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M U R AT  K U R U MGenel Müdür’den

Doğru fi zibilite 
ile üretilen iyi 
konutların herhangi 
bir talep sıkıntısı yok

az me simini artık 
tamamen geride bırakıp 
sonbahara merhaba 
dedi imiz bu günlerde 
tüm okurlarımızla 
yeniden bulu manın 
mutlulu unu en içten 
dileklerimle ifade etmek 
isterim. 

eli en  büyüyen ekonomimiz  
artan refa  se iyesi e büyüyen 
nüfus ile birlikte  belki de bugüne 
kadar ep arka planda kalan e bir 
ekilde kendini saklamayı ba aran 

bir önemli sorun  artık kendini 
da a fazla gizleyemez ale gelmi  
e çözülmesi gereken en öncelikli 

problem olarak kar ımıza çıkmı tır  
‘düzenli e irle me.’ zellikle do u
batı aksında büyüyen stanbul  son 
dönemde yapılan çüncü a alimanı  

çüncü Köprü  Kanal stanbul e 
kentsel dönü üm projeleri ile kuzeye 
do ru da büyüme göstermi tir. 

öz konusu mega yatırımların 
gerçekle tirildi i e geli mekte 
olan bu noktalarda birçok projeye 
imza atan irketimiz  sektördeki 
di er  rmalara öncülük ederek 
yeni yerle im alanlarının ızlı bir 
ekilde dönü mesinde büyük roller 

oynamı tır. 
Buna en somut örneklerden 

biri de stanbul’un yükselen de eri  
planlı alt yapısı  kentsel izmetleri 
ile ön plana çıkan o dere 
bölgesidir. ok kısa bir süre önce 
lansmanını yaptı ımız  bu bölgede 
gerçekle tirece imiz yeni projemiz 
‘ rupark ayat’   . a alimanı  

 otoyolu e ayatpark gibi 
önemli projelere kom u olan .  
metrekare alan üzerine kurulacak. 

rojemizde   adedi konut olmak 
üzere toplam  ba ımsız bölüm 
yer alacak. osyal donatılar e çe re 

assasiyetleri açısından da ayrıca çok 
zengin bir proje planlaması yaptık. 
‘ rupark ayat’ genelinde  kafe
restoran  futbol  basket sa aları e 
tenis kortları gibi pek çok özellikleri 
barındırmasının yanında ye ili bol  çok 
özel peyzaj alanları e bir adet gölet 
bulunmaktadır. yrıca stanbul’un 
de  e ir parkı ayat ark’a yakınlı ı 
sayesinde  sakinlerine ye ili e do a 
manzarasını doyasıya ya ama fırsatı 
sunaca ına inanıyorum. 

eli tirdi imiz e geli tirece imiz 
projelerle kurumsal izyonumuza 
uygun olarak  insan ayatına konfor 
katan  çe reye duyarlı  modern 
kentler kurmayı  bu temel amaçla 
birlikte sektörüne pek çok yenilik 
getiren uygulamaların mimarı olarak  
lokomoti   oldu umuz sektörü 
geli tirip  büyüyen ürkiye’mizi laik 
noktalara ta ımayı kendimize göre  
ediniyoruz.

lke genelinde konut satı  
erilerini yakından takip ediyor 
e önemsiyoruz. Bu noktada ülke 

bazında yayınlanan satı  erileri 
çe itli açılardan incelendi inde bizlere 
önümüzdeki dönemlerde yapaca ımız 
projelerde e kampanyalarda 
önemli bilgi kayna ı olmaktadır. 

üncel olarak yayınlanan konut 
satı  erilerini inceledi imizde  eylül 
ayında gerçekle en satı  rakamının 

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
yakla ık  artı  gösterdi ini  bununla 
birlikte yılın eylül ayına kadar olan 
dönemde gerçekle en satı  rakamının 
ise geçen yıla göre yakla ık yüzde  
arttı ını görebiliyoruz. erçekle en 
bu rakamlar do rultusunda unu 
net olarak ifade edebiliriz ki 
sektörümüzde do ru  zibilite ile 
üretilen iyi konutların er angi bir 
talep sıkıntısı bulunmamaktadır. Bu 
do rultuda üretti i konutları do ru 
kullanıcılarla ula tırma amacıyla gerek 
genel gerekse proje özelinde dönemsel 
kampanyalar da gerçekle tirebilen 

mlak Konut satı  noktasında üretti i 
çözümlerle konut sektörüne farklı satı  
enstrümanları sunmaktadır. a lanan 
bu enstrümanlar ile sektörümüzün 
satı  boyutuna çok boyutlu faydalar 
sa lamı  bu do rultuda ülkemiz 
ekonomisine katkılarını de am 
ettirmi tir.

ergimizin bu ayki sayısında 
sizlere eda etmeden önce 

um uriyetimizin . kurulu  yıl 
dönümünü kutluyor  bu toprakları 
bizlere atan kılan tüm e itlerimizi 
e gazilerimizi ra metle  minnetle 

y d ediyorum. üm payda larımız 
e çalı anlarımıza uzur dolu bir 

ay geçirmelerini temenni ediyor  
sözlerimi noktalıyorum.

aygılarımla

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

3K  K O
K  
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 tarihinden 

önce satın 
alınan bağımsız 
bölümleri 
kapsayan, yeni 
bir kampanya 
başlattı.
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önümüzdeki  
yılda  binin 
üzerinde konutun 
dönüştürülmesi
Sf 82

B LU
 ürkiye nin 

göz kamaştıran 
ili, her mevsim 
ayrı güzellikler 
sunuyor.
Sf 86
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ÖNEML İ 
UN URL AR

onut yapı 
izinlerinin 
piyasa 
beklentilerine 
göre yükleniciler 
tarafından 
azaltılıp
çoğaltılması 
dinamik bir 
şekilde sürüyor.
Sf 76

A NK A RA A IR IM L AR I
 Ankara ya  yılda  milyar lira 

yatırım yapıldı.
Sf 22

ÜRK İ E N İN  K NU  
A I L AR I  AR I
 ürkiye statistik urumu  yılı 
ylül ayı konut satış istatistiklerini 

açıkladı.
Sf 44

İ A NBUL UN  R İ KL İ  İ LÇELER İ 
A IN I R
ükümet, kentsel dönüşümü 

hızlandırmak için yeni bir yasa 
hazırlıyor. 
Sf 16

 EKİM 
KU LAMALARI
 umhurbaşkanı 
ecep ayyip 
rdoğan,  
kim umhuriyet 
ayramı 

kutlamaları 
kapsamında 
tebrikleri kabul 
etti. 
Sf 12

A R A Ç L U 
M A A L L E İ
 Saraçoğlu 
ahallesi, 
mlak onut un 

geliştireceği 
proje ile 
özgün dokusu 
korunarak 
yeniden hayat 
buluyor.
Sf 8

E K N L İ

Kö r ez ent Emla  Konutlar  
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128.207 
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bölüm

ipnot   alesi yapılıp sözle mesi imzalanıp ancak ru satı alınmamı  projelerde in aat alanı üzerinden 
ta mini esaplama yapılmı tır. n aat ru satı alındı ında artı eksi de i iklikler olabilir.
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Haber K A M PA N YA

BORCUNU ÖDE, 
FIRSATI YAKALA
Emlak Konut GYO, 31 

ralık  tari inden 
önce satın alınan 
ba ımsız bölümleri 
kapsayan  ‘Borcunu de  

ırsatı Yakala’ adında 
yeni bir kampanya 
ba lattı.

mlak Konut YO   ralık 
 tari i e öncesinde 

konut ticari ünite alan e 
ödemesi mlak Konut’a 
de am eden aynı zamanda 
adesi geçmi  borcu 

bulunan mü terileri 
için yeni bir kampanya 
ba lattı.  seçenekli 
kampanya kapsamında 

borcun tamamı ya da bir kısmı 
kapatılabiliyor.  projeyi kapsayan 
kampanya  ralık’ta sona erecek. 

mlak Konut YO  yeni bir 
kampanya için dü meye bastı. 

‘Borcunuzu imdi ödeyin  fırsatları 
ertelemeyin’ sloganıyla ba latılan 
kampanya toplam  projeyi 
kapsıyor. ralık  tari inden 
önce satın alınan ba ımsız 
bölümleri içeren kampanya  ralık 

’de sona erecek. Kampanya 
kapsamındaki  projeden  

ralık  tari i e öncesinde 
konut ticari ünite alan e ödemesi 

mlak Konut’a de am eden  adesi 
geçmi  borcu olan mü teriler bu 
kampanyadan yararlanabilecek. 

 seçenek sunulan kampanyada 
borcun tamamı ya da bir kısmı 
kapatılıyor.

ndirim kampanyasından 
yararlanabilmek için mlak Konut’un 

eb sayfasından ‘Online lemler’ 
bölümüne online.emlakkonut.com.
tr  girmeniz  a a ıda listelenmi  olan 
seçeneklerden sizin için uygun olanı 
seçip sisteme kaydetmeniz e gerekli 
e rakları mlak Konut YO . . 
Barbaros a . or ümbül ok. 

o  B Batı ta e ir  ta e ir 
stanbul adresine ula tırmanız 

gerekiyor.

Ispartakule Evleri
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1. 1stanbul
2. Ağaoğlu y ord
3. Ağaoğlu y orld urope
4. Alemdağ mlak Konutları
5. Ataşehir ticari üniteler 
6. Ayazma mlak Konutları
7. Bahçekent mlak  

Konutları 1 1
8. Bahçekent mlak  

Konutları 1 2
9. Bahçekent mlak  

Konutları 1
10. Burgazkent 
11. Dreamcity erkezk y
12. mlak Konut Başakşehir 

vleri 1 1
13. mlak Konut Başakşehir 

vleri 1 2
14. Dumankaya iks
15. mlak Konut Başakşehir 

vleri 1
16. mlak Konut Başakşehir 

vleri 1 4

17. mlak Konut Başakşehir 
vleri 2. tap

18. mlak Konut spartakule 
vleri

19. mlak Konut spartakule 
vleri  2

20. mlak Konut avişehir 
vleri

21. mlak Konut elikan Sitesi
22. rgene adisi
23. vora stanbul 1.B lge
24. vora stanbul 2.B lge
25. Gebze mlak Konutları 1
26. Gebze mlak Konutları 2
27. Gebze Sosyal Tesis
28. Kent lus imarsinan
29. K rfezkent 1
30. K rfezkent 2
31. K rfezkent . tap
32. K rfezkent 4. tap
33. isstanbul vleri
34. y To erland
35. idakule Ataşehir

36. ovus esidence
37. arkyaşam avişehir
38. Selimpaşa mlak Konutları
39. Soyak avişehir
40. Soyak ark Aparts
41. Spradon uartz
42. Stüdyo 24
43. Sultanbeyli mlak  

Konutları
44. ehrizar Konakları
45. Tuzla mlak Konutları 1
46. Tuzla mlak Konutları 2
47. Selimpaşa mlak Konutları
48. ıldızkent 1
49. ıldızkent 2
50. ıldızkent 

WEB SAYFASINDAKİ ONLINE İŞLEMLER’E 
GİRİŞ YAPTIKTAN SONRA AŞAĞIDAKİ 
SÜRECİ İZLEMELİSİNİZ:

EMLAK KONUT’UN YENİ KAMPANYASININ 
GEÇERLİ OLDUĞU 50 PROJE:

.    K ergi o asaport o ep o e özle me o ü teri o ile 
sisteme giri inizi yapınız.

.    Kar ınıza çıkan ‘ özle me istesi’ ekranında borç kapaması yapmak 
istedi iniz projeyi seçerek Borç Kapama Kampanyası’na tıklayınız.

.    Borç kapama a amasında istenen e raklar e di er ususlar kısmını 
dikkatlice okuyunuz e i aretleyiniz.

.    lt kısımda görece iniz borç kapama bilgileri tablosunda sırasıyla 
üncel Borç urumunuzu  Kampanya Kapsamında Borç urumunuzu 

e Banka Kredisi Kullanımı urumunda borç durumunuzu 
görüntüleyebilirsiniz.

.    üncel Borç urumu’nda  konutun ticari ünitenin kalan toplam 
borcunu  tapu arcını  dönemlere ait emlak ergisi tutarını 
görüntüleyebilirsiniz.

.    Kampanya Kapsamındaki Borç urumu’nda  kredi kullanmadı ınız e 
borcu pe in ödemeyle kapatmak istedi iniz takdirde alaca ınız indirimi 
e ödemeniz gereken toplam tutarı görüntüleyebilirsiniz.

.    Banka Kredisi Kullanılması urumunda ise kalan borcunuzu 
krediyle kapatmak istedi inizde  kullanılacak kredinin faiz 
oranının  aylık ödemelerini e ade bitiminde size toplam maliyetini 
görüntüleyebilirsiniz.

.    Kampanya kapsamında eya banka kredisi kullanılması durumu 
seçeneklerinden size uygun olanı seçip ‘Ba uru Kaydet’ diyerek 
kampanyadan yararlanma i lemini ba latabilirsiniz.

Ayazma Emla  Konutlar

Kör ez ent Emla  Konutlar  

EMLAK KONUT’TA 
FIRSATI YAKALATAN 
KAMPANYA 
Emlak Konut GYO, borcunun 
tamamını ya da bir kısmını kapatana 
indirim kampanyası başlattı. u 
kapsamda  Aralık  tarihi ve 
öncesinde konut ticari ünite satın 
alan ve ödemesi devam eden alıcılara 
borcunu kapatması durumunda 
indirim yapılacak. mlak onut 

nun  projesinde geçerli olan 
kampanyada F li, vade farklı 
ya da vade farksız bağımsız bölüm 
satın alan alıcılara, borç bakiyesinin 
tamamı ya da yüzde , yüzde  ve 
yüzde in kapatılması durumunda 
projeye göre indirim yapılacak. alan 
tutar ise sözleşmede belirtilen aynı 
koşullarla, kalan taksit sayısı kadar 
yeniden yapılandırılacak. F li 
satış koşulu ile bağımsız bölüm 
satın alan alıcıların talep etmeleri 
halinde ödeme planları aylık yüzde 

.  vade farkı ile sabit ödeme 
şeklinde revize edilecek.  Aralık 

de sona erecek kampanyaya 
katılmak için borcunu kısmi ya da 
tamamen kapatacak olan alıcıların 
site yönetimine ait ödenmemiş aidat, 
sigorta, emlak vergisi gibi borçlarını 
kapatması gerekiyor.
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Haber P R OJ E

ARAÇ LU MA ALLE İ 
ENİ EN CANLANI R

ürkiye’nin ba kenti nkara’nın merkez semti 
Kızılay’ın kalbinde yer alan araço lu a allesi  

mlak Konut’un geli tirece i proje ile özgün dokusu 
korunarak yeniden ayat buluyor. E

mlak Konut  
emmuz  tari  
e  sayılı 

Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile 

nkara’da aliye 
Bakanlı ı’yla beraber yeni bir 
dönü üm projesine da a imza 
atmaya azırlanıyor. nkara’nın 
yo un gündemi e karma ası 
içerisinde .  metrekarelik 
alanda çınar e kestane a açlarıyla 
çe relenmi  do al klima etkisiyle 
yemye il dokusuyla ön plana 
çıkan araço lu a allesi tüm bu 
özelliklerine ra men  günümüzde 
kullanılamayan atıl alanlar olarak 
arlı ını sürdürüyor. eleneksel ürk 

i kurgusuyla ’lı yıllarda mlak 
Bankası tarafından kamu çalı anları 
için ayata geçirilen e cum uriyetin 
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do rultusunda özgün ürk mimarisi 
e örnek bir e ircilik yakla ımıyla 

yapaca ız  dedi.

TOPLU TAŞIMA AĞININ 
MERKEZİNDE

araço lu a allesi’nin  
yapılacak çalı malar ile do ayla 
birlikte ya ama imkanı sunan  
insan odaklı e bölge esnafıyla 
bütünle en bir cazibe merkezi 

aline dönü türülmesi planlanıyor. 
roje alanı Kızılay’da yer aldı ı için 

oldukça ku etli bir toplu ta ıma 
a ına yakın bir noktada yer alıyor. 

üçlü metro ba lantıları e otobüs 
atları ile beraber çe resindeki geni  

karayolu ba lantıları sayesinde 
bölgeye eri im de kolaylıkla 
sa lanıyor.

1940’LI YILLARDA EMLAK BANKASI TARAFINDAN 
KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN 
VE CUMHURİYETİN İLK TOPLU KONUT 
UYGULAMALARINDAN BİRİ OLAN SARAÇOĞLU 
MAHALLESİ, EMLAK KONUT İLE YENİDEN ESKİ 
GÖRKEMİNE KAVUŞUYOR.

ilk toplu konut uygulamalarından 
biri olarak ön plana çıkan araço lu 

a allesi  mlak Konut ile yeniden 
eski görkemine ka u uyor.

 araço lu a allesi ile ilgili 
açıklamada bulunan mlak 
Konut YO enel üdürü urat 
Kurum  ürkiye’nin en büyük 
gayrimenkul yatırım ortaklı ı olarak 
geli tirdi imiz projelerimizde 
öncelikli misyonlarımızdan biri 
kültürel mirasımızın de amlılı ını 
sa lamak. um uriyetimizin ilk 
dönemleri olan ’lı yıllarda 
kamu çalı anlarına e  sa ipli i 
yapmak için tasarlanan e milli 
mimarlık anlayı ının örneklerinden 
olan araço lu a allesi’ni 
geçmi ine uygun olarak ürk i 
temasının yansımalarını görece imiz 
ekilde yeniden projelendiriyoruz. 
üreci çok yakından titizlikle takip 

eden ayın aliye Bakanımız 
aci bal’ın da açıklamalarında 

belirtti i gibi bütün yapılar 
korunarak bugünden da a ye il e 
tüm nkara alkının da a aktif 
bir alde kullanaca ı bir ma alle 
olarak yapılmasını planlıyoruz. 
Baktı ımız zaman araço lu 

a allesi günümüzde nkara 
gibi büyük bir e rin ortasında 
gürültüden e yo unluktan uzak 
olması sayesinde uzur eren bir 
mekan olarak nitelendirilse de  aynı 
zamanda bölgenin atıl kalmasına 
e zamanla yenilenme i tiyacı 

duymasına sebep olmu tur. Bu 
ba lamda araço lu ma allesine  
geçmi in izleri  me cut yapılar 
e a açlar korunarak ekolojik  

ekonomik e sosyal sürdürülebilirlik 
çerçe esinde makro ölçekte 
ülkemizin ba kentine yakı ır kentin 
tari ini ya atan  dinamizmine 
ayak uyduran e ba kent alkının 
i tiyaçlarına yönelik  nefes alaca ı 
ye il alanlarıyla  ya ayan 
nitelikli bir ya am alanı kazandırmı  
olaca ız. eleneksel ürk e lerinin 
örneklerinden olan proje alanındaki 
yapılar e a açlar tescilli durumda 
oldu undan  abiat arlıkları 
Koruma Bölge Komisyonu e 
Kültür arlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’ndan alınacak onaylar 

Emlak Konut GYO Genel 
Müdürü Murat Kurum
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Haber P R OJ E

 ‘Avrupark Hayat’ta 
a şla  aşla

mlak Konut YO gü encesi e i an n aat Konut Yapı tarafından 
Ba çekent’te ayata geçirilen ‘ rupark ayat’ projesinde satı lar ba ladı. 

B
ahçekent’te Emlak 
Konut güvencesiyle 

ayata geçirilen 
‘ rupark ayat’  
yakla ık  bin 
metrekare alan 

üzerinde in a edilecek. .  konut 
e  ticari üniteden olu an projede 

daire yatları ise  bin ’den 
ba lıyor. 

rupark ayat projesinin 
toplantısında konu an mlak Konut 

YO enel üdürü urat Kurum  
eli en büyüyen ekonomimiz 

e artan refa  se iyesi ile birlikte 
düzenli e irle me i tiyacının da 
arttı ını görüyoruz. Bu çerçe ede 
stanbul  yeni ula ım ede eri  

kentsel dönü üm projeleri ile 
yatırımcılar tarafından er geçen 
gün önemi artan bir e ir aline 
gelmi  durumdadır. o u

Batı aksında büyüyen stanbul  
son dönemde yapılan üçüncü 

a alimanı  üçüncü köprü  Kanal 
stanbul e kentsel dönü üm 

projeleri ile kuzeye do ru büyüme 
gösteriyor. Bu çerçe ede mlak 
Konut olarak geli im akslarında 
yeni projeler üretilmesinde büyük 
rol oynuyoruz. Bu akslardan biri 
olan stanbul’un yükselen de eri 
planlı alt yapısı  kentsel izmetleri 
ile ön plana çıkan Ba çekent 
bölgesinde i an n . e Konut Yapı 

 Ortaklı ı ile gerçekle tirece imiz 
‘ rupark ayat’ . a alimanı  

 otoyolu e ayatpark gibi 
önemli projelere kom u olan .  
metrekare alan üzerine kurulacak 
e projemizde  .  adedi konut 

olmak üzere toplam .  ba ımsız 
bölüm yer alacaktır. rupark 

ayat ile bölgenin da a modern bir 

çe reye ka u aca ına inanıyorum. 
Bu bölgede rupark ayat da 
da il olmak üzere geli tirdi imiz 
projelerde bugüne kadar ’sı ticari 
ünite olmak üzere .  ba ımsız 
bölüm ürettik. Yine bu projelerimiz 
kapsamında  lise  ilk  orta okul  

 kre   sa lık tesisi e  de cami 
tamamlamı  olaca ız  dedi.

EMLAK KONUT 8 MİLYAR TL 
SATIŞ HEDEFİNE ULAŞACAK 

lke ekonomisi e sektöre 
yönelik de erlendirmelerde de 
bulunan mlak Konut YO enel 

üdürü urat Kurum zorlu geçen 
 yılının olumsuz etkilerinin 
 yılında önemli ölçüde arka 

planda kaldı ının altını çizdi. 
Kurum sözlerine öyle de am etti  

lke olarak dünyadaki geli meleri 
de göz önüne aldı ımızda 
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DEV ŞEHİR PARK NA 
KOMŞU
Avrupark ayat  projesinin 
konumlandığı ahçekent bölgesi 
ise   bin konutluk yaşam alanı, 
ticari alanları, sağlık kompleksleri, 
eğitim kurumları ve geniş sosyal 
donatılarıyla kendi kendine yeten bir 
uydukent olarak ön plana çıkıyor. 

ir yandan yaşamın başladığı, bir 
yandan tamamlanan projelerde 
teslimlerin devam ettiği bölgede, 
toplu taşıma faaliyetlerine de 
start verildi. astanesiyle, eğitim 
kurumlarıyla ve camisiyle kendi 
başına bir uydu kent olan bölge, 

 otoyoluna yakınlığı ve 
ahçeşehir e  dakikalık mesafede 

olmasıyla dikkat çekiyor.

önemli bir geli im kaydetti imizi 
dü ünüyorum. Bunun en somut 
göstergesi de ikinci çeyrekte yüzde 

 büyüyen ülke ekonomimiz e 
geçti imiz günlerde açıklanan 
konut satı  rakamları oldu.  

ylül ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre  oranında artarak 

.  oldu. mlak Konut olarak 
’ten bu yana  bin ba ımsız 

bölüme ula tık. er projemizi bir 
üste nasıl ta ırız onun gayretinde 
insan odaklı projeler gerçekle tirdik 
e bu ekilde çalı tık. rupark 
ayat projesinin yüzde ’i da a 

lansman öncesinde satıldı. Bugünün 
ko ullarında çok iyi bir satı  oranına 
eri ildi. mlak Konut olarak yıl 
sonu ede miz olan  bin ba ımsız 
bölüm  milyar  ciro  milyar  
kar ede miz ardı. Bu ede mizi 
yakalayaca ımızı dü ünüyoruz. 

üm dünyanın sıkıntı ya adı ı 
bir ortamda yüzde  büyüme 
gerçekle tiriyorsunuz. lke olarak 
bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak 
adına sektörümüzün e piyasaların 
da a ra at ko ullara eri mesi 
gerekiyor. ektörün öncü kurulu u 
olarak bu kapsamda çalı malarımız 
sürüyor.  ünümüz ko ullarında 
mortgage ile ticari kredinin arasında 
çok fark yok. e letimiz ile sürecin 
iyile tirilmesine dair görü meler 
yapıyoruz. arklı nansal 

enstrümanları nasıl kazandırırız  
Yurtdı ından dü ük faizli kredi 
mi olur  Kira serti kası mı olur  
alternatif mortgage çözümleri 
getirme adına faaliyetlerde 
bulunuyoruz.

YAKLAŞIK 700 MİLYON 
TL YATIRIM DEĞERİ 
BULUNUYOR

‘ rupark ayat’ projesinin basın 
toplantısında konu an i an n aat 
Yönetim Kurulu Ba kanı rtu rul 
Yavuz Pala ise Emlak Konut’un 

o dere . tap i alesini  milyon 
 bin  asılat taa üdüyle 

kazandıklarını atırlatarak  
‘ rupark ayat’ projesinde satı lara 
ba ladıklarını söyledi. 

Bölgeye inandıklarını e o 
nedenle Ba çekent’te ikinci bir 
projeye start erdiklerini belirten 

ala  bölgedeki ilk projeleri 
‘ rupark Ba çekent’ten e  alanların 

 yılından bu yana yüksek ölçüde 
kar elde ettiklerinikaydetti. ala  
‘ rupark ayat’ta da benzer bir 
ba arı yakalamayı ede ediklerini 
ifade etti. 

Yeni projenin yakla ık  
milyon ’lik yatırım de erine sa ip 
oldu unu belirten rtu rul Ya uz 

ala  o dere . tap projemiz  
kalitesi  sosyal donatıları e çocuk 
oyun alanlarıyla örnek bir proje 
olacak. ltta ticari alanlar  üstte 
rezidansların olaca ı bir proje 
planlıyoruz. 

 konut blo unun bulundu u 
projede  büyüklükleri  
metrekare ile  metrekare 
arasında de i en daireler yer alıyor. 

 den ’e kadar tiplerin oldu u 
dairelerin metrekare yatları  bin 

 ’den ba larken   dairelerin 
ba langıç yatları da  bin  
olarak açıklandı. rojemiz  ba lantı 
yollarının yeni a alimanına 
ula ımı kolayla tırması nedeniyle 

a aalanı personellerinden de 
büyük ilgi görüyor  edef kitlemiz 
ise da a çok yatırımcı kesimden 
olu uyor  diye konu tu. Kampanya 
e ödeme ko ullarıyla ilgili bilgi 
eren ala  pe in alımlarda yüzde 
 indirim yaptıklarına dikkat 

çekti. ala  atı larımıza ‘Biz bize 
yeteriz’ ödeme kampanyasıyla 
de am ediyoruz  bu kampanyayı 

 Kasım tari ine dek 
sürdürmeyi planlıyoruz.  ay 

rma bünyesinde ade farksız 
taksitlendirme yapıyoruz. yrıca 
pe in alımlarda yatırımcılarımıza 
yüzde  indirim imk nı da 
sunuyoruz. te yandan  aidatların 
dü ük tutulması için çalı malar 
yürütüyoruz  aidatları ortalama 

  bandında tutmaya 
çalı ıyoruz. rojenin  ay içinde 
teslim edilmesi planlanıyor  diye 
konu tu.
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Haber EK İ İ Y E Y

29 Ekim resepsiyonu
um urba kanı ecep ayyip rdo an  um urba kanlı ı Külliyesi’nde  
kim um uriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti. 

C
um urba kanı ecep 

ayyip rdo an 
tarafından erilen  

kim um uriyet 
Bayramı resepsiyonu  
i  sanat  spor e 

siyaset dünyasının önemli isimleri  
örnek atanda ları e azınlık 
cemaatlerinin temsilcilerini bir 
araya getirdi.

um urba kanlı ı Külliyesi’nin 
‘kı  ba çesi’ olarak adlandırılan 
bölümünde düzenlenen resepsiyona  

um urba kanı rdo an e e i 
mine rdo an birlikte katıldı.

um urba kanlı ı tarafından 
azırlanan e um uriyet tari ini 

özetleyen kısa lm gösteriminin 
ardından rdo an  selamlama 
konu masını yaptı. 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN CUMHURİYET 
BAYRAMI MESAJI

um urba kanı ecep ayyip 
rdo an   kim um uriyet 

Bayramı dolayısıyla yayınladı ı 
mesajda  ürk milleti olarak anlı 
tari in çok önemli bir dönüm 
noktasının  um uriyetin ilanının 

’üncü sene i de riyesinin 
kutlandı ını belirterek  ürk 
milleti   kim ’te bir kez 
da a tüm dünyaya  iradesine pranga 
urdurmayaca ını  kendi kaderi 

üzerinde iç kimsenin müda il 
olamayaca ını kanıyla e canıyla 
ilan etmi tir  ifadelerini kullandı.

Yurt içinde e yurt dı ında 
ya ayan milyonlarca atanda ın 

um uriyet Bayramı’nı tebrik 
eden um urba kanı rdo an  
Bu esileyle bin yıldır aziz atan 

İSTİKLAL HARBİMİZİ 
ZAFERE TAŞIYAN, 

CUMHURİYETİMİZE 
HAYAT VEREN RUH, 

TIPKI 94 YIL ÖNCE 
OLDUĞU GİBİ BUGÜN 

DE DİMDİK AYAKTADIR. 
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topraklarının müdafaası için bir 
gonca gül gibi topra a dü en 
ka raman e itlerimize Yüce 

e la’dan ra met e ma ret 
diliyorum. Ba ta um uriyetimizin 
banisi  Kurtulu  a a ımızın 
muzaffer komutanı azi ustafa 
Kemal tatürk olmak üzere  tüm 
gazilerimizi de ra metle  tazimle 
yad ediyorum  diye konu tu.

um urba kanı rdo an  
sözlerini öyle sürdürdü  

stiklal arbimizi zafere ta ıyan  
um uriyetimize ayat eren 

ru  tıpkı  yıl önce oldu u 
gibi bugün de dimdik ayaktadır. 

 emmuz i aneti kar ısında  
milletimizin  e it e  bin 

 gazi pa asına gösterdi i 
anlı direni  i te bu ru un 

ifadesidir. O gece kadını erke i  
genci ya lısıyla milletimizin tüm 
fertleri  iradelerine  de erlerine  

um uriyetin kazanımlarına sa ip 
çıkmı lardır.  

‘Ba ımsızlık karakteri’ olan 
böyle necip  böyle ka raman 
bir milletin mensubu olmaktan 
ifti ar etti ini urgulayan 

um urba kanı rdo an  içbir 
ayrım gözetmeden ülkemize en 
iyi ekilde izmet etmek için 
gece gündüz çalı ıyoruz. on  
yıldır demokrasiden özgürlüklere  

ticaretten yatırımlara  sa lıktan 
dı  politikaya kadar tüm 
alanlarda ayata geçirdi imiz 
tari i reformlar  bu irademizin en 
açık ispatıdır. Bugün  dünyadaki 
tüm mazlum e ma durların 
umut kapısı ürkiye’dir. li 
kanlı terör örgütlerinin ede  
olmamızın da ba ta gelen sebebi 
budur. an etlerle  tezga larla 
üzerimize salınan piyonlarla 
çarpı a çarpı a   ede erimiz 
do rultusunda yolumuza de am 
ediyoruz. ost e karde lerimizin 
deste i  gönlünü e gözünü 
ülkemize kilitlemi  mazlumların 
duası  aziz milletimizin birlik 
e beraberli iyle in alla  
ede erimize ula aca ız. Bu 

dü üncelerle ülkemizin gurur 
günü olan  kim um uriyet 
Bayramımızı bir kez da a 
tebrik ediyor  milletimize sa lık  

uzur e esenlik diliyorum. 
e itlerimizin ru ları ad olsun. 
um uriyetimizin ’üncü 

kurulu  yıl dönümü kutlu olsun  
dedi.

BUGÜN, DÜNYADAKİ 
TÜM MAZLUM VE 
MAĞDURLARIN UMUT 
KAPISI TÜRKİYE’DİR
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Haber NE Y Y L L

aş an n an 
i li eli  a

B ’nin . önem . Yasama Yılı açılı ında konu an um urba kanı ecep ayyip 
rdo an  siyasi parti temsilcilerine e millet ekillerine birliktelik ça rısında bulundu. 

um urba kanı ecep 
ayyip rdo an  

TBMM’nin 26. Dönem 
. Yasama Yılı açılı ında 

konu tu.  ede eri 
do rultusunda atılan er 
adımda  büyük e güçlü 

ürkiye idealine biraz 
da a yakla ıldı ını ifade 
eden rdo an  ört bir 
yanımızın istikrarsızlık 
e çatı mayla 

çe rili oldu u bir dönemde  em 
kendimizi koruyabilmemiz  em 
de planlarımızı  programlarımızı  
yatırımlarımızı ayata 
geçirebilmemiz önemli bir ba arıdır. 

ürkiye  çe resinde ya adı ı 
istikrarsızlıklar sebebiyle tek bir 
projesinden azgeçmemi tir  tek bir 
yatırımını ertelememi tir  eklinde 
konu tu.

EKONOMİK DALGALANMA 
KONTROL ALTINDA

 Bu yılın ilk yarısındaki 
ortalama büyüme oranımızın yüzde 

 olarak gerçekle mesi  izledi imiz 
kararlı politikanın eseridir  diyen 

rdo an  Büyümede  kurlarda  
en asyonda  i sizlikte  i racatta  
turizmde ya anan dalgalanma büyük 

ölçüde kontrol altına alınmı tır. Bu 
olumlu i menin er geçen ay artarak 
sürece i görülmektedir. ükümetten 
beklentim  kamu mali disiplininden 
ta iz ermeden  atanda ımızın 
günlük ayatını kolayla tıracak  
gelece e da a gü enle bakabilmemizi 
sa layacak tedbirler alıp ayata 
geçirmesidir  ifadelerini kullandı. 
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Olağanüstü al uygulamasına y nelik bir takım 
eleştiriler olduğuna dikkat çeken rdoğan, 
bunun kabul edilebilir olmadığını s yleyerek, 
“Türkiye’nin, darbe teşebbüsü ve ter r rgütlerinin 
saldırıları gibi gerçekten olağanüstü tehditlerle 
karşı karşıya bulunduğunu kim inkar edebilir ” 
diye sordu.  “Olağanüstü tehditler olağanüstü 
tedbirleri gerektirir” diyen rdoğan, “ stelik, 
hükümetin Anayasa’da belirtilen Olağanüstü 

al yetkilerinden gerçekten pek azını kullandığı, 
sadece aciliyet arz eden hususlarda bu yola 
başvurduğu da bir gerçektir. Bugüne kadar, ter r 

rgütleri ve mensupları dışında, Olağanüstü 
al’den zarar g ren hiç kimse olmamıştır” 

açıklamasında bulundu. 

A A  
A  
A A  

 A A  
 

Konu masının de amında 
terörle mücadele konusuna de inen 

rdo an  ürkiye   yılından 
beri kesintisiz olarak bölücü 
terörle mücadele ediyor. KK e 
uzantıları yanında  ideolojik e dini 
söylemlerle kurulan terör örgütleri 
de ülkemize önemli zararlar 
ermi lerdir. ’nün de leti ele 

geçirmek için emniyetten yargıya  
mülkiyeden orduya kadar tüm 
kurumlarımız üzerinden yaptı ı 
saldırıları  milletimizle birlikte 
bo a çıkardık. erör örgütlerine 
kar ı erilen mücadele  birlik e 
beraberli imizi en çok sergilememiz 
gereken alanların ba ında geliyor  
dedi. 

erörle mücadelede duyulan 
i tiyaçlar ortadan kalktı ında 
elbette Ola anüstü al uygulaması 
da sona erecektir  diyen rdo an  
konu masını öyle sürdürdü  

ınırlarımız içinde terör örgütlerini 
areket edemez ale getirdik. 
ınır ötesi operasyonlarımızı 

da  bölgedeki di er güçlerle 
sa ladı ımız i birli i çerçe esinde 
adım adım ilerletiyoruz. ırat 
Kalkanı arekatı’ndaki ba arımız  

’a kar ı kurulan koalisyonun 
mücadele stratejisini de i tirmi tir. 

imdi de  stana görü melerinde 
sa lanan uzla ma çerçe esinde  
dlib bölgesinde gü enli bir alan 

olu turmanın gayreti içindeyiz.

AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA
 erör örgütleriyle 

mücadelemizde bizi en çok ayal 
kırıklı ına u ratanların ba ında 

rupa Birli i ülkeleri geliyor  
diyerek sözlerini sürdüren 

um urba kanı rdo an  
ürkiye’nin rupa Birli i 

üyeli ine  öyle gizli saklı da de il  
göstere göstere engel olanların  
terör örgütlerine kar ı sergiledikleri 
müsama ak r tutumdan fe kalade 
ra atsızız. Bugün rupa  
teröristlerin ellerini kollarını 
sallayarak dola tıkları  ürkiye’nin 
me ru yönetimine kar ı er türlü 
organizasyonu yapabildikleri bir 
yer aline gelmi tir  ifadelerini 
kullandı.

luslararası alanda 
yalnızla tırma çabalarına ra men  
tüm platformlarda en ön safta 
yer alan bir ürkiye  güçlü bir 

ürkiye’dir  diyen rdo an 
konu masını birlik e beraberlik 
mesajı ererek öyle sürdürdü  er 
kriz  beraberinde yeni fırsatları 

da getirir. ürkiye  çe resinde 
ya anan krizlerin fırsat pencerelerini 
yakalama konusunda ciddi çaba 
gösteriyor. um urba kanı’ndan 

ükümetine  i  dünyasından 
si il toplum kurulu larına kadar 
tüm gücümüzle bu imk nları 
de erlendirmenin gayreti içindeyiz. 

eçmi te ülkemize mesafeli yakla an 
pek çok ülkenin e liderin  artık çok 
da a gü enle e inançlı bir ekilde 
yanımızda yer aldı ını görüyoruz.

Kendi iç siyasetlerindeki dengeler 
sebebiyle  kamuoyu önünde ülkemiz 
aley inde beyanlarda bulunanların 
kapalı kapılar ardında nasıl farklı 
görü ler ifade ettiklerini  sizler de 
yakından biliyorsunuz. ürkiye’nin 

 ede erini er eya geç 
gerçekle tirece i artık genel bir kabul 

aline gelmi tir. imdi da a ötesine 
geçiyor   e  izyonlarımızın 
altını doldurma sürecini ba latıyoruz. 
Bu konuda ürkiye Büyük illet 

eclisimize de çok önemli göre ler 
dü üyor. Buradan  tüm partilerimize  
tüm millet ekillerimize ça rıda 
bulunuyorum. elin ülkemizin bu 
kritik dönemden mümkün olan 
en güçlü ekilde çıkmasını birlikte 
sa layalım. elin  ürkiye’nin 
gelece ini beraber in a edelim. elin  

 e  izyonlarını birlikte 
somutla tıralım. elin  milletimizin 
kar ısına farklılıklarımızla de il 
mü tereklerimizle çıkalım. te o 
zaman ülkemizin büyüme  kalkınma  
geli me performansının katlanarak 
arttı ını görece iz. 

2019 GENEL SEÇİMLERİ
 seçimlerinin bu güzel 

temennileri ayata geçirece imiz 
bir dönüm noktası olmasını 
temenni ediyorum. eclisimizin 
yeni yasama yılında yapaca ı 
çalı malarda ortaya koyaca ı 
birlik  beraberlik  karde lik  
dayanı ma ru uyla milletimize 
bu umudu ermesini diliyorum. 
Bu dü üncelerle bir kez da a  

ürkiye Büyük illet eclisimizin 
’ncı önem ’üncü Yasama 

Yılı’nın ayırlı olmasını  ba arılı 
geçmesini temenni ediyor  epinize 
se gilerimi  saygılarımı sunuyorum.  
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Haber KEN E L N

İ ANBULUN 
Rİ KLİ İLÇELERİ 
A INI R

ürkiye’de  milyon binanın dönü ümünü yetersiz 
bulan ükümet  kentsel dönü ümü ızlandırmak 
amacıyla yeni bir yasa azırlarken  bir yandan da 
deprem konusunda en riskli e irlerin ba ında gelen 
stanbul için ila e çalı malara ba ladı. 

Y
eni kentsel dönü üm çalı maları 
kapsamda stanbul’da depreme 
dayanıklı iki ilçe kuruluyor e riskli 
ilçeler bu yeni ilçelere ta ınıyor. Bundan 

 yıl önce çıkarılan kentsel dönü üm 
yasası kapsamında  milyon binanın dönü ümünü 
yetersiz bulan ükümet arekete geçti. Bu amaçla 
‘ epreme azırlık Yasası’ adlı yeni bir çalı ma için 
dü meye bastı. Yasa ile özellikle kentsel dönü üm 
kelimesinin issettirdi i negatif algının ortadan 
kaldırılması e    yılda  milyon konutun 
dönü türülmesi ede eniyor. 

e re e e ircilik Bakanı 
e met z aseki  yasanın 

‘ epreme azırlık Yasası 
olarak yeniden yasala aca ını  
kendisinin bu yasanın Kanun 
Hükmünde Kararname olarak 
yayınlanmasından yana oldu unu 
söyledi. Bakan z aseki  yasa ile 
bugüne kadar  milyon ci arında 
dönü en riskli binanın bundan 
sonra faizsiz krediler e rezer  konut 
alanları gibi ayrıcalıkları içeren yasa 
ile birlikte belediyelerin de i in içine 
girmesiyle  milyona yükselece ini 
söyledi. 

önü ümün bütçesinin de 
tamam oldu unu açıklayan Bakan 

z aseki  yeni yasa ile yılda  
bin konutun yenilenece ini ifade 
etti. stanbul’da depremin rupa 
Yakası’nın sa il bölümü olmak üzere 
etkili olaca ının öngörüldü ünü 
belirten z aseki  dönü ümün 
de buralardan ba layaca ını 
açıkladı. z aseki  unları söyledi  

stanbul’da büyük bir depremin 
meydana gelmesinden sonra yapılan 

esaplamalara göre bina e altyapı 



17E M L A K  K O N U T
K A S I M  2 0 1 7

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İSTANBUL’UN AVRUPA VE ANADOLU 
YAKASI’NDA 2 YENİ DEV BÖLGE İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

zararı  milyar dolar olacak. u an 
stanbul’da ilk etapta ele alınması 

gereken  bin riskli yapı ar. 
epreme azırlık Yasası’nı Bakanlar 

Kurulu’na sunduk  ardından 
eclis’ten geçmesini bekliyoruz. 

K K ile de bu yasa çıkabilir. Yasa ile 
bina bazlı de il alan bazlı dönü üm 
planlıyoruz. ller Bankası e ünya 
Bankası’ndan ilk yılda  milyar 

 kredi açaca ız. Bu kredi  üç 
yıl geri ödemesiz e faizsiz olacak. 
Belediyeler proje üretecek. Biz de 
belediyelere binaları yaptı ı süre 
boyunca  faizsiz kredi sa layaca ız. 

atanda  da mütea itle anla ıp 
gelirse  aynı imk nı sa layaca ız. 
Bina tamamlanınca da parayı geri 
alaca ız. Burada de let  faiz yükünü 
üstlenecek.  

200 MİLYAR LİRALIK 
EKONOMİ 

Bu dönü ümün kullanılan in aat 
malzemeleri  mobilya e tekstil 
sektörü ile birlikte  milyar ’lik 
ekonomi olu turaca ını belirten 

z aseki  rezer  alanlarının da 
tespit edildi ini e da a sonra 
bu alanların basın toplantısı ile 
anlatılaca ını söyledi. enellikle 
yerinde dönü üm yapılaca ını ama 
buna müsait olmayan alanlarda 
rezer  alanların kullanılaca ını 
belirten z aseki  atanda  
yerinde dönü üm yapacak  en fazla 
ona  metre   kilometre öteye 
ta ınabilirsin diyece iz. rne in  

senler e üngören’de bu tarz 
bir dönü üme gidece iz. ati  
gibi yerlerde yerinde dönü üm 
yapaca ız. adece rupa Yakası’nda 

 milyon metrekare rezer  alanı 
ar. Bu da  bin yeni konut 

demek  dedi. 

DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK 
YASAL ADIMLAR

e re e e ircilik Bakanlı ı  
üst üste ya anan depremler 
üzerine özellikle nkara  stanbul 
gibi büyük e irlerde kentsel 
dönü üm sürecinin ızlandırılması 
için arekete geçti. alı malar 
kapsamında mar Kanunu  Kentsel 

önü üm Kanunu e Belediye 

Kanunu’nun entegre olarak 
çalı aca ı bir sistem kurulması  ller 
Bankası’nın gayrimenkullerinin 
satılarak nansmanda kullanılması 
planlanıyor.

