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M U R AT  K U R U MGenel Müdür’den

Kuzey Yakası 
‘En iyi Devam 
Eden Karma Proje’ 
ödülünü kazandı

mlak Konut olarak 
’li yıllarla 

ba layan e halka 
arzlar ile i melenen 
geli im e büyümemizi 
de am ettirirken  
sürdürülebilir k rlılık 
e küresel bir oyuncu 

olma izyonumuz 
için çalı maya bütün 
gayretimizle de am 
ediyoruz. çerisinde 
bulundu umuz 

ileti im ça ının bir gereklili i 
olarak  k rlılık üzerine yürütülen 
faaliyetlerin yanı sıra sosyal 
sorumluluk kapsamındaki çalı malar 
da hızla önem kazanmaya de am 
ediyor. zellikle sürdürülebilirlik 
açısından mlak onut gibi büyüyen 
irketlerin ticari faaliyetleri yanında 

çe itli sosyal sorumluluk projelerine 
ba lamalarının oldukça önemli oldu u 
kanaatindeyim. 

Bu çerçe ede  mlak onut 
olarak geli tirdi imiz gayrimenkul 
projelerinin yanında sosyal amaçlı 
okul  hastane  kre  e ehir parkı 
projelerini de geli tirdik  geli tirmeye 
de am ediyoruz. Bu yazımda sizlere 
spor alanında yeni ba lattı ımız 
bir projemizden kısaca bahsetmek 
istiyorum. irketimiz  sosyal 
sorumluluk açısından hem ülke 
sporuna e sporcularına katkıda 
bulunup  di er yandan mlak onut 
ismini farklı bir arenada tanıtma 
temelinde stanbul basketbol 
altyapı liglerinde mücadele eden 
bayan e erkek basketbol takımının 

bünyesinde oldu u ‘ mlak onut 
por ulübü’nü kurdu. a ları  

ila  arasında olan sporculardan 
kurulu  toplam  lisanslı oyuncusu 
olan  takımımızda   sporcumuz aynı 
zamanda milli takımlar se iyesinde de 
spor hayatlarına de am etmektedirler. 
Ba langıç hede  ku etli bir altyapı 
olan kulübümüzün ileriki yıllarda üst 
liglerde daha önemli ba arılar elde 
etmesi  orta e uzun adeli planlarımız 
arasında. lihazırda mlak onut 
ismine yakı ır ekilde tadilatlarını 
gerçekle tirdi imiz spor salonlarında  
takım antrenmanları de am ederken  
sporcularımızın ihtiyacı olabilecek 
her türlü spor ekipmanları da 
kullanımlarına sunulmu  durumda. 

içbir detayı atlamadı ımız bu 
çalı manın ülkemizin gelece i olan 
gençlerimiz için bir lütuf de il bir 
zorunluluk oldu unun bilinci ile 
çalı malarımıza de am ediyoruz. 

ençlerimize yapılan her yatırımın 
bizlere fazlasıyla dönece i noktasında 
hiç ku kumuz yok. ep daha iyisini 
hak eden onlar için kendimize ait 
daha kapsamlı bir spor tesisi kurma 
çalı malarımıza ba lamı  durumdayız. 
Temelini ayaba ı uzey akası’nda 
attı ımız bu tesislerde  sene 
içerisinde stanbul’da e i benzeri 
bulunmayan  profesyonel basketbol 
sahasını  yüzme ha uzunu  futbol 
sahaları e di er tüm spor olanaklarını 
kapsayan bu tesisi tamamlıyor 
olaca ız.  

Bu noktada yazımın de am eden 
satılarında sizlerin dikkatini uzey 

akası projesi e aya ehir bölgesine 

yeniden çekmek istiyorum. stanbul’un 
hak etti i kaliteye ula ması adına 
hükümetimizin yürüttü ü hummalı 
çalı malar ortadır. n a edilen e in ası 
de am eden mega projeler ehrimize 
yeni bir karakter olu turmaya de am 
edip  ülkemizin çehresini de i tirmeye 
de am etmektedir. Bu noktada 

uzey akası projesi dünyadaki di er 
mega ehirlerde olan örnekleri ile 
aynı özellikleri ta ıyan de asa bir 
sosyal donatı projesi olup içerisinde 
barındırdı ı donatılar ileride  uzey 

akası projesinin salt bir in aat projesi 
de il  aslında makro ehircilik planın 
bir parçası e önemli yapıta larından 
bir tanesi olarak görülecek yıldız 
bir projedir. Bu ba lamda buradan 
bizleri uzey akası projemiz ile 
‘ n yi e am den arma roje’ 
dalında ödüle layık gören ign of the 

ity ards jürisine bir kez daha 
te ekkürlerimi iletmek istiyorum.

mlak onut olarak halkımızdan 
aldı ımız gücü sosyal sorumluluk 
projeleri  kentsel dönü üm e 
gelece imizin ehirlerini olu turma 
azmimizle yeniden halkımıza 
döndürmeye de am edece iz. Buradan 
okuyucularımızın  payda larımızın 
e çalı anlarımızın mutlu bir ay 

geçirmelerini temenni ediyor 
önümüzdeki sayıda bulu mak üzere 
sizleri selamlıyorum.

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

3 O T
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a  E L E İ İ

L AM R E  A I I        L AM İN A A  AL AN I   M 2

LAM   K NU   İCARE   KUL  
 ER LİK   KRE   A LIK E İ İ   CAMİ

Genel toplam: 
.  a ı sı  

bölüm ipnot  halesi yapılıp sözle mesi imzalanıp ancak ruhsatı alınmamı  projelerde in aat alanı üzerinden 
tahmini hesaplama yapılmı tır. n aat ruhsatı alındı ında artı eksi de i iklikler olabilir.
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mlak Konut 
yatırımlarıyla ilgili 
olarak açıklamalarda 
bulunan Emlak Konut 
GYO Genel Müdürü 

urat urum   yılı 
içerisinde ihale etti imiz 

 proje ile yakla ık  
ilyar T ’lik bir de er 

olu turma ba arısı 
gösterdik. Olu an bu de erleri hem 
ülkemize hem de sektörümüze olan 
gü enin göstergesi olarak görebiliriz. 

ektörün öncü rmalarından biri 
olarak bu gü eni sürdürebilmek 
adına çalı malarımızı de am 
ettiriyoruz. stlenmi  oldu umuz 
misyonumuz e her geçen gün 
geli tirdi imiz izyonumuzla 
sadece konut in a eden bir rma 
olarak ilerlemiyoruz. Bugüne kadar 
stanbul e nadolumuzun birçok 
ehrinde tamamlanan e de am 

eden, toplamda 43 okul, 1168 
derslik   kre   sa lık tesisi e  
adet cami in aatı gerçekle tirmi  
olmamız bunun en güzel 
örneklerinden biri. 

Bugün sadece Ba ak ehir 
ilçesinde  uzey akası adını 
erdi imiz bölgede konutlarımızla 

beraber 380 bin m2’lik de  ehir 
parkının in asına de am ederken  
otel  okul  sa lık tesisi  cami e kent 
meydanı gibi birçok faaliyet alanının 
da in asını gerçekle tiriyoruz. 

ine Ba ak ehir Bahçekent 
bölgesinde bugüne kadar 
birçok ba ımsız bölüm in asını 
gerçekle tirirken  bu bölgelerde 
altyapı e sosyal donatı 
çalı malarına da katkılar ermeye 
de am ediyoruz. 

Bahçekent’te in asını 
tamamladı ımız  bin m2’lik 

ayat ark’ta  yakın zamanda 
gerçekle tirdi imiz ‘ okak ezzetleri 

esti ali’ ile bölge halkının 
sosyalle mesine e insanların 
aileleriyle keyi i dakikalar 
geçirmesine esile olduk. mlak 

onut olarak  yıllık tecrübemizle 
ülkemiz için kalıcı e katma de er 
olu turacak projelerimiz için 
çalı malarımızı sürdürece iz  
ifadelerini kullandı. 

2018 YILI POZİTİF BİR YIL 
OLACAK

iyasalarla ilgili de 
açıklamalarda bulunan mlak 
Konut GYO Genel Müdürü Murat 

urum  iyasalarda ifade edilenin 
aksine fırsatlar de erlendirildi inde 
her kesim için Türkiye’de yapılacak 
çok i  ar. eçti imiz kim ayında 
son  yılın en büyük ihracat 
rakamına ula tık. Tüm dünyanın 
sıkıntı ya adı ı bir ortamda i meli 
bir ekilde büyüme göstermeyi 
sürdürüyoruz. ıl sonu büyüme 
beklentileri için bugün yüzde 

 gibi önemli büyüme oranları 
konu uluyor.  yılında in e 

indistan’dan sonra en çok büyüme 
gösteren ülke Türkiye oldu. Bunu 
ba armak görüldü ü kadar kolay 
de il. lke olarak bu büyümeyi 
sürdürülebilir kılmak adına 
sektörümüzün e piyasaların daha 
gayretli olup daha rahat ko ullara 
eri mesi gerekiyor. ayrimenkul 
sektörünün öncü kurulu larından 
biri olarak bu do rultuda 
çalı malarımızı sürdürüyoruz. 

eli mi  ülkelerde mortgage 
kredileri bizdekinin aksine çok 
dü ük faiz oranlarıyla eriliyor. 

lkemizde ise mortgage ile 
ticari kredinin arasında çok 
fark yok. e letimiz ile sürecin 
iyile tirilmesine dair görü meler 
yapıyoruz. arklı nansal 
enstrümanlar geli tirmek e 
alternatif modeller geli tirme adına 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün 
nasıl ki Türkiye için gayrimenkul 
sektörü öncü sektörlerdense 
gelecek yıllarda da lokomotif sektör 
olmayı sürdürecektir. e cut yapı 

GEÇTİĞİMİZ EKİM 
AYINDA SON 9 YILIN 
EN BÜYÜK İHRACAT 
RAKAMINA ULAŞTIK

Emlak Konut GYO Genel 
Müdürü Murat Kurum

stoku  hızla büyüyen nüfus gibi 
etkenler göz önüne alındı ında 
ülkemizin konut ihtiyacı de am 
etmektedir. enç e büyüyen bir 
nüfusumuz ar. Bunun yanında 

alen yenilenmeyi bekleyen çok 
fazla sayıda eski  sa lıksız e 
deprem riski ta ıyan  milyon 
riskli binamız ar. on dönemde 
kentsel dönü üm için de let katında 
ciddi çalı malar me cut. e re 

ehircilik Bakanlı ımız sürekli 
kentsel dönü üm aktörleriyle 
isti are halinde. mlak onut 
olarak de letimizin deste iyle 
daha önce örneklerini ba arıyla 
tamamladı ımız gibi kentsel 
dönü üm çalı malarına katkılar 
sa lamaya de am edece iz.

yi geçirdi imiz  yılının 
son günlerine girdi imiz bu süreçte 
unu söyleyebilirim mlak onut 

olarak güçlü Türkiye’nin daha 
da güçlenmesi için çalı maya 
e üretmeye de am edece iz. 
atırımlarımızı hız kesmeden 

 yılında da de am ettirece iz. 
 yılı erilerin pozitif yönde 

yükselece i bir yıl olacaktır. Türkiye 
ekonomisine çarpan etkisiyle 

’den fazla sektöre etki eden 
gayrimenkul piyasamız global 
arenada da etkin rolünü koruyarak 
ülkemize katkı sa lamaya de am 
edecektir  diye konu tu.

Hayat Park

K  Y
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Haber K A M PA N YA

Ayazma Emlak 
Konutları

İCARİ ÜNİ ELER E 
ILIN IR A I

Emlak Konut ticari üniteleri kapsayan 
yeni bir kampanyaya imza attı.

Emlak Konut GYO, 16 ticari 
üniteyi  ‘ imdi al ’de 
öde’ kampanyası ile yüzde 

 ade farkı gibi uygun 
ödeme ko ullarıyla satı a 
sunuyor. ampanyaya uzey 

akası e örfezkent ar ı 
projeleri dahil edilmedi.

KULLANIM 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2 i tı

(KDV dahil)

En Yüksek
i tı

(KDV dahil)

DÜKKAN 153,40 1.700.000,00

i tı

Asgari 

Tut rı
Ara Ödeme Taksit Tutarı

1.700.000 TL

% 15 
255.000 TL **** **** ****

Vade Fark ı  

60 Ay
**** % 25 

425.000 TL
% 20 340.000 TL 

(36.ayda) 15.583 TL

120 Ay
****

% 25 
425.000 TL

% 20 340.000 TL 
(60.ayda)1 1.357 TL
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a anyanın e erli old ğ  ro eler ve de e o lları

Bahçekent Emlak 
Konutları

atışehir 

ul ar stanbul

KULLANIM 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2 i tı

(KDV dahil)

En Yüksek
i tı

(KDV dahil)

124,61 184,99 450.000,00T L 672.000,00T L

DÜKKAN 68,87 131,99 468.000,00 TL 760.000,00 TL

i tı

Asgari 

Tut rı
Ara Ödeme Taksit Tutarı

500.000 TL

% 15 
75.000 TL **** **** ****

Vade Fark ı  

60 Ay
**** % 25

125.000 TL

% 20
100.000 TL 
(36.Ayda)

4.583 TL

120 Ay
**** % 25

125.000 TL

% 20
100.000 TL 
(60.Ayda)

3.341 TL

KULLANIM 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2 i tı

(KDV dahil)

En Yüksek
i tı

(KDV dahil)

DÜKKAN 39,64 524,18 693.000 TL8 .404.000 TL

Örnek 
i tı

Asgari 

Tut rı

Ara 
Ödeme Taksit Tutarı

1.000.000 TL

% 15 
150.000 TL **** **** ****

Vade Fark ı  
**** % 25 

250.000 TL

% 20 
200.000 TL 
(36.Ayda)

9.167 TL

120 Ay
**** % 25 

250.000 TL

% 20 
200.000 TL 
(60.Ayda)

6.680 TL

Sabit Artan 

120 Ay
**** %25

250.000 TL

%20
200.000 TL
(60. Ayda)

4.973 TL

L8

Oda ı ı Brüt m2
En Yüksek 
Brüt m2 i tı

(KDV dahil)

En Yüksek
i tı

(KDV dahil)

DÜKKAN 78,39 258,22 970.000 TL1 .900.000 TL

TELEFON : 0216 579 15 15

i tı

Asgari 

Tut rı
Ara Ödeme Taksit Tutarı

1.000.000 TL

% 15 
150.000 TL **** **** ****

Vade Fark ı  

60 Ay
**** % 25

250.000 TL

% 20
200.000 TL 
(36.Ayda)

9.166 TL

120 Ay
% 0,50 

**** % 25
250.000 TL

% 20
200.000 TL 
(60.Ayda)

6.682 TL

L1
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Haber K A M PA N YA

umankaya Miks

Emlak Konut 
aşakşehir leri

Emlak Konut 
spartakule leri



11E M L A K  K O N U T
A R A L I K  2 0 1 7

senler mlak 
Konutları

Körfezkent 3

Körfezkent 4
L1

KULLANIM 
ŞEKLİ

En Düşük 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2

En Düşük Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

En Yüksek Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

DÜKKAN 41,97 289,35 496.000 TL 1.645.000 TL

Satış 
K şulu

Örnek 
Satış
Fiyatı

İn irim
Asgari 
Peşin t 
Tutarı

Ara 
Ödeme Taksit Tutarı

Peşin

700.000 TL

% 20 
140.000 TL **** **** ****

Vade Farksız 
60 ay

**** % 25 
175.000 TL

% 20 
140.000 TL
(36. ayda)

6.416 TL

Vadeli Satış
120 Ay
(%0,50)

****
% 25 

175.000 TL
% 20 

140.000 TL 
(60. Ayda)

4.676 TL

Örnek Ödeme Tablosu ve Fiyat Aralığı Tablosu ticariler için geçerlidir.

KULLANIM 
ŞEKLİ

En Düşük 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2

En Düşük Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

En Yüksek Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

DÜKKAN 124,32 397,52 340.000 TL 930.000 TL

Satış 
K şulu

Örnek 
Satış
Fiyatı

İn irim
Asgari 
Peşinat 
Tutarı

Ara 
Ödeme Taksit Tutarı

Peşin

500.000 TL

% 15 
75.000 TL **** **** ****

Vade Farksız 
60 Ay

**** % 25 
125.000 TL

% 20 
100.000 TL
(36.Ayda)

4.583 TL

Vadeli Satış 
120 Ay

****
% 25 

125.000 TL
% 20 

100.000 TL
(60.Ayda)

3.340 TL

Örnek Ödeme Tablosu ve Fiyat Aralığı Tablosu ticariler için geçerlidir.

KULLANIM 
ŞEKLİ

En Düşük 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2

En Düşük Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

En Yüksek Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

DÜKKAN 75,01 425,95 358.000 TL 1.937.000 TL

Satış 
K şulu

Örnek Satış
Fiyatı İndirim

Asgari 
Peşin t 
Tutarı

Ara Ödeme Taksit Tutarı

Peşin

500.000 TL

% 15 
75.000 TL **** **** ****

Vade Farksız 
60 Ay **** % 25 

125.000 TL

% 20 
100.000 TL
(36. ayda)

4.583 TL

Vadeli Satış 
120 Ay

****
% 25 

125.000 TL
% 20 

100.000 TL
(60. ayda)

3.340 TL

Örnek Ödeme Tablosu ve Fiyat Aralığı Tablosu ticariler için geçerlidir.
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Haber K A M PA N YA

Metropol stanbul

e şehir mlak 
Konutları 

idakule taşehir

KULLANIM 
ŞEKLİ

En Düşük 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2

En Düşük Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

En Yüksek Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

OFİS 93,53 458,27 1.144.000 TL 5.280.000 TL

Satış 
K ş

Örnek 
Satış Fiyatı İn irim

Asgari 
Peşin t 
T tarı

Ara Ödeme
Taksit 
T tarı

Peşin

2.000.000 TL

% 15 
150.000 TL **** **** ****

Vade 
Farksız 
60 Ay

**** % 25 
500.000 TL

% 20 
400.000 TL
(36. ayda)

18.333 TL

Vadeli Satış 
120 Ay
(%0,50)

****
% 25 

500.000 TL

% 20 
400.000 TL
(60.ayda) 13.360 TL

Örnek Ödeme Tablosu ve Fiyat ığı Tablosu ticariler için geçerlidir.

KULLANIM 
ŞEKLİ

En Düşük 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2

En Düşük Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

En Yüksek Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

OFİS 134,68 172,25 602.000 TL 759.000 TL

DÜKKAN 29,03 917,85 313.000 TL 4.184.000 TL

Satış 
K ş

Örnek 
Satış Fiyatı İn irim

Asgari 
Peşin t 
T tarı

Ara Ödeme
Taksit 
T tarı

Peşin

1.000.000 TL

% 15 
75.000 TL **** **** ****

Vade 
Farksız 
60 Ay

**** % 25 
250.000 TL

% 20 
200.000 TL
(36. ayda)

9.167 TL

Vadeli Satış 
120 Ay ****

% 25 
250.000 TL

% 20 
200.000 TL
(60.ayda) 6.680 TL

Örnek Ödeme Tablosu ve Fiyat Aralığı Tablosu ticariler için geçerlidir.
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ark aşam 
Ma işehir

Stüdyo 

nikonut spartakule

Stüdyo 

KULLANIM 
ŞEKLİ

En Düşük 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2

En Düşük Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

En Yüksek Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

DÜKKAN 396,18 2.100.000 TL

Satış 
K şulu

Örnek Satış
Fiyatı İn irim

Asgari 
Peşin t 
Tutarı

Ara Ödeme
Taksit Tutarı

60 Ay
(Vade Farksı

Peşin

2.100.000 TL

% 15 
315.000 TL **** **** ****

Vade Farksız
60 Ay

**** % 25 
525.000 TL

% 20 
420.000 TL 
(36. ayda) 19.250 TL

Vadeli Satış 
120 Ay

****
% 25 

525.000 TL

% 20 
420.000 TL
(60. ayda) 14.029 TL

Sabit Artan 
Vadeli Satış

120 Ay
**** % 25 

525.000 TL

% 20 
420.000 TL
(60. ayda)

10.443 TL

Örnek Ödeme Tablosu ve Fiyat Aralığı Tablosu ticariler için geçerlidir.

KULLANIM 
ŞEKLİ

En Düşük 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2

En Düşük Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

En Yüksek Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

OFİS 59,07 77,08 190.000 TL 245.000 TL

Satış 
K şulu

Örnek Satış
Fiyatı

Asgari 
Peşinat 
Tutarı

Ara Ödeme Taksit Tutarı

Vade Farksız
60 ay

200.000 TL

% 25        
50.000 TL

% 20        
40.000 TL 
(36. Ayda) 1.833 TL

Vadeli Satış 
120 Ay

% 25        
50.000 TL

% 20        
40.000 TL 
(60.ayda) 1.337 TL

Örnek Ödeme Tablosu ve Fiyat Aralığı Tablosu ticariler için geçerlidir.

 

Ay

KULLANIM 
ŞEKLİ

En Düşük 
Brüt m2

En Yüksek 
Brüt m2

En Düşük Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

En Yüksek Satış 
Fiyatı

(KDV dahil)

DÜKKAN 240,96 875,44 1.650.000 TL 5.300.000 TL

Satış 
Koşulu

Örnek Satış
Fiyatı

Asgari 
Peşinat 
Tutarı

Ara Ödeme Taksit Tutarı

Vade Farksız
60 ay

2.000.000 TL

(%25)
500.000 TL

(%20)
400.000 TL
(36. Ayda)

(%25)
500.000 TL

(%20)
400.000 TL
(60. Ayda)

(%25)
500.000 TL

(%20)
400.000 TL
(60. Ayda)

18.333 TL

13.360 TL

9.945 TL

         
 

    
 

Vadeli Satış
120 Ay % 0,50 

Vade Farkı

  

Sabit Artan
Vadeli Satış 

120 

  

Örnek Ödeme Tablosu ve Fiyat Aralığı Tablosu ticariler için geçerlidir.
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Haber P R OJ E

 Bizim Mahalle 

KURULUYOR
mlak onut O  Bizim ahalle adıyla 

duyurdu u üçükçekmece’deki arsasının . tap 
ihalesini kazanan a  ühendislik ile masaya 
oturarak ilk imzaları attı.

