 
ba lattık. Birçok medeniyete ev 
sa ipli i yapan e rimizin kent 
kimli i ve kültür varlıklarını 
koruyarak  sürdürülebilir 
bir ya am ortamını esas alan 
Belediyemiz  um uriyet tari inde 
görülmemi  bir kentsel dönü üm ve 
kamula tırmaya imza atmaya devam 
ediyor. Erzurum’un ekonomik 

ayatını göz önüne alarak ayata 
geçirilen konutla ma seferberli inde 

e ristan  Kayı  Oba  ancak  Mavi 
e ir  ada kent  Kavak ve ortum 

Konutları projeleriyle alkımıza 
yeni ya am alanları kazandırdık. 
Erzurum’da  bin konut yapma 

ede  miz var. imdiye kadar 2 
bin konut yaptık. İn alla   bin 
rakamına ula aca ız. 

  YO ER 
   

K  Z    
 B    

   
     

     
    B  

 E   E  
   

Gayrimenkul ve Gayrimenkul 
atırım Ortaklı ı erne i 
G O E  ile birlikte Geli en 

Kentler irvesi’nin sekizincisini 
ilimizde gerçekle tirdik. Bu 
vesileyle G O E  Ba kanı r. 

eyzulla  etgin’e e rim adına 
çok te ekkür ediyorum. İ  dünyası 
ve in aat sektörünün patronlarını 
Erzurum’da a ırladık. Geli en 

BUGÜNKÜ ERZURUM 
İLE ESKİ ERZURUM 
ARASINDA ÇOK BÜYÜK 
FARLILIKLAR VAR

Erzurum Büyük e ir Belediye 
Ba kanlı ı’na seçildim.

   
  E   

 E   
  

Bugünkü Erzurum ile eski 
Erzurum arasında çok büyük 
farlılıklar var. Bizimle birlikte 
kentimiz tabiri yerindeyse de i im 
ve dönü ümü adeta ücrelerinde 
ya adı. Ekonomide  e itimde  
sa lıkta  tarımda  ayvancılıkta  
sanayide  üretimde  kentsel 
dönü ümde  ula ımda  çevrede  
kültür ve sanatta  sporda bu 
mübarek e ri layık oldu u yere 
ta ımak için var gücümüzle çalı tık 
ve çalı maya da devam ediyoruz.

E    
 K   

   
    

B      

lkemizde 1 0’li yıllarda 
ba layan ızlı e irle me süreci  
metropol kentle meden farklı bir 
çizgide geli mi tir. Bilinen bir 
mantıktaki e irle me olgusu  
kentte  ziki mek n birli i  farklı 
kültürdeki bireylerin kar ılıklı 
ili kilerini zorunlu kılar. Göçle 
ba layan nüfus areketleri  birçok 
alanda toplumsal de i meyi 

ızlandıran ve ekillendiren 
bir süreçtir. olayısıyla nüfus  
e irlerde kozmopolit ve farklıla mı  

bir toplum yapısının olu masında en 
önemli belirleyicilerdendir. Bilindi i 
gibi kentle me esas anlamıyla 
demogra  k bir ifade olsa da  sosyal  
kültürel ve ekonomik alanları da 
yakından ilgilendirmektedir. ünya 
ülkelerinde oldu u gibi ülkemizdeki 
bazı e irlerde yo un iç göç  ızlı 
kentle me ve çevre  ava kirlili i  
konut  uyum  do al alanların 
kaybolması  ula ım  tra  k ve e itim 
problemlerinden kaynaklandı ı 
bilinmektedir. 

Göreve geldi imiz gün binde eksi 
22.  olan göç verisini  ekonomide  
e itimde  sa lıkta  tarımda  

ayvancılıkta  sanayide  üretimde  
kentsel dönü ümde  ula ımda  
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kentlerden biri olan Erzurum’daki 
yatırım fırsatlarını sektör 
temsilcilerine anlattık. ‘Geli en 
Kentler irvesi’nde yüzyıllardır 

nadolu’nun en önemli ticaret 
merkezlerinden biri olan kentimiz 
ve çevresinin  genel sosyo ekonomik 
de erlerinin yanı sıra  gayrimenkul 
alanında barındırdı ı potansiyel 
ve sundu u fırsatları da masaya 
yatırdık. Geli en Kentler irvesi  
Erzurum ve çevre illerin Belediye 
Ba kanları  kamu yöneticileri  
gayrimenkul sektörünün ulusal 
ve yerel temsilcileri  i  dünyasının 
önde gelen isimleri  akademisyenler  
profesyoneller ve uzmanların 
katılımıyla sa landı. Organizasyon 
tek kelimeyle mu te emdi. 
G O E ’in tüm çalı anlarına  
ulusal medyamızın ve yerel basın 
kurulu larının temsilcilerine çok 
te ekkür ediyorum. 

T    
    

A     
  B    

     
  

İlimizde 201  yılında 20. 
lusal stronomi Kongresi’ni 

gerçekle tirdik. Bu büyük 
bulu mada o u nadolu 
Gözlemevi’ni G  tüm yönleriyle 
bilim adamlarımıza anlattık. tatürk 

niversitemiz tarafından yürütülen 
bu proje ürkiye’nin bilim ayatı 
açısından çok önemli  

Erzurum’un gözüyle uzaya 
bakmamızı sa layacak olan 
202 ’ün vizyon projelerinden biri 

olan o u nadolu Gözlem Evi 
Projesi ile birlikte uzay bilimlerinde 

vrupa’nın önemli e irlerinden biri 
olmayı amaçlıyoruz. Erzurum’un 
Konaklı Kayak Merkezi’ndeki 
Karakaya epesi’nde in a edilen 

G ile  metre çapı olan 
ürkiye’nin en büyük kırmızı ötesi 

teleskopuyla  bin 170 metrelik 
rakımda yıldızlar ve gezegenlerin 
bilinmeyenlerini ke fedece iz. 

G’ın tamamlanmasıyla birlikte 
er yıl geleneksel olarak düzenlenen 

Gökyüzü Gözlem enlikleri’ne 
Erzurum’da ev sa ipli i yapacak  
astronomi  astro zik ve uzaya 
ilgi duyanlar evreni e rimizde 
gözlemleyecek. ine bu projeyle 
birlikte karanlık gökyüzüne 
sa ip ama do ru ve yerinde 
ı ıklandırmayla modern bir e ir 
olma yolunda ızla ilerleyen 
Erzurum’un  gözlemevi e ri 
olmasını da sa layaca ız. stronomi 
bilim dalına büyük bir ilgi gösteren 
e rimizde tatürk niversitesi ile 

birlikte gerçekle tirdi imiz projeyle 
stronomi E itim ra tırma 

Merkezi ile Gezegenevi’nin de 
bulunaca ı luslararası Gökyüzü 

e ri Parkı’nı in a ediyoruz. 
Görüldü ü gibi temel bilimlere 
ilginin az oldu u bir dönemde 
astronomi ve uzay bilimlerine 
te viki artırarak  gelecek nesillere 
ve gökbilimine yatırım yapmı  
olaca ız. emennimiz Erzurum’un 
uzay ara tırmalarının merkezi 
olmasıdır. Erzurum ke fedilmeyi 
bekleyen bir elmas gibidir. nlü 
astronom Galileo’nun de dedi i gibi 
Ke fedildikten sonra gerçekleri 

anlamak kolaydır. Mü im olan 

2023’ÜN VİZYON 
PROJELERİNDEN BİRİ 
OLAN DOĞU ANADOLU 
GÖZLEM EVİ PROJESİ 
İLE ERZURUM, UZAY 
BİLİMLERİNDE 
AVRUPA’NIN ÖNEMLİ 
ŞEHİRLERİNDEN BİRİ 
OLMAYI AMAÇLIYOR

tı su rıtma s s

ü s  rt a 
am  r

anlı a an orsası

ke fetmektir.  
E    

   
   F   

     
    

E      
    

abii diyebiliriz. İlimiz 1 0’li 
yıllarda ürkiye’nin  kom u ülkelerin 
ve Orta o u’nun bir bölümünün et 
i tiyacını kar ılıyordu. Biz ilimizin 
ni ai ede eri arasına tarım ve 

ayvancılı ı da ekleyerek .  yılda 
sektöre inanılmaz bir katkı sunduk. 
Bakınız  tarım sektöründe rekabet 
gücünün geli tirilmesi  kırsal 
alanlardaki ya am kalitesinin ve 
ekonomik çe itlili in iyile tirilmesi  
kırsal kalkınma kapasitesinin 
olu turulması  tarımsal destekleme 
ve da a birçok alanda köklü 
reformları ayata geçiren 

ükümetimiz  son 1  yılda tarım 
ve ayvancılıkta adeta devrim 
yaptı. ürkiye’de ya anan de i im 
ve geli im  ku kusuz nadolu’nun 
büyüyen e ri Erzurum’da da 
ya andı. arım ve ayvancılı ın 
merkezi olan Erzurum’da ayata 
geçirilen etkin politikalar sayesinde 
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1 bin ektarlık tarımsal alanda 
bölgemiz ve e rimizin kaynaklarını 
modern ve teknolojik yöntemlerle 
de erlendirmekteyiz. 

arımsal üretim de eri .  
milyar olan ilimizde  Erzurum 
Büyük e ir Belediyesi olarak 

ayata geçirdi imiz proje ve yapımı 
devam eden yatırımlarla tarım 
ve ayvancılık sektörüne katkıda 
bulunmaktayız. Orta o u’nun en 
büyük Et ve Et rünleri Entegre 

esisi’ni in a ederek ürkiye’de 
ayvancılı ın merkezi olan 

Erzurum’a yakı an yeni bir projeyi 
da a ayata geçirdik. anlı ayvan 
Borsası ve canlı ayvan pazarlarının 
yapımı sürüyor. imdiye kadar 
çiftçimize  bin 00 sıvat da ıttık. 
Erzurum’da tarım faaliyetlerini 
zirveye ta ımak amacıyla  .  yılda 

er biri küçük bir baraj niteli inde 
olan 1 1 gölet ve 1  sulama tesisi 
yaptık. amamlanan sulama 
tesisleriyle birlikte 1  bin ektarlık 
alanda çiftçilerimize destek sa ladık. 

‘Bal gibi proje’ çerçevesinde 
bin arıcıya e itim ve malzeme 
deste i verdik. Erzurum’da di er 
payda larımızla birlikte organik et ve 
süt üretim projesini ayata geçirdik. İl 
genelinde 11 mobil   adet de modüler 
mezba a kurduk. ayvan Barına ı 
ve e abilitasyon Merkezi sayesinde 

sokak ayvanlarına tedavi ve bakım 
izmeti veriyoruz. yrıca yaban 
ayatını koruma noktasında özellikle 

kı  mevsiminde bölgede yemleme 
çalı malarımız devam ediyor.

E    
    

e rimizin tari i kaynak ve 
kimli ini koruma noktasında .  
yılda çalı malarımızda ızlı bir 
ivme kat ettik. Kent tari inin gün 
yüzüne çıkması amacıyla büyük 
bir titizlikle yürütülen Kültür olu 
Projemiz  medeniyetlere ev sa ipli i 
yapan e rimizin beton ve ta lar 
ardında kalan kültür mirasını 
ortaya çıkaracak en önemli projeler 
arasındadır. Kültür olu ve di er 
projelerimizin gerçekle mesiyle 
birlikte Erzurum  modern mimari 
tasarımlarla vrupa e irleri gibi 
kentsel önesans devri ya ayacak. 
Geçmi ten gelen tari i misyonun 
sorumluluklarını yerine getirecek 
olan Erzurum  bilim adamlarının 

öngörülerinde yer aldı ı gibi 
geli en kentler  kültür kentleri  ye il 
kentler ve payla an kentler gibi 
modern e ir akımları arasında 
yerini alacaktır. Erzurum’da do al 
ve kültürel mirasın korunması  
ya atılması ve süreklili in 
sa lanması adına kültür ve tari in 
günümüze bıraktı ı de erleri 
koruyup  yarınlarımıza güvenle 
bırakaca ız.