Böylece kredi i tiyacında 
tıkanan belediyelere faizsiz kredi 
sa lanarak dönü ümün tüm 

ürkiye’ye yayılması sa lanacak. 
Bunun yanı sıra dönü üme ila e 
kaynak sa lanması için farklı 
modellerin uygulanması da 
öngörülüyor. ltyapı e Kentsel 

önü üm enel üdürlü ü 
bürokratlarının esaplamasına göre 

ürkiye’nin yüzde ’i birinci e 
ikinci derecede deprem ku a ında 
yer alıyor. Buna göre son  yılda 
ya anan depremler nedeniyle 

ürkiye genelinde  bin ki i 
ayatım kaybetti. ürkiye  Y ’nin 

yüzde ’ini deprem zararlarına 
arcadı.

2 YENİ DEV BÖLGE İÇİN 
ÇALIŞMA BAŞLADI

e re e e ircilik Bakanı 
e met z aseki  stanbul’da 
rupa e nadolu Yakası olmak 

üzere  yeni de  bölge için çalı ma 
ba lattıklarını belirterek  Kentsel 
dönü ümü depreme dayanaklı bu  
bölge üzerinden yürütece iz. rupa 
Yakası’nda belirledi imiz bölge içine 

 ilçeyi alacak büyüklükte e 
nüfusu  milyon olacak. lk etapta 

senler  üngören  Ba cılar  yüp 
e ultangazi’yi buraya ta ıyaca ız  

dedi. stanbul’da depreme dayanıklı 
iki büyük yeni ilçe için çalı tıklarını 
açıklayan z aseki  yle 
askeri alanlar ar ki  e rin a f 
kenarlarında  iki tane a aç bile yok. 
stanbul’da rupa Yakası’nda böyle 

bir alan tespit ettim. O tespit etti im 
alan kabul görürse  yeni bir e ir 
kurulur e en az  ilçenin kentsel 
dönü ümünü orada yapabiliriz. 

nadolu Yakası’nda da benzer bir 
yer tespit ettik  ifadelerini kullandı. 

stanbul’da kentsel dönü ümü 
bu  de  ilçe üzerinden yürütmeyi 
planladıklarını kaydeden z aseki 
öyle konu tu  stanbul için özel bir 

birim kuruyoruz. rupa Yakası’nda 
belirledi imiz yeni ilçe içine  

ilçe alacak büyüklükte. nadolu 
Yakası’ndaki  ilçeyi alır. Biri 
askeri alan  di eri o kadar askeri 
gözükmüyor.  ay içinde netle ecek. 
Kuraca ımız e ir rupa 
Yakası’nda  milyon nüfuslu olacak. 

içbir yükseltisi yok. a alle 
dokusunda olacak. epreme kar ı 
yıkılabilecek alanlarda oturanlar 
öncelikli olarak ta ınacak  sosyal 
donatı alanları olarak kullanılması 
gereken ama i galli olan yerdekiler 
dere yataklarının içindekiler  ikinci 
alkada ta ınacak  üçüncü etapta 

sa lık oca ı ar ama üstünde  
gecekondu ar  Bunlar ta ınacak. 

epreme dayanıklı yeni bir ilçe 
çıkacak  böylece eski ilçeler de 
ra atlayacak.

Bu senenin sonuna kadar 
konuyla ilgili çalı acaklarını 
kaydeden z aseki  Kendi 
ekibimle çalı ıyorum. onra 
Bakanlar Kurulu’na anlatmalıyım  

um urba kanımıza anlatmalıyım. 
onra atanda a anlatmalıyız. 
stanbul’da senler  üngören  

Ba cılar  yüp e ultangazi’nin 
oldu u çe reyi çok yakından 
ilgilendiriyor. kinci alkada ati  
Ba çelie ler  sonra cılar en 
çok risk ta ıyan yerler. n geç  
yıl içinde yepyeni bir e ir çıkar  
dedi. Yeni ilçelerin mimarisine 
de önem erdiklerini söyleyen 

z aseki   mimarın konuyla 
ilgili çalı tı ını ifade ederken  yeni 
ilçelerde zemin da il en fazla  kata 
izin ereceklerini kaydetti. z aseki 
planladıkları çalı maları yaparlarsa  

 sene içinde deprem korkusunu 
bitirmek istediklerini de sözlerine 
ekledi.

Çevre ve 
Şeh rc l  

Ba an  Mehmet 
zha e
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Haber N L E L E İ

Konutta ‘markalar’ 
an l ş na aş n

ugüne kadar stanbul merkezli 
büyüyen markalı konut projeleri 
artık stanbul dı ına ta ınıyor. 

ega e irde a ırı yükselen 
arsa yatları  gayrimenkul 
geli tiricilerini nadolu 
e irlerine yöneltiyor. lk 

etapta stanbul’la ekonomi 
konusunda yarı an nkara 
e zmir gibi büyük e irlerle 

ba layan nadolu ata ı  artık da a dü ük nüfuslu di er 
e irlerde kendisini gösteriyor. rabzon  e e ir  
enizli bu e ilimin parlayan sürpriz yıldızları oldu. 
zetle  nadolu’da sanayisi geli en kentlerdeki talep 

markalı konut üreticilerinin bu kentlerde proje 
geli tirmelerine neden oluyor. ünümüzde  in aat 
irketinin nadolu’nun çe itli e irlerinde üretim e satı  

a amasında  projesi bulunuyor.

stanbul’da a ırı 
yükselen arsa 

yatları  gayrimenkul 
geli tiricilerini 

nadolu e irlerine 
yöneltiyor.

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞİM GÖSTERDİĞİ İLLERDEN
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İZMİR MARKALI 
KONUTU SEVDİ

stanbullu üreticilerin yo un 
talep gösterdi i zmir’de Borno a
Bayraklı  Buca  arlıdere e 

a i e ir bölgeleri öne çıkıyor. 
oyak  ürkerler olding  olkart  
ana Yapı ba ta olmak üzere çok 

sayıda rmanın faaliyet gösterdi i 
bölgede stanbullu emir n aat e 

ur Yapı da yatırıma azırlanıyor. 
stanbul dı ındaki ilk yatırımını 

zmir Borno a’da gerçekle tirecek 

olan  Yapı   milyon  
yatırımla  konut e ticari 
alanlardan olu an  zmir 
projesini in a edecek.  

olding Yönetim Kurulu Ba kanı 
iya Yılmaz  zmir’de arazi 

geli tirmeye de am edeceklerini  
önümüzdeki süreçte en az üç 
proje geli tirip  milyar ’lik 
yatırım yapmayı ede ediklerini 
söyledi. irket e me’de de 
denize sıfır çok lüks bir konut 
da a geli tirecek.

BURSA’DA FİYATLAR 
TIRMANIYOR 

on yıllarda Bursa’da lansmanı 
yapılan eya in aatına ba lanan 
proje sayısındaki artı  de am 
ederken yerel in aat rmalarına 
artık stanbul’daki projeleri ile 
tanınan in aat rmaları da da il 
oldu. on olarak ur Yapı  
milyon dolar yatırımla arka 

ezidans e  projesini 
yaparken  inpa  da Bursa odern 
projesiyle  konut üretiyor. 

MÜTEAHHİTLERİN GÖZÜ 
BAŞKENTTE 

Ankara’da son yıllarda çok sayıda markalı 
konut pro esi yükseliyor. Kuzu Grup, esa, 

Sinpaş, DA, asi k nşaat, Türkerler 
nşaat ve Akfen nşaat gibi gayrimenkul 
rmalarının faaliyet g sterdiği Ankara’da 

ankaya, ukurambar gibi merkezi 
semtlerin yanı sıra skişehir olu, S ğüt zü, 

ustafa Kemal, mitk y, ayyolu ve ncek 
gibi b lgeler ne çıkıyor. 

nde gelen şirketlerden Sinpaş, ge adisi 
ile ankaya’ya  konut, arina Ankara ile 

2 00 konut, Altınoran pro esiyle de 2 4  
konut yapıyor.
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Haber N L E L E İ

EMLAK KONUT 
ANADOLU’YU 
FETHEDİYOR 

stanbul dışındaki pro elere hız veren mlak 
Konut G O son d nemde evşehir, iğde, 

zmit Gebze, Ankara ve zmir’de pro eler 
geliştiriyor. evşehir’de hayata geçen 
evşehir mlak Konutları pro esinde 4  

adet daire ve 4 dükkan yer alacak. 
mlak Konut’un zmit’teki K rfezkent 4. 

etap pro esinde ise 10  daire yer alıyor. 
S z konusu pro ede konutların tamamını 
satan mlak Konut’un yine ç Anadolu’da 

geliştirdiği bir diğer pro e olan iğde mlak 
Konutları’nda 4  adet daire bulunuyor. 
Gebze’nin Kirazpınar ahallesi’nde inşa 

edilecek olan Gebze mlak Konutları . tap 
pro esinde 1 55 adet konut yer alırken, 
pro edeki konutların satışı tamamlandı. 

Konya ilinde de Temaşehir Konya pro esine 
başlayan şirket yakın zamanda zmir’de 140 

bin metrekarelik bir arsada yeni pro eye 
imza atacak.

Evora Denizli

Körfezkent

N e Emla  Konutlar

Ge ze Emla  Konutlar

Tema eh r Konya

Ne eh r Emla  Konutlar
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Amad Gayrimenkul Sapanca’da ake 
ie  esort pro esiyle 25 villa inşa 

ediyor.

ihan nşaat ayat ark Trabzon 
pro esiyle omra ilçesinde  daire, 
5 dükkan, 45 o s ve 1 A  inşa 

ederken, Ağaoğlu da Anadolu 
atağına kalktı. lk şehirler arasında Ali 
Ağaoğlu’nun memleketi Trabzon da 
bulunuyor. Ağaoğlu Trabzon’da, 200 
d nüm arsa üzerinde konutu o si 
oteli olan karma bir pro e yapacağını 
açıkladı.

K
Torkam nşaat, mlak Konut G O ile 
birlikte Konya enice’ye Temaşehir 
Konya pro esini yapıyor. ro ede 40 
konut bulunuyor. 

DENİZLİ’YE BÜYÜK SİTELER 
GELİYOR 

enizli  stanbullu mütea itler 
için önemli bir adres oldu. inpa  
imzalı ua ity projesinde  
konut yer alıyor. eslimlerin bu yıl 
yapılması planlanıyor. eknik Yapı 
ise ilk stanbul dı ı projesi için 

enizli’yi seçti. irket  dönüm 
arazide ora enizli projeyle  
konut yapacak. 

İNŞAATÇININ GÖZDESİ BODRUM 
Bodrum’da da markalı in aat projelerinin sayısı ızla artıyor. zun 

yıllardır Bodrum’da faaliyet gösteren a da  olding e eba n aat yeni 
projelerde in aat çalı malarını sürdürürken  ef  ülman rup  Ofton 
n aat  ltunbüken olding  ksoy olding de Bodrum’a yatırım yapıyor. 

ao lu irketler rubu ile ap Yapı’nın da bölgede proje azırlı ında 
oldu u biliniyor. ksoy olding ‘ pi ue sland’ ile ilçeye  illa yaparken  

esa ‘ esa Bodrum’ projesiyle  konut  ef ‘ ef ölköy’ projesiyle  illa  
eba n aat ‘ anolya leri’ile  ikiz illa  ‘Küçükbük’ projesi ile de  

konut in a ediyor. 

GAZİANTEP’TE YENİ 
YATIRIMLAR YOLDA

ayrimenkul sektörünün 
geli im gösterdi i illerden biri de 

aziantep. stanbullu mütea itler 
içinde aziantep’e ilk giden rma 

inpa  oldu. irket inpa  ntepia 
projesiyle yakla ık  bin  konut 
in a etti. Yine zyurtlar n aat e 
Babacan n aat da bölgede yatırım 
planlıyor. 

EMLAK RAPORLARINDA ANADOLU ATAĞA KALKTI
Aslında Anadolu atağının şehirlerdeki gayrimenkul pazarına etkilerini, çeşitli rapor ve endekslerden de g rmek mümkün olabiliyor. orbes’un mlak 
aporu’nda Türkiye’nin d rt bir yanında gerçekleşen büyük pro elerin konut yatları üzerindeki itici güç olduğuna dikkat çekiliyor. rneğin K rfez Geçişi 
pro esi sayesinde güzergah üzerinde yer alan Bursa’nın ya da K rfezray yüzünden Balıkesir’in  bu yıl nemli konut yatı artışları kaydettiği g rülüyor. 

Ayrıca yıllardır nüfusu yoğun büyük kentler daima nde ve açık ara koşmasına rağmen, bu sene, çarpıcı bir değişime daha şahit oluyoruz  Balıkesir, Tekirdağ, 
Ordu, Aydın, Denizli, Trabzon, uğla gibi kentler ciddi atağa kalktı  Bu kentlerdeki yat artışları, emlak yatırımlarının bu alanlara kayacağının habercisi... 

arkalı konut pro elerinin bu şehirlere kayacak olması, emlak yatırımcılarının yakından takip etmesi gereken bir trend. ünkü artık büyük şehirlerde kar 
mar ları daralırken bu kentler yeni yatırım alanları olacak. 

P  
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Haber A N K A R A  YAT I R I M L A R I

An a a a  l a 
 il a  li a 

a  a l
nkara’nın ba kent olu unun . yıl dönümü kapsamında  
alilik e Büyük e ir Belediyesi tarafından rand nkara 

Otel’de düzenlenen programa katılan Ba bakan Binali 
Yıldırım nkara ile ilgili açıklamalar yaptı. 

B
a bakan Binali 
Yıldırım  nkara’nın 
ba kent olu unun yıl 
dönümü dolayısıyla 
düzenlenen 
etkinlikte yaptı ı 

konu mada  azi ustafa Kemal 
tatürk’ün  nkara ba kenttir e 

ebediyen ba kent kalacaktır  sözünü 
atırlattı. nkara’nın gazi e ri 

oldu unu belirtti i konu masında  
 emmuz gecesi darbecilere 

geceyi dar eden  meydan okuyan  

milli mücadele ru unu yeniden 
dirilten bütün nkaralılarla aynı 

a ayı solumaktan büyük ba tiyarlık 
duyuyorum  diyen Ba bakan 
Yıldırım  milli mücadelenin bütün 
ka ramanlarını e bu ülke için 
canını se e se e eren tüm e itleri 
ra metle andı.

60 MİLYAR TUTARINDA 
YATIRIM

nkara ile birlikte  ilin 
tamamının kalkınması e geli mesi 
için  yıldır gayret gösterdiklerini 
aktaran Ba bakan Yıldırım  

nkara’ya K arti ükümetleriyle 
 milyar lira tutarında yatırım 

gerçekle tirildi. adece ükümetin 
merkezi yatırımlarından 
ba sediyoruz. Bundan belediyemizin 
di er yatırımları  özel sektörün 
yatırımları da il de il. nkara’yı 

ızlı trenin ba kenti yaptık. Yüksek 
ızlı tren garıyla da nkara’ya bir 

sembol eser kazandırdık. nkara’yı 
imdi i as’a ba lıyoruz. ’da 

in alla  nkara ski e ir stanbul
Konya’dan sonra i as’a da ızlı 

Ba a an B nal  Y l r m
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ESENBOĞA 
HAVALİMANI’NIN 

YURT DIŞI UÇUŞ SAYISI 
ARTTIRILACAK

trenle gitmek mümkün olacak. 
nkara’dan i as’a  saatte ula mı  

olaca ız. n alla  ’da aynı 
ekilde fyon e ak’ı da nkara’ya 
ızlı trenle ba lamı  olaca ız. 

Böylece nkara merkezli   büyük 
ilimize nüfusumuzun neredeyse üçte 
birinden fazlasının ya adı ı büyük 
e irlerimize ızlı trenle ula ma 

imkanına sa ip olacak  ifadelerini 
kullandı. 

Ba bakan Yıldırım sözlerine 
öyle de am etti  u anda nkara 

için ba layıp de am eden pojelerin 
toplam tutarı  milyar ürk lirası. 

nkara’dan Kırıkkale’ye  oradan 
da elice’ye bir otoyol i alesini 
yaptık. ‘Yap i let de ret’ modeliyle 
kısa sürede tamamlanacak. 
Böylece nkara’nın nadolu’ya  

üneydo u’ya e kdeniz’e açılan 
kanalları da a da geni lemi  olacak.

19 MAYIS STADI YENİDEN 
İNŞA EDİLECEK

nkara i de otoyol projesinin 
i alesinin yapıldı ını bildiren 
Yıldırım   kilometre uzunlu a 
sa ip projenin ‘yap i let de ret’ 
modeliyle gerçekle tirilece ini 
söyledi.

Yapımına ba lanan projenin 
birkaç yıl içinde tamamlanaca ını 

söyleyen Yıldırım  Böylece 
nkara’dan Konya’ya eya da a 

güneye  fyon üzerinden ntalya  
ersin  dana  aziantep e rfa 

istikametine gidecek  nkara Kulu 
arasındaki o yo un tra  k akı ı 
direkt otoyolla güneye e kdeniz’e 
indirilmi  olacak  dedi.

nkara  ayıs tadı’nın  
uluslararası standartlardaki 
müsabakalara e  sa ipli i yapacak 
ekilde   bin seyircinin üzerinde 

kapasiteli yeni bir stadyum 
olarak in a edilece i de Ba bakan 
Yıldırım’ın payla tı ı bilgiler 
arasında yer aldı. 

Ba bakan Yıldırım  
ünyanın ayranlıkla izledi i 

projeleri ülkemize kazandırdık  
kazandırmaya de am ediyoruz. 
Ba kentin a aalanının yolu  
köy yolu  nkara’nın meydanı  
köy meydanı gibiydi. Barakalar 
arasından uça a geçiliyor. iç 

nkara’ya yakı an bir ey de ildi. 
Kısa sürede o modern terminali 
yaptık  izmete aldık. atta eski 
siyasetçilerin biri  uçaktan inip 
içeriye girince ‘ ladım bizi yanlı  
yere getirdiniz  ben nkara’ya 
gidecektim’ demi . ‘Burası nkara’ 
demi ler  bir türlü inanamamı  
diye konu tu. 

senbo a a alimanı’nın yurt 
dı ı uçu larının biraz zayıf oldu una 
i aret eden Ba bakan Yıldırım  iç 
yoktu  u anda  sefer ar  yani  
noktaya uçu  ar. Bir ba kent için 
bu yeterli de il. ürk a a Yolları 
ile konu tuk  en kısa zamanda yeni 
uçu ları ba latıyoruz. lk olarak 

 kim’de ilk uçu  ranfurt’a  
ardından iyana’ya  Berlin’e  aris’e 
yapılacak. ayırlı u urlu olsun  
dedi.

H zl  Tren Gar
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elişen e e  
inşaa la n 

a a n a

Selma 

stanbul’un genç ilçelerinden ekmeköy  
bir yıl içinde metroya ka u acak. la ımı 

ra atlatacak bu amle öncesinde  
markalı konut üreticileri bölgeye 

büyük yatırımlar yaptı.

ÜÇ YENİ KÜLTÜR MERKEZİNİN 
PROJELENDİRİLDİĞİ HAZIRLIK 
ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ. YENİ KÜLTÜR 
MERKEZLERİ; ŞAHİNBEY CADDESİ, HAMİDİYE 
VE ÇAMLIK MAHALLELERİ’NDE YAPILACAK. 
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ekmeköy enüz 
ula ım konusunda 
geli me göstermeden 
önce  büyük in aat 
 rmaları bölgeyi 

ke fetti. ao lu  
ef  inpa  epe 

n aat imdilik bu 
yeni e ilimin öncüsü 
gibi görünüyor. 

stelik söz konusu 
irketlerin satı a yeni çıkan 

projelerinden gelen satı  aberleri  
lokasyon terci inin mü teriler 
tarafından da onaylandı ını 
gösteriyor.

ekmeköy konut stoku 
konusunda stanbul’un en genç 
ilçelerinden biri. ayrimenkul 
eri analizi platformu ndeksa’nın 

ara tırmasına göre  ortalama konut 
ya ının  oldu u stanbul’da  
konutta en ya lı ilçelerin ba ında 

 yıl ortalamayla ati  gelirken  
ekmeköy  rna utköy  ultanbeyli 
e uzla ile birlikte  yıllık 

ortalamayla kentin en genç ilçeleri 
arasında gösteriliyor. stelik son 
dönemde markalı konut projesi 
üreten irketlerin yatırımlarının 
buraya do ru yönelmesi  kentte genç 
bina stokunun artaca ını gösteriyor.

ekmeköy’ün 
yıldızını parlatan 
nedenler arasında  
bakir olması e 
do ası kadar yakın 
zamanda metro 
ile tanı acak 
olması da geliyor. 
stanbul’un yeni 

Belediye Ba kanı 
e lut ysal 

yakın zamanda 
bu konudaki müjdeyi erdi. 

sküdar mraniye metrosunun 
bir ay içinde açılaca ını söyledi. 

etronun bitmek üzere oldu unu 
anlatan ysal  sküdar mraniye 

etromuzun  ta min ediyorum 
ki önümüzdeki  ay içinde açılı ını 
yapmı  oluruz. eneme sürü leri 
tamamlandı  serti  kalar alınmak 
üzere  dedi.

HER ÖLÇEKTE PROJE 
BULMAK MÜMKÜN 

la ım imkanlarının giderek 
arttı ı ekmeköy’de farklı ölçekte 
birçok proje yer alıyor. a a 
çok konut projeleri ile öne çıkan 

ekmeköy’de ortalama metrekare 
 yatı  bin  lira olarak ortaya 

çıkıyor. 
lçede konutların ortalama 

geri dönü  süreleri  yıl. . Köprü 

ba lantı yolları  sküdar ekmeköy 
metro attı e Kuzey armara Otoyolu 
gibi ula ım projeleriyle gayrimenkul 
yatırımı açısından nadolu 
Yakası’nın en gözde bölgelerinden biri 
konumunda. ek çok  rmanın yeni 
yatırım güzerga ı olan ilçede pek çok 
yatırımcı yer alıyor. irmaların ilk 
terci i konut projeleri olurken  me cut 
geni  arazi yapısı sayesinde büyük 
ölçekli gerçekle en projelerin yanı sıra  
küçük e orta ölçekli yatırımlar da 
yapılıyor. lçeye dönük bu yatırımlara 
öncülük edenler ise ao lu  ef  

inpa  e epe n aat gibi büyük 
markalı üreticiler oldu.

AĞAOĞLU’NDAN ÖNEMLİ  
YATIRIM

ao lu irketler rubu Yönetim 
Kurulu Ba kanı li ao lu  son 
dönemde emlak piyasasında ya anan 
sıkı ıklı a ra men  ekmeköy’de 
önemli bir yatırım yaptı. Yıllar önce 
aldı ı arsaya ekmeköy ark isimli 
yeni bir proje geli tiren ao lu  bu 
projeyle daire sa ipleri  tedarikçi 
e çalı anlarına ser et transferi 

yaptıklarını söyledi. ao lu  u 
anda ’nin üzerinde ki i para 
yatırıp sözle mesini yaptı. oplam  
dairemiz ar. ddia ediyorum ki bu 
ay içerisinde bu projenin de satı ını 
tamamlarım  diye konu tu.

a a önce mraniye  ekmeköy 
bölgesinde  proje yaptıklarını e 

Büyü eh r 
Bele ye Ba an  

Me lut Uy al
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ekmeköy ark projesinin . 
projeleri oldu unu belirten ao lu  
Burada  sene önce aldı ım 

epey arazi ar. Bu bölgede da a çok 
proje yapaca ız  dedi. 

İNŞAAT MALİYETİ 400 
MİLYON LİRA 

erilen bilgiye göre  ekmeköy 
ark projesinin in aat maliyeti  

milyon lira. roje  daireden 
e  bin metrekarelik alı eri  

merkezi denebilecek bir zeminde yer 
alan lüks ma azalardan e yiyecek 
içecek ünitelerinden olu uyor. 

rojede  B e  gruplarından 
olu an  çe it e  katlı  blok 
bulunurken   bloklarda  B 
bloklarda   bloklarda  e 

 daire tipleri yer alıyor. roje 
ao lu’nun kendi mimarlarından 

olu an  ki ilik ekip tarafından 
tasarlanırken  projenin yakınında 
metro  astaneler  markalı e itim 
kurumları e ’ler bulunuyor. 

rojenin ortalama metrekare  yatı 
 bin  lira olarak belirlenirken  

bu  yat üzerinden yüzde  lansman 
indirimi uygulanıyor. 

SİNPAŞ’TAN 330 
MİLYON TL YATIRIMLA 
GÖKORMAN 

ayrimenkul 
sektöründeki  yıllık 
deneyimi ile daima 
yeniliklere öncülük 
eden inpa  nadolu 
Yakası’ndaki . projesi 

ökorman ile yine yepyeni 
bir konsepte imza atıyor. 

 milyon  yatırım 
bedeli ile ökorman  ye il e 
modern mimarisiyle dünyanın 
en güzel kentlerinden stanbul’a 
yakı acak bir proje olarak ayata 
geçmeye azırlanıyor. ile yolu 
üzerinde yükselecek ökorman 
a açlarla çe rili katları  ürkiye’de 
ilk kez gökyüzüne uzanan ye il 
mimarisiyle dikkat çekiyor.  
daireden  daire tipine kadar 
farklı seçeneklerle planlanan 

ökorman’da yer alan e  tiplerinin 
yüzde ’i  metrekareden büyük 
dairelerle ailelere seslenirken  geri 
kalan daireler ise i  merkezlerine 
e metroya yakınlı ı ile genç 

profesyonelleri ede  iyor.

YATIRIMCIYA GİDEREK 
ARTAN DEĞER 
KAZANDIRACAK

rojenin tanıtımında 
konu an inpa  YO enel 

üdürü eba acemer  
inpa ’ın farkı  kimsenin 

girmeye cesaret edemedi i 
yerlere girip  oraları cazibe 
merkezi aline getirmek. 
Bundan  yıl öncesinin 

ürkiye’sinde e  in a etmek  
adeta ustaların elinde olan  küçük 
e bireysel giri imlerdi. O dönemde 

kurumsal  rmalar ele ele ülke 
düzeyinde markala mı  kurumlar 
yoktu. inpa  böyle bir ortamda 
marka projelerle yazlık e ler e 
siteler yapma ede   ile yola koyulan 
ilk irket oldu  ifadelerini kullandı. 

acemer  projenin özgün 
mimarisiyle stanbul’a nefes 
aldıraca ını ifade ederek  

encerenizi gökyüzü e 
orman manzarasına açaca ınız 

ökorman’da do anın güzelliklerine 
kom u olacaksınız. ep esinde 
ta ıdı ı  a aç e  binden fazla 
peyzaj bitkisiyle yılda  tona yakın 

S n a  GYO 
Genel Mü ürü 
Se a Gacemer

e me öy Par

Ne  e me öy aml te e

Gö orman S n a

Te e Aura
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karbonu oksijene dönü türecek 
ökorman size nefes aldıracak. 

Yatırımcısına da giderek artan de er 
kazandıracak  diye konu tu. 

NEF ÇAMLITEPE’DE TÜM 
EVLER SATILDI

ef ekmeköy amlıtepe’deki 
 konutun tamamı  günde 

satıldı. ef cra Kurulu Ba kanı 
rden imur  son  yıldır konut 

satı  adedi e ciro 
bazında sektör 
lideri olduklarını 
belirterek  yeni 

ef amlıtepe 
projesiyle bir 
rekora imza 
attıklarını söyledi. 

rden imur  
u bilgileri erdi  

ekmeköy’de 

toplam  milyar liralık proje 
de erine sa ip üç ayrı proje  em 
aileler em de yatırımcılar için 
ayrıcalıklı bir ya am e yatırım 
fırsatı sunacak. stanbul’un 
yeni ya am e e itim adisi 

ekmeköy’de yapılacak üç ayrı 
projenin ilk aya ı olan ef 

amlıtepe’deki  konutumuzun 
tamamı afta sonunda satıldı. 

 günde  milyon liralık satı  
sektörün gelece i için ümit erici.

epe n aat bölgede epe 
ura projesine ba lıyor. epe 

n aat enel üdürü tila O uz  
stanbul ekmeköy  merli’de 
epe ura adıyla yapaca ımız 

projede  apartmanda  konut 
olacak. Bu projemizin alanında 
yer alan  yıllık bir me e 
a acına zarar ermemek adına 
tüm altyapıyı ona göre ayarladık. 

Ba kanlı ını met oyraz’ın 
yaptı ı ekmeköy Belediyesi 
yeni proje e yatırımlarla ilçenin 
sosyal ayatını zenginle tiriyor. 
Belediyenin stanbul Büyük e ir 
Belediyesi i  birli iyle  erkez 

a allesi’nde deniz se iyesinden 
 m yüksekli indeki tepeye 

yaptı ı e nadolu Yakası’nın ikinci 
amlıca’sı olarak nitelendirilen 
ekmeköy eyir epesi çalı maları 

sürüyor. esis çalı maları bitti inde 
eyir epesi’nin içerisinde  park 
e ye il alanlar  obi ba çeleri  

tematik yürüyü  parkurları  tenis 
kortu  bisiklet parkuru  biyolojik 
gölet  futbol e basketbol sa ası  
bulunacak. stanbul e ekmeköy 
manzarasına sa ip seyir kulesinin 
yapımında da son a amaya gelindi. 

rtan nüfusa ba lı olarak 
ma allelere yeni kültür merkezleri 
kazandırmak için çalı malar da 
ba ladı. ç yeni kültür merkezinin 
projelendirildi i azırlık 
çalı malarında sona gelindi. 
Yeni kültür merkezleri  a inbey 

addesi  amidiye e amlık 
a alleleri’nde yapılacak. 

ekmeköy Kültür erkezi o a 
arkı’nın giri ine yapılacak e  

bin metrekare üzerine in a edilecek. 
erkezin içerisinde  tiyatro salonu  

konferans salonu  cep sineması e 
sa neler yer alacak. erkezin alt 
katları bölge alkının kullanımına 
sunulmak üzere otopark olarak 
tasarlandı. 

enç  ya lı birçok ma alle 
sakininin  e itim e obi kursları 
için kullandı ı amidiye Kültür 

erkezi yıkılarak kısa zaman 
içinde yeniden yapılacak. amlık 

a allesi’nde bilgi e i olarak 
kullanılan eski bina yıkılarak 
yerine yeni bir kültür merkezi 

tesisi yapılacak.  metrekare 
toplam alana sa ip olacak yeni 
tesiste  kütüp ane  derslikler  
atölyeler e zemin altı otoparkı 
olacak. te yandan ilçeye zay 

eknolojileri erkezi geldi. 
zellikle lise ça ındaki bilimle 

ilgilenen gençleri te ik etmek 
için kurulan Yenilik kademisi 
çalı maları kapsamında Bilim 
Olimpiyatları düzenleniyor. Bu 
olimpiyatların geçen yılki ödül 
törenine obel düllü Bilim 
adamı ziz ancar da misa  r 
edilmi ti. imdi bu kapsamda 
yeni bir adım da a atıldı e zay 

eknolojileri erkezi açıldı. 

Ba çeli teras 
e lerden olu an 
projemiz  
milyon liralık 
bir yatırım. 
Kendi arsamızda 
yapaca ımız 
proje gelecek 
ayın ba ında 
satı a çıkacak. 

iyatların  
bin    milyon 

  arasında de i ti i proje  
stanbul’daki ikinci projemiz  

açıklamalarını yaptı.
. Köprü ba lantısının emen 

yanında  ba layan epe ura 
projesi  yıllık de  me e a acının 
çe resinde konumlanıyor. rojede  

er pencereden ye il görünüyor  
illa konforu e fera lı ı dairelere 

ta ınıyor. 

Ne  İcra Kurulu 
Ba an  

Er en T mur

Te e İn aat Genel 
Mü ürü 

At la O uz

A AD  A A A  A A  
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LA I İ ANBUL 
E REMİ NRA I 
AN IN ÇIKAR A  

 akine akültesi 
retim yesi  ürkiye 

Yangından Korunma 
akfı Kurucu Ba kanı 
e Onursal Ba kanı 
rof. r. bdurra man 

Kılıç  deprem sonrası 
ortaya çıkan  can e mal 
kaybının büyük ölçüde 
artmasına yol açan 
felaketlerden biri olan 
yangınla ilgili uyarıyor. 

eprem sonrası  
yapısal olarak güçlü 
e yıkılmamı  

binaların içerisinde 
bulunan tesisatlarda 

kırılmalar  elektrik atlarında 
kopmalar ya anabilece ini 

belirten rof. r. 
bdurra man Kılıç  aynı 

ortamda ocak  mum  soba  
ömine gibi açık ate  olması 

durumunda yangın meydana 
gelece ini söylüyor. rof. 

r. bdurra man 
Kılıç  eprem 

sonrası ya anan 
patlamaların en 
büyük nedeni gaz. 

enellikle do algaz 
kullanılan 
yerlerde  
deprem 

sonrası boruların 
kırılmasıyla ortaya 

çıkan gaz  ortamdaki 
açık ate le eya bir 

kı ılcımla kar ıla ınca patlamalar 
meydana geliyor. eprem esnasında  

er ne kadar do algaz akı ı ana 
anadan kapansa da  do algaz 

borularının içerisinde kalan 
gazlar risk olu turuyor. eprem 
durumunda borunun içerisinde 
kalan gazın ta liye edilmesini 
sa layan   ale  görmeyince gazı 
direkt olarak kesen sistemlerin 
kurulması gerekli  dedi.
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eprem sonrası olu acak 
yangının sayısının e bu yangınların 
erece i zararların o anda  o 

ortamda bulunan açık ocak  açık 
ate  sayısına ba lı olarak de i ti ini 
söyleyen rof. r. Kılıç  eprem 
oldu u sırada açık ocak sayısı 
fazlaysa  deprem sonrası yangınların 
görülme oranı büyük ölçüde 
artıyor. zellikle saba  e ak am 
saatleri yani yemek saatlerinde 
ya anan depremler bu anlamda 
ekstra risk olu turuyor. n büyük 
korkumuz  stanbul’daki büyük bir 
depremde sobaların  kombilerin 
yanması  ocakların açık olması. Bu 
durum  çok sayıda yangına sebep 
olacaktır. stanbul’da kı  aylarında  
ak am saatlerinde bir depremin 
oldu unu arsayarsak  deprem 
sonrası meydana gelecek yangın 
sayısını .   .  adet olarak 
öngörebiliriz  diye konu tu. 

rof. r. bdurra man 
Kılıç sözlerine öyle de am etti  

ürkiye’deki yüksek 
binaların sadece yüzde 

’i depremde yangın 
gü enli i açısından uygun. 
Binaların yüzde ’i deprem 
sonrasında olu abilecek 
yangınlara kar ı gü enli i 
olmayan binalar. Bu yüzde 

’lik kısım da son dönemde 
yapılmı  binalar arasından 
çıkar. Binaların e 
tesisatların eski  binaların 
sık  insanların fazla  yolların 
dar  yanıcı maddelerin fazla 
oldu u bölgeler yangın 
açısından en riskli bölgeler. 
Bu bölgelerde bir de iddetli 
deprem ya anırsa yangın riski da a 
da artar.  

Yüksek katlı binalardaki yangın 
riskine de dikkat çeken rof. r. 

bdurra man Kılıç  ürkiye’de 
yüksek katlı binaları üç gruba 
ayırmak gerekli. lki  yılından 
önce yapılanlar  ikincisi  
metreden kısa olanlar  üçüncüsü 
ise çok yüksek e yeni olanlar.  
yılından önce yapılan binalarda 
yangın önlemi e yangın tesisatı 
deprem artlarına uygun olarak 
yapılmamı . Bu binaların ço unda  

PROF. DR. KILIÇ, YAPTIKLARI SİMÜLASYON 
ÇALIŞMASINA GÖRE İSTANBUL’DA KIŞ AYLARINDA 
VE YEMEK SAATİNDE OLUŞABİLECEK BİR DEPREM 
SONRASI ÇIKACAK YANGIN SAYISININ 3 BİNE 
ULAŞACAĞINI SÖYLÜYOR

İTÜ Ma ne 
a ülte  ret m 
Üye  Tür ye 

Yan n an 
Korunma Va  
Kurucu Ba an  

e Onur al 
Ba an  Pro  Dr  

A urrahman K l

özellikle konutların 
nerdeyse tamamında 
bir yangın önlemi yok. 
Ya murlama sistemi 
bulunmuyor  kaçı lar 
yeterli de il  olanlarda 
ise algılama sistemi yok. 

 metrenin üzerindeki 
binalarda ise  algılama  
söndürme  gü enlik olü  
anons sistemi gibi önlemler 
yönetmelikle zorunlu 

ale getirilmi  durumda. 
akat  mütea itler bu 

sistemleri yapmamak için 
bina uzunluklarını  
metreye çıkartmıyor   

metrede bırakıyorlar. Bu da a a ı 
yukarı  kat ediyor. Oysa   katın 
üzerindeki bir binayı dı arıdan 
söndürebilmeniz mümkün de il. 
Yanan binanın içerisine girip 
söndürmek de mümkün de il. Bu 
tür binalar ancak yangın söndürme 
tesisatı ile söndürülür. çeride 
mutlaka korunmu  merdi en olmalı  
algılama sistemi e söndürme 
sistemi bulunmalı  ifadelerini 
kullandı. çüncü grup yüksek 
binaların ise  çok da a yüksek olan  
içlerinde algılama sistemi  söndürme 

sistemi gibi sistemlerin bulundu u 
binalar oldu unu söyleyen rof. 

r. Kılıç  Bu binaları da  yangın 
söndürme sistemleri yapılmı  ama 
tasarımı uygun olmayan  tasarımı 
yapılmı  ama uygun yapılmayan e 
tasarlanmı  uygun yapılmı  ama 
sistemlerin bakımı yapılmamı  
binalar olarak üçe ayırabiliriz. 

üm bu faktörlere baktı ımızda  
ürkiye’deki yüksek katlı binaların 

yüzde ’ine yakınının yeterli 
yangın gü enli ine sa ip olmadı ını 
söyleyebiliriz  eklinde konu tu.  

ı  cep e kaplamalarında yanıcı 
malzemelerin kullanılmasının da 
büyük te like olu turdu una dikkat 
çeken rof. r. bdurra man 
Kılıç  olistiren malzeme a ırı 
yanıcı  tutu tu u zaman ızla 
yayılan bir malzeme. antolamada 
bir çok ülkede  metre  en fazla 

 metreden sonra polistiren 
malzemenin kullanılması yasak. 

ürkiye’de bu sınır  metreydi  
maalesef bu yönetmelikte de i iklik 
yapılarak  metreye çıkarıldı. Yani 

 metrenin altındaki binalarda 
cep ede mantolama için son derece 
yanıcı olan polistiren malzeme 
kullanılabiliyor  dedi. 
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HÜKÜMETTEN 
A AN A I 

KORUYAN 
ENİ U ULAMA

mlak ergisi artı ından atanda ı korumak için ta an uygulaması geliyor.

H
ükümet, 
milyonlarca 
atanda ı 

ilgilendiren fa i  
emlak ergisine 
ne ter urdu. 

mlak ergisi Kanunu’nu de i tiren 
tasarı komisyonda kabul edildi. 
Böylece emlak ergisi artı ına ta an 
uygulaması getirildi.

aliye Bakanı aci bal  bazı 
belediyelerin emlak ergisinde 
astronomik artı lar yaptı ını 
belirterek  ’de belirlenen 
de erin yüzde  da a fazlası 
olamaz  dedi. aliye Bakanı 

bal  yüzde ’den yüzde  bine 
aran artı lara dikkat çekerek  
atanda ların fa i  ergiden 

kurtuldu unu söyledi.
B  lan e Bütçe 

Komisyonu’nda görü ülen Bazı ergi 
Kanunları ile Kanun e K K’larda 
de i iklik yapan tasarıda mlak 

ergisi ile ilgili madde kabul edildi. 

mlak ergisi Kanunu’na 
geçici madde eklenerek  takdir 
komisyonlarınca  yılı için takdir 
edilen asgari ölçüde arsa e arazi 
metrekare birim de erlerinin  ’de 
uygulanan birim de erlerin belirli bir 
yüzdesini geçmemesi sa lanacak. 

Buna göre  takdir 
komisyonlarınca ’de   
için takdir edilen asgari ölçüde 
arsa e arazi metrekare birim 
de erlerinin  için uygulanan 
birim de erlerinin yüzde ’sinden 
fazlasını a amayacak. zellikle 

Maliye 
Ba an  

Nac  A al
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turistik bölgelerde yüzde ’lere 
aran abartılı de erleme oranları 

da a a ı çekilecek.   
 yıllarında bina e arazi ergisi 

matra ları ile asgari ölçüde arsa 
e arazi metrekare birim de erleri  

bu ekilde belirlenen de erler 
üzerinden esaplanacak. mlak 
ergisi de eri eya asgari ölçüde arsa 
e arazi metrekare birim de erleri 

esas alınarak uygulanan ergi  arç  
di er mali yükümlülükler için de bu 
de erler dikkate alınacak.

1397 BELEDİYE 
GERİ ADIM ATIYOR

mlak ergisi de erlerinde a ırı 
artı lara kar ı atanda  korumaya 
alınırken  bin  belediye de yeni 
düzenleme kapsamında geri adım 
atıyor. Böylece  stanbul Be ikta ’ta 
konutta yüzde  e ent’te 
i yerlerinde yüzde  tiler’de 
yüzde  nkara ankaya’da 
o s konutta yüzde  Oran’daki 
illalarda yüzde ’ye çıkan rayiç 

bedeller dü ecek. 
aliye Bakanı aci bal  yüzde 

’den yüzde  bine aran artı lara 
dikkat çekerek  atanda ların fa i  

ergiden kurtuldu unu söyledi. 
ürkiye’de kayıt dı ı ekonomiyle 

mücadelenin en kritik konularından 
birinin gayrimenkul sektörünün 
ergilendirilmesi e arlıkların 

gerçek de erleri üzerinden ergiye 
konu edilmesi oldu unu belirten 

bal  bunun iki yolu bulundu unu 
ifade ederek  yasal düzenleme 
e uygulamada denetlenme 

boyutu oldu unu bildirdi. bal  
atanda lardan emlak ergisinin 

yüksekli ine yönelik  bu rakamlar 
yüksek  astronomik  ikayetleri 
geliyorsa atanda ı dinleyeceklerini 
belirterek  er gün  er yerde 
plan de i ikli i mi yapılıyor  
Be ikta ’ta  Kadıköy’de er gün plan 
de i ikli i mi ar  ma rakamlar 
yüksek. akkaniyete uygun 
ölçü getirelim. Oturup  çalı tık  
en asyon rakamlarına baktık  konut 
sektöründe yat endekslerine baktık  
genel yat artı larını yakalayacak 
bir oranın yüzde ’ye kadar olması 

alinde bunun makul olaca ını 
gördük. etirdi imiz düzenleme  
geni  toplum kesimleri tarafından 
memnuniyetle kar ılandı  diye 
konu tu. 

TURİSTİK İLÇELER 
YAKINDAN İZLENECEK 

Yeni dönemde en çok ik yetin 
geldi i turistik bölgelerde ilçeler 
arasında emlak ergisinde çok 
büyük fark olup olmadı ı izlenecek. 
zmir  ntalya gibi illerde takdir 

korni onları belediyelerin gelir 
kapısı olan emlak ergisini ta an 

yatlardan belirlerken  bu konuda 
da assas da ranmaları istenecek. 

ilyonlarca lira kazanan i letme ile 
atanda ın yemeklik domates ekti i 

arazi için ödedi i rakam da aynı 
olmayacak.

2020’YE KADAR HARÇ YOK
Bu arada köylerde tüzel ki ili in 

kaldırılmasıyla mlak ergisi 
Kanunu’na göre alınacak ergi ile 
Belediye Kanunu uyarınca alınması 
gereken ergi  arç e katılım 
paylarının alınması   ralık 

’den  ralık  tari ine 
öteleniyor. 

EMLAK VERGİSİ 7 AYRI 
VERGİYİ ETKİLİYOR

mlak ergileri dört yılda bir 
takdir komisyonları tarafından 
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belirleniyor. ayiç de eri 
etkileyen arsa metrekare de erini 
komisyon belirliyor. Belediyeler 
de bu bedelleri esas alarak emlak 
ergisini ta sil ediyor. mlak 
ergisi de eri   ergi ile tapu 
arcını yakından ilgilendiriyor. 
ünkü bunların belirlenmesinde 

emlak ergisi de eri ba rolü 
oynuyor. lk olarak konut  i  
yeri e araziler üzerinde ödenen 
emlak ergisi bu de ere göre 
belirleniyor. 

mlak ergisinin yüzde ’u 
oranındaki a ınmaz Kültür 

arlıklarının Korunmasına lt 
Katkı ayı da dolaylı olarak emlak 
ergisi de erine endeksli. 

mlak ergisi de erinin yüzde 
’inden az konut e i  yeri kira 

geliri beyan edilemiyor. Kiradan 
kaynaklı gelir ergisi buna göre 
ödeniyor. lındı ından itibaren  
yıl içinde satılan gayrimenkullere 
ili kin de er artı  kazancı 
üzerinden alınan gelir ergisi satı  
bedeli emlak ergisi de erinden 
az olamadı ı için etkileniyor. 