E
mlak onut O’nun 
 milyon metrekarelik 

Bizim Mahalle 
arazisinin .  
metrekarelik 
bölümünü kapsayan 

. tap ihalesini kazanan a  
ühendislik üteahhitlik Tic. e an. 

. . oldu. irket  arsa satı ı kar ılı ı 
satı  toplam geliri olarak  ilyar 
T  mlak onut payı olarak ise  

ilyon T  taahhüt etti.
rsa satı  kar ılı ında toplam 

satı  geliri olarak  ilyar T  teklif ile 
sonuçlanan ihalenin imza töreninde 
konu an mlak onut O önetim 

urulu Ba kanı rtan etim  
zlenen mahalle ya amını sunmayı 
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hede  edi imiz projemizin ilk imzasını 
atıyoruz. ayırlı olmasını diliyorum  
ifadelerini kullandı. 

ÖZLENEN MAHALLE 
KÜLTÜRÜ GERİ DÖNÜYOR

mza töreninde görü lerini 
bildiren rtan etim  zlenen 
mahalle sıcaklı ı için bugün ilk 
imzalarımızı atıyoruz. halemizi 
kazanan a  ühendislik 

üteahhitlik Tic. e an . . ile 
imzaları atmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. nsan e ehir odaklı 
yakla ımla yatay mimarinin hakim 
olaca ı projemiz  bulundu u bölgeye 
de er katacak. Bizim ahalle her 
ya tan insanın faydalanabilece i 

sosyal e kültürel tesislerden 
tematik çocuk oyun alanlarına  
sa lık tesislerinden dini tesislere  
kütüphaneden festi al alanlarına 
ayrıca e itim tesislerinden resm  
kurumlara  ata sporları merkezinden 
kent müzesine  el sanatları 
merkezinden  spor tesislerine kadar 
birçok faaliyet alanlarıyla  gece 
gündüz ya ayan bir mahalle olacak  
dedi.

Türkiye ekonomisinin düzenli 
büyüme i mesi yakaladı ını 
urgulayan rtan etim  . çeyrek 

rakamlarında .  gibi büyüme oranı 
görüyoruz. Beklentiler . çeyrek 
rakamlarının daha da yukarıda 
olaca ı yönünde. Bizler de yapmı  
oldu umuz yatırımlarla beraber 
ülkemizin büyümesine katkı 
sa lamaya de am edece iz.  
hede  erimizi açıklarken bu yıl için 

 milyar T ’lik ihale yapaca ımızı 
belirlemi tik u ana kadar 
gerçekle tirdi imiz  de  ihale ile 
yakla ık  milyar T ’lik bir de ere 
ula tık. tılacak tüm adımları 
ülkemizin gelece ine yatırım 
olarak görüyoruz. Bugün burada 
atmı  oldu umuz imzaların ba ta 

ülkemize  kurumumuza e a  
ühendislik’e  ayrıca projemizde 

ya ayacak atanda larımıza 
hayırlı u urlu olmasını diliyorum. 
nanıyorum ki hem stanbul’umuza 

hem sektöre de er katacak bir 
yatırım olacak  ifadelerini kullandı.

mza töreninde görü lerini 
bildiren ihalenin kazananı 

a  ühendislik önetim 
urulu Ba kanı ehmet a  

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul 
yatırım ortaklı ı mlak onut 
gü encesiyle gerçekle tirece imiz 
projenin ihalesini kazanmı  
olmaktan mutluluk duyduklarını 
ifade ederek  Bugüne kadar a  

ühendislik olarak  bin konutun 
in asına imza attık. u anda 
halen mlak onut gü encesiyle 
Tual Bahçekent e Tual dalar 
projesinin in asını sürdürüyoruz. 
Biz yatırımlarımızda her zaman 
ülkemize olan gü enimizi öne 
koyarak hareket ediyoruz. Bu ihale 
e bundan sonra katılaca ımız 

ihalelerde de bu anlayı la 
hareket edece iz. Bu imzaların 
her iki tarafa da hayırlı olmasını 
diliyorum  diye konu tu. 

MEHMET DAĞ: “BİZ YATIRIMLARIMIZDA HER 
ZAMAN ÜLKEMİZE OLAN GÜVENİMİZİ ÖNE 
KOYARAK HAREKET EDİYORUZ. BU İHALE VE 
BUNDAN SONRA KATILACAĞIMIZ İHALELERDE BU 
ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ.”
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Haber YAT I R I M

r a anı 
rdoğan  ro enin 

a ılı ını ya tı
M A N İ A  E E R M A L  A N R A L E  K A U U

C
umhurba kanı ecep 
Tayyip rdo an  

anisa’da yapımı 
tamamlanan  milyar 

 milyon  bin  
T  yatırım bedelli  projenin toplu 
açılı ını gerçekle tirdi. çılı ı yapılan 
yatırımlar arasında Türkerler 

olding’in jeotermal santrali de 
bulunuyor.

anisa umhuriyet 
eydanı’nda gerçekle tirilen toplu 

açılı  töreninde  oma maden 
kazasında hayatını kaybeden  
madencinin aileleri için ba ı lanan 

 konutun anahtarları da hak 
sahiplerine teslim edildi. oma 
Belediyesi i birli iyle Türkiye utbol 

ederasyonu tarafından hayata 
geçirilen futbol okulu da omalıların 
hizmetine sunuldu. anisa Organize 

anayi Bölgesi’nin bin  ö renci 
kapasiteli ek binası   ö renci 
kapasiteli pansiyonu  bin  seyirci 
kapasiteli spor salonu e  zihinsel 
engellinin çalı abilece i ihinsel 

ngelliler orumalı  eri a am 
erkezi’nin de açılı ı gerçekle tirildi. 
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TÜRKERLER’DEN 
ALAŞEHİR’E JEOTERMAL 
ENERJİ SANTRALİ

la ehir’de Türkerler nerji 
rama e retim ’nin  

milyon T  yatırım tutarı bulunan 
Türkerler eotermal nerji antrali 
ile nerji e Tabii aynaklar 
Bakanlı ı tarafından  milyon 

 bin T  harcamayla la ehir 
iyadeler ahallesi’nde yapımı 

gerçekle tirilen trafo da açılarak 
atanda ların hizmetine sunuldu. 

yrıca  Ba bakanlık Toplu 
onut daresi tarafından anisa 
elal Bayar ni ersitesi B  

ö retim üyeleri için yapılan  
konut  yapımı B  tarafından 
gerçekle tirilen uradiye ampüsü 
su depoları e arıtma tesisi  ehit 

rof. r. lhan arank erle kesi 
çık por tesisi  soyunma odaları 
e sosyal tesisi  ktisadi e dari 

Bilimler akültesi  ühendislik 
akültesi binaları  en e osyal 

Bilimler nstitü binaları açıldı. 
Törende  di er projelerle birlikte 

illi itim Bakanlı ı e anisa 
OB tarafından yapımı 

tamamlanan  derslik   okul 
e  pansiyon da hizmete girdi. 
umhurba kanı rdo an törende  
khisar’da  bin  T  tutarında 
  la ehir’de  milyon  bin 

 T  tutarında  emirci’de  
milyon  bin  T  tutarında 

 ırka aç’ta  milyon  bin T  
tutarında  ölmarmara’da  
bin  T  ula’da  milyon T  

alihli’de  milyon  bin  T   
arıgöl’de  bin T  aruhanlı’da 
 milyon  bin T  tutarında 

birer  elendi’de  milyon  bin 
 T  tutarında  oma’da  

milyon  bin  T  tutarında 
 ehzadeler’de  bin  T  

tutarında  e unusemre’de  
milyon  bin   T  tutarında 

 yatırım olmak üzere toplam  
milyar  milyon  bin  T  
tutarındaki  yatırımın açılı ını 
gerçekle tirmi  oldu.

Toplu açılı  törenine  nerji 
e Tabii aynaklar Bakanı Berat 
lbayrak  konomi Bakanı ihat 

eybekçi  ile e osyal olitikalar 
Bakanı atma Betül ayan aya  
TB  eski Ba kanı Bülent rınç  

anisa alisi ustafa akan 
ü ençer  anisa millet ekilleri  
anisa Büyük ehir Belediye 

Ba kam engiz rgün  anisa 
protokolü ile atanda lar katıldı. 

ANADOLU’NUN EN 
BÜYÜK KONGRE MERKEZİ 
SELÇUKLU’DA

Bu arada nadolu’nun en büyük 
kongre merkezi olan elçuklu 

ongre erkezi de onya’da 
tamamlandı. ongre merkezinin 
açılı ını umhurba kanı ecep 
Tayyip rdo an gerçekle tirdi.

ongre turizminden önemli 
bir pay alması planlanan elçuklu 

ongre erkezi mimari e 
ekonomik açıdan onya’ya katkı 
sa layacak. elçuklu ongre 

erkezi’nde gerçekle en e 
ulusal kanallar tarafından canlı 
yayınlanan açılı ta Türkiye’ye 
seslenen umhurba kanı rdo an  
Bu muhte em salonu onyamıza 

kazandıran elçuklu Belediyemizi 
tebrik ediyorum. Bizi her zaman 
se gisiyle  co kusuyla ba rına basan  
kucaklayan onyamıza ükranlarımı 
sunuyorum  dedi.

onya en ba ından beri bizim 
yanımızda dimdik durdu  diyen 

rdo an  Biz siyasete milletimizle 
birlikte ba ladık  milletimizle 
birlikte bugünlere geldik  in allah 
hede erimize de yine milletimizle 

M  Z  E  K  
I  Y  Y  M

 R  T  E
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birlikte ula aca ız. onya en 
ba ından beri bizim yanımızda 
dimdik durdu. çeride e dı arıda 
adeta yedi dü ele kar ı erdi imiz 
mücadelede onya’dan aldı ımız 
destek e güç bizim için çok 
önemlidir  dedi.

elçuklu ba kenti olan onya’nın 
dünyanın farklı çekim alanlarından 
biri olaca ını ifade eden rdo an  

onya’yı in allah medeniyetler 
yarı ında çok daha farklı bir konuma 
oturtmak istiyoruz. Onun için 
bugüne kadar burada hizmet eren 
gerek ayın Ba bakanımızdan  
millet ekillerimizden  
belediye ba kanlarımızdan  
te kilatlarımızdan da llah razı 
olsun. epsinin burada eme i oldu  
hepsi ellerinden geleni yaptılar. 

ünkü onya bir elçuklu ba kenti  
bir elçuklu ba kenti olarak da biz 

onya’ya o layık oldu u hizmetleri 
ermenin ancak gayreti içinde 

olabilirdik e bunu ba ardı ımıza 
inanıyorum. onya  çok daha 
farklı hizmetleri almak suretiyle 

nadolu’nun ortasında dünyaya 
farklı sinyalleri erecektir e 
dünyada farklı çekim alanlarından 
bir tanesi in allah onya olacaktır  
diye konu tu.

elçuklu ongre erkezi 
Balo alonu’nda gerçekle en  

arti onya illet ekili üsnüye 
rdo an’ın o lu eridüddin mre 
rdo an ile Beyza emiral’ın nikah 

törenine de katılan rdo an’a 

elçuklu Belediye Ba kanı ur 
brahim ltay ongre erkezi ile 

ilgili arzda bulundu.
umhurba kanı ecep Tayyip 

rdo an’a  TB  Ba kanı smail 
ahraman  Ba bakan Binali 
ıldırım ile beraberlerindeki heyet 

de katıldı.

116 MİLYON LİRAYA 
MAL OLDU

ongre merkeziyle ilgili bilgi 
eren elçuklu Belediye Ba kanı 

ur brahim ltay  nadolu’nun 
kalbinde  kadim elçuklu ba kentine 
önemli bir eser kazandırdık. 

elçuklu olarak bir hayalimizin 
de gerçekle ti ine bugün ahitlik 
ediyorsunuz  dedi.

ok uzun bir eme in sonunda 
ortaya güzel bir eser çıktı ını 
urgulayan elçuklu Belediye 

Ba kanı ur brahim ltay   
bin m ’lik alanda sahne yüksekli i  
sahne geni li i  koltuk konforu  
ses e akusti i ile Türkiye’nin en 
güzel salonlarından birini in a ettik. 
Toplamda  salonu olan ongre 

erkezi’miz onya’ya yeni bir 
ufuk açıyor.  milyon T ’ye mal 
oldu e elçuklu Belediyesi’nin öz 
kaynaklarıyla yapıldı. imarisiyle 

onya’ya de er katan bir bina 
oldu. yrıca stanbul yolu üzerinde 
herkesin kolayca ula abilece i 

 araçlık otoparkıyla her türlü 
ayrıntının dü ünüldü ü bir salonda 
bulunuyoruz  diye konu tu.

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
HAYATIN KALBİ 
SELÇUKLU’DA ATACAK

elçuklu ongre erkezi’nde her 
türlü teknik donanımının en ince 
ayrıntısına kadar dü ünüldü ünü 
ifade eden Ba kan ltay  u 
anda  ki ilik salonumuzda 
bulunuyoruz. Burası sahne 
yüksekli i  sahne geni li i e 
teknik altyapısı ile Türkiye’deki 
tüm gösterilerin yapılabilece i bir 
standarda sahip. 

yrıca sanatçı odaları  
dekor depoları  kulis e 
pro a odalarından olu an 
bir kompleks in a edilmi  
oldu. Burada aynı anda 

 salon elçuklumuza 
e onyamıza hizmet 

edecek  Buranın 
projelendirmesi 
Türkiye’nin en önemli 
mimarlık o slerinden Tabanlıo lu 

imarlık tarafından gerçekle tirildi. 
ok yo un bir emek sarf edildi. 
er detayı dü ünüldü. u anda 

belki dikkatinizi çekmiyor ama 
ta anda bulunan yakla ık  m ’lik 
bir plakanın üzerinde  bin 
delik ar. Bunların tamamı akustik 
standartla e bir performans 
için yapıldı. Teknik altyapısı ile 
Türkiye’nin en iyi salonlarından 
birisini in a ettik. Bundan sonra 
yapılması gereken çokça kültürel e 
sosyal etkinlik yapmak. Onun için 

 yılı içinde burada çok önemli 
bir organizasyona e  sahipli i 
yapaca ımızı dü ünüyoruz. onya 
bir üni ersiteler ehri. Toplamda 

 bine yakın üni ersite 
ö rencisinin bulundu u  birçok 
bilimsel toplantının yapıldı ı 
bir ehir. Bundan sonra artık bu 
toplantıların merkezi elçuklu 

ongre erkezi olacak  dedi.

ÇAĞDAŞ MİMARLIĞIN 
KONYA’DAKİ ÖNCÜLERİNDEN 
OLACAK

ongre merkezinin 
mimarlarından  Tabanlıo lu 

imarlık orta ı elkan ürsel  
insanların barı  içerisinde bir arada 
ya amasında  ho görü e kar ılıklı 

Haber YAT I R I M

T  
M  

 M  
Gürsel

S  K  
M
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benimsemenin bir aracı olarak 
kültür yapılarının imgesel bir anlamı 
oldu unu urguladı. ürsel  nsanlık 
tarihinin ilk yerle imlerinden biri 
olan e farklı medeniyetlerin izlerini 
barındıran onya’nın bugünkü 
kentsel dokusu  nadolu elçukluları 
dönemine kadar uzanan tarihi 
zenginlikleri barındırıyor  dedi. 

ürsel  e lana gibi birçok de erli 
dü ün e kültür hazinesinin izlerini 
zamanımıza ta ıyan özellikleriyle 

onya  ça da  geli imini e kültür 
merkezi olma özelli ini bugün 
de sürdürüyor. entin kültürel 
de erleriyle bütünle en  sosyal 
rastla malar ile bir araya gelmeye 
erilen önemi urgulayan  toplumun 

sanatsal e kültürel ya antısını  
mirasını simgeleyen bir kimlik 
ta ıması hede enen bu yapı  ça da  
mimarlı ın onya ehrindeki 
öncülerinden olacaktır  diye konu tu. 

Y MEDE  ISTI DAMDA 
T M SORUNLAR ERIDE 
KALA AK
Açılış töreninde konuşan 

umhurbaşkanı ecep Tayyip 
Erdoğan, ekonomiyle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu  
Ekim ayı ihracat rakamı  milyar 

dolar, yıllık rakam  milyar 
doları aştı. nşallah orada da rekor 
devam edecek. erkez ankası 
döviz rezervi de yükseliyor. 

aşbakanlığım dönemimde  
milyar dolara kadar çıktı. Düştü, 
şimdi tekrar tırmanışta. akam 

 milyar seviyesine ulaştı. Daha 
da yükseleceğiz. üyümede 
yılın ilk yarısında yüzde ’in 
üzerinde başarı elde ettik. . 
çeyrek rakamı açıklanmasıyla bu 
oranının yükseldiğini göreceksiniz. 
şsizlik oranını kısa sürede tek 
haneye düşüreceğiz. üyümeden 
istihdama tüm sorunlarımızı birer 
birer geride bırakacağız.  

Hizmete giren Selçuklu Kongre Merkezi, 
tek çatı altında farklı işlevlere atanmış 
bağımsız kütlelerin bir arada ele alınması 
yaklaşımıyla, sosyal bütünleşme ve kültür 
paylaşımının merkez olduğu bir siner iden 
yararlanacak biçimde tasarlandı. ongre 

erkezi, çok amaçlı etkinlik alanlarıyla tüm 
kentli için olduğu gibi şehri ziyaret edenler 
için de doğal ev sahibi olacak.
Selçuklu ongre erkezi  açık, yarı-açık 
ve kapalı fuaye mekanlarını paylaşan 
am  formunda çok-balkonlu bir kongre 
salonu ve ayrıca tiyatro salonuna 
sahip. Gerektiğinde birleşebilen üç 
bölümden oluşan balo salonu da ana 
mek nlar arasında yer alıyor. unun 
yanı sıra kongre merkezi, sadece bu ana 
mek nların faaliyette olduğu zamanlarla 
kısıtlı kalmadan, restoran-kafe, tematik 
dükk nlar, cep sineması, atölyeler ve 
toplantı mek nları ile kentin yoğun 
kullanılan buluşma ve cazibe noktası 
olacak. avalimanı ile kent merkezi 
arasında anayol üzerinde yer alan merkez, 
konut bölgesine yakınlığının sağladığı yaya 
ulaşımı kolaylığı ile gündelik yaşamın bir 
parçası haline gelecek.

D  
  

 
 

 
D
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A  

Jeotermal Enerji 
Santrali
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stan l yeni 
se ol ne 

da 
av a a

odern stanbul’a layık bir umhuriyet 
yapısı olarak  pek çok ihtiyaca ce ap eren 
mekanları   gün  saat açık olacak kapıları 
ile yeni  binasının in a süreci ba lıyor.

stanbul  yılında yeni 
sembolüne  yeni kültür 
merkezine ka u uyor. ski 

tatürk ültür erkezi 
binası yıkıldı e yeniden in a 
süreci ba ladı. eni  

daha büyük  daha i le sel e daha 
modern ekilde in a edilecek.

eni tatürk ültür erkezi 
binasında  sergi salonu  kitaplık  

 ki ilik çok amaçlı salon   
ki ilik iki adet çok amaçlı salon  
kafe dükkan  toplantı odaları  
tasarım ma azası  restoran   
ki ilik tiyatro salonu   ki ilik oda 
tiyatrosu  sanat galerisi  o s alanları  

 ki ilik opera salonu yer alacak.
eni tatürk ültür erkezi  

binanın dı  cephesi de  bir ekrana 
dönü türülecek biçimde tasarlandı. 
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Taksim eydanı’nda bulunanlar  
tıpkı rupa’daki emsallerinde 
oldu u gibi  binanın dı  cephesine 
yansıtılan tiyatro  bale  opera 
temsillerini izleyebilecekler. eni 
bina gerek tiyatro noktasında  gerek 
di er kitap te hir alanlarıyla farklı 
bir zenginli e sahip olacak. adece 
belli günlerde e saatlerde de il  her 
an hareket halinde olan bir mekan 
olarak dünyaya hizmet erecek. 

roje tamamlandı ında Taksim 
eydanı’nda araç da görmeyece iz. 
ümü suyu’ndan gelen araçlar 

yerin altından ete addesi’nden 
Ta kı la’ya do ru de am edecek. 

olayısıyla tatürk ültür 
erkezi’nin önünde araç tra i 

olmayacak. armara Oteli’nin 
önünde de tra k ya anmayacak. 

 
R  T  

E



22 E M L A K  K O N U T
A R A L I K  2 0 1 7

Haber K Ü LT Ü R  S A N AT

raç tra ini yerin altına almak 
suretiyle tamamen yayala tırılmı  
bir Taksim eydanı olacak. 

ayala tırma süreci  yeni peyzaj 
düzenlemeleriyle birlikte Taksim 

eydanı’na farklılık kazandıracak. 
’nin yeni binasının mimarı 

urat Tabanlıo lu. urat 
Tabanlıo lu  ’nin ilk binasının 
mimarı ayati Tabanlıo lu’nun 
o lu.