E     
   

Biz göreve gelirken 
söylemlerimizde ‘ üya e ir 
Erzurum’ olgusuna dikkat çekmi tik. 

met amdi anpınar’ın ürk 
yurduna 1  metre yüksekten 
bakan  kartal yuvası  vatanın çatısı  
diye tanımladı ı Erzurum’u air 
ve sanatçıların il am aldı ı  er 
alanda kalkınmı  ve geli mi  bir 
kente dönü türmeye çalı ıyoruz. Biz 
‘Bu kentin rüyasını  ede erini ve 

ayallerini gerçe e dönü türece iz’ 
demi tik. amdolsun verdi imiz 
sözleri tek tek yerine getirdik. Biz 
‘ irveye çıkmadan ba arıya ula tık’ 
demeyiz. Bu nedenle nadolu’nun 
zirve e rini  nadolu’nun önsözü 
olan milli mücadele kentini  
olimpiyat e rini zirveye ta ımak için 
ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da 
devam ediyoruz. 

t nt r   t rünl r  nt r  s s

a  r onutları

a ı onutları

a nt onutları 

r stan onutları
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Bölge MERS İN

Mersin
G E Ç M I Ş T E N  B U G Ü N E 

Mersin, ılıman iklimi, iş gücü potansiyeli, turizm, sanayi 
ve ticaret potansiyeli ile Türkiye’nin en hızlı gelişen 

kentlerinden biri olarak öne çıkıyor.
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ersin, Türkiye’nin, 
15.853 kilometrekare 
yüz ölçümüne 
ve 2016 yıl sonu 
hesaplamalarına göre 
toplam 1.773.852 
nüfusuna sahip güzel 
illerinden bir tanesi… 
Eski ismi İçel olan il, 
doğusunda Adana, 

batısında Antalya, kuzeyinde 
Niğde, Konya ve Karaman illeri, 
güneyinde ise Akdeniz ile çevirili. 
Kuzeyden Toros Dağları’nın en 
yüksek tepelerine kadar uzanan 
yaylaları içine alarak, doğu Akdeniz 
boyunca güney batıya doğru uzanır.

Mersin, Akdeniz boyunca uzanan 
temiz kumsalları, portakal ve limon 
bahçeleri ile birçok tarihi eserin 
bulunduğu ve dünyada üç ilahi dine 
mensup insanların mezarlarının yan 
yana olduğu tek şehirdir. Turistik bir 
il olan Mersin’in ilçeleri şunlardır: 
Akdeniz, Anamur, Aydıncık, 
Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar, 
Erdemli, Mezitli, Mut, Silifke, 
Tarsus, Toroslar ve Yenişehir. 

Mersin ili ve çevresinde yaygın 
olarak tipik Akdeniz ikliminin etkisi 
görülür. Yazları kurak ve sıcak, kışlar 
ise ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü 
genellikle Akdeniz iklimine uyum 
sağlayan makidir. 

MODERN LIMANI, 
BÜYÜK SANAYI VE 
TICARI KURULUŞLARI 
ILE HIZLA GELIŞMEKTE 
OLAN MERSIN AYNI 
ZAMANDA BÜYÜK BIR 
KÜLTÜR VE TURIZM 
POTANSIYELINE SAHIP
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Mersin’in Tarihi
Mersin’in içine aldı ı Kilikia 

bölgesinin tari inin  Mersin 
umuktepe ve arsus Gözlükule’de 

yapılan kazıların buluntuları 
sonucunda  Proto Kalkolitik ve 

eolitik ça a kadar uzandı ı 
belirlendi. itit’lerin nadolu’ya 
egemen oldukları uzun yıllar 
boyunca  Kilikia’da da faaliyette 
bulundukları yine kazılardan çıkan 
mimari buluntularla belgelenmi . 

Kilikia akkındaki en kapsamlı 
bilgiler  İskender sonrasındaki 
döneme aittir. İskender nadolu’ya 
geçtikten sonra M. .  yılında 
Persleri ikinci kez ssos’da yener 
ve İskender İmparatorlu u içinde 
Kilikia da yer alır. İskender’in genç 
ya ta ölmesinin ardından fet etti i 
topraklar  mütte k üç general 
tarafından payla ılır ve Kilikia’da 

eleukoslar dönemi ba lar.
M. .  yılı civarlarında oma 

senatosunun Kilikia’yı  ba kenti 
arsus olan bir oma eyaleti 

yapmaya karar vermesi bölgenin 
gelece i için bir dönüm noktası 
olur. Böylece Kilikia askeri bölge 
ilan edilmi  olur. Bu ilan  a lık 
Kilikia’nın do rudan oma’nın 
idaresine ba lanması ve bu 

tari ten sonra düzenli olarak oma 
valileri tarafından yönetilece i 
anlamına gelmektedir. oma ve 
Bizans egemenli ini ya adıktan 
sonra . yüzyıldan itibaren 
Müslüman rapların da görüldü ü 
bölgede  Bizans’ın merkezi 
otoritesinin zayı amasıyla birlikte 
aralarında Ermeni prensliklerinin 
de bulundu u çe itli feodal 
örgütlenmeler ba  gösterir.

MERSİN İSMİ NEREDEN 
GELİYOR?

Mersin adının kökeni konusunda 
iki de i ik görü  vardır. İlki civarda 
yeti en ve kdeniz ikliminin tanıtıcı 
bitkisi olan  rapların ‘ ambales’ 
dedikleri Myrtus Mersin a acı 
nedeniyle bölgeye Mersin adı 
verildi i  ikincisi ise Mersin adının 
bu bölgede ya ayan ‘Mersino ulları 
veya Mersino lu’ adındaki bir 

ürkmen ailesinden geldi ini kabul 
eden görü tür. 

raplar ve Bizanslılar arasında 
bir kaç kez el de i tiren bölge  
sınır bölgelerinden biri olmu tur. 
Bu sınır bölgeleri konumları 
itibarıyla sıklıkla egemen devletlerin 
de i mesine tanık olmu tur. İl  
Osmanlı egemenli ine kadar  önce 
Bizans ile İslam dünyası arasında  

sonra elçuklu ve Osmanlı evleti 
ile Memlukler arasında bir sınır 
bölgesi olarak el de i tirmi tir. 

Mersin  Müslüman rapların 
7 yılında bölgeye ula an ilk 

akınlarından   yılında Bizans’ın 
tekrar egemen olmasına kadar  
yakla ık 2  kez el de i tirir. 

ncak 7 yılından itibaren il  
ristiyanlı ın yanı sıra İslam 

kültürünün silinmez izlerini de 
ta ımaya ba lar. nadolu elçuklu 

evleti’nin kurucusu önderli indeki 
ürkmen gruplarının 10 2 10  

yılları arasındaki akınları ile 
ürkler bölgede ilk kez görülür. 

12  ile 12  yılları arasında Mo ol 
denetimine giren bölge  1 1  yılında 
Karamano ulları  Mo ollar ve 
Memlukların egemenlik sava larına 
sa ne olur.

Osmanlı padi a ı ati  ultan 
Me met’in 1 7 ’da Karamano ulları 
Beyli i’ne son vermesi üzerine 
ilin de bulundu u co rafya  
Osmanlıların ve Memlukların 
do rudan kar ıla tıkları bir alan 
olmu tur. 1 2 ile 1  yılları 
arasında Osmanlılar’ın Kilikya’ya 
inmesi ve Memluklar’a ba lı 

amazano ulları’nı birkaç kere 
yenmesine kar ın 1 ’ten sonra 
da bölgede Memluklar’ın etkisi 
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sürmü tür. zellikle 1  yılında 
dana açayırı’nda eziriazam 
adım li Pa a’nın 0 bin ki ilik 

ordusunun Memluk ordusuna 
yenilmesi  Osmanlı’nın bölgeye 
egemen olma konusunda kar ıla tı ı 
güçlükleri göstermektedir. Osmanlı 

evleti  bölgeye ancak 1 1 1 17 
yıllarında Mercidabık ve idaniye 

ava ı’ndan sonra egemen 
olabilmi tir. 

MİLLİ MÜCADELE 
DÖNEMİ’NDE MERSİN 

ukurova Bölgesi  0 Ekim 
1 1  tari inde imzalanan Mondros 
Mütarekesi’nden sonra İngilizler ve 

ransızlar tarafından i gale u rar. 
Mersin ve çevresi Kuvayi Milliye’nin 
güçlü direni  cep elerinden birisi 

aline gelir.
Mustafa Kemal tatürk  

mütarekenin imzalanmasının 
emen ardından dana’ya gelerek 
lman Mare ali iman on 
anders’ten ıldırım Ordular Grubu 

Kumandanlı ı’nı devralmı tır. 
Burada dana ilayeti’ne ba lı 
sancaklardan gelen temsilcilerle 
görü mü  onlara alınması gereken 
tedbirler konusunda bilgi vermi tir. 

Mersin’de i gal aberinin 
duyulması alkta eyecan ve tela  
yaratır. ok geçmeden Mersin 17 

ralık 1 1 ’de mütarekenin ilgili 
ükümleri gerekçe gösterilerek 

ço unlu u intli askerlerden olu an 
İngiliz ordusu tarafından i gal edilir.

Ocak 1 1 ’da ransızlar da aynı 
yöntem ve gerekçelerle Mersin’i 
i gal etmi lerdir. Böylece Mersin  
iki mütte k devlet tarafından i gal 
edilmi  duruma gelmi tir. 

İ gal süresince Mut’ta  
Mersin’de  Gülnar’da  ilifke’de  

rslanköy’de kurulmu  olan 
müdafaa i ukuk te kilatları  
çe itli sila lı birlikler olu turarak 
yörede ransızlara kar ı önemli bir 
mücadele yürütmü lerdir. Mersin  
bu i galden ancak 20 Ekim 1 21’de 

ransızlar’la ürkiye arasında 
imzalanan nkara nla ması’ndan 
sonra kurtulabilmi tir. 20 günlük 
ate kes süresi da a dolmadan 
tara ar arasındaki çarpı malar 

yeniden ba lamı tır. 
20 Ekim 1 21’de ürkiye 

ı i leri Bakanı usuf Kemal 
engir enk ile ranklin Bouillon 

arasında geçen 2 aftalık 
müzakereden sonra 1  madde 

alinde düzenlenen  ‘ nkara 
ntla ması’ imzalanmı tır. Bu 

antla maya göre uriye sınırımız 
atay dı ında bugünkü ekliyle 

çizilmi  ve ransızlar 20 ralık 1 21 
tari ine kadar bu sınırın kuzeyinde 
kalan askerlerini çekmeyi kabul 
etmi lerdir. nkara ntla ması 
Güneydo u nadolu ile ukurova’da 
süregelen sava lara son veriyor  i gal 
altındaki yörelerin kurtarılmasını 
sa lıyordu. Bölgede   Ocak 1 22 
tari ine kadar devir ve teslim 
i lemleri de sona ermi tir. 

Mersin’in i galden kurtulu  
tari i ise  Ocak 1 22’dir. 

ukurova’nın i galden kurtulu unu 
simgeleyen süreç 20 Ekim 1 21 
tari inde BMM ükümeti ile 

ransa arasında imzalanan nkara 
ntla ması ile ba lamı tır. Bu 

tari ten sonra ransız ordusu ile 
antla manın resmi ükümleri 
yerine getirilmi  ve ransızlar 

ürk topraklarından çekilmeye 
ba lamı lardır. 

um uriyetin ilanıyla birlikte 
Mersin  vilayet merkezi ve vilayetin 
ismi de Mersin ilayeti olmu tur. 
1  yılında 21 7 sayılı yasayla 
İçel ilifke  ve Mersin ilayetleri 
birle tirilerek bugünkü sınırlarıyla 
İçel ilayeti olu turulmu tur. 
20 aziran 2002 tari inde 

BMM’de kabul edilen bir 
kanunla  İçel adı yeniden Mersin 
olarak de i tirilmi tir. 1 70’lerde 

0 7 nüfuslu bir kazayken  7 yıl 
sonra 1 27’de Mersin ilayetinin 
merkez ilçesinin nüfusu 7.000’e 
ula mı  böylece kdeniz’in önemli 
kentlerinden birisi durumuna 
dönü mü tür. 

1 . yüzyılın ba larına de in 
kullanılmakta olan arsus Kazanlı  

imanı’nın alüvyonla biriktirmeler 
sonucunda buradaki ne rin a zının 
dolması artık gemilerin kıyıya 
yakla malarına engel olmu tur. 
Böylece antik dönemden itibaren 
kullanılan arsus yerine gemilerin 
yana masına da a elveri li Mersin 

imanı kullanılmaya ba lanmı tır. 
Mersin imanı do al bir limandır. 

Bölgede üretimi yapılan tarımsal 
ürünlerin i racatının ucuz ve 
güvenli bir biçimde yapılabilmesi 
için Mersin imanı ile dana ve 

arsus demiryolu ba lantısı 1  
yılında yapılmı tır. Böylece Mersin 
artık it alat ve i racatın yo unluklu 
olarak yapıldı ı bir liman kenti 
olmu tur. İt alatı yapılan ürünler 
yine buraya getirilip buradan çevre 
vilayetlere  sancaklara  kazalara ve 
köylere ula tırılmı tır. 

ukurova’da tarım yapılabilecek 
alanların ısla  edilmesine ba lı 
olarak bölgede tarımsal üretim 
miktarı ve çe idi artmı tır. 1 0 
sonrasında ise faaliyete geçen 
Mersin erbest Bölgesi ve Organize 

anayi Bölgeleri ile Mersin anayisi 
ve bölge ekonomisi önemli bir atılım 
içine girmi tir. 