 Ocak  tari inden 
itibaren ru satı alınan in aatlarda 
K  oranı arsa metrekare 
de erine göre belirlendi i için  
emlak ergisi de eri önem ta ıyor. 

ayrimenkulün ölüm e ba ı  
nedeniyle kazanılması alinde 
erilecek eraset e intikal ergisi 

beyannamesinde  emlak ergisi 
de erinden azı gösterilemiyor. 

ayrimenkul satı  bedeli 
emlak ergisi de erinden dü ük 
olamıyor. olayısıyla bu bedelden 
a a ı tapu arcı ödenemiyor.

EMLAK VERGİSİNİN 
YÜZDE 10’U 
ORANINDAKİ 
TAŞINMAZ KÜLTÜR 
VARLIKLARININ 
KORUNMASINA ALT 
KATKI PAYI DOLAYLI 
OLARAK EMLAK 
VERGİSİ DEĞERİNE 
ENDEKSLİDİR

 AK İ  Ö EMELERİ KA IM A IN A

BİNLERCE A A AR

 yılı emlak vergisi için ilk taksit 
ödemeleri art, isan ve ayıs 
aylarında gerçekleşti. Sene içinde iki 
eşit taksit halinde ödenebilen emlak 
vergisinde . taksit ödemeleri ise 

asım ayı itibari ile başlayacak. mlak 
vergisi . taksit ödemeleri  asım a 
kadar devam edecek. erginin Aralık 
ayına sarkması halinde aylık vergi 
cezası uygulanacak.  yılı içinde 
gayrimenkul satın alan kimselerin 
emlak vergisi sorumluluğu  yılında 

başlıyor. mlak vergisi ödemeleri bağlı 
olunan ilçe belediyesinden yapılabildiği 
gibi, tüm belediyeler aracılığı ile de 
yapılabiliyor. ergi ödemesi aynı 
zamanda internet ortamında e belediye 
sistemi ile de ödenebiliyor. Ancak 
günümüzde her belediye e belediye 
sistemini kullanır vaziyette olmadığı 
için, sistemin önceden teyit edilmesi 
gerekiyor. ergi bedeli, taşınmazın 
değeri üzerinden emlak vergisi 
oranlarının hesaplanması ile bulunuyor. 

ek çok belediyenin yetki alanlarındaki mahaller için fahiş 
artışlar yapılması, mükelle erin mahkemelere koşmasına 
neden oldu. u anda bu konuda binlerce dava var. rneğin 
stanbul da sadece eşiktaş elediyesi aleyhine açılan dava 
sayısı ün üzerinde. üzde lere varan artışların 
kabul edilebilir olmadığı nedeniyle karara şerh koyan  
mahalle muhtarından sonra bir şerh de  temsilcisinden 
geldi. ergi artışına dan tepki geldi.  önetim urulu 

aşkan ardımcısı ve S A  enel aşkan ardımcısı 
urat alsın, kendisine emrivaki yapılarak fahiş artışların 

imzalattırılmak istendiğini açıkladı. alsın,  her zaman 
üyelerinin ve vatandaşların yanında yer alan bir kurumdur. 

abul edilebilirlikten uzak bu artışlarla ilgili kurumsal 
davamızı da açacağız. ağdur olanlara hukuki destek 
vereceğiz  şeklinde konuştu.

İTO Yönet m Kurulu 
Ba an Yar mc  

e MÜSİAD Genel 
Ba an Yar mc  

Murat Kal n
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 IL A  MİL AR 
LAR A IRIM

Ba bakanlık ürkiye Yatırım estek e anıtım jansı 
e ünya Yatırım anıtım jansı Birli i Ba kanı 
rda rmut  o u sya e Orta o u gibi alternatif 

bölgelerden yatırım almaya ba ladıklarını açıkladı.

B
a bakanlık ürkiye 
Yatırım estek 
e anıtım jansı 

Y  e ünya 
Yatırım anıtım 

jansı Birli i 
 Ba kanı rda rmut 

nadolu jansı’na açıklamalar yaptı. 
er sektörden yatırım çekmeye 

de am ettiklerini e yatırımların 
önemli bir kısmının ala rupa’dan 
geldi ini aktaran rmut  rupa’dan 
gelen yatırımların genellikle 

nansal  makine  bilim e teknoloji 
alanında oldu unu belirtti.

rmut sözlerine öyle de am 
etti  Orta o u e zak o u 

sya’dan gelen yatırımlar ise 
petrokimya  enerji e gayrimenkul 
alanlarında. macımız 
yatırımlardaki farklıla mayı 
derinle tirmek. ünkü ’deki 
küresel krizden en çok rupa 
etkilendi. o rudan yatırımların 

ço unu rupa’dan aldı ımız için 
de yatırımlarımız etkilenmi ti. Bu 
yüzden ne kadar farklıla tırma 
yapabilirsek er angi bir küresel 
ya da bölgesel krizden etkilenme 
oranımız o kadar dü ük olur.      

YATIRIMCININ GÜVENİ 
SARSILMADI

rmut ayrıca  ürkiye’nin 
’da aldı ı  milyar dolarlık 

yatırımın yüzde ’sinin  emmuz 
ain darbe giri iminden sonra 

gerçekle ti ini  yatırımcıların 
ürkiye’ye gü eninin sarsılmadı ını  
ürkiye’ye yatırımcı ilgisinin de am 

etti ini sözlerine ekledi.
rmut  lke olarak ’den 

bu yana   yılda  milyar yatırım 
aldık. Bu  çok ciddi bir miktar. 

ncak biz bunu içbir zaman yeterli 
bulmadık. olayısıyla amacımız 
yatırımları  özellikle de katma de eri 
yüksek yatırımları ülkemize çekmek. 

Bu yılı geçen seneye göre da a iyi 
kapatmayı ümit ediyoruz. zellikle 
ilk  ayı olmak üzere  zor bir 
yıldı.  de er ne kadar bölgesel 
e global anlamda zor bir yıl olsa da 

bu yılı geçen seneye göre çok da a 
iyi kapatmayı umuyoruz  dedi.     

ürkiye’nin ’den bu yana 
yıllık ortalama  milyar dolar 
yatırım çekti ini ifade eden rmut  
amaçlarının  yılında ula tıkları 

 milyar dolar yatırımı a mak 
oldu unu da açıkladı.

ürkiye’nin yatırımda rupa 
için azgeçilmez oldu unu çünkü 
erimlilik oranlarımızın çok yüksek 

oldu una dikkat çeken 
rmut sözlerini öyle 

sonlandırdı  ynı üretim 
saatinde sa ladı ımız 
üretim kapasitesi e 
kalitesi de yine çok fazla. 

a a önemlisi stratejik 
konumumuz.   saatlik 
uçu  mesafesiyle  
milyar insana e  trilyon 
dolar gayri sa  milli 

asılaya ula abiliyoruz. 
Bölgesel pazarlara 
ula abilme kolaylı ı  
kaliteli insan gücü  üst 
düzey yönetici kalitesi 
e genç nüfusumuz 

bunun sebeplerindendir. 
Bunların epsi bir araya geldi inde 
zaten yatırımın ana unsurlarını 
olu turmu  oluyoruz. olayısıyla 

ürkiye’nin yatırımcıların 
nazarından çıkmayacak bir ülke 
oldu unu söyleyebiliriz.      

Ba a anl  
Tür ye Yat r m 

De te  e Tan t m 
A an  TYDTA  
e Dünya Yat r m 
Tan t m A an  
B rl  A PA  
Ba an  Ar a 

Ermut
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n a a ş 
a n  a an 
eni  nan  

ana a la
er bütçeye göre  nans modelleri sunan 

 rmalar  ara ödemeleri kaldıran  getiri 
garantisi eren  rmalar... epsinin 
amacı tüketicilere cazip ödeme 
imkanları sunmak.
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A
rtan konut 
projelerinin 
rekabeti  nansın 

er zamankinden 
da a fazla 
önem ta ıdı ı 

günümüzde satı ın kapısını açmak 
için farklı nansman modellerinin 
denenmesine yol açtı. on dönemde 
a ırlıkla gözlenen e yeni ödeme 
planlarına dayanan kampanyalarda 
en önemli araç pe inatın teslime 
kadar ertelenmesi eya pe inatın 
yüzde  gibi dü ük oranlara 
çekilmesine dayanıyor. 

irmalar  konut alıcılarına 
sundukları yeni ödeme sistemleriyle 
eski geleneksel modellerin 
yerine adeta nans mü endisli i 
yapıyorlar. Konut alıcılarının en 
çok dikkat etti i ödeme 
modellerine göre  sektör 
oyuncuları tüketicilere 
projeleriyle oldu u 
kadar nans tarafından 
da yakla mak istiyorlar. 

er bütçeye göre nans 
modelleri sunan rmalarla 
birlikte  ara ödemeleri 
kaldıran  getiri garantisi 
eren rmalar tüketicilere 

cazip ödeme imkanları 
sunmak istiyorlar. 

nla malı bankalarla konut 
kredi faizini yüzde ’in altına çeken  
dü ük taksitle e  sa ibi olma imk nı 
sunan rmalar konut alımını 
erteleyenlerin elini kolayla tırmayı 
amaçlıyor. 

Yine bu dönemde kimi irketler  
farklı a antajlar sunan modeller 
üzerine kampanyalar in a ettiler. 

etiri garantisi  kira garantisi gibi 
söylemlere dayanan i te o ilginç 
modellerden bazıları

NUROL GYO’DAN 
N-FİNANCE MODELİ 

urol YO  ürkiye’de ilk kez 
geli tirilen konut nansman modeli 

inance’ı geçti imiz aftalarda 
tanıttı. irket bu modelle  ay 
boyunca aylık  bin ’ye aran 
getiri garantisiyle gayrimenkul 
dönü  sürelerini  yıla kadar 
indiriyor. 

rne in  aylık  
bin  kredi ödemesi 
bulunan konut sa iplerinin 
kredilerinin yarısından 
fazlası urol YO 
tarafından er ko ulda  ay 
boyunca kar ılanıyor.

irketin projelerinden 
urol ark’tan  bir 

daire alındı ında  bin 
 pe inat ödenerek aylık 

ortalama  bin  olan 
kredi taksitleri aylık  bin 

 ’lik inance getirisiyle  
bin  ’ye dü üyor. 

N inance’ın diğer 
projelerdeki aylık getiri 
garantileri şöyle  

• urol ark  için  bin 
   için  bin . 

• urol ife  için  bin  
•  için  bin   için  

bin . 
• urol o er  m2 için  bin 

  m2 için  bin  
 m2 için  bin . 

inance ile urol YO 
projelerinin yanı sıra bu projelerin 
konumlandı ı bölgelerin de 
de erlenmesine katkıda bulunmayı 

ede eyen nansman modeliyle  
gayrimenkullerin de erinde 
kiraya erilmesini e geri dönü  
sürelerinin azaltılmasını amaçlıyor. 

ayrimenkul yatırımlarının satı  
yatlarının artı  ızında kira 

getirilerinin artmamasının en temel 
nedeninin yanlı  yönetilen ikinci el 
piyasası oldu unu belirten urol 

YO Yönetim Kurulu yesi emi  
Kayaalp  Yatırımcılar rekabet 
ortamında aidat baskısı e yatırımın 
bo ta kalma maliyeti endi eleriyle 
satın aldıkları gayrimenkulü emen 
kiraya ermeyi istiyor. Böyle bir 
ortamda de erinin altında kiralama 
kaçınılmaz oluyor. Bu da mü teri 
memnuniyetsizli i e  yıla 
aran geri dönü  sürelerine neden 

oluyor  diye konu tu. 
ayrimenkuller kiraya erilse 

de erilmese de yatırımcıya  ay 
boyunca getiri garantisi erdiklerini 
belirten Kayaalp  böylelikle dü ük 
taksitle gayrimenkul sa ibi olma 
fırsatını olu turduklarını söyledi. 
Yüzde  pe inat ile dairelerin 

emen teslim edildi ini söyleyen 
Kayaalp sözlerine öyle de am 
etti  Yatırımcı seçimini yaptıktan 
sonra sadece yüzde  pe inat ile 
gayrimenkulünü teslim alıyor. 

 yıl sonra ula ılabilecek aylık 
getiriyi ilk günden itibaren urol 

YO  yıl boyunca gayrimenkul 
sa ibine ödüyor.  e  ay sonra 
yüzde .  ara ödemeler yapılıyor. 
Kalan yüzde  ise banka kredisi 
ile ödenebiliyor.  ay boyunca 
erdi imiz getiri garantisi sayesinde 

yatırımcılar  kredilerini ra atlıkla 
ödeyebiliyorlar.  

Nurol GYO 
Yönetim Kurulu 

Üyesi Semih 
Kayaalp

Nurol Park
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DKY İNŞAAT’TAN TERZİ 
USULÜ MODEL: EKOPRATİK 

KY n aat  nadolu 
Yakası’nın cazibe merkezi Kartal’da 

 dönümlük arazi üzerinde 
yükselecek  proje de eri  milyon 
lira olan KY ’da kopratik 
isimli yeni modelini de ayata 
geçirdi. KY  irket bünyesinde 
ki iye özel ödeme planlarının 
anlık olarak azırlanabildi i yeni 
bir ödeme sistemi sunuyor. Bu 
sisteme göre KY  mü terileri 
istedikleri adelerde diledikleri 
pe inat e ara ödeme tutarlarıyla 
kendi ödeme planlarını kendileri 
anlık olarak olu turabilecekler. 

la ılabilir yatlara sa ip KY  
projesi kopratik ile ‘ yatı ekonomik 
ödemesi pratik’ bir ödeme sistemi 
sunuyor.  bin ’den ba layan 

yatlarla satı a sunulan KY 
’da ekopratik ile alımlarda ise 

 aya aran ade ile e  sa ibi olma 
a antajı sunuyor.

KY n aat Yönetim Kurulu 
Ba kanı li umankaya  ‘ekopratik’ 
ile ilgili  nsanları kalıplara 
sokmayan bir model. ileden yardım 
alabilirsin  pe in paran ardır  
bekledi in bir ödeme ardır. epsini 
tıpkı bir terzi usulü i liyoruz. yrıca 
kendi bünyemizde  aya kadar 
adelendirme de yapıyoruz  diye 

konu tu. umankaya  ektör 
dernekleriyle de konu uyoruz. 

epsi benzer eyleri söylüyor. 
Bankaların ret oranı yüzde ’a 
çıkıyor. Bankalar kredi konusunda 
atanda ları çok yoruyor. Biz 
ürkiye ekonomisinin gelecek 

dönemde da a da iyi büyüyece ini 
öngörerek yeni sistemler 
geli tiriyoruz  dedi. 

EMLAK KONUT GYO, BORCUNUN TAMAMINI 
YA DA BİR KISMINI KAPATANA İNDİRİM 
KAMPANYASI BAŞLATTI

MOMENT İSTANBUL’DA 5 
BİN TL KİRA GARANTİSİ 

 Yapı’nın  milyon dolarlık 
yatırımla Kartal’da ayata geçirdi i 

oment stanbul projesinde 
yüzde  pe inat ile e  sa ibi olmak 
mümkün. irketin kampanyasında 
kira garantisi de sunulması dikkat 
çekiyor. Kampanya kapsamında  
aylık  bin ’ye aran  yıl kira 
garantisi sunuluyor. 

DAİRENİN 4’TE 1’İ 
ŞİRKETTEN 

ao lu irketler rubu  
ekmeköy’de ayata geçirdi i 
ekmeköy ark projesinde 

lansmana özel yüzde  indirim 
uyguluyor. ansman dönemi için 
olu turulan nans modeliyle yüzde 

 pe inatın yanı sıra  yüzde  
banka kredisi e  art ayında 
yüzde  ara ödeme planı sunuluyor. 

MOMENT İSTANBUL

EKMEK Y PARK BULVAR LO T

DKY ADA
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KARI GARANTİ EDEN MODEL
‘Kar ırsat odeli’ni olu turan 

kfen n aat  nkara’daki ‘Bul ar 
oft’ projesinde yeni kampanyasını 

ba lattı. roje   ba ına kadar 
yüzde  kar fırsatı sunuyor. nkara 
ncek’te geçen yıl yapımına ba lanan 

Bul ar oft  biti  tari i olan  
ba ına kadar daire sa iplerine yüzde 

’lik kar fırsatı sunuyor. 
kfen n aat Ba kanı elim 

kın  bu modelin sektördeki 
di er rmalar tarafından da 
örnek alındı ını söyleyerek  atil 
döneminin bitmesiyle satı lar 
canlandı. Bu yüzden yeni kampanya 
yaptık. rojede içbir zaman yatlar 
geri gelmeyecek. Böylelikle bizden 
yarın konut alan  bugün alandan 

içbir dönemde da a ucuza daire 
alamayacak  dedi. 

10 BİN TL PEŞİNATLA EV 
SAHİBİ YAPACAK 

ül roje e ata olding 
ortaklı ında ultangazi’de  
milyon lira yatırımla ayata geçen 

empoint projesinde iki ayrı 
kampanyaya ba ladı. Kampanya 
kapsamında   bin lira pe inat 
erildi inde  daire yatının yüzde 

’ine banka kredisi kullandırılıyor. 
Kalan tutar ise teslimatta ödeniyor. 
Bir di er kampanyada ise pe in 
alımlarda yüzde  indirim 
uygulanıyor. roje  ’un ikinci 
yarısı teslim edilecek.

KİRA GETİRİSİ KREDİYİ DEYECEK
ap apı tarafından stanbul artal da hayata geçirilen stmarina projesindeki 

teslime hazır son  konut ve ofiste  kim e kadar geçerli bir kampanya 
düzenledi. ampanyaya göre, yüzde  peşinatın yüzde i peşin, kalan yüzde 

i ise da ödenebiliyor. alan yüzde lik bölüm ise banka kredisine 
dahil oldu. ap olding önetim urulu aşkanı Ziya ılmaz, peşin ödemelerin 
ardından inci aydan sonra başlayacak kredi taksit ödemelerinin ise kira 
getirisiyle ödenebileceğini söyledi. ılmaz, eslim ekiplerini kurduk, ekim sonuna 
doğru konutları teslim etmeye başladık. ampanya sayesinde küçük daireler 
krediyi ödeyebilecek getiri sağlıyor. üyük daireler ise kredinin yarısından 
fazlasını ödeyebiliyor. u dairelerin amorti süresi ise  yıl  dedi. 

VADE ARKS  SE ENEĞİNİ U UN VADEYE YAYANLAR
irketler vadeli satışlarda sıfır faiz uygulamasını bu dönemde uzun vadeye yayma 

yoluna da gidiyor. azılarında  bazılarında ise  aya varan vadelerde sıfır faiz 
uygulanıyor. urtköy de hayata geçirilen ens stanbul projesinde kampanya 
kapsamında  ay vade farksız taksit imkanı sunulurken, ayrıca ara ödemeli, 
düşük peşinatlı esnek ödeme seçeneklerine de yer veriliyor.  stanbul un hızla 
gelişen bölgesi üneşli nin gözde projesi üneşbahçe de yüzde  peşinatla 
şirket bünyesinde  ay vade farksız ödeme kolaylığı sunuluyor.  aşyazıcı rubu 

ncı yılına özel hazırladığı kampanyası ile aşyapıt ragos projesi için  ay 
sıfır faiz kampanyasını hayata geçirdi. Ağustos de teslim edilecek projede 
konut metrekare fiyatları  bin den başlıyor.

TEMPO NT

BULVAR LO T
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Haber YA S A L  D Ü Z E N L E M E

a a a a  
A AN A IN ÜZÜNÜ 
ÜL ÜREN MÜ ELER

Ba bakan Binali Yıldırım  esna ar 
ba ta olmak üzere ürkiye’de birçok 
ki iyi ilgilendiren konularda önemli 
açıklamalar yaptı.

malına göz dikiyor.  liralık yere  lira kıymet 
koyuyor. Burası da  ba ı mı  Buna el attık  yüzde ’den 
fazla artıramayacak  diye konu tu. yrıca kamuda tasarruf 
yapılaca ını belirten Yıldırım  cep telefonu e e  telefonundaki 
ergilerin yüzde ’e dü ürülece ini açıkladı.

ARTIK HER ŞEY ANKARA’YA HAVALE 
EDİLMEYECEK

Ba bakan Yıldırım sözlerine öyle de am etti  nkara’dan 
uzaktan sorunu tarif etmek  çözümü üretmek pek de 
mümkün de il. özüm de yerel olmalı. nümüzdeki günlerde 
alilerimiz  belediye ba kanlarımız bulundukları e rin  

ilçelerin konuları ile çok da a fazla yetki kullanarak gerekli 
çözümleri üretecekler. er eyi nkara’ya a ale etme de ri 
ya a  ya a  ortadan kalkacak.  

ESNAFLARA MÜJDE
sna arla ilgili yeni bir kararı atanda larla payla an 

Ba bakan Yıldırım  Bir ülke büyüyecekse bu ancak e ancak 
bütün toplum kesimlerinin birlikte areket etmesi ile birlikte 
çalı ması ile mümkündür. Burada esnafımızla ilgili özel bir 
paragraf açmak istiyorum. Biz esnafımızı büyüyen  güçlü 

ürkiye’nin bel kemi i olarak görüyoruz.  yılında  yıl 
boyunca bütün esnafa erilen kredi miktarı  milyon lira. 
Bugün  milyara çıkmı . ’den bu yana .  milyon esnaf 
e zanaatkar  milyar lira kredi kullandı. snafa açtı ımız 

kredi bu yıl  milyarı geçti. sna ar 
üretiyor  isti dam sa lıyor. nutulan 
sanatları ya atıyor. Bu yüksek faiz sürekli 
olacak bir ey de il. nemli olan faizlerin 
makul bir se iyeye gelmesi e artık esnafa 
faiz farkı deste ine i tiyaç kalmaması. 

ürkiye’nin büyümesi için buna i tiyaç 
ar. aiz meselesinin ürkiye’nin içinde 

bulundu u ekonomik artlarla orantılı 
olmadı ını söylüyoruz. Büyüme yüzde 

’in üzerinde seyrediyorken  küresel 
e yerel yatırımlar artıyorken faizlerin 

yüksette seyretmesinin ekonomik 
kurallarla iza ı mümkün de ildir. Bu 
konu ükümetimizin . derecede öncelikli 

maddeleri arasında yerini almı tır. Bugün  bin esnafımız 
ucuz krediden kullanma imkanına sa ip. Kredi sınırı ne  

’de  bin lira. imdi  bin lira oldu.  kooperati miz 
kredi alabiliyor. imdi esnaf e sanatkarlarımızın kullanaca ı 
i letme kredisi sınırı  binden  bine çıkarılıyor. 

snafımız i yerini satın almak isterse  bin krediyi  yıl 
ade ile alabilecek  ifadelerini kullandı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİNDE VERGİ İNDİRİMİ 
elefon görü melerindeki ergi indirimi müjdesini de 

payla an Yıldırım öyle konu tu  ep telefonu görü mesinde 
ergi yüzde . imdi . ’e dü ürüyoruz.  telefonunda da 

görü me yüzde . Bunu da yarıya dü ürüyoruz. elefon 
irketleri dü ürmezse biz de onları dü ürürüz. Büyük e irlerde 

köyden ma alleye dönü en yerlerde esnaf mua ı ı ar.

B
a bakan Binali Yıldırım partisinin grup 
toplantısında konu tu e esna arın 
kullanaca ı i letme kredisi sınırının  
binden  bine çıkarılaca ını açıkladı. 

üjdeyi payla an Yıldırım  snaf i  yeri satın 
almak isterse  bin lira krediyi  yıl ade ile alabilecek  
açıklamalarını yaptı.

mlak ergileri ile ilgili düzenleme yapacaklarını da 
aktaran Yıldırım  Bazı belediyeler para bitince atanda ın 
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LLARI BÖLERİZ  AMA 
ÜRKİ E İ BÖL ÜR ME İZ
K arti Yalo a erkez lçe e kilatı Kongresi’ne 

katılan Ba bakan Yıldırım önemli açıklamalar yaptı.

B
a bakan Binali 
Yıldırım  K arti 
Yalo a erkez 
lçe e kilatı’nın 

Kongresi’nde 
yaptı ı konu mada  

lkemizin güneyinde uriye 
e rak udutlarımızda bir er 

ku a ı olu turulmaya çalı ılıyor. 
Bizim karde li imizi  birli imizi  
beraberli imizi bozmaya çalı anlar 
unu iyi bilsin ki  orada bir terör 

de leti kurulmasına bu millet asla 
müsaade etmeyecek  dedi. Ba bakan 
Yıldırım  illete izmet etmeyi 
bize nasip eden e lama amd 
olsun. n alla  nice yıllar da a 
aziz milletimize izmet etmeyi 

e lam nasip eylesin. K arti ile 
birlikte ürkiye bamba ka ürkiye 
oldu. lkemizde birlik beraberlik  
karde lik da a da güçlendi  refa  
da a da arttı. Bir ürkiye’ye 
üç ürkiye kattık. Bütün yollar 
geni ledi. lk günden bu tarafa iç 
bo  durmadan K arti’ye kar ı 
ne kumpaslar kurmaya kalkı tılar. 

amdolsun ki  bütün bu tuzaklar 
ba arısız oldu. Kumpasçılara kar ı 
dimdik durup  milletin akkını 
sa unduk.  yıldır K kadrolar 

cum urba kanlı ı seçimi yüzde 
’nin üzerinde oy aldı ımız 

önemli illerimizden bir tanesi. 
 emmuz’dan bir ey gördük. 
ördü ümüz ey ürkiye artık 

bu kumpaslarla  bu esayetlerle 
yoluna de am edemez. Bir sistem 
de i ikli ine i tiyaç ar. Bunu  

emmuz darbe giri iminde en a ır 
ekilde tecrübe ettik. Bu ükümet 

sistemini de i tirmek  ülkemizin 
gelece i için  onu esayetlerden  
kumpaslardan  engellerden 
korumak için olmazsa olmaz dedik. 

nayasa de i ikli ini yapmaya 
karar erdik.  isan ürkiye’de 
çok önemli tari ti.  isan’da 

 milyon atanda ımız sandı a 
gitti. ürkiye’nin gelece ine karar 
erdi. O referandumda  yıllık 
ükümet sistemini de i tirdik. 
um urba kanlı ı ükümet 

sistemini ep beraber kabul ettik. 
imdi önümüzde önemli bir edef 
ar  .  

 ’da iki tane sına larının 
oldu unu söyleyen Ba bakan 
Yıldırım  Birincisi ’un 

art’ında belediye seçimleri. 
n alla  ilk sına ımızı orada 
erece iz. K arti belediyecili inin 

da a güçlü ekilde de amı için 
gece gündüz çalı aca ız  gayret 
edece iz. Yalo a’da da K 

izmeti tekrar em e rilerimizle 
bulu turaca ız. Ondan  ay sonra 
cum urba kanlı ı seçimi ar. 
Bu seçim önemli seçim. ıtayı 
yükselttik. skiden yüzde ’ye 
gitmeden iktidar olunabiliyordu. 

imdi yüzde ’nin üzerinde. 
n az seçmenlerin yarısının 

deste ini almak zorundayız. ece 
gündüz çalı aca ız. ’da ayrıca 
millet ekili seçimi yapaca ız.  
tane seçimimiz ar. ürkiye’nin 
gelecek  yılını in a edece imiz 
seçimleri gerçekle tirece iz. 

ürkiye’nin  ede erine 
eri mek için bu seçimleri de 
in alla  ba arıyla geçirece imize 
yürekten inanıyorum. Yalo a’da 
kazandı ımız  kazanaca ımız er 
ba arı  K kadroların  kadınların  
gençlerin eseridir. Bunun için sizlere 
çok gü eniyoruz  dedi.

milletimize izmet için gece gündüz 
çalı tı  çalı maya de am ediyor. 
n alla  nice nice destanları bu 

kadrolarla  birlikte yazaca ız  diye 
konu tu.

Ba bakan Yıldırım  yolları 
böldüklerini  ancak ülkeyi 
böldürtmeyeceklerini aktararak  
Bizim ede miz e amacımız  

ülkemizi muasır medeniyetler 
se iyesine çıkarmak. illetimizi  bu 
güzel ülkemizi dünyanın parmakla 
gösterilen ülkeleri arasına sokmak. 

 yıldır bunu yapıyoruz. Yolları 
böldük  ayatları birle tirdik. 
Yolları böldük  do uyu  batıyı  
ülkeyi birle tirdik. Yolları böleriz  
ama erkes iyi bilsin ki  ürkiye’yi 
böldürtmeyiz.  emmuz gecesini 

epimiz ya adık. Orada  milyon 
atanda ımız  cum urba kanımızın 

ça rısıyla meydanlara indi mi  
lçaklara meydanlarda dersini 
erdi mi  alkın gücü  tankın 

gücüne galip geldi o gece  ifadelerini 
kullandı.

İKİ ÖNEMLİ SINAVIMIZ VAR
Ba bakan Yıldırım sözlerini 

öyle sürdürdü  Yüzde  
oranında destek erdiniz. Yalo a  

Haber K İ Y L E KE İ L E E K İ L K N E İ

Kayna : İHA
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Röportaj Y Y NL NL Y

na l  e il  
 v l  va

Mahalle kültürü 
konseptiyle in a 
edilen el stanbul 
sakinlerinden smail 

ngin  ok katlı 
yapılardan ziyade böyle 
ma alle kültürünü 
ya atabilecek  kom uluk 
ili kilerini geli tirecek 
projelerin yapılması çok 
güzel  diyor. 

B
u sayımızda  

mlak Konut 
YO gü encesiyle 

Kayaba ı’nda in a 
edilen el stanbul 
konutlarının 

sakinlerinden mine smail ngin 
çiftinin e ine konuk olduk. a alle 
konsepti tasarımıyla dikkat çeken 
proje  ntaya ntes Y  rup 
imzası ta ıyor.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
smail ngin   stanbul

Kasımpa a do umluyum. 
o du umdan beri de 

stanbul’da ya ıyorum. stanbul 
Büyük e ir Belediyesi kökenliyim. 

um urba kanımızın stanbul 
Büyük e ir Belediye Ba kanlı ı 
dönemindeki eski özel kalemiyim. 
Kendisiyle birlikte stanbul’da 
büyük izmetlerimiz oldu. liyim  

 çocu um ar. 

Evi alım sürecinden biraz 
bahseder misiniz?

smail ngin  Benim kızım u an 
stanbul Büyük e ir Belediyesi’nde 

’ta çalı makta. zel kalem 
biriminde. nceden OK ’nin 
yapmı  oldu u adımköy leri’nde 
oturuyorduk. Kızım üni ersiteyi 
bitirip  ’ta göre e ba layınca 
saba  buradan i e gitmesi çok zor 
oluyordu. O dönem bulundu umuz 
bölgeden ta ınmayı istedi  mlak 
Konut’un Kaya e ir bölgesinde 
yapmı  oldu u e lerden ba setti. 
Biz de ‘bakalım’ dedik. Bilirsiniz  
kurumların e irketlerin nisan e 
mayıs aylarında indirim dönemi 
oluyor. O dönem  e im e kızımla 
Kaya e ir’de konut ara tırmaya 
ba ladık. Bu bölgeye geldik. el 
stanbul e lerini gördük  ismi bile 

kula a o  geldi o an. onra projeyi 
detaylı gezme fırsatımız oldu. 
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Burada bir ma alle a asının 
akim oldu unu gördük. atı  

o sinde y egül isminde çok anım 
bir kızımız ardı. Onunla tanı tık  
bize projenin konseptini anlattı. 
Ondan da etkilendik.  tipinde 
konut almayı planlıyorduk  kule 
bölümündeki e ler bize biraz yüksek 
e metrekare olarak ufak geldi. 
onra u an oturdu umuz daireyi 

gösterdiler  sitedeki di er binalara 
baktı ınızda  daire ar  bizim 
blokta ise  daire me cut. Bir binanın 
ya rusu gibi diyebilirim. im çok 
be endi  e in içini gezdik. onra bu 
konutu almaya karar erdik. Yakla ık 

 buçuk aydır da burada ya ıyoruz.
Evinizin sizi ayrıcalıklı 

hissettiren özellikleri nelerdir?
smail ngin  Kapalı otoparkının 

olması çok güzel  bizim dairemiz 
 cep eye birden bakıyor. em 

caddeye em de site içine. Burada  
etrafınıza baktı ınız zaman 

um urba kanımın da zamanında 
dü ündü ü e benimsedi i e  
tipleri ar. Kom ular yan yana  
tam bir ma alle a ası akim. 

ok katlı yapılardan ziyade böyle 
ma alle kültürünü ya atabilecek  
kom uluk ili kilerini çok da a sıkı 
fıkı yapabilecek projelerin yapılması 
çok güzel bir ey. addelerde korna 
sesi duymaktansa  burada çocukların 
cı ıl cı ıl sesini duymak da a 
güzel. Bunların dı ında  burada er 
dairenin kendine özel bir deposu ar. 

mlak Konut burada insanların da a 
modern e güzel ya ayabilecekleri 
bir alan sunmu . Ben banka kredisi 
kullanmadım  mlak Konut 
sayesinde   senede sıfır faizli taksit 
imkanıyla e  sa ibi oldum. Bu da 
bizim için bir a antaj oldu. ebep 
olanlardan lla  razı olsun. 

Evinizin konut tipi ve 
metrekaresi nedir?

smail ngin  imiz . 
Brüt  net  metrekare. eni  
bir salonumuz ar  yakla ık ’er 
metrekare olmak üzere  adet de 
odamız me cut.

Sitenizin güvenliği nasıl 
sağlanıyor?

smail ngin  itemizin gü enli i 
özel bir irket tarafından sa lanıyor. 

iri  e çıkı larımızda kontrol 
noktaları ar. ite giri inde e bina 
içlerinde kamera sistemi kurulu. 
Burada güzel e seçkin aileler ar. 

er angi bir problem ya amadık 
bugüne kadar.

omşuluk ilişkileriniz nasıl?
smail ngin  Burada yeni bir 

yapılanma oldu u için  kom uluk 
ili kilerimiz da a yeni yeni 
ba lıyor. Bizim blo umuzda  
daire dolu  kalan ikisi bo . e cut 
kom ularımızla tanı tık  çok 
müte azi e sıcak kanlı insanlar. 

ayet memnunuz. 
Toplu taşıma kullanıyor 

musunuz? Bölgeye ulaşımda 
herhangi bir problem var mı?

smail ngin  et kullanıyoruz. 
Otobüslerin sefer aralıklarının 
biraz da a sıkla tırılması lazım. 

ünkü saba  i e gidenler ar  
okula gidenler ar. Bazen burada 
 saat otobüs bekledikleri oluyor. 

Bizim de kızımız Ba cılar’da okula 
gidiyor  onun da okula ula ım için 
birkaç esait de i tirmesi gerekiyor. 
Kom ularımız da seferlerin 
arttırılması gerekti ini dü ünüyor. 

e am eden metro projeleri ar  
umarız yakın zamanda biter. O 
projeler bitti inde eminiz ki bu 
problemler de ortadan kalkacak.

airenizin ısınma sistemi 
nedir?

smail ngin  Burası merkezi 
sistemle ısınıyor ama enüz burada 
kı  me simini geçirmedi imiz için 
ısınma yeterli mi de il mi onunla 
ilgili bir yorum yapamıyorum. 

airelerimizde aynı zamanda klima 
da me cut. imdilik klima bizim için 
yeterli oluyor. 

Eklemek istedikleriniz
smail ngin  önül ister 

ki  da a uygun yatlı e ler 
olsun. erkes e  sa ibi olsun. 

emleketimizde böyle imkanlara 
sa ip olamayan insanlarımız ar  
temennimiz uygun ödeme planı olan 
konut projelerinin da a fazla olması. 

Bir de bu tarz projelerde 
oturan insanların biraz da a 
kuralcı e apartman kültürüne 

akim olması lazım. Bakıyoruz 
bazı noktalarımızda eksiklerimiz 
ar  epimizin ar. Ba çeyi  

peyzajı kullanmayı bilemiyoruz. 
erdi enden nasıl çıkaca ımızı 

bilemiyoruz. sansörden nasıl geçi  
sa layaca ımızı bilmiyoruz  or 
kullanıyoruz. ilelerin bu anlamda 
biraz da a bilinçlenmesi gerekiyor. 
Bu konutlar bir izmet olarak 
bizlere sunuluyor  epimizin bu 

izmetlere sa ip çıkması gerekiyor. 
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Haber N L İ

a ş i a la n a en  
a ş an i ille e l
E LÜL  A IN A EN İ  K NU  A I IN A BANK A KRE İ İ  KULL AN IM RAN I  AR I

T
ürkiye genelinde 
68 ili kapsayan 
‘REIDIN Emlak 

ndeksi’ ylül ayı 
sonuçlarına göre 
konut yatlarında  

bir önceki aya göre yüzde .  
oranında artı  ya andı. ylül ayında 
metrekare ba ına konut satı  

yatlarının en fazla yükseldi i e ir 
ise yüzde . ’lik oranla Bursa oldu. 

REIDIN-GYODER Yeni Konut 
iyat ndeksi’nde  ylül ayında bir 

önceki aya göre yüzde .  oranında 
artı  gerçekle irken  geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde .  e 
endeksin ba langıç dönemi olan 

 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 
 oranında artı  ya andı. 

ylül ayında stanbul sya 
Yakası’nda yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde .  oranında  
stanbul rupa yakasında yer 

alan markalı konut projelerinde 
yüzde .  oranında yat artı ı 
oldu. ndeksin ba langıç dönemine 
göre ise stanbul sya yakasındaki 
projeler rupa yakasına kıyasla .  
puan fazla artı  gösterdi.

ylül ayında yeni konut 
satı larında pe inat kullanım oranı 

ustos ayına göre  puan artarak 
yüzde  senet kullanım oranı da 

 puan gerileyerek yüzde  olarak 

gerçekle ti. Banka kredisi kullanım 
oranı ise  puan artarak yüzde ’a 
çıktı. 

ylül ayında satı ı 
gerçekle tirilen konutların yüzde 

’u bitmi  yüzde ’i ise bitmemi  
konut stoklarından olu tu. ylül ayı 
stok erime ızı de erlendirildi inde  
adet bazlı yüzde .  metrekare bazlı 
ise yüzde .  oranında gerçekle ti. 

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut 
iyat ndeksi’  yılı ylül ayı 

sonuçlarını de erlendiren YO  
Ba kanı oç. r. eyzulla  Yetgin  

arkalı konut projelerinden 
konut satın alan tüketiciler  son 
aylarda pe inat  senet e banka 
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kredisi seçeneklerinden 
en fazla senet kullanımını 
terci  etti. ncak son 

 ayın ortalamasına 
baktı ımızda  yüzde  olan 
senet kullanım oranının 

ylül ayında yüzde ’ye 
gerilemesi e son  aylık 
ortalaması yüzde  olan 
banka kredisi kullanım 
oranının da yüzde ’a 
yükselmesi ile oranların yer 
de i tirdi ini  dolayısıyla tüketicinin 
yeniden bankalara yöneldi ini 
görüyoruz  ifadelerini kullandı.

MARKALI KONUTLARIN 
YÜZDE 3’Ü YABANCILARA 
SATILDI

Bir önceki aya göre   konut 
tipi satı ının yüzde .  oranında 
arttı ı ylül ayında   konut 
tipinde yüzde .   konut 
tipinde yüzde .  oranında 
artı   konut tipinde ise yüzde 

.  oranında azalma ya andı. 
 metrekare büyüklü e sa ip 

konutlarda yüzde .  oranında 
artı  ya anan ylül ayında  

 metrekare büyüklü e sa ip 
konutlarda yüzde .  oranında  

 metrekare büyüklü e 
sa ip konutlarda yüzde .  

 metrekare büyüklü e sa ip 
konutlarda yüzde .  artı   

metrekare e da a büyük 
alana sa ip konutlarda ise 
yüzde .  oranında azalma 
görüldü. 

arkalı konut 
projelerinde gerçekle tirilen 
satı ların yüzde ’lük 
oranı yabancı yatırımcılara 
yapıldı. erci  noktasında 
a ırlıklı olarak  
özellikteki konutların öne 
çıktı ı gözlendi. on  aylık 

ortalamanın yüzde  oldu u yabancı 
yatırımcılara satı lar  isan e 

ayıs’ta yüzde  aziran’da yüzde 
 emmuz’da yüzde  ustos’ta ise 

yüzde  olarak gerçekle mi ti. 
ürkiye atılık Konut iyat 

ndeksi sonuçlarına göre  ylül 
ayında  bir önceki aya göre yüzde 

.  oranında e geçen yılın aynı 
dönemine göre ise yüzde .  
oranında artı  gerçekle ti.

ylül ayında metrekare ba ına 
konut satı  yatları yüzde .  
oranında artan Bursa  yatların 
en çok yükseldi i e ir oldu. 

ynı dönem içerisinde konut 
satı  yatlarının en çok azaldı ı 
e ir ise yüzde .   oranı ile 

Osmaniye oldu. Yıllık artı  oranları 
de erlendirildi inde  ylül ayında 
satılık konut yatlarının en 
çok yükseldi i ilk  il  Balıkesir 

.  Bursa .  dirne 

.  Ordu .  ksaray 

.  oldu. 
ürkiye Kiralık Konut iyat 

ndeksi’nde ise bir önceki aya 
göre yüzde .  e geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde .  oranında 
artı  gerçekle ti. etrekare ba ına 
konut kira de erleri yüzde .  
oranında artan Bursa  ylül ayında 
kiraların en çok yükseldi i e ir 
oldu. ynı dönem içerisinde konut 
kira de erlerinin en çok azaldı ı 
e ir ise yüzde ’lik oranla ak 

oldu. 

YILLIK BAZDA KİRA 
ARTIŞINDA İLK SIRA 
AYDIN’IN

Kiralık konut yatlarının yıllık 
bazda en çok yükseldi i  e ir ise 
sırasıyla  ydın .  Yozgat 

.  Balıkesir .  
Kırklareli .  ekirda  

.  oldu. 
mortisman süresi bakımından  

satın alınan e lerin kiraya 
erildi inde alı  yatını en kısa 

sürede kar ılayabildi i illerin 
ba ında  ylül ayı itibarıyla 

ydın  an e Bilecik geldi. Kira 
de erinin konutun satı  yatına 
bölünmesiyle esaplanan yıllık 
brüt kira getiri oranları  ylül 
ayında en yüksek ydın  an e 
Bilecik’te ölçüldü. 

GYODER Ba an  
Doç. Dr. Feyzullah 

Yet n

Bursa

BilecikVan
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ÜRKİ E NİN 
K NU  A I LARI AR I

ürkiye statistik Kurumu  yılı ylül ayı konut satı  istatistiklerini açıkladı.

T
ürkiye statistik 
Kurumu K  
erilerine göre  
ürkiye genelinde 

konut satı ları  
ylül ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
 oranında artarak   oldu. 

Konut satı larında  stanbul 
 bin  konut satı ı e yüzde 

 ile en yüksek paya sa ip oldu. 
atı  sayılarına göre stanbul’u   

bin  konut satı ı e yüzde  
pay ile nkara   konut satı ı 
e yüzde  pay ile zmir izledi. 

Konut satı  sayısının dü ük oldu u 
iller sırasıyla  konut ile ırnak  

 konut ile rda an e  konut 
ile akkari oldu. ürkiye genelinde 
ipotekli konut satı ları bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde  
oranında azalı  göstererek  bin  
oldu. oplam konut satı ları içinde 
ipotekli satı ların payı yüzde  
olarak gerçekle ti. potekli satı larda 
stanbul  bin  konut satı ı e 

yüzde  pay ile ilk sırayı aldı. oplam 
konut satı ları içerisinde ipotekli satı  
payının en yüksek oldu u il ise yüzde 

 ile rda an oldu.

i er konut satı ları ürkiye 
genelinde bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde  oranında 
artarak  bin  oldu. i er 
konut satı larında stanbul  bin 

 konut satı ı e yüzde  pay 
ile ilk sıraya yerle ti. stanbul’daki 
toplam konut satı ları içinde di er 
satı ların payı yüzde  oldu. 

nkara  bin  di er konut satı ı 
ile ikinci sırada yer aldı. nkara’yı 

 bin  konut satı ı ile zmir 
izledi. i er konut satı ının en 
az oldu u il  konut ile rda an 
oldu.
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ürkiye genelinde ilk defa satılan konut 
sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

 artarak  bin  oldu. oplam konut 
satı ları içinde ilk satı ın payı yüzde  
oldu. lk satı larda stanbul   konut 
satı ı e yüzde  ile en yüksek paya sa ip 
olurken  stanbul’u  bin  konut satı ı 
ile nkara e  bin  konut satı ı ile zmir 
izledi.