’un ilk çeyre inde 
tamamlanması planlanan 

eni tatürk ültür erkezi  
umhurba kanı ecep Tayyip 
rdo an’ın da katıldı ı bir 

toplantıyla halka tanıtıldı. aliç 
ongre erkezi’ndeki toplantıda 

konu an umhurba kanı  rdo an  
ça da la ma  modernle me la arını 
sakız edip içlerini bo altmak yerine  
her alanda bunların gere i olan 
altyapıyı kurduklarını söyledi.

umhurba kanı rdo an  
konuyla ilgili unları söyledi  

eçti imiz  yılda Türkiye’yi  kat 
büyütmü  olmamız  umhuriyet 
tarihinin en büyük  en iddialı  
en ba arılı ça da la ma e 
modernle me hamlesidir. tatürk 

ültür erkezi’nin yerine in a 
edece imiz yeni eser de  i te bu 
anlayı ın bir yansıması olacaktır.  

rojenin  ilk ’nin 
tasarımcısı olan merhum ayati 
Tabanlıo lu’nun o lu urat 

Tabanlıo lu tarafından yapılacak 
olmasının  tarihe sırt dönülmeden 
gelece e do ru yüründü ünün 
bir ifadesi oldu unu belirten 

umhurba kanı rdo an  di er 
alanlarda da bin yıllık birikimin 
tamamına sahip çıkan bir anlayı la 
çalı makta kararlı olduklarını 
urguladı. Binanın kendisi kadar  

burada ortaya konacak kültür 
sanat faaliyetlerinin zenginli inin 
önemine de i aret eden 

umhurha kanı rdo an  ’nin 
belli bir elitin gelip programları 
izledi i yer olmayaca ını  milletin 
gelip bu programları izleyece ini 
ifade etti.

AKM YORULDU, YAŞLANDI
ültür e Turizm Bakanı 

uman urtulmu  binaların da 
insanlar gibi ömürlerinin oldu unu 
belirtti. urtulmu   yoruldu  
ya landı e günün icaplarını yerine 
getiremez hale geldi. Onun için 
yeni bir binaya ihtiyaç ar. Bundan 
dolayı uzun bir hazırlık döneminden 
böylesine güzel bir projeyle Türkiye 
kamuoyunun kar ısına çıkıyoruz e 

’yi yeniliyoruz. eni ’nin 
modern e kendine özgü birtakım 

çizgiler ta ıması kaçınılmaz. Onun 
için yeni binanın Türkiye için bir 
ö ünç  projesi olaca ını biliyoruz. 

ünün artlarına uygun ekilde 
tatürk ültür erkezi bir kültür e 

sanat merkezi haline gelecek  diye 
konu tu.

MİMARININ GÖZÜNDEN 
YENİ AKM

tatürk ültür erkezi’nin 
yeni projesinin  binanın mimarı 

ayati Tabanlıo lu’nun o lu 
urat Tabanlıo lu çizdi. urat 

Tabanlıo lu  lk opera binası 
olarak yapılırken daha sonra kültür 
binası olması istenmi ti. çinde 
konser tiyatro sahneleri ardı. 

eni yapılan bina  içindeki opera 
binası  bin  ki ilik olacak  
dünyanın en büyük operaları arasına 
girecek. ynı zamanda  ki ilik 
konser salonu  tiyatro salonu  oda 
tiyatrosu  kütüphaneler  kafeler e 
restoranlar olacak. Bizim  gün 
kullanabilece imiz bir bina olacak. 
Bir önemli ey daha ar. Operalar 
genellikle zengin ailelerin gitti i bir 
yerdi. ma artık operalar hepimizin 
gitti i  baleler hepimizin gitti i yer 
olmalı. Tüm cepheyi aynı zamanda 

YENİ AKM PROJESİ, İLK AKM’NİN TASARIMCISI 
OLAN MERHUM HAYATİ TABANLIOĞLU’NUN OĞLU 
MURAT TABANLIOĞLU TARAFINDAN YAPILACAK
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içeride temsiller yapılırken burada 
çe itli balelerin  operaların dı arda 
gösterilmesi için büyük bir de  ekran 
haline getirece iz. Bunun dünyada 
uygulamaları ar ama bu en 
güzeli olacak. Bu kültür soka ımız 

’nin içinden  gün insanların 
gezebilece i  kitap okuyabilece i  
tiyatrolara gidebilece i bir bölge. 
Burası bence cı ıl cı ıl stanbul’un 
yeni merkezi olacak. Binanın en üst 
noktasında bence stanbul’un en 
güzel lokantası olmalı  dedi.

’nin kendisi için bir efa 
projesi oldu unu dile getiren 
Tabanlıo lu unları söyledi  
Babamdan geldi i için farklı bir 

duygu e sorumluluk. apılması 
kadar iyi i letilmesi de önemli. ört 
dörtlük bir opera e bale salonu 
yapıyoruz. Berlin’den ilham aldım. 
Berlin’de operanın yanına de  ekran 
kurulmu . ileyen herkes temsilleri 
meydandan izleyecek.

skiden  ki ilikti opera  
imdi ’e yakın olacak. 

Operalar at nalı formunda 
planlanır genellikle  bu akustik 
için de  sahnenin her açıdan 
görülebilmesi için de arttır. angın 
öncesinde localar ardı. ncak 
yangın sonrası localar yapılmadı 
e salonun akusti i aynı kalmadı. 

Oslo Opera yarı masında da at nalı 

formunun en do ru form oldu unu 
tartı mı tık. Biz bunları unsurları 
analiz ettik  birle tirdik. ikkatli 
bir de erlendirme neticesinde 
kendimde üçüncü kez yeni bir 
salonu yapma cesareti buldum. Bir 
mühendislik ordusuyla çalı ıyoruz. 

tatikten akusti ine  farklı grup... 
Oslo  openhag e amburg’ta yeni 
opera salonları açıldı. Biz oralardaki 
tecrübelerden de yararlanıp  
yabancı danı manlarla da çalı ıp  
performans kapasitesi açısından 
da dört dörtlük bir opera binası 
yapaca ız.

Taksim eydanı’na baktı ımda  
etrafındaki binaların bir ço u 
özgün ya da iyi durumda de il. Tüm 
çe resiyle birlikte de i ik bir cephe 
hayal ettim. ündüz bakıldı ında 
tülün farkedilmedi i cephenin 
arkasında opera salonunun çepheri 
olan form  kırmızı küre görülecek. 

k am temsil ba ladı ında ise ön 
cephe ekrana dönü ebilecek. Bu 
da Berlin’de aklıma geldi. Otelim 
de tam orada meydandaydı  yan 
tarafa de  bir ekran kurulmu tu  
temsil ba ladı ında o ekrandan 
da eriliyordu. lmanlar oraya 
‘Operanın halkla bulu ması’ diye 
yazmı tı. Bu hayali stanbul’a 
ta ıdım.

 temsil olmayınca 
ya amayan bir binaydı. Bir kez 
Bienal mekanı oldu  ancak o 
dönemde içine girildi.  akusti i 
çok güzel olan bir opera e bale 
binası olacak. ki kapısı olacak. 
Büyük salonun yanı sıra küçük 
salon e sanat galerileri de olacak. 

ültür merkezine has bir ma azası 
da olacak. aydam cephesinden 
binanın içi görünecek. andaki 
otopark e deponun oldu u arazide 
ikincil salonlar yapıyoruz. ondra 

raliyet kademisi’ne gidin  ana 
salonun yanında küçük salonlar 
ar. Orası gençlerin  çocukların da 

operaya gitmesi için yapılmı  daha 
hesaplı biletlerle opera  operetler 
izlenmesinin sa landı ı bir mekan. 
Biz de aynı eyi dü ündük. ençlerin 
de çocukların da operayı se mesi  
katılması ancak böyle mekanlarla 
olabilir.

IŞTE AKM NIN TARI ÇESI 
  imar August erret 

tarafından  yılında Taksim 
eydanı’nda tiyatro binası 

olarak pro elendirilip inşaatına 
başlandı. 

  ’da stanbul ültür arayı 
adıyla hizmete açıldı. 

  ’te bir oyun sırasında çıkan 
yangın sonucu kullanılamaz 
hale geldi. 

  ’de yeniden sanatseverlerle 
buluştu. 

  inanın bulunduğu alan ’te 
kentsel sit alanı’, bina da 

’da korunması gerekli 
kültür varlığı’ olarak tescil 
edildi. 

  ’de binanın betonarme 
taşıyıcı sisteminin takviye 
edilmesi gerektiği belirtildi. 

  stanbul  Avrupa ültür 
aşkenti A ansı tarafından 

imzalanan protokol 
çerçevesinde ’da tamirat 
ve tadilat işi ihalesi yapıldı. 

  stanbul . dare ahkemesi, 
aynı yıl içinde, dava konusu 

oruma urulu ararı’nın ve 
eki avan pro enin iptaline karar 
verdi. 

  Ardından A ’nin mevcut 
hali ile korunması, sadece 
güçlendirme, tamirat ve tadilat 
yapılmasına ilişkin pro eler 
hazırlandı. 

  ’de, stanbul Atatürk ültür 
erkezi üçlendirme, Tadilat 

ve Tamirat şleri’ işinin ihalesi 
gerçekleştirildi. 

   ayıs  tarih ve  
sayılı akanlık akamı oluru 
ile binanın tadilat işleminin 
durdurulmasına karar verildi.
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entsel d n e 
özel faiz tarifesi

entsel dönü üm için özel faiz tarifesi ’den itibaren uygulamaya konulacak.

ükümet kentsel 
dönü üm konusunda 
belediyelerin elini 
güçlendirmek  bir 
yanda da yerli ürün 
kullanımını te ik 
ederek sanayiye 
dolaylı destek ermeyi 
amaçlayan özel 

uygulamaları hayata geçiriyor. Bu 
konuda son açıklama Ba bakan 

Binali ıldırım’dan geldi.
entsel dönü üm için özel faiz 

tarifesini ’den itibaren hayata 
geçireceklerini belirten Ba bakan 
Binali ıldırım  arç mua yeti 
yüzde ’ye çıkarılacak  diye 
konu tu. e re e ehircilik Bakanı 

ehmet zhaseki de belediyeler 
kentsel dönü üm i inde yüzde  
yerli e milli ürün kullanacaklarının 
garantisini ermeleri halinde  

kredide öncelik ereceklerini 
açıkladı.

ntalya’da gerçekle en entsel 
önü üm e tratejik akla ımlar 
urultayı’na katılan Ba bakan 

Binali ıldırım kentsel dönü ümde 
sorunları gidermek amacıyla atılacak 
adımları anlattı. ’den itibaren 
kentsel dönü üm için özel bir faiz 
tarifesini hayata geçireceklerini 
aktaran ıldırım  sektöre müjde 
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erdi. Ba bakan ıldırım  
atanda ımıza e in dönü ümü 

yapaca ı binanın metrekaresi kadar 
harç mua yeti sa lıyoruz geri kalan 
bölüm içinse harç alıyoruz. Bu 
durum dönü üm yapan atanda a 
yük getiriyor. Bu konuda çalı tık. 

e re e ehircilik Bakanlı ı harç 
mua yetini yükseltme kararı 
aldı. arç mua yeti yüzde ’ye 
çıkarılacak  dedi. 

ülk sahiplerine yapılan ikamet 
yardımında ikamet bildirme artının 
kaldırılaca ını aktaran ıldırım  

ecekondu sahibi  kiracılar  
tapusu olmayanlar ikametini 
belgelendiremiyor. Bu ma duriyeti 
gidermek için de mülkiyetini 
belgelendiremeyenlere de destek 
erece iz  diye konu tu.

BELEDİYELERE DESTEK 
ARTACAK

önü üm sürecinde atanda ı 
yanlı  yönlendiren ki ilerin 
oldu una dikkat çeken ıldırım  

esela hileli hisse de riyle adresi 
yurt dı ına ta ıyorlar e tebligat 
sorununa neden oluyorlar. Bunun 
altında da dönü ümün hızını 
kesmek gibi bir art niyet yatıyor. 

rtık kentsel dönü ümde elektronik 
tebligata geçece iz  ifadelerini 
kullandı. entsel dönü üm yapan 
belediyelere hem nans hem de 
kaynak deste i sa layacaklarını 
belirten ıldırım  unları anlattı  

yrıca belediyelerdeki bürokrasiyi 
azaltaca ız. lan  parselizasyon 
süresi e dönü üm alanlarında 
askı sürelerini kısaltaca ız. Bina 
e parsel bazlı dönü ümden alan 

bazlı dönü üme geçi i te ik 
edece iz. arsel bazlı destekleri de 
artıraca ız. amu idareleri kendi 
aralarında i birli i protokolüyle 
kentsel dönü üm yapabilecek. 
Belediyelerimiz birbiriyle 
çalı abilecek.

BAKAN ÖZHASEKİ: KUR 
RİSKİNİ ALIRIZ

entsel dönü ümün nansmanı 
için atılacak adımları açıklayan 

e re e ehircilik Bakanı zhaseki  
gerekirse kur riskine katlanıp  kredi 
alabileceklerini aktardı. zhaseki  

aliye Bakanımız ile konu tuk. 
entsel dönü ümün nansmanı 

için adımlar ataca ız. Bu i in 
nansmanı için gerekirse ünya 

Bankası  rupa atırım Bankası  

slam alkınma Bankası’ndan kredi 
kullanaca ız. ur riskini de biz 
kamu olarak üzerimize alaca ız  
dedi. rtık altyapısı olmayan  
susuz  elektriksiz köy kalmadı ına 
dikkat çeken zhaseki  ller 
Bankası’ndaki fonun da dönü üm 
için kullanılaca ını kaydetti. entsel 
dönü ümde en büyük göre in 
belediyelere dü tü ünü belirten 

zhaseki  yerli ürün kullanarak 
dönü ümü sa layan belediyelere 
sıfır faizli   yıl süreyle kredi 
ereceklerini aktardı.

e re e ehircilik Bakanı 
ehmet zhaseki   n aat 

ektörü e entsel önü üm Temalı 
Türkiye sti are Toplantısı’nda 
yaptı ı konu mada da  Türkiye’de 

 ile  yılları arasında 
in a edilen yapıların neredeyse 
tamamının risk ta ıdı ını belirtti.

 yönetmeli i öncesinde 
 milyon yapının in a edildi ini 

anlatan Bakan zhaseki  Bunların 
 milyonu risk ta ıyor. Biz bir 

hedef koyduk. ılda  bin 
konutu yenilememiz lazım. Bu 
i  için sıfır faizli kredi sistemini 
getirece iz. Belediyelerin sundukları 
projeler kabul edilirse ilk iki yıllık 
harcamaları biz erece iz. onra  
yıl içerisinde isteyece iz. endilerine 
yük binmeden bu i  nasıl yapılırsa 
bunu da belediye ba kanlarına 
anlataca ız  diye konu tu. 

Türkiye’nin gelece i için kentsel 
dönü ümün önemine urgu yapan 
Bakan zhaseki  unları söyledi  

stanbul’da yakla ık  bin bina 
yıkılıp yeniden yapılacak. Bu i i 

“TÜRKİYE’DE 1950 İLE 1980 YILLARI ARASINDA 
İNŞA EDİLEN YAPILARIN NEREDEYSE TAMAMI 
RİSK TAŞIYOR.”

  Y

Ç   Ş   
M  Ö
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kamuya yük bindirmeden nasıl 
yapılır diye çalı malar yaptık. Bu 
çalı maları Bakanlar urulu’na 
sundum  ayın Ba bakan e 

umhurba kanımıza anlattım. 
er biz bunları yapabilirsek  

ülkemizi gelece e hazırlamı  
olaca ız. apmazsak  llah korusun 
deprem gelecek  yıkacak e biz de 
çok gözya ı dökece iz. O gelmeden 
hazırlık yapmaya çalı ıyoruz.  

ŞEHİRLERİMİZE 
İHANET ETMEKTENSE 
İNSANLAR BİZE 
KÜSSÜN

Bakan zhaseki  belediyelerin 
kentsel dönü üm anlamında daha 
önce yaptı ı hatalar oldu una da 
de inerek  sözlerine öyle de am 
etti  Bu konuda bazı yanlı  
uygulamalar söz konusuydu. 

imdi bu yanlı lar konusunda 
belediye ba kanlarını uyarıyorum. 

zellikle bina bazlı dönü ümler 
sıkıntılı oluyor. lbette buna mani 
olmayaca ız ama bizim tercihimiz 
alan bazlı dönü ümler. lan bazlı 
dönü ümler yaptı ımız zaman 
yepyeni bir ehircilik konsepti ortaya 
çıkıyor. 

zellikle stanbul’da bazı 
arkada ların yaptı ı gibi yo unlu u 

 misli artırarak i i çözme 
yönündeki gayretlerinin önüne 
geçece iz. stanbul’daki bina sayısını 
ikiye katlayarak bu i i çözemezsiniz. 

aha zor hale getirirsiniz  daha 
ya anmaz hale getirirsiniz. Bina 

bazlı dönü üm yapılınca alt yapıyı 
dü ünmüyorsunuz  otopark  ya am 
alanları  ye il alanlar dü ünülmüyor. 

adece basit bir mantık olan ‘bir 
müteahhite  bir daire sahibine’ bu i  
çözülmez. on bir yıl içerisinde bana 

’e yakın dosya geldi. Birço u 
da tanıdı ım insanlar. ıllar önce 
yüksek kat erilen binanın yanına 
kendisi yüksek kat alamamı . 
Bundan ikayet ediyor. Bunun adalet 
olmadı ını söylüyor. Baktı ınız 
zaman adam haklı ama bundan 
sonra kimseye bunu ermeyece iz. 

üsen küser  darılan darılır. 
ehirlerimize ihanet etmektense 

insanlar bize küssün.  
entsel dönü ümde do ru 

uygulama yapıldı ı takdirde ülke 
olarak birçok kazanımın da elde 
edilece ini urgulayan zhaseki  
in aat sektörüyle ba lantısı 
bulunan yakla ık  i  kolunun 
canlanaca ına bildirdi.

onuyla ilgili rakamlar eren 
zhaseki  lkenin yenilenme 

durumu bir fırsata dönü ecek. 
konomik olarak da bir fırsata 

dönü ecek.  bin binayı 
yenileyebilirsek kaba bir hesapla 

 bin liradan  milyar in aat 
malzemesi gidecek. çindeki e  
e yası e benzer harcamalara bir 
o kadar gidecek e piyasaya  
milyar para girecek. n aattaki 

yüzde . ’lik istihdam yüzde ’lara 
çıkacak. Bundan da kazancımız 
olacak. n aat sektöründen 
ortalama  sektör etkileniyor. Bu 

 sektör tamamıyla canlanmı  
olacak. ektörler  kurumsalla ma 
yolunda da önemli yol alacak  
de erlendirmesini yaptı.

I    

Bakan zhaseki  kentsel 
dönü ümde yerli e milli ürün 
kullanmayı garanti eden belediyelere 
kredi önceli i erilece ine 
i aret ederek  u bilgileri erdi    

ıkaraca ımız yasalar içerisinde 
u da ar. er belediyeler kentsel 

dönü üm i inde yüzde  yerli 
e milli ürün kullanacaklarının 

garantisini erirlerse kredide öncelik 
erece iz. 

ani kimse gidip  in’den 
a ize getirmesin. üney ore’nin 
asansörlerini kullanmasın. Bizim 
kendi içimizde bunları yapacak 
kapasitemiz ar. Bu kadar 
para nereden bulunacak gibi 
sorular geliyor. ller Bankası’nın 
kaynaklarını bu yöne kaydırıyoruz. 
ller Bankası’ndan hibeleri kaldırdık. 
redileri de kentsel dönü üm i ine 

yönlendiriyoruz. onra elimizde 
bulunan  sosyal tesisi sattık. 
Bunlardan do an geliri de kentsel 
dönü üm hesabına aktarıyoruz.

BAKAN ÖZHASEKİ: “BİZ BİR HEDEF KOYDUK. YILDA 
500 BİN KONUTU YENİLEMEMİZ LAZIM. BU İŞ İÇİN 
SIFIR FAİZLİ KREDİ SİSTEMİNİ GETİRECEĞİZ.”
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Haber B A N K A L A R

ÜRK İ LAMİ İNAN  
E BANKACILI INA 
ENEL BAKI

lbaraka ayrimenkul ortföy enel üdür 
ardımcısı ar ungurlu gayrimenkul 

fonlarının geli imi üzerine konu tu.

R money etkinlik grubu 
tarafından düzenlenen  
slami bankacılık 

alanında sektör 
uzmanları e profesyonellerini 
a ırlayan  Türkiye orumu’nda  

atılım Bankacılı ı alanında slami 
nans fırsatları incelendi e pazar 

e ilimleri tartı ıldı.  
 slamic inance e s  

Türkiye orumu’nda konu an 
lbaraka ayrimenkul ortföy 
enel üdür ardımcısı ar 
ungurlu  sektörün  milyon 

dolar büyüklü e ula tı ından  
lbaraka Türk bünyesinde bunun 

yakla ık yarısının yönetildi ini  
yakın zamanda oldukça geli me 
gösteren gayrimenkul fonlarına  
itibarıyla zorunlu olarak emeklilik 

fonlarının da yatırım yapaca ını 
e daha da büyüme gösterece ini 

aktardı.
Borsa stanbul Ba kanı immet 

arada ’ın konu ması ile ba layan 
orum  be  oturumda panellerle 

de am etti. orum boyunca 
Türkiye’deki en son geli meler  
Türk slami nans e bankacılı ına 
genel bakı  Türk yatırım planları  
slam hukukuna uyumlu yatırım 

seçenekleri e fırsatları  emeklilik 
e portföy yönetim endüstrisindeki 

reform süreci ile Türkiye’de ukuk 
hracı’nın yanı sıra intech’in 

geli imi  sa lanacak fırsatlar e 
kar ıla ılabilecek zorluklar ele 
alındı.

‘Türk olektif atırım rimi 
e slami artlara yumlu atırım 

eçenekleri ırsatlar’ ba lıklı 
oturumda panelistler arasında yer 
alan lbaraka ayrimenkul ortföy 

enel üdür ardımcısı ar 
ungurlu gayrimenkul sektörü 

hakkında yorumlarda bulundu. 
lbaraka Türk olarak odaklandıkları 

noktanın gayrimenkul fonları 
oldu unu söyleyen ar ungurlu  

ayrimenkul fonlarının büyüklü ü 
 milyon dolar ci arında  bunun 

yarısını da bankamız bünyesinde 
faaliyet gösteren lbaraka ortföy 
yönetiyor. eçti imiz yıllarda 
birçok yeni nansal ürün e bunlara 
ili kin düzenlemeler gündeme 
geldi. Bunların bazıları ba arılı 
olurken bazıları ise ba arısız oldu. 

ayrimenkul yatırım fonları son 
yılarda dikkat çeken az sayıdaki 
sermaye ürününden biri olmu tur. 