Mersin kent nüfusu da  1 0 
sonrası yo un bir göç dalgasıyla 
kar ı kar ıya kalarak devamlı artı  
göstermi tir. Mersin ürkiye’nin göç 
alan önemli kentlerinden biridir. 
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Mersin  Kromit Musalı , kireçtaşı, 
çimento hammaddesi Arslanköy  
kireçtaşı, dolomit 
Tarsus  Linyit, demir, manyezit 
Erdemli  Krom
Silifke  Barit, demir, dolomit, linyit, 
kireçtaşı
Mut  Linyit, kireçtaşı 
Gülnar  Demir, dolomit  
Aydıncık  Dolomit, kuvarsit 
Anamur  Barit, bakır kurşun çinko, 
demir fosfat

ersin in lt r Varlıkları
N S  N  S G  L ST S ’N  S N’ N 4 T LT  L   L

Mersin’den ünya Miras Geçici istesi’ne giren kültür varlıkları sırasıyla  2000 yılında giren la an Manastırı ve t. Paul 
Kilisesi  t. Paul Kuyusu ve evresi ile 2012 yılında giren Mamure Kalesi ve 201  yılında giren Korykos ntik Kenti Kızkalesi   

 
Alahan Manastırı, Mersin Karaman 
karayolu üzerinde, Mut ilçesinin 20 km 
kuzeyinde yer alır. 00 m yükseklikte 
ve Göksu Vadisi’ne bakan dik bir 
yamaca oturtulmuştur.
Hristiyanlığın Kapadokya ve 
Likonya’da Konya  yayılması sırasında 
bu yeni dini kabul edenlerin takibe 
uğraması, inanmayanlar tarafından 
öldürülme korkusu, Hz. İsa’ya 
inananları dağlık bölgelerdeki mağara 
kaya oyuklarında ibadete zorlamıştır. 
St. Paul ve yine Tarsus’ta yaşamış 
Hristiyan öncülerinden Barnabas 
44  yılında Hıristiyanlığı yaymak 
için Konya Kapadokya ve Antalya
Antakya’ya kadar maceralı yolculuklar 
yapmıştır.
İşte bu iki Hıristiyan Aziz’in gezileri 
sırasında konakladıkları her yerde 
anılarına mabetler yapılmıştır. Alahan 
Manastırı bunlardan biridir.

 P  
Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kilise Hristiyanlarca Aziz Paulus Kilisesi olarak tanınmıştır. 
Paulus’un kendisinin yaptığı, bahçesine bir ağaç diktiği çevresinde bir mezarlık bulunan 
küçük bir Ermeni kilisesinden bahsederler. Bu kilise 8 2 yılında bir fermanla yenilenerek 
bugünkü Paulus Kilisesi yapılmıştır. Daha sonra Hristiyan cemaatin Tarsus’tan ayrılması 
ile uzun zaman boş kalan kilise, kısa bir dönem askerlik şubesi ve lojman binası olarak 
kullanılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca koruma altına alınarak onarımı yapılmış ve 
müze olarak açılmıştır.

 P    
Tarsus merkezinde, Cumhuriyet alanının 
yaklaşık 00 m kadar kuzeyinde, eski 
Tarsus evlerinin yoğun olduğu bölgede, 
St. Paul’un evinin yeri olarak kabul edilen 
bir avluda bulunan kuyu, St. Paulus 
Kuyusu olarak bilinir. Bu evin bahçesinde 
yapılan küçük bir kazı çalışmasında bazı 
duvarlar ortaya çıkarılmıştır. St. Paulus’un 
Hristiyanlık için önemine bağlı olarak, bu 
kalıntıların ve kuyunun çok eskiden beri 
kutsal sayılması, kentte yakın zamana 
kadar yaşayan Hristiyan cemaatinin 
inancının izleri olarak yorumlanmaktadır.
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ersin ut ağı
P  T  TF N N B  S NT  L N 
S N’  B  L L T B L N .

TANTUNİ
Mersin’in dünyaca ünlü lezzeti hiç 
şüphesiz tantunidir. Bölgeye has etli 
bir dürüm çeşidi olan tantuni, özel 
olarak ortası çukur ve sac tavalarda 
hazırlanır. Ekmek arası ya da lavaş 
içinde dürüm olarak servis edilir, acı 
biber turşusuyla yenir.

LEPE
Patates, 
domates ve 
soğan ayrı ayrı 
doğranır. Bir 

taraftan da yağ eritilir. Eriyen yağda 
soğan ile salça kavrulur. Patates ilave 
edilerek kavrulma islemine devam 
edilir. Bir sure sonra domates ilave 
edilir. 5 bardak su konduktan sonra 
tuz atılır. Kaynamaya devam ederken 
bulgur dokulur. 20 25 dakika pisirilip 
dinlendirildikten sonra servis yapılır.

MERSİN İÇLİ KÖFTE
Kuşbaşı etler küçükçe doğranıyor. 

ıkayıp, süzüldükten sonra saca 
koyulup margarin ekleniyor. Etler 
suyunu bırakıp, çekene kadar 
bekleniyor. Kavrulmaya başlayınca 
devamlı karıştırarak kavurmaya 
devam ediliyor. Sonrasında saca yeşil 
soğan, kuru soğan, domates ve yeşil 
biber doğranıp, kalan yağın içinde 
5 dakika karıştırarak kavruluyor. 
Pide ekmeklerinin içine koyup servis 
yapılıyor. 

MERSİN TARSUS KEBABI
Mersin Tarsus Kebabı yöreye özel 
ayranlı ekmek ile servis ediliyor. Kuzu 
butlarından ve boşluğundan alınan 
etler, çekilip kıyma haline getiriliyor. 
Kırmızıbiber, kuru soğan ve baharatlar 
ile marine ediliyor. işe dizilen etler 
kor ateşte 7 8 dakika 
pişiriliyor ve domates, 
biber, sumaklı soğan 
ve maydanozdan 
oluşan garnitür 
hazırlanıyor. 

KEREBİÇ
Mersin bölgesinde 
özellikle Ramazan 
aylarında yapılan 
kerebiç, Lübnan 
kurabiyesi olarak 
da biliniyor. Bu tatlı için özel tahta 
kalıplar vardır. İç harcında Antep 
fıstığı yerine ceviz de kullanılabiliyor. 
Kerebiç tatlısı çöven otu kreması 
eşliğinde servis ediliyor.

YÖRÜK SIKMASI
Unu, yağı, tuzu 
ve kurutulmus 
ekmekleri biraz 
su kullanıp 
yoğurarak hamur 
haline getiriliyor. 

Hamurdan ufak parçalar kopararak 
yuvarlar ve ince bir şekilde açılıyor. 
Açılan hamurlar sacta pişiriliyor. İçleri 
isteğe göre patates ve peynir ile 
doldurulabiliniyor.

GÖLEVEZ
Birçok ülkede 
patatese 
alternarif olarak 
yetiştirilen 
gölevez, 
Mersin’de 
önemli bir besin kaynağı. Gölevezi 
yıkayıp kabuğunu soyun ve ceviz 
büyüklüğünde küpler halin doğrayın. 
Kuşbaşı etleri ve yağı bir tencereye 
aktarın. Ateşte sıklıkla karıştırarak 
5  dakika, etler suyunu verip tekrar 
çekinceye kadar kavurun. zerine 2 
su bardağı sıcak suyu hemen ekleyip 
kısık ateşte 25 0 dakika daha pişirin.

KARSAMBAÇ
Mersin’de buz ve 
pekmezle yapılan 
dondurma tatlısına 
karsambaç 
deniyor. Bazı 
yerlerde pekmezle 

birlikte Akdeniz meyveleri de 
kullanılıyor.

CEZERYE
Mersin’in 
en meşhur 
tatlılarından biri 
de cezeryedir. 
Havucun başrolde 
olduğu cezerye 
hem lezzetli hem doyurucu.

 
. Mersin İl Kültür Turizm Müdürlüğü 

2.Kurtuluş Savaşı’nda İçel, Türkiye Kuvayi Milliye 
Mücahit ve Gazileri Cemiyeti Mersin ubesi 

ayınları
.M. Kemal’in Pozantı Kongresi ve Adana’nın 

Kurtuluşu, İpek Matbaası
4.Milli Mücadele’nin Sosyal Tarihi Müdafaa i 
Hukuk Cemiyetleri
5.İçel Tarihi, Güzel Sanatlar Matbaası

. erafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 2. Kitap

   
Akdeniz kıyı şeridinde, bugüne sağlam 
gelebilmiş nadir Türk kalelerinden 
birisidir. Anamur’un  km doğusunda, 
Bozdoğan Köyü sınırları içerisindedir. 

üksek kayalıklar ve düzlükler üzerine 
kurulmuş olan Mamure Kalesi, birçok 
Anadolu kaleleri gibi antik temeller 
üzerine inşa edilmiştir. Büyük kesme 
taşlardan yapılmış olan antik temellerin, 
hangi tarihte ve kimler tarafından 
yapıldığı tam tespit edilememiştir.
Kale üç bölümden oluşmaktadır. üksek 
duvarlarla ayrılmış doğudaki iç avlu, 
batıdaki dış kale ve bunların güneyinde 
kayalıklar üzerine inşa edilmiş iç kaleden 
oluşmaktadır. 9 kulesi, su sarnıçları ve 
camisi, dışında hamamı bulunan kalenin 
etrafı 0 m genişliğinde savunma amaçlı 
hendekle çevrilidir.

Beldenin adını aldığı ve Deniz Kalesi 
olarak da anılan Kızkalesi, belde 
sahilindeki küçük bir adacığın üzerinde 
kurulmuştur. Burada bulunan bir yazıttan 

99 yılında . Leon tarafından yaptırılmış 
olduğu öğrenilmiştir.
Cem Sultan 482 yılında Temmuz ayında 
Rodos şövalyelerinin yolladığı gemiye 
binmeden önce Mersin’den buraya 
gelmiş, Kızkalesi’nde kalmış, Anamur 
üzerinden de İtalya’ya gitmiştir. 
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Bizden Haberler

Emlak Konut GYO’da 
yl l ayı areketli e ti
   

 
ocuk oyun alanındaki 

öğrenciler 8 Eylül itibarıyla 
20 7 20 8 eğitim dönemine 
başladı. Uzun yaz tatili 
sonunda yeniden oyun 
alanına başlayan minikler 
heyecanlarını gizleyemedi. 
Emlak Konut, öğrencilerin 
yeni eğitim yılına başlamaları 
vesilesiyle aileleri mail 
sistemiyle kutladı.

 
Müslümanlar acısından önemli ayların 
başında gelen Muharrem ayı başladı. 
Muharrem ayı ile birlikte bu aya özel 
ibadetler yapılır ve Aşure günü kutlanır. 
28 Eylül’de aşure günü dolayısıyla mail 
yoluyla bütün çalışanların kutlandığı 
Emlak Konut’ta, aşure ikramları da 
yapıldı.

OSMANLI GÜNÜ
Emlak Konut G O bünyesinde çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik aktiviteler devam ediyor. Bu kapsamda, 4 
Eylül’de Osmanlı Günü düzenlendi. Osmanlı yemekleri ve müzik dinletisiyle renklenen günde çalışanlar keyi i saatler geçirdi.
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Emlak Konut 
or ul b  kuruldu

TAKIMLARIN 
L  L L

EMLAK KONUT S.K. GRUPLAR

lkenin kentle me çalı malarına öncülük ederek  ya am kalitesinin yanı 
sıra standartları da yükselten Emlak Konut  ürk sporuna öncülük etmek ve 

ürkiye’ye büyük ba arılar kazandırmak üzere faaliyetlerine ba ladı.

2
1 ustos 2017 
tari inde kurulan 
Emlak Konut por 
Kulübü basketbol 
bran ında çalı malarını 
sürdürüyor. Mevcut 

takımların alt yapı planlamasına 
göre olu turulan  1  ya  erkekler 
ve kızlar  1  ya  kızlar  1  ya  kızlar 
ve 1  ya  kızlar kategorilerinde 
basketbol takımlarına sa ip olan 
irket  ilerleyen dönemlerde 

büyükler kategorisinde de ismini 
duyurmaya azırlanıyor.

Emlak Konut por Kulübü  
İstanbul Bayrampa a’daki 
salonunda  antrenörler edat a lık  

a it Korkmaz ve ekibi e li inde 
antrenmanlarını gerçekle tiriyor.