ürkiye genelinde ikinci el konut satı ları 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde  
artı  göstererek  bin  oldu. kinci el 
konut satı larında da stanbul  bin  
konut satı ı e yüzde  pay ile ilk sıraya 
yerle ti. stanbul’daki toplam konut satı ları 
içinde ikinci el satı ların payı yüzde  
oldu. nkara  bin  konut satı ı ile ikinci 
sırada yer aldı. nkara’yı  bin  konut 
satı ı ile zmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satı ları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde  
artarak  bin  oldu. Yabancılara yapılan 
konut satı larında  ylül ’de ilk sırayı 

 konut satı ı ile stanbul aldı. stanbul 
ilini sırasıyla  konut satı ı ile ntalya  

 konut satı ı ile ydın  Bursa e rabzon 
izledi.

ÜLKELERE GÖRE EN ÇOK SATIŞ 
IRAK VATANDAŞLARINA 

ylül ayında rak atanda ları 
ürkiye’den  konut satın aldı. rak’ı 

sırasıyla   konut ile uudi rabistan  
 konut ile Ku eyt   konut ile usya 

ederasyonu e  konut ile ngiltere izledi.

K NU  A I  A ILARI  

A I  EKLİNE ÖRE K NU  A I I  E LÜL 

A I  URUMUNA ÖRE K NU  A I I  E LÜL  
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S KT  T S   AAT  AT O A  T K   D D D

HASANOĞLU İNŞAAT 
YÖNETİM KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI HALUK 
HASANOĞLU

ektörel büyümenin 
bir göstergesi

K erilerini 
de erlendiren 

asano lu n aat 
Yönetim Kurulu 
Ba kan Yardımcısı 

aluk asano lu  
ürkiye genelinde 

konut satı ları  
ylül ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
 oranında artarak  bin  

olması sektör açısından güzel bir 
geli me. Konut satı  rakamlarının 
bir önceki yıla göre yüzde ’e yakın 
yüksek bir oranda artması sektörel 
büyümenin bir göstergesidir. 
Kampanyalar de am ettikçe konut 
satı ları da a da ızlanacak  diye 
konu tu.

ÖZYURTLAR HOLDİNG 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
TAMER ÖZYURT

Bu sonuç sürpriz 
olmadı

K sonuçları 
akkında konu an 
zyurtlar olding 

Yönetim Kurulu 
Ba kanı amer 

zyurt  ylül 
ayı konut satı  
rakamlarına 
baktı ımızda 

ürkiye genelinde konut satı larının 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde  oranında artarak  
bin  oldu unu görüyoruz. Bu  
bekledi imiz bir sonuç... aksitlerin 

 yılına ertelenmesini esas alan 
e eylül ayı itibarıyla ba latılan 

‘konutta üçüncü seferberlik 
kampanyası’nın da etkisiyle satı ların 
önümüzdeki dönemde da a fazla 
artı  gösterece ini öngörüyoruz. 
Konut  er zaman da a fazla getirisi 
olan gü enli bir limandır. Bunu bilen 
yatırımcı günlük areketlenmelerin 
sonuçlarına göre de il  konutun 
gü enli liman oldu u bilinciyle 
yatırımını sürdürüyor. Bu nedenle 
bu i menin önümüzdeki aylarda 
da büyüyerek de am etmesini 
bekliyoruz  açıklamalarını yaptı.

CİHAN İNŞAAT YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI ERTUĞRUL 
YAVUZ PALA

e let deste inin 
de am etmesi önemli

akamlar se indirici 
diyen i an n aat 
Yönetim Kurulu 
Ba kanı rtu rul 
Ya uz ala sözlerine 
öyle de am etti  

K rakamları 
bize ekonominin 
lokomoti  olan 

in aat sektörünün  bu yıl sonuna 
kadar büyümesini sürdürece ini 
gösteriyor. zellikle büyük 
e irlerde konut sektörünün 

canlılı ını korudu unu  yatırımların 
ız kesmedi ini istatistiksel 
erilerde de görüyoruz. Yaz 

aylarında me simsel nedenlerden 
ötürü ya anan satı taki dü ü  eylül 
ayında okulların da ba lamasıyla 
yükseli e geçti. kim e kasım 
aylarında da konut satı ları 
artan bir gra k gösterecektir. n 
gü enilir e ciddi prim getirisine 
sa ip olan gayrimenkul  yine en iyi 
yatırım aracı olacak. te yandan  
yatırımların ız kesmemesi için 
ekonominin lokomoti  olan in aat 
sektörünün de let tarafından 
desteklenmeye de am edilmesi 
büyük önem ta ıyor.

İNSAY YAPI YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI İHSAN 
ÇULHALIK

ektör kendini buldu
nsay Yapı Yönetim 

Kurulu Ba kanı 
san ul alık 

rakamlar akkında 
u ifadeleri kullandı  

ylül ayında 
konut satı larının 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 

 ‘lik artı la  bin  adede 
yükselmi  olması  sektörün kendini 
buldu unun göstergesi. eçti imiz 
aylarda ya anan geçici durgunlu un 
a ıldı ını görmek bizlere moral 
eriyor. ’nin sektör açısından 

ba arıyla tamamlanaca ını 
ra atlıkla söyleyebiliriz. Konut 
yatırımının gü enli bir yatırım 
aracı olmasının yanında  de letin 
sektöre erdi i deste in de bu 
sonuçların ortayla çıkmasındaki 
etkisi çok büyük. Yabancılara 
yapılan konut satı larının bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

 oranında artarak  bin 
’ya yükselmesi sektöre yabancı 

ilgisinin de sürdü ünü gösteriyor. 
Bu deste in de am etmesi alinde 
yerli e yabancı yatırımcı açısından  
sektörün artarak de am edece ini 
söyleyebiliriz.

DAĞ MÜHENDİSLİK 
YÖNETİM KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI DOĞAN DAĞ

ektör  büyümesini 
sürdürecek

a  ü endislik 
Yönetim Kurulu 
Ba kan Yardımcısı 

o an a  Konut 
satı  rakamlarının 
bir önceki yılın 
aynı ayına göre 

Konut artışı için ne dediler
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yüzde .  oranda artmasının 
sektördeki büyüme i mesinin en 
önemli göstergesi oldu unu belirtti. 

u anda sektörde de am eden 
kampanyaların satı ları da olumlu 
yönde etkiledi ine i aret eden a  

ektör  önümüzdeki kasım ayı 
içerisinde büyümesini sürdürecek  
açıklamalarını yaptı.

BABACAN HOLDİNG 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
İBRAHİM BABACAN 

ektör desteklenmeye 
de am edilmeli 

Babacan olding 
Yönetim Kurulu 
Ba kanı bra im 
Babacan yaptı ı 
de erlendirmede 
öyle konu tu  
n aat sektörü 

ekonominin 
lokomoti  olma 

özelli ini koruyor. K’in 
son açıkladı ı eriler de konut 
satı larındaki canlılı ın de am 
etti ine i aret ederek  aslında bir 
anlamda ürkiye’nin büyüme 
i mesindeki areketlili in de de am 
etti ini gösteriyor. Yatırımların ız 
kesmeden de am etmesi için sektör 
temsilcileri olarak bizler üstümüze 
dü en göre leri yerine getirerek 

konut sa ibi olmayı kolayla tırmak 
adına konut kampanyalarına destek 
eriyoruz. eçen yıldan beri alınan 

tedbirlerle kendine ba lı ’den 
fazla alt sektörün üretti i mal e 

izmete talep olu turan in aat 
sektörünün ükümetimiz tarafından 
desteklenmeye de am edilmesi 
gerekti ine inanıyorum. Bildi iniz 
gibi konut K  oranlarının yüzde 

 den yüzde  oranına geçici 
dü ürülmesi e bunun eylül ayında 
son bulmu  olması önümüzdeki 
günlerde sektörümüzü olumsuz 
etkileyecektir. ö izin e faiz 
oranlarının artı ı ile tüketicinin 
konut alımına uzakla tı ı 
bugünlerde K  oranında 
bir düzenlemeye gidilmesinin 
sektörümüz için ayırlı olaca ını 
dü ünüyorum

216 YAPI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI BİLENT DÜNDAR 

Konut alacaklar bu 
dönemi kaçırmamalı

 Yapı Yönetim 
Kurulu Ba kanı 
Bilent ündar yaptı ı 
de erlendirmede  
Yaz me simine denk 

gelen bayramlar  
tatil dönemi 
e uluslararası 

arenadaki geli melere ba lı olarak 
sakin seyreden gayrimenkul 
sektörünün eylülde büyük bir 
sıçrama ya adı ını görüyoruz. 
Yeni lansman e kampanyaların 
art arda geldi i eylül ayında konut 
satı larında artı ı görüyoruz. 

 sonunda da em satı larda 
em ru satlarda rekor denecek 

rakamlar beklemek ayal 
olmayacaktır. Konut sektörü 
da a uzun yıllar üretmeye e 
isti dam sa lamaya de am 
edecektir. emir e çimento gibi 
in aat maliyetlerini etkileyen 

yat artı ları konut yatlarına 
zam olarak yansıyacaktır. O 
nedenle konut almak isteyenlere 
bir an önce arekete geçmelerini 
öneririm. Konut alacaklar bu 
dönemi kaçırmamalı  ifadelerini 
kullandı.

YABANCILARA 
YAPILAN KONUT 
SATIŞLARI BİR 
ÖNCEKİ YILIN 
AYNI AYINA GÖRE 
YÜZDE 75,2 
ARTARAK 2 BİN 
236 OLDU. 
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İN AA  EK ÖRÜ 
ANALİZİN EN 
ÇAR ICI NUÇLAR

konomi Bakanlı ı 
verilerine göre, 2016 
yılının ilk  ayında 
yurt dı ında .  milyar 

B  doları de erinde 
65 yeni proje, 2017 
yılının aynı döneminde 
ise .  milyar B  
doları tutarında  
yeni proje üstlenildi i 
kaydedildi. 

T
ürkiye Müteahhitler 
Birli i B  
in aat sektörü e 
ekonomi çevreleri 
tarafından ilgiyle 
takip edilen  

yılı . çeyrek ekonomik e sektörel 
analizini yayımladı. ‘ konomik 

eli me e iyasi orunlar 
arkacında’  ba lıklı kim  

analizinde  Küresel ekonomi son 
birkaç yıldır para politikalarıyla 
desteklenen ızlı büyüme ile 
jeopolitik risklerin baskısı altında 
kalan bir sarkaçta gidip gelmektedir. 
Küresel büyüme bir yandan yüzde 

.  ile  yılından bu yana en 

yüksek se iyeye çıkarken  artan 
siyasi riskler e belirsizlik unsurları  
küresel akti itenin sürdürülebilir 
e istikrarlı bir büyüme patikasında 

patinaj yapmasına yol açmaktadır  
ifadelerine yer erildi.

enel konjonktürden e özellikle 
ana pazarlardaki geli melerden 
en a ır etkilenen sektörlerden 
birisi olan yurt dı ı mütea itlik 
sektörünün   yılı ylül sonu 
itibarıyla  yılının aynı dönemine 
kıyasla göreli iyile me sa landı ı 
urgulandı. konomi Bakanlı ı 
erilerine göre   yılının ilk  

ayında yurt dı ında .  milyar B  
doları de erinde  yeni proje   
yılının aynı döneminde ise .  milyar 

B  doları tutarında  yeni proje 
üstlenildi i kaydedildi.

TMB EKİM 2017 
RAPORUNDA GENEL 
EKONOMİ VE SEKTÖRE 
İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN 
BAŞLIKLAR 

konomide canlanma  ürkiye 
ekonomisine ili kin açıklanmakta 
olan eriler  ekonomik akti itede 
büyük oranda canlanma oldu unu 
göstermektedir.  ilk yarıyıl 
büyüme erileri beklenen düzeyin 
oldukça üzerinde bir ekonomik 
performansa i aret etmi  uzun 
süredir iç talep e tüketim a ırlıklı 
büyüyen ekonomiye yılın ilk 
yarısında net i racat e yatırım 
kalemlerinin katkı sa laması 
ayrıca pozitif bir geli me olarak 
de erlendirilmi tir. 

atırım ortamının 
iyileştirilmesi  Kısa adeli 
sermaye areketleri dı ında  
uzun adeli do rudan yatırımı 
arttıracak  bir ba ka deyi le üretim  
i racat  isti dam açısından da 
ekonomiyi destekleyecek bir 
ortamın sa lanması adına  yatırım 
ortamının iyile tirilmesi gerekti i 
dile getirilmektedir. Belirsizliklerin 
böylesi yüksek oldu u bir dönemde  
ülkenin kalkınma potansiyelini 
iyile tirmek  ekonomik büyümeyi 
sürdürülebilir kılmak üzere 
atılacak etkin adımlar ayati önem 
ta ımaktadır. 
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 TÜRKİYE’DE TOPLAM 
İNŞAAT SEKTÖRÜ 
ÜRETİMİNİN 
YARISINDAN FAZLASINI 
OLUŞTURAN KONUT 
ÜRETİMİNDE İVME 
GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE 
HIZLANDI.

İnşaatta hızlı büyüme eğilimi  
 yılında in aat sektörü yeniden 

ızlı büyüme e ilimini yakalamı tır. 
K’in büyüme erilerinde 

yaptı ı re izyon do rultusunda  
 yılı bütününde Y  yüzde 

.  oranında büyüme gösterirken 
in aat sektöründe büyüme yüzde 

.  olarak ölçülmü tür.  yılının 
ilk çeyre inde Y  büyümesi 
yüzde .  in aat sektörü büyümesi 
yüzde  olmu tur. Yılın ikinci 
çeyre inde ise ürkiye ekonomisi 
yüzde .  oranında büyürken  
in aat sektörünün yüzde .  
oranında büyüme gösterdi i 
açıklanmı tır. Böylece  yılının 
ilk yarısında genel ekonomi yüzde 

.  in aat sektörü yüzde .  büyüme 
sergilemi tir. 

Altyapı projeleri için risk 
unsurları artıyor  nümüzdeki 
dönemde de kamu yatırımları ile 
kentsel dönü üm sürecinin in aat 
sektöründe büyüme i mesini 
desteklemeye de am edece i 
öngörülmektedir. i er yandan  
yüksek nansman gereksinimi 
bulunan altyapı projelerinin 
seyri açısından piyasa ko ulları 
önem ta ımakta  küresel likidite 
ko ullarında önümüzdeki dönem 
için öngörülen daralmalar  
jeopolitik risklerde artı  e ilimi  
dö iz kurlarının yüksek seyri 
e faiz tarafındaki geli meler 

in aat yatırımları üzerindeki risk 
unsurlarını arttırmaktadır. 

İnşaat genel ekonomik 
performansın üzerinde  

ektöre ili kin yatırım fırsatları 
e nansman riskleri birlikte 

de erlendirildi inde  in aat 
sektöründeki büyümenin 
önümüzdeki dönemde genel 
ekonomik performansın 
üzerinde seyretmeyi sürdürmesi 
beklenmektedir. 

onutta ivme hızlandı  
ürkiye’de toplam in aat sektörü 

üretiminin yarısından fazlasını 
olu turan konut üretiminde i me 
geçti imiz dönemde ızlanmı  
bina in aatı alt segmentinin 
toplam in aat faaliyetlerindeki 
payı artmı tır. ızlı kentle me 

paralelinde yeni yerle im alanlarının 
geli mesi e kentsel dönü üm gibi 
etki alanı oldukça geni  projeler  
konut segmentinde faaliyetin önemli 
oranda artmasına sebep olmu tur. 

Tapu harcı indirimi sıçrama 
getirdi  eçti imiz dönemde  alınan 
tedbirlerin de etkisiyle toplam 
satı lar yılın ilk dokuz ay toplamında 
yıllık bazda yüzde .  oranında 
artmı tır. zellikle ylül ayında 
yıllık bazda yüzde  artı la sıçrama 
yapan e  bine ula an satı larda 
esas etmenin  art ayında yürürlü e 
giren e  ylül tari inde sona 
eren tapu arcı indirimi oldu u 
ifade edilmektedir. 

üzde   devam etmeli  
e cut ekonomik konjonktür  

gayrimenkul stoku ve ekonomik 
beklentiler dikkate alındı ında  
yüzde  K  oranı uygulamasına en 
azından altı ay de am edilmesinin 
konut stokunun eritilmesi 
açısından büyük önem ta ıdı ı 
de erlendirilmektedir. 

5  milyar dolarlık proje  Türk 
mütea itlik rmalarınca ’den 

 ylül sonuna kadar  ülkede 
üstlenilen  projenin toplam 
bedeli  milyar B  dolarına 
ula mı tır. Yurtdı ı mütea itlik 

izmetlerinin ba ladı ı tari ten bu 
yana üstlenilen projelerin ülkelere 
göre da ılımında ilk  ülke usya 

.  ürkmenistan .  
ibya .  rak .  e 

Kazakistan .  olmu tur.
Enerji fiyatlarındaki artış 

olumlu yansıyabilir  nümüzdeki 
dönemde  belirli düzeyde artı  
i mesi kazanan enerji yatları  

uudi rabistan  ezayir  

ürkmenistan gibi  ürk yurtdı ı 
müteahhitlik hizmetlerinin 
referanslarının son derece güçlü 
oldu u pazarlarda yatırım ortamına 
e nansman ko ullarına olumlu 

yansıyabilecektir. 
’dan da a iyi  usya ile 

ili kilerde kademeli normalle me 
ile a raaltı frika’nın ba ta oldu u 
potansiyel pazarlardaki fırsatlar da 
de erlendirildi inde  önümüzdeki 
dönemin  yurtdı ı mütea itlik 

izmetlerinin geli imi açısından 
son  yıllık dönemde kazanılmı  
i menin maalesef kaybedildi i bir yıl 
olan ’dan da a olumlu olaca ı 
umulmaktadır. 
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TEB’ten ekonomiye 
60 milyar TL destek

B’in aktif büyüklü ü  milyar  olurken  kredi yoluyla 
ekonomiye erdi i destek  milyar ’yi a tı.

T
ürk konomi 
Bankası’nın B  aktif 
toplamı  milyar ’ye 
ula ırken  net k rı 

 milyon  olarak 
gerçekle ti. B’in ekonomiye e 
mü terilerine sa ladı ı deste in en 

önemli göstergesi olan krediler  
yılının üçüncü çeyre inde toplam 
akti erinin yüzde ’ini olu turdu. 

oplam  milyar ’lik kredilerin 
yarıya yakını ürkiye ekonomisinin 
lokomoti  KOB ’lere kullandırıldı. 

 yılında . yılını kutlayan B  

ekonomiye erdi i deste ini böylece 
göstermi  oldu. isk yönetimine e 
aktif kalitesine öncelik eren B’in 

 yılının üçüncü çeyre inde 
takipteki kredilerinin oranı yüzde 

 se iyesinde gerçekle ti. ynı 
dönemde toplam me duat ise yüzde 
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 oranında artarak  milyar 
’ye ula tı. stikrarlı büyümesini 

sürdüren B’in özkaynakları 
yüzde  oranında artarak  
milyar ’ye ula ırken  sermaye 
yeterlilik rasyosu ise edef rasyo 
olan yüzde ’nin oldukça üstünde 
yüzde  olarak gerçekle ti.

B   ylül  tari inde 
 milyon a ro e  milyon 

dolar olmak üzere  gün 
adeli  milyon dolar tutarında 
 yıl  gün adeli olmak 

üzere sendikasyon kredisi 
sa lanması amacıyla  bankanın 
katılımıyla kredi sözle mesi 
imzaladı. endikasyon kredisi ile 
bir önceki yıl alınan kredi tutarı 
kar ıla tırıldı ında yüzde  
oranında yenilenme sa lanırken  
yine bu kredide yatırımcıların 
gü enini teyit edecek ekilde ilk 
defa  yıl  ay adeli dilim eklendi. 

endikasyon kredisinin  
gün adeli kısmı için faiz maliyeti 
sırasıyla uribor artı yüzde  
e ibor artı yüzde  olarak 

gerçekle ti. enel dı  ticaretin 
nansmanı amaçlı kullanılacak 

olan  yıl  gün adeli kredinin 
toplam maliyeti BO  artı 
yüzde ’dır. ürkiye’nin global 
markalarının dünya piyasalarında 
da a etkin olabilmesi e bu 
amaçla  i racatın nansmanında 
kullanılacak olan sendikasyon 

kredisi  yatırımcıların ürkiye’deki 
temel ekonomik göstergelerin e 
bankacılık sektörünün sa lamlı ına 
e olan inancını bir kez da a teyit 

etmi  oldu.
ustos ayı sonunda erkez 

Bankası’nın i racatçılara yönelik 
reeskont kredilerini ticari bankalar 
aracılı ıyla yeniden kullandırma 
kararı almasının ardından  ylül 
ba ında B bu ürünü i racatçı 
mü terilerine kullandırmaya 
ba ladı. erkez Bankası’nın ticari 
bankalara tanıdı ı limitlerin en 
üst se iyede kullanılmasıyla B 
mü terilerine uygun maliyetli 

nansman imk nları sa lamaya 
de am ediyor.

2,5 MİLYON TL’LİK FON 
DESTEĞİ

B K’ın enç iri im 
Bi  rogramı kapsamında 

 akredite kurulu  arasında yer 
alan tek özel kurum olarak iki 
yıldır giri imcilerin ba urularını 
kabul eden B  açıklanan ibe 
destek sonuçlarıyla bir ba arı 
elde etti.  yılı ba uruları 

ustos ayında belli olan proje 
kapsamında  adet ba uru 
alan B  iri im Bankacılı ı çatısı 
altındaki tecrübeli danı man e 
mentörleriyle i  kri sa iplerinin 

em giri imcilik kabiliyetlerini 
artırmaları em i  planlarını 

B K’a iletmeye azır ale 
getirmeleri için destek oluyor. 

B K Bi  uygulayıcı 
kurulu ları arasında en yüksek 
sonuçları elde eden kurumlardan 
biri olan B  proje kapsamında 

 yılı için  giri imciye yakla ık 
 milyon  bin ’lik fon ile 

destek eriyor.

TEB KADIN 
BANKACILIĞI’NDAN YENİ 
BİR HİZMET: BÜYÜME 
AKADEMİSİ

Kadın patron liderli indeki 
i letmeleri özel olarak desteklemek 
için ürkiye’de ilk kez banka 
bünyesinde ayrı bir i  kolu olarak 
yapılanan B Kadın Bankacılı ı  
kadın patronları desteklemek için 
bir grup koçlu u izmeti olan 
Büyüme kademisi’ni ayata 
geçirdi. ini büyütmek  kendini 
geli tirmek konusunda istekli  bu 
konuda emek ermeye gönüllü e 
ilk a amada sınırlı sayıda kadın 
patronun yararlandı ı akademi 

 farklı modülle gerçekle ti. 
rogram sayesinde kadın patronlar 

i letmelerini yönetirken en 
çok sorun ya adıkları konulara 
e ilmekle kalmadı  aynı zamanda 
farklı sektörde i  yapan pek çok 
kadın patron ile de tanı arak kir 
alı eri inde bulunma gibi imkanı 
elde etti. 

RİSK YÖNETİMİNE 
VE AKTİF KALİTESİNE 
ÖNCELİK VEREN TEB’İN 
2017 YILININ ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREĞİNDE TAKİPTEKİ 
KREDİLERİNİN 
ORANI YÜZDE 
3,22 SEVİYESİNDE 
GERÇEKLEŞTİ. AYNI 
DÖNEMDE TOPLAM 
MEVDUAT İSE YÜZDE 
4 ORANINDA ARTARAK 
52 MİLYAR TL’YE 
ULAŞTI. 
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Bitcoin ile 
Ankara’da 

daire 
a l  

Sanal para birimi Bitcoin, gerçek 
paranın yerini almaya bir adım da a 

yakla tı. Bitcoin ile gayrimenkul 
satı ı gerçekle iyor.
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BD Teksas’ta 
sanal para 
birimi Bitcoin 
ile ilk satı  
gerçekle irken  
ngiltere 

merkezli bir 
in aat rması 
da ubai’de 
yapaca ı bin  

dairelik lüks projedeki  daireyi  
de eri bu yıl yüzde  artan sanal 
para birimi Bitcoin ile sataca ını 
açıkladı.  ektar alana yapılacak 
e iki adet kule ile bir alı eri  

merkezinden olu an projeye da il 
olmak isteyenler ödemelerini Bitcoin 
ile yapabilecek.  yılında yüzde 

 ci arında yükselen Bitcoin’in 
birim yatı  bin    bin dolar 

arasında de i iyor.
içbir yatırım aracının 

ula amadı ı bu mu te em getiri 
erkesin ilgisini çekiyor. rtık 
nansal okuryazarlı ı olsun 

olmasın erkes Bitcoin’i ismen 
de olsa biliyor. ijital dünyanın 
temsilcilerine göre çok uzun de il  

atta orta adede Bitcoin dünyanın 
rezer  para birimi B  oları e 

rupa para birimi uro’nun ta tına 
oturacak. 

Kurumsal tarafta Bitcoin’e 
azırlıklar ba lamı  durumda. 
rne in B  ermaye iyasası 

Kurulu  Bitcoin’i kabul 
ediyorum  dedi. ncak kurum 
‘Bu bir para de il emtiadır’ artı 
koyuyor. Buna kar ın aponya 
bitcoin e tüm kripto para 

Dubai

MiaVita
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birimlerini para olarak kabul ediyor. 
i er ülkeler ise bu konuda enüz 

bir açıklama yapmı  de il. onuçta 
ala Bitcoin para birimi mi  yoksa 

yatırım aracı mı konusunda alınmı  
er angi bir ortak karar yok. 

BITCOIN NEDİR?
Bitcoin ka ramsal olarak aynı 

anda iki eydir. lki  kanuni para 
statüsüne sa ip er angi bir 

ziksel kar ılı ı olmadan kullanılan 
esap birimi anlamına gelen 

dijital bir paradır. kincisi  para 
arzı üzerindeki de let tekelleriyle 
mücadeleye yönelik özel te ebbüs 
tarafından sa lanan bir paradır. 

Bitcoin i lemleri  merkez 
bankaları eya de let kurumları 
gibi geleneksel nansal oyuncular 
ile ilgili i lemler de ildir. atos i 

akamoto takma adıyla faaliyet 
gösteren kimli i gizli bir bilgisayar 
korsanı  dünyanın ilk dijital parası 
olan Bitcoin’i  yılında ortaya 
çıkardı. in’den para kaçırmak 
isteyen ancak para transferi 
yapamayanlar için  mecburiyetten 
ortaya çıkmı  bir dijital ödeme 
aracı olmasına ra men  Bitcoin 
elektronik ticarette aracılara 
duyulan i tiyacı ortadan kaldıran  
de let müda alesinin kalıcı olarak 
yasaklandı ı e gereksiz kılındı ı 
bir de i im aracı olarak kamuoyuna 
sunulmu tur. 

Bitcoinler  müzik e metin 
dosyasına benzer bilgisayar 
dosyalarıdır. Yok edilebilir 
ya da tıpkı nakit para gibi 
kaybedilebilirler. Ki isel bir 
bilgisayardan üretilir ya da bir 
çe rimiçi ser ise te di edilirler. em 
mal  em de izmet satın almak 
için kullanılabilirler. Bitcoinler  tam 
anlamıyla bilgisayar dosyalarıdır  

arcamak için bir kullanıcıdan 
di erine gönderilmesi gereklidir  
tıpkı e posta göndermek gibi. 

BITCOINLER NASIL ELDE 
EDİLİR? 

Bitcoin elde etmenin  yolu 
ardır. Birincisi  kullanıcılar 

Bitcoinleri dolar e euro gibi 
satın alabilirler. Bitcoinlerin yatı 

di er para birimleri kar ısında 
dalgalanır e arz ile talebe göre 
belirlenir. 

kincisi  geleneksel para 
birimlerinde oldu u gibi 
kullanıcılar Bitcoinleri bir mal 
eya izmet kar ılı ında elde 

edebilirler. on olarak  kullanıcılar 
Bitcoinleri ‘madencilik’ denilen 
bir süreç sonucunda üreterek elde 
edebilirler. 

übadele aracı  esap 
birimi e ortak de er ölçüsü 
olması e tasarruf aracı olarak 
fonksiyonlarını yerine getirebilen 
Bitcoin’in olumsuz yönü ise  ne 
altın gibi kendi do asından gelen 
bir de ere sa iptir  ne de emtia 
satın alma gücünü ifade eden bir 
eye dayanmaktadır. 

in’de kara para aklamak 
için ortaya çıktı ı iddia edilen 
Bitcoin’in  bugün itibarıyla dünya 
piyasasındaki arlı ı  milyar 
dolara ula tı. Birçok alı eri  için 
sanal para göre ini görmektedir. 

ürkiye’de yazılım izmetleri  
bilgisayar  eczane  in aat  turizm  
yiyecek içecek atta internet 
üzerinden ki isel satı larda bile 
artık Bitcoin kullanılmaktadır. 

Bitcoin’in ortaya çıkma nedeni 
olan in’de söz konusu dijital para 
yasaklanmı  durumdadır. 

 Bitcoin’in kar ılı ı yakla ık 
.  dolar olup  bunun ürk 
irası kar ılı ı ise ortalama .  

’dir. ürkiye’de  yılı itibarıyla 
 büyük Bitcoin irketi me cuttur. 

Bitcoin e onun gibi di er dijital 
para birimlerinin gelecekte 
e ticaretin önemli oyuncuları olması 
beklenmektedir ancak sorunlar 
ortaya çıkmadan önce  gelece e nasıl 

azırlanılaca ının dü ünülmesi 
gerekmektedir.

BITCOIN İÇİN ADRES
Bitcoin adresi sizin bitcoin 

ile ödeme alabilmeniz için 
i tiyaç duydu unuz tek eydir. 
Bu adreslerin en önemli farkı 

er i lem için sadece bir kere 
kullanılabilmesidir. 

B  bir bitcoin için kullanılan 
ortak bir semboldür. B simgesi 
de kullanılıyor. üzdan  Bitcoin 
a ındaki gerçek cüzdanınızdır. 

üzdanınız  blok zincire girmesi 
için bitcoinlerinizi arcamanıza 
yarayacak özel ana tar ya da 
ana tarları  içerir. er bitcoin 
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cüzdanı size kontrol etti i toplam 
bitcoin bakiyesini göstererek 
istedi iniz ki iye istedi iniz 
miktarda gönderim yapabilmenizi 
sa lar. ncak siz bu paranız 
kadar arcama yapabilirsiniz. Bit  
Bitcoin’in kullanılan bir alt ünitesini 
belirlemek için kullanılır. . .  
bit  bitcoin’e e de erdir. 

Bitcoin’in yatırım aracı olarak 
yıldızı parlamaya ba ladı. Yıla .  
dolar se iyesinden ba layan bitcoin  

.  dolara kadar çıktı. Buna göre 
yılba ında  bitcoin satın alan bir 
ki inin dolar bazında kazancı yüzde 

’ü a tı. 

NASIL İŞLEM YAPILIYOR? 
Bu kurumlarda i lem yapmak 

içinse öncelikle esap açmanız 
gerekiyor. abii i lem öncesi 

bitcoinler blockc ain’deki aracı 
kuruntunuzun cüzdanına  ’ler 
ise banka esaplarına yatırılıyor. 

rdından aracı kuruntunuza alım 
eya satım emri eriyorsunuz. lem 

biçimi ise Borsa stanbul’a benziyor. 
Bitcoin almak isteyenlerin emirleri 
ta talarda en iyiden en kötüye 
do ru sıralanıyor. atı  yapmak 
isteyenlerin emirleri de yine aynı 
ekilde en iyiden en kötüye do ru 

yer alıyor. Burada bazı yatırımcılar 
emirlerini ta taya yazarken  bazıları 
ta tadaki yatlardan alım eya 
satım yapıyor. atın aldı ınız ya 
da çıkarttı ınız Bitcoinleri ayrıca 
internet üzerinden arcayabilir 
ya da alı eri  yapabilirsiniz. 
Bizim ülkemizde enüz olmasa da 
dünya üzerinde Bitcoin’i kullanan 
ma azalar e restoranlar me cut.

on erilere göre Bitcoin’in 
dünyadaki piyasa de eri  
milyar doları da a tı. lkemize 
baktı ımızda ise bugün ürkiye’de 
Bitcoin dı ında ba ka kripto para 
birimi i lemi gerçekle miyordu. 

ifrelenmi  dijital para birimi 
bitcoin e arkasındaki sistem 
blockc ain teknolojisinin  özellikle 
emlak alım satım e kiralama 
i lemlerini da a 
gü enli ale 
getirece ini 
söyleyen ingat.
com O’su 

met Kay an  
Blockc ain 

teknolojisi  
açık mimari 
yapısı e genel 
kabul görmü  

Zingat.com 
CEO’su 

Ahmet Kayhan
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protokol çerçe eleri emlak i lemlerinin 
ızlandırılması  maliyetlerin dü ürülmesi 
e sa tek rlıkların önlenmesinde büyük 

a antajlar sa layacak  dedi. 

SIRADA TÜRKİYE VAR! 
Bitcoin aracılı ıyla ilk gayrimenkul 

satı ı B ’nin eksas eyaletinde 
gerçekle ti. imdi de sırada ürkiye’deki 
gayrimenkul sektörü ar. B ’nin eksas 
eyaletinde gerçekle en satı ta  alıcı e 
satıcı taraf arasındaki para transferi 
bitcoin ile yapıldı. ayrimenkulün 
tam tutarını bitcoin cüzdanı üzerinden 
aktaran tara ar  kısa sürede tamamlanan 
i lemin ardından el sıkı tı. 

zun zamandır Bitcoin’e yatırım 
yaptı ı söylenen alıcının gayrimenkul 
ücretini elektronik cüzdanı asıtasıyla 
iletmesinin ardından  satıcı kendine 
ula an tutarı merikan dolarına 
çe irerek ki isel banka esabına yatırdı. 

ayrimenkulün alıcısı e satıcısı 
arasındaki para transferinin Bitcoin ile 
gerçekle mesi  kripto para birimlerinin 
yaygın biçimde kullanılaca ının da bir 
göstergesi olarak yorumlanıyor. 

ürkiye’de de benzer bir amle söz 
konusu. nkara Beytepe’de yükselen 

ia ita isimli gayrimenkul projesinin 
daireleri bitcoin ile satın alınabilecek. 

n aat rmasının sa ibi olan rdal 
aldaban  on 

dönemde izledi i 
de er güzerga ıyla 

ürk yatırımcısının 
da ilgisini çeken 
e yatırımlarını 

böyle de erlendiren 
mü terilerimizin 
dikkatini 
çekebilece imizi 
dü ünerek bitcoin ile 
satı  yapmaya karar 
erdik. Bu dijital para birimleri içinde 

en kayda de er ilerleyi i bitcoin sa ladı 
e ürk yatırımcısının ilgisini çekti  diye 

konu tu.
Bitcoin er angi bir erkez 

Bankası’na ba lı olmadı ı için 
kon ansiyonel para birimlerini kontrol 
eden para poltikalarından ba ımsız 
e kendi mecrasında areket ediyor. 

ilyarlarca dolar de erindeki bitcoinleri 
küçük bir afıza kartında ya da elektrik 
cüzdanda bile ta ıyabiliyorsunuz. 

YO  Ba kanı eyzulla  Yetgin de 
benzer ifadelerle destek erdi. üzenleme 
e kontrol yapılmadan kullanılması sistemi 

suistimale e birçok maniplasyona açık 
ale getirebilir  diyen Yetgin  buna ra men 

sistemin yaygınla masının çok uzun bir süreç 
almayaca ını belirtiyor. 

Kamunun bu konuda bir düzenleme 
yapması alinde Bitcoin’in yaygın kullanım 
alanı bulaca ını ifade eden Yetgin  gü enlik 
önlemleri alındı ında gayrimenkul 
sektörünün sürece ızlı reaksiyon erece ini 
söylüyor. 

KO  Ba kanı ltan lmas da 
konuyu öyle de erlendiriyor  ok yeni 
bir para e ödeme sistemi. elece e dair 
kalıcı olup olmayaca ı konusunda erkez 
Bankası’nın  de letlerin ta rı önemli. leriki 
yıllarda yaygınla tıkça bir ödeme aracı olarak 
kullanılabilir. u anda ise Bitcoin ile konut 
satmam. ünkü Bitcoin’i arcayabilece imiz 
yan alanlar olmadı ından  u anda bu zor.

 Erdal Daldaban

GYODER Ba an  
Feyzullah Yetgin

KONUTDER 
Ba an  Altan 

Elmas

Sektör ne diyor? 
nyada merak uyandıran bu para sisteminin 
rkiye ye ilk yansımaları eldi. Genellikle sistemin 
rkiye de yay ınlaşabileceği d ş n l yor. 

ncak sekt r n nemli akt rleri şu anda itcoin 
kullanılmasının erken olduğunu dillendiriliyor. 
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Haber NEK İ E

mlak Konut YO gü encesi ile eknik Yapı tarafından 
enizli’de ayata geçirilen ora enizli’nin örnek 

daireleri ziyaretçilerine tam bir e  deneyimi ya atıyor. 

E
mlak Konut 
GYO güvencesi 
ile eknik Yapı 
tarafından 

enizli’de 
ayata geçirilen 

ora enizli  ço unlu u ye il 
alanlar e sosyal tesisler olmak 
üzere  dönüm üzerine in a 
ediliyor. ora enizli projesinde 
yakla ık .  lüks konut  bir 
özel e itim kurumu  bir de let 
okulu  temel e sosyal i tiyaçların 
kar ılanaca ı ticari üniteler 
bulunuyor.    e  
tiplerinde azırlanan daireler  

 metrekare ile  
metrekare arasında de i iyor. 

arklı boyuttaki ticari alanlar 
ise projeye canlılık katarak 
projeyi bir çekim merkezi aline 
getiriyor.

ora enizli  e rin yeni 
ya am alanı erkezefendi’de 
yükseliyor. mlak Konut YO 
ortaklı ıyla tamamen sıfırdan 
in a edilecek e tamamlandı ında 

enizli’nin modern yüzü olacak 
bölge  eksiksiz bir sosyal ya am 
sunmak  e re dinamizm 
katmak için tasarlandı. Yürüyü  
parkurları  süs a uzları  
biyolojik gölet e tabiat parkı 
ile çe rili proje ge’nin sıcak 
günlerini iç e e kapanmadan  
keyi e dı arıda geçirmeyi 
mümkün kılıyor.

EVORA 
ENİZLİ NİN 

ÖRNEK 
AİRELERİ AZIR
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LEED KRİTERLERİNE UYGUN 
TASARLANDI

rojenin tasarımında e 
in aatında binalar  
kriterlerine uyum sa layarak  
ortak alanları aydınlatmada 
güne  enerjisinden faydalanan  
ya mur suyunu biriktiren e geri 
dönü türen sistemlerle donatıldı. 

nerji kaynaklarının etkin bir 
ekilde kullanılmasına çalı ılan 

projede sürdürülebilir stratejilere 
önem eren bir mimari yakla ım 
benimsendi. ora enizli’nin 
statik projeleri  ürkiye’deki 
yönetmeliklere ek olarak Kaliforniya 
e rupa Birli i eprem 
artnamesi’ne uygun olarak 

geli tirildi. yrıca arazinin yeraltı 
tomogra si çıkartılıp  bloklarda 
deprem açısından gü enli bir yapı 
sistemi olan tünel kalıp sistemi 
e kon ansiyonel kalıp sistemi 

kullanılacak. ora enizli’de site 
yönetimi modern teç izatlı  kamera 
destekli profesyonel ekibi ile  
göre  ba ında olacak. Yangın e 
do al gaz alarmları gibi ek sistemler  

ayatı da a da gü enli e ra at bir 
ale getirecek.
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Haber K Ü LT Ü R  S A N AT

ARİ  AM UN A
ÜN ÜZÜNE ÇIKACAK

amsun Büyük e ir Belediyesi’nin ayata geçirece i ‘ üze amsun’ 
projesi ile kent esteti ine uygun yeni bir müze e re kazandırılıyor.

öklü bir tari i geçmi i 
bulunan amsun’da 
çok sayıda arkeolojik 
e etnogra k eser 

gün yüzüne çıkmayı 
bekliyor. e cut 
müzedeki yer problemi 
sebebiyle depolarda 
bekletilen eserler  

amsun Büyük e ir 
Belediyesi’nin yeni müze projesi ile 
kurtulacak. 

Kalkolitik  ilk unç  itit  
elenistik  ersler  ontus um  
oma  Bizans  elçuklu  Osmanlı 

e um uriyet dönemleriyle zengin 
kültürel e tari i mirasa sa ip 

amsun  tüm eserlerini görücüye 

çıkaracak.  bin  arkeolojik  
 etnogra k eser   bin  adet 

de sikke  kazılarda ele geçirilen 
eykeller  misos zineleri  

kabartma rölye er e birçok pa a 
biçilmez eser  ‘ üze amsun’da 
ziyaretçilerinin ilgi e be enisine 
sunulacak. 

Kentin tüm kültür e tari i 
arlıklarını koruyup gelecek 

ku aklara aktarmak amacıyla 
‘ üze amsun’ projesine ba layan 

amsun Büyük e ir Belediyesi  kent 
esteti ine uygun yeni müzesini e re 
kazandırıyor. itme ngelliler . 
Yaz ea ympics Olimpiyat Oyunları 
sebebiyle yapımına gecikmeli 
olarak ba lanan projenin yapımı 

tamamlandı ında ürkiye’nin en 
modern müzelerinden biri olacak. 
Yeni konsept içinde sergi alanı  

ediyelik e ya satı  mekanları da 
bulunacak. 

amsun Büyük e ir Belediyesi 
e Kültür Bakanlı ı üzeler 
enel üdürlü ü i  birli i ile 

yapımına ba lanan üze amsun 
projesinin planlanan tari te 
bitece i ö renildi. enel ekreter 
Yardımcısı ustafa Yurt  projenin 
zamanında tamamlanaca ını 
belirterek  bugüne kadar 
yer olmamasından dolayı 
sergilenemeyen tari i eserleri  
ziyaretçilerin be enisine sunma 

eyecanı ta ıdıklarını söyledi. 
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PROJE ŞUBAT 2019’DA 
TESLİM

e re drenajı e temel 
stabilizasyonu amsun Büyük e ir 
Belediyesi tarafından yapılan 
in aatta yüklenici mütea itlik 

rması ise temel beton e izolasyon 
çalı malarını gerçekle tiriyor. 

 bin  metrekarelik alanda 
ayata geçecek e toplam yatırım 
nansmanının yüzde ’ini üzeler 
enel üdürlü ü  yüzde ’ini 

ise Büyük e ir Belediyesi’nin 
kar ılayaca ı proje  ubat ’da 
teslim edilecek. Konuyla ilgili 
de erlendirmede bulunan amsun 
Büyük e ir Belediyesi enel 

ekreter Yardımcısı ustafa 
Yurt  projenin kendilerini çok 

eyecanlandırdı ını söyledi. 
Yüklenici rmanın i i zamanında 
bitirece ine inandıklarını ifade 
eden Yurt  üzemizin yapımına 
ba landı. üçlü bir rma. 

a a önceki taa ütlerinde de 
anla ılıyor ki zamanında bitirecek. 
Bugüne kadar sergilenememi  
ma zenlerde rutubetten bozulmaya 
yüz tutmu  eserlerimizi sergileyip 
ziyaretçilerin be enisine sunacak 
olmak  bizi eyecanlandırıyor. 
Böylesine mükemmel bir müzeye 
e rimizin çok i tiyacı ar. Bu 

nedenle kültürümüzü e tari imizi 
sergileyece imiz müzemizi 

5 BİN 741 ARKEOLOJİK, 648 
ETNOGRAFİK ESER, 9 BİN 
783 ADET SİKKE, KAZILARDA 
ELE GEÇİRİLEN HEYKELLER, 
AMİSOS HÂZİNELERİ, 
KABARTMA RÖLYEFLER VE 
BİRÇOK PAHA BİÇİLMEZ 
ESER, ‘MÜZE SAMSUN’DA 
SERGİLENECEK.
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tamamlayıp sanatse erlerin 
izmetine sunaca ız  dedi. 