Tüm bu süreç içerisinde 
gayrimenkul fonlarındaki 
geli menin oldukça önemli 
oldu unu söyleyebiliriz  
açıklamalarını yaptı.

GAYRİMENKUL FONLARI 
EMEKLİLİK FONLARIYLA 
BÜYÜYECEK

meklilik fonlarının bir 
kısmı  itibarıyla zorunlu 
olarak gayrimenkul fonlarına 
yatırım yapacak  diyen ungurlu 
sözlerine öyle de am etti  

on ihraççılarından bir kısmı 
bunun için fon ihraç ediyor. u anda 
gayrimenkul fonları gayrimenkul 
projelerine yatırım yapamıyor. 

slında en karlı alanlardan da 
maalesef bu nedenle yararlanılamıyor. 
Bu alanda düzenlemeler 
yapılabilece ini e yapılacak bu 
düzenlemelerle yatırımcılara daha 
cazip gelece ini dü ünüyoruz.

ayrimenkul fonlarının 
emeklilik fonlarının büyük bir 
parçası olmayaca ını e yüzde  

  aralı ında kalaca ını tahmin 
etti ini söyleyen ungurlu  Buradaki 
düzenlemede önemli nokta  emeklilik 
fonlarının gayrimenkul fonlarına 
yatırımı e fonların büyümesini 
te ik edecek olmasıdır. ayrimenkul 
fonlarının emeklilik fonlarıyla daha da 
büyüyece ine inanıyoruz  diye konu tu.

A  
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Haber N L İ

REIDIN RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye genelinde konut yatları yüzde .  yükselirken  
en çok artı  yüzde .  ile Balıkesir’de ya andı.

R
EIDIN-GYODER 

eni onut iyat 
ndeksi e  
mlak ndeksi 
kim ayı sonuçları 

açıklandı. ‘ O  eni 
onut iyat ndeksi’ne göre  stok 

erime hızının yüzde .  oldu u 
kim ayında  yat artı ı bir önceki 

aya göre .  geçen yılın aynı 
dönemine göre ise yüzde .  
oranında gerçekle ti. 

 mlak ndeksi kim 
ayı sonuçlarına göre ise konut 

yatlarında  bir önceki aya göre 
yüzde .  oranında artı  ya andı. 

kim ayında metrekare ba ına 
konut satı  yatları yüzde .  

oranında artan Balıkesir  yatların 
en çok yükseldi i ehir oldu. 
REIDIN-GYODER Yeni Konut 

iyat ndeksi  yılı kim ayı 
sonuçlarını de erlendiren  Bankası 
Bireysel rediler üdürü ecep 

aki   Bankası’nın 
 ylül sonu 

itibarıyla ula tı ı  
milyar T  tutarındaki 
e  kredisi hacmi ile 
yıl sonuna kıyasla 
sektörün üzerinde bir 
artı la yüzde  
oranında geli me 
gösterdi ini e sektörde 
konut nansmanının 
önemli bir oyuncusu 

olma özelli ini sürdürdü ünü 
belirtti.

aki sözlerine öyle de am 
etti  Türkiye’de ilk kez  Bankası 
mü terisi olsun ya da olmasın e  
sahibi olmak isteyenlere dijitalde 

nında  redisi hizmeti eriyoruz. 
 almak isteyenler e kredi ihtiyacı 

olanlar isbank.com.tr’de nında 
lem alanında e  kredisi ba urusu 

yaptıklarında  talebin krediye 
dönü mesine kadar geçen bütün 
süreci dijitalde tamamlayabiliyorlar. 

redi hesaplama  ekspertiz  kredi 
tahsisine kadar tüm süreç dijitalde 
gerçekle iyor e en son ıslak imza 
atmak için ubeye gidiliyor. izmet 
sunmaya ba ladı ımız ilk günden 
bugüne  yıl içerisinde .  adedi 
a an ba uru gerçekle ti. ijital 
ortamda nında  redisi’ne 
gösterilen ilgi  hız  kolaylık  basitlik 

I   
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içeren mü teri deneyimi oda ı ile 
tasarladı ımız dijital hizmetlerden 
duyulan memnuniyeti gösteriyor.

REIDIN-GYODER Yeni Konut 
iyat ndeksi’nde  kim 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. 

kim ayında 
stanbul sya yakasında 

yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde .  
oranında  stanbul 

rupa yakasında yer 
alan markalı konut 
projelerinde ise yüzde 

.  oranında yat 
artı ı oldu. ndeksin 
ba langıç dönemine 
göre ise stanbul sya 
yakasındaki projeler 

rupa yakasına kıyasla 
.  puan fazla artı  

gösterdi.

BANKA KREDİSİ 
KULLANIMI ORANI 
ARTTI

kim ayında yeni 
konut satı larında 
pe inat kullanım oranı  

ylül ayına göre  puan 
artarak yüzde  banka 
kredisi kullanım oranı 
 puan artarak yüzde  

oranında gerçekle ti. 
onut satı ında senet 

kullanım oranı ise  
puan gerileyerek yüzde 

 olarak gerçekle ti. 

STOK ERİME HIZI ARTTI
kim ayında satı ı 

gerçekle tirilen konutların yüzde 
’u bitmi  yüzde ’i ise bitmemi  

konut stoklarından olu tu. kim ayı 
stok erime hızı de erlendirildi inde  
adet bazlı yüzde .  metrekare bazlı 
ise yüzde .  oranında gerçekle ti. 

Bir önceki aya göre   konut 
tipi satı ının yüzde .  oranında 
arttı ı kim ayında   konut 
tipinde yüzde .   konut 

tipinde yüzde .  
oranında artı   
konut tipinde ise 
yüzde .  oranında 
azalma ya andı. 

 metrekare 
büyüklü e sahip 
konutlarda yüzde 

.  oranında 
artı  ya anan 

kim ayında  
 metrekare 

büyüklü e sahip 
konutlarda yüzde 

.  oranında  
 metrekare 

büyüklü e sahip 
konutlarda 
yüzde .  

 metrekare 
büyüklü e sahip 
konutlarda yüzde 

.  artı   
metrekare e daha 
büyük alana sahip 
konutlarda ise yüzde 

.  oranında azalma görüldü. 

YABANCILARA SATIŞ 
ORANLARI ARTTI

arkalı konut projelerinde 
gerçekle tirilen satı ların yüzde ’lik 
oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. 
Tercih noktasında a ırlıklı olarak 

 özellikteki konutların öne çıktı ı 
gözlendi. on  aylık ortalamanın 
yüzde .  oldu u yabancı 
yatırımcılara satı lar  Temmuz’da 

SATILIK KONUT 
İY L N N EN K
Y K EL İ İ İLK İL

ıllık artış oranları 
değerlendirildiğinde, 
Ekim ayında satılık konut 

yatlarının en çok yükseldiği 
ilk  il  

alıkesir  .................. 2 .
ursa  ....................... 2 .1

Edirne  ..................... 23. 0
Aksaray  .................. 22.02
Zonguldak  ............. 21. 1  

Kİ L K K N
İY L N N Y LL K

EN K
Y K EL İ İ E İ

iralık konut yatlarının 
yıllık bazda en çok 
yükseldiği  şehir
Aydın  ....................... 22.

ırklareli  ................. 20.7
ozgat  ..................... 1 .
alıkesir  .................. 1 . 0

Edirne  ..................... 1 .2

yüzde  ustos’ta yüzde  ylül’de 
yüzde  olarak gerçekle mi ti. 

kim ayında metrekare ba ına 
konut satı  yatları yüzde .  
oranında artan Balıkesir  yatların 
en çok yükseldi i ehir olurken  
aynı dönem içerisinde konut satı  

yatlarının en çok azaldı ı ehir ise 
yüzde .  oranı ile ardin oldu. 

KİRADA EN YÜKSEK AYLIK 
ARTIŞ BURSA’DA 

Türkiye iralık onut 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  kim ayında 
kiraların en çok yükseldi i ehir 
olarak öne çıktı. ynı dönem 
içerisinde konut kira de erlerinin 
en çok azaldı ı ehir ise yüzde ’lik 
oranla ars oldu. 

EN YÜKSEK YILLIK KİRA 
GETİRİSİ OLAN İLLER 

mortisman süresi bakımından  
satın alınan e lerin kiraya 
erildi inde alı  yatını en kısa 

sürede kar ılayabildi i illerin 
ba ında  kim ayı itibarıyla ydın  

an e Bilecik geldi. ynı zamanda 
kira de erinin konutun satı  yatına 
bölünmesiyle hesaplanan  

ıllık Brüt ira etiri Oranları da  
kim ayında en yüksek ydın  an 
e Bilecik’te ölçüldü. 
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Haber YA S A L  D Ü Z E N L E M E

ENİ A A İLE
A RİMENKUL ANI MANI 
LMA AR LARI E İ İ R

eni yasa tasla ına göre affedilse dahi kasten 
i lenen bir suçtan hüküm giymi  konkordato 
ilan etmi  eya i as etmi  ki iler  gayrimenkul 
danı manı olamayacaklar.

E
mlak sektörü de her 
sektörde oldu u gibi 
kayıt dı ı çalı anlardan 
etkilendi. Bu kapsamda 
kayıt dı ı çalı anlar için 

hazırlanan yasanın yakın zamanda 
çıkması bekleniyor. mlakçıların 
gözü kanun tekli nde. öklü 
de i iklikler öngören teklif sektöre 
yeni düzen getiriyor. ümrük 
e Ticaret Bakanlı ı’nın e  alım  

satım e kiralama ticaretine yeni 
düzenlemesiyle ilgili olarak sektörde 
görü meler de am ediyor. 

ayrimenkul sektörü tarafından 
temkinli kar ılanan tasarı ile 
sektörün lider oyuncuları ümrük 
e Ticaret Bakanlı ı ile bir görü me 

yaptı. örü me sonrası yazılı bir 
açıklama yapan  ayrimenkul 
Türkiye enel üdürü zhan 
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YENİ YASANIN 21. 
MADDESİNE GÖRE 
GAYRİMENKUL OFİSLERİ 
ARTIK RUHSAT ALMAK 
ZORUNDA OLACAK

talay  yeni yasa 
tasla ına göre affedilse 
dahi kasten i lenen 
bir suçtan hüküm 
giymi  konkordato 
ilan etmi  eya 
i as etmi  ki ilerin  
gayrimenkul danı manı 
olamayacaklarını 
söyledi.

Tasarının bu 
haliyle yasala ması 
durumunda sektörün i  akı ının 
zorla aca ını  i as etmi  ya da 
hüküm giymi  ki ilerin toplumdan 
soyutlayaca ını belirten talay  Bu 
insanları hayata tekrar kazandırmak 
için ülke olarak elimizden geleni 
yapmalıyız  ifadelerini kullandı. as 
e konkordatonun  Türk Ticaret 
anunu’nda düzenlenmi  müessese 

e haklar oldu unu anlatan talay  
Ticaret yapan herkesin i as 
eya konkordatoya u rama riski 
ardır. Bu aynı zamanda kanuni 

bir haktır e kanun ile yapılı  ekli 
düzenlenmi tir. as etmi  bazı 
ki ilerin para ile ilgili bazı meslekleri 
icra edemedikleri do rudur ancak 
gayrimenkul danı manlı ı böyle 
bir meslek de ildir. anı man  
alıcı e satıcıyı bulu turur  i lem 
tamamlandı ında hizmet bedelini 
alır. ara ile direkt ilgisi olmaz. ara 
transferi alıcı ile satıcı arasında 
gerçekle ir  diye konu tu.

GAYRİMENKUL OFİSLERİ 
RUHSAT ALMAK ZORUNDA

asanın . maddesine göre 
gayrimenkul o slerinin artık 
ruhsat almak zorunda olacaklarını 
belirten talay  i çi e i çi sa lı ı 
konusundaki ciddi ya amsal riskler 
ta ıyan i letmelerin ruhsata tabii 
olduklarını  bu i letmelere ruhsat 
erilirken ha alandırma  sa lık

e itim çe re  iklimlendirme  
gibi pek çok teknik unsurun göz 
önüne alındı ını belirtti. ormal 
ticaret i letmelerin ruhsata tabi 
olmadıklarını urgulayan talay  
emlak sektörünün de di er i  
yerlerinden farkı olmadı ını 
dolayısıyla kanun tasla ında yer alan 
bu maddenin tekrar düzenlenmesi 

gerekti ini söyledi.
arkalı gayrimenkul 

danı manlık rmaları olarak 
taslakla ilgili önerilerini sunmak 
için ümrük e Ticaret Bakanlı ı’na 
gittiklerini belirten talay  
Bakanlı ın görü lerimizi dikkatlice 
e yapıcı bir ekilde dinlemesinden 

çok memnun olduk  dedi. 

EMLAKÇILAR 
ARTIK 
ÜNİVERSİTELİ 
OLACAK 

onya mlakçılar 
Odası Ba kanı edat 

ltınay da  üni ersite 
mezunu olmayanların 
da emlakçılık 
yapamayaca ını 
söyledi. yelerin 
en büyük probleminin ‘kayıt dı ı 
çalı an emlakçılar’ oldu unun 
altını çizen ltınay  yelerin e 
bizlerin en büyük problemi yasanın 
çıkmamı  olmasıdır. asa  kayıt 
dı ı çalı anların tamamının önüne 
geçilmesi ile ilgiliydi. asa dı ı 
çalı an  kayıt altına girmeyen  ergi 
mükelle  olmayan  oda kaydı e 
e itim belgesi olmayanlar kesinlikle 
emlakçılık yapamayacaklar  dedi. 

ltınay sözlerini öyle sürdürdü  
asa  kayıt dı ı çalı anların 

tamamının önüne geçilmesi ile 
ilgiliydi. üklü miktarda para cezası 
e hapis cezası d hil olacak. asa 

dı ı çalı an  kayıt altına girmeyen  
ergi mükelle  olmayan  oda kaydı 
e e itim belgesi olmayanlar  

üni ersiteden  yıllık e  yıllık 
mezun olmayanlar kesinlikle 
emlakçılık yapamayacak. e cut 
olan emlakçılara bir hak erilecek. 
Oda kaydı  ergi mükelle yeti e 
serti kası olanlar bir kereye mahsus 
lisanslandırılacak. Bu ki ilerde 
ise ö renim artı aranmayacak. 

ayıt dı ı çalı anlar  oda kaydını 
yaptırmayanlar  e itim belgesini 
almayanlar ar ise biran önce bu 
eksikliklerini tamamlasınlar e 
odalarımıza kayıtlarını yaptırsınlar.  

İNGİLİZ MODELİ 
ÖNERİLMİŞTİ

Tüm sektörün dikkatle bekledi i 
yasa çalı masıyla ilgili olarak 
yapılan tartı malarda sektöre ngiliz 
modelinin getirilmesi önerilmi ti. 

aha sade bir yapıya sahip olan 
ngiliz odeli’nde danı manlar 

yerine mlak ü a irli i bulunuyor.  
Türkiye Tüm mlak ü a irleri 

ederasyonu enel Ba kan 
ardımcısı a uz 
elim adenli  

geçti imiz aylarda 
yaptı ı bir açıklamada 
Türkiye’de yakla ık 

 bin ci arında 
ayakçı tabir edilen e 
kayıt dı ı satı  yapan 
emlakçı bulundu unu 
söylemi ti. adenli  
buna kar ılık ilgili 
odalara kayıtlı çalı an 
emlakçı sayısının ise 

 binin üzerinde 
oldu unu belirterek  
sektörü yeniden düzenleyecek 
yasanın bir an önce meclisten 
geçirilmesi talebinde bulundu.

Türkiye’nin yıllardır kanayan 
yaralarından biri haline gelen emlak 
dolandırıcılı ının önüne geçmek 
e sektörü sil ba tan düzenlemek 

için adım attıklarını dile getiren 
adenli  hazırladıkları ’ mlak 
anı manlı ı asa Tasla ı’nın ubat 

’de ülke genelindeki emlak 
odaları tarafından imzalandı ını  
ardından ise tasla ı ümrük 
e Ticaret Bakanlı ı ile Tapu e 
adastro enel üdürlü ü’ne 

ilettiklerini kaydetti. 

ERA 
Gayrimenkul 

Türkiye 
Genel 

Müdürü 
Özhan 
Atalay

Konya 
E  

O  
 

Sedat 
A

Türkiye 
Tüm Emlak 
M  

Federasyonu 
Genel 

 
Y  

Y  S  
Madenli
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İN AA  EK ÖRÜ 
İBER AL IRILARA 

KAR I A UNMA IZ 
 ayıs ’de rupa ülkelerinde yürürlü e 

girecek olan enel eri oruma önetmeli i ile 
imdiki kurallara kıyasla hatırı sayılır derecede 

yüksek cezalar uygulanacak.

T
eknolojik ilerlemenin 
hız kazandı ı 
günümüzde artık 
saldırılar da teknoloji 
alt yapısı kullanarak 

gerçekle iyor. Bilgisayar e internet 
alanında uzmanla mı  hacker diye 
tabir edilen saldırganlar banka  
polis  de let  ahıs  rma b. 
sitelere eya bilgisayarlara zarar 
ermek amacı ile siber saldırılara 

kalkı abiliyor.  Bu saldırılar 
neticesinde bilgisayara ya da sitelere 
solucanlar  trojenler sokarak ya da 
açıklar aranıp bulunarak bilgiler ele 

geçirilebiliyor eya ar olan bilgiler 
yok edilebiliyor.

iber saldırılar sadece bilgi 
silmek ya da bilgi ele geçirmekle 
kalmayıp bazen can yakabiliyor. 

ünkü bu yolla örne in bir araba 
yoldan çıkarılabiliyor  telefonlar 
dinlenebiliyor. öz konusu saldırılar 
tek bir hedefte yo unla mıyor. 

maca göre her birey ya da sektör  
siber saldırı tehdidi altında.

Bilgi gü enli i uzmanları in aat 
sektörünün de ki isel bilgilere 
yasa dı ı eri imden  bir tedarik 
zincirinin tümünü imha edebilecek 

dye irüslerine kadar tüm siber 
saldırılara kar ı sa unmasız 
oldu unu dü ünüyor. elen bilgilere 
göre bu konu  rupa genelinde 
tartı maya açılmı .

on on yılda eri gü enli i 
açısından çok ey de i ti e in aat 
sektörü tüm erilerin do ru 
standartlarda tutulması yönünde 
büyük adımlar attı. ncak   

ayıs ’de rupa ülkelerinde 
yürürlü e girecek olan eneral 

ata rotection egulation enel 
eri oruma önetmeli i  ile 
imdiki kurallara kıyasla hatırı 

sayılır derecede daha yüksek cezalar 
uygulanacak. Bu kuralların ihlali 
durumunda  kurulu lar yıllık küresel 
cirolarının yüzde dördü oranında 
eya  milyon uro hangisi daha 

yüksekse  tutarlarında cezalar 
alabilecekler.
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Siber saldırılar iki şekilde gerçekleşir. 
İlkinde kişilerin şifreleri ele geçirilir, 

eb sitelerine yönelik saldırılar 
düzenlenir, virüs taşıyan mesa lar 
ve spam mesa lar yollanarak 
elektronik saldırı uygulanır. İkincisi 
daha tehlikeli bir saldırıdır. urada 
tamamen kişiyi aşağılamak, küçük 
düşürmek, onu zor durumda 
bırakmak için psikolo ik bir saldırı 
uygulanır.

 
D  

SI ER SALDIRILARDAN  
NASIL KORUNULUR?

iber takipçiler, kurbanlarını izlemek için 
yazılım ve donanım aygıtları kullanır. 

ilgisayardan uzaklaştığınızda her 
zaman bilgisayar programlarındaki 
oturumunuzu kapatın ve parolalı bir 
ekran koruyucu kullanın. Aynı durum 

cep telefonları için de geçerlidir. 
arolalarınızı hiçbir zaman başkalarıyla 

paylaşmayın. Adınızı ve aile bireylerinizin 
adını aratarak internette sizinle ve 
çocuklarınızla ilgili ne tür bilgiler 

bulunduğuna bakın. 
atılmayı planladığınız etkinlikleri 

gösteren çevrimiçi takvimleri ve seyahat 
programlarını sosyal ağınızda olsa bile 
silin. üvendiğiniz kişilerin dışındakiler 
ile çevrimiçi paylaşımınızı sınırlamak 

için tüm çevrimiçi hesaplarınızda gizlilik 
ayarlarını kullanın. u ayarları kullanarak 
birisi sizin adınızı aradığında profilinizin 

görünmemesini sağlayabilirsiniz. 
irisinin sizi takip etmek için casus 

yazılım kullandığından şüpheleniyorsanız  
yardım almak için kamuya açık 

bilgisayarlar veya telefonlar kullanın. Aksi 
takdirde, siber takipçi yardım almaya 
çalıştığınızı öğrenir ve bu da sizin için 
daha da büyük bir tehlike oluşturabilir.
er zaman olduğu gibi birisinin bir kimlik 

avı saldırısı veya virüs bulaşmış olan bir 
eb sitesi aracılığıyla bilgisayarınıza 

casus yazılım yüklemesini önlemek 
için iyi, güncellenmiş güvenlik yazılımı 

kullanın. 

TEHDİTLERDEN NASIL 
KORUNMALI?

anon  Bilgi ü enli i 
irektörü uentyn Taylor  

irketlerin tehditlerden nasıl 
korunacaklarını açıkladı. Taylor 
‘ n aat sektörü  bir ki ilik 
giri imlerden çok uluslu irketlere 
kadar çe itli boyutlarda kurulu lar 
içeriyor e do ru gü enlik 
önlemleri alınmamı sa  küçük 
i letmeler büyük i letmeleri önemli 
derecede etkileyebiliyor’ uyarısında 
bulunuyor.

n aat sektöründe ozalit 
kopyalar  kri mülkiyet e mü teri 
eri tabanları çok de erli. ali 

açıdan gü ende olmaya e rekabet 
etmeye çalı ırken de bu tür 
bilgilerin sızması hem rmaları 
hem de sektörün genelini derinden 
sarsabilecek durumlar do urabilir. 
Bilgi gü enli i ile ilgili yıllardır 
çalı an uentyn Taylor bu konuda 
yakın zamandan bir örnek eriyor.