  P  
 

önetim Kurulu Başkanı  
Hakan Gedikli

önetim Kurulu Başkan rd.  
Özlem Hanoğlu elik

önetim Kurulu yesi ve Sayman  
Ercan Alioğlu

önetim Kurulu yesi  
Mustafa Aşıkkutlu

önetim Kurulu yesi  
urullah Öztürk

önetim Kurulu yesi  
İsmet Kubilay

  P
eb  www.emlakkonutsporkulubu.com

Facebook  www.facebook.com emlakkonutsk
Twitter  www.twitter.com emlakkonutsk
nstagram  www.instagram.com emlakkonutsk

  G  
B GRUBU

GALATASARA
2 AK  DO U İ.

PERTEV İ AL
4 EMLAK KO UT S.K.
5 ALT OVA

BA RAMPA A SA CAK

 5 
ORTAKÖ

2 EMLAK KO UT S.K.
İSTA BUL İVERSİTESİ

4 DOSTLUK
5 ALL STAR

GALATASARA
7 FE ERBAH E
8 İSTA BUL DSİ.
9 AK DO U İ.
0 BE İKTA

 
 EMLAK KO UT

2  LD R M BOS A
 TE VİKİ E AKADEMİ

4  AK  DO U İVERSİTESİ
5  BE İKTA  

 
A GRUBU

 BA C LAR GÖ TEPE
2  KAS MPA A

 KİRA L  VAK FLAR
4  İSTA BUL İVERSİTESİ
5  EMLAK KO UT

 EHİT Ö RETME LER İÖO
7  BE İKTA
8  GALATASARA
9  GA İ MAHALLESİ

 
Gruplar yakında belli olacaktır
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N B A A R  E K İ N L İ K L E R İ

EMLAK 
KONUT

  
Bir çocuk oyunu olan Sihirli Keman’ın yazarı Aristide Christian 
Charpentier. Kendi halinde, oğluyla birlikte yaşayan ayakkabı 
ustası ules’e günün birinde bir sandık gelir. Babasının yanında 
çalışan ac ues ile arkadaşı Pierre arasında sandığı açıp 
içindekilere sahip olmak için amansız bir mücadele başlar. 
Ancak bu sandık sihirlidir. Sandığı açmak ve içindekilere sahip 
olmak için ise 7 ayrı anahtara ihtiyaç vardır. Babasının mesleğini 
devam ettirmek ile hayallerinin peşinden gitmek arasında kalan 
genç ac ues’ın renkli hayal dünyasına götüren oyun  dostluk, 
çalışmak, sevgi ve aile bağlarının önemini ortaya koyuyor.

 m üçü ç m  stan ul

G   
İki ezeli rakip Süper Lig’in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. İki 
takımın da kazanmak için elinden geleni yapacağı büyük derbi 
Galatasaray’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

 m ür  l om ta umu stan ul

   
Bisiklet, sa ığı ve çocukluğu hatırlattığı için hafızamızda hep 
en güzel anıları canlandırır. Bir obje olarak çocukluğumuzla 
temas edebilen bu aracın geçirdiği devrime şahit olmak 
için bu sergiye uğramanızı öneriyoruz. Sergi, dünyanın ilk 
örneklerini de kapsayan harika bir koleksiyonu içeriyor  
Penny Farthing, Velosipet, üç tekerlekli çocuk bisikleti 
bunlardan bazıları. Bisikletin atalarıyla tanışmak için 0 
Aralık’a kadar vaktiniz var.

 mmu  ralı  a m  oç ü s stan ul

  

Bu sene ikincisi 
gerçekleştirilecek olan 
İstanbul Komedi Festivali, 
uzun soluklu ve geleneksel 
bir yapıya zemin hazırlamanın 
yanı sıra komedinin her 
alanını kucaklayan unsurların 
uluslararası bir platformda 
oluşmasını hede iyor. Türkiye ve dünyadan birçok ünlü 
komedyenin katılımı ile gerçekleşen festival, mizah temalı 
sergilerden komedi show’lara, özel konuklarla yapılacak 
olan panellerden, komedi film gösterimlerine kadar geniş 
bir etkinlik yelpazesi sunuyor. Festival ustalarla birlikte genç 
yeteneklere şans verdiği sahne programı ile dikkat çekiyor.

 asım  asım stan ul
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Tarih K K Y Y İ İ

 i a e üçü ün e

Tarihte Ekim!

İ R MA BİR ELAM
adem yolumuz üçük yasofya tarafına düştü, 

stanbul ipodromu’na da bir selam gönderelim. 
Bugün birkaç parçasına rastlayaca ımız hipodrom 
Sultanahmet bölgesinin altında uyuyan bir dev 
gibi varlı ını sürdürmekte. Büyük onstantin 
tarafından 4. yüzyılda inşa edilen stanbul 
hipodromu at nalı şeklinde tasarlanmış, 100 bin 
kişilik bir başyapıttı. 

Sam  Özbudak

• 8 9 Dünyada lk kartpostal Avusturya’da 
basıldı ve satışa çıktı.

• 905 Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
• 9 2 Balkan Savaşı başladı.
• 92  İstanbul kurtuldu.
• 92  Kayser ’de lk uçak fabr kası kuruldu. 
• 94  Ankara Fen B l mler  Fakültes  

kuruldu.
• 95  Hava Harp Okulu açıldı. 
• 995 Bosna Hersek’te ateşkes lan ed ld . 
• 20  Van’da 7.2 büyüklüğünde b r deprem 

gerçekleşt .

ep yasofya’dan ayranlıkla ba sederiz  aslında 
ondan ya ça büyük ve ebat olarak küçük olan  küçük 

yasofya amii zengin bir geçmi e sa iptir. apıldı ı 
ilk günlerden bugüne mütevazi ve kendi alinde bir 
ibadet ane olarak e rin zamanına tanıklık eder.  

Sultana met deyince 
aklımıza ilk önce 

ultana met amii sonra 
da yasofya gelir iç 

ku kusuz. Peki size Küçük yasofya 
desek aklınıza ne gelir  emen 
cevaplayalım  biraz gölgede kalmı  
bir a eser. Bildi imiz yasofya’ya 
selam gönderen mimarisiyle 
e rin gizli kalmı  azinelerinden 

birisi diye de devam edebiliriz. 
ynen büyük yasofya’da oldu u 

gibi burası da kiliseden camiye 
döndürülmü  bir ibadet ane. Büyük 
Bizans imparatoru üstinyen’in 

ziz ergios ve ziz Bac ios’un 
nastasius’un anısına yaptırdı ı 

ibadet ane ergius  Bacc us 
Kilisesi olarak anılıyormu . 

ankurtaran ve Kadırga arasında 
zula diyebilece imiz bir yerde 
konumlanan ibadet anenin 
in asına  yılında ba lanmı . 
Me ur ika yaklanması sebebiyle 
in aatın yapımına ara verilmi . Bu 
vesileyle yapı ancak  yılında 
tamamlanabilmi . ari indeki 

en büyük zararlardan birisini 
120  yılındaki atin istilasında 
görmü . apının iç süslemeleri 
istila yüzünden ayli asar görmü . 
Kilisenin camiye dönü me süreci 
de kademeli olmu . ati  ultan 
Me met  İstanbul’u fet ettikten 
sonra buraya iç dokunmamı . 

ira Küçük yasofya’nın camii 
olması ultan 2. Beyazıd dönemine 
uzanır. 1 0  yılında üseyin 

a önderli inde birkaç mimari 
dokunu la kilise camiye dönü mü  
ve bugünkü alini almı . Küçük 

yasofya’nın kaderinde pek çok 
olaya a it olmak varmı . Misal 
1  ve 17  depremlerinde büyük 

asar görmü  uzun soluklu bir 
tadilat serüvenine girmi . emen 
yanıba ından geçen tren yolu da 
binayı oldukça zorlamı  belirgin 

asarlara yol açmı . Günümüze en 

yakın tadilat zamanına baktı ımızda 
ise kar ımıza 1  yılı çıkar. Bugün 
ba çesinde bir kafe bulunan Küçük 

yasofya amii gözlerden uzak 
tari in koynunda demlenmek 
isteyenler için birebir. z bilinen bir 
yer oldu u için de buradaki sakinlik 

o unuza gidecektir. 
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Haber NE L İ N L E

ATATÜRK’Ü 
ÖZLEMLE 
ANIYORUZ
Benim naçiz vücudum 

birgün elbet toprak olacaktır 
fakat Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet payidar kalacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk, 0 Kasım 9 8 
yılında saat 9.05’te yaşamını yitirdi. 

lkemizin bugünlere gelmesinde 
büyük katkıları olan önder, her 0 
Kasım’da  dakikalık saygı duyuruşu 
ile anılıyor. Bu önemli gün vesilesiyle 
Atatürk’ü rahmet ve özlemle 
anıyoruz. 

   
 

29 Ekim  4 Kasım tarihleri arasında 
Türkiye genelinde bulunan okullarda 
Kızılay haftası kutlanıyor. Türk Kızılayı 
genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm 
şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle 
kutlanan bu haftada, Türk Kızılayı’nın 
kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım 
faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere 
ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na 
ve faaliyetlerine yönelik farkındalık 
oluşturmak amaçlanıyor.
Kızılay haftası kutlamaları kapsamında 
öncelikli olarak faaliyet alanlarına 
ilişkin yapılan çalışmalara ve Kızılay’ın 
ilkelerine dair gençleri bilgilendirmek 
amacıyla okullarda tanıtımlar yapılarak 
Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. 
yarışmalar düzenleniyor.

     5   
Türkiye Vodafone Vakfı ve Türk Kızılayı işbirliğinde şehit ailelerinin çocuklarının 
okul başarılarını desteklemek üzere eğitim başarı bursu olarak ayrılan toplam  
milyon TL’lik destek fonunun ilk bölümü şehit ailelerine aktarıldı. 
İlköğretim, lise ve üniversite çağındaki toplam 0 şehit çocuğunu kapsayan 
destek fonu, Türk Kızılayı’nın Halkbank işbirliğiyle yürüttüğü Kızılay Kart’ 
üzerinden ailelere ulaştırıldı. Toplam 5 milyon TL’lik ehit Ailelerine Destek 
Fonu’nun’ eğitim için ayırdığı  milyon TL’lik bölümünün ilk yarısını şehit ailelerine 
aktardı. Bursun geri kalan bölümü ise 20 7 8 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem 
başında aktarılacak.

 
GÜNÜ’NÜN KABUL 

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, 
Öğretmenler Günü olarak 
kutlanıyor. 
928 tarihinde çıkarılan 5  sayılı 

kanunla, Arap alfabesi yerine Latin 
alfabesi kabul edildi. Bu tarihten 
itibaren yeni har  erin öğrenilmesi 
ve okur yazar sayısının artırılması 
için bir seferberlik başlatıldı.
 Kasım 928 tarihinde, yeni Türk 

har  erine ilişkin kanun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
kabul edildi. 24 Kasım 928 tarihine 
gelindiğinde Millet Mektepleri 
açıldı. Millet Mektepleri’nin açılışı 
ile birlikte Ulu Önder Atatürk’e de 
Başöğretmenlik ünvanı verildi
İşte 24 Kasım 928, Türkiye 
Cumhuriye’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet 
Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni 
kabul ettiği gündür.
Atatürk’ün 00. doğum yıl 
dönümü olan 98  yılında onun 
başöğretmen’ oluşunun yıldönümü 
için ülke çapında Öğretmenler 
Günü kutlanmasına karar verildi.
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Çocuk İ K L İ

Mutlu 
nesillerin 
ana tarı 

huzurlu bir 
ailede saklı
artı ma ortamına giren anne babanın  

kesinlikle çocu u taraf tutmaya zorlamaması  
ona bu konuda baskı yapmaması önem ta ıyor.

iç kimse mutsuzluk 
ve gerginli in 

üküm sürdü ü bir 
ortamda bulunmak  

ayatını bu ekilde 
geçirmek istemez. 

ncak birtakım 
sebeplerle  özellikle 
ikili ili kilerde 
istenmeyen sorunlar 
ortaya çıkabilir. 

nne baba 
arasındaki ılımlı 
ili ki  çocuk 
geli iminde 

do umdan itibaren önemli rol 
oynuyor. Memorial ta e ir 

astanesi ocuk ve Ergen Psikolojisi 
Bölümü’nden zman Psikolog zge 
Merve ürk  çocu un yanındayken 
dikkat edilmesi gereken birtakım 
davranı  biçimleri oldu unun altını 
çizerek  bu konular akkında bilgi 
verdi.