ANTİK ÇAĞDAKİ İSMİ 
AMISOS

ntik a ’daki ismi misos olan 
amsun  günümüzde Karadeniz 

Bölgesi’nin en büyük kenti e 
bölgenin ticaret limanı konumunda. 

azi ustafa Kemal tatürk’ün 
 ayıs ’da amsun’a çıkı ı 

ile milli mücadelenin ba ladı ı ilk 
nokta olan amsun  ürk alkı için 
tari i bir öneme sa ip. Bununla 
birlikte Karadeniz Bölgesi’nin en 
eski yerle im yerine de e  sa ipli i 
yapan kentte tari i e arkeolojik 
bakımdan birçok de erli müze 
bulunuyor.

amsun’un simgesi olan 
Bandırma apuru  büyük önder 

ustafa Kemal tatürk’ün . Ordu 
üfetti i iken kurmayları ile birlikte 

stanbul’dan yola çıktı ı apurun 
birebir aynısının yapılarak müze 

aline getirilmesiyle olu turulmu . 
illi ücadele arkı çık a a 
üzesi alanında yer alan müzede  

tatürk’ün foto ra arı e a si 
e yaları ile kurmaylarının e gemi 
mürettebatının bal mumu eykelleri 
sergileniyor. illi ücadele ark 
alanında ise  ürkiye’nin en uzun 
seramik rölye eri  amsunlu  
e idin isminin yer aldı ı e itler 

Yazıtı  milli mücadeleyi anlatan  
bronz rölyef e yedi gürlü illi 
Kurtulu  nıtı yer alıyor.

amsun’un tari ine ı ık 
tutan  tasarımı  bilgi kalitesi e 
ziyaretçileriyle olan interaktif 
ileti imiyle pek çok kent müzesinden 
ayrılan amsun Kent üzesi  
eskiden emiryolu okali olarak 
kullanılan  binalarının restore 
edilmesiyle olu turulmu . Yemye il 
bir ba çesi de bulunan müze  ari i 
Kentler Birli i’nin jüri özel ödülüne 
layık görülmü  e  yılından bu 
yana da rupa’nın en prestijli altı 
müzesi içerisinde yer alıyor.

’de ziyarete açılan amsun 
rkeoloji e tnografya üzesi’nde  

Klasik  ellenistik  oma  Bizans  
elçuklu  Osmanlı e um uriyet 

dönemlerine ait buluntular 

ile misos ntik Kenti’ndeki 
mezar odasında bulunan misos 

azineleri yer alıyor. ki bölümden 
olu an müzenin etnografya bölümde 
ise amsunluların gündelik 
ya amına ait e yalar  giysiler  el 
sanatları e aksesuarlar görülebilir.

amsun kent merkezinde yer 
alan azi üzesi  tatürk’ün 

 ayıs ’da amsun’da 
karaya ayak basmasını müteakip 
konakladı ı yer olan antıka 

alas Oteli’nin restore edilmesi 
ile olu turulmu . ’ta ziyarete 
açılan müzede  tatürk e sila  
arkada larının bal mumu eykelleri 
ile döneme ait foto ra ar bilgi 
e belgeler sergileniyor. üzenin 

en de erli parçalarından biri de 
utuk’un Osmanlıca aslı.

Karadeniz Bölgesi’nin en eski 
yerle im yeri olarak . .  ila 

. .  yıllarına tari lenen 
bölgede  ma aralar  rig Kalesi ile 

itit Yolu’ndan olu an bir açık a a 
müzesi olan ekkeköy a araları 

rkeoloji adisi e içerisinde yer 
alan üze i bulunuyor. iyarete 
yeni açılmı  olmasına kar ın çok 
önemli buluntuların  restore 
edilen um leri’nin e imitasyon 

eykellerin sergilendi i müzede  
ınarcık e ındıcak adileri’nin 

kesi ti i noktada yemye il bir 
do anın kuca ında ziyaretçilerini 
bekliyor.

K Ü LT Ü R  S A N AT
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a la  eni ne il 
e le enilene e

ürkiye’deki yedi bölgenin de topra ını analiz 
eden ekta  büyük bir yatırım gerçekle tirecek.

B
ilinçsiz tarım 
uygulamaları 
nedeniyle erimi 
azalan tarım arazilerini 
zenginle tirecek e 

yeti tirilen ürünlerin i tiyacı olan 
mineralleri topra a geri erecek 
bir yatırım ayata geçiyor. ekta  
‘organomineral’ adı erilen yeni nesil 
gübre üretimi yapacak. 

retim erimlili ini artırmak  
yeti tirilen ürünlerdeki mineral 
oranını yükseltmek e topra ın 
p  de erini dengelemek 
amacıyla tarımda bir de rime 
imza atılıyor. ürkiye’nin yedi 
bölgesinin toprak analizini 
yapan ekta  dana’da faaliyete 
geçirece i fabrikada er bölgenin 
i tiyacına göre organomineral 
gübre üretimi yapacak. Organik 
madde eksikli inden kaynaklanan 

problemlere çözüm olmak 
e topraklarımızdaki 

tarımsal faaliyetlerin 
süreklili ini sa lamak 
için  ‘ürüne göre gübre’ 
anlayı ı ‘topra a göre 
gübre’ye dönü türülecek. 
Organik madde ile 
bitki besin elementleri 
birle tirerek üretilecek 
olan organomineral gübre  
bitkilerin i tiyacı olan 
mineral e elementleri topraktan 
edinmesine olanak sa larken  
ma sulün besin de erini artıracak.

ekta  enel üdürü e ent 
Ortakçıer yatırım akkında u 
bilgileri erdi  Yaptı ımız toprak 
analizleri sonucunda gördük ki 
ülkemizdeki tarım arazileri can 
çeki iyor. a lıklı bir toprakta 
yüzde  se iyesinde olması gereken 

organik madde oranı  topraklarımızın 
yüzde ’indeki yanlı  tarım 
uygulamaları nedeniyle yüzde  

se iyesine gerilerken   birim 
olması gereken p  de eri 
de ’in üzerinde. Bilinçsiz 
gübre kullanımı  yanlı  ekim 
e sulama  anız yakma gibi 

nedenlerden dolayı tarıma 
el eri li topraklarımız ölüyor. 

ra tırmalarımız sonucu 
çözümün organomineral 
gübre oldu unu ke fettik.  

rüne göre farklı gübre 
de il  topra a göre farklı 
gübre sloganıyla yola çıkan 

ekta ’ın enel üdürü Ortakçıer  
iftçimize e ni ai ürüne en 

fazla katkıyı sa layarak  iyi tarım 
uygulamalarına destek olmak 
istiyoruz. oprak analiz a amasından 
gübrenin topra a uygulanması e 
sonuçlarının takibine kadarki tüm 
a amalarda üreticimize gereken 
deste i er zaman oldu u gibi 
erece iz  ifadelerini kullandı.

He ta  Genel 
Mü ürü Le ent 

Orta er

Haber TA R I M
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Bölge L

a la n 
eni 

Birçok mega projenin aksında yer alması ile er geçen gün de erlenen 
Ba cılar Kanal stanbul ile de erine de er katacak.

E  ayrimenkul 
e erleme anı manlık 
ra tırma aporlama 
zmanı ınar Kaymaraz 

mlak Konut için Ba cılar bölgesini 
inceledi.

BAĞCILAR VE ÇEVRESİ 
KONUT PİYASASI PAZAR 
ANALİZİ

Ba cılar ilçesi  stanbul’un 
batı ucunda  e  otoyolu 
arasında yer alır. Bölgenin 
geli mesinin en büyük sebebi üç 
ilçeyi kapsayan  Basın kspres 
Yolu’nun tatürk Bul arı   
Otoyolu e  Karayolu’nun 
ortasında bulunması ile konum 

olarak e ula ım alternati  eri 
açısından önemli bir konuma sa ip 
olmasıdır. Basın kspres Yolu e 
çe resi tatürk a alimanı’na 
yakınlı ı sebebi ile otellerin  ula ım 
ba lantılarına yakınlı ı sebebi ile 
de o  s e konut sektörü açısından 
cazibe merkezi olmaktadır. Bölgede 
çok sayıda arsa stoku olması e 
bölgenin merkezi i  alanı olarak 
ilan edilmesi sebebi ile bölge 
yatırımcıların ilgisini çekmeyi 
ba armı tır. Bölgedeki sanayi e 
niteliksiz konut alanlarının ızla 
dönü tü ü bölgede  o  s  konut 
alı eri  merkez  otel e enüz 
dönü üme girmemi  sanayi alanların 
iç içe oldu u görülmektedir. 

Ba cılar ilçesi birçok üst 
ölçekli projeden etkilenmektedir. 
Bunların üp esiz en önemlisi 
Kuzey armara Otoyolu  . 

a alimanı e . Köprü projesidir. 
Birbirini tamamlayan bu projeler 
ile Basın kspres Yolu e çe resine 
ula ım açısından de er kataca ı 
görülmektedir. 

Bunların yanı sıra bölgeyi 
önemli ölçüde etkileyecek mega 
projelerden birinin de Kanal 
stanbul projesi oldu u söylenebilir. 
rojenin açıklanması ile beraber 

bölgedeki yatırımların ız kazandı ı 
görülmektedir. 

Bölgede da a önceleri sanayi 
alanı olarak kullanılmakta olan 

a la n 
eni 
a la n 
eni 
a la n 

Birçok mega projenin aksında yer alması ile er geçen gün de erlenen 
Ba cılar Kanal stanbul ile de erine de er katacak.
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alanların dönü türülmesi e ula ım 
ba lantılarına yakınlı ı sebebi ile 
son yıllarda konut için terci  edilen 
bir bölge aline gelmi tir. rsa 
arzının bulunması e sanayileri 
alanlarının dönü mesi nedeniyle 
bölge yatırımcılar tarafından terci  
edilmektedir.

Bölgede konut projelerinin 
özellikle Basın kspres Yolu’nun 
do usunda yo unla tı ı 
görülmektedir. Bunun sebebi 
caddenin batısındaki yamama 

eresi e sanayi alanlarına göre 
dönü ümü da a zor olan niteliksiz 
konut alanları gösterilebilir. 

Ba cılar bölgesindeki konut 
projelerinde  e  tiplerindeki 
az odalı e küçük metrekareli 
tipteki konutların talep gördü ü 
e satı  ızının da a ızlı oldu u 

görülmektedir. Bunun dı ında 
 e  tipindeki dairelere de 

projelerde yer erilmektedir.
 ylül itibariyle yürürlü e 

giren yeni ip mar Yönetmeli i’ne 
göre  tipi daire yapılması 
yönetmelikçe engellenmektedir. 
Bölgede bu zamana kadar 
yapılan projelerde  tipi 
daireler bulunuyor olsa da yeni 
yapılacak projelerde  tipi daire 

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA ARSA STOKU OLMASI 
VE BÖLGENİN MERKEZİ İŞ ALANI OLARAK İLAN 
EDİLMESİ SEBEBİ İLE BÖLGE YATIRIMCILARIN 
İLGİSİNİ ÇEKMEYİ BAŞARMIŞTIR

yapılamayacaktır. 
Basın ekspres aksı boyunca talep 

edilen  ya da küçük metrekareli 
 tipi dairelerin genellikle bekar  

çalı an kesim ya da çocuksuz 
çekirdek orta üst gelir grubundaki 
aileler tarafından terci  edildi i 
görülmektedir. 

Bölgedeki projelerde tip bazlı 
birim  yat aralıkları bakıldı ında 

 daire tipleri .   .  
metrekare   daire tipleri .  

 .  metrekare   daire 

tipleri .   .  metrekare  
 daire tipleri .   .  
metrekare eklinde oldu u 

görülmektedir. 
Bölgede markalı konut 

piyasası aktif olarak  
yılında ba lamı  olup  yıldır 
yakla ık  farklı  rma rekabet 
etmektedir. Bölgenin a aalanına 
yakın olması e a aalanı ile  
Karayolu’nu ba layan bir aks 
çe resinde geli mesi yatırımların da 
ekillenmesinde etkili olmu tur. 
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i an nşaa  a a 
a  a

i an n aat Yönetim Kurulu Ba kanı rtu rul Ya uz ala ile mlak Konut’a 
özel bir röportaj gerçekle tirdik. 

rojelerinizi tasarlarken 
özellikle ilgilendiğiniz 
bir bölge var mı? Bir 
yatırım planlarken 
sizi etkileyen faktörler 

nelerdir?
Bölge seçiminde da a geni   bir 

portföye itap etmek için alkın 
alım gücünü dikkate alıyoruz. 
Bu nedenle çok yüksek maliyetli 
bölgeleri terci  etmiyoruz. uzla e 
Ba ak e ir terci  etti imiz bölgeler. 

lım gücü  altyapı  ula ım e kentsel 

dönü üm ise yatırım planlarımızı 
etkileyen ba lıca faktörlerdir.

İş yaşamınızda olmazsa 
olmazlarınız nedir? İlke ve 
prensiplerinizle ilgili neler 
söylemek istersiniz?

isiplin  yaptı ı i i se mek 
e isti are. Beraber çalı tı ım 

arkada ların ilgilendi i konulara 
akimiyeti e kir üretmesi 

kendisinden bir eyler katması 
benim için çok önemlidir. yrıca 
analitik dü ünceye  kayıtlı e 
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TÜRKİYE’NİN 
EN MODERN 
SERALARINDAN 
BİRİNE SAHİBİZ. 
DOMATES 
ÜRETİYORUZ. 
YAKINDA ÇİLEK, 
KİVİ VE NAR 
ÜRETECEĞİZ.

dokümanlarla çalı maya önem 
eririm. ersonelin i in disiplini e 

yaptı ı i le ilgili gereken adımları 
zamanında planlaması aradı ım 

ususlardır.
eni projeleriniz hakkında 

bilgi alabilir miyiz? nümüzdeki 
döneme dair hedef ve planlarınız 
nedir?

ncelikle rupark’ta  
yılında e ardından rupark 

ayat’ta ya amın ba laması. 
Orta o u’daki potansiyeli da a 
iyi de erlendirmek  yatırımcıyı 
çekmek için neler yapılabilir  
bunlar üzerinde çalı mak istiyoruz. 
stanbul’da nadolu Yakası’nda 

da rupark yapma planımız ar. 
stanbul dı ında konut aricinde 

neler yapılabilir  böyle bir arayı ımız 
ar e en önemlisi tarımla 

ilgileniyoruz. ürkiye’nin en modern 
seralarından birine sa ibiz. omates 
üretiyoruz. Yakında çilek  ki i e nar 
üretece iz. arım yatırımlarımızı 
da a da çe itlendirmek istiyoruz.

nümüzdeki döneme yönelik 
çalı malarımız ızla de am ediyor. 
Yıllardır i an n aat olarak 
insanlara ra at  gü enli  uzurlu 
ya ayabilecekleri toplu konutlar 
sunmaya çalı tık. alı malarımız 
bu do rultuda de am edecektir. 
stanbul ile sınırlı kalmayıp çe itli 
e irlerde projeler yaptık e 

yapıyoruz. ali azırda rabzon’da 
konut  o s e alı  eri  alanlarından 
olu an rabzon ayatpark projemiz 
de de am ediyor. 

Emlak Konut GYO 
projelerinde yer almanın size 
kattığı artılar neler oluyor?

mlak Konut YO alkın 
gü enini kazanmı  buna rap 
mü terileri de da il edebiliriz  

ürkiye’nin en önemli konut 
markası. Bu içbir rmanın bu 
derece tek ba ına sa layamayaca ı 
çok önemli bir konu. te yandan 

mlak Konut’un geni  bir alk 
kitlesi tarafından takip edilmesi e 

mlak Konut’un elinde bulunan 
data satı larda önemli bir faktör.  
Yani potansiyel mü teriye da a 
kolay ula ıyorsunuz. mlak Konut’ta 
olu an birikim bir anda sizin 

birikiminizle birle erek da a büyük 
bir tecrübeye dönü üyor. Bu da 
yaptı ınız projelerde isabetli karar 
erme kabiliyetinizi artırıyor. mlak 

Konut’un piyasadaki saygınlı ı  
sizin de saygınlı ınızı e prestijinizi 
artırıyor.

nemli bir konuda mlak 
Konut’un kontrol sitemi. Yapıcı 
e yürürlükteki me zuata akim 

bir kadro sizi denetleyip yardımcı 
olunca da a az ata yapıyor e da a 
disiplinli çalı ıyorsunuz.

Esenyurt’ta Emlak Konut GYO 
iş birliğiyle hayata geçireceğiniz 
Avrupark ayat projenizin 
lansmanını kısa süre önce 
gerçekleştirdiniz. Bu projenize 
dair biraz bilgi alabilir miyiz? 

rupark ayat toplam  
konut e  ticari üniteden olu an  

.  metrekare in aat alanına 
sa iptir. .  metrekare arazi 
üzerine kurulmu tur. imari 
projesini zgü en imarlık’ın 
yaptı ı senyurt ilçesi sınırları 
içinde Ba çekent bölgesinde yer 
alan mlak Konut ortaklı ında bir 
projedir. ’den ’e kadar çe itli 
daire tipleri bulunan projenin  
açık spor sa aları  kapalı tness 
salonları  yüzme a uzları e farklı 
sosyal tesisleri me cuttur. er 
daireye en az bir kapalı otopark 
dü mektedir. eprem gü enli i 
ile ilgili bütün çalı malar Bo aziçi 
üni ersitesi tarafından azırlanmı  

e onaylanmı tır. rojenin teslim 
tari i ’dir.

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

lbette ar. ncelikle sektörün 
kronik problemi K ’nin iade 
süresinin kısaltılması. Bununla ilgili 
farklı bazı metotlar geli tirilebilir. 
Konut üretimi arsa temininden 
ba layıp ana tar teslimine kadar 
de am eden uzun e zor bir 
süreç. Bu süreçte de i ik birçok 
kanunla e kurumla mu atap 
olmak zorunda kalıyorsunuz. Bu 

em bitmek bilmeyen bürokrasiye 
em de dikkat da ılmasına yol 

açıyor. mar kanunu  kat mülkiyet 
kanunu  tüketici kanunu  i  kanunu  
belediyeler  ba lı kurulu lar s 
bitmek bilmiyor.

Konut üretiminin bütün 
süreçlerini içine alacak tek bir 
gayri menkul kanunu da a 
yararlı olur kanaatindeyim. Bu 
bürokrasiyi  ka ram karga asını 
azaltacak  problemlerin çözümünü 

ızlandıracaktır. zellikle i  kanunu  
satı  e pazarlama konularında 
düzenlemeler yapılmalı.

abii ki en önemlisi konut 
nansmanında yeni açılımlar 

sa lanmak zorunda. Bu  sektörün 
canlılı ını koruması için art. alkın 

ala çok büyük bölümü konut 
alamıyor. Bunu çözmek zorundayız.
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aşa an e anla  
l ş a a al ş

Gönye Proje 
asarım Kurucu 

Orta ı önül rdal  
alı malarımızda  

i le sel e estetik 
de erlerin ön planda 
oldu u ya ayan 
mekanlar olu turmaya 
çalı ıyoruz.

u sayımızda mlak 
Konut YO’nun pek 
çok projesinde yer alan 

önye roje asarım’ın 
Kurucu Orta ı önül 

rdal ile bir röportaj 
gerçekle tirdik. önye 

roje asarım  
yılında  rdal’ın Yelin 

cen ile birlikte 
kurmu  oldu u bir 
tasarım o si.

önye asarım  nans yöneticisi 
da il  idari çalı anıyla birlikte 
toplam  ki ilik bir ekibe sa ip. 

 konsept proje yöneticisi da il 
konsept tasarım ekibi olarak çalı an 

 mimar iç mimar   proje yöneticisi 
ile birlikte uygulama proje ekibi 
olarak çalı an  mimar  iç mimar 
bulunuyor. 

Bize eğitim ve kariyerinizden 
biraz bahseder misiniz? 

imar inan ni ersitesi  
ç imarlık bölümünden  

yılında mezun oldum.  yılında 
bir proje esilesiyle orta ım Yelin 

cen ile tanı tık e ilk projemizi 
birlikte tamamladık. Böylece  önce 
ortak olduk  ardından arkada lık e 
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dostlu umuz geli ti.  yılında 
birlikte önye roje asarım’ı 
kurduk.

arkalı konut e o s projeleri 
ba ta olmak üzere birçok iç mimari 
çalı maya imza atıyoruz. lk olarak 
markalı konut projelerinin örnek 
daire dekorasyonunu yaparak 
i  ayatımıza e ortaklı ımıza 
ba ladık. rnek daire dekorasyonu 
yaparken  sadece tek bir dairenin 
iç mekan tasarımını yapıyorduk. 
Bugün geldi imiz noktada ise 
artık bir konut projesinin tüm iç 
mimarisini projelendiriyoruz. Bu 

kapsamda ortak alanlar  sosyal 
alanlar  satı  o sleri  tüm örnek 
dairelerin dekorasyonu yer alıyor. 

ekorasyonun yanında tüm daire 
tiplerinin iç mimari planlamasını da 
yapıyoruz. yrıca o s projeleri e i  
merkezleri ortak alanları tasarımı 
da uzmanlık alanımız içinde 
sundu umuz izmetlerimize da il. 

imari tarzınız nedir? 
Tasarımlarınızı yaparken 
hangi etkenleri göz önünde 
bulunduruyorsunuz?

ncelikle çalı malarımızda  
i le sel e estetik de erlerin ön 

NİDAPARK KÜ ÜKYAL
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planda oldu u ya ayan mekanlar 
olu turmaya çalı ıyoruz. oku  renk  
malzeme uyumunu aydınlatma 
faktörü ile birlikte çok önemsiyoruz. 
Bu kombinasyonun do ru oranlarla 
bulu ması ise i imizin püf noktası. 

asarımlarımızı yaparken er mekan 
için ayrı bir çıkı  noktasından 

areket ediyoruz. O mekana özgü  
içinde dü ünülen fonksiyona uygun 
tasarımlara yönelip en sonunda 
seçece imiz aksesuarda bile aynı 
çizgiyi takip ediyoruz. zellikle 
örnek daire tasarımlarımızda bunu 
da a iyi görebilir  ya ayan mekanları 
da a iyi algılayabilirsiniz. Bir de  
tasarladı ımız konsept tasarımların 

em bütçe em de detay anlamında 
uygulanabilirli i bizim için 
çok önemli. rojelendirmeyi e 
detaylandırmayı konsept kadar 
önemsiyoruz. er bir proje için özel 
detaylar üreterek  detaydan bütüne 
do ru geli tirerek çözümlüyoruz. 
Bu da i le sel e estetik olarak 
çözümlenmi  mekanlarla 
sonuçlanıyor. 

Bizi tasarım anlamında farklı 
kılan konulardan biri de esnek 
tasarım anlayı ına sa ip olmamız. 

alı tı ımız projenin bulundu u 
bölgeye  bütçesine  edef kitleye 
e yatırımcı rmanın be enisine 

göre  farklı tarzlarda konseptler 
çalı abiliyoruz. asarımlarımızda 
da a çok modern tarzın çizgilerini 
görebilirsiniz.

Projelerinizle uluslararası 
alanda çeşitli ödüller aldınız. Bu 
başarınıza ulaşmak elbette kolay 
olmamıştır? Nedir bunun sırrı?

Biz ‘iyi tasarlanmı  mekanlarda 
ya ayan da a mutlu insanlar’ 
anlayı ı ile yola çıktık. Bu rotamız 
do rultusunda  tasarımlarımızın 
i le selli i  esteti i e teknik 
altyapısı ile farklı ya antılara 
göre ekillenmesini önemsiyoruz. 

zmanlık alanımız olarak 
terci  etti imiz konut e o sler  
insanların ayatları boyunca en çok 
zamanlarını geçirdi i mekanlar. Bu 
mekanlarda kendilerini konforlu  
ra at e uzurlu issetmelerinin 
tüm ya am kalitelerini yükselten 
çok önemli bir unsur oldu unun 
farkında olarak tasarım yapıyoruz. 

önye roje asarım olarak 
en önemli kıstaslarımızdan biri  
projenin tasarım öyküsünden 
uygulamanın son noktasına kadar  
bir yandan ince detaylarla olu an 
konsept bütünlü ünü korurken 
di er yandan da belirlenen maliyet 

esapları çerçe esinde kalarak  
kaliteli  detaylı e antiyede sorun 

çıkarmayacak ekilde uygulama 
projesi azırlayarak projeyi 
tamamlamaktır. Bu koordinasyonu 
sa lamak e istenilen sürelerde 
mü terimize ce ap erebilmek 
için planlı  programlı  kontrollü 
çalı mak kadar  er projede ekip 
sinerjisini olu turmak di er önemli 
kıstaslarımız arasındadır.

Emlak onut’un çeşitli 
projelerinde yer aldınız. Bu 
projelerden biraz bahseder 
misiniz? eni projeleriniz var mı?

Bizim ler  rgene adisi  
Batı e ir remium örnek daireleri  

eyran e ir  Ba çetepe stanbul  
rupark satı  o sleri e örnek 

daireleri  ual dalar  ual 
Ba çekent  idapark Kaya e ir  

idapark Küçükyalı satı  o sleri  
örnek daireleri e sosyal tesisleri de 
da il tüm ortak alan iç mekanları 

mlak Konut YO ile çalı tı ımız 
projelerdir.

a  ü endislik ile birlikte 
yürüttü ümüz ual dalar e ual 
Ba çekent projelerinin tüm iç 
mimari projelendirme süreçlerini 
tamamladık. n aat e koordinasyon 
süreçleri de am etmektedir. er 
iki projede de daire tipleri  ortak 
alanlar  satı  o si e toplamda 

 adet örnek daire tasarımı e 
projelendirmesi önye asarım 
tarafından yapılmı tır.

ark a era projesinin  e . 
tap projelerini tamamladık. u 

HER PROJEDE EKİP SİNERJİSİNİ OLUŞTURMAK 
ÖNEMLİ KISTASLARIMIZ ARASINDA

TASARIMI ÖN 
PLANA ÇIKARMAYI 
HEDEFLEDİK

TUAL ADALAR SOSYAL TESİS

G NÜL ARDAL  YELİN EVCEN
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anda . tap çalı maları de am 
etmektedir. . tap’ın da örnek 
dairesi tamamlanmı  olup  daire 
tipleri e ortak alanlar üzerinde 
çalı malarımız de am etmektedir. 

idapark Kaya e ir projesinin 
konut e o s bloklarının ortak 
alanları da da il olmak üzere 
tüm iç mimari projelendirmesi 
tarafımızdan yapılmı tır. yrıca 
projenin satı  o si e örnek dairesi 
iç mimarileri de önye asarım 
tarafından tasarlanmı tır.

idapark Küçükyalı projesinin 
daire tipleri  ortak alanları lobi  
kat koridoru  sosyal tesis  satı  o si 
e örnek daire projeleri üzerine 

çalı malarımız de am ediyor.  
kim ayında örnek dairesi e satı  

o si tamamlanmı  olup izmete 
açılmı tır. 

k Yapı e ba  Yatırım 
ortaklı ında spartakule’de 
sürdürülecek olan projemizin 
çalı malarına yeni ba ladık. rnek 
daire konsept projeleri üzerinde 
çalı maktayız. rojenin tüm iç 
mimari projelendirme süreçlerinde 
çalı aca ız. 

Yukarıda ba setti imiz mlak 
Konut projeleri dı ında de am 
eden projelerimiz olup  bunların 
yanı sıra cıbadem e Beyo lu’nda 
iki yeni projemiz  Ba çe e ir 

trada’nın yeni parselinin iç mimari 
konsept çalı maları  Karden n aat 
tarafından ayata geçirilen elf 
stanbul projesi  ikirtepe’de 

ba layacak olan konut projemiz 
ise yeni çalı maya ba ladı ımız 
projelerimizdir.

Bütün projeleriniz kuşkusuz 
ki sizin için çok değerlidir ama 
üzerine titrediğiniz ve sizin için en 
özel projeniz hangisi?

üm projelerimiz  e er 
tasarımımıza müda ale edilmeden 
uygulanabilmi se bizi yansıtır. 
Bu anlamda bizi en çok yansıtan 
projelerin  tasarımımıza sadık 
kalınan e projemizdeki malzeme 
e detayların de i tirilmeden 

uygulandı ı i ler oldu unu 
söyleyebiliriz. 

asarladı ımız oca 
pent ouse daire projemiz ile  

 yılında ngiltere merkezli 
gayrimenkul yarı ması olan 

uropean roperty ards’ta  
önce ürkiye sonra rupa 
birincili i ödülü aldık. rojenin 
mekan bölümlendirmelerinden 
dekorasyonuna e aksesuar 
alımlarına kadar iç mimari tasarımı 
farklıla tıran detaylarla çalı arak 
i le selli i  konforu e ıklı ı 
kullanıcıyla bulu turdu umuz 
modern tarzda örnek daire  
aldı ımız ödüller ile bizim için özel 
bir proje olmu tur.

Bakırköy sa il yolu üzerinde 
deniz manzaralı konumuyla 
dikkatleri üzerine çeken ru a  
projemizde  konsept sürecinde 
karar erilmi  olan tasarımların 
proje süreçlerinde de i meden bire 
bir e titizlikle uygulanmı  olması 
istedi imiz sonuca ula mamızı 
sa lamı tır. ıcak e ya ayan 
mekan etkisini sade e so stike 
ıklık ile birle tirdi imiz e tasarım 
ede erimize ula mayı ba ardı ımız 

bir proje olmu tur.
İleriye dönük hedef ve 

planlarınız nedir?
 yılı ede erimizden 

biri tasarım merkezi olmaktı. 
aziran ayında Bilim  anayi e 

eknoloji Bakanlı ı tarafından 
tasarım merkezi un anı aldık. 

asarımlarımızın yenilikçi e 
farklı yanını tescillemi  olduk. 
Bundan sonraki ede erimizden 

biri  tasarım yönümüzü da a da 
geli tirmek e yurtdı ı projelerde 
konsept tasarım farkımız ile 
yer almak. Bu ede miz için 
o simizde konsept tasarım 
ekibimizi geni leterek em e itim  

em yurtdı ı fuar katılımları  em 
de tasarım atölyelerine katılım 
anlamında destekliyoruz. ynı 
zamanda ekibimizi yüksek lisans 
e doktora yapmaları konusunda 

da te ik ederek akademik 
kariyerlerine önem eriyoruz.

 yılında  ede miz da a 
çok eya da a büyük projeler 
yapmak de il.  yılda zaten  
ci arı markalı konut e o s projesi 
iç mimarisi yaptık. Bundan sonra 
da a çok tasarımı ile ön plana 
çıkmayı ede eyen  tasarıma 
de er eren e em zaman em 
de bütçe ayıran rmalara ait 
projelerde yer almak istiyoruz.

Bunların yanında  yılında 
eco ita eramik için tasarım 

danı manlı ı yapmaya ba ladık 
e markanın  metrekarelik 

seramik s o roomunu 
tasarladık. anı manlı ın 
yanı sıra markanın fuar 
stantlarını tasarlamaya de am 
ediyoruz. arklı bir alanda da 

önye asarım imzasını attık  
mü terimizden e çe reden 
aldı ımız olumlu yansımalarla bu 
alanda geli erek çalı maya de am 
etmeyi planlıyoruz.

TUAL BAH EKENT
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İstanbul 
kışa hazır
stanbul Büyük e ir Belediyesi kı  artları ile 

mücadele kapsamında kı a azırlık toplantısı yaptı. 

stanbul Büyük e ir 
Belediyesi kı  aylarını 
sorunsuz geçirmek e 
e ir ayatının normal 

seyrinde de am etmesi için 
azırlıklarını sürdürüyor. BB 
fet Koordinasyon erkezi’nde 
KO  kı  azırlık de erlendirme 

toplantısı yapıldı.

KIŞ LASTİĞİ 
YAYGINLAŞTIRILACAK

oplantıda tüm birimlerin 
koordineli çalı aca ı  ancak 
atanda ların da çalı malara 

destek ermelerinin ayatı da a 
da kolayla tıraca ı belirtildi. 

zellikle kı  lasti i kullanımının 
yaygınla tırılması gündeme geldi. 

oplantıda kı  aylarında olması 
mu temel kar buz e göllenme ile 
mücadele çalı maları ele alındı. 
stanbul Büyük e ir Belediyesi’nin 

kı  azırlıkları ile ilgili bilgi eren 
Yol Bakım e ltyapı Koordinasyon 

aire Ba kanlı ı   araç e i  
makinası  personel ile üç 
ardiya alinde kı la mücadele 

çalı maları yapılaca ını belirtti. 
stanbul’da  bin  km’lik 

güzerga  a ında  müda ale 
noktasıyla kı a azır olundu u 
kaydedildi.

KAR KAPLANLARI YOLLARA 
DÜŞECEK

Köy içi yollarda kullanılmak 
üzere mu tarlıklara  adet kar 
kürüme bıça ı takılmı  oförlü 
traktörler erilecek.  adet ‘kar 
kaplanı’ otoyollar e gerekti inde 

a alimanı kür küreme 
çalı malarına destek erecek. 
BB ekipleri gerekli durumlarda 

Karayolları ekiplerine araç tak iyesi 
yapacak.

ÇEKİCİLER 24 SAAT GÖREV 
YAPACAK

raç kazaları e kaymalar 
nedeniyle kapanan tra e 
müda ale etmek için  adet 
çekici inç  nadolu e rupa 
Yakası’nın kritik noktalarında  
saat azır bekletilecek. etrobüs 
güzerga ında er angi bir aksaklık 
ya anmaması için  kı la mücadele 
aracı göre  yapacak. Kı la mücadele 
kapsamında  kritik nokta B  
Buzlanma rken yarı istemi  

ile takip edilecek. kuruldu. Ya uz 
ultan elim Köprüsü e çe re 

yolları için  B  sistemi e 
tra k kontrol kameraları kullanıma 

azır ale getirilirken ek önlemler 
de alındı. stanbul genelinde 
kritik noktalar e ka aklara  ise 
atanda ların kullanımı için tuz 

torbaları  bin ton  bırakılacak.
Kı la mücadele çalı maları 

KO  koordinasyonunda 
yürütülecek. raçların belirlenen 
güzerga larda yapacakları kar 
küreme e yol açma çalı maları  
me cut araç takip sistemi ile 

KO ’dan takip edilecek  gerekli 
durumlarda araçlar ba ka bölgelere 
yönlendirilecek. okakta ya ayan 
kimsesiz atanda lar için toplama 
merkezleri de planlandı. abıta  
polis e ambulanslar ile toplanan 
atanda lar sa lık kontrollerinin 

ardından misa r edilecekler. lçe 
Belediyeleri kendi bölgelerinde 
tespit ettikleri e siz atanda ları 
stanbul Büyük e ir Belediyesi’nin 

misa r anelerine getirecekler.
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Emin n libeyk y 
tram ay hattında son durum

1.  Kabataş Bağcılar Tramvay attı T1  min nü 
stasyonu ve ehir atları min nü vapur 

iskeleleri ile min nü stasyonu,

2.  acıosman enikapı etro attı 2  ile 
Küçükpazar stasyonu,

.  Beylikdüzü S ğütlüçeşme etrobüs attı ile 
Ayvansaray stasyonu,

4.  yüp ierre oti iniatürk Teleferik attı T 2  
ile yüp Teleferik stasyonu,

5.  lanlanan Bayrampaşa yüp Tramvay attı ile 
eshane stasyonu,

.  lanlanan Kazlıçeşme S ğütlüçeşme etro 
attı ile Silahtarağa stasyonu,

.  lanlanan yüp eşilpınar Teleferik attı ile 
Sakarya ahallesi stasyonu,

.  ecidiyek y ahmutbey etro attı  ile 
Alibeyk y etro stasyonu,

.  Seyrantepe Alibeyk y etro attı ile 
Alibeyk y ep Otogarı stasyonu.

stanbul Büyük e ir Belediyesi tra k sorununu azaltmak e toplu ula ımı 
yaygınla tırmak için sürdürdü ü projelerine ız kesmeden de am ediyor.

10 AYRI NOKTADA 
YAPIMI DEVAM EDEN 

VE PLANLANAN 
HATLARLA 

ENTEGRASYON 
A   

A A   D

R
aylı sistem  deniz e 
lastik tekerlekli toplu 
ula ım araçlarına 
entegre olan 

minönü libeyköy 
tram ay attında çalı malar tüm 

ızıyla de am ediyor. minönü 
eydanı’ndan ba layan at  
nkapanı  ener  yüp  ila tara a  
libeyköy’e kadar ula acak. at 

konumu e tari i yapısı itibariyle 
stanbul’un en önemli toplu ta ıma 

güzerga larından birisi olacak. 
ram ay attı izmete alındı ında  
edipol ni ersitesi nkapanı 

Yerle kesi  Kadir as ni ersitesi 
ibali Yerle kesi  es ane  yüp 
e let astanesi  Bilgi ni ersitesi 
antral Kampüsü  ari i iyer oti 
epesi e libeyköy ep Otogarı ile 

kesintisiz toplu ula ım sa lanacak. 
Bu alanların bir kısmının tari i 
yarımada içerisinde e aliç 
kıyılarında olması dolayısıyla tari i  
turistik e ekolojik açıdan bölgenin 
nitelik olarak ta ıt tra inden 
arındırılması  karbon salınım 
azaltılması  yaya areketlili inin 
arttırılması planlanıyor. ram ay 

attı ilgili stanbul  e  
umaralı Koruma Bölge Kurulu 

kararları ile attın güzerga ı 
onaylandı. 

üzerga ın  karayolunun 
yanında geçi  için yeterli alan 
bulunmayan güzerga  üzerinde  
bölgede kazıklı platform asıtasıyla 

tram ay attı geçi i sa lanıyor. 
Bu bölgelerdeki uygulama  
ula ım gereklilikleri e zemin 
parametreleri açısından teknik 
bir zorunluluk oldu u belirtiliyor. 

minönü otobüs durakları 
alanından minönü stasyonu ile 
ba layan güzerga  Küçükpazar  

ibali  ener  Balat  y ansaray  
es ane  yüp eleferik  yüp 
e let astanesi  ila tara a 

stasyonu ile akarya a allesi 
stasyonuna aliç kıyısından 

geçerek  libeyköy erkez  
libeyköy etro stasyonu ile 

de am edip e libeyköy ep 
Otogarı stasyonu’nda son bulacak.

ram ay attı güzerga ı 
belirlenirken proje a amasında 
güzerga  üzerindeki tari i yapılar 
dikkate alındı. ari i yapılar 
sensörler yerle tirilerek titre im 
ölçümleri yapılıyor. Konunun 
uzmanı üni ersite ö retim 
göre lileri tarafından yapılan bu 
ölçümler  raporlanarak inceleniyor. 
Yapılan ölçümler sonucunda 
tari i yapılarda er angi bir 
deformasyon eya olumsuz bir 
durum olu turmayaca ı üni ersite 
ö retim üyeleri tarafından tespit 
edildi. aporlar akı ar Bölge 

üdürlü ü e Koruma kurullarıyla 
payla ılıyor. alı malar sırasındaki 
imalat yöntemleri titre imleri 
minimum se iyeye indirilecek 
ekilde planlandı.
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Haber İ

İstanbul pirincine 
b y k destek
stanbul Büyük e ir Belediyesi  atalca’da yerli 

to umla deneme ekimleri yapılan çeltik asadı 
dolayısıyla  kim ünya ıda ünü kapsamında 

arla ünü etkinli i düzenledi.
stanbul’un belli bölgelerinde 
yapılan çeltik üretiminin 
kalitesinin artırılması e yerli 
to umların yaygınla tırılması 
amacıyla  atalca Ormanlı 

a allesi’nde deneme ekimi 
gerçekle tirildi. 

tkinlikte bir konu ma yapan 
BB arım e u rünleri üdürü 
ürker ro lu  serti kalı ürün 

yeti tiricili inin önemine de inerek  
özellikle Ormanlı a allesi’nde 
yeti tirilen çelti in tanıtılması için 
çiftçilerimizin ‘birlikten ku et 
do ar’ ilkesiyle areket etmesinin 
çok önemli olaca ını urguladı.

dirne arımsal ra tırma 
nstitüsü üdürü oç. r. dnan 

ülek de yapılan bu çalı maların 
ülkemiz tarımı adına bir katma 
de er olu turaca ının altını çizerek  

ürkiye’de . .  dekarlık 
alanda çeltik üretiminin yapılmakta 
e yapılan ısla  çalı maları ile 

birlikte ürkiye erim bakımından 
dünyada . sırada yer almaktadır. 
Yapılan çalı maların yerinde 
görülmesi çok önemli  diye konu tu.

YERLİ TOHUM DENEME 
EKİMLERİ YAPILIYOR

rogramda konu maların 
ardından deneme ekimlerinin 
gerçekle tirildi i tarlalarda 
incelemeler yapıldı. erçekle tirilen 

asatta alınan erimin yüksek 
olması  yerli to umların gelece i 
açısında umut erici oldu. stanbul 
Büyük e ir Belediyesi u tarlıklar 

ıda arım e ay ancılık aire 
Ba kanlı ı arım e u rünleri 

üdürlü ü e dirne arımsal 
ra tırma nstitüsü tarafından 

geli tirilen yerli  erimli e milli 
to umlarla ilk deneme ekimi  ili ri 
Büyükkılıçlı ma allesinde aspir 
e ayçiçe i ekimi yaparak ayata 

geçirmi ti. kinci deneme ekimi ise 
atalca Ormanlı a allesi’nde yerli 

çeltik ekimi ile ayata geçirildi.
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ostanın tarih 
yolculuğu ser ilendi

aşkan 
e l t ysal 

muhtarlarla 
buluştu

’nin kurulu  yıldönümü etkinlikleri kapsamında  
etro stanbul ile  i  birli inde geçmi ten 

günümüze ‘ ostanın ari  Yolculu u’ sergisi düzenlendi.

stanbul Büyük e ir Belediye 
Ba kanı e lüt ysal   

kim u tarlar ünü 
dolayısıyla stanbul’daki 
mu tarlarla bulu tu.

yüksek posta pulu örnekleri metro 
yolcularının ziyaretine açılacak. 

yrıca  ultan . bdül amit 
an’ın  uluslararası saygınlı a 

sa ip  özel foto raf koleksiyonuna 
ait ‘ ostacılık izmetleri emalı’ 
foto raf albümü e resimleri 
sergilenecek.

osyo kültürel tari imize e 
onun yolcularla bulu turulmasına  
sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında özel bir a ırlık eren 

etro stanbul  bu sefer  ülkemizde 
posta tari imizin iki asra dayanan 
yolculu unu e bu süreçte  ileti im 
araçlarının ya adı ı dönü ümü 
urgulamaya çalı tı. tkinlik 

kapsamında   üzesi’nden 
özel olarak getirilecek olan tari i 
özelli e sa ip postacılık araçları e 
nadide pullar  metro yolcularının 
ziyaretine sunularak. etronun  
aynı zamanda bir kültür e ya am 
merkezi oldu u da urgulandı. 

osyo kültürel tari imizin 
önemli bir kesiti olan postacılık 

izmetlerinin  tari i seyrini anlatan 
sergi  Yenikapı etro stasyonu’nda 
üç gün boyunca ziyaretçilerini 
a ırladı.

ostanın ari  Yolculu u 
sergisi     kim 
tari lerinde Yenikapı 

etro stasyonu’nda 
yolcuların ziyaretine 

açıldı. ki asırdır kullanılan posta 

e izmeti birlikte götürürsünüz. 
a allelerimizin sorunlarını birlikte 

çözmeye de am edelim  dedi.
u tarların masalarını gezerek 

tek tek selamla an e so bet eden 
Ba kan e lüt ysal  yaptı ı 
konu mada stanbul’a izmet 
etmenin bir ayrıcalık oldu unu 
belirterek  Ba ak e ir’de belediye 
ba kanlı ı e Küçükçekmece’de 

K arti lçe Ba kanlı ı yaptı ı 
için bu ilçelerin mu tarlarının 
kendisini yakinen tanıdı ını söyledi. 

mcasının e abisinin geçmi te 
mu tarlık yapması nedeniyle 
mu tarlı ın sorumlulu unu bilen 
bir aileden geldi ini ifade eden 

e lüt ysal  dü ünde  cenazede 
e izmette köyün er eyi olan 

köy mu tarlarının da i lerinin 
da a zor oldu unu söyledi. 

e irlerde de ma allelerin bütün 
sorularının önce mu tarlara 
geldi ini dile getiren e lüt 

ysal  u tarlı ın ne kadar 
zor oldu unu bilen bir aileden 
gelmemden dolayı mu tarlara 
kar ı özel bir mu abbetim 
ardı. Ba ak e ir’de de en 

çok mu tarlarla görü tüm. 
u tarlıklarımızın giderlerinin 

kar ılanmasına özen gösterdim. 
u tarlar belediyelerimizin direkt 

çözüm orta ıdır  diye konu tu.

malzemeleri e nadide pulların 
sergilendi i etkinlikte  geçmi ten 
günümüze  postacılık izmetlerinde 
kullanılan telefon e telgraf gibi 
da a birçok ileti im aracı gösterime 
çıktı. ergide  tari i e sanat de eri 

 kim u tarlar ünü 
dolayısıyla stanbul’daki 
mu tarlarla bulu an 
Ba kan e lüt ysal  

er ede niz atanda a 
izmetse mu tarla beraber çalı ır 
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adeli i lemler  
adeli i lem  tara ara  

standartla tırılmı  
miktar e kalitedeki 
bir malı eya kıymeti 
anla ılan ileri bir 
tari te  bugünden 
üzerinde anla ılan 

yattan alma eya 
satma yükümlülü ü 

getiren sözle medir. adeli i lem 
sözle mesine konu olacak dayanak 
arlı ın adesi  yatı  niteli i e 

miktarı i lem gördükleri borsalar da 

Bir Kavram Bir Analiz

A ELİ İ LEMLER E E IN

Hakan Akbulut

ünümüzdeki modern türe  piyasalarının tari i binlerce yıl geriye gitmekle 
birlikte  ilk adeli i lemlerin ba langıcı ’lü yıllar olarak kabul edilmektedir.

standartla tırılmı tır. rnek ermek 
gerekirse bugün spot piyasadan 
bankadan  dö iz bürosundan 
b    ödeyip  merikan 

doları alabilirsiniz ya da   
ödeyip  gram altın alabilirsiniz. Bu 
durumda ödemeyi yapıp aldı ınız 
mala dokunup onu aynı anda teslim 
alabilirsiniz. ncak adeli piyasada 
i lem yapaca ınız zaman önce angi 
adede bu i lemi yapaca ınıza karar 
erirsiniz. rne in   ay sonra  

gram altın almayı terci  edersiniz. 
onra bir ay sonra  gram altını 

angi yattan almak istedi inize 
karar erirsiniz. ynı süreçleri satıcı 
da kendi pozisyonuna göre ya ar 
e organize bir piyasada bizim 

örne imizde altın borsasında alıcı 
e satıcının bu emirleri kar ıla ırsa 

i lem gerçekle ir. ara e altın 
teslimi  ay sonra gerçekle ir ancak 
alıcı e satıcı bir yükümlülü e girmi  
olur. abiidir ki bunun kar ılı ında 
tara arın teslim etti i teminatlar 
e komisyonlar ardır. ncak 

taa ütleri anla ılan adede yerine 
getirilir. Bu adeli i lemler altın  
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dö iz  ububat  ta il  bono  isse 
senedi gibi pek çok arlık üzerinden 
yapılabilir. Kısaca adeli lemler 
anla manın bugünden yapıldı ı e 
yükümlülüklerin gelecek bir adede 
yerine getirildi i i lemlerdir.  