‘ etya’ adı erilen dye 
irüsü yayılarak rupa e B  

genelindeki irketleri urmu tu. 
aldırının yaraları henüz sarılıyor. 
urulu lara büyük zararlar eren 

siber saldırı  do ru gü enlik 
protokollerine uyulmadı ı takdirde 
olabilecek hasarın ölçe ini de gözler 
önüne seriyor.

TÜRKİYE’DEKİ 
SON DURUM

anon  
özümleri rün 
eli tirme üdürü 

Bora ar Türkiye’de 
in aat sektörünün 
en hızlı büyüyen 
sektörlerin ba ında 
yer aldı ına dikkat 
çekiyor. akat 
in aat sektöründe 
bilgi gü enli i e 
yönetimine erilen önemin di er 
sektörlere kıyasla çok daha ya a  
ilerledi inin altını çizen ar  
üretilen  yönetilmesi gereken e 
yetkilendirilmeye ihtiyacı olan 
erilerin  di er sektörlerden 

çok daha de erli e erimlilikte 
de do rudan etkili oldu unu 

urgulayarak u örne i eriyor   
bin hanelik bir sitede elektrik  su 
e gü enlik altyapılarını kategorize 

ederek bütün de i iklikleri e  
zamanlı izlemek erimlili i ciddi 
bir ekilde artırıyor. ite yönetimine 
gelen soru e ikayetlerin 
istatistiklerini olu turmak e 
bu bilgiyi sadece ilgili ki ilere 
yetkilendirilmi  bir ekilde onaya 
sunmak hem yönetim hem de site 
sakinlerinin hayatını son derece 
kolayla tırıyor.

FİDYE VİRÜS SALDIRISINDA 
İFLAS EDENLER

onuyla ilgili ara tırmaları 
bulunan Osterman ra tırma 

irketi’nin bir raporuna göre geçen 
yıl dye irüsü saldırısına u rayan  
.  ki iden az çalı anı bulunan 
irketlerin yüzde ’si i as etti  

yüzde ’i ise yüksek düzeyde gelir 
kaybetti.

n aat sektörü dünya genelinde 
eri gü enli i açısından kendi 

tedarik zincirinin insafına 
kalmı  durumda. e  in aat 
irketleri  çalı tıkları ta eron 
irketlerin gü enlik altyapılarını 

kontrol etmiyor. Ta eronlardan 
birine yapılan tek bir dye 
irüsü saldırısı bile teslim 

sürelerini uzatmaktan in aat 
planlarını kaybetmeye kadar 
büyük ölçekli hasarlar erebiliyor. 
Bu da ana müteahhidi çok ciddi 
mali sonuçlarla kar ı kar ıya 
bırakabiliyor.

BİREYSEL CİHAZLARA  
BELGE KAYDETMEYİN

zmanlara göre  gü enlikle ilgili 
iç süreçler yürürlü e sokulduktan 
sonraki adım  tüm çalı anların 
e bilgi i lem departmanının bu 

süreçlerle ilgili e itim almaları. 
ncelikli olarak çalı anların 

bilgiyi çalı ma arkada ları ile 
nasıl payla acakları e bireysel 
cihazlarına belge kaydetmemeleri 
gerekti i ö retilmeli. a ranı ların 
standartla ması e süreçlerin 
sıkı tutulması irketlerin alaca ı 
erimlili in de artması anlamına 

geliyor.

 I  
Ç  

 
 

M  
 Ş  
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Gayrimenkulün  
 büyükleri 

rlılığını or d
mlak onut O  açıkladı ı konsolide olmayan net k r büyüklü ü ile 

me cut lider pozisyonunu yeniden tescil etmi  oldu.

Haber Y İ ENK L Y KL K L
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ürkiye’de gayrimenkule yatırım 
yapan en büyük irketlerin ba ında 
gelen ayrimenkul atırım 
Ortaklıkları O’lar   yılında 
zorlu geçen  aylık mali dönemi 
geride bıraktı. konomiyi etkisi 
altına alan iç e dı  geli melere 
ra men  lokomotif sektör in aatta 

yatırımlarını e projelerini sürdürmekte olan 
O’ların bir ço u ermaye iyasası urulu’na asım 

ayında bildirilen  aylık mali tablolarında  her eye 
ra men k rlılıklarını koruyabildi ini kanıtladılar. 

zellikle de en büyük O olarak dikkat çeken mlak 
onut O  açıkladı ı konsolide olmayan net k r 

büyüklü ü ile me cut lider pozisyonunu yeniden tescil 
etmi  oldu.

O’lar  gayrimenkullere e gayrimenkullere 
dayalı sermaye piyasası araçlarına  gayrimenkul 
projelerine  gayrimenkule dayalı haklara e sermaye 
piyasası araçlarına yatırım yapabilen  belirli projeleri 
gerçekle tirmek üzere adi ortaklık kurabilen  ermaye 

iyasası urulu’nun ilgili Tebli i’nde izin erilen 
di er faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası 
kurumlarıdır.

O’lar belirli bir projeyi gerçekle tirmek 
amacıyla süreli  belirli alanlarda yatırım yapmak 
amacıyla ya da amaçlarında bir sınırlama olmaksızın 
süreli eya süresiz olarak kurulabilirler. ayrimenkul 
yatırım ortaklıkları  ani usulde kurulabildikleri 
gibi  me cut ortaklıklar esas sözle melerini anun 
e Tebli  hükümlerine uygun olarak de i tirmek 

suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklı ına 
dönü ebilirler.

Bu çerçe ede Türkiye’de halen  adet sermayesi 
halka açık yani borsaya kote olan gayrimenkul yatırım 
ortaklı ı irketi bulunuyor. Bu irketlerden halen 
gayrimenkul projeleri aktif olarak süren irketlere 
bakıldı ında  bazılarının dönemsel k rı gerilemi  olsa 
da hala k rlı oldukları  bazılarının da geçmi  dönem 
zararlarını azaltarak daha olumlu bir çizgiye geldi i 
dikkat çekiyor.

Bilançolar  konsolide olan e olmayan diye ikiye 
ayrılıyor. onsolide bilanço  aralarında sermaye 
ili kisi olan rmaların aynı tarih eya döneme ait 
bilanço kalemlerinden e kar ılıklı ili kiler ile ilgili 
kayıtların bir araya gelmesiyle düzenlenen bilançodur. 

onsolide olmayan bilançolar ise solo bilançolar 
olarak bilinmektedir.

O’ların performansını de erlendirmek için 
konsolide olmayan bilançolardan yola çıkarak yapılan 
de erlendirmede  zorlu ko ullara ra men nansal 
açıdan O’ların gücünü korudu u gözleniyor. te 

önde gelen irketlerin bilançoları  kfen ayrimenkul 
atırım Ortaklı ının ’ya açıkladı ı  yılı ilk  

aylık konsolide olmayan net dönem zararı  milyon 
 bin  T  se iyesinde. irketin geçen yılın aynı 

dönemindeki zararı ise  milyon  bin  T  
se iyesini a mı tı. irket aradan geçen sürede zararını 
azaltmayı ba armı .

ki  O’nun net dönem karındaki sıçrama 
ise dikkat çekici. lk  aylık konsolide olmayan net 
dönem karını  milyon  bin  liraya çıkarmı  
olan irketin geçen yıl ki  milyon  bin  T ’lik 
kara göre karlılı ını en az  kat artırması dikkat 
çekiyor.

larko O ise karını geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde  oranında artırdı. irketin  yılı ilk 

 aylık konsolide olmayan net dönem karı  milyon 
 bin  T  olarak açıklandı. eçen yılki karı ise  

milyon  bin  T  se iyesindeydi.
eçen yıl  milyon  bin  T  zarar açıklayan 

takule O’nun zararında ise yüzde  oranında 
gerileme oldu. irket  yılı ilk  aylık net dönem 
zararının  milyon  bin  T  oldu unu açıkladı.

anora O bu yılın  ayında karını yüzde  
se iyesinde artırarak karlı pozisyonunu korudu. irket 

 yılı ilk  aylık konsolide olmayan bilançosunda 
net dönem karının  milyon  bin  T ’den  
milyon  bin  T ’ye çıktı ını duyurdu.

Finans Merkezi
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Bilançosu e yatırımlarıyla 
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul 
yatırım ortaklı ı özelli ine sahip 
olan mlak onut O  hala 
sektörün lideri oldu unu kanıtladı. 

irketin  yılı ilk  aylık 
döneminde konsolide olmayan 
karı  milyar  milyon  bin T  
se iyesinde açıklandı.

alk O karını  yüzde  
düzeyinde de olsa artıran irketler 
arasında yer aldı. irket karını  
milyon  bin  T  se iyesinden 

 milyon  bin  T  se iyesine 
çıkardı.

zak O’nun bilançosu da 
k rını ’e katlaması nedeniyle 
dikkat çekti. irket geçen yıl  
milyon  bin  T  se iyesinde 
açıkladı ı net dönem k rını bu yılın 
ilk  ayında  milyon  bin  
T  se iyesine çıkarmayı ba ardı. 

irketin konsolide k rındaki artı  ise 
 kata yakın. zak O konsolide 

bilançosunda k rını  milyon  
bin  T  se iyesinden  milyon 

 bin  T ’ye çıkarmı .
 O’nun net dönem karında 

ise gerileme sözkonusu. arı yüzde 
 gerileyen irket yılın ilk  ayında 
 milyon  bin  T  kar açıkladı.

rlılık sıçramasında dikkat 
çeken irketlerden biri de iler O. 

nceki dönem  milyon  bin  
T  kar açıklayan iler O  bu yılın 
ilk  aylık döneminde k rını  
milyon  bin  T  se iyesine 
çıkardı. Bu irketin k rlılı ında  

kat artı  anlamına geliyor.
örfez O’nun k rlılı ında 

ise yarı yarıya dü ü  gerçekle ti. 
irketin net dönem k rı  milyon 

 bin  T  se iyesinden  
milyon  bin  T  se iyesine 
geriledi. urol O’nun k rlılı ı 

 kat azalarak  milyon  bin 
 T  se iyesine dü tü. zderici 

O’nun k rı ise yüzde  
artarak  milyon  bin  lira 
se iyesine çıktı.

eysa  O’nun karında ciddi 
bir gerileme söz konusu. irketin 
k rı  milyon  bin  liradan 

 bin  liraya geriledi. inpa  
O’nun net dönem zararı ise 
 milyon  bin  liradan  

milyon  bin  liraya yükseldi.
apı redi oray O geçen 

yılki zarar durumundan bu yıl 
k ra geçmeyi ba ardı.  aylık 
konsolide bilançosuna göre 
irketin net dönem k rı  bin 

 lira oldu. eçen yılki zararı 
ise  milyon  bin  T  
se iyesindeydi.

e il O da zarardan k ra 
geçmeyi ba aran irketlerden 
oldu. irketin geçen yıl  milyon 

 bin  T  zarar görünen 
hanesinde bu yılın  ayında  
milyon  bin  T  se iyesinde 
k r yazılıydı.

akıf O’nun k rı yüzde  
gerilemi  olsa da bilançosuna  
milyon  bin  T ’lik k rı 
yazdırmayı ba armı tı.

GYO’LARIN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KONSOLİDE OLMAYAN 
BİLANÇOLARDAN YOLA ÇIKARAK YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE, ZORLU KOŞULLARA 
RAĞMEN FİNANSAL AÇIDAN GYO’LARIN GÜCÜNÜ KORUDUĞU GÖZLENİYOR

al a ı  ların 
 ralı   

Tarihli Piyasa 
Değerleri  insi

Akfen GYO 437.920.000

Akiş G  1.3 .1 0.000

Akmerkez G  0 . 2 .000

Alarko GYO 470.339.000

Ata G  10 .0 3.000

Atakule GYO 324.940.000

Avrasya G  110. 0.000

eniz G  127.000.000

oğuş G  1.0 .1 0.000

Emlak Konut GYO 9.994.000.000

alk G  7 2. 00.000

İdealist G  21.200.000

İ  G  1.1 7.010.000

iler G  71.200.000

örfez G  102. 0.000

artı G  212.300.000

urol G  32 . 00.000

Özak GYO 587.500.000

Özderici G  1 .000.000

Panora GYO 345.390.000

Pera G  72.171.000

eysaş G  2 .3 0.000

Saf G  7 2. 77.000

Servet G  1 .7 0.000

Sinpaş G  2.000.000

Torunlar G  3.31 .030.000

TS  G  102.000.000

akıf G  3.7 0.000

apı redi oray G  0. 00.000

eni Gimat G  1.3 . 10.000

eşil G  13 .71 .000

aynak  bigpara.com 
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 yalıtı ı ol ayan 
inaya r sat yo

Binalarda u alıtımı önetmeli i’nin yürürlü e girmesiyle  su 
yalıtımı yapmayan binalara yapı kullanma izin belgesi erilmeyecek. 

D
eprem tehlikesi 
altında bulunan 
Türkiye’de  
yapı ömrü e 
dayanıklılı ı 
açısından büyük 

öneme sahip su yalıtımı konusunda 
önemli bir adım atıldı. e re e 

ehircilik Bakanlı ı tarafından  
sı  u  es e angın alıtımcıları 
erne i O ’in destek e 

giri imleriyle me zuattaki eksikleri 
gidermek üzere hazırlanan 

‘Binalarda u alıtımı önetmeli i’ 
 kim  tarihli esmi 

azete’de yayımladı. esmi 
azete’de yayımlanan Binalarda 
u alıtımı önetmeli i  aziran 

’de yürürlü e girecek. Binaların 
depreme kar ı daha dayanıklı hale 
gelmesini hede eyen yönetmelik 
uyarınca  su yalıtımı yapmayan 
binalara yapı kullanma izin belgesi 
erilmeyecek. 

Binalarda  u alıtımı 
önetmeli iyle yeni binalar için 

hazırlanan projelerde 
su yalıtımı da yer 
alacak. u yalıtımı 
yapılmayan binalara 
yapı kullanma izin 
belgesi erilmeyecek. 
Böylece binaların 
olası depremlere 
kar ı dayanıklı 
hale getirilmesi e 
ömürlerinin uzatılması hede eniyor. 
sı u es e angın alıtımcıları 
erne i O  Ba kanı e ent 

I  S  S  
 Y  

Y  
D  
IZODER  

 
L  
Pelesen

Haber Y L ENL E E
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Haber YA S A L  D Ü Z E N L E M E

elesen  yeni yapıların Binalarda 
u alıtımı önetmeli i’ne 

uygun yapılaca ını belirterek  
Binalarımızın en az  yıl 

ömrü olmalı. Bu yönetmelikle 
uzun ömürlü binaların yapılması 
sa lanacak  dedi. önetmelikle 
binaların konforlu hale gelece ini  
dayanıklılık e güç kazanaca ını 
söyleyen elesen  apıyı olu turan 
ana elemanları  ömrü boyunca 
koruyacak su yalıtımı hayati 
önem ta ıyor. akul maliyetle 
uygulanabilen su yalıtımı  binamızı 
ömrü boyunca nemden e sudan 
koruyabiliyor. stelik nem 
görülen binalarda sa lık sorunu 
ya andı ını da dikkate alırsak  
su yalıtımı sayesinde sa lıklı  
gü enli e konforlu bir ya am 
alanına sahip oluyoruz  ifadelerini 
kullandı. 

UZUN ÖMÜRLÜ BİNALAR 
YAPILACAK

Türkiye genelinde  milyon 
konutta su yalıtımının olmadı ına 
e .  milyon konutun deprem 

açısından riskli bina statüsünde 
bulundu una dikkati çeken 

elesen  yönetmeli in bu açıdan 
hayati önem ta ıdı ını bildirdi. 

elesen  Binalarımızın ömrü 
uzayacak. lkemizde maalesef 
uzun süreli binalar üretemiyoruz. 

 yıl ömrü olan binalar 
yapıyoruz. Bu yönetmelikle uzun 
ömürlü bina yapılması sa lanacak  
dedi. 

u yalıtımının maliyetinin 
yüksek olmadı ını anlatan e ent 

elesen  unları söyledi   
yılı için binaların metrekare 
bazında normal in aat maliyet 
bedellerini gösteren cet el dikkate 
alındı ında  bugün yeni in a edilen 
bir konutun ortalama metrekare 
maliyeti kabaca  ila  
T  arasında de i mektedir. üks 
konutlarda maliyetler  
T ’ye kadar yükselmektedir. u 
yalıtımının maliyeti ise bunun 
sadece yüzde ’üdür. on derece 
makul bir maliyetle uygulanabilen 
su yalıtımı  binamızı ömrü boyunca 
nemden e sudan koruyabiliyor.  

HAKSIZ REKABET 
ÖNLENECEK

Bitümlü u 
alıtımı reticileri 
erne i B T  

Ba kanı emal 
olako lu  

yönetmeli in 
yayınlanmasıyla 
haksız rekabetin 
önlenmesinde 
yeni bir dönemin 
ba layaca ını 
söyledi. olako lu  

önetmeli in 
sahada uygulanması 
sürecinde 
bakanlı ımızın da 
konuya sahip çıkıp 
kalite denetimine 
önem ererek  piyasa 
gözetim e denetim 
mekanizmalarını 
etkin çalı tıraca ına 
inanıyoruz. lgili 
sektör dernekleri 
olarak bakanlı ımız e 
konuyla ilgili kurumlarla i birli ine 
açı ız  ifadelerini kullandı. 

u alıtımcıları erne i 
 Ba kan ekili emagül 

öprülü  su yalıtımı yapılmayan 
binaların yüzde ’ünün armara 

epremi’nde korozyon e yanlı  
malzeme seçimi nedeniyle yıkıldı ını 

söyledi. önetmelik çalı masına 
 yılından bu yana destek 

erdiklerini kaydeden öprülü  
yönetmeli in binalarda ta ıyıcı 
unsurlara ili kin su yalıtımı 
detaylarının projelerde gösterilme 
kuralı getirdi ini açıkladı. 

öprülü  önetmelikle bina 
bölümlerinde uygulanacak su 
yalıtım detayları  drenaj sistemleri 
e kullanılacak malzemeler  

ilgili standartları da belirtilerek 
mimari e tesisat projelerinde 
gösterilecek. Temel altı  iksa 
yüzeyleri  dilatasyon gibi ta ıyıcı 
unsurlarla ili kili su yalıtım 
detayları ayrıca statik projede de 
belirtilecek  diye konu tu.

epremlerde binaların 
yıkılmasının en büyük 
nedenlerinden birinin  ta ıyıcı 
sistemin yani betonun içindeki 
demir donatının ciddi ekilde 
korozyona u raması ile binaların 
muka emetinin azalması oldu u 
anla ıldı. eprem ku a ında 
yer alan ülkemizde can e mal 
gü enli ini sa layabilmek için 
alınması gereken en temel 
önlemlerin ba ında uzun ömürlü 
e depreme dayanıklı binalar 

in a etmek geliyor. Bunun için 
de yapıların öncelikle sa lıklı su 
yalıtımı ile donatılarak korozyona 
kar ı korunması gerekiyor.

Bitümlü 
S  Y  
Üreticileri 
D  
IT DER  

 
Kemal 

Ç

Su 
Y  

D  
SUDER  

 
Semagül 
Köprülü

TÜRKİYE 
GENELİNDE 15 

MİLYON KONUTTA 
SU YALITIMI YOK 

VE 6.5 MİLYON 
KONUT DEPREM 

AÇISINDAN RİSKLİ 
BİNA STATÜSÜNDE 

BULUNUYOR
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BİNANIN ÖMRÜ YALITIMLA 
100 YILA ÇIKAR

e re e ehircilik 
Bakanlı ı üste arı 

rof. r. ustafa 
ztürk  su yalıtımı 

olmayan binaların 
ömrü  yıl iken 
yalıtım yapılan 
binaların ömrünün 

 yıla çıkaca ını 
söyledi.

nadolu’da bir 
tabir ardır ‘ nsanı 
gam du arı nem 
yıkar’ diyen e re 
e ehircilik Bakanlı ı üste arı 
rof. r. ustafa ztürk  

toplantıda yaptı ı konu mada 
Temel hede miz  binaların  

özellikle zeminlerde ciddi 
ekilde neme maruz kalması e 

korozyona u ramasının önüne 
geçmektir. Binaların gü enli  
sa lıklı  kaliteli e uzun ömürlü 
olması için tüm ilgili payda larla 
beraber gerekli çalı maları yaptık 
e  u alıtımı önetmeli i’ni 

yayınladık. epremlerde 
binaların yıkılmasının en büyük 
nedenlerinden birinin  zemindeki 
kolonların  kiri lerin ciddi 
ekilde korozyona u raması e 

böylece binaların ta ıma yükünün 
azalması oldu u anla ıldı. Bu 
yönetmelikle  binaların ta ıma 
yükünün ilk yapıldı ı andaki 
pozisyonunda korumak istiyoruz. 
Bunun için de yeni yapılacak 
binalarda özellikle su yalıtım 
projeleri  su yalıtımı malzemeleri 
e su yalıtımının uygulanmasıyla 

ilgili bir yol haritası ortaya koyduk. 
ç derne imiz  teknik kıla uzların 

hazırlanması e bu kitapçıkların 
kamuoyuyla payla ılmasını 
sa layacak. kincisi  yeni 
binalarda mühendislerin do ru 
projelendirme yapmasının artları  
do ru e sistemli bir ekilde 
ortaya konulacak. çüncü olarak  
do ru malzeme e ustaların 
do ru uygulama yapması. o ru 
malzeme seçimi için de  malzeme 
teknik artnamesi ile ilgili bir 
çalı ma yapılıyor  dedi. 