GÜVEN ÇEMBERİ OLUŞTURUN
o umdan itibaren ebeveynler  

bebek için temel güveni sa layan 
ki iler oluyor. iftler arasındaki 
ili kisinin olumlu olması  bebe in 
dünyaya geldi i andan itibaren büyük 
önem ta ıyor. Ebeveynler  aralarındaki 
mutlu ili kiyi ve sevgiyi bebeklerine 

adeta bir ayna gibi yansıtıyor. Pozitif 
çift ili kisi bebe e olumlu yansırken  
negatif ili kisi olumsuzluk yaratıyor. 

olayısıyla anne babanın en 
önemli görevlerinden biri çocu un 
ebeveynine olan güven çemberini 
yıkmamak olarak belirtiliyor.

KAVGA NEDENİYLE 
KENDİNİ SUÇLAYIP 
CEZALANDIRABİLECEĞİNİ 
UNUTMAYIN

Ebeveyn arasındaki olumsuz 
ileti im ve tartı malar çocu a olumsuz 
yansıyor. ocuk  tartı maların 
temelinde kendisi olabilece ini 
dü ünerek  kendini suçlayıp 
cezalandırabiliyor. Bu nedenle 
anne babanın çocu un yanında 
kesinlikle tartı maması  konuyu 
kapatarak çocu un olmadı ı bir 
alanda sorunlarını çözmeye çalı ması 
gerekiyor. 

TARTIŞMANIN NEDENİNİ 
ÇOCUĞA ÇOK DİKKATLİ 
ANLATIN

nne baba ile aralarındaki ili ki 
çocuk için model olu turuyor. ocuk 
onların arasındaki ileti imi görüp  
ileride tıpkı onlar gibi davranabiliyor. 

artı manın oldu u  gergin bir 
aile ortamı çocu un kuraca ı 

ili kilere de negatif yansıyabiliyor. 
Ebeveyn  davranı larının farkında 
olursa çocukla konu arak onu çok 
sevdiklerini  aralarında zaman zaman 
sorun olabilece ini  bu durumun 
onunla içbir ilgisi olmadı ını 
belirtmesi önem ta ıyor. 

ASLA TARAF SEÇMEYE 
ZORLAMAYIN

artı ma ortamına giren anne
babanın  kesinlikle çocu u taraf 
tutmaya zorlamaması  ona bu 
konuda baskı yapmaması önem 
ta ıyor. Kimin aklı olup olmadı ı 
çocu u iç ilgilendirmedi i gibi  
da a ziyade çaresizlik ve sıkıntılı bir 
süreç içerisinde sıkı ıp kalmasına yol 
açabiliyor. yrıca çocu a Bakalım 
seni kim da a çok seviyor  gibi 
sevgiyi sorgulayan bir yakla ım 
sergilemek  onun duygusal olarak 
zedelenmesine neden olabiliyor. 

TARTIŞMA ORTAMI, 
GELECEKTEKİ İLİŞKİLERİNİ 
ETKİLEMESİN

ilesindeki kavgaya a it olup  
anne babasını ayırmak ve duruma 
müda ale etmek isteyen çocu u 
iddetle susturmak  kolundan tutup 

odasına götürmek ayrı bir travma 
süreci yaratabiliyor. 
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Pratik öneriler

 P  

Siz de temizlik 
ve düzeninize 
dikkat eden 
insanlardansanız 
ayakkabıların dış 
kapının önünde 
dağınık görüntüsü 
size de rahatsız 
veriyor olmalı  
Kullanmadığınız bir tepsinin içine 
dekoratif taşlar yerleştirerek pratik bir 
ayakkabılığa kavuşabilirsiniz. Eski bir 
havluluğu da ayakkabılarınızı ortadan 
kaldırmak için kullanabilirsiniz.

 

Hobileriniz arasında çiçek bakımı varsa, 
kendi saksılarınızı oluşturabileceğiniz 
önerilerimiz olacak. Saksılarınıza kıyafet 
örebilirsiniz  Rengarenk örgü saksılarınız 
evinizin dekorasyonuna neşe katacak.

 
 

 
Banyoda büyük 
yer kaplayan 
çamaşır 
makinelerine 
ufak 
dokunuşlarla 
banyonuza 
kendi tarzınızı 
yansıtabilirsiniz. 
Bunun için 
ihtiyacınız olan 
ise sadece 
kaplama 
kağıtları, silikon 
bant ve makas

atlamış 
bisiklet lastiği 
ile ne ya ılır

emen cevaplıyoruz  ayna 
çerçevesi  Evet  beyaza  
maviye boyadı ınız bisiklet 
lasti ini aynı ebatlarda 
bulunan aynanızın etrafına 
geçirebilirsiniz  böylece 
aynanızın için farklı tarzda bir 
çerçeveniz olacak.

Dekorasyon
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Yeni mevsime 
uygun renkler
Ev mobilyaları da sonba ar kı  sezonuna 
uygun renklerle vitrinlerdeki yerini aldı.

S
onba arla birlikte do ada 
ya anan renk ve desen 
de i imleri mobilyalara 
da yansıdı. arklı tonlarda 
toprak renginin a ırlıkta 

oldu u oturma grupları  berjerler  
dinlenme koltukları ve tamamlayıcı 
aksesuarlar  do anın dinginli ini 
evlere ta ıyor. a am alanlarını 
yeni mevsime uyarlamak isteyenler  
Evgör Mobilya’nın avantajlı ödeme 

AN İK BİR 
NBA AR İLİ

2017 kı  sezonunda etnik 
desenler öne çıkıyor.

az aylarında tatile 
çıkardı ımız alılar  
sonba arın gelmesiyle 
beraber ev dekorasyonundaki 
vazgeçilmez yerlerine geri 
dönmeye ba ladılar. Güne  
ı ıkları yava  yava  bizi 
terk etmeye ba larken tüm 
dekorasyonda oldu u gibi 
zeminlerde de sıcak bir doku 
yakalama i tiyacı issetmeye 
ba ladık. er evin tarzına ve 
ölçüsüne göre alternati  er 
sunan Buka ofa  sonba ar 
stiline uygun alılarıyla evlerin 
dekorasyonunu tamamlıyor.

alılar artık sadece 
aya ımızın altındaki konfor 
de il  ya am alanlarına 
farklı detaylar ekleyen birer 
dekorasyon unsuru. onba ara 
uygun dokuda  birden fazla 
renk ve desene sa ip alıları 
kullanarak tasarıma açık sıcak 
mekanlar olu turmak elinizde. 

nadolu motif ve renklerinin 
akim oldu u alılar geçmi i 

modern dokunu larla 
günümüze uyarlıyor.

ko ulları ve kampanyalı  yatlarla 
satı a sundu u koleksiyonlarına 
internet sitesi üzerinden 
ula abilirler.

Evgör  İstanbul’un er iki 
yakasındaki ma azalarında ka ve 
tonları  gri  turuncu ve koyu ye il 
renklerin akim oldu u  içinde 
tamamen a ap tasarımların da 
yer aldı ı 2017 sonba ar  kı  
koleksiyonunu sergilemeye ba ladı.



DAHA İYİ BİR DENGE İÇİN 
YAPABİLECEKLERİNİZ
• Tek ayak üzerinde iken 

bulaşık yıkayabilir, dişlerinizi 
fırçalayabilirsiniz 

• Bir çizgi hayal edin ve bu 
çizginin üzerinde düz bir şekilde 
yürüyün

• Ellerinizi kullanmadan 
sandalyeden kalkın

• Yere bir nesne koyun ve tek ayak 
üzerinde bekliyorken eğilerek 
yerden alın, bu esnada bir yerden 
destek almamaya özen gösterin

• Bisiklet üzerinde dengenizi 
sağlayabiliyor ve nizami olarak 
binebiliyorsanız, bisikletiniz ile 
slalom (sağa ve sola dönüşler) 
yapın, yokuş yukarı veya düz 
ortamda ayağa kalkarak pedal 
çevirin.

• Basketbol oynarken, özellikle 
basketbol topu zıplatma 
çalışmalarına yoğunlaşın, topu 
zıplatırken topa değil karşıya 
bakmaya çalışın. Topa bakmadan 
top sürebilmeniz önemlidir. 
Sizlerle paylaştığımız denge 

hareketlerini uygularken süre 
tutmayı unutmayın. Böylece zaman 
içerisindeki gelişimi de gözlemlemiş 
olabilirsiniz. Benim dengem zaten 
iyi diyerek önerilerimizi göz ardı 
etmeyin çünkü iyi olan denge 
becerinizi bu egzersizler sayesinde 
koruyabilirsiniz.
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Spor

Dengeli 
yaşayın
Sizi dengede tutacak hareketler ve olumlu 
düşünce ile denge kaybınızı önleyebilirsiniz.

E
meklediğiniz günleri 
hayal edin, ilk kez ayağa 
kalktığınızda ailenizin 
sevincini, yeni bir 
deneyim yaşamanın 

heyecanını düşünün. Sizi aşağı 
doğru çekmeye çalışan yer çekimine 
karşı ilk zaferinizi kazanmış ve 
hayat yolculuğunda önemli bir adım 
atmıştınız ancak bu çok önemli 
beceri hayatımızda etkin olmaya ve 
yaşam kalitemizi belirlemeye devam 
ediyor.

Dünyada gerçekleşen yüz 
binlerce düşme kazası sonucunda 
kalça ve kol başta olmak üzere bir 
çok uzuvda kırık vakası yaşanıyor. 
Buna bir de yaşlandıkça kaybolan 
denge duygumuzu da eklerseniz yer 
çekiminin her an denge becerileri 
azalmış kurbanları aradığını 
anlarsınız.

BAŞLARKEN
Denge çoğu kişinin göz ardı 

ettiği bir konu olsa da hayati öneme 
sahiptir. Sizlerle paylaştığımız denge 
egzersizleri ile bu becerinin üzerinde 
duracak ve sağlıklı bir şekilde yaş 
almanıza yardımcı olacağız, çünkü 
yaşlandıkça görme yetileri azalacak, 
o çok güvendiğimiz kaslarımız 
zayıfl ayacak, refl ekslerimiz ve tepki 
verme sürelerimiz yavaşlayacaktır 
kısacası yaşımız ilerledikçe dengenin 
önemi artacaktır. Denge büyük bir 
başarıdır ve sürdürülmelidir.

Rahatlıkla uygulayabileceğiniz 
bu hareketler özellikle vücudun 
ağırlık merkezinin değişmesi 
sebebiyle dengenin bozulması, dar 
dayanma alanlarının olduğu ve 
dengenin kolaylıkla bozulabileceği 
koşullarda ortaya çıkan sorunları 
çözmeye yarar.

Mahmut Talha Sağlıklı
Spor Eğitmeni
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EN ELİ
DURUN
Sürekli eğik 
durmak 
omurganız 
üzerinde baskı 
oluşturur. 
Başınızı dik 
tutun ve 
mümkün 
olduğunca 
dik durmaya 
çalışın, 
omuzlarınızı 
kasmayın, 
rahat bırakın. 
Kendi ideal 
duruşunuz 
üzerinde 
yoğunlaşın.

KALDIRIN 
ük kaldırırken 

önce yere 
çömelin 
ve yükün 
ön tarafına 
mümkün 
olduğunca 
yaklaşın.
Sırtınız 
dik olmalı. 
Kaldırırken 
bacak 
kaslarınızı 
kullanmalı 
ve yükten 
uzaklaşmamaya 
özen 
göstermelisiniz.

Aşırı büyük, 
aşırı geniş, 
dengesiz 
yüklere dikkat 
edin.  Taşıma 
esnasında 
yük dengeli 
bir şekilde 
dağılmalı 
ve sırtınız 
öne doğru 
bükülmemelidir.

Açlığınızı 
bastırmak ya 
da yemek saati 
geldiği için 
değil dengeli 
ve sağlıklı 
bir şekilde 
beslenin.

Sürekli 
olumsuz 
düşünmekten 
kaçının, olumlu 
düşünmeye 
çalışın.
İşiniz gereği 
olumsuzluklara 
yer verecek 
olsanız bile 
bunu yerinde, 
zamanında ve 
en önemlisi de 
dozunda yapın.

Bir ağaç kadar 
sağlam durmak 

ve dengeli 
olmak bu 
hareketle 

mümkün. Bu 
duruş aynı 

zamanda 
bacaklarınızı, 

bileklerinizi 
ve ayaklarınızı 

kuvvetlendirmek 
için idealdir.

Ayrıca ellerinizi 
açarak ağaç 
duruşunu 
yapabilirsiniz. 
İlk kez yapanlar 
zorlanabilirler. 
Bu yüzden bir 
duvarın önünde 
ya da bir 
yerden destek 
alacak şekilde 
yapmanız 
uygun olacaktır.