Bu tür i lemlere türe  i lemler 
de denilir. eki bu adeli i lemler 
neden yapılır. Ki ileri ya da 
kurumları adeli i lem yapmaya 
yönelten sebepler nelerdir. Bu 
sebepler spekülatif kar etme iste i 
olabilece i gibi risk yönetimi 
çerçe esinde edging i lemi de 
olabilir.

HEDGING
edge kelimesi ngilizce 

çit  önlem  olası zararlara kar ı 
tedbir anlamlarına gelir. edging  

nansta üstlenilen yatırım riskini 
minimize edecek eya yok edecek 
kar ıt bir i lem yapma ters 
pozisyon alma  faaliyetidir. Olası 
ters yat areketlerine kar ı 
korunmak amacıyla adeli sözle me 
yapılmasıdır. Yani edge i lemi 
aslında bir risk yönetimi i lemidir. 

rne in tüm gelirleri ürk irası 
olan bir irket bugün yabancı para 
ile borçlanabilir. Bu durumda 
e er borcunu ödeyece i zaman 
dö iz kurunun gelece i se iye ile 
ilgili olumsuz bir beklentisi arsa 
kurlarda ciddi oranda bir yükseli  
bekliyorsa adeli i lem yaparak 
borcunu ödeyece i tari te razı 
oldu u kurdan bir satıcı bulması 

alinde dö iz riskini ortadan 
kaldırabilir. Burada ‘kar ı taraf 
bu riski niye alsın  söz konusu 
riski kim üstlenecek’ sorusu akla 
gelebilir. elecekte yatların 
yükselmesini bekleyenler alım 
yönünde  yatların dü mesini 
bekleyenler ise satım yönünde i lem 
yapmak isteyeceklerdir. atıcının 
da gelecek adede dö iz gelirine 
kar ın  borcu olabilir e kurlarda 
bir dü ü  bekliyorsa adeli i lem 
yaparak kendini korumak isteyebilir. 

zet olarak risk  adeli i lem 

piyasalarında alınıp satılabilir ale 
gelmektedir.

TÜREV PİYASALARIN 
TARİHSEL GELİŞİMİ

ünümüzdeki modern türe  
piyasalarının tari i binlerce yıl 
geriye gitmekle birlikte  ilk adeli 
i lemlerin ba langıcı ’lü yıllar 
olarak kabul edilmektedir. adeli 
i lem piyasalarının tari inde 

icago kentinin özel bir yeri 
ardır.  yılına kadar köy olarak 

kabul edilen icago   yılında 
e ir statüsüne ka u tu unda 
.  ki ilik bir nüfusa sa ipti. 

icago  ic igan ölü kıyısında 
merika’daki di er büyük göllere e 

orta batıya kadar ula ım imkanına 
sa ip olması nedeniyle stratejik 
bir öneme sa ipti. Bu konumu 

icago’nun ızla geli erek bir 
ticaret merkezi aline gelmesini 
sa ladı. icago çe resinde 
yeti tirilen tarımsal ürünler 
bu bölgeye ta ınıyor e burada 
depolanarak ticareti yapılıyordu.

arımsal ürünlerin arz e 
talebindeki dalgalanmalar sonucu 

yatlar yılın belli dönemlerinde çok 
dü ük olurken di er dönemlerde 
a ırı yükseliyordu. rzın  talebin 
çok üzerinde oldu u dönemlerde 
üreticiler zarar ediyorlar  aksi 
durumda ise aranan mal piyasada 
bulunamıyordu. O yıllarda yeterli 
depoların olmaması e ula ım 
zorlukları piyasalarda karı ıklı ın 

artmasında etkili oldu. Bu durum 
kar ısında üretici e tüccarlar çözüm 
olarak aralarında gelece e yönelik 
ticari sözle meler yapmayı terci  
etmeye ba ladılar. ki taraf arasında 
kar ılıklı gü ene dayalı olarak 
yapılan gelece e yönelik sözle meler 
i tiyaca tam olarak ce ap eremedi. 

ünkü yat de i imleri aley ine 
olan taraf  yükümlülü ünü yerine 
getirmeyebiliyordu. Bunun 
üzerine arayı larına de am eden 

 tüccar bir araya gelerek  
yılında tarımsal ürünlerin alıcı 
e satıcılarının merkezi bir yerde 

i lem yapmaları e aynı zamanda 
e irde ticaretin geli mesi amacıyla 

icago Board of rade’i BO  
kurdular. lk kayıtlı gelece e yönelik 
sözle me   art  yılında 

.  kilo mısır üzerine aziran 
ayı icago teslimi olarak yapıldı. 

BO ’de ilk yıllarda gelece e 
yönelik sözle meler i lem görürken 
tara arın yükümlülüklerini yerine 
getirmemeleri sonucu  sözle melerin 
standart ale getirilmesi e borsanın 
belirledi i bir takas kurumunun 
garantör olması kararla tırıldı. 

akas Kurumu  bu garantiyi alıcı 
kar ısında satıcı  satıcı kar ısında 
alıcı konumuna geçerek e i lem 
yapan tara ardan teminat alarak 
ermeye ba ladı. Kaynak Bist 

internet sitesi  ürkiye’de ise söz 
konusu türe  ürünlerin i lem 
görmesini temin etmek amacıyla 

 yılında adeli lem e 
Opsiyon Borsası OB  kurulmu  
olup bu borsa  yılından itibaren 

adeli lem e Opsiyon iyasası’na 
O  dönü mü tür. 

KİŞİLERİ YA DA KURUMLARI VADELİ İŞLEM 
YAPMAYA YÖNELTEN SEBEPLER NELER?
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Haber N L İ
azarlar  ahadır alkılıç ustafa Aşkın

Konut yapı izinlerinin piyasa beklentilerine göre 
yükleniciler tarafından azaltılıp ço altılması 
dinamik bir ekilde sürüyor.

T
ürkiye genelinde konut 
 yatlarına baktı ımızda 

‘gayrimenkul 
piyasasının’ 
dinamikli ini e 

olabildi ince denge  yatını 
yakalamaya çalı tı ını görmekteyiz. 
Bu anlamda  ürk Konut 

iyasası’nda alt pazarlar bazında 
dinamik e rasyonelle en e ilimler 
görülmektedir. zellikle  yat 

areketlerinde gerekti inde 
‘düzeltme’ gerekti inde de ‘artı lar’ 
görülebilmektedir. üzeltme 

areketi yapan alt piyasalardan 
biri aziantep  Kilis  dıyaman 
bölgesiyken  ydın  enizli  u la 
e zmir bölgesi de artı a en tipik 

örnek olmu lardır. 1

Konut yapı izinlerinin piyasa 
beklentilerine göre yükleniciler 
tarafından azaltılıp  ço altılması 

dinamik bir ekilde sürmektedir.
üketicinin giderek da a 

rasyonel kararlar ererek sadece 
 yat kıstasına bakmaması  yapı 

kalitesi  malzemesi  ula ım kolaylı ı 
gibi pek çok unsuru de erlendirdi i 
görülmektedir.

emmuz ’da ya anan 
sürecin izlerinin ızlıca atlatıldı ı 
görülmektedir. Bu a amada markalı 
konut imalatçılarının mlak Konut 

YO .  YO  üyeleri gibi  
yaptı ı kampanyaların beklentiyi 
olumluya çe irme e sektöre moral 
ermesi konusunda önemli katkıları 

olmu tur. Benzer kampanyaların 
zaman zaman farklı büyüklüklerde 
gerçekle iyor olması sadece markalı 
konut üreticilerini de il sektörün 
tamamını i melendiren bir yapıya 

aiz olmaktadır.
önemsel olarak bankacılık 

sektörünün ni ai tüketiciye sa ladı ı 
iyi ko ullu krediler ile kurumsal  rma 
e bankaların ortakla a yaptıkları 
 nansman modelleri sektör için 

oldukça yararlı olmaktadır.
Yabancı yatırımcıların sadece 

konut niteli i e niceli ine de il aynı 
zamanda mülk edindikleri e ri ‘bir 
ya am alanı’ olarak görmelerinin 
etkileri de dikkat çekmektedir. 
Bunun en tipik örne i stanbul’da 
görülen yabancılara yönelik konut 
satı larıdır.

SON BİR YILLIK SÜREÇTE 
MALİYET-FİYAT GELİŞMELERİ

ayrimenkul ka ramını 
incelerken sadece piyasada olu an 
 yata de il  imalat için üstlenilen 

temel maliyete bakıp ona göre analiz 
yapmakta fayda bulunmaktadır. 
Bina in aatı maliyet endeksi 
B   emmuz ustos ylül 

aylarını kapsayan  yılı üçüncü 
çeyre inde  toplamda bir önceki 
çeyre e göre yüzde  bir önceki 
yılın aynı çeyre ine göre yüzde  
e dört çeyrek ortalamalarına göre 

yüzde  artmı tır. yrıca Y
 olarak adlandırılan maliyet 

en  asyonundaki artı  oranı ylül 
 de yıllık olarak yüzde  

se iyesinde gerçekle mi tir. i er 
çarpıcı bir rakam olarak dikkat çeken 
ürün  yatı da demirdir. n aatın 
azgeçilmez ana girdisi olan demir 
 yatları son bir yılda ortalama yüzde 

 de er kazanmı tır. 

A RİMENKUL İ A A IN A 
İ A LAMA A E Kİ E EN 

ÖNEMLİ UN URLAR
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MALİ E LER REEL E İRİ  İLİ Kİ İ  EMMUZ EMMUZ 

1  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24819,19 Ekim2017
2  Temmuz ayına ait veriler ylül ayında açıklanmaktadır.
3  Alp.A, ılmaz. , ’Gayrimenkul inansmanı ve Değerlemesi’ B ST ayını. aziran 200 , s.1 1  
4  Türeoğlu, rgun, ’Konut inansmanı Sisteminde Gayrimenkul Değerlemesi’ S K ayınları o 211, s. 5 150

Böl e Şeh r Temmuz 2  Temmuz 2  Son B r Y l  BİME B na Mal yet Yİ Ü E ye Göre
 Konut yat En e  Konut yat En e  Nom nal ar   En e  Reel Art  Reel yat Art
     

ürk ye onut F yat ,4  4 ,  ,  ,  ,

ndeks  ürk ye enel

ürk ye en  onut ,  ,  ,  ,  4,

F yat ndeks  ürk ye enel

stanbul onut  4,  ,  ,  ,  ,

F yat ndeks

Kayna : ,  rakamlarından hesaplanmıştır

emmuz  ile emmuz  
dönemi arasında ürkiye genelinde 
nominal konut yatları yüzde  
artarken bu rakamdan Bina n aat 

aliyet ndeksi’ni indirgedi imizde 
reel artı  yüzde  düzeyinde 
gerçekle mi tir  Y  aliyet 

n asyonu  bazlı reel getiri ise 
yüzde  olmaktadır.

Yeni konutlar için ilgili dönemde 
nominal artı  oranı yüzde  
olurken  B  indirgenmi  reel yat 
ise yüzde  düzeyinde gerilemi  
Y  bazlı reel getiri yüzde  
düzeyinde gerçekle mi tir.

İNŞAATIN VAZGEÇİLMEZ 
ANA GİRDİSİ OLAN 
DEMİR FİYATLARI SON 
BİR YILDA ORTALAMA 
YÜZDE 38 DEĞER 
KAZANDI

az antep

stanbul e ri için son bir yıllık 
endeks bazlı nominal getiri yüzde 

 olurken B  indirgenmi  
reel yat yüzde  düzeyinde 
olu mu tur. Y  bazlı reel getiri 
yüzde  düzeyinde gerçekle mi tir.

akamların ortalama bazlı 
oldu u e ani nansal giderler faiz 
yükü fonlama maliyeti  kur yükü 
gibi maliyet unsurlarını tam olarak 
yansıtmadı ı gözden kaçmamalıdır. 

olayısıyla sektörün kar marjları 
oldukça dü ük düzeylerde 
gerçekle mektedir. 

aliyet artı ları satı  yatlarına 
son derece sınırlı ölçüde yansımı tır. 
Yükleniciler imdilik maliyetleri 
önemli ölçüde kendileri üstlenmi  
görünmektedir. Konut yatları 
açısından di er önemli bir nokta da 
‘konut amortismanı’ diyebilece imiz 
konut alımı için yatırılan paranın ne 
kadar sürede geri dönece idir. 

Konut yatları ile kira arasındaki 
ili ki konut yatlarındaki ızlı artı ları 
izleme adına önem arz etmektedir. 
Konut yatlarında areket alanı da a 
geni ken  kira yatlarında de i imler 

da a tedrici ya anmaktadır. 
ürkiye’de konut yatırımı geri dönü  

süresi satı  yatı yıllık kira oranı  
 yıl düzeyinde seyretmektedir. 

Bu çerçe ede  di er erilerin yanı 
sıra yatırımı geri dönü  süresi de  

ürkiye konut piyasasında enüz bir 
balon olmadı ı yönündeki görü ü 
desteklemektedir. 

ayrimenkul yatları üzerine 
etki eden di er unsurlar ise  gerek 
e ir  bölge  gerekse e rin farklı 

segmentleri semtleri  bazından yat 
artı  oranları ile de i imi oldukça 
farklı karakterler sergileyebilmektedir. 
Konut e ta ınmaz de erlemesi 
yaparken objektif e alıcının 
terci lerinden kaynaklı pek çok 
subjektif unsur de reye girmektedir. 
3 erkeze yakınlık  yakınlarında 

astane  park olması  ula ım kolaylı ı  
manzara  yeni eya eski bina olması 
gibi  a ınmaz de erlemesinde 
arazi e yapılan projelerin 
geli imde önemli ölçüde yat artı ı 
sa layabilmektedir. rne in metro 
e benzeri alt yapı yatırımları da em 

de erlemeyi em de yatları oldukça 

farklıla tırabilmektedir. 
olayısıyla bölgesel eya semt 

bazlı yat artı larında genel artı  oranı 
üzerinde artı lar görünmekte olup 
sadece bu bölgeler baz alındı ında  
‘balon’ etkisi armı  gibi bir etki 
olu turmaktadır.

Yasal ba lamda yeni ayata geçen 
ürk icaret Kanunu ile yeni üketici 

Kanunu rzı e talebi yönlendiren 
aktörler için önemli düzenlemeler 
getirerek talep yanlı korumayı 
artırmakta  bu da in aatçı rmaların 
da a akılcı modeller olu turarak etkin 
çalı maları için zorlayıcı bir unsur 
olmu tur.

Yaptı ımız analizlerde görülen 
ürk konut piyasasında ‘balon’ 

olmadı ıdır. ncak bölgesel 
farklılıkların e özel taleplere ba lı 

yat sapmalarının görülebilece i 
unutulmamalıdır. ürk konut piyasası 
giderek da a rasyonelle en aktörleri 
ile arz talep dengesini olu turma 
esnekli ine sa iptir. eçti imiz 
yıllarda  e ’de ya anan 
içsel e dı sal oklarda bu elastikiyeti 
göstermeyi bilmi tir.



78 E M L A K  K O N U T
K A S I M  2 0 1 7

Haber K İ

35 ‘Mahalle’ 
projesi ödüllendirildi 
Bu yıl ‘ a alle’ temasıyla gerçekle tirilen ‘  klim  Bölge lusal imari e 
Kentsel asarım ikir Yarı ması’nın ödülleri sa iplerini buldu. 

OK  e mlak Konut 
YO tarafından 

düzenlenen e 
 projenin 

de erlendirildi i ‘  
klim  Bölge lusal 

imari e Kentsel asarım ikir 
Yarı ması’nda  eser ödül almaya 

ak kazandı. 
 kim er embe OK  

stanbul izmet Binası’nda 
gerçekle tirilen ödül töreninde  
mimarlık dünyası e sektör 
temsilcileri bir araya geldi. OK  
Ba kanı rgün uran törende  

 yılında yeniledikleri üretim 
yakla ımlarıyla yeni bir çizgide 
konut üretimine ba ladıklarını 
urgulayarak  az katlı yapılanmayı 

esas alan  bölgelerin yerel mimari 

çizgilerinden esinlenilen  ma alle 
konseptinde yeni yerle imler 
kurulmakta oldu unu belirtti. 

’teki  lkim  Bölge lusal 
imari e Kentsel asarım ikir 

Yarı ması’nı ‘ elenekten elece e’ 
konsepti ile düzenlediklerini 

atırlatan uran  Kentsel ya amla 
birlikte unutmaya ba ladı ımız 
kom uluk e ma alle olgusunu 
tekrar ayata geçirmek için bu yıl 
‘ a alle’ konseptiyle düzenlemeye 
karar erdik. a alle  e irlerimizin 
geleneksel e kadim de erlerinin 
günümüz ya am ko ullarına 
ta ınmasında  bütün de erleri 
barındırması bakımından model 
olan en temel ölçekti.  Bu nedenle  
‘ma alle’ dedik  açıklamalarında 
bulundu.

ÖDÜLLÜ MAHALLE 
PROJELERİ 

uran  a alle temasına 
mimarlık dünyasının gösterilen ilgi 
e ortaya çıkan ba arılı sonuçların  

insan ölçe i aidiyet  nitelikli 
sosyal çe re uyumu bakımından 
bu alandaki toplumsal arayı ı da 
yansıttı ına i aret etti. kiplerin  
mimar  e ir plancısı  sosyolog  
restoratör b. ile disiplinler arası bir 
planlamayla yarı maya katıldı ını 
söyleyen uran  yüksek katılımla 
gerçekle en   projenin katıldı ı 
yarı manın ödüllü ‘ a alle’ 
projelerinin  önceki yarı mada 
oldu u gibi in a edilece ini açıkladı.

Ba kan uran  OK  olarak  
büyük bir emek e gayretin ürünü 
olan ödüllü eserlerin ayata 
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geçirilmeden rafa kalkmasından 
mustarip olan mimarlık dünyamıza 
erdi imiz sözü yerine getiriyoruz. 
rojeler ka ıt üzerinde kalmayacak. 

’te düzenledi imiz mimari 
yarı masının ödüllü eserleri  .  
konutu kapsayan özgün tasarımlar 
olarak üretimdedir. ynı ekilde 
ödüllü ma allerimizi de  ni ai bir 
de erlendirmeyi takiben katıldıkları 
co ra   bölgelerde in a etmeye 
ba layaca ız  dedi.

GENÇ MİMARLARA FIRSAT
rojelerde önceli imiz bölgesel 

çizgiler e iklim ko ullarıyla uyumlu  
insanların uzun yıllar boyunca 
kaliteli e uzurla ya ayabilece i 
bir ya am alanının olmasıdır  diyen 

uran  öyle de am etti  ok katlı 
yapılar yerine yatay mimari ile 
da a dü ük katlı  astanesi  okulu 
e ibadet aneleriyle kendi içinde 

merkezi bulunan ayat merkezleri 
kurmayı ede  iyoruz.  Yarı malarla 
birlikte mimarlık ö rencileri e 
genç mimarlarımıza kendilerini 
geli tirme e ülkemiz mimarisini 

ak etti i noktalara çıkarma fırsatı 
sunuyoruz. lke olarak elimizde 
yüzyıllara dayanan ürk mimari 
örnekleri ar e biz bunu bir fırsat 
olarak görüp iyi de erlendirmeliyiz.

ÖDÜL ALAN PROJELER İNŞA 
EDİLECEK

er bölgeye ayrı ayrı erilen 
ödüllerde  ’inci  bin  ’nci 

 bin  ’üncü  bin  e 
mansiyon sa ipleri  bin  ödül 
aldı. dül almaya ak kazanan 
projeler  kendi bölgelerinde in a 
edilecek.

Yarı macıların disiplinler 
arası bir planlama ile katıldıkları 
yarı mada  ekiplerde en az bir 
mimar  e ir plancısı e peyzaj 
mimarı bulunması artı arandı. 

imarlık ö rencileri ise yarı maya 
yardımcı olarak katılabildi. 

PROFESYONEL JÜRİ ÜYELERİ
a alle konseptiyle düzenlenen 

 klim  Bölge lusal imari 
Kentsel asarım ikir Yarı ması’nın 
üri Ba kanlı ını  imarlık 

akültesi ekanı rof. r. urat 
ül yaptı. sli jüri üyeleri ise 
imar e e ir lancı rof. r. 

ekiye Yenen  imar oç. r. Yasin 
a atay eçkin  imar icran 
akmak  n aat ü endisi ustafa 
e ent ungur  Yüksek imar 

Bünyamin erman  e Yüksek 
imar bra im akkı Yi it oldu.

Yarı macılara   bölgede 
belirlenen gerçek alanlar erilerek  
tasarımlarını söz konusu gerçek 
alanlar üzerine geli tirmeleri istendi. 
Bölge terci leri do rultusunda 

kdeniz Bölgesi’nde atay örtyol  
o u nadolu Bölgesi’nde u  

Kepenek  ge Bölgesi’nde enizli 
amukkale  üneydo u nadolu 

Bölgesi’nde ardin rtuklu  ç 
nadolu Bölgesi’nde ski e ir 

Odunpazarı  Karadeniz Bölgesi’nde 
Kastamonu erkez rencik e 

armara Bölgesi’nde ekirda  
orlu’daki araziler üzerinde çalı ma 

yapıldı.

ÇOK KATLI YAPILAR 
YERİNE YATAY MİMARİ 
İLE DAHA DÜŞÜK KATLI, 
HASTANESİ, OKULU VE 
İBADETHANELERİYLE 
KENDİ İÇİNDE MERKEZİ 
BULUNAN YAŞAM 
ALANLARI KURMAYI 
HEDEFLİYORUZ.
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K  B
kdeniz Bölgesi’nde Burak 

Yardımcı e ekibinin katıldı ı proje 
birinci seçildi. kincilik ödülünü 
ise . erdar Kaya e ekibi alırken 
üçüncülü e e met etin olat e 
ekibinin projesi seçildi.  ansiyon 
ödülünün de erildi i yarı mada 

kdeniz Bölgesi’nde mansiyon 
olarak birincili e zgür Bingöl  
ikinci urat a in  üçüncü Ya uz 

elim epin’in eserleri layık 
görüldü.

O  O
u Kepenek’teki o u 

nadolu Bölgesi’nde ete Keskin 
e ekibinin projesi birincili i 

seçilirken  etin yık e ekibi 
ikinci  li bi ’in ekibi ise üçüncü 
seçildi. ansiyon olarak  smail 

u lukürkçü’nün ekibi birinci 
mansiyon  ıd an il e ekibinin 
projesi ikinci mansiyon  e met 

eyat attapo lu e ekibinin 
projesi üçüncü olarak seçildi.

 B
Baran Yardımcı e ekibinin 

birinci olarak seçildi i ge 
Bölgesi projelerinde  ikincilik 
ödülü bdülkerim ündüz e 
ekibine  üçüncülük ödülü e met 
Bekar e ekibinin projesine 
erildi.  ansiyon ödüllerinde 
ge Bölgesi’nde birincilik 

ödülü ur zer zgü en’in 
ekibine  ikincilik ödülü e zat 
Kasal’ın ekibine  üçüncülük ise 

elaleddin acıbey elik’in 
ekibine erildi.

K  B
Kastamonu’daki arazi seçilen 

Karadeniz Bölgesi’nde birincilik 
ödülü erya rdim e ekibinin 
projesine erilirken  ikincili e 

uba Kara  üçüncülü e o an 
ürkkan e ekiplerinin projeleri 

seçildi. ansiyon olarak üseyin 
Ya uz e ekibinin projesi birinci  

i an e indik’in ekibini projesi 
ikinci  bubekir im ek e 
ekibinin projesi ise üçüncü seçildi.

 B
armara Bölgesi’nde birincik 

e ikincilik ödülünün erilemedi i 

yarı mada üçüncülü e Korkut 
Yıldırım e ekibinin projesi 
seçildi. ansiyon olarak lker 

deli e ekibinin projesi birinci 
seçildi. kinci zgür Bingöl  
üçüncü ise mra  Bal e 
ekibinin projesi seçildi.

 O  B
adece mansiyon ödüllerinin 

erildi i ç nadolu Bölgesi’nde 
birincilik er e ali a Yıldız 
e ekibinin projesine  ikincilik 
urat ydıno lu e ekibine  

üçüncülük ise örkem ü enç 
e ekibine erildi.

Y O  
O  B

üney o u nadolu 
projeleri içersinde birincilik 
ödülü erilmezken  ikincilik 
ödülü Okan Kolo lu e ekibinin 
projesine  üçüncülük ödülü 
ise asan zbay e ekibinin 
projesine erildi. ansiyon 
olarak met Barı  e ekibinin 
projesi birinci  idem ner e 
ekibinin projesi ikinci seçildi.

A R I M A N I N  K A Z A N A N L A R I
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la a en el n ş
OK  tarafından  kentsel dönü üm projesi kapsamında  lazı  um uriyet 
a allesi’nde in a edilecek  konutun i alesi yapıldı.

OK  lazı ’da in a 
edece i  altyapı e 
çe re düzenlemesi 
i ini de kapsayan  
konut için  kim 

 azartesi günü bir i ale 
gerçekle tirdi. ’i  ’si 
ise  planında in a edilecek 
konutlar kentsel dönü üm projesi 

kapsamında ayata geçirilecek. 
arpık yapıla ma bulunan e yeterli 

sosyal donatı olmayan alanda 
‘yerinde dönü üm’ esas alınarak  

ak sa iplerine nitelikli bir ya am 
alanı olu turulması amaçlandı. 

 ektar olan proje alanında 
.  konut   dükk n e sosyal 

tesis yapımı tasarlandı. rojenin 

ilk etabında  azineye ait rezer  
alanda  konut in a edilerek ak 
sa iplerinin tas yesi planlandı.

odern mimari tarzda in a 
edilecek projeyle bölge  dükk nları  
camisi  parkı  peyzajı  oyun e 
spor alanları ile nitelikli sosyal 
çe re imk nı sunan yeni bir ya am 
merkezine dönü üyor.

Ba bakanlık oplu Konut 
daresi tarafından yder 

Yaylası’nı yenilemek e 
korumak amacıyla yürütülen 
çalı ma kapsamında düzenlenen 
konferansın ikinci gününde 
konu an OK  Ba kanı rgün 

uran  nkara’da oturdu umuz 
yerden proje yapmıyoruz  
sürdürülebilir bir yder nasıl in a 
ederiz bunun arayı ı içerisindeyiz  
dedi. 

OK  Ba kanı uran  Biz 
do ası bozulmamı  turizmde 
sürdürülebilir bir yder ayal 
ediyoruz. rama Konferansı’nda 
elde edilecek sonuçlar tabi alan 
çalı ması da ar bir rapora 
dökülecek sonra üst çalı tayda 
bunları de erlendirece iz buradan 

teknik birimlere i  emirleri çıkacak 
bu bizi projeye yönlendirecek. 

rdından yderli atanda larla 
oturup tekrar konu aca ız  
istedi imiz sonuca ula ırsak 
projeyi uygulamaya geçece iz  diye 
konu tu.

 “MODEL ALINACAK BİR 
PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

ürkiye e dünya için model 
alınan bir uygulamayı ayata 
geçireceklerini söyleyen uran  

adece ürkiye için de il dünya 
için de önemli bir uygulama. 

OK  pek çok kentsel dönü üm 
uygulaması yaptı ama yayla 
yenileme çalı ması da a önce 
yapılmadı. ünyada gezdi imizde 

Ayder Yenileme ve Koruma Projesi 
rama Kon eransı erçekleşti

de çok fazla örnek yok. Bu 
assasiyetle em ürkiye için 
em de dünya için model 

alınan bir uygulama yapmaya 
çalı aca ız  ifadelerini kullandı.
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Röportaj E ENL E E L E İ Y E K N E İK K

enle  şi i 
a a l

öportaj  uğçe Ağırlar

stanbul’da kentsel dönü ümün ba ı çeken 
ilçelerinden olan senler’de edef  önümüzdeki  
yılda  binin üzerinde konutun dönü türülmesi.

senler Belediye Ba kanı 
. e k öksu ile 

mlak Konut’a özel bir 
röportaj gerçekle tirdik. 
Ba kan öksu ile 

ürkiye’de kentsel dönü üm 
seferberli inin ba ladı ı ilçe olan 

senler’in  dününü  bugününü e 
gelece ini konu tuk

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
 yılı ölba ı dıyaman  

do umluyum. lkö renimini 
ölba ı’nda  ortaö renimini 

 yılları arasında 
stanbul aziosmanpa a mam 
atip isesi’nde tamamladım. 

Yıldız eknik ni ersitesi arita 
ü endisli i Bölümü’nden  

yılında mezun oldum.  
yılları arasında stanbul ni ersitesi 
ktisat akültesi alı ma konomisi 
e ndüstriyel li kiler Bölümü’nde 

yüksek lisansımı tamamladım. 
a a sonra akademik çalı malarımı 

sosyoloji alanında yo unla tırdım 
e akarya ni ersitesi osyoloji 

Bölümü’nde ba ladı ım doktora 
çalı malarımı iyaset osyolojisi 
üzerine de am ettirdim. er zaman 
aktif siyasetin içerisinde bulundum. 

efa  e azilet artileri’nde 
stanbul l Ba kan Yardımcılı ı 

yaptım. iyasi çalı malarımın yanı 
sıra si il toplum kurulu larıyla yakın 
temasımı sürekli de am ettirdim. 

illi ençlik akfı stanbul l 
Kuruculu u e armara Bölge 
Ba kanlı ı yaptım.  a alli 
dareler eçimleri’nde K arti 

tarafından senler Belediyesi 
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ba kan adayı gösterildim e seçimi 
yüzde  gibi yüksek bir oy oranı ile 
kazandım.  art  a alli 
dareler eçimleri’nde ise  yüzde 

 artı la  bizlere er zaman destek 
olan senler seçmeninin yüzde 

’sinin oyunu alarak bir kez da a 
senler Belediye Ba kanlı ı’na 

seçildim. 
Akademik çalışmalarınızı 

sosyoloji alanında 
yoğunlaştırdınız ve şu an doktora 
çalışmalarınıza da devam 
ediyorsunuz. Bu çalışmalarınızın 
yerel yönetim anlayışınıza nasıl 
bir katkısı oldu?

abii ki olumlu yönde katkısı 
oldu. nsan odaklı izmet e proje 
üreten bir kurumun ba ında 
iseniz sosyoloji size yeni ufuklar 
açıyor elbette. ‘ alka izmet  

akk’a izmet’ anlayı ına sa ip 
bir siyasi areketin mensubu 
olarak  atanda ımızın i tiyaçları 
do rultusunda  onların 
menfaatlerini gözeterek areket 
ediyoruz. erekti inde onlara 
soruyoruz  ‘yapın’ derlerse yapıyoruz. 

rne in  ürkiye’nin ilk çocuk 
soka ını tra  e kapatmadan önce 
sokak sakinlerimizin görü üne 
ba urduk. Kentsel dönü üm 
çalı malarımızda da benzer bir 
durum söz konusu. Biz me cut 
durumu aktarıyoruz  kararı millet 
kendisi eriyor. erçek demokrasi 
bu olsa gerek. ünkü bize göre 

siyasetin öznesi alk. ‘ alk ne derse 
biz onu yaparız  alk için yaparız.’ 

alkımız da bunu görmü  olacak ki  
er seçimde bizleri desteklemeye  

bizlerin yanında olmaya de am 
ediyor. izmet üretmek  insanlara 
anlatmak  kabul ettirmek er 
zaman kolay de il. zellikle kentsel 
dönü üm sürecinde büyük zorluklar 
ya adık ama bu süreçte onların 
yanında yer alarak e dinleyerek 
bu süreci de birlikte a tık. nemli 
olan  empati kurabilmek. nsanları 
anladı ınızda er ey çözümleniyor. 
Bir de  er i in altın kuralıdır  
i inizi se erek yapacaksınız. Ben 
de senler atanda larına se erek  
isteyerek izmet ediyorum. 

imizin insana izmet oldu unu 
biliyorum. imi en çok da bunun 
için se iyorum. atta i  olarak 
görmüyorum. Kundaktaki bebekten 
ikinci ba arını ya ayan ya lılarımıza 
kadar sorumlulu umuzda olan  
bin atanda ımıza umut olabilme 
fırsatımız ar. Bu bizi er zaman 
moti e ediyor. n çok da onların 
duasını almak bu izmeti en güzel 
ekilde yapmamıza sebep oluyor. 

Türkiye’de ilk kentsel dönüşüm 
Esenler’de başladı ve bugün 
Türkiye’de yoğun bir kentsel 
dönüşüm süreci yönetiliyor. 
Esenler’de planlanan ve devam 
eden dönüşüm çalışmaları ne 
aşamada? İlçede kaç konut 
dönüşümü bekliyor?

İŞİMİZİN İNSANA 
HİZMET OLDUĞUNU 

BİLİYORUM

E enler Bele ye Ba an  M  Te   Gö u



84 E M L A K  K O N U T
K A S I M  2 0 1 7

Röportaj E ENL E E L E İ Y E K N E İK K

donatı alanları üzerinde yer alan bu 
yapıları yıkaca ız e bunların yerine 
kesinlikle konut yapılmayacak. 
Bo altılan yerler  donatının ru una 
uygun olarak ye il alan olarak 
de erlendirilecek. 

Esenler her geçen gün 
değerlenen bir bölge. Nüfus 
artışına bağlı olarak, konut 
sayısında da bir yükselme 
mevcut. Siz, bölgeye yapılan 
konut yatırımlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

senler  yakla ık  bin 
nüfusu ile stanbul’un en kalabalık 
ilçelerinden biri. Bunun ötesinde 
stanbul’un en yo un ilçesi. ega 

kentte kilometrekareye dü en 
insan sayısı ortalama  bin iken 

senler’de bu sayı  bin. Bu 
rakam ilçenin insan yo unlu unun 
boyutunu yeterince anlatıyor 
sanırım. Bu yo unlu un ba lıca 
nedeni ise tabii ki yapı stoku. ar 
bir alana sıkı an ilçedeki yapı 
stoku da ayli sorunlu. z önce 
ifade etti im üzere  binden fazla 
konutun da a dönü türülmesini 

ede iyoruz. Buradaki önemli 
nokta u  biz  kentsel dönü ümü  
geli mi  ülkelerde oldu u gibi 
estetik e mimari kaygılarla de il  
tamamen can kaygısı gerekçesiyle 
yapıyoruz. Bugüne kadar ilçede 
gerçekle tirdi imiz dönü üm 
çalı maları ile yakla ık  bin 
ki iyi sa lıklı e gü enli konutlara 
ka u turduk. Bütün çabamız e 

ede miz  tüm ilçe sakinlerimizin 
deprem korkusundan uzak  sa lıklı 

senler Belediyesi olarak  
‘ ocuklarınıza tabut de il  gü enli 
konut bırakın’ sloganıyla yola çıktık. 
Bugün ürkiye’ye örnek olan kentsel 
dönü üm çalı malarımız ile ilçedeki 

ayatı yenilemeye de am ediyoruz. 
um urba kanımız ayın ecep 
ayyip rdo an’ın  ba bakanlı ı 

döneminde  kim  tari indeki 
törenle  ürkiye’deki kentsel 
dönü üm seferberli ini ba lattı ı 
ilçemizde  kentsel dönü üm 
çalı malarımızı ızla sürdürüyoruz. 

ira ilçemizdeki yapı stoku ayli 
sorunlu. Binalarımızın yüzde 

’inden fazlası  ya ın üstünde. 
ürük yapı stokunun akim 

oldu u ilçede  yılında  bin 
riskli konut ardı. te bu nedenle 
kentsel dönü ümü belediyemizin 
öncelikli faaliyetlerinden biri aline 
getirdik. Bu konuda ciddi adımlar 
attık  atıyoruz e atmaya da de am 
edece iz. ünkü bu bizim insanlara 
kar ı bir ne i sorumlulu umuz. 

eride kalan  yılda  
bin konutun dönü ümünü 
gerçekle tirdik. a a dönü mesi 
gereken  bin konut ar. Yani 
gidece imiz da a çok yolumuz ar. 
Bu bakımdan senler  potansiyeli 
yüksek bir bölge. nümüzdeki  
yıl içinde riskli  binden fazla 
konutun da a dönü türülmesini 

ede iyoruz. Bunlardan bir kısmı 
yerinde dönü ürken  bir kısmını da 
askeri alanda in a edilecek konutlara 
transfer edece iz. Burada altını 
kalın kalemle çizmek istedi im bir 
nokta ar  imar planlarında sosyal 

e gü enli konutlarda bir ayat 
sürmesi. Bunun için elimizden geleni 
ardımıza koymuyoruz.

Esenler için açıkladığınız ve 
devam eden pek çok proje var. 
İlçenin marka değerine katkı 
sağlayacağını düşündüğünüz ve sizi 
heyecanlandıran en önemli proje 
nedir?

Biz  kentsel dönü ümü milli 
bir mesele olarak ele alıyor e 
çalı malarımızı ilçemizin tamamını 
içine alan bir anlayı la yürütüyoruz. 
Bir baba  ‘ angi e ladınızı da a çok 
se iyorsunuz ’ sorusuna nasıl ki  ‘ yrım 
yapmam mümkün de il  epsi benim 
e ladım’ derse bizim de  büyük emekler 
sonucunda ayata geçirdi imiz kentsel 
dönü üm projelerimiz arasında bir 
ayrım yapmamız söz konusu olamaz. 

ncak temeli um urba kanımız 
sayın ecep ayyip rdo an 
tarafından atılan  e re e e ircilik 
Bakanlı ı  stanbul Büyük e ir 
Belediyesi e senler Belediyesi’nin 
ortakla a yürüttü ü  in aatını da 

mlak Konut YO’nun üstlendi i 
a aalanı a allesi Kentsel önü üm 

Konutları’nın em kentsel dönü üm 
çalı malarımıza önemli bir i me 
kazandırdı ını em de senler’in 
marka de erine ciddi bir katkı 
sa ladı ını da ifade etmek isterim.  

15 Temmuz Şehitler Parkı’nın 
açılışı geçtiğimiz aylarda yapıldı. 
İstanbul’un en büyük bölge parkları 
arasında yer alan bu projenizle ilgili 
ne söylemek istersiniz?

ncelikle  ain terör örgütü 
 mensupları tarafından 

gerçekle tirilmek istenen e tari in 
en büyük i anet giri imi olan  

emmuz darbe giri iminde  atan için  
bayrak için  ezanların susmaması için  
kutsallarımız için canlarını feda eden 
ka raman e itlerimize yüce lla ’tan 
bir kez da a ra met diliyorum. 

 emmuz ak amı dost  dü man 
erkese  söz konusu atan oldu unda 

gerisinin teferruat oldu unu bir kez 
da a gösterdik. um urba kanımız 

ayın ecep ayyip rdo an ba ta 
olmak üzere tüm millet yek ücut 
olduk  bu ülkeyi bölmek  bu ülkeyi 
birilerine pe ke  çekmek isteyen 

ainlere ‘dur’ dedik. ziz milletimiz  
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o karanlık gecede sadece bir 
kalkı mayı önlemedi  atanımızın 
i gal edilmesinin de önüne geçti. 

senler olarak   emmuz’da  
atan se dalısı karde imizi e it 
erdik. Bunlar senler’de oturan 

si il e itlerimiz. Bir de kı lalardaki 
çatı malarda  asker e polisimiz 
e it oldu. Yani ilçemizde toplam  
e it erdik.

arbe giri iminde ülke 
genelinde e it olan  
ka ramanımızın aziz atıralarını 

senler’de ebediyen ya atmak 
için skeriyemizin bo alttı ı ilk 
alanlardan birisi olan etris 
Kı lası’nın  dönümlük bölümüne 
güzel bir e ir parkı yaptık e 
buraya ‘  emmuz e itler arkı’ 
ismini erdik. lk etap çalı malarını 
tamamlayarak bölgenin en büyük 
do al parklarından biri olan 
parkımızı  geçen amazan ayında 
e it ailelerimizin e gazilerimizin 

katıldı ı iftar programı ile 
izmete açtık. ma bu bölgede 

çalı malarımız tüm ızıyla de am 
ediyor. e itlerimizin anıtları e 
kitabelerinin de bulunaca ı parkta 
ayrıca  emmuz imülasyon 

erkezi de yer alacak. arkı ziyaret 
edenler  gözü dönmü  ainlerin  

emmuz’da ürkiye’de ya attıklarını 
bu merkezde izleyebilecek e 
inanıyorum ki  bu tari i içbir 
zaman unutmayacaklar.

Sizi eğitime ve spora değer 
veren bir belediye başkanı olarak 
tanıyoruz. Bu alanda yapmış 
olduğunuz çalışmalarla ilgili bilgi 
alabilir miyiz?

senler  çok genç e dinamik 

bir nüfusa sa ip. Biz  gençlerimize 
sa ip çıktı ımız sürece gelece imize 
de sa ip çıkaca ımıza inanıyoruz. 
Bu bakı  açısıyla ’yı gençlik 
yılı ilan ettik. Bunu da i mandar 
ile taçlandırdık. ‘ edefe Yürüyen 

enç’ sloganıyla ayata geçirdi imiz 
i mandar projesi ile K arti . 

Yerel Yönetimler empozyumu’nda 
‘ üri zel dülü’ne layık görüldük. 
Osmanlı e leti’nden gelen bir 
gelenek olan ‘ i mandar’ ile bilgili 
e erdemli gençlerin yeti mesine 

katkı sa lamak istiyoruz. 
senler’in algısında zaman zaman 

olumsuzluklara sebep olan eski 
Karabayır da artık tari  oldu. 

senler Belediyemizin çalı maları 
e illi itim Bakanlı ımızın 

kamula tırma kararı ile  bina e 
 ba ımsız bölüm yıkıldı. imdi 

buraya una itim adisi rojesi’ni 
yapaca ız. a alle  de  proje ile 
makus tali ini yenecektir. 

senler’de e itime ça  atlatacak 
proje ile una a allesi de  bir 
e itim adisine dönü ecek. Yakla ık 

 bin metrekarelik alanda ayata 
geçirilecek una itim adisi 

rojesi  ilçedeki derslik sıkıntısı 
problemini de önemli ölçüde 
ortadan kaldıracak. e  e itim 
kompleksinde  anaokulundan 
meslek liselerine  spor salonlarından 
sosyal alanlara kadar çok sayıda 
tesis e çe itli e itim kurumları 
yer alacak. roje tamamlandı ında 

ilçemizdeki okulların derslik 
sayısı bin  olacak e böylece 
derslik ba ına dü en ö renci 
sayısı bakımından da ideal sayıya 
ula mı  olaca ız. Bunun yanı 
sıra ilçemize bir taraftan yeni 
okullar kazandırıyoruz  di er 
taraftan me cut okullarımızın 

ziki artlarını iyile tiriyoruz.  
yıl önce ba lattı ımız ‘Kitaplar 

ükümetimizden  efterler 
Bizden’ projesi ile er yıl tüm 
ö rencilerimizin defter i tiyacını 
kar ılıyoruz. Bu proje ile bugüne 
kadar ö rencilerimize  milyon 
defter ediye ettik. yrıca kısa 
adı  olan senler ençlik 

leri’nin izmete açtık. Bu 
merkezlerimizde er yıl ortalama 

 bin gencimize izmet eriyoruz. 
i er taraftan senler por 

Kompleksi’nde ise yüzmeden 
oleybola  judodan basketbola 

kadar salon sporlarında ücretsiz 
kurslar düzenliyoruz. senler’de 
gelece in ampiyonlarını 
yeti tiriyoruz. 