O  alıtım önetim urulu Ba kanı Orhan Turan 
yönetmeli in yürürlü e girmesiyle ısı  ses  su e yangından 
olu an entegre yalıtım zincirinin tamamlandı ını söyledi. 
Türkiye’nin böylece daha ideal  konforlu e az enerji tüketen 
yapılara do ru ilerledi ini anlatan Turan  u yalıtımının 
zorunlu hale gelmesiyle su yalıtımı ürünleri konusunda 
bilincin artaca ına e bunun da pazarı pozitif etkileyece ine 

inanıyoruz  dedi. Turan  unları söyledi  sı e yangın yalıtımı için 
yönetmelikler yürürlükteydi  bu yıl içinde ses yalıtımı yönetmeli inin 
yayınlanmasının ardından son olarak su yalıtımı yönetmeli inin de yürürlü e 
girmesi ile bu zincir tamamlanmı  oldu  dedi.

eprem tehdidi altındaki ülkemizde binaların 
dayanıklılı ını do rudan etkileyen su yalıtımının  lüks 
olmaktan ziyade hayati bir zorunluluk oldu unu urgulayan 
BT  önetim urulu yesi Orkun rkmez  Büyük 
depremlerde can kayıplarının önemli bir bölümü su yalıtımı 
olmayan binaların yıkılmasından kaynaklanıyor. Bu yönetmelik 

sayesinde artık daha gü enli e uzun ömürlü yapılarda ya ayabilece imizi 
dü ünüyoruz  diye konu tu.

Ç   
Ş  

 
M  
Prof. Dr. 
Mustafa 
Ö

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI 

MÜSTEŞARI PROF. 
DR. MUSTAFA 

ÖZTÜRK, SU 
YALITIMI 

OLMAYAN 
BİNALARIN 

ÖMRÜ 30 YIL 
İKEN YALITIM 

YAPILAN 
BİNALARIN 
ÖMRÜNÜN 

80-100 YILA 
ÇIKACAĞINI 

SÖYLEDİ.

azarı olumlu etkileye ek
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MADENCILIKTE 
YENI MODEL

Maden ocakları, risk içeriğine göre üçe ayrılacak. 
Kırmızı gruba alınan kömür madenlerinde 

denetim sıklığı yılda 4’e çıkarılıyor.

Enerji YA S A L  D Ü Z E N L E M E
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Kaynak: Sabah

Enerji 
ve Tabii 

Kaynaklar 
 

Berat 
Albayrak

MADEN SAHALARINDA 
RİSK YÖNETİMİ İSMİYLE 
İLE BAŞLATILAN 
UYGULAMA 
KAPSAMINDA MADEN 
SAHALARI ‘MAVİ’, ‘SARI’ 
VE ‘KIRMIZI’ OLMAK 
ÜZERE 3 GRUBA AYRILDI

nerji e Tabii 
aynaklar Bakanı 

Berat lbayrak’ın 
talimatıyla maden 
denetimleri ba tan 
sona yeniden 
düzenlendi. 

aden ocakları  
risk içeri ine göre 
üçe ayrılacak. 

ırmızı gruba 
alınan kömür 

madenlerinde denetim sıklı ı yılda 
’e çıkarılıyor. n ufak risk ise 

anında tespit edilecek.
aden ocaklarını  i letme 

gü enli i açısından risk içeri ine 
göre ’e ayıran bakanlık  kazalara 
sebebiyet eren riskli yer altı kömür 
madenlerini ‘kırmızı’ gruba aldı. 

enetim sıklı ı yılda ’den ’e 
çıkarıldı. er  ayda  denetlenecek 
madenlerde  en ufak risk anında 
tespit edilerek önlem alınabilecek.

Bakan Berat lbayrak’ın  
‘ letme gü enli i sa lanamamı  
madencilik faaliyetlerine izin 
erilmeyecek’ talimatı ile duyurdu u 

madencilikte yeni modelin ilk 
gü enlik uygulaması ba ladı. 

aden leri enel üdürlü ü 
 madenleri i letme 

gü enli i açısından barındırdı ı 
tehlike büyüklüklerine göre sını ara 
ayırdı.  yılda en az bir kez 
denetlenmesi gereken madenleri 
risk büyüklüklerine göre yılda   e 

 kez denetlemeye ba ladı.

DENETİM SIKLIĞI YILDA 
1’DEN 3 AYDA 1’E ÇIKTI

aden ahalarında isk 
önetimi ismiyle ile ba latılan 

uygulama kapsamında maden 
sahaları ‘ma i’  ‘sarı’ e ‘kırmızı’ 
olmak üzere  gruba ayrıldı. letme 
gü enli i açısından en riskli görülen 
madenlerin bulundu u ‘kırmızı’ 
gruptaki maden ocaklarının yılda en 
az  olan denetim sıklı ı   ayda ’e 
çıkarıldı. arı grup  ayda  ma i ise 
yılda  kez denetime tabi tutulacak.

ygulamanın hede nde  
özellikle kazalara sahne olan maden 
ocaklarının çok daha sık e uzun 
süreli periyotlarla denetlenerek  

eksik e risklerin anında tespit 
edilmesi e gereken önlemlerin 
alınması yer alıyor. Tüm yeraltı 
kömür e yılda  bin tondan fazla 
üretim yapan yeraltı metal maden 
ocakları artık  ayda  denetlenecek. 

ılda  bin tondan fazla üretim 
yapan açık kömür e metalik maden 
ocakları ile scehisar bölgesi mermer 
ocakları e stanbul ebeci bölgesi 
agrega ocakları da yılda  kez 
denetlenecek kırmızı grup içinde yer 
aldı.  yeraltı kömür   metalik 
maden   açık ocak sahası olmak 
üzere toplam  ocak kırmızı 
grupta bulunuyor.

ırmızı gruptan sonra en fazla 
denetlenecek grup sarı olarak 
isimlendirildi. Bu grubun da yılda 

 kez denetlenmesine karar erildi. 
retimi yılda  bin tondan az 

olan yeraltı metal ile üretimi  
bin tondan az olan açık ocaklar bu 
sınıfta yer aldı. retimi  bin 
tondan az olan açık ocaklar ise ma i 
grupta yer alacak e yılda bir kez 
denetlenecek. um e çakıl grubu 
ocaklardan ise yılda  bin tondan 
fazla üretim yapanlar sarı  az üretim 
yapanlar ise ma i grupta yer alacak.
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ra at ve it alat 
ta ı aları arttı 

thalat ta ımaları ilk  ayda yüzde  arttı. n fazla 
artı  Ortado u pazarında oldu. adece rak’tan 
ithalatımız  ayda yüzde  yükseldi.

thalat ta ımaları hızlandı  
lojistikçiler bo  dönü  
derdinden kurtuldu. ö iz 
kurundaki hızlı yükseli  ithal 
ürünlerin pahalanması e 
ekonomideki belirsizlikler 

ithalatta daralmaya neden olmu  
bu durum yük ta ımacılı ına da 
yansımı tı. Bazı rmalarda dü ü  
yüzde ’leri bulmu tu. ncak 
ithalat ta ımaları özellikle ’nin 
ikinci yarısında yeniden yükseli e 
geçti. ılın ilk dokuz ayında ithalat 
ta ımaları yüzde  arttı. Ortado u 

pazarındaki artı  ise dikkat çekici. Bu 
bölgeden yapılan ithalatta en büyük 
pay yüzde  artı  ile rak’a ait.

luslararası akliyeciler 
erne i  ocak eylül dönemi 

ihracat e ithalat ta ıma rakamlarını 
içeren raporunu yayınladı. thalat 
ta ımalarında geçen yıla göre 
Ocak ylül  döneminde Türk 
araçları yüzde  artı  ile  bin 
ithalat ta ıması gerçekle tirdi. 

rupa ülkelerinden yapılan ithalat 
ta ımalarında geçen ay yüzde  olan 
e ilim ocak eylül döneminde yüzde 

 artı  olarak ya andı. 
thalat pazarında bir önceki yıl 

yüzde  olan Türk payı bu yıl yüzde 
 oldu e yüzde  yabancı payı 

ile ta ımaların gerçekle tirildi i 
görüldü. B T e Orta sya 
ülkelerinden ithalat ta ımalarındaki 
artı  geçen ay yüzde  olmasına 
ra men ocak eylül döneminde 
yüzde  olarak görüldü. Ortado u 
ülkelerinden nisan ayında yüzde 

 artı  sa lanmı tı. Bu oran mart 
ayında yüzde ’ye  mayıs ayında 
yüzde  aziran ayında yüzde  
temmuz ayında yüzde  a ustos 
ayında yüzde ’e yükseldi. ylül 
ayında ise rekor yükseli  ile yüzde 

 oranında artı  ya andı. Bu 
bölgeden yapılan ithalatta en büyük 
pay yüzde  artı  ile rak’a ait. 

Haber EK N İ
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UND I  K  
 Ş

eçen yıl ilk  ayda rak’tan  bin 
olan ithalat ta ıması  yılında 
ilk  ayda  bin adet ta ımaya 
yükseldi. 

T  erilerine göre de ’nın 
ilk  aylık toplamında rak’tan 
gerçekle tirilen ithalat de eri 

.  milyon dolarken   aynı 
döneminde bu rakam yüzde  
artı la .  milyar dolar oldu.  
cra urulu atih ener   

yılında rak erkezi ükümeti ile 
ya anan sorunlar e abur ınır 

apısı’nın kapanması nedeniyle 
ta ımalarda 
büyük dü ü ler 
ya andı ını  
ili kilerin düzelmesi 
ile ta ımaların 
bu yıl normale 
döndü ünü söyledi. 

a anan problemler 
sonrası geçti imiz 
yıl kesintiye 
u rayan akaryakıt 
se kiyatının yeniden 
de reye girmesi bu artı taki en 
büyük etken olarak gösteriliyor. 
thalat yüklerinin yüzde ’ını 

akaryakıt ürünleri olu turdu. 
Ta ımalarda hurda parçaların payı 
da yüksek oldu. 

T  Ba kanı mre ldener 
ise petrol yatlarının dü mesi 
sonrası bölgeden geri çekilen petrol 
arama tesislerinin 
malzemelerinin 
ta ınmasının bu 
artı taki etkenlerden 
biri oldu unu 
söyledi. ldener  

uzey rak’a önemli 
sayıda petrol arama 
tesisi ta ındı. er 
bir petrol arama 
istasyonu  
T ’lık partiler 
halinde gidiyor. imdi oradan 
sökülüp ba ka ülkere ta ınan tesisler 
oldu. Oldukça yüklü miktarda 
ta ıma yapıldı  dedi.

YÜZDE 70’LİK PAY TÜRK 
TIR’LARININ

hracat ta ımalarında ilk  ayda 
 bin  adet ile yüzde  büyüme 

sa landı. üzde  büyüme ile 
en ciddi artı  yine Ortado u’ya 
oldu. rupa’ya yapılan ihracat 
ta ımalarında ise geçen son  
ayda yüzde  olan artı  e ilimi 
ocak eylül toplamında yüzde  
artı  ile de am etti. B T e Orta 

sya ülkelerine bakıldı ında geçen 
yıl usya krizinin yaptı ı etkinin 
ili kiler normale döndükten 
sonra B T bölgesinde olumlu 
bir etki olu turmasına ra men 

ahçı an ta ımalarında ya anan 
yüzde  dü ü  e ürcistan 
ta ımalarında ya anan yüzde  
dü ü  genel olarak B T bölgesinde 
dü ü  oldu u izlenimi eriyor. 

ürcistan e zerbaycan ahçı an 
ta ımalarında yabancı araçların 
paylarının arttı ı görülüyor. Türki 
cumhuriyetlerinde ise yüzde 

’nin üzerinde artı  e usya’ya 
olan ta ımalarda gün geçtikçe 
daha istikrarlı bir seyre geçildi i 
görülüyor.

hracat ta ıma pazarı Ocak
ylül  döneminde de yüzde  

Türk  yüzde  yabancı oranında 
de am etti. abancı araçlar 
toplamda yüzde  artı  sa ladı. 
Türk araçlarının artı  seyrinin 

TÜİK VERİLERİNE GÖRE DE 2016’NIN İLK 8 AYLIK 
TOPLAMINDA IRAK’TAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 
İTHALAT DEĞERİ 609.8 MİLYON DOLARKEN, 2017 
AYNI DÖNEMİNDE BU RAKAM YÜZDE 195 ARTIŞLA 
1.1 MİLYAR DOLAR OLDU

yüzde  ile yabancı araçların 
de i imine göre daha fazla 
oldu u dü ünüldü ünde ilerleyen 
dönemlerde Türk araçların 
paylarının artması bekleniyor. 

enel toplamda ise yüzde  artı  
ya andı.

TRANSİT TAŞIMALARDA 
YÜZDE 19 ARTIŞ

Türkiye üzerinden yapılan 
transit ta ımalarda Türk araçları 
geçen yılın ocak eylül dönemine 
göre yüzde  artı  ile  bin adet 
transit ta ıma gerçekle tirdi. 
Transit çıkı larda yo unlukla rak 
e ran’a ta ıma gerçekle tiriliyor. 
ran plakalı araçların Türkiye’den 

yaptı ı transit ta ımalar ilk dokuz 
aylık dönemde yüzde  arttı. 

omanya  ürcistan e zerbaycan 
araçlarının transit geçi lerinde 
dü ü  ya andı. n yo un artı  
sa layan ülkeler arasında 

lmanya e krayna dikkat 
çekiyor. krayna ta ıtları  
adet transit ta ıma ile yüzde  
artı  sa larken  lmanya ta ıtları 
da yüzde  artı  ile bin  adet 
transit ta ıma gerçekle tirdi.

UTIKAD  
E  E

A  Y D NYA
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Türkiye’nin dörtte biri 
alı veri te evri i i 
Türkiye  internet üzerinden alı eri  yapmayı se meye ba ladı. ra tırmalar 
çe rimiçi online alı eri  tutarlarının yükseli te oldu unu gösteriyor. 

M
edya takip 
kurulu u jans 

ress’in erilerine 
göre Türkiye’de 
dört ki iden 

biri online alı eri  yapıyor.  
yılında yüzde  olan internetten 
alı eri  yapanların oranının  
yılı itibariyle yüzde ’a ula ması 
bekleniyor. Türkiye’de internet 
üzerinden gerçekle en ödeme 
tutarı  yılındaki  milyar lira 
se iyesinden  yılı itibarıyla  
milyar liraya ula tı.  yılının ilk 

 aylık dilimindeki online alı eri  
tutarı ise  milyar lira olarak 
gerçekle ti.

jans ress’in  ılı 
rogramı’ndan derledi i bilgilere 

göre  arası dönemde 
toptan e perakende ticaret 
sektöründe  milyar dolar  
konaklama e yiyecek sektöründe 
ise  milyon dolarlık uluslararası 
çapta yatırım gerçekle ti. 
Teknolojinin getirdi i yenilikler  
online alı eri i kolayla tıran mobil 
uygulamalar e rekabet ortamının 

öne çıkmasıyla beraber elektronik 
ticaret hacmi son yıllarda hızlı bir 
i me kazandı. 

MEDYANIN İLGİSİ DE 
YÜKSELİŞTE

et’in incelemesine göre  
yılı içerisinde e ticaret e online 
alı eri i konu alan  bin  
haber yansıması tespit edilirken  
geçti imiz yıl yapılan haber sayısı 
ise  bin  oldu. ra tırmayla 
ilgili medyada öne çıkan ba lıklar 
incelendi inde internetten kartlı 
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İnternetten alışveriş yaparken ürünü 
alacağınız e-ticaret sitesinin SSL serti kası 
olup olmadığına dikkat edin. u serti kaya 
sahip bir siteden alışveriş yaptığınızda kredi 
kartı bilgileriniz özel bir şifreleme sistemi ile 
doğrudan bankanıza aktarılır ve kesinlikle 3. 
şahısların eline geçme ihtimali bulunmaz. eb 
sitesinin SSL serti kasına sahip olup olmadığını 
ödeme sayfasına geçtiğinizde adres çubuğunun 
sağ tarafında bulunan kilit işaretinden 
anlayabilirsiniz.. Sitenin adresinin başındaki 
adres http // yerine https // yazıyorsa alışveriş 
yapacağınız sitenin SSL serti kası vardır.
 içbir e-ticaret sitesi alışveriş esnasında 

kredi kartı şifrenize ihtiyaç duymaz. Sizden 
kredi kartı şifrenizi talep eden alışveriş 
sitelerinden uzak durun..

 Alışveriş yapacağınız site, yasal zorunluluk 
olmasına rağmen, sorun neticesinde 
başvurabileceğiniz merciin açık adres ve 
telefonunu paylaşmıyorsa oradan alışveriş 
yapmamanız önerilir.

 ine alışverişlerinizde olduğu gibi online 
alışverişlerinizde de garanti belgesi ve 
faturayı elinizde bulundurduğunuz sürece 
tüm yasal haklarınız saklıdır.

 Alışveriş yapacağınız site herkes 
tarafından biliniyor mu diye bakın. iyat 
karşılaştırmalarda ya da yat arama 
motorlarında listelenip listelenmediğini 
araştırın. Elinizden geldiğince büyük 

rmaların olduğu sitelerden alışverişinizi 
yapın. 

 Alışveriş yapacağınız sitenin Elektronik 
Ticaret İşletmecileri erneği ETİ  üyesi olup 
olmadığına bakın.

 art  bilgilerinizin başkalarının eline 
geçmemesi için, internet kafeler gibi genel 
kullanılan bilgisayarlardan online alışverişi 
tercih etmeyin. 

 ankanızı arayarak online alışveriş 
yaptığınızda sizden telefon ile onay 
istemelerini sağlayın.

 Ödemenizi elinizden geldiğince 3  Secure 
ile yapın. Ayrıca ödeme kısmından başka bir 
yerde kart bilgilerinizi vermeyin.

 nline alışveriş yaptığınız sitenin 
ulaşabileceğiniz telefon numarası ya da 
adresi var mı kontrol edin.

 Aldığınız ürün kargodan teslim almadan 
mutlaka kargo görevlisi ile beraber ürünü 
kontrol edin. Üründe sorun varsa almayın 
ve yerine geri gönderin.

 D  
D  

yapılan ödemelerin son  yılda  
kattan fazla arttı ı bilgisi saptandı. 

nternetten alı eri  yapmak 
hala birçok insan için üpheler 
barındıran bir konu. Türkiye’de 

 küsur yıllık bir geçmi e sahip 
olan e ticaret sektörü  sahip oldu u 
potansiyele ra men bu üpheler 
yüzünden yeterli ilerlemeyi 
kaydedemiyor. nternetten alı eri  
yaparken dikkat edilmesi gereken 
birkaç nokta haricinde herhangi 
bir sakınca barındırmayan bu 
modern alı eri  yöntemi  do ru 
bilgilendirmelerle kendi yönünü 
çizecek gibi görünüyor. redi 
kartı bilgilerinin kötü niyetli 
ki ilerin eline geçmesi  sipari  
erilmesine ra men ürünün alıcıya 

ula maması  ürünün aat edilen 
kalitede olmaması  denemeden 
e dokunmadan satın alma 

alı kanlı ından azgeçilememesi 
gibi faktörler internetten alı eri in 
tercih edilmemesinin ba lıca 
nedenleri arasında.

slında mü teri internetten 
alı eri  yaparken bazı noktaları göz 
önünde bulunduruyorsa  kanunlar 
her türlü ma duriyette tüketicinin 
haklarını koruyor. Birçok e ticaret 
sitesi  kredi kartının yanı sıra 
banka kartı e ha ale yöntemiyle 
de alı eri  imkanı sunarak satın 
alma ko ullarını geni letiyor e daha 
geni  bir kitleye hitap ediyor. Bugün 
interneti aktif olarak kullanan 

belli bir kesim  e cil hay anlarının 
mamasını ya da e lilik tekli  
ederken erece i tekta  pırlanta 
yüzü ü bile internetten satın almayı 
tercih ediyor.

Türkiye’de online alı eri  bazı 
özellikleri bünyesinde barındırıyor. 

rne in yat kar ıla tırma siteleri 
büyük önem ta ıyor. Online alı eri  
yaptı ını söyleyenlerin yarısından 
ço u  alı eri  yapmadan önce 
mutlaka yat kar ıla tırma sitelerine 
bakıyor. Tüketici  alı eri  yaptı ı 
sitelerde gü enli ödeme seçene i 
olmasına mutlaka dikkat ediyor.

Tüketicilerin neredeyse yarısı 
için kredi kartı e banka kartı online 
alı eri ler için bir numaralı ödeme 
aracı.

nternet sitelerinden alı eri  
yapılırken  kapıda ödeme 
seçene i  iade de i im politikaları 
e taksit imkanları da tüketici 

da ranı larında etkili oluyor.
ü terilerin öncelikli tercihi 

yurt içindeki online ma azalar  
internetten alı eri  yapanların 
sadece yüzde ’u alı eri  yaparken 
yurt dı ındaki ma azaları tercih 
ediyor.

nternet üzerinden kredi kartı 
bilgilerini payla mak istemeyen e 
kapıda ödeme ile ha ale gibi farklı 
ödeme yöntemlerinin bulunması 
mü terilerin alı eri  yapacakları 
e ticaret ma aza seçimlerini 
etkiliyor.
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Sonbaharda 
ekonomiyi 

ta landırdılar

ÜR K  İ R K E LER İ 
ER  EK Ö R E 
AR KL I  A L AN L AR A 
Ö ER İ K LER İ  BA AR I 

İ L E  ULU L AR AR A I 
L A R ML AR AK İ 

Ö ÜLLER İ N  E İ KL İ İ 
L U

B
u yıl sonbaharda 
mimarlık irketlerinden 
ça rı merkezlerine  
alı eri  merkezlerinden 
 nans irketlerine kadar 

önde gelen birçok Türk irketi  
kalite  tasarım e pazarlama gibi 
alanlardaki uluslar arası ödüllere 
uzanarak  ekonomiyi taçlandırdılar. 

te onlardan bazıları

DÜNYA MİMARLIK 
FESTİVALİ’NDEN BÜYÜK 
ÖDÜL

ünya imarlık esti ali  
  ‘Turizm atırımları 

roje’ kategorisinde Tabanlıo lu 
imarlık’ın  n aat için 

tasarladı ı Bodrum oft rojesi  
büyük ödüle layık görüldü.