Bir kuş gibi kanatlarınızı açın 
ve öne eğilin bu esnada öndeki 

dizinizi hafifçe kırın ve diğer 
bacağınızı havaya kaldırarak 

dengede durmaya çalışın.

Dizinizi 
karnınıza 
doğru çekin 
ve ellerinizle 
sıkıca tutun 
bu esnada 
dengede 
durmaya 
çalışın. Aynı 
hareketi hem 
sağ hem de 
sol dizinizle 
deneyin. 
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SONBAHAR 
SOFRALARI 
KURULUYOR

5 yılda 3 bin kadına 
meslek eğitimi

Likit mat 
rujların 4 olmazsa 

olmazı birleşti

Modern dokunu ların klasik tarzla armanladı ı 
yeni yemek takımları  bu sonba ar sofralardaki 
yerini almaya azırlanıyor. 

Klasi in ıklı ını üzerinde ta ıyan Emsan’ın ürünü 
ine Bone amilla  özel tasarımı sayesinde gösteri li 

sofralar kurmanıza yardımcı olurken  gold rengin 
dinginli iyle göz alıyor. te yandan 12 ki ilik ine Bone 

amilla emek akımı  misa rlerinize mu te em bir 
sofra kurmanız için i tiyacınız olan er eyi tek bir 
takımda sunuyor. 

S NG , illi itim Bakanlı ı iş birli i 
ile Türkiye genelindeki alk itim 

erkezleri’nde 5 yıl boyunca e itim kursları 
açmak üzere harekete geçti. Son teknolo iyi 
kullanan dikiş makinelerinin yanı sıra 
geliştirdi i sosyal sorumluluk pro eleriyle 
de kadınların yanında olan S NG , şimdi 
yepyeni bir çalışmaya imza atıyor. mzalanan 
protokol, alk itimi erkezleri’nde ve 
Bölge S NG  servislerinde makine kullanımı 
kursu, dikiş ve nakış tasarım kursu, mefruşat 
kursu gibi, hanımların el becerilerini geliştirerek meslek edinmelerini 
sa layacak mesleki teknik kurslarının açılmasını içeriyor. maç ilk yılda 

00, 5 yılda toplam 3.000 kadını meslek sahibi yapmak  S NG ’in itimli 
Birey, itimli Toplum’ sloganı ile hayata geçirdi i pro e, kursiyerlerin 
aile bütçelerine ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkı sa lamalarını, 
mesleklerini de iştirebilmelerini, kişisel yeterliliklerinin açı a çıkarılmasını, 
hobilerinin geliştirilmesini, kolektif çalışma becerililerinin artırılmasını ve 
kendi kendine yetebilmelerini mümkün kılmayı hede iyor. 

rtık hayalinizdeki ru a kavuşuyorsunuz. adınların likit mat ru lardan 
en büyük beklentisi ru ların, matlık’, yo un renk’ ve uzun süre kalıcılık’ 
özelliklerini bir arada bulundurmasıdır. akya  trendlerini podyumlardan 
sokaklara taşıyan aybelline Ne  ork, tüm bu özelliklere sahip yepyeni 
ru  serisi Super Stay atte nk’i kadınların be enisine sunuyor. Super Stay 

atte nk’ ru  serisi  süper mat, süper yo un renkli ve 1  saate kadar süper 
kalıcı formülleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kadınlar için her şey  
Ka ı a
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a İ

Vizyondakiler
EKİM A IN A İZ NA İREN İLMLER

  
on ar   Ekim 20 7

ür  Biyografik
ön tm n  Danny Strong

un ular  icholas Hoult, Kevin Spacey, 
Sarah Paulson

onu  Dünya edebiyatının baş yapıtlarından 
olan avdar Tarlasındaki ocuklar  

romanının yazarı .D. 
Salinger’in hayatı film 
oldu. azarın hem 
kariyeri, hem gençlik 
yılları hem de kendisine 
ağır bir travma yaşatan 
İkinci Dünya Savaşı 
sırasında cephede 
verdiği mücadelenin 
anlatıldığı filmin 
yönetmen koltuğunda 
Danny Strong oturuyor.

THOR 3
on ar  27 Ekim 20 7

ür  Aksiyon, macera, 
ön tm n  Taika aititi

un ular  Chris Hemsworth, Tom 
Hiddleston, Cate Blanchett

onu  Thor serisinin . filmi 27 Ekim 
tarihinde seyircisi ile buluşacak. Thor’un 
yeni macerasında yaklaşmakta olan orse 
kıyametine tanık olacağız. Asgard’tan 
uzakta, evrenin diğer tarafında 
hapsolmuş, çekici yanında olmayan 
Thor, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. 
Asgard ise bir yıkımın eşiğindedir. Thor 
Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle 
özgür kalmalı, bunun için de karşısına 
Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı 
kazanmak zorundadır. Senaryosunu 
Craig Kyle ve Christopher ost ikilisinin 
yazdığı filmin başrollerinde bir kez daha 
Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston’u 
izleyeceğiz.

G  
on ar   Ekim 20 7

ür  Aksiyon, polisiye
ön tm n  Kerem Deren

un ular  Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, 
Meryem Uzerli

onu  Peyami Safa’nın unutulmaz eseri Cingöz 
Recai, Limon Film tarafından sinemaya uyarlanıyor 
ve filmin yönetmenliğini Onur nlü’nün üstleniyor. 
Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli, 
Serkan Keskin gibi birçok önemli ismin yer aldığı 
yapımın senaryosu ise Kerem Deren ve Pınar Bulut 
tarafından kaleme alındı. 

AYLA
on ar  27 Ekim 20 7

ür  Dram, savaş
ön tm n  Can Ulkay

un ular  etin Tekindor, 
Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu, 
Ali Atay

onu  Kore Savaşı’nda 
yaşanan gerçek bir olaydan 
esinlenen film dramatik 
bir hikayeyi izleyeci ile 
buluşturuyor. 950 yılında 
Kore savaşında yer alan 
Süleyman Astsubay savaş 
meydanında küçük bir kız 
bulur. 5 yaşındaki bu Koreli 
kız yetimdir ve nereye 
gideceğini bilmemektedir. 
Astsubay kızı yanına alır 
ve Ayla ismini verir. Birliğin 
neşesi haline gelen Ayla 
ile astsubay arasında kısa 
süre içinde baba kız ilişki 
oluşur. 5 ayın sonunda 
birlik Türkiye’ye geri 
dönmek zorundadır. Ayla’yı 
bırakıp dönmek istemeyen 
Süleyman Astsubay her 
yolu denese de Kore 
kanunlarını aşamaz. Küçük 
kızdan ayrılmak zorunda 
olan Süleyman ve yetimlere 
uygulanan sisteme dahil 
olarak yetimhaneye verilecek 
olan Ayla son vedalarında 
tekrar bir araya gelmeye söz 
verirler. Sözlerini tutabildiler 
mi sorusunun cevabı ise 
filmin içinde gizli..
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 e i  Ka
Mini’yi nasıl bilirsiniz  asıl biliyor olursanız olun yenilenen Mini ountryman 
ile bu büyük efsaneyi en ba tan ke fetmeniz gerekiyor.

K
im ne derse desin 
Mini’lerin avası bir 
ba kadır. areket 

alinde olmasa bile 
bir Mini  bulundu u 

ortamın en avalı otomobilidir. 
engiyle  tasarımıyla tüm dikkatleri 

üzerine çekmeyi çok iyi bilir.
Kullanıcısı da Mini’yi içbir eye 

de i mez. ızlıdır  konforludur ve 
er eyden önce özeldir. a ibi için 

Mini  lmlerin ba rol oyuncusu  
müzik gruplarının solisti  futbol 
takımının golcüsü gibidir. 

enilenen Mini ountryman ise 
standart Mini sınırlarını zorlayan 
ölçülere sa ip. amam bir önceki 

ountryman de kaslı yapısıyla 
farklı bir Mini oldu unu kolayca 
belli ediyordu ama eni Mini 

ountryman sınırları zorluyor. 
İlk ountryman’e göre 1  

mm da a uzatılan eni Mini 
ountryman’in geni li i de 2 mm 

artırılmı . racın yüksekli inde 
ciddi bir de i ikli e gidilmese bile 
aks mesafesi 2  mm’den 2 70 
mm’ye uzatılmı . ani aks mesafesi 
7  mm uzatılmı .

MİNİ ARTIK ÇOK DA MİNİ 
DEĞİL

nlayaca ınız yeni Mini 
ountryman artık çok da mini de il  

kaslı yapısı ile birlikte aracın ölçüleri 
de arttırılmı  ve sanki modern veya 
yeni nesil bir ’a dönü türülmü . 
O nedenle de birçok otomobil 
yorumcusu tarafından ‘kompakt 

’ olarak da tanımlanıyor. 
BM  tarafından geli tirilen 

Mini’lerde ilk kez BM ’lerin sa ip 
oldu u ‘büyük araç’ imajı eni Mini 

ountryman’de kullanılmı . BM  
eni Mini ountyrman’i tasarlarken 
em  em de crossover yani 

 segmentlerindeki otomobillere 
rakip bir araç ede  emi  ve görünen 
o ki bunu ba armı  da  onuç 
olarak ortaya alı ılmadık veya 
beklenmedik ölçülerde bir   
karı ımı çıkmı . 

BMW’LEŞEN BİR MİNİ
eni Mini ountryman’e 

getirilebilecek en büyük ele tiri 
aracın Mini ru unda ya anan 
azalma veya lafı dolandırmadan 
ifade etmek gerekirse Mini’den da a 
çok BM ’ye benzemesi olabilir. 

yle ya kapı kollarına yerle tirilen 
E ’lerin uzaktan kumandaya 

basıldı ı zaman yanıp sönmesi  kapı 

Otomobil M I N I  CO U N T R Y M A N
Haber: Doğuş AKMA

açıldı ında tıpkı bazı BM ’lerde 
oldu u gibi  yere Mini logosunun 
yansıması Mini fanatiklerinin pek 
be enece i özellikler de il.

Otomobilin içinde de da a 
önceki Mini’lerle kıyaslanmayacak 
bazı de i iklikler var. amam 
kullanılan malzeme kalitesinin 
da a da yükseltilmi  olmasına 
veya dokunulan plastiklerin da a 
yumu ak dokulu malzemelerden 
seçilmi  olmasına kimse burun 
kıvıramaz ama orta konsolun 
de i mez yuvarlak ekranının artık 
dijital göstergelere sa ip olması çok 
kolay azmedilecek bir de i iklik 
de il gibi. İ in mekanik yani motor 
tarafına gelecek olursak Mini 
ru unun eni ountryman’de 
kesintisiz devam etti ini 
söyleyebiliriz. ountryman’in akıllı 
dört tekerlekten çeki  sistemi  
motorun üretti i torku ön ve 
arka akslar arasında yüzde 100’e 
kadar da ıtabiliyor. ormal sürü  
ko ullarında çeki i ön akslara 
aktaran sistem  virajlarda kaymayı 
önlemek için torku arka akslara da 
iletiyor. 
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ürkiye mpute utbol Milli akımı   nal maçında 
İngiltere’yi 2 1 yenerek vrupa ampiyonu oldu. 

T
ürkiye utbol 

ederasyonu’nun 
‘ ürkiye utbol 
Oynuyor’ projesi 
kapsamında destek 

verdi i Bedensel Engelliler por 
ederasyonu bünyesinde bulunan 

ve urkcell ana sponsorlu unda 
sa aya çıkan mpute utbol Milli 

akımı  E  vrupa mpute 
utbol ampiyonası  nal maçında 

İngiltere’yi 2 1 yenerek vrupa 
ampiyonu oldu. 

eyrek  nalde usya’yı  yarı 
 nalde de Polonya’yı yenerek  nale 

çıkan mpute utbol Milli akımı  
 Ekim gecesi odafone Park’ta 

İngiltere ile kar ıla tı. mpute 
utbol Milli akımı’nı ampiyonlu a 

ta ıyan golleri 2 . dakikada mer 
Güleryüz ve 0 2. dakikada ise 
Osman akmak attı. odafone 
Park’ta oynanan ve giri lerin 
ücretsiz oldu u maçı tribünden 
yakla ık 0 bin futbolsever takip 
etti. Kar ıla mayı  Gençlik ve por 
Bakanı Osman kın Bak  por 
Genel Müdürü Me met Baykan  

ürkiye Bedensel Engelliler por 
ederasyonu Ba kanı rif mit 
ztürk  Be ikta  Kulübü Ba kanı 
ikret Orman ve Galatasaray 

Kulübü Ba kanı ursun zbek 
de takip etti. mpute utbol Milli 

akımı’nın  numaralı oyuncusu 
ati  entürk  maçın ardından 

açıklama yaparak Bu kupayı e it 
ailelerine arma an ediyoruz  dedi.