Esenler ile ilgili geleceğe 
dönük hedefleriniz ve planlarınız 
nelerdir?

senler   yılında suç e 
suça karı ma oranı bakımından 
stanbul’da en üst sıralarda 

yer alan bir ilçeydi. iziki 
dönü ümün yanı sıra kültürel e 
sosyal projelere a ırlık ererek 

senler’i kısa zamanda ‘ uzur 
e umut e ri’ aline getirdik. 

Bugün baktı ımızda senler  
suç e suça karı ma bakımından 
listenin en altına inmi  durumda. 
Bunun da ötesinde artık senler  
da a ya anabilir  ya ayanların 
mutlu oldukları e ya amaktan 
gurur duydukları bir e ir 
oldu. macımız senler’i  
medeniyetler be i i  dünyanın 
incisi  müjdelenmi  bu kutlu e re 
layık bir ilçe aline getirmek. 
Bu edef do rultusunda ar 
gücümüzle çalı ıyoruz. nanıyorum 
ki  iki ana ula ım a ı  e  
otoyollarının tam ortasında kalan 

senler  kısa zamanda stanbul’un 
cazibe merkezlerinden biri 
olacaktır. 

TUNA MAHALLESİ DEV 
BİR EĞİTİM VADİSİNE 
DÖNÜŞECEK
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Bölge B O L U

Her mevsimi 
a ı  BOLU

ürkiye’nin do asıyla göz kama tıran ili 
Bolu  er me sim ayrı güzellikler sunuyor.
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aradeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan 
299 bin 896 nüfuslu, 8458 kilometrekare 
yüzölçümüne sahip Bolu’nun merkez ilçe 
haricinde 8 ilçesi, 4 beldesi ve 511 köyü 
bulunuyor. Bunlar, Dörtdivan, Gerede, 
Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, 
Seben ve Yeniçağa’dır.

Bolu topraklarının yüzde 56’sını 
kaplayan dağları, doğasının sahip olduğu güzellikte 
başı çekiyor. İlin güneybatı - kuzeydoğu istikametinde 
Bolu Dağları, Abant Dağları (1748 m), Gerede’nin 
kuzeyinde Arkot (1877 m) ve Göl Dağları (1112 m) 

yer alıyor. En güneyde ilk iki sıradan daha yüksek 
olan ve genel olarak Köroğlu Dağları adı verilen 
volkanik dağlar uzanır. Bolu’nun güneyindeki uzantısı 
Seben Dağları 1854 m Mudurnu civarında Ardıç 
Dağları 1443 m Güneydeki Çal Tepesi ise 1640 m 
yüksekliğindedir.

Yörede morfolojik yapının karmaşıklığı, akarsu 
sayısının çokluğu, yükselti farklılıkları ve eğimin 
fazlalığı gibi nedenler, çok sayıda gölün oluşmasına 
olanak tanımış. Abant Gölü, Yeniçağa, Çubuk, 
Sünnet, Yedigöller, Karagöl, Sülüklügöl, Karamurat 
Bolu’nun en önemli gölleridir. 
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Bölge B O L U

İKLİM VE BİTKİ RTÜSÜ
olu genellikle atı aradeniz ve 
aradeniz iklim tiplerinin içinde 

yer alır. unun yanında güneybatı 
bölümlerinde armara ve ç 
Anadolu iklim tipleri de görülür. 

itki rtüsü  olu da hakim bitki 
örtüsü ormanlardır. l topraklarının 
yüzde i ormanlarla kaplıdır. 

aradere, Seben ve Aladağ 
rmanları yurdumuzun en zengin 

ormanlarıdır. akim ağaç türleri ise 
kayın, gürgen, ıhlamur, dişbudak, 
meşe, kızılağaç, karaağaç, kavak, 
köknar ve sarıçamdır.

TARİHİ
. . ’lü yıllarda Bolu 

riglerin elindeydi. . . . yüzyılda 
ersler bölgeye akim oldular. 
. . ’da Büyük skender 

ersleri yenerek Bolu’yu da ele 
geçirdi. Büyük skender’in ölümü 
üzerine akedonya yıkılınca Bolu 
bölgesinde Bitinya Krallı ı kuruldu. 
Yazılı belgeler  o dönemlerden 
kalan arkeolojik eserler e tari  
kaynaklarına göre  rak göçleri 
sonunda akarya e ilyos e ri’nin 
yayı içine yerle en alk ‘Bit yn’ ismi 
ile anılıyordu. Bu yüzden Bolu’nun 
da içinde bulundu u Kuzeybatı 

nadolu’ya ‘Bit ynia’ denilmi tir. 
Bit ynler tarafından alonia 

ampus denilen Bolu O ası e 
çe resinin adı omalılar tarafından 
‘ laudio olis’ olarak de i tirilmi tir. 
Bolu isminin de ‘ olis’ten geldi i 
sanılmaktadır. ç tepe üzerinde 
kurulmu  olan e ir içte e dı ta 
surlara sa ipti. e rin kuzeyinde 

alı isarı bölgesinde bu surların 
kalıntıları görülebilmektedir. 

önceleri ‘Bol lu ’  zamanla yöre 
Bolu olarak isimlendirilmi tir. 
Yıldırım Beyazid’in ölümü ile 
ba layan e zadeler sa a ına Bolu  
birçok kez sa ne oldu. Bolu  nkara 

a a ı sonrası imur’un talan etti i 
bölgelerin dı ında kaldı ı gibi  bu 
te like bitinceye kadar  Osmanlı 

e leti’nin . kurucusu sayılan 
elebi e met’i de Kızık Yaylası’nda 

barındıran belde olmu tur. elebi 
e met’in Osmanlı e leti’nin 

birli ini sa lamasından sonra ise 
Bolu  düzenli bir yönetime ka u ur.

    yılları arasında 
Bolu   kazası olan bir sancak 
beyli i idi. . Yüzyılda Bolu  ikinci 
derece e zade sancaklarından biri 
oldu. . Bayezit döneminde e zade 

üleyman Kanuni  buraya atandı. 
 yılları arasında Bolu  

oy odalıkla yönetildi. . a mut 
zamanında ise utasarrı ı a 
dönü türüldü.  anzimat 
sonrası Bolu  Kastamonu eyaletine 
ba landı .  yılında ise 
tekrar utasarrı ı a dönü türüldü.

 alazgirt a a ı’ndan sonra 
batıya yayılan ürkmenler  yıl 
sonra Bolu’ya yerle tiler. elçuklu 

e leti’nin komutanları rtuk  
utuk  ani mend  Karateki 
e altuk Beyler üleyman 
a ’ın emrinde stanbul sınırına 

dayandılar. Bu akınlar sırasında 
Bolu  orasanlı sla addin 
tarafından fet edilmi tir.

 Bolu yöresine Osmanlı akını 
ilk kez Osman azi tarafından 
ba latılmı tır. Bolu yöresinin 
tümüyle fet edilmesi ise Or an 

azi döneminin ilk yıllarına  
  rastlar. Bir ri ayete göre 

Osmanlılar zamanında bölgede  bol 
olarak lu   lim olması nedeniyle 
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BOLU DA 
YAPABİLECEĞİNİ  
AKTİVİTELER
 Abant ölü, edigöller ve olu 

aylaları nı ziyaret edebilirsiniz.
 edigöller illi arkı içerisindeki 

apankaya anzara Seyir 
eri ne çıkarak gölleri ve enfes 

manzarayı izleyebilirsiniz. 
edigöller de kamp yapabilirsiniz.

 öynük ve udurnu ilçelerindeki 
ürk vleri ile Seben aya 
vleri ni gezebilirsiniz.

 artalkaya da kayak, Abant ta 
yamaç paraşütü, Aladağ

eşpınarlar da doğa sporları 
yapabilirsiniz. 

 ondros ütarekesi’nin 
yürürlü e girmesi e zmir’in 
i gal edilmesinin ardından Bolu 
yöresinde ilk üdafa i ukuk 

emiyeti erede’de örgütlendi. Bolu 
. ünya a a ı’nda e sonrasında 

dü man i galine u ramadı fakat 
maddi zarar gördü. ustafa Kemal 

a a önderli inde yapılan milli 
mücadele dönemlerinin sonunda 
Bolu   kim ’de utasarrı ık 
de rini tamamladı e ilayet oldu.

EZELİM ÖRELİM

olu nun doğal zellikleri
YEDİG LLER

 hektar büyüklüğündeki edigöller 
avzası,  yılında milli park olarak 

korumaya alınmıştır. illi park bünyesinde 
üyükgöl, Seringöl, eringöl, azlıgöl, 
üçükgöl, ncegöl ve Sazlıgöl olarak 
 göl bulunuyor. olu nun 4  km 

kuzeyinde yer alan illi ark a ulaşım, 
kışın olu edigöller güzerg hı kar 
nedeniyle kapandığından sadece 

eniçağa engen azıcık üzerinden 
gerçekleşiyor. avza kayan kütlelerin 
vadilerin önlerini kapatması sonucu 
oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla 
birbirine bağlı, kuzeyden güneye 

 m mesafede sıralanmış  gölden 
oluşuyor. 

edigöller aralarında  m yükselti farkı 
bulunan iki plato üzerindedir. rtalama 

 m yükseklikte olan platodaki göllerin 
en büyüğü üyükgöl dür. n derin yeri ise 

 m dir. üyükgöl ün güneydoğusundaki 
eringöl,  m uzunluğundaki akan 

bölümü ile üyükgöl e bağlıdır. üyükgöl, 
edigöller de canlı alabalık yetiştirilmesi 

için damızlık amaçlı kullanılmaktadır. 
lkemizde ilk alabalık üretme istasyonu 

 yılında burada kurulmuştur. 

üyükgöl ün kuzeyinde ise Seringöl 
bulunmaktadır.

iğer platodan  m yükseklikteki 
platonun en geniş gölü azlıgöl dür. 

ibinden sızdırdığı bol miktardaki 
su, gölün kuzeydoğusunda yüzeye 
çıkarak bir şelalenin oluşmasına 
sebep olduğu için elale ölü  diye 

de anılır. Aynı platoda Sazlıgöl, ncegöl 
ve üçükgöl bulunur. edigöller illi 

arkı bilimsel inceleme ve araştırmalar 
için de kuvvetli bir altyapıya sahiptir ve 
çok sayıda bitki türünü içerir. illi ark 
sahasında ün üzerinde kuş türü tespit 
edilmiştir. u özellikleriyle edigöller illi 

arkı tam bir doğa cennetidir. 
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Bölge B O L U

ABANT G LÜ
olu nun 4 km güneybatısında Abant ağları 

üzerinde yer alan Abant ölü, doğal bir göldür. 
olu ya 4 km, Ankara ya  km, stanbul a  

km. uzaklıkta yer alır.  hektar genişliğinde olan 
gölün denizden yüksekliği  m dir. er altı suları 
ile beslenir. n derin yeri 4  m dir. ölün bulunduğu 
bölgenin  hektarlık bölümü,  yılında tabiat 
parkı  olarak koruma altına alınmıştır. ılın her ayı 
ayrı güzelliklere sahip bulunan gölde, piknik, kamp, 
sportif olta balıkçılığı, yürüyüş, bisiklet sürüşü ve at 
biniciliği yapılabiliyor. 

KARTALKAYA
olu nun dünyaca ünlü kayak merkezi 
artalkaya, olu il merkezinin  km 

güneydoğusunda, öroğlu ağı turizm 
alanı içerisinde yer alıyor. ayak alanı 

 m yükseklik üzerinde bulunur 
ve ortalama  cm kar kalınlığı vardır. 
Alp kayağı, kayaklı koşu cross country  
ve tur kayağı için uygun koşullara sahip 
olan bölgede yılın 4 ayı  Aralık  

isan  kayak yapılabiliyor. artalkaya da 
toplam  adet pistin uzunluğu  km yi 
buluyor. 

G LCÜK
olu nun merkez ilçeye bağlı bir köyü olan ölcük, bir 

vadinin içine gizlenmiştir. olu ya  dakika, stanbul ve 
Ankara ya  saat uzaklıktadır. er mevsim ayrı güzellikler 

sunan bölge bir doğa harikasıdır. 
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Türkiye’nin aşçılarıyla nam salmış olan Bolu 
mutfağının ismini duymak bile iştah kabartıyor.

AKŞEMSEDDİN TÜRBESİ
Akşemseddin, Fatih Sultan ehmet in 
hocasıdır. olu öynük te yer alan 
Akşemseddin ürbesi, 4 4 yılında 
Fatih Sultan ehmet in isteği üzerine 
yapılmıştır. Akşemseddin ürbesi nin 
yapımında kesme taş kullanılmıştır. 
ürbenin içerisinde Akşemseddin in 

oğulları Fakih ile urihüda nın 
da sandukaları bulunuyor. Ayrıca 
bölgede  yılından bu yana her yıl 
Akşemseddin i anma törenleri yapılıyor. 

A ER KULESİ
ehrin simgelerinden biri olan Zafer 
ulesi, dönemin kaymakamı urşit ey 

tarafından  yılında inşa edilmiştir. 
 yılında ise orijinal yapısını 

bozmayacak şekilde restore edilmiştir. 

BOLU MÜ ESİ
nemli eserlerin sergilendiği 
olu üzesi,  yılında müze 

müdürlüğünün kurulması ile olu ve 
çevresinde çalışmalara başlamıştır. 
oplanan eserlerin sergilendiği 

müze binası  yılında ziyaretçilere 
açılmıştır. üzede, etnografya ve 
arkeolojik eserler sergilenmektedir. 

üzede sergilenen arkeolojik eserler  
smanlı, Frig, rartu, idya, rek, 
oma ve izans devirlerine, eolitik 
önem, ski unç ağı na aittir. 
üzede  adet arkeolojik,  

adet etnografya ve  adet de sikke 
olmak üzere toplam  adet eser 
bulunmaktadır. üze azartesi günleri 
ve dini bayramların ilk günleri saat 

a kadar kapalıdır.

MUDURNU Y LD R M 
BAYE İD CAMİİ

udurnu da bulunan tarihi 4 yılına 
kadar uzanan cami, smanlı da ıldırım 

ayezit in olu şehzadeliği döneminde 
kendisi tarafından yaptırılmıştır. 

ünümüze kadar korunarak gelmeyi 
başaran ibadethane hala kullanıma 
açıktır. smanlı erken dönem 
mimarisinin en güzel örneklerinden biri 
olan yapı, sekiz istinatlı camilerin ilk 
örneklerindendir. 

GA İ SÜLEYMAN PAŞA CAMİİ
azi Süleyman aşa amii öynük te 

 yılları arasında inşa edilmiştir. 
aminin bulunduğu yerde, azi 

Süleyman aşa nın evi yer alır. ami, 
 yılında bir sel baskınında yıkılır ve 
 yılında . Abdülhamit tarafından 

tekrar inşa ettirilir.

Yayla or a : encerede 
tuzlu su kaynatılır ve 
ayıklanmış pirinç suyun 
içine atılır. aşka bir 
tencerede pişirilen nohut 
tencereye ilave edilir. ir 
kapta  bardak un,  kaşık süzme yoğurt ve  
yumurta çorba ile karıştırılır. işirilen çorbanın 
üzerine kızartılmış tereyağı dökülerek servis 
gerçekleşir.
Yo urtlu Ba la or a : 
encerede kaynayan 

suyun içine küçük bir 
soğan rendelenir. aklalar 
kırılıp yıkandıktan sonra 
tencereye atılır ve pişirilir. 
çine un, yoğurt,  yumurta atılır ve tuz 
eklenerek karıştırılır. yice piştikten sonra 
üzerine yağ kızdırılıp dökülür ve servis yapılır.
Ka a l  Gözleme: at kat 
açılan iki yufkanın arasına 
rendelenmiş kabak ve 
şeker kavrularak sürülür. 

ufkaların kenarları 
bastırılarak birbirine 
yapışması sağlanır ve sac üzerinde pişirilir. 

st üste konulan gözlemeler yağlanıp kalbura 
bastırılarak şekil verilir. esilerek kaymakla 
birlikte servis yapılır.
Pa a Pila : aşlanmış 
patateslerin kabukları 
soyulur ve doğranır. 
çine  adet haşlanmış 
yumurta ve soğan 
doğranır. aydanoz, 
karabiber, kırmızı pul biber, yağ ve limon 
ilavesiyle karıştırılır ve servis yapılır.
Co  Ho a : eker pancarları temizlenir ve 
kabukları ile iyice suda pişirilir. 4 saat 
kaynadıktan sonra kabukları soyulur ve ince 
ince doğranır. kşi olması için içine pestil 
veya erik kurusu ve su ilave edilir. Soğuduktan 
sonra makarna ya da pilavın yanında servis 
yapılır.
Hö merim: aymak 
ve süt bir tencerede 
kaynatılır. avaş yavaş un 
ilave edilip, karıştırılarak 
pişirilir. lde edilen hamur 
tavaya alınarak tere yağda 
kızartılır. zerine şeker serpiştirilerek servis 
yapılır.
Saray Hel a : n yağda 
kavrulur. eker suda ağda 
kıvamına gelinceye kadar 
kaynatılır. aha sonra elde 
çekiştirilerek li enmesi 
sağlanır. iraz dinlendikten 
sonra tepsiye konulur. nun ve şekerin 
birbirine iyice karışması sağlanır. epsiye 
konulan tatlı, baklava şeklinde kesilerek servis 
yapılır.

olu nun tarihi e 
k lt rel yapıları

olu mut ağı
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N B A A R  E K İ N L İ K L E R İ

EMLAK 
KONUT

APONYA N N HALLERİ
Art, ikinci kez Fotoistanbul Festivali ne 

ev sahipliği yapıyor ve siyah beyaz 
fotoğrafın ustası kabul edilen ichael 

enna yı ağırlıyor. deabank ın sanat 
platformu Art, 4. Fotoistanbul 

eşiktaş luslararası Fotoğraf Festivali 
kapsamında, ichael enna nın 
aponya da çektiği siyah beyaz 

fotoğra ardan oluşan aponya nın alleri  
sergisini ziyaretçileriyle buluşturuyor.

 E im 2  Ka m 2 İ tan ul

NOTRE DAME 
UAS MODO MÜ İKALİ

ictor ugo nun ölümsüz eseri  
otre ame  uasimodo 
usical  umbara örsel 

Sanatlar tarafından ürkiye de 
ilk defa seyirci karşısına 
çıkıyor. Fransız htilali sonrası 
Fransa nın karanlık günlerinden 
kesitler veren müzikalde, çirkin 
ve kambur ilise zangocu 

uasimodo ile Fransa nın ruhani 
ve dini lideri laude Frollo nun, 
semtte yaşayan çingene ızı 

smeralda ya olan aşkları 
anlatılıyor. ürk oyuncuların 
yer aldığı ürkçe sahnelenen 
müzikalin yönetmenliğini ural 

ingöl üstleniyor. 
2  E im  2  Aral Tür iye nin 

e i i  illeri

ARELER VE İNSANLAR
nur Atacan ın yönettiği Fareler ve 

nsanlar tiyatro oyununda, ıssız bir 
kasabada umudunu yitirmiş insanlar, 
yarını olmayan mevsimlik işçiler ve 
yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların 
arasında yaşamaya çalışan iki dost vardır. 

eorge sert, sabırlı ve zeki bir adamdır  
ennie ise zihinsel engellidir, son derece 

kuvvetli olmasına rağmen çocuksu bir 
karaktere sahiptir ve fare saplantısı 
vardır. zun zamandır beraber olan bu 
ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların 
arasında en büyük şansları dostlukları ve 
hayalleridir. asabadan kurtulmak için 
planlar yapılır ve sonunda gitme zamanı 
gelir

 Ka m 2 Ay n

BEŞİKTAŞ GALATASARAY 
FUTBOL MAÇI

ılın son ayında karşı karşıya gelen 
ezeli rakipler kazanmak için bütün 
varlıklarını ortaya koyacaklar. 

eşiktaş ın ev sahipliğinde 
yapılacak maç, ligin 4. haftasında 
gerçekleşiyor.

2 Aral  2
Vo a one Par İ tan ul



Al n n n 
a i  l e i

slında alata Köprüsü tari i bir eserden ziyade yıllar içinde pek 
çok kez de i ime u ramı  bir yapı  bu de i kenli i ile era’dan 

ari i Yarımada’ya uzanmanın tari ini yazmı  bir anlamda. 
Kar ınızda bir köprünün de il  birçok köprünün tari i ar. 

alata Köprüsü er ne 
kadar bir tari i eser 
gibi anılmasa da e rin 
yıllarına a itlik etmi  

en önemli yapılardan birisidir. 
aliç’le ari i Yarımada’yı birbirine 

ba layan bu yapı onyıllar içinde pek 
çok de i ime u ramı  e stanbul’un 
pek çok zamanına e lik etmi . 
lk kez . Beyazıd bu iki yakayı 

bir araya getirme suretiyle köprü 
krini ortaya atmı  e fakat sultan 

bu ayalini gerçekle tirememi . 
 yılında Bezmialem alide 

ultan bu ayali yerini getirmi  
‘ alide Köprüsü’ adıyla ilk kez 
burada a ap bir köprü yaptırmı . 

ari i Yarımada e era bu ta ta 

köprüyle birbirine el ermi . Köprü 
o kadar ilgi görmü  ki bdülmecid 
zamanında yeniden e da a ayrıntılı 
bir ekilde in a edilmi . Bu kez 
yapılan köprünün kapasitesi son 
derece yüksekmi  yine a ap e 
dubalar üzerine oturtulmu tu.  
yılında yapılan bu yeni köprünün 
açılı ından üç gün sonra köprü 
paralı olarak izmet ermeye 
ba lamı . Bu arada alata Köprüsü 
bu dönemde bdülmecid’den dolayı 

ecidiye Köprüsü olarak anılıyordu. 
ecidiye Köprüsü  yıl izmet 

erdikten sonra nkapanı’na çekildi 
e ultan bdülaziz eybetli bir 

köprü yapımı için emir erdi. Bu 
kez ta ta bir köprü yerine madeni 

Tarih G A L ATA  K Ö P R Ü S Ü
Sam  zbudak

ARİ E 
KASIM!

 1  iraat Bankası kuruldu. 
 1 0 Sirkeci Garı’nın açılışı yapıldı. 
 1 14 usya, Osmanlı Devleti’ne karşı 

savaş ilan etti. 
 1 1  anakkale Boğazı ngiliz ve 

ransızlar tarafından işgal edildi. 
 1  zmit’te ilk karton ve kağıt 

fabrikası kuruldu. 
 1 55 Kayseri’de açılan şeker fabrikası 

üretime başladı. 

 1  enerbahçe’nin efsane kaptanı 
eki ıza Sporel ldü.

 1 5 Türkiye Kalkınma Bankası kuruldu.
 1  ike Tyson 20 yaşında ağır sıklet 

şampiyonu oldu. 

bir köprü gündemdeydi. Bunun 
için  bin altın arcandı. Yakla ık 

 metre uzunlu undaki bu köprü 
 metre geni li indeydi. Belki de 
alata köprüleri içinde en uzun 

soluklu olanı buydu. Bu köprü ise 
 yılında ta ınarak yeni alata 

Köprüsü için kollar sı anmı . Bu kez 
sa neye lmanlara ait ‘ an’ rması 
çıkıyor.  bin altına mal olacak 
yeni köprü için ummalı bir çalı ma 
ba lıyor. eniz araçlarının geçi i 
için tasarlanan ara bölme de ilk kez 
bu köprüde dü ünülmü . alata 
Köprüsü  Bo aziçi Köprüsü yapılana 
dek Bo az’ın e stanbul’un en 
önemli simgelerinden birisi olarak 
anılmı .  

BUGÜN ÜZERINDEN GEÇTIĞIMIZ 
KÖPRÜNÜN HIKAYESI
Son Galata Köprüsü’nün geçmişine 
baktığımız zaman genç sayılabilecek 
bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu köprünün 
yapımına 1987 yılında başlanmış ve 
1992 yılında ancak hizmete girebilmiş. 
488 metre ve 42 metre genişliğinde 
yapılan Galata Köprüsü’nün tam 
ortasındaki bölüm 3 buçuk dakikayla 
açılabilecek bir mekanizmaya sahip. Bu 
durum büyük gemilerin geçişleri için 
kolaylık sağlamakta. Galata Köprüsü 
teknik açılardan pek çok rekoru da 
barındırmakta. Misal dünyanın en büyük 
baskül köprüsü olarak anılır. 
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Haber K İ İ

’nin son aylarında 
ülkemizde gerçekle ecek 
fuarları sizler için 
derledik.

2017’nin 
n a la  

ziyaretçisiyle 
l şa a

LO ER SHO  İSTANBUL
. Avrasya itki Fuarı Flo er Sho  

stanbul, ürkiye de alanında düzenlenen 
tek ve en büyük ihtisas fuarı olma 
özelliğine sahip. stanbul da düzenlenen 
bitki sektörünün dev buluşması, 

da  farklı ülkeden  firmanın 
katılımı ile stanbul Fuar erkezi nde 
gerçekleştirilmişti. urasia lant Fair
Flo er Sho  stanbul, bitki ve ilgili 
sektörlerin temsilcilerinin uluslararası 
iş bağlantıları kurabilme, mevcut 
bağlantıları güçlendirebilme, yeni 
pazarlara ulaşabilme imk nlarını 
bulabilecekleri bir ticaret platformu. 
Avrupa ve Asya nın buluştuğu bu ticari 
platformda, her iklim koşulu ve toprak 
yapısına uygun yüzlerce çeşit bitki ve 
bitki üretiminde kullanılan ürünlerin yanı 
sıra, peyzaj uygulamaları, uygulama 
esnasında ve sonrasında kullanılan tüm 
materyaller, 4  farklı ülkeden gelen 
toplam .  ziyaretçinin beğenisine 
sunuluyor. 
2   2  Ka m 2 TÜYAP İ tan ul 

RENSE  
enilenebilir nerji Sistemleri ve nerji erimliliği 

Fuarı . kez gerçekleşiyor. Fuar geçen sene 
Agoras Fuarcılık tarafından    kim  
tarihleri arasında Antalya am iramit te 
düzenlenmişti. üneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 
biyoenerji, enerji verimliliği ürünlerinin yer aldığı 
fuar enerji sektörünün önemli fuarlarından biri. 
Agoras Fuarcılık, enilenebilir nerji Sistemleri ve 

nerji erimliliği alanında faaliyet gösteren tüm 
firmaları Antalya turizm ve tarım yatırımcıları ile 
Antalya am iramit te . ez buluşturuyor.

   Ka m 2 Antalya

AYSA  
Ayakkabı yan sanayi sektöründe Avrupa nın en büyük ikinci fuarı olan luslararası 
Ayakkabı an Sanayi Fuarı A SAF  geçen sene . kez  po eşilköy de 
düzenlendi. talya, ortekiz, Almanya, in den katılımcı firmaların da yer aldığı fuar, 
4 ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarda, talya, 
spanya, Fransa, Almanya, usya, A , ngiltere, örfez ülkelerinin de aralarında 
bulunduğu  ülkeden,  bin i yabancı olmak üzere  bin  yerli ve yabancı 
sektör profesyoneli ağırlandı. Fuar  asım tarihinde . kez kapılarını ziyaretçilerine 
açacak. ozitif Fuarcılık, ürkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma eliştirme akfı AS , 
Ayakkabı an Sanayicileri erneği A SA  iş birliğinde ve S  desteği ile 
düzenlenen fuar, büyük bir alanda düzenleniyor.

   Ka m 2 CNR E o İ tan ul

YURT D Ş  LİSE VE 
ÜNİVERSİTELER UAR
Study po Fuarcılık 
tarafından  asım   

asım  tarihleri arasında 
düzenlenecek urt ışı ise 
ve niversiteler Fuarı ile 
çok sayıda lise, üniversite ve 
meslek okulu ürk öğrencilerle 
buluşacak. stanbul, Ankara 
ve zmir de organize edilecek 
fuarlar, yurt dışında eğitim 
almayı planlayan tüm 
öğrencilere açık. ünyanın 
farklı ülkelerinden onlarca lise, 
üniversite ve hazırlık programı 
sunan fuar, kariyer hede erini 
yakalamak isteyenler için 
fırsatlar sunuyor.

   Ka m 2 İ tan ul
An ara İzmir
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Haber NE L İ N L E

nutmayalım
K A I M  E  A R A L I K  A L A R I N A K İ  Ö N E M L İ  Ü N L E R

KAD NA Y NELİK 
ŞİDDETE KARŞ  
ULUSLARARAS  
MÜCADELE GÜNÜ

 yılında kadına yönelik 
iddete kar ı toplumda farkındalık 

olu turmak amacıyla B  enel 
Kurulu kararı ile  Kasım 
‘Kadına Yönelik iddete Kar ı 

luslararası ücadele ünü’ 
olarak ilan edilmi tir. üm 
dünyada iddetin son bulması 
umuduyla

İNSAN HAKLAR  
GÜNÜ
nsan akları ünü   ralık 

’te nsan akları rensel 
Bildirisi’nin kabul edilmesiyle 
birlikte er yıl kutlanmaya ba landı. 
nsan akları  en temelinde er 

insanın e it derecede ya ama 
akkına sa ip oldu u görü ünde 

birle ir.
nsan akları Komisyonu  ralık 

’de ‘ nsan akları rensel 
Beyannamesi’ni yürürlü e koyar. 
Beyannameyi imzalayan ülkeler  

em birbirleriyle em de kendi 
toplumlarıyla barı  içinde ya amayı 
kabul etmi lerdi. ürkiye de  isan 

’da antla mayı imzalamı tır.

 ARAL K DÜNYA 
ENGELLİLER 
GÜNÜ

ünya ngelliler ünü 
farkındalık olu turması açısından 

atırlanması gereken günlerden 
biri. erkes bir engelli adayı. 
Bu yüzden engellilerin topluma 
kazandırılması e e irlerin 
onlara göre tasarlanması en 
büyük temennimiz.

a ip oldukları ko ulları 
sebebiyle özel i tiyacı olan 
insanların korunması e 
kendi i tiyaçlarına uygun 

izmetlere kolay eri ilebilirli in 
artırılmasına yönelik 
faaliyetlerin tüm toplumlarda 
artması dileklerimizle

MEVLİD KANDİLİ
iyanet leri Ba kanlı ı   yılı dini tak iminde e lid Kandili’nin 
 Kasım er embe gününü  ralık uma gününe ba layan gece 

olarak belirlendi ini açıkladı.
eygamber fendimiz’in  do du u geceye e lid ecesi denir. 

Bu gece aynı zamanda ebiüle el ayının on ikinci gecesidir. ünyanın 
er kesiminden üslümanlar  er sene bu geceyi e lid Kandili 

olarak kutlamaktadır. eygamber fendimiz’in  do umu tüm 
üslüman lemin de kutlu do um aftası olarak adlandırılarak bir 

afta kutlanılır. Bu afta üslümanların bayramıdır.

ŞİDDETE 
HAY R
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Dekorasyon

320 milyar 
dolar ihracat 
hacmi

İ tan ul 
Mo lya  Ka t 

e Orman 
Ürünler  

İhracat lar  
B rl  Ba an  
Ahmet Güle

Türkiye mobilya 
endüstrisinin bugüne 
gelmesinde önemli 
ba arılara imza atan 
stanbul obilya  Ka ıt 

ve Orman Ürünleri 
racatçıları Birli i  

sektörün gelece ini masaya 
yatırmak için bir basın 
toplantısı düzenledi. 

rakamına ancak uygun stratejilerle 
ula ılabilece ini urgulayan 

üleç   itibarı ile dünya 
i racatından yüzde  pay alan 
mobilya i racatımız   yılında 
payını yüzde ’e çıkarma ba arısını 
göstermi tir.  yılı ede  miz 
ise dünya mobilya i racatından 
yüzde  eya üzerinde pay 
almaktır. Yaptı ımız analiz e 
de erlendirmelere göre 

 yılında  milyar 
dolar ci arında bir i racat 

acmine ula acak olan 
dünya mobilya pazarından 
almayı ede  edi imiz 
pay yakla ık  milyar 
dolarlık i racata kar ılık 
gelmektedir. Bu i racat 

ede  mize ula mak üzere 
uygun stratejileri üretmek  
üretim odaklı olmaktan 
çok pazar odaklı olmak 
için yo un bir ekilde 
çalı ıyoruz. obilya i racat 

acmi ede  mize ila e olarak kg 
ba ına de eri de  dolara çıkarmayı 

ede  iyoruz. Bu ede  mize ula mak 
üzere tasarıma a ırlık eriyor e 
kalite anlayı ımızı sürekli olarak 
geli tiriyoruz. Bu ba arı sayesindedir 
ki mobilya i racatçılarımız ‘bölgesel’ 
oyuncudan ‘küresel’ oyuncu olmaya 
geçti e pazar payları dü ük de olsa 
dünyada ’den fazla gümrük 
bölgesine i racat yapmaya ba ladı. 
Biz bu ede  ere ula aca ımıza 
yürekten inanıyoruz. ünkü bakı  
açımızı de i tiren ‘zi insel bir 
de rim’i e ‘ezber bozan’ stratejiyi 
benimsedik  dedi.

stanbul obilya  Ka ıt 
ve Orman Ürünleri 

racatçıları Birli i 
Ba kanı met üleç  

um uriyetimizin ’üncü 
yılını kutlayaca ımız bu çok 
önemli ‘kilometre ta ı’ için er 
alanda eyecan erici ede  er 
oldu unun altını çizdi. Bu ede  er 
arasında i racatçıları en fazla 

eyecanlandıran konunun dünya 
i racatından yüzde  pay almak 
oldu unu söyleyen üleç  mobilya 
sektörünün ise bu rakamı yüzde 

 olarak belirledi ini aktardı. 
ürkiye’nin ede  enen i racat 
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Evlerde ‘puf’ 
dönemi

Banyolarda 
zarif çizgiler

MUTFAKLARDA 
EZ N İN İRİMİ 

Ya am alanlarınızın enerjisini 
sil ba tan yaratacak pu  ar 
ile size keyi  i bir dekorasyon 
anlayı ının kapısını aralıyor.

deal tandard’ın armatür 
e itri  ye tasarımlarından 

olu an serisi  zarif 
çizgileriyle banyolara estetik 

bir a a katıyor. 

R enkleriyle ya am 
alanlarında uyum 
yakalayan entegre pu  ar  
kalıpların dı ında bir 

tasarım anlayı ı ortaya koyuyor. 
etoon puf  tüm bu özellikleriyle 

ya am alanlarının en dikkat çeken 
parçası olmaya azırlanıyor. 

attu a  puf  yumu ak 
dokusuyla da konforlu bir deneyim 
sunarken  ya am alanlarının i tiyacı 
olan enerji rela  puf ile geliyor.  

ela  puf  ra atlık konusunda 
oldukça iddialı. rgonomik yapısı 
i tiyacınız olan konforu sa lıyor.

T  
kullanıcıların 
i tiyaç e 
beklentileri 

esas alınarak 
tasarlanmı  banyolar 
için armatürden seramik 
ürünlere kadar bütünsel 
çözümler üreten bir 
seri. arkanın dünyaca 
ünlü tasarımcılarından 

obin e ien tarafından 
tasarlanan seri  tasarım 
e fonksiyonellik 

arasında kurulan 
mükemmel bir denge 
ile banyolarda aranılan 
konforu sunuyor. 

Kullanıcıların 
beklentileri e kullanım 
alanları dü ünülerek 
tasarlanan   
cm   cm   cm 
boyutlarındaki  at 
la abo seçenekleriyle 
mobilya üzeri kullanımın 
yanı sıra tekli kullanım 
için de uygun.

ntema   ylül   ralık  
tari leri arasında geçerli olan yüzde 

’lara aran indirim fırsatı sunuyor.
ntema’nın sonba ar kampanyası ile   

ylül   ralık  tari leri arası yeni 
sezon da da il tüm ntema mutfaklarda 
geçerli olacak yüzde ’lara aran 

indirim  yeni mutfak almak ya da mutfaklarını 
yenilemek isteyenler için fırsatlar sunuyor.

deal e özgün tasarımlar ile tüketicilerin 
be enisine sunulan mutfaklara sa ip olmak 
isteyenler  kampanya da ilinde dilerlerse  ay 
taksit de yaptırabiliyor. 

ile size keyi  i bir dekorasyon ile size keyi  i bir dekorasyon 
anlayı ının kapısını aralıyor.anlayı ının kapısını aralıyor. RR

tasarım anlayı ı ortaya koyuyor. 
etoon puf  tüm bu özellikleriyle 

ya am alanlarının en dikkat çeken 
parçası olmaya azırlanıyor. 

attu a  puf  yumu ak 
dokusuyla da konforlu bir deneyim 
sunarken  ya am alanlarının i tiyacı 
olan enerji rela  puf ile geliyor.  

ela  puf  ra atlık konusunda 
oldukça iddialı. rgonomik yapısı 
i tiyacınız olan konforu sa lıyor.
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Dekorasyon

CAM KAVANOZLARINIZI 
ATMAYIN

ir cam kavanozdan, kalemlikten, saksıya, 
mumluğa kadar birçok dekorasyon objesi 
yapabilmek mümkün. am kavanozlarınızı 
boyayarak renklendirebilir, içlerine 
kullanılmayan oyuncaklar yerleştirerek 
dekorasyonunuz için kullanabilirsiniz.

KÜRDANDAN KALPLER
ir kartonu kalp şeklinde kesin. 
enarlarına kürdanları tek sıra 

halinde yapıştırın. enkli bir örgüyü 
kürdanların arasından geçirerek 
kürdanlar tamamen kapanana kadar 
işlemi devam ettirin.

MUTFAKLARINIZA YER AÇIN
apılar küçük mutfakları daha da sıkıştırıp 

kullanılamaz hale getirebiliyor. u 
nedenle klasik kapıları çıkararak sürgülü 
veya paravan kapılar yapabilirsiniz. 

atta dilerseniz ip ve boncuklarla kendi 
perdenizi de oluşturabilirsiniz.

BAH ENİ  İ İN YAPAY 
İ EKLER
öpe atacağınız plastik şişeleriniz 

için özgün fikirlerden biri de onları 
bahçenizde kullanmak. işelerin 
kapaklı kısımları ve alt kısımlarını 
da kullanarak dekoratif çiçekler 
oluşturabilirsiniz.

ODAN A BİRA  RENK KAT N
aşlı ağaçların kuruyan dallarını 

budayabilir sonrasında rengarenk 
boyayarak evinizindeki bir vazonun 
içinde sergiyelebilirsiniz. öylece 
salonunuzda veya odanızda, 
kendinize ait dekoratif bir objeniz 
olabilir.

Pratik 
öneriler
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Bizden Haberler

2  EKİM KUTLAMALAR
umhuriyetimizin 4. ılı çocuk oyun alanı öğrencilerinin 

yapmış olduğu etkinlik ile kutlandı. mlak onut  
enel üdürü 
urat urum 

başta olmak üzere 
tüm yöneticiler 
etkinliğe katılım 
gösterdi.

ETKİLİ İLETİŞİM VE TAK MDAŞL K
mlak onut  bünyesinde tkili letişim ve 
akımdaşlık eğitim programı veriliyor. lk 4 grubun 

eğitimlerini tamamladığı program devam ediyor.

AL ŞANLAR 
AŞ LAR N  OLDU

mlak onut çalışanları, mevsim 
değişikliği ve ilgili hastalıklardan 
korunmak için grip aşısı oldu. Aşılar 

mlak onut a gelen sağlık ekipleri 
tarafından gerçekleştirildi.

DİYA RAM NE ESİ 
NAS L AL N R

ir konu ir Sunu 
Seminerleri adı altında 4 

kim tarihinde gerçekleşen 
. seminer, iyafram 
efesi asıl Alınır  oldu. 

Spor ğitmeni ahmut 
alha Sağlıklı tarafından 

verilen seminerde, doğru 
nefes teknikleri anlatıldı.

Y LL K G  SAĞL Ğ  
KONTROLÜ

mlak onut  ve ünya 
öz astanesi arasında 

yapılan anlaşma ile,   4 
kim tarihleri arasında tüm 

personele ücretsiz göz 
muayenesi gerçekleştirildi.
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Çocuk İ K L İ

Ç CU UNUZ 
AKILLI AMA 
BA ARI IZ 
MI

ikkat eksikli i e 
iperakti ite bozuklu u 

konusunda ailelerin 
dikkatli olması e 
çocuklarını takip etmesi 
önem ta ıyor.
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‘Ç
ocu um akranlarına göre çok akıllı  er 
eyi biliyor  çok güzel konu uyor ama 

okulda ö renemiyor  ba arılı olamıyor...’ 
Birçok ebe eynin dilinden dü meyen 
bu cümlenin temelinde yatan sorun 

dikkat eksikli i e iperakti ite bozuklu u B  
olabiliyor. zmanlar  çocukları ba arısızlı a 
sürükleyen B’nin okul döneminden önce 
teda i edilmesini öneriyor. ünkü teda i edilmedi i 
takdirde em çocukların em de ailelerinin 

ayatlarını atta okul ça ında okul arkada larını  
ö retmenlerini e sosyal çe resindeki ki ileri de 
etkileyebiliyor. B’nin ço u zaman ‘ areketli 
çocuk’ tanımlamasıyla fark edilemedi ini ifade eden 

sküdar ni ersitesi B  tiler ıp 
erkezi’nden ocuk e rgen sikiyatristi z. r. 

lgun üfekçi  birtakım olumsuzlukların yanı sıra 
okuldaki ba arıyı da dü ürdü ünü söylüyor.

YERLERİNDE DURAMIYORLAR
ocukların  eri kinlere göre çok da a 

areketli olması do al kar ılanmakla birlikte 
çocu un e ailesinin ayatını etkileyecek  okulda 
sorunlara neden olabilecek kadar areketli 
olması iperakti ite bozuklu una i aret ediyor. 
Bu çocukların elleri ayakları kıpır kıpır oluyor. 

yrıca sınıf gibi oturulması gereken ortamlarda 
yerinden kalkma  gezinme  uygunsuz zamanlarda 
ko u turma  de amlı bir areket alinde olma e 
çok konu ma da ranı ları gözlemleniyor.

iperakti itenin okul ça ındaki çocukların 
ayatını da a da zorla tırdı ına dikkat çeken z. 
r. üfekçi  em çocu un em de çe resindekilerin 

ya adı ı bu zorlukları öyle ifade ediyor  Okul 

ça ına gelindi inde B’li çocuklar sıralarında 
oturamıyor  derste kalkıp dola ıyor. ‘ u alete 
gitmeliyim’ gibi ba anelerle sınıf dı ına çıkmak 
istiyor. Konu arak ya da ziksel temasta bulunarak 
di er arkada larının dersi takip etmesine engel 
oluyor. l yazıları e defter düzenleri bozuk olan bu 
çocuklar  unutkan oldu u için sık sık okul araç
gereçlerini kaybedebiliyor. abırsızlıkları nedeniyle 
soruları çabuk e yanlı  ya da tamamını okumadan 
yanıtlamaya çalı ıyorlar. Bu nedenle de sına larda 
dikkatsizce atalar yapıyorlar.

SIK SIK KAZA GEÇİRİYORLAR
B olan çocuklar  dürtüsellikleri nedeniyle 

olaylara gere inden fazla tepki ererek  buna 
ba lı olarak aklıyken aksız duruma dü ebiliyor. 

ürtüselli in  ziksel olarak riskli da ranı lar  
ba kalarının sözünü kesme  dü ünmeden eyleme 
geçme  sıra bekleyememe  konu ma ya da oyunların 
arasına girme  te likeye e ilim  macera arayı ı e 
dı  uyaranlara ani  beklenmedik yanıtlarla kendisini 
gösterdi ine dikkat çeken z. r. üfekçi  bu 
belirtiler nedeniyle çocukların sıklıkla kazaya maruz 
kaldı ını da belirtiyor.

BİR UZMANA BAŞVURMAK GEREKİYOR
Bu ra atsızlı a ili kin  ebe eynlerin çocuklarını 

dikkatlice gözlemlemesi önem ta ıyor. z. r. 
üfekçi  çocu un bir oyunu uzun süre de am 

ettirememe  a ırı areketlilik  isteklerini 
erteleyememe e anında yapılmasını isteme gibi 
tepkisel da ranı ları arsa okul ya ına gelmeden 
önce mutlaka bir çocuk e ergen psikiyatrisi 
uzmanıyla görü ülmesini öneriyor.