Berlin’de    asım tarihleri 
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arasında gerçekle en   
her zaman oldu u gibi yine 
dünyanın önde gelen mimarlarını e 
mimarlık o slerini ödül programı  
konferans e sergilerle bir araya 
getirdi. n yeni projelerin sunum 
e sergilenmesine  mimarlık e kent 

gündemi tartı malarına e  sahipli i 
yaptı.

üri e izleyiciler e kar ısında 
yapılan canlı sunumlarla 
de erlendirilen nalist projeler 
arasında yer alan Bodrum oft  

  jürisi tarafından 
kategorisinde büyük ödüle layık 
görüldü.

ÇAĞRI MERKEZLERİNDEN 
ARÇELİK’E 3 BÜYÜK ÖDÜL

rçelik . .  dünyanın en 
saygın ça rı merkezi ödüllerinden 

ontact enter orld ards’ta 
‘ n yi a rı erkezi’nin de 

aralarında oldu u  farklı kategoride 
birincili e layık görüldü. ü teri 
memnuniyetini i inin kalbine 
koyan rçelik . .  dünyanın en 
büyük ça rı merkezleri kurulu u 
olan ontact enter orld’ün 
düzenledi i yarı mada  ödül 
kazandı. ondra’da düzenlenen 
törende n yi ü teri izmetleri  

n yi a rı erkezi  n yi ü teri 
Ba lılı ı rogramı kategorilerinde 
birincilik ödülünü aldı.

rçelik . . Tüketici izmetleri 
irektörü üseyin erif Beyazta  
ldı ımız bu ödüller   yıldır 

mü teri memnuniyetine erdi imiz 
önem e yaptı ımız yatırımların 
bir sonucudur. a rı merkezi 
hizmetlerimiz rçelik . .’nin 
tüketicileri ile arasındaki ba ı 
sa layan zincirin en önemli 
halkalarından biridir  dedi.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE 
PAZARLAMADA 12 
ULUSLARARASI ÖDÜL

ünyanın sayılı pazarlama e 
ileti im programlarından ar om 

dülleri’nden e c yönetimindeki 
alm ity ersin  arrefour  

Bursa e arrefour  çerenköy 
’lerde gerçekle en inik i  

ostları rojesi  eppetto sta’nın 
tölyesi  enin ısraların e 
üçükler iziyor  Büyükler azıyor 

projeleri ile arcom ards’ta  
ödül kazandı. arklı kategorilerde 
de erlendirilen projeleriyle üç 
alı eri  merkezi  toplamda  latin  

 ltın ödüle layık görüldü.
e c yönetiminde bulunan alm 

ity ersin  arrefour  Bursa 
e arrefour  çerenköy  

dünyanın en büyük irketlerinin  
reklam e halkla ili kiler ajansları 
ile si il toplum kurulu larının 
ba urdu u ar om dülleri 
tarafından onurlandırıldı. er yıl 

 binin üzerinde ba uru yapılan 
ar om dülleri  sektörün 

uluslararası alandaki en önemli ödül 
programları arasında yer alıyor. 

düller luslararası azarlama 
e leti im rofesyonelleri 

denetiminde  alanının önde gelen 
uzmanlarından olu an bir jüri 
tarafından de erlendiriliyor e 
eriliyor. 

Büyük ses getiren inik i  
ostları rojesi  eppetto sta’nın 
tölyesi  enin ısraların e 
üçükler iziyor  Büyükler azıyor 

projeleri daha önce ermes e 
te ie gibi saygın kurulu lardan 

birçok ödülle dönmü tü. e c  
yönetimini üstlendi i alm ity 

ersin  arrefour  çerenköy 
e arrefour  Bursa lı eri  
erkezlerinde gerçekle tirilen 

‘ nce nsan’ adlı sosyal sorumluluk 
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projesi kapsamında ‘ inik i  
ostları’ etkinli ini hayata geçirdi. 
inik i  ostları projesi ar om 
ards’dan toplamda  gold ödülü 

kazandı.
arrefour çerenköy lı eri  

erkezi’nde gerçekle en ‘ eppetto 
sta’nın tölyesi’ ise  latinum 

ödülüne layık görüldü. alm ity 
ersin lı eri  erkezi’nde  

ziyaretçilerine hayal dünyasının 
kapılarını aralayarak  onları 
küçüklerin çizdi i büyüklerin yazdı ı 
bir dünyada bulu turan ‘ üçükler 

iziyor  Büyükler azıyor’ projesi ise 
ar om ards’tan  gold ödüle 

sahip oldu. arrefour  Bursa 
lı eri  erkezi’nde gerçekle en 

‘ erkes iir azabilir ma en air 
Olabilirsin’ mottosuyla yola çıkan 
‘ enin ısraların’ projesi ise  gold 
ödül ile yurda döndü.

MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET 
ÖDÜLÜ PRONET’E  

ü teri odaklı hizmetlerinin 
kalitesi daha önce pek çok prestijli 
ödül ile onaylanan ronet  son 
olarak te ie ards ’de 
‘ ılın ü teri izmetleri kibi’ 
kategorisinde ödüle layık görüldü. 

ronet ekibi Barselona’da 
düzenlenen tören ile ödüllerine 
ka u tu.

aha önce  ‘ ünyanın n yi 
ü teri eneyimi’ dahil prestijli 

pek çok ödülün sahibi olan 
ronet  son olarak  ülkeden 

katılımın gerçekle ti i te ie 
ards’ta ‘ ılın ü teri izmetleri 

kibi’ kategorisinde ödüle layık 
görülmü tü. arka   kim’de 
Barselona’da düzenlenen tören ile 
ödülünü teslim aldı. ronet  te ie 

ards’ta bu kez uper gent 
projesiyle ödülün sahibi oldu. 

roje sayesinde  ronet’i arayan 
bir kullanıcı  sorunu her ne olursa 
olsun  farklı çalı anlara konuyu 
tekrar tekrar anlatmak zorunda 
kalmadan tek bir temsilci ile 
irtibatta kalarak çözüme çok daha 
hızlı bir ekilde ula abiliyor. Böylece 
uzun bekleme süreleri e ikayetler 
azalıyor  mü teri deneyimi zir eye 
ta ınıyor. Bu durum rakamlara da 
yansıyor. roje öncesindeki döneme 
göre merkeze ula an ça rı sayısı 
yüzde ’a yakın oranda artmı  
olmasına ra men  sorunların tek 
seferde çözülme oranı yüzde ’ten 
yüzde ’e çıkmı  durumda.

ALMAN TASARIM 
ÖDÜLLERİ’NDEN 6’SI 
NURUS’A

Bu yıl endüstriyel 
tasarım e mobilya 
sektöründeki ’ıncı 
ya ını kutlayan urus  

lman Tasarım 
dülleri’nde erman 
esign ards   ayrı 

ödüle de er görüldü. 
urus Ba  Tasarımcısı 
enan ökyay  tasarım 

konusunun konu ulması 
e tartı ılmasının 

Türkiye’deki markalara  küresel 
pazarda rekabet edebilme 
özgü enini kazandıraca ını 
belirterek  Türkiye’de tasarım 
platformlarının olu umu 
desteklenmeli  dedi.

ünya genelinde tasarım 
farkındalı ını arttırmayı e 
markaları bu konuda desteklemeyi 
amaçlayan lman Tasarım onseyi  
her yıl de i ik sektörlerden  on 
binlerce tasarımı disiplinler arası 
de erlendirmeye tabi tutuyor. Bu yıl 

’incisi düzenlenen erman esign 
ards ’in jürisinde yüzlerce 

uluslararası tasarım uzmanı yer 

N   
T  

Renan 
Gökyay
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alıyor.  dünya markasının üye 
oldu u onsey’e Türkiye’den da et 
edilen tek marka ise urus. lman 
Tasarım onseyi  bu yıl  urus 
tasarımlarından  ips  iadem e 
Take i e’ı ‘ inner’  la a Bench  

on Terminal e io’yu da ‘ pecial 
ention’ ödülüne de er buldu.

ÖNCÜ MARKALARA GÖREV 
DÜŞÜYOR

Türkiye’yi  roduct esign  
esign anagement urope  ed 
ot esign e mobilya endüstrisinde 
ood esign ödülleri ile ilk kez 

tanı tıran marka olan urus’un 
Ba  Tasarımcısı enan ökyay 
Türkiye’de tasarım platformlarının 
olu umu konusunda  öncü 
markalara büyük göre  dü tü ünü 
belirtti. ökyay  unları söyledi  
Bilginin payla ılarak ço aldı ına 
e ku aktan ku a a aktarıldı ına 

inanan bir markayız. Tasarım 
konusunun Türkiye’de konu ulması 
e tartı ılması için çaba göstermenin 

önemli oldu unu dü ünüyoruz. Biz 
’lı yıllardan beri bu sorumlulukla 

hareket ederek  çok sayıda tasarım 
bulu ması e organizasyonun 
düzenlenmesine katkı sunduk. 

kademik e sosyal giri imlere 
destek ermeyi sürdürerek 
Türkiye’nin tasarım tarihindeki 
arlı ımızı daha anlamlı bir düzeye 

yükseltmek için çalı ıyoruz. Tasarım 
konusunun Türkiye’de konu ulması 
e tartı ılması  bilginin payla ılarak 

ço alması için çaba göstermek 
gerekiyor. arkalarımız  payla ım 
platformlarının yaygınla ması ile 
küresel pazarda rekabet edebilme 
özgü enini kazanabilir. Bu konuda  
öncü markalara büyük göre  
dü tü üne inanıyoruz.

ÇEVRE KONUSUNDA 
ULUSLARARASI ÖDÜL 
DEMİRDÖKÜM’E

Türkiye iklimlendirme 
sektörünün öncü markalarından 

emir öküm  ürün iade 
süreçlerinde yeni bir dönem 
ba latan ‘ ade nceleme erkezi’ 
projesi ile . . . .  ödülünün sahibi 
oldu. irketin  yılda karbon ayak 

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcıları arasında yer 
alan iba ommercial roperties iba  ba arılarına bir yenisini daha 
ekledi. iba ommercial roperties’in omanya’daki irketi nchor rup 
tarafından yönetilen Bucuresti all lı eri  erkezi  azarlama e leti im 

rofesyonelleri erne i tarafından erilen nternational ermes reati e 
ards kapsamında üç platin  iki altın ödüle layık görüldü.

luslararası arenadaki yaratıcı konsept e dizaynların yarı tı ı 
nternational ermes reati e ards kapsamında omanya’dan ödül 

alan ilk proje olan Bucuresti all  be  ayrı kategoride ödül kazandı. 
Bucuresti all yarı manın platin kategorisinde  n iyi alkla li kiler 

ampanyası   rojesine ntegre dilmi  n yi azarlama ampanyası 
e n yi Ticaret erkezi üslemesi alanında  altın kategorisinde ise 
ntegre azarlama ampanyası e urumsal osyal orumluluk rogramı 

konularında ba arılı bulundu.

izini  bin kilometre azaltarak  
bin T  tasarruf yapmasını sa layan 
proje  hurda oranını yüzde  
oranında azaltıyor. 

öz konusu ödüllerde aillant 
roup bünyesinde faaliyet 

gösteren irketlerin çe re  
çalı anlar  geli tirme e ürünler 
ile toplum alanlarında hayata 
geçirdi i projeler yarı ıyor. lki 

 yılında gerçekle tirilen  
bu yıl  ba urunun yapıldı ı 
organizasyonda kazanılan ödülle 
ilgili olarak mutluluklarını 
dile getiren emir öküm 

retim irektörü e önetim 
urulu yesi ürhan oban  
ürdürülebilirlik Türkiye’nin 

en köklü markalarından biri olan 
emir öküm için çok önemli bir 

ka ram. ü teri ili kilerinden 
üretime bu eksende kendimizi 
geli tiriyor  stratejilerimizi 
derinle tiriyoruz. e resel 
sürdürülebilirlik anlamında  
ürünleri sürekli geli tiriyor e 
erimliliklerini artırıyoruz. adece 

enerji kullanım erimlilikleriyle 
ilgili düzenlemeler yapmıyoruz  
aynı zamanda kullanım alanlarını 
da küçültüyoruz. ullandı ımız 
malzemeleri çe reye duyarlı olarak 
seçip  atıkların azaltılması için çaba 
harcıyoruz. ünkü sürdürülebilirlik  
gelece imiz için en önemli 
konulardan biri  dedi.

IBA C E EM AL IN EM LA İN Ö ÜL
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Biz maa la çalı an 
insanlarız. aranızı 
de erlendiremiyorsanız 
e para biriktirme 

potansiyeliniz 
arsa bu tip konut 

projelerine girmek çok 
mantıklı  bo una kira 
ödemiyorsunuz.

senler mlak onutları 
. tap’ta ya ayan 
andıklı ailesine 

konuk olduk bu ay. 
ehmet min andıklı 

e Bü ra andıklı  
aylık kızlarıyla huzurla 
ya adıkları e lerinin 
kapısını mlak onut 
için açtılar. 

Öncelikle sizi biraz 
tanıyabilir miyi

Bü ra andıklı  Ben  
yılında stanbul Tıp akültesi’ni 
kazanarak Tekirda ’dan stanbul’a 
geldim.  yılı mezunuyum. 
Bezmialem akıf ni ersitesi’nde 

alk a lı ı’nda uzmanlı ımı 
yapıyorum.

ehmet min andıklı  Ben 
 yılından beri stanbul’dayım. 

zmir’den babamın tayini sebebiyle 

gelmi tik. ’de stanbul 
ni ersitesi lektrik lektronik 
ühendisli i’nden mezun oldum. 
ezun olduktan sonra .  yıl 

kadar Türk Telekom’da trateji 
e  eli tirme enel üdür 
ardımcılı ı’nda dijital i  geli tirme 

uzmanı olarak çalı tım. onra Türk 
a a olları’na geçtim. u an Türk 
a a olları’nda  merkezinde 

dijital ino asyon mühendisi olarak 
çalı ıyorum.

Evini i alım süre ini si den 
dinleyebilir miyi

ehmet min andıklı  
çık söylemek gerekirse bizim 

e  alma gibi bir dü üncemiz hiç 
yoktu aslında. akat çocu umuz 
olunca  kapalı bir siteye ta ınma 
ihtiyacımız belirdi. erkezden 
çok uzakla madan  çe re siteleri 
gezmeye ba ladık ama kiralık 

bakıyorduk. i biraz daha 
detaylandırmak gerekirse e imin 
ailesi ile birlikte bir sitede iki 
farklı daire bulmayı planlıyorduk. 

ünkü kızımız hayatımıza girdi 
e bu kız hayatımıza girdikten 

sonra hayata bakı  açımız de i ti.
ilemizle birlikte ya ayabilece imiz  

çocu umuzu rahat bir ekilde 
götürüp getirebilece iniz  parka 
çıkarabilece iniz  daha stressiz 
bir hayat arıyorduk. Burada 
kiralık daire ararken  çok icdanlı 
e düzgün emlakçılara denk 

geldik. Bize dediler ki  iz kiralık 
bakıyorsunuz ama  metre ileride 

senler mlak onutları’nın satı  
o si açıldı. Oraya gidin  çok makul 
ödeme seçenekleriyle daire alabilme 
imkanınız ar.

nce senler mlak onutları 
. tap’ına baktık  oradaki 

iralı  
ev arar en 

 daire 
sa i i 
old
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kiralar gayet makuldu ama bizim 
istedi imiz daireler bunlar de ildi. 

onrasında . tap’taki dairelere 
bakmaya ba ladık. em i lerini çok 
profesyonel yapan bir ekip hem de 
ahbap ili kisi kurabilece iniz çok iyi 
insanlarla tanı tık. ksisi e artısıyla 
her eyi anlattılar. klımızda hiç e  
alma kri yokken iki daire aldık  
e imin ailesi de aldı  biz de aldık. 
Biz bu e  alım sürecimizde ci ardaki 
bütün siteleri görmü  bir aileyiz. 
Bölgeye çok hakimdik ço u projeyi 
bizzat gördük. senler mlak 

onutları . tap’ı çok be endik. 
 yılının art ayında da e imize 

ta ındık.
Evini in si e s nd  

avantajları ö renebilir miyi
ehmet min andıklı  

Biz maa la çalı an insanlarız. 
aranızı de erlendiremiyorsanız 
e para biriktirme potansiyeliniz 
arsa bu tip konut projelerine 

girmek çok mantıklı  bo una kira 
ödemiyorsunuz. iz bir yandan 
kendi e inizi ödüyorsunuz bir 
yandan e in de eri arttı ı için 
yatırım yapmı  oluyorsunuz  yani 
biriktirmi  oldu unuz paranız 
de erlenmi  oluyor.

Bü ra andıklı  in 
konumlandırılması çok güzel 
öncelikle. stanbul’da hem merkezi 
olması hem sitede olması mlak 

onut’ta en çok ho umuza giden 
özellikler. ç kullanım alanı ferah e 
çok kullanı lı. alzeme kalitesi çok 
iyi  her ayrıntıya özenilmi .

itenin en büyük özelliklerinden 
biri de yan tarafında belediyenin 
dünyanın en büyük park yapma 
projesini ba latması. Belediyemiz 
gerçekten çok hızlı bir ekilde parkı 
kullanıma açtı.  dakika yürüme 
mesafesi ile parka ula abiliyoruz. 

angal alanları  yürüyü  parkurları  
bisiklete binme yerleri gibi çok 
keyi i zamanlar geçirebilece imiz 
nefes alan bir etkinlik alanımız ar.

imiz güney cepheye bakıyor. 
nümüz açık. enikapı ahili’nden 
lorya’ya kadar gözüken bir 

manzaramız ar. a a açık oldu u 
zaman dalar e deniz manzarasını 
görebilirsiniz. Bir di er güzel özelli i 

de konum olarak yukarıda olması. 
ar ımıza  katlı e ler yapılıyor  

biz . katta olmamıza ragmen bizim 
cephemizi kapatmıyor. ünkü 
sitenin konumlandırılması biraz 
daha yukarıda.

Evini i krediyle mi aldını
ehmet min andıklı  imin 

ailesi pe in aldı  biz kredi a antajını 
kullanarak aldık. ok cazip bir 
pe inatla e e girebiliyorsunuz  yüzde 

 pe inatla e e girdik. onra yüzde 
’ini ödedik e imdi de aylık bazda 

ödemelerimizi yapıyoruz. deme 
seçenekleri çok güzel. .  sabit faiz 

 ay faiz seçene i ile aldık e imizi.
Siteni in sosyal donatıları 

hakkında bil i alabilir miyi  
laşım imkanları nasıl

ehmet min andıklı  izli 
bir sosyal donatısı ar bu sitenin 
aslında  zaman satın alıyorsunuz  
nsanlar jetler helikopterler 

tutuyorlar  zaman satın almak 
için. imdi biz böyle bir konumda 
e  alarak belki bazı eylerden 
fedakarlık ettik ama  dakikada 
i lerimize gidebiliyoruz. olayısıyla 
en büyük sosyal donatısı bence bu  
yani merkezi olması.

 dakika içinde T ’e   
dakikada ’e çıkabiliyorsunuz. 

iri  çıkı  yollarımız çok rahat  
bu bizim için çok öncelikliydi. 

Onun dı ında kapalı otopark 
imkanı çok iyi. ark yerlerinizden 
e inize çıkabiliyorsunuz. iteler 
arası geçi lerde kapalı otoparkı 
kullanabilmeniz de so uk kı  
günlerinde hiç dı arı çıkmadan 
istedi iniz daireye ula manızı 
mümkün kılıyor. 

apalı spor salonu  gerçekten 
çok kaliteli bir ha uz  buhar 
banyosu e saunamız ar. ok 
profesyonel bir ekilde i letiliyor. 

uhte em bir zaman programı 
yaptılar. adın erkek kullanımları  
karma kullanımlar  herkese hitap 
edecek ekilde ayarlandı. apalı 
bir bayansanız erkeklerle girmek 
istemiyorsanız kadınların girdi i 
saatler ayrı  bazı erkekler kadınlarla 
girmek istemiyor  erkeklere ayrılan 
saatlerde girebiliyorlar. iyle 
dostuyla karma kullanım yapmak 
isteyenler ar  onlar için de zamanlar 
ar. erçekten her kesime hitap 

edecek ekilde spor salonumuz 
organize edildi. Bu kullanım 
zamanlaması sayesinde cihazları 
beklemiyorsunuz  ha uzda bir 
kalabalık da olmuyor.

itenin ortasına bir kafeterya 
açıldı. de a ırlayamayaca ınız 
zamanlarda misa rlerinizi orada 
a ırlayabiliyorsunuz. Bahçede 
oturulacak bir alan olması 
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MANGAL ALANLARI, YÜRÜYÜŞ PARKURLARI, 
BİSİKLETE BİNME YERLERİ GİBİ ÇOK KEYİFLİ 
ZAMANLAR GEÇİREBİLECEĞİMİZ NEFES ALAN BİR 
ETKİNLİK ALANIMIZ VAR

sbebebiyle çok güzel. ar ıya 
pazara çok yakınız. etroya  
otobüs duraklarına da  dakikalık 
mesafedeyiz.

ar ıya yakın ama senler 
mlak onutları . e . tap’ın 

altındaki dükkanların yapımı 
tamamlandı ı zaman bu sitedeki 
insanlar hiç dı arıya çıkmadan 
i ini halledebilecekler. imdilik 
yüzde ’si açıldı. ana  kuaför 
gibi bütün ihtiyacımızı kar ılayacak 
dükkanlarımız olacak. 

ok iyi bir süpermarketimiz 
ar. arket arabasıyla e imize 

aldıklarımızı getirebiliyoruz. Böyle 
güzel bir de uygulaması ar. 