Spor

ÜRKİ E İZİNLE 
URUR U U R

P  P   
  G  
   

 
l an uru amaç  Trafik kazası 

sonucu sağ ayağını kaybetti. 
m t unsur  Tarlada çalışırken 

sol ayağını saman makinesine 
kaptırdı. 

r an r l  Doğuştan sol ayağı 
yok. 

at  ntür  Motosiklet kazasında 
sol ayağını kaybetti. 

at  ara uş  5 yaşındayken 
elektrik çarpması sonucu kolu 
dirsekten kesildi. 

mal Gül ç  ırnak’ta geçirdiği 
kazada ayağına taş düştü. 

arış ll  5 yaşında futbol 
oynarken ayağından araba geçti. 

a  Gö açı  Doğuştan sağ 
bacağı yok. 

l m ara a  Doğuştan sağ kolu 
kısa. 

a m  an  Doğuştan sağ bacağı 
yok.
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Haber L K

A LIK 
E ANELERİNİ 
UNUTUN!

eş m Kara

umurta yeme  so uk avada gezme  
parmaklarını çıtlatma... a amınız 
boyunca bu uyarıları defalarca duymu  
olsanız da yapılan ara tırmalar  toplumca 
do ru oldu u sanılan birçok bilginin 
aslında yanlı  oldu unu ortaya koyuyor.

G
azetede  televizyonda  
internette  dost 
meclislerinde 

atta toplu ta ıma 
araçlarında er 

gün yeni bir bilgiyle kar ı kar ıya 
gelebiliyoruz. Bu konuda en çok 
da sa lık ve beslenmeye ili kin 
olanlar dikkat çekiyor. ünkü 
neredeyse erkes sa lıklı ve uzun 
bir ya amın ayalini kuruyor  
bunu gerçekle tirmenin yollarını 
arıyor. akat öyle bilgiler var 
ki sadece tevatürden ibaret  

ıllardır duydu unuz  sa lı ın 
vazgeçilmezleri sandı ınız eylerin 
aslında birer efsaneden ibaret 
oldu unu biliyor muydunuz  

astane erindere İç astalıkları 
zmanı r. usuf Gündüz’den en 

me ur sa lık mitlerini ö rendik.
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GÜNDE 8 BARDAK SU İÇİN
Bardakları saymaya gerek yok. 

ra tırmalar  susuz kaldı ı anda 
bir bardak su içen ki ilerin sa lı ını 
koruyabilece ini gösteriyor. uyun 
yanı sıra çorba  meyve ve sebze 
gibi sıvıdan zengin gıdalar  meyve 
suyu  çay ve ka ve gibi içecekler 
de su i tiyacını kar ılamaya 
yardımcı olabiliyor. Bu konuda 
dikkat edilmesi gereken en önemli 
noktalar  tuvalete çok az gitmek 
ve idrarın koyu sarı renkte olması  

ünkü söz konusu belirtiler  
vücudun susuz kaldı ını gösteriyor.

YUMURTA KALBE ZARARLI
Günde bir yumurta yemek  kalp 

ra atsızlı ı riskini artırmıyor. Belki 
yumurtanın sarısında kolesterol 
bulunuyor ama birçok ki i için 

er angi bir gıdada bulunan miktar 
kadar yer alıyor. Bunun yanı sıra 
yumurta  kalp astalıkları riskini 
dü ürebilecek maddelerden biri olan 
Omega  içeriyor.

DEODORANT KULLANIMI, 
MEME KANSERİNE YOL AÇAR

Bazı bilim insanları  roll
on ile deodorantlarda bulunan 
kimyasalların koltuk altından 
emilmesinin mümkün oldu unu 
ve bu kimyasalların tümörleri da a 
olası ale getirece ini dü ünüyor. 

ncak lusal Kanser Enstitüsü  

meme kanserine er angi bir 
ürünün neden oldu unu gösteren 

içbir kanıt olmadı ını açıklıyor.

SOĞUK HAVA, SOĞUK 
ALGINLIĞINA NEDEN OLUR

o uk avada uzun zaman 
geçirmek ki iyi asta etmiyor. 

anılanın aksine  mikrop ve 
bakteriler sıcak avayı da a çok 
seviyor.

EN KİRLİ ALANLAR 
KLOZETLERDİR

Esasında klozetler  banyo 
kapıları ve kapı kollarına göre çok 
da a masum olabiliyor. zellikle 
kapı kolları E.koli Esc eric ia 
coli  norovirüs mide gribi  gibi 
bakterilerle kaplı olma e iliminde 
oluyor. Kapı veya kulplara ka ıt 
mendille dokunmak bu açıdan önem 
ta ıyor.

PARMAK ÇITLATMAK, KEMİK 
ERİMESİ VEYA ARTRİTE 
SEBEP OLABİLİR

Parmak çıtlatma sırasında çıkan 
ses etrafınızdaki insanları ra atsız 
edebilir ancak bunun kemik veya 
eklemlerinize bir zararı bulunmuyor. 
Bu ses  parma ınızı çıtlatırken 
kemik ve eklemleriniz arasında 
olu an gaz kabarcıklarından 
kaynaklanıyor. Bunu yapmayı 
seviyorsanız devam edebilirsiniz 

çünkü yapılan çalı malar  artritin 
ortaya çıkmasında er angi bir rolü 
olmadı ını gösteriyor.

DÜZENLİ MULTİVİTAMİN 
KULLANMAK GEREKİR!

Bir multivitaminin  beslenme 
düzeninde olmayan besin 
maddelerini tela  edebilece i 
belirtilse de ara tırmacılar  bu 
noktada em kir de il  ncak 
yapılan taramalar sonucu  

ekiminiz vitamin kullanmanız 
gerekti ini söylüyorsa bu öneriyi 
dikkate alın. zellikle amilelik 
döneminde  ekimin önerece i 
folik asit ve vitaminleri kullanmak 

em anne em de bebek sa lı ı 
açısından büyük önem ta ıyor. 

te yandan vitamin almanın en 
iyi yolunun meyve  sebze  ta ıl ve 
sa lıklı ya larla dolu bir beslenme 
programından geçti ini unutmamak 
gerekiyor.

“SOĞUK HAVADA UZUN 
ZAMAN GEÇİRMEK 
KİŞİYİ HASTA 
ETMİYOR. SANILANIN 
AKSİNE, MİKROP VE 
BAKTERİLER SICAK 
HAVAYI DAHA ÇOK 
SEVİYOR”



110 E M L A K  K O N U T
E K İ M  2 0 1 7

Gurme

Geçmişten 
günümüze çorba

orba  sofraların bereketi olur. İ ta  açmak  mideyi arkadan gelen 
yemeklere azırlamak için arika bir ba langıçtır. 

P
i irmesi en kolay  en 

ızlı  aynı zamanda 
en sa lıklı yemektir 
aslında çorba. İçindeki 
malzeme yöreden yöreye 

mevsimden mevsime de i se de iç 
vazgeçmedi imiz  yüzlerce yıldır 
geleneksel tadıyla soframızdan eksik 
etmedi imiz çorbalarımız var. 

ürk mutfa ında çorbanın ö ün 
vakti yoktur. aba ları ka valtı 
niyetine  erken ka valtı yapılmı sa 
ku luk vaktinde  ö le yeme inde  
ak am yeme inde ya da ne zaman 
acıkırsak çorbaya mutlaka yer vardır. 

üm çorbaların atası ba ta ‘ ar ana’ 
olmak üzere bu daylı  no utlu  
mercimekli  yo urtlu  sütlü  ek ili  
acılı  eri teli  köfteli  etli  sebzeli 
yüzlerce çorba... Bu kadar zengin 
bir kültüre sa ip oldu umuz için 
çok anslıyız. Pek ço u unutulup 
gitti  artık evlerde de restoranlarda 
da çe it çe it çorbalar pi miyor. 
En bilinenleri ve en sık yapılanları 
öyle bir sayalım  e riye çorbası  

ezogelin  süzme mercimek  yayla  
tar ana  domates ve sebze çorbası. 

nadolu’da  köylerde bir kaç 
çe it da a eklendi inde sayı 10’u 
geçmiyor. 

Et suyuna ve tavuk suyuna 
yapılan çorbaların en temel 
malzemesi bu day. Bu dayın 
göce ya da yarma denilen ali  
pirinç  kırmızı ve ye il mercimek  
bulgur  no ut  fasulye gibi ta ıllar 
ve baklagiller  un ve tereya ı ile 
yapılan meyane  yo urtlu  yumurtalı 
terbiyeler  kesme amurlar  eri teler  
koyun eti  tavuk eti  minik köfteler...   

orbalarımızın çe itlili i  yemek 
kültürümüzün zenginli ini açıkça 
ortaya koyuyor. zgün isimleri  

ikayeleri  sunumları ve lezzetleriyle 
ürkiye’nin çorbaları  ürk mutfak 

ve ya am kültürünü geçmi ten 
günümüze yansıtıyor. 

orba sözcü ü dilimize arsça 
‘ urba’dan geçmi . uzlu demek 
olan ‘ ur’ ile a  demek olan ‘ba’nın 
birle iminden meydana gelmi . 

orbanın insan ya amında ve mutfak 
kültüründe geçmi ine baktı ımızda 
ilk çorbanın bu day a ı oldu unu 
görüyoruz.   

Genellikle ba langıç olarak 
ve sıcak yenen çorbanın bizim 
mutfa ımızdaki ayran a ı veya 
İspanyol mutfa ındaki Gazpac o gibi 
so uk yenilen çe itleri de var. 

ürk mutfak kültüründe  
nadolu alk mutfa ında ve 

İstanbul aray mutfa ında pi irilen 
çorbaların pirinç çorbası  bu day 
çorbası  mercimek çorbası  no utlu 
çorba gibi çe itler oldu unu  
genellikle et suyu  kemik suyu ve 
tavuk suyuna yapıldı ını biliyoruz. 
Eskiden özellikle kı  aylarında 

ati  üleymaniye gibi büyük 
imaretlerde emen er gün çorba 
da ıtılırmı . orba  geçmi te ticaret 
kervanlarının konakladı ı anlarda 
oldu u gibi günümüzde de alen 
uzun yolculuklarda verilen molaların 
en aranılan yeme idir. Gecenin 

er angi bir vaktinde  saba  ö le  

Gülhan Kara



111E M L A K  K O N U T
E K İ M  2 0 1 7

L
için: Bir parça kemikli dana veya koyun 
eti tencereye konur. Üzerini 4 parmak 
geçecek kadar so uk su ilave edilir. 
Soyulmuş 1 adet so an,  sap kereviz 
yaprakları, 1 adet havuç, 1  adet defne 
yapra ı, 3 4 top karabiber ve biraz tuz 
ilave edilip kısık ateşte 1,5  saat kadar 
kaynatılır ve süzülür. orba, pilav ve 
yemeklerde kullanılır. 

Bütün tavuk 
tencereye konur. zerini geçecek şekilde 
su, soyulmuş 1 adet so an,  sap kereviz 
yaprakları, 1 adet havuç, 1  adet defne 
yapra ı, 3 4 top karabiber ve biraz tuz 
ilave edilip kısık ateşte 1,5  saat kadar 
kaynatılır ve süzülür. orba, pilav ve 
yemeklerde kullanılır. 

So an, 
kereviz, patates, sarımsak, pırasa, 
havuç, maydanoz, tuz, karabiber suyla 
birlikte tencereye konur ve 1 saat kadar 
kaynatılır. orba ve pilavlarda kullanılır.

ET SUYU, 
KEMİK 
SUYU, 
SEBZE 
SUYU

ak am yol üstü lokantalarında en az 
iki çe it çorba bulunur. orgunlu u 
alır  mideyi yormaz. oyurucu 
ve besleyicidir. Bebeklikte anne 
sütünden ek gıdaya geçilirken 
annenin bebe ine ka ıkla verdi i ilk 
yemek çorbadır. zellikle amazan 
aylarında iftar ve sa ur sofraları 
çorbasız olmaz. amazan ayı so uk 
kı  günlerine de rastlasa sıcak 
yaz günlerine de iftar sofrasının 
ba  yeme idir. ü ünlerde  
bayramlarda  özel gün ve davetlerde 
kurulan sofraların çorbaları da özel 
olur. 

a lıklı beslenmenin de 
temel ta larından biridir aslında. 

on yıllarda beslenme ve diyet 
uzmanlarının önerdi i la ana 
çorbası  kabak çorbası gibi bol lif 
içeren ya da kalsiyum takviyesi için 
önerdikleri kemik suyu çorbalar öne 
çıkmaya ba ladı. orba  içindeki 
et suyu  sebzeler  protein  mineral 
ve vitaminler sayesinde iyi bir 
ba ı ıklık güçlendiricidir aslında. 