DEHB OLAN 
ÇOCUKLARDA, SINIF 

GİBİ OTURULMASI 
GEREKEN 

ORTAMLARDA 
YERİNDEN KALKMA, 

GEZİNME, UYGUNSUZ 
ZAMANLARDA 
KOŞUŞTURMA, 

DEVAMLI BİR HAREKET 
HALİNDE OLMA 

VE ÇOK KONUŞMA 
DAVRANIŞLARI 

GÖZLEMLENİYOR
 

İ  A AMIN A İRİ İMCİLİ İ BE Lİ R
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağında başlayıp yetişkin d nemde de 
devam ettiğinde kişinin yaşam kalitesini her anlamda düşürüp dezavanta  sağlayabiliyor. Oysa 
bu durum iş yaşamında avanta a d nüşebiliyor. Bu kişilerde g rülen sabırsızlık, ilgi duyulan 
konuya aşırı odaklanma, hareketlilik gibi belirtilerin başarılı bir girişimci olmaya yardımcı 
olduğunu belirten sikiyatri zmanı Dr. lif utlu, “D B, okul çağındaki çocuklarda sıkça 
gündeme gelen bir sorun olmak birlikte bir kısmında erişkinlikte de devam edebiliyor. stelik 
çeşitli bağımlılıklar, depresyon, kaygı bozuklukları gibi durumlar erişkin d nemde D B olan 
kişilerde daha sık g rülüyor. ayli zorlayıcı sonuçlara rağmen D B’nin iş yaşamında avanta lı 
bazı y nleri de oluyor. rneğin  belirtileri girişimcilikle ilişkili nemli zellikleri besliyor. akın 
zamanda yapılan araştırmalar, D B’nin girişimcilik’ için olumlu etkileri olduğunu ortaya 
koymaktadır. lk bakışta D B’nin  zayıf konsantrasyon, hiperaktivite ve kendini y netmede 
zorluklar gibi semptomlarının iş performansını olumsuz etkilediği düşünülse de başarılı 
girişimcilerin sıklıkla D B belirtileri sergilediklerini g zlemleniyor” diyor.



oranda ra atlatacaktır nitekim 
bazı durumlarda  ücudun belli 
bölgelerine ula mak oldukça 
zordur. rne in boynun arka tarafı  
sırt bölgesi ço u ki inin gergin 
olmasından ikayet etti i bölgelerdir 
bu durum ki iden ki iye de i iklik 
gösterebilir.

amamlayıcı metotlar 
arasında yer alan masaj sayesinde 
bu gergin yerlerin ra atlaması 
mümkün olmaktadır. Bu yüzden 
belli aralıklarla masaj yaptırmayı 
da programınız içerisine da il 
edebilirsiniz ancak masajın uzman 
olan e masörlük belgesine sa ip 
ki iler tarafından yapılması 
gerekti ini de aklınızdan çıkarmayın.

ŞİDDETE EVET / ŞİDDETE 
HAYIR

ayır ayır o manada iddeti 
kastetmiyorum tabii ki  egzersiz 
yaparken kaslara uyguladı ımız 
iddetten ba sediyorum. Konuya u 
ekilde yakla alım  ücudumuzun 

gergin olmasına  strese girmemize 
yol açan e bizi iddete se k eden 

ormon angisidir  e ap eriyorum 
‘Kortizol ormonu’ yani bu ormon 
ücudumuzda yüksek oldu unda 

da a sinirli e agresif olmaya yatkın 
oluyor  dokunsalar patlayacak 
se iyeye geliyoruz.

iddet konusuna gelince  zorlu bir 
areketi yapmaya çalı ırken yada bir 

a ırlı ı kaldırırken kaslarımız strese 
girer. eki bu esnada angi ormonu 
kullanırız  abii ki kortizol ormonu

onuç olarak gerilmemize e 
strese girmemize yol açan bu ormon 
kaslar e ücudumuz tarafından 
kullanıldı ı için spor yaptıktan sonra 
ra atlar e e in yada i in yolunu 

uzurla tutarız. Böylece iddete 
gerçekten ayır diyebiliriz.

HORMONLARINIZI SEVİN
ilenizi  dostlarınızı  ülkenizi 

se in e spor yapıyorsanız 
ormonlarınızı da fazlasıyla se in 

çünkü mutlu olmanızı sa lıyorlar e 
o çok se di iniz tatmin duygusunun 
ortaya çıkmasına yardımcı oluyorlar. 
Bu ormonlar ‘ ndor n’ e 
‘ opamin’dir.

Spor

Gergin 
olan kim?

ücudunuzu e kaslarınızı ra atlatacak 
arika bir eylem planı azırladık.

B
azen kendi kendimize 
söyleniriz  içimde 
anlamadı ım bir 
sıkıntı ar  nedense 
bugün kendimi gergin 

issediyorum  canım sıkkın. Böyle 
zamanlarda çe itli ru  alleri 
arasında geçi ler ya arız  sıkıntılı 
oldu umuzu biliriz ama sıkıntının 
kayna ını tanımlayamayız. te bu 
belirsiz noktada kar ınıza bu yazıyla 
çıkmak e ücudunuzla konu mak 
için yeni yöntemleri sizlerle 
payla mak istedim. azırsanız 
ba layalım  ergin olmanızın birçok 
sebebi olabilir  aynı gün içinde 
ya adıklarınız  aile e i  ortamı  
çe resel artlar s bunlar etrafınızda 
seyreden e belli se iyelerde 
profesyonel yardım almanızı 
gerektirecek durumlardır. 

Bir de ücudunuzun gergin 
olmasına yol açan etkenler ardır 
örne in uzun bir dönem areketsiz 
kalmak  kasların a ırı gergin olması 
e yüksek eforda çalı mak derken 
ücudunuzun düzeni altüst olur. 
ücudunuz gergin oldu u için  siz 

de gergin issedersiniz.
izler için ücudunuzu e 

kaslarınızı ra atlatacak arika bir 
eylem planı azırladım. Okuduktan 
e en önemlisi de uyguladıktan 

sonra farkı göreceksiniz.

KASLAR RAHATLAMALI!
ücudumuzda bulunan 

’ün üzerindeki kas  areket 
etmemizi  spor yapmamızı  günlük 
i tiyaçlarımızı kar ılamamızı sa lar. 
Buna ba lı olarak ücudumuzun 

sa ip oldu u bir kas dengesi ardır  
bizler areket etmez  yanlı  durur e 
kaslarımızı çalı tırmazsak zamanla 
bu dengeyi bozmu  oluruz. rne in  
uzun saatler masa ba ı oturur  
sırtımızdan gelen garip sesleri 
ciddiye almaz e mesaj eren a f 
a rıları göz ardı edersek  ücudumuz 
bu duruma adapte olur e bizi geren  
ra atsız eden kaslara mer aba deriz.

esle e  ücut tipine e 
gergin olan bölgelere göre kasların 
esnetilmesi e ra atlaması son 
derece önemlidir. Bu yüzden egzersiz 
programınızın içinde stretc ing 
esneme  areketleri mutlak 

surette yer almalıdır. zellikle yoga 
areketleri ücudun esnemesi için 

son derece faydalıdır. 

DOLAŞMAYAN DOLAŞIM
Kalbimiz günde ortalama  

bin kez atar e ücudumuzda 
bulunan kanın dola ımını sa lar. Bu 
dola ım düzgün ekilde sa lanıyorsa 

er ey yolunda demektir ancak 
uzun saatler oturan bir ki i için 
durum çok da a a im bir al alır.

ücut sı ıları e dola ım 
alindeki kan  uzun süre areketsiz 

kaldı ımızda belli uzu larda birikir  
anlamsız ekilde alsiz issetmemize 
yol açar. Bu duruma kar ı koymanın 
yolu  en fazla er iki saatte bir 

areket etmek e dola ımın etkin 
ekilde sa lanmasına yardımcı 

olmaktır.

EKSİKLERİ TAMAMLA
por e stretc ing esneme 

areketleri  yapmak sizi büyük 
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te size do al bir stres sa ar  
egzersiz yaptı ımızda salınımı 
artan endor  n sayesinde çok 
da a mutlu e uzurlu olabiliriz. 
Yapılan ara tırmalar depresyon gibi 
durumlarda endor  n eksikli inin 
etkin oldu unu göstermi tir.

opamin ise spor yapma 
göre ini tamamladı ımız için 
beynimizin bize erdi i az dolu bir 
ödüldür. igara  uyu turucu .b kötü 
alı kanlıklardan az almaktansa 
spor gibi önemli bir akti ite 
sayesinde spor ba ımlısı olabiliriz. 

İYİ BAKIN
ücudunuza iyi bakın çünkü 

ya amak zorunda oldu unuz tek 
yer orasıdır. inizi yada arabanızı 
kaybedebilir ya da i  as edebilirsiniz 
ama ücudunuzun dengesini 
kaybederseniz ayat çekilmez e 
ya anmaz bir al alır. 

e emeye e gerginliklerden 
uzakla maya i tiyacımız olan bu 
günlerde sa lıkla...
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günlerde sa lıkla...
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Ka ı a

Kadınlar için her şey  

Kış aylarına 
hazırlık
SO BA A  SO  G D  K T  

K  TA A O .

eni sezon koleksiyonuyla sonbaharın 
şıklığını birbirinden zarif parçalarla kışa 
taşıyor. Koleksiyonda yer alan ceket ve yelek 
modellerindeki ince detayları ile trend bir 
g rünüm sunan ome Store, kış aylarında da 
kadınların gücünü yansıtmaya devam ediyor. 

ome Store’un yeni koleksiyonunda bulunan 
blazer, deri ceketler, püskül detaylı ve kot yelekler 
hem günlük hayatta hem de davetlerde g z 
alıcı bir şıklık sunuyor. Sezonun en trend denim 
parçaları da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kadınlar için her şey  

İpeğin sıcak 
dokusu eşarp 
koleksiyonlarında
T S TT  D  G  A K  B  
A A  G T  ,  SO BA A  
K  S O  A  OD  D  
T D  AKA O . 

Birbirinden farklı desenlerin ve renklerin 
buluştuğu sonbahar kış eşarp koleksiyonu ile 
kadınlar, şıklığı tamamlamanın formülünü 
yakalıyor. Kaliteli ve zgün tasarımlarını 
müşterilerinin beğenisine sunan ühre, 
yüzde yüz ipek kumaşıyla n plana çıkıyor. 
peğin ha   iğini ve sıcak dokusunu eşarp 

koleksiyonuyla birleştiren ühre, farklı 
modelleriyle her yaşa hitap ediyor.

En rahat pijamalar
A A A ,    K  K K 

KAT O   D  SO K  K  G D  
S  KO A AK K  DA A KO O  
G S  SA O . 

Ayyıldız, ev key  nize geniş renk skalasına, farklı desenlere 
ve değişik modellere sahip pi amalarıyla eşlik ediyor. 

üzde 100 pamuklu oluşuyla cilt dostu zelliğe sahip 
pi amalar, yumuşacık kumaşları ve şık modelleriyle dikkat 
çekiyor. Dikiş kalitesiyle de fark yaratan pi ama takımları, 
düz renkli olanlarının yanı sıra farklı desen ve model 
seçenekleriyle de g ze çarpıyor. 

Genç bir cilt için... 
A  D K  O TA A KA  A A A 

B T   KAD  O TAK  OB . 
KO T K  S KT  G  O  
B AB K   D ADA  A O .

ransız kozmetik geleneğinin temsilcilerinden 
SOT S’in Speci  k cilt problemleri için zel olarak 
üretilmiş olan yenileme, onarım ve güçlü etkili SOT S 
osmeceuti ue serisi dikkatleri üzerine çekiyor. 
aşlanma işaretlerine karşı çift etki ile gençliği bütün 

yaşlarda korumak için geliştirilmiş SOT S outh Serisi 
ile de gençlik ç zümü sunuyor.
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a İ

Vizyondakiler
K A I M    A I N A  İ Z N A  İ R E N  İ L M L E R

ADALET BİRLİĞİ
Vizyon tarihi:  asım 
Tür: Aksiyon, bilimkurgu  
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: en A   eck, Amy Adams, 
ason omoa, Amber eard
ustice eague, ürkçe ismi ile 

Adalet irliği, çizgi serideki en güçlü 
kahramanları bir araya getiriyor. 
Superman in fedakarlıklarından ilham 
alan atman in insanlığa olan inancı geri 
gelir. eni müttefiki Wonder Woman 
ile insanlığın kaderi için savaşmaya 
hazırlardır. arşılarına çıkan yeni tehditin 
karşısında güçlü bir takım olarak çıkmak 
için çok kısa bir süreleri kalmıştır.

akalım bu süper kahraman ekibi dünyayı 
kurtarmak için yeterli olacak mıdır  

atman, Superman, Wonder Woman, 
Flash ve A uaman gibi  evreninin 
süper yıldızlarını bir araya getiren filmin 
yönetmen koltuğunda, Zack Snyder 
otururken başrolleri en A   eck, al 

adot, Amy Adams ve eremy rons 
paylaşıyor.

KARDEŞİM BENİM 2
Vizyon tarihi: 4 asım  
Tür: omantik omedi
Yönetmen: ert aykal 
Oyuncular: urat oz, urak zçivit, 

ınar eniz
lk filmde karşımıza çıkan akan,  
yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir 
sanatçıdır. ardeşi zan ise  yaşında 
ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine 
neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal 
biridir. Araları yıllardır düzelmeyen 
iki kardeş uzun zamandır bir araya 
gelmemiş, hatta babalarının hastalığında 
dahi farklı zamanlarda ziyaretine 
gitmişlerdir. abalarının cenazesi iki 
kardeşi yıllar sonra bir araya getirir. er 
ikisi de son görevlerini yerine getirip 
tekrar kendi hayatlarına geri dönmeyi 
planlarken, babalarının vasiyetiyle her 
şey değişir   yılında vizyona giren 

ardeşim enim filminin devamı filmi 
ise 4 asım da vizyona giriyor. aşrol 
oyuncularından Aslı nver ikinci filmde 
yer almıyor.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET
Vizyon tarihi:  asım  
Tür: erilim, polisiye
Yönetmen: enneth ranagh 
Oyuncular: ohnny epp, aisy iddley, enelope ruz

larda stanbul ve aris arasında yaptığı seferlerle ünlü ark kspresi nde bir cinayet 
işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. rendeki çok sayıda yolcunun arasında 
ünlü elçikalı dedektif ercule oirot da yer almaktadır. renin kara saplanarak durması 

oirot ya yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat 
zaman tanır. rende yaşanan esrarengiz cinayetin aydınlatılmasını konu alan filmde, 

enelope ruz, Willem afoe, udi ench, ichelle fei  er, aisy idley, osh ad, livia 
olman, ucy oynton, eslie dom r. ve erek acobi rol alıyor. önetmen ranagh ise 

filmde elçikalı dedektif ercule oirot rolünü canlandırıyor.

MACERA GÜNLÜKLERİ: SİHİRLİ 
ADAYA YOLCULUK
Vizyon tarihi:  asım 
Tür: Animasyon 
Yönetmen: amal ansal

ünyanın kayıp köşelerini çizen efsanevi 
ve maceraperest kaşif harles Willard 
kaybolur, çocukları o ve elody onun 
ayak izlerini takip etmeye karar verir.

ararlı kardeşler önce Willard ın en 
yakın dostu intli bilim adamı ve 
mucit, rofesör Shonku nun yardımına 
başvururlar. ekanik yardımcısı obu ve 
bahçıvanlıkta savaşmaktan daha yetenekli 
olan kaçak yolcu Avi ile birlikte, bu grup 
kendilerini imalayalar ın derinlerinde 
Willard ın son izlerini dağlara doğru takip 
ederken bulurlar. Shonku nun grubunun 
yolu, göründüğünden farklı olabilecek 
bir us rehberle arkovitch  çakışır. 

aceracılar kayıp uygarlıklara, tuzak 
kapılara, gizli ipuçlarına ve karda mahsur 
kalmış, belki de Willard ı canlı gören son 
kişi olan huysuz kraliçeye rastlar. Film 
ise çocuklar babalarını bulabilecek mi 
sorusuna cevap arıyor.
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Ford Focus RS 
Türkiye’de

ord’un ürkiye’de çok se ilen ocus serisinin  ersiyonu  yarı  sporlarından aldı ı 
genler sayesinde  ’lik bir motorla otoyollarımızda boy göstermeye ba lıyor.

F
ord er zaman 
ülkemizin en çok terci  
edilen markalarından 
biri olmu tur. ocus ise 

ord’un son    yıla 
damgasını uran modeli olarak ürk 
insanı tarafından kabul görmü tür. 

ep genç kalan ocus  kısa zamanda 
ünya alli ampiyonası’nın 

da iddialı otomobillerinden biri 
aline geldi i için  ersiyonu da 
ızı se en e irlilerin be enisini 

kazanmı tı.
imdi yenilenen tasarımıyla 

ord ocus  yeniden satı ta 
e ürkiye’de. Otomobilin dı  

görüntüsünün gerçek bir ralli 
arabasını andırdı ını söylemeye 
bile gerek yok. zellikle ta andaki 
spoyleri e geni letilmi  
çamurlukları ord ocus ’in 
pistler için yapıldı ını emen 
belli ediyor. ma ocus ’in ralli 
konusuna yakla tı ı tek nokta 
tasarımı de il   ’lik cana ar 
motoru da bu aracın standartların 
çok üzerinde bir güce sa ip olmasını 
sa lıyor. 

HIZLI DEĞİL, DAHA HIZLI
Otomobilin .  litrelik 

motoru  sanki yarı  pistlerinden 

karayollarına geçti i için 
a lıyormu  gibi sesler çıkarıyor. 

abii gök gürültüsünü andıran bu 
sesler sayesinde araç standart bir 
binek arabadan beklenmeyecek 
kadar çabuk ızlanıyor e üst 
limitlere dayanıyor.

Bu kadar seri e ızlı bir 
motorun benzin tüketimi 
konusunda tasarru u oldu unu 
dü ünmekse ta min edebilece iniz 
gibi çok do ru bir areket 
olmayacaktır. iz gaza bastıkça araç 
da a fazla benzin tüketiyor e da a 
fazla ızlanıyor. 

Otomobilin normal sürü  modu 
dı ında sport  drift e track isimli 
üç farklı sürü  modu da a ar. 

e kolayca ta min edebilece iniz 
gibi bu modların tamamında araç 
da a da a i bir kullanım stiline 
bürünüyor. er sürü  modunda 
AWD sistemi, Elektronik Denge 
Kontrol ve ABS sistemleri, 
direksiyon e motor tepkileri 
ba tan ayarlanarak  er kademede 
da a dinamik bir sürü  imk nı 
sunuluyor. Bu arada track e drift 
modlarında  de reden çıktı ı 
için bu modların e ir içi tra kte 
kullanılmaması  sadece pistte 
denenmesi öneriliyor.

Otomobil F O R D  F O C U S  R S
Haber: oğuş A A

DÖRT KAPILI BİR CANAVAR
ord ocus ’in ızlı e 

a i görünümüne zarar eren 
tek özelli i be  kapılı olması. Bu 
otomobil bir de üç kapılı olsaymı  
birçok insanın bunu gerçek bir 
ralli aracı sanaca ından kimsenin 
üp esi olmazmı . Bu kadar ızlı 
e kullanım anlamında sert bir 

otomobilin ülkemiz yollarında 
e sürücülük artlarında nasıl 

konumlandırılaca ını merak 
etmekle birlikte her otomobil 
meraklısının en az bir kere ord 

ocus ’i denemek isteyece ine 
eminiz. 
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lkemizde da a çok sinema lmleri eya yabancı diziler 
nedeniyle bilinen bir spor dalıdır uas . o u ki i tarafından 
salon tenisi  olarak tanımlanan uas  aslında güç  strateji  
ız e dayanıklılı ın bulu tu u bir raket sporudur.

Spor

İZ İÇ UA  
NA INIZ MI

K
ısaca tanımlamak 
gerekirse uas  iki 
çiftlerde ise dört  

sporcu tarafından  
özel bir alanda 

raket e topla oynanan bir salon 
sporudur. luslararası Olimpiyat 
Komitesi tarafından tanınan 
e gelecekte Olimpiyat sporları 

arasına alınabilecek bir spor dalıdır. 
ürkiye’de  yılından itibaren 
eli mekte Olan por Bran ları 
ederasyonu’na ba lı olarak 

yapılmaktadır.

SQUASH TENİSE BENZER Mİ?
aketle oynandı ı için sıklıkla 

tenise benzetilse de uas  topu 
tenis topundan da a küçüktür e 
kauçuktan yapılmı tır. te yandan 

uas ’ta sporcular kar ılıklı de il 
yan yana oynarlar. uas  maçları 
genellikle  set  er set ise  puan 
üzerinden oynanır. Yakla ık  
metrekarelik bir alanda üç tarafı 
duvarlarla çevirili bir alanda oynanan 

uas  uluslararası ampiyonalarda 
ise genellikle dört tarafı cam 
du arlarla kaplı bir alanda oynanır. 

uas  genel anlamda çok basit 
kuralları olan ama sporcuların fazlaca 
efor sarf etti i bir spor dalıdır. i er 
sporlara nazaran çok da a ızlı 
ilerleyen uas  müsabakalarında 
sporcuların çok çe ik da ranmaları 
e ızlı karar ermeleri beklenir. 

Bu nedenle oyuncuların el e göz 
koordinasyonlarının geli mi  olması 
gerekir. yrıca bu spor dalını terci  
edecek olanların er angi bir kalp 
ra atsızlı ı geçirmemi  olması 
gerekir. ünkü uas  kalbin çalı ma 

ızını çok arttırır. yrıca ani durmalar 
e yön de i tirmeler için de sa lıklı 

dizler e güçlü bacak kaslarına i tiyaç 
duyulur.

uas  müsabakaları çok küçük 
bir alanda e gayet ızlı bir ortamda 
gerçekle ti i için sporcuların 
birbirlerine çarpması eya raketlerin 
rakip sporcuya çarpması çok olasıdır. 
Bu nedenle oyuncuların özellikle 
raket e top darbelerinden zarar 
görmemesi için özel bir gözlük 
takmaları ünya uas  ederasyonu 
tarafından zorunlu ale getirilmi tir. 
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Haber SAĞL I K

Sağlık kalkanı 
baharatlarla kışı 
sağlıklı geçirin
Soğuk algınlığından ciltteki lekelere, diyabetten 
adet dönemi ağrılarına kadar birçok farklı 
rahatsızlığın tedavisinde öne çıkan baharatlar, 
doğru kullanıldığında sağlık sorunlarına karşı 
kişiyi koruyor.

A
romalarıyla yemeklere 
lezzet katan 
baharatların sağlık 
için de sayısız faydası 
bulunuyor. Şeker ve 

kolesterol seviyesini düzenleyen, 
metabolizmayı güçlendiren, kanser 
hücrelerini baskılayan baharatlar, 
doğru kullanılmadığında ise sağlığı 
tehdit edebiliyor. Ancak kronik 
hastalıkları olanların bu besinleri 
çok dikkatli kullanması gerektiğini 
söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş 
Özdemir, zencefil, tarçın, biber, 
karanfil gibi günlük hayatın içindeki 
baharatların kullanımı ile ilgili 
bilgiler paylaştı.

ZENCEFIL
Antibakteriyel, antiviral, 
antienflamatuvar olarak kullanılan 
zencefil, çay olarak tüketildiğinde 
hamilelik dönemi bulantılarını 
önlemeye yardımcı oluyor. Bu çay 
aynı zamanda, araba yolculuklarında 
görülen mide bulantılarının 
giderilmesine de etki ediyor. 
Kadınlarda adet dönemi ve spora 
bağlı kas ağrılarını azalttığına 
ilişkin çalışmalar bulunan zencefil, 
bağışıklık sistemini güçlendiriyor. 
Solunum yolu hastalıkları, öksürük, 
grip ve soğuk algınlığında da 

tedaviye yardımcı oluyor. Fakat 
tansiyon ve diyabet ilacı kullanan 
kişilerin tüketmeden önce bir 
uzmana danışması gerekiyor.

TARÇIN
Kan şekerini dengelemesiyle 
tanınan ve bu özelliğiyle diyabet 
hastalarına önerilen tarçın, bazı 
diyabet ilaçlarıyla etkileşime 
girebiliyor. Dolayısıyla diyabetiklerin 
tarçın kullanımıyla ilgili olarak 
doktoruna danışması önem taşıyor. 
Bu lezzetli baharat, kolesterol 
seviyesini dengelemeye yardımcı 
oluyor. Antioksidan, antiseptik ve 
antibakteriyel özellikleri de bulunan 
tarçın, kanın pıhtılaşmasını önlüyor. 
Zengin lif içeriği sayesinde sindirimi 
kolaylaştırıyor. Tarçın sakızı 
çiğnemek veya koklamak ise hafızayı 
güçlendiriyor. Bu nedenle Alzheimer 
gibi hastalıklarda da yardımcı olarak 
kullanılabiliyor.

ZERDEÇAL
Zencefil ailesinden olan ve 
‘Hindistan safranı’ olarak da 
bilinen zerdeçalın kullanım 
alanları safranla benzerlik 
gösteriyor. Antienflamatuvar, 
antioksidan, antitümör özellikleri 
olan bu baharatın, öncesinde 
doktora başvurmak kaydıyla 

kolon, prostat, pankreas, meme 
kanserlerinde tedaviye ek olarak 
kullanılabileceği belirtiliyor. Artrit, 
pankreatit, enflamatuvar bağırsak 
hastalıklarında ağrı azaltıcı özellik 
taşıyor. Safra taşına karşı doğal 
bir koruyucu olan zerdeçal; kan 
basıncını düzenliyor, osteoporoza 
karşı koruyuculuk sağlıyor. Zerdeçalı 
günlük beslenmesine dahil etmek 
isteyenler pilav, makarna, et 
yemekleri, yumurta ve çorba gibi 
yemeklere ekleyebiliyor.

KARANFIL
En çok diş ve diş eti hastalıklarında 
önerilen karanfil, lokal anestezik 
olarak da kullanılabiliyor. Ağız 
kokusu için de etkili olan bu 
baharat, su ve çayla tüketildiğinde 
şişkinliğe iyi geliyor. Siyah noktalar, 
sivilceler, cilt lekelerinde de etkili 
olan karanfilin, baharat ve çay olarak 
tüketilmesi öneriliyor.

KIMYON
Kan şekerini dengeleyen kimyon; 
cildi düzenliyor, siyah nokta, 
sivilce ile yaşlılık kırışıklıklarının 
tedavisine yardımcı oluyor. Yüksek 
demir içeriği nedeniyle kansızlık 
tedavisinde de oldukça etkili olan 
bu baharat, bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor. Aşırı tüketimi 
karaciğer ve böbreklere zarar 
verebilen kimyonun, hamilelik 
döneminde düşüklere neden 
olabileceği için kullanılmaması 
öneriliyor.

KETEN TOHUMU
Omega-3 yağ asitleri ve diyet lifi 
açısından zengin olan keten tohumu, 
sindirim sistemini ve bağırsakların 
sağlıklı çalışmasını destekliyor. 
Kan şekeri ve kolesterolün 
dengede kalmasına yardımcı 
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oluyor. Bu özelli iyle kalp damar 
astalıklarına kar ı da koruyucu 

olan keten to umunun  meme e 
prostat kanseri riskini dü ürdü ü 
dü ünülüyor. uda bekleterek  
salatalarda da kullanılabiliyor.

CHIA TOHUMU
Omega  Omega  e lif içeri i 
bakımından zengin olan c ia 
to umu  kan ekeri e kolesterol 
se iyesini dengeliyor. ntioksidan 
özelli iyle kanser riskini dü ürmeye 
yardımcı olabilece i belirtiliyor. 

üt e suda jelle me özelli i olan 
bu to um  puding e sütlü yumurta 
eklinde de tüketilebiliyor. idede 
i ti i için açlık issini yatı tırıyor. 
ncak tansiyon astalarının bir 

uzmana danı arak kullanması 
gerekiyor.

PUL BİBER
ntien amatu ar e gaz giderici 

olarak kullanılan pul biber  içindeki 
bile ikler sayesinde birlikte yenilen 
di er besinlerin itamin e mineral 
emilimini de arttırıyor. Yüksek 
miktarda  itamini içerdi i için 
do al antibiyotik olarak tanınan 
pul biber  ücut için mucize i bir 
besin olarak adlandırılıyor. 
Ba ı ıklık sistemi 
e metabolizmayı 

güçlendiren pul biber  
antidepresan olarak 
da kullanılabiliyor.

YÜKSEK DEMİR İÇERİĞİ NEDENİYLE 
KANSIZLIK TEDAVİSİNDE OLDUKÇA 
ETKİLİ OLAN KİMYON, BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
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Haber G U R M E

Dane-i Pilav ve Aş
Gülhan Kara

Osmanlı döneminde pirinçle yapılanlara ‘ ane i 
ila ’  bulgurla yapılan pila lara ‘ ’ denilirdi. B

u day e pirinç  
insano lunun 
birlerce yıldır 
beslendi i en 
önemli ta ıllardan 
ikisi. irinçle 

yapılana ane i ila  bulgurla 
yapılana  denilen  . yüzyıl 
Osmanlı döneminden günümüze 
kadar gelen pirinçle yapılanlar e 

 yıllık geçmi i olan bulgurla 
yapılanlar olmak üzere bunca 
yıldır sofralarımızın temel ta ı 
olan azgeçemedi imiz lezzet 
pila larımız...

ürkiye’nin pila ları deyince 
ke kekten kapamaya  eri teden 
dö meye  bulgurdan pirince bin 
bir çe it pila ımız ar. O kadar 
zengin bir pila  kültürüne sa ibiz 
ki ara tırdıkça çıkıyor. Yüzyıllarca 
bilinen  yapılan  yenilen pila ların 
günümüzde kaybolmaya yüz 
tutmu  atta pek ço unun artık iç 
yapılmıyor  bilinmiyor olması da 
üzücü. 

irinç  sya topraklarından 
dünyaya yolculu unda ‘ ezzet 

o rafyası’ denen etkile imle 
birlikte  girdi i er kültürde  er 
toplumda e er mutfakta farklı 
bir anlam kazanmı . Kimi zaman 
en temel gıda maddesi olmu  
kimi zaman saray sofralarının 
en özel yeme i... Bulgur ise ürk 
mutfa ında er kesimin en temel 
gıdası olarak sofralardan iç eksik 
olmamı . 

enginli ini nadolu 
topraklarının bereketinden e 
mis kokulu erimli topra ından 
alan bulgur ise  yıllık bir 
geçmi e sa ip. irinç  bu daydan 
sonra . yüzyıldan itibaren en çok 
tüketilen ta ıl olmu . Osmanlı 
saray mutfa ında . yy’dan itibaren 
ran’ın etkisiyle tüketimi e sosyal 

itibarı giderek artan bir yiyecek 
olan pirinç  uzun yüzyıllar boyunca 
ayrıcalıklı kesimin yiyece i olmu . 

eredeyse tümüyle it al bir ürün 



111E M L A K  K O N U T
K A S I M  2 0 1 7

olan pirinç  o zamandan bu zamana 
ep bu daydan da a pa alı olmu . 

Oysa bulgur insanların kendi 
tarlasından aldı ı bu dayından 
üretti i  er e in kilerinde 
bulunan temel gıda maddesi e 
pila  gibi pirinci pi irme ustalı ı 
gerektirmeyen erkesin kolayca 
pi irebilece i bir ürün olmu . 

irinç  Osmanlı e ir 
mutfa ında zerde  pirinç çorbası  
sütlü a  erise  lapa e boza türü 
yiyecek içeceklerin temel malzemesi 
olmakla birlikte esas olarak 
pila larda tüketilirdi. . yy dan 
itibaren kayıtlarda geçen bilgiler 
do rultusunda saray mutfa ında 
e ziyafetlerde  büyük imaretlerde 

pila  için yüksek miktarlarda pirinç 
tüketildi i anla ılıyor. 

. yy’da stanbul’da i an 
pa alarına sunulan pila lar olarak 
adı geçenlerden bazıları  ane i 

cem yani ran pirinci ile e 
kestaneli üzümlü pila  ane i 

ülfül Karabiberli pila  ane i 
ülfül ma’piyaz so anlı  karabiberli 

pila  Bademli  ku  üzümlü  etli  
narlı  i neli pila lar... arsça bir 
sözcük olan dane tane  Osmanlı 
mutfa ında .  . yy’lar arasında 
pila  anlamında kullanılmı . O 
dönmede pi en pila ların bol 
malzemeli e günümüz pila larından 
farklı oldu u göze çarpıyor. ran 
pila ları ço u kez safran ya da nar 
suyu ile renklendirilmi  bir pirinç 
yeme i eklinde olup sade pi mi  
pirincin adı ise çila  olarak geçiyor. 

liya elebi de eya atname’sinde 
bu ayrımı belirterek saray 
mutfa ında adı dane i sade olarak 
geçen çe idin çila  oldu unu belirtip 
pila dan ayırmı . 

irinç  Osmanlı saray 
mutfa ında en çok da pila larda 
kullanılmı  etli  sebzeli  bademli  
üzümlü  kestaneli  safranlı  tereya lı  
ka urma usulü  salma usulü 
pi irilmi  dü ünlerde  sünnet 
ziyafetlerinde  amazan e bayram 
sofralarında  enliklerde bin bir 
çe it pila  sunulmu . stanbul 
bugün oldu u gibi o dönemde de 
yani   . yy’da da pek çok farklı 
kültürün bulu tu u mozaik bir 

e ir oldu undan pila lar da bu 
mozaikten payını almı . Karidesli  
midyeli  otlu  ba aratlı  kuzu 
etli  patlıcanlı  tereya lı  safranlı  
bademli  fıstıklı  köfteli  no utlu  
ta uklu yüzlerce lezzet çıkmı  
ortaya.

aman içinde tarım e ta ıl 
i leme teknolojilerinin geli mesiyle 
birlikte tüketiciye de azırlama e 
pi irme kolaylı ı geldi. Yani bir ürün 
kalite standardı ar. 

KOKUSU TOPRAKTAN, 
RENGİ GÜNEŞTEN 

  yıllık geçmi e sa ip bulgur 
bu daydan elde ediliyor. Bu day 
yıkanır  ta  toprak e kabuklarından 
ayrılır. u ile kaynatılarak pi me 
esnasında suyu çekmesi sa lanır. 

i irilen bu daylar bezlerin üzerine 
serilerek güne te kurutulur e 
sonrasında de irmenlerde ö ütülür. 

ütüldükten sonra ise çe itli 
boylarda eleklerden geçirilerek irileri 
pila lık  inceleri köftelik olarak 
ayrılır. Bulgur yüksek besin de eri 
e farklı kullanım alanları ile ürk 

mutfa ında önemli bir yer tutar. 
zellikle Orta nadolu  üney
üneydo u  e o u nadolu 

mutfa ının en temel malzemesidir. 
Bulgurun temel malzeme olarak 
kullanıldı ı ’den fazla yemek 

çe idi ar. Ba ta pila lar olmak üzere 
çorbalardan köftelere  salatalardan 
dolmalara kadar pek çok kullanım 
alanı ardır. Bulgur pila larında 
no ut  ye il mercimek  so an  salça  
patlıcan  biber  domates gibi pek çok 
malzeme yer alır. Bulgur pila ının 
içine eklenen malzeme ile birlikte 
pila  yeni bir isimle adlandırılır. 

arran O ası  ırat e icle’nin 
suladı ı topraklar  Konya e ydın 
O ası... ezopotamya bölgesinde 
‘Bereketli ilal’ olarak bilinen 
topraklarda ilk bu dayın yeti ti i e 
insano lu tarafından on bin yıl önce 
e lile tirilerek ekilip biçilip tarımın 
yapıldı ı bilinen bu day lezzetini 
topraktan  altın sarısı rengini 
güne ten alır. Bulgur da ekmeklik  
makarnalık un gibi bu daydan 
elde edilen en kıymetli besinlerden 
biri. Bereketi simgeleyen bu day 
e bulgur sosyal ya amda da 

dü ünlerden bayramlara sofralarda 
ayrı bir anlam ta ımı . 

Osmanlı döneminde pirinçle 
yapılanlara ‘ ane i ila ’  bulgurla 
yapılan pila lara ‘ ’ denildi i   yer 
sofrasında bir kase o a a birlikte 
tek tabaktan ka ıkladı ımız  
günümüzde ise porsiyonla yedi imiz 
bu geleneksel lezzeti ep birlikte 
ya atalım...
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RA  ÇEKME İ 
E ENLERE 

A U  ZEN NE 

H
angimiz foto raf 
çekmiyoruz  
Yalnızca sosyal 
medyada 
payla tıklarımız 

de il kendi ayatımızda da 
atırlamak istedi imiz er eyi 

dijital anı olarak kaydediyoruz. 
ijital anılarımızı en iyi ekilde 

saklamak  onları mükemmel 
biçimde yakalamakla ba lar. 

en one  er anınızı mükemmel 
ekilde saklamak için en iyi 

ba langıcı yapmanızı sa lıyor. 

ÇİFT KAMERA
oto ra  arla ayatınızın anlarını 

kaydetmeyi se iyorsanız er ince 
ayrıntıya ayrı özen gösteriyorsunuz 

demektir. Bu ince ayrıntıları 
en iyi ekilde yakalamak için 
üretilen en one  çift kameralı 
sistemiyle da a önce mümkün 
olmayan ne arsa kullanımınıza 
sunuyor. f  geni  diyaframlı 

ony  sensör kullanan  
megapiksellik ana kamera be  kat 
ı ık assasiyetiyle karanlıkta olsanız 
bile en iyi foto ra  arı çekmenizi 
sa lıyor. kinci kamerasıyla  
derecelik inanılmaz bir geni  açı 
sunan en one  bu sayede ba ka 
akıllı telefonlarla mümkün olmayan 
foto ra  arı çekmenizi  anılarınızı 
da a fazla ayrıntıyla birlikte 
saklamanızı mümkün ale getiriyor.

OPTİK GÖRÜNTÜ SABİTLEME
er geni  diyaframın da iyi 

pozlama ızı için yeterli gelmedi i 
bir noktadaysanız optik görüntü 
sabitleme teknolojisi sarsıntısız 
foto ra  ar üretiyor. az farkı 

 otomatik netleme ile  

Teknoloji YEN İ L İ K
Haber: Ersin AKMAN

EN ENİ ZEN NE İLE ANI A A 
ÖNCE İÇ LMA I I KA AR 
İ İ AKALA ABİLİR İNİZ  A U  

RA  ÇEKME İ E ENLERE 
BU ÜNE KA AR ÜRE İKLERİNİN 
EN İ İ İNİ  ANİ ZEN NE Ü 

UNU R
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saniyede çok ızlı netleme yapan kamera sistemi 
er ko ulda net bir görüntü üretirken renklerin 

do ru ekilde çıkmasını teminat altına alan B 
renk algılama sistemi sayesinde de sonradan 
müda ale gerekmeyecek do ruluk e i ti amda 
foto ra  ar çekmenizi sa lıyor.

CANLI YAYINDA GÜZELLEŞTİREN 
TEKNOLOJİ

sus en one  el  e aster teknolojisine 
sa ip kamerasıyla You ube e acebook üzerinden 
yapılan canlı yayınlarda anında güzelle tirme 
efektlerini ekleyebiliyor. Bu ekilde arkada larınız 
e takipçileriniz en iyi görüntü e li inde sizi izliyor. 
 megapiksel çözünürlüklü e f  diyafram 

açıklı ına sa ip el  e aster kamera  geli mi  
yazılımıyla ideo e foto ra  arda güzelle tirme 
yetenekleri sunarken aynı zamanda foto raf 
birle tirme özelli iyle se di iniz görüntülerle kolaj 
yapmanızı da sa lıyor. 

Kısa... Kısa... Kısa...
do ru ekilde çıkmasını teminat altına alan B 

müda ale gerekmeyecek do ruluk e i ti amda 

sus en one  el  e aster teknolojisine 
sa ip kamerasıyla You ube e acebook üzerinden 

efektlerini ekleyebiliyor. Bu ekilde arkada larınız 
e takipçileriniz en iyi görüntü e li inde sizi izliyor. 

İKİ A A  E ABI EK ELE N A
Asus ZenFone 4 ile birlikte gelen özel bir teknoloji iki 
farklı numaraya ait WhatsApp hesaplarınızı tek bir telefon 
üzerinde kullanmanıza olanak sağlıyor.
Sadece WhatsApp değil, birçok farklı mesajlaşma 
uygulamasını veya sosyal medya hesabını ZenFone 4 ile 
eşzamanlı olarak kullanabiliyorsunuz.

A M U N  R A B L E   
➺ Samsung T5 kartvizitten daha küçük bir boyuta sahip, serçe parmağınız 

kadar ince. Kapasitesi 250 GB ila 2 TB arasında değişse de bu ufacık kasa 
değişmiyor. 51 gramlık ağırlığıyla sık sık unuttuğunuzu sanacak olmanız ise 

alışmanız gereken bir durum. 

B  N E  
➺ Tanıtımı “Dünyanın en güçlü oyun konsolu” şeklinde yapılan Xbox 

One X ile sonunda oyun keyfi de 4K kalitesine kavuşmuş oldu. Tabii bu 
konsolun tadını tam olarak çıkarabilmek için evinizdeki televizyonun da 4K’yı 

destekleyen yeni bir model olması gerekiyor.

L I N K 
R E K 

A C  I I 
E N İ L E İ C İ

➺ Evimizdeki elektrik 
şebekesi üzerinden 

internetin kapsama alanını 
genişleten bu cihazın katlanır 

antenleri daha kuvvetli bir 
sinyal seviyesi oluşturmaya 
yarıyor. Ayrıca üzerindeki 

priz girişi sayesinde fazladan 
bir üçlü kablo gibi detaya da 

ihtiyacınız olmuyor.
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Bulmaca

Resimdeki
proje

Shakes-
peare’in 
bir oyunu

Bardak

Haykırma
Kuzu sesi Su

Kamyonet
Hastayı

muayene
etme

Ayak
Sert,

eğilmez,
bükülmez

Geciktirici

Asıl, unsur
Balkon, teras

korkuluk
duvarları

Değirmen
oluğu

Kısa çizgi 

4-5 
şarkı içeren

kayıtlar
Bir renk

Apansız

Arnavutluk
parası

İskambilde
koz

Genişlik
Antalya’da

bir plaj
Büyük kız

kardeş

Başlangıçta
yer alan

Kriptonun
simgesi

Bir tür 
jelatin

Lesotho
plakası

Moskova’daki
ünlü saray
Pt simgeli
element

Romanya
plaka imi

Hile, 
entrika

Önceden
dökülmüş

Tapınma

Gerek,
lüzum

Romen
rakamıyla

“550”
İnkılap

Almanca
“yaşasın!”

Evrensel
gerçeklik

Efor, emek
Avrupa Nükleer

Araştırma
Merkezi

İddia
Erler

Namuslu
İki anlamı
veren önek

Dağınık

Betonun
katılaşmaya

başlama
süresi

Yemişlerin
yenen

bölümü
Ayak direme

Antalya’nın
bir ilçesi

Kaz
Dağları’nın

diğer adı
Yabancı

Tanım Demirin
simgesi

Vezüv’ün
yok ettiği

şehir
Bir nota

Bir tonoz
bağlantı

Türkiye
plaka imi

Bir cetvel

Karın

Maneviyat
Antik Ro-

ma’da sıra-
dan yurttaş

Ateş

Onarma
“… 

Thurman”
(aktris)

Bir çalgı

Parçaları
birbirine

tutturan çivi
Su yolu

Yay silahı
Bir sinir 
sistemi

hastalığı

Almanca
evet

Panama
plaka imi

İngilizce no
(kısa)

Erkek kişi

Bir haber
ajansı

Radye 
temel Bir nota

Ön yapım

Felsefede
düşünce

Betondan,
dört köşe

döşeme taşı

Bağlayıcı
kullanılan
volkanik
toprak

Sivas’ın 
bir ilçesi

Yasaklama

TUAL 
BAHÇEKENT

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

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
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E K E U E V K A F
A R S A İ A Ş E

İ S T E M U S A R
I M F K A R A

E A T K T M O R G
Ç E K A R A Z İ U Z S A

M A B A N A A L İ D A T
A L E N İ E Y B E T O N

A L T Y A P I İ T E N E K
K A E S E F S A E M İ

Orta bölümde yer alan projemiz ‘Kuzey Yakası’ydı.

20x26cm_baskent_ilan.pdf   1   2.11.2017   18:55



Orta bölümde yer alan projemiz ‘Kuzey Yakası’ydı.

20x26cm_baskent_ilan.pdf   1   2.11.2017   18:55



20x26cm_imaj_ilan.pdf   1   2.11.2017   17:56


	108_109_saglik_EK