ücudu astalıklara kar ı korur. 
ücudumuzun i tiyacı olan temel 

besinleri  enerji ve vitaminleri bir 
arada alabildi imiz en sa lıklı ve 

azırlaması en kolay yemektir. 
TAHILLI TANELİ 

ÇORBALAR: İçinde mercimek  
no ut  börülce  pirinç  yarma 
a urelik bu day  e riye gibi taneli 

ürünlerin bulundu u çorbalardır. 
üm nadolu’da geleneksel olarak 

evlerde ve lokantalarda  toplu yemek 
üretimi yapılan okul ve i yerlerinde 
sunulur. Ezogelin  yuvarlama  sakala 
çarpan  gendime  yayla çorbasını 
örnek verebiliriz.

TERBİYELİ ÇORBALAR: 
orbanın suyuna  un  yumurta  

yumurta sarısı  sirke  limon  süt  
sarımsak gibi lezzet verici ve 

ba layıcılar ilave edilerek terbiye 
yapılmı  çorbalardır. İ kembe  balık 
çorbası  tavuk suyuna çorba  ısırgan  
brokoli  ıspanak gibi ye il yapraklı 
çorbalar  yo urt çorbaları bu gruba 
girer.  

SEBZE ÇORBALARI 
( TANELİ – PÜRE ): Pazı  
karala ana  ıspanak  ısırgan  
patates  semizotu  labada gibi ye il 
yapraklı sebzeler veya kök sebzelerle 

azırlanan çorbalar olmak üzere 
so an  bezelye  kabak  bakla  avuç  
kereviz gibi sebzelerle de mevsimsel 
olarak pi irilen çorbalar vardır. 

KÖFTELİ ÇORBALAR: 
nadolu mutfa ında ba ta analı 

kızlı olmak üzere yuvarlama  ovmaç  
tutmaç  ek ili köfte  bu grupta yer 
alır. orbanın içine atılan köfteler 
pirinç kıyma veya bulgur  kıyma 
ya da sadece kıyma  tuz  karabiberle 

azırlanır. İçinde tuz  karabiber ve 
maydanoz bulunur. 

HAMURLU ÇORBALAR: aze 
veya kuru ev yapımı eri te ve minik 
mantı kullanılan çorbalardır. Börek 
çorbası  yüksük çorbası  sakala 
çarpan gibi. 

EZME - SÜZME ÇORBALAR: 
a ıl  baklagil veya sebzelerle 

pi irildikten sonra kevgir tipi 
ince süzgeçten geçirilerek veya 
blendırla çekilerek ezilip ‘süzme’ 
denilen pürüzsüz kıvama getirilen 
çorbalardır. üzme mercimek  
patates  avuç  brokoli çorbası gibi.

BERRAK ÇORBALAR: 
Genellikle ransız ve zakdo u 
mutfa ında bulunur. orbanın 
suyu berrak olup içindeki malzeme 
sebzeler  ta ıllar  makarna vs  

tek tek görülebilir aldedir. ürk 
mutfa ındaki tavuk suyuna e riye 
ve bazı kemik suyu  et suyu çorbalar 
da berrak çorbalar grubuna girer.

SON YILLARDA BESLENME VE DİYET 
UZMANLARININ ÖNERDİĞİ LAHANA 

ÇORBASI, KABAK ÇORBASI GİBİ 
BOL LİF İÇEREN YA DA KALSİYUM 

TAKVİYESİ İÇİN ÖNERDİKLERİ KEMİK 
SUYU ÇORBALAR ÖNE ÇIKIYOR. 
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E İNİZİ ILI  K AMBILI  
LERLE ÜZELLE İRİN

G
üne in erken batması  

avaların yava  yava  
so uması bize yaz 
mevsiminin artık 
geride kaldı ını 

gösteriyor. ani gecelerimiz yeniden 
dizilerle  maçlarla   lmlerle dolacak. 
P ilips’in 002 ve 7 02 kodlu 

K mbilig t televizyonlarıyla 
bu kı  siz de evinizin avasını 
de i tirebilirsiniz. ünkü bu iki 
model bir yandan sa ip oldu u 
üstün görüntüleme teknolojileriyle 
televizyon izlemeyi bir ölen aline 
getirirken di er yandan da  tara  ı 

mbilig t ve metalik tasarımla 
oturma odalarını güzelle tiriyor  
benzersiz bir izleme deneyimi 
ya atıyor. P ilips’in K mbilig t 
televizyonları ülkemizde yeni yeni 
popüler olan et  i  dizileriyle 
Play tation veya bo  gibi konsol 
oyunlarında da farklarını emen 
belli ediyorlar.

Teknoloji YEN İ L İ K
Haber: Ersin AKMAN

A ALARIN UMA A 
BA LAMA I LA E  ALKI 
A A  A A  ELE İZ NUN 

E RA IN A KÜMELENME E 
BA LI R  ÜNÜMÜZ E  
KA AR Ü ÜN ÖZELLİKLERE 

A İ  ELE İZ NLAR AR Kİ 
URMA A ININ A A INI BİLE 

E İ İREBİLİ R  İZ E E İNİZİ 
ILI  K AMBILI  LERLE 

ÜZELLE İRİN

9002 4K AMBILIGHT 
OLED TV
Özenle üretilen Philips 9000 Serisi 
Ambilight OLED TV’nin anlatmakla 
bitmeyecek özelliklerinden en 
önemlisi içinde bulunan P5 Motor 
performansı. Philips P5 Görüntü 
Motoru ile kusursuz görüntüler sunan 
9002 modeli bu özelliği ile resim 
kalitesini %50 oranında arttırıyor. 
Spor, film veya oyunda olağanüstü 
ayrıntılara ve derinliğe sahip son 
derece akıcı ve net görüntülerle 
sunuyor. 9002’nin kendiliğinden 
yayılan organik piksellerinin, 
tamamen kapanabilen benzersiz 
yapıları sayesinde siyahın en derin 
tonları ortaya çıkıyor. Pikselden ışık 
yayılması veya sızıntısı olmuyor. 
Bu da ekranınızda çok geniş bir 
kontrast aralığı oluşturarak LED 
TV teknolojisinden çok daha canlı 
gölgeler ve renkler sunuyor. Gelişmiş 
Philips Triple Ring teknolojisi ise ses 
tarafında ince tasarıma rağmen güçlü 
ses kalitesi oluşturuyor
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İ İN IRRI ILI   ÖRÜN Ü M RUN A

Kısa... Kısa... Kısa...7502 4K AMBILIGHT LED TV 
Philips 7500 Serisi Ambilight TV, etkileyici 4K Ultra HD 
görüntü kalitesiyle uyumlu mükemmel Ambilight ve 
woofer’lı dahili soundbar ile eksiksiz bir eğlence deneyimi 
sunuyor. Metalik açık şeritli stantların nazik dokunuşlu 
tasarımı, ince ayakları, etkileyici mimari bir görünüm 
için kıvrımlarla tamamlanmış. Krom kaplaması ise şıklığı 
ile büyülüyor. Philips Premium Color içeren 7502, bu 
sayede 4 trilyon renk işlemesi ile %85 oranında artırılmış 
geniş bir renk gamı paneli sunuyor. Buna P5 motorunun 
işleme gücü sayesinde resim kalitesi performansını %50 
oranında artırmasını da eklersek filmler ve diziler ayrı 
bir havaya bürünüyor. DTS HD Premium Sound, özelliği 
ise ses kısmında derin, zengin bas ve maksimum ses 
seviyelerinde dalgalanma, kesilme veya bozulma olmadan 
kristal netliğinde konuşma sesleri ile üstün surround ses 
sistemine imkân kılıyor.

Farklı kaynaklardan gelen her nitelikteki görüntüyü en iyi 
şekilde işleyip ekrana yansıtan, yansıtırken de iyileştirerek 
seyir zevkimize uygun hale getiren sistem P5 görüntü 
motoru sistemidir. Donanım ve yazılımdan oluşan motor, 
gelen görüntüyü akıcı hale getirip, renk doğruluğunu 
artırır ve HDR özelliğiyle bu bilgiyi işleyerek ekrana 
yansıtılmasını sağlar.

P5 Görüntü motoru nasıl çalışır?
• Kaynaktan gelen görüntü incelenir ve doğru 

şekilde içeri aktarılır
• Keskinlik artırılması için geliştirilmiş algoritmalar 

uygulanır
• Renkler doğru şekilde gösterilir ve seyir zevkinize 

göre iyileştirilir
• HDR görüntü bilgisi ekrana yansıyacak içeriğe 

eklenir
• İçeriğin en doğal şekilde kare hızını artırarak akıcı 

bir görüntü oluşturulması sağlanır

Kısa... Kısa... Kısa...

A U  Z E N B K  U U
➺13 inçlik ekranıyla 14 inç bir laptop’muş gibi kullanım alanı sunan bu 

laptop, oyun oynamaktan iş uygulamalarını çalıştırmaya kadar birçok 
zor işin altından başarıyla kalkabilecek teknik özelliklere sahip.

113E M L A K  K O N U T

L U  A Z Z 
A B L E

➺Giriş seviye ihtiyaçlar için en 
mantıklı seçimlerden biri olan 

Fluo’nun Jazz tableti 7 inçlik ekranı 
ile film izlemek, sosyal medya 
hesaplarını kontrol etmek gibi 

standart işlemler için çok başarılı 
ve ekonomik bir seçenek olarak 

karşımıza çıkıyor.

A M U N  
A L A  N E

➺Samsung’un en yeni telefonu 
olan Galaxy Note8, teknik 

özelliklerinden çok 5000 TL’lik 
satış fiyatıyla konuşuluyor. 

Galaxy Note8 ile Samsung, 
Türkiye tarihinin en pahalı cep 
telefonunu piyasaya çıkarmış 

oldu. Bakalım iPhone 8, 
Samsung Galaxy Note8’den 

daha pahalı olacak mı?
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Bulmaca

Resimdeki
proje Dişi deve

Bağışlama

Kalıtım

Yunanca’da
son harf

“Funda ...”
(şarkıcı)

İnce ve
uzun kara

parçası

Gayri-
menkul

rehni

Gemide
hamak
yamak

Eziyet

Yadsıma

Tekbiçim

Paylama

Bir tür
doğan

Marka 
giyinen genç

Su

Ayak

Türkiye
plakası

Ruh
Halk şairi

Bir arsaya,
yapıya değer

biçme işi

Metal 
sarnıç

Fas plakası

Evet ünlemi

Rey

Gümüş
simgesi

Sodyum
simgesi

Yerine
koyma

Rusça evet

Tahta cilası

Sertçe
sürtünmek

Eşya 
üzerinde
hakimiyet

hakları
At hastalığı

Kiradaki
mülk

Baş çoban
Vakıflar

Bir sıvının
akmaya

gösterdiği
direnç

Osmanlı’da
ondalık

vergi
Bir haktan
vazgeçme

Gönül 
rahatlığı

Yapı alanı

Dilek, arzu

Besi

Akıl

Hicap 

Bir yüzey
ölçüsü

Ulus-
lararası

Para Fonu
Yerleştirme

Siyah 

Matadorun
kırmızı 

bezi

Bir ödeme
aracı

Tanzanya
plakası

Gayri-
menkul

Geniş
koltuk

Eski Mısır
tanrısı

Boru sesi

Cılız
Bir renk Put, fetiş

Sınırları 
belirli
toprak

Yemin

İyi, güzel

Okyanusun
en derin

yeri

Şart eki

Veri

Açık

Kastamonu
ilçesi 

Bir göz
rengi

Bir tür
cetvel

Bir hitap
ünlemi

İskambilde
birli

Çimento,
kum, çakıl

ve su
karışımı

Bir bağlaç

Kanali-
zasyon, 

yol, su vb.
yapılar

Piston

Kaon 
simgesi

Acıma, 
yerinme

Eski bir
tahıl ölçeği

Tembih
sözü

KUZEY
YAKASI

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

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

G Ü A İ A D
G Ö M E Ç P A N J U R P O

L A M P A N D Ü L A Y A K
E P R İ M E K İ R A A H U

A K R A N A F İ A Y M
A N İ Y A R K A A N P A

O Z A N A D E
A R Ş A S A R P

A Ş I O M Ç A
E M A R E E N G İ N

A H I R A N E
D E M İ M Ç M A L

V E Ş A N T İ Y E P A D
L R İ R F A N T A T U

F E D M L L E A R N E V
R A Y E M İ K A N O L A

L İ N O L Y U M O J E İ R

Orta bölümde yer alan projemiz ‘Göl Panorama Evleri’ydi.



Orta bölümde yer alan projemiz ‘Göl Panorama Evleri’ydi.
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