Evin yalıtımı nasıl  sınma 
problemi yaşıyor m s n

ehmet min andıklı  aha 
hiç kı  geçirmedik bu e de ilk 
kı ımız. ma unu net söylemek 
lazım  so uk olan ha alarda bile e in 
yaltımının iyi oldu unu hissettik. 
Termostat oldu u için belli bir 
derecenin altına inmiyor. Bizim 
dairemiz güney cephe  öyle bir 
artımız ar güne  görüyor  e in içi 
bu aylarda bile gayet güzel. 

omş l k ilişkilerini  nasıl
ehmet min andıklı  

om uluk ili kilerimiz çok iyi. 
itede görü tü ümüz birçok insan 
ar. imin e annesinin görü tü ü 

Türk e rap arkada ları ar. 
Hafta sonlarını ı nasıl 

de erlendiriyors n  
ehmet min andıklı  Biz 

gezmeyi se en bir aileyiz. itenin 
park kullanım alanını fazlasıyla 
kullanırız. imin ailesi Tekirda lı 
oldu u için oraya çok sık gidiyoruz. 

enize  sinemaya konserlere 
tiyatroya gideriz. Bazen i lerimizi 
gezmeyle de birle tiriyoruz.

Siteni den beklentilerini  var 
mı

ehmet min andıklı  ksik 
olmayan hiçbir proje yoktur  Biz de 
hayatımızda projeler yapıyoruz. er 
zaman bir eksik ardır bu sitenin 
eksiklerini konu mayaca ım çünkü 
sizin bu eksikler kar ısında nasıl 
reaksiyon gösterdi iniz çok önemli. 
O yüzden biz senler mlak onut 
yönetiminden çok memnunuz. 

nes Bey e ekibi her sorunumuzu 
çözmek için ellerinden gelen bütün 
gayreti gösteriyorlar. rnek ermek 
gerekirse apartmanlar içinde birisi 
sigara içse  hemen gü enlik geliyor 
e kim içti tespit etmeye çalı ıyorlar.

ü enlikten de çok memnunuz  
kartlı geçi  sistemi de ba ladı. öyle 
bir politika olsun istiyoruz. edik ki  
bir kere hırsız girerse bir kere girer  

erkesin gü enli i sarsılır. Buna ta iz 
ermeme noktasında çok çalı ıyorlar.

Bizim öyle bir ricamız ar. 
Oturdu umuz ikinci etap  birinci 
etabın de amı de il. ki site çok 
farklı özelliklere sahip. ki etapta 
farklı stratejiler yapılmı  farklı 
daire tipleri ar. O yüzden sitemizin 
adının de i mesini e özgün bir isme 
ka u masını istiyoruz. Bu sayede 
e lerimizin de erinin de artaca ını 
dü ünüyoruz. Bize böyle bir fırsat 
erdikleri için senler mlak onut 

yönetimi e mlak onut O’ya 
çok te ekkür ederiz.
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Haber L

 ANKARA’DA 
KE İN İ İZ ULA IM
Ba kentte toplu ula ım haftanın  günü  saat boyunca sürecek. 

nkara 
Büyük ehir 
Belediye 
Ba kanı 

ustafa Tuna  
nkaralılar’a müjdeyle geldi. 

Ba kentlilerin yıllardır talep 
etti i gece ula ım eksikli i 
giderildi. atanda lardan 
gelen talebi dikkate alan 
Ba kan Tuna  ltında  

ankaya  timesgut  ölba ı  
eçiören  amak  ursaklar  
incan e enimahalle ilçelerinde 

hizmet eden  O hattını  
saate çıkardı.  saat ula ım sistemi 
ba latıldı.

Ba kent nkara’yı  bölgeye 
ayıran O enel üdürlü ü   
metropol ilçede ula ım seferlerini 
gece saat . ’a kadar normal 

olarak de am ettirecek. aat 
. ’dan sabah saat . ’a 

kadar ise otobüsler saat ba ı 
sefer yapacak. O  hat 
üzerinden sabaha kadar 

 sefer düzenleyecek. 
ece ula ımında stanbul’da 

 zmir’de ise  sefer 
düzenleniyor. Ba kentte 
günde ortalama  milyon  
bin otobüsle yolcu ta ıyan 

O’nun yaptı ı gece ula ım 
düzenlemesi gün içerisinde 

ta ıdı ı  milyon  bin yolcuya 
bir di er ifadeyle otobüs kullanan 

nkaralıların yüzde ’ına hitap 
ediyor.

 saat ula ım düzenlemesi 
ile ilgili konu an Ba kan ustafa 
Tuna   hat üzerinden gece ula ımı 
yapaca ız. Bu  hat nkara’daki 

yolcu sayımızın yüzde ’ına hitap 
ediyor. Bu  hatta gece saat . ’a 
kadar seferler de am edecek. Bu 
saatten sonrada sabah . ’a kadar 
saat ba ı seferler koyaca ız. Bu 
ekilde de önemli bir talebi gidermi  

olaca ız. n allah nkaralıları 
ula ım konusunda olabildi ince 
rahatlatmak istiyoruz  ifadelerini 
kullandı.

Ba kan Tuna  rkada larla 
oturup analiz ettik. Bu bir sosyal 
ihtiyaç. lk etapta bazı lüks i lerden 
biraz iktisat yapıp ula ıma süb anse 
yapılmasına daha do ru buluyorum. 
Ben bunu una benzetiyorum  
pastanede pasta yiyip  çay içmek 
güzel bir ey ama karnım açsa önce 
bir karnımı doyurayım. la ım 
atanda ın birinci ihtiyacıydı  
eklinde konu tu.

Ankara 
 

 
 

Mustafa Tuna
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E L İ N L
İSTA L ATA E İ   ÖLGESİ 2.ETAP A SA SAT  

A L  GELİ  PA LA  İ İ 

KÖY
İSTA L SA E  ZE E İ A Ö  A SA A L  

GELİ  PA LA  İ İ

L K
İSTA L İ Lİ A AZA A 1. ETAP A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

İ N L L L İN N E KE İ 
ÖZEL P E ve E EAS  ALA  A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

Projelerimizin 
ta a lan a oranları

mlak onut’un deste i ile Türkiye’nin 
dört bir yanında yükselen projeler hızla 
tamamlanıyor e sahiplerine teslim ediliyor. 

urdun dört bir yanında in aatı süren 
projelerimizin tamamlanma oranlarını bu 
sayfalardan kontrol edebilirsiniz.

%33.07
TA A LA A 

A

%44.28
TA A LA A 

A

%94.48
TA A LA A 

A

%74.28
TA A LA A 

A
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İ İN
İSTA L A TAL A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

L N
İSTA L A LA  APA  A SA SAT  A L  GELİ  

PA LA  İ İ

E EL İ N L İ N L
İSTA L A A E İ  A A A  3. ETAP A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

L İ N L
İSTA L A A E İ  A AZ A 3. ETAP  A SA SAT  

A L  GELİ  PA LA  İ İ 

EKEN L
İSTA L A A E İ  E E 2. ETAP A SA SAT  

A L  GELİ  PA LA  İ İ

Y KY L İ N L
İSTA L ZE Tİ  AZL E E A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

%80.19
TA A LA A 

A

%99.29
TA A LA A 

A

%72.98

%95.12

TA A LA A 
A

TA A LA A 
A

%26.93
TA A LA A 

A

TA A LA A 
A

TA A LA A TA A LA A 
%91.36
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PARK MAVERA
İSTA L A A E İ  A A A  .ETAP A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

SOFALOCA
A A A ETİ ESG T A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

AVRUPARK
İSTA L A A E İ  E E 3. ETAP A SA SAT  

A L  GELİ  PA LA  İ İ

TUAL  ADALAR
İSTA L A TAL A A  A SA SAT  A L  GELİ  

PA LA  İ İ

%91.61
TA A LA A 

A

%80.19
TA A LA A 

A

N İN N K
İSTA L Ü A İ E 1. ETAP A SA SAT  A L  GELİ  

PA LA  İ İ

%93.71
TA A LA A 

A

%26.76
TA A LA A 

A

%55.69
TA A LA A 

A

KEN E L K K N L E  
A A A A E T E LA  TLA  1. ETAP T E Tİ A ET 

İ AATLA  İLE ALT AP  E E E ÜZE LE E İ İ

%11.59
TA A LA A 

A
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K ELİ K E KEN E L K K N L
. ETAP T ile ALT AP  ve E E 

ÜZE LE E İ AATLA  İ İ

İ N L Y E L K
K N L  

1. ETAP T ile ALT AP  ve E E ÜZE LE E İ AATLA  İ İ

K
İSTA L A ELİE LE  E İ S A A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

K N L K E İ
İSTA L A A E İ  A A A  . ETAP A SA SAT  

A L  GELİ  PA LA  İ İ

L EKEN
İSTA L A A E İ  E E . ETAP A SA SAT  

A L  GELİ  PA LA  İ İ

%69.14
TA A LA A 

A

%26.88
TA A LA A 

A

%41.67
TA A LA A 

A

%80.09
TA A LA A 

A

%61.94
TA A LA A 

A

K EL İ E E E L K K N L
E K

T E Tİ A ET İ AATLA  İLE ALT AP  E E E ÜZE LE E İ İ

%8.93
TA A LA A 

A
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E ENİ L İ
E İZLİ E EZ E E İ A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ 

E L K K N K LE E LE İ
İSTA L E LA  T SPA TA LE E LE İ 1. ETAP 2. S  

T Tİ A ET ile ALT AP  ve E E ÜZE LE E İ AATLA  İ İ

Nİ K LE K Y E İ
İSTA L A A E İ  A A A  . ETAP A SA SAT  

A L  GELİ  PA LA  İ İ

E L K K N K LE E LE İ
İSTA L E LA  T SPA TA LE E LE İ 1. ETAP 1. S  

T Tİ A ET ile ALT AP  ve E E ÜZE LE E İ AATLA  İ İ

K İN YY L
A A A A A A A L  A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

Y İ İ E İ İ LE İ
İSTA L A A E İ  E E A AT A İ ve İZ ET İ İ LE İ 

İ AAT  ile ALT AP  ve E E ÜZE LE E İ İ

%45.84
TA A LA A 

A

%55.95
TA A LA A 

A

%76.09
TA A LA A 

A

%21.71
TA A LA A 

A

%36.75
TA A LA A 

A
%47.45

TA A LA A 
A
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E E İ K NY
A E A  E İ E A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

E KE NK
A A A E İ A ALLE İSTAS  A SA SAT  A L  GELİ  

PA LA  İ İ

N İ N L
İSTA L A T A E SE A TEPE A SA SAT  A L  GELİ  

PA LA  İ İ

E L K K N K E İ E LE İ E
İSTA L A A A  E LA  TLA  2. ETAP T, ALT AP  
ve E E ÜZE LE ELE İ İLE ATA E İ  İL ESİ E  L, SP  

SAL  ve İ.E. . E  İZ ET İ AS  ve TA İLAT İ LE İ

NE E İ E L K K N L  
T ve Tİ A ET İ AATLA  ile ALT AP  ve E E 

ÜZE LE E İ İ

Y E L K K N L E
İSTA L A A E İ  A AZ A E LA  TLA  2. ETAP

 T ve Tİ A ET İ AATLA  ile ALT AP  ve E E ÜZE LE E İ AAT  İ İ

%87.29
TA A LA A 

A

%58.05
TA A LA A 

A

%6.44
TA A LA A 

A

%7.55
TA A LA A 

A

%40.00
TA A LA A 

A

%77.89
TA A LA A 

A
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YENİK Y K N KL İ N L
İSTA L E ÜP AL E Ö  A SA SAT  A L  GEL  

PA LA  İ İ

E EKEN
İSTA L ESE T E E . ETAP

A SA SAT  A L  GELİ  PA LA  İ İ

K İ
İSTA L A Ö  E İ A ALLE A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

E L İ İ N L
İSTA L A LA  SPA TA LE . ETAP A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

Nİ K K KY L
İSTA L ALTEPE Ü Ü AL  A SA SAT  A L  GELİ  

PA LA  İ İ

L İ E K N KL
İSTA L ÜS Ü A  A A S A SA SAT  A L  GELİ  

PA LA  İ İ

%12.32
TA A LA A 

A

%5.29
TA A LA A 

A

%11.27
TA A LA A 

A

%6.83
TA A LA A 

A

%10.49
TA A LA A 

A
%5.06

TA A LA A 
A
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Nİ E E L K K N L
 T ve Tİ A ET İ AATLA  İLE ALT AP  ve E E 

ÜZE LE E İ İ

E E E L K K N L E K
AELİ GE ZE E LA  TLA  3. ETAP 1. S

T İ AATLA  İLE ALT AP  ve E E ÜZE LE E İ İ

KEN E L K K N L E
A A A A E T E LA  TLA  2. ETAP T ve Tİ A ET 

İ AATLA  İLE ALT AP  ve E E ÜZE LE E İ İ

K EY Y K
İSTA L A A E İ  A A A  E EAS  ALA  Tİ A ET ve 

ÖLGE PA  İ AATLA  İLE ALT AP  ve E E ÜZE LE E İ İ

%34.23
TA A LA A 

A

%8.93
TA A LA A 

A

%21.75
TA A LA A 

A

%25.16
TA A LA A 

A

E E E L K K N L E K
AELİ GE ZE E LA  TLA  3. ETAP 2. S

T İ AATLA  İLE ALT AP  ve E E ÜZE LE E İ İ

%16.83
TA A LA A 

A

K Y
İSTA L ESE T E E . ETAP A SA SAT  A L  

GELİ  PA LA  İ İ

%10.77
TA A LA A 

A
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Röportaj L E Y NE İ K L K N Y L İ L

Hedefimiz 
binlerce aileyi 
ev sahibi 
yapmak

 P  Y  K   
Y  A  

Emlak Konut 
güvencesiyle hayata 
geçirdi i projelerle dikkat 
çeken ül roje  rupa 

akası’nı in a eden marka 
irketlerden biri. leride 
nadolu yatırımlarına 

da ba layacak olan ül 
roje’nin önetim urulu 

Ba kan ardımcısı li ül 
ile mlak onut’a özel bir 
röportaj gerçekle tirdik.

2
018 hedefleriniz ve 
yeni projeleriniz 
hakkında bil i alabilir 
miyiz? 

ül roje 
olarak u an de am 

eden dört projemiz bulunuyor  
angart stanbul  Tem oint  ül 

roje press e ira stanbul. 
Ortaklı ımız bulunan de am eden 
bir ba ka projemiz ise eytinburnu 
‘ edi a i’ projesi... 

angart stanbul  endere 
olu’nda eyrantepe’de yer alıyor. 

Bu bölge çok kısa bir süre içinde 
stanbul’un en de erli caddelerinden 

biri olacak. angart stanbul da bu 
de ere uygun olarak in a ediliyor. 

enüz basın lansmanı yapılmamı  
yeni bir proje. rojede ’dan ’e 
kadar her talebe ce ap erebilecek 
daire seçene i e ma azalar me cut. 

 onut e  cadde ma azası ile 
toplam  bloktan olu an bir proje. 

em yatırım hem de oturum için 
tercih edilebilir. 

Bu proje ile bölgeye de er 
kataca ımızı dü ünüyoruz. u an için 
ki iye özel ödeme planı hazırlıyoruz. 

ısa bir süre için rma bünyesinde 
 aya sıfır faiz e pe in alımlarda da 

yüzde  indirim imkanı sunuluyor. 
Teslim aziran ’da olacak.
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L E Y NE İ K L K N Y L İ L

Tempoint ise de am eden bir 
ba ka projemiz  Tempoint  onut  

lı eri  erkezi e esidans’tan 
olu an  bin metrekare arsa üzerine 
kurulan Tem otoyolu üzerinde her 
detayın dü ünüldü ü bir ya am 
alanı. çinde ’den ’e kadar 
pek çok farklı tipte daire bulunuyor.  
Tempoint  konut   esidans e 

 olmak üzere toplam  bloktan 
olu an karma bir proje.  

Bir di er projemiz ül roje 
press ise Basın kspres olu 

üzerinde tüm ana ula ım yollarının 
kesi ti i noktada bulunan bir 
proje. ül roje press ahil olu  
Tem Otoyolu   e ’üncü köprü 
ba lantı yolunu tam ortasındaki 
konumu özellikle yatırımcıların 
dikkatini çekiyor.  ezidans 
e  cadde ma azalarından 

olu acak projeyi  yılı sonunda 
tamamlamayı planlıyoruz.

ül roje’nin de am eden bir 
ba ka projesi olan ira stanbul’dan 
da bahsetmek istiyorum. ira 
stanbul Beylikdüzü’nde  Beylikdüzü 

Belediyesi ortaklı ında  ilk etabı 
tamamlanmak üzere olan bir proje. 

 yılı ubat ayı sonunda ilk 
etabın teslimlerine ba lıyoruz. 

roje  bin metrekarelik 
oldukça geni  bir arazi içinde 
yer alıyor. Bu alanın  bin 
metrekaresini ye il alan olarak 
kullandık. Bu sebeple ira 
stanbul’da ya ayanlar açık ha a 

sinemasından botanik bahçelere 
kadar benzersiz bir ya am alanına 
sahip olacaklar. Toplam  blok   
konuttan olu an ira stanbul’da 

’den ’e kadar hem yatırım 
hem de oturum için pek çok konut 
e dükkan seçene i bulunuyor. 

on olarak edi a i’den 
bahsetmek istiyorum. edi a i 
TOBB mülkiyetindeki arazide  

alka an apı  asan e er n aat 
e ül apı . . ortaklı ında 
stanbul’un yükselen de eri 
eytinburnu’nda yer alan bir proje. 
enizin hemen kıyısında ye il e 

ma inin birle ti i noktada çok özel 
bir ya am alanı sunuyoruz.  atlı 
toplam altı bloktan olu an projede 

’den ’e kadar her ihtiyaca 

ce ap erebilecek daire seçenekleri 
me cut. Bloklar arasındaki  
metreyi bulan mesafelerle ye il 
alanlar  ayrıcalıklı rezidans 
hizmetleri  dünya markalarının 
bulu tu u ma i cadde  açık kapalı 
yüzme ha uzları   e botanik 
bahçelerle edi a i tam anlamıyla 
hayata keyif katacak bir proje.  

 e önümüzdeki yıllarda 
hede miz bugüne kadar oldu u 
gibi yine binlerce aileyi e  sahibi 
yapmak e proje gerçekle tirdi imiz 
bölgelere de er katarak i imize 
de am etmek olacak.  

Emlak on t  ile yapılan 
işbirliklerinin si e sa ladı ı 
avantajları ö renebilir miyi

mlak onut’un kendi 
projeleriyle ilgili kampanyaları 
hem tüketiciye hem de in aat 
irketlerine kolaylıklar sa lıyor. 
yrıca  mlak onut ülkemizin 

güçlü irketlerinden biri  bu sebeple 
geli tirdi i projeler her zaman 
taahhüt etti i tarihte teslim ediliyor. 
Bu da projelerin tüketici tarafından 
ilgi görmesini sa lıyor. 

Bir ba ka a antaj ise güç birli i  
Birlikte hayata geçirilen projelerde 

mlak onut ile özel sektörün gücü 
birle mi  oluyor. 

                                                                    

ş prensiplerini  hakkında bil i 
alabilir miyi  

izyonumuz  arını bugünden 
in a eden bir rma olarak yarın da 
bugün oldu u gibi sektöre yön eren 
e öncülük eden bir rma olmak. 

Tüm projelerimizi  yıla 
yakla an tecrübemizle uluslararası 
ve ulusal standartlar çerçevesinde 
gerçekle tiriyoruz. ektörde 
öncü oldu umuzun bilinci e 
farkındalı ıyla daha kaliteli e 
daha sa lıklı ya am alanları 
sunmak için tüm gücümüzle 
çalı ıyoruz.

e reye olan duyarlılı ımızı 
e sosyal sorumluluk bilincimizi 

her geçen gün daha da arttırarak 
bulundu u bölgeye de er katan  
her ihtiyaca ce ap eren ya am 
alanları üretiyoruz. 

nadol da yatırımlarını  
ola ak mı

u an için de am eden 
projelerimiz stanbul rupa 

akası’nda. leriki dönemlerde orta 
e uzun adeli planlarımız arasında 

öncelikli olarak stanbul yakınındaki 
illerden ba lamak kaydıyla iç 
bölgelere do ru yayılmak me cut. 

u an için ara tırmalarımız de am 
ediyor.

UZUN VADELİ PLANIMIZ, İSTANBUL 
YAKININDAKİ İLLERDEN BAŞLAMAK KAYDIYLA 
İÇ BÖLGELERE DOĞRU YAYILMAK.
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E KEN EL ÖNÜ ÜM İÇİN  
 MİL AR LİRA BÜ ÇE A IR IK

stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanı e lüt ysal  kentsel dönü üm 
çalı malarına ili kin açıklamalarda bulundu. 

stanbul Büyük ehir Belediye 
Ba kanı e lüt ysal  stanbul 
Büyük ehir Belediyesi lorya 

osyal Tesisleri’nde gazetecilerle 
bir araya geldi i toplantıda  

soruları yanıtladı.
Ba kan ysal  stanbul ile ilgili 

öyle konu tu  ısmen dünyada 
birçok ülkenin ya adıklarını bizler 
de ya ıyoruz. O süreçlerde eksik 
bırakılan e yanlı  yapılanlar ar. O 
süreci bir ekilde ya amı ız. stanbul 
geldi imiz zaman  ‘ ok güzel e iyi 
bir ortamdayız’ dedi imiz durum 
yok. ‘ uraları düzeltelim’ dedi imiz 
durumlar ar. O düzeltelim dedi imiz 
durumlarda maalesef düzeltme 
yaparken çok farklı de erlendirmeler 
yapılıyor. ani  stanbul’da ehrin 
yenilenmesi ya da kentsel dönü üm  
depreme kar ı dayanıklı konutların 
yeniden yapılması eyahut ekonomik 
olarak ülkemiz artık iyi bir noktaya 
geldi  insanların e ini yenilemesi... 
Bu süreçte biz ba tan itibaren çok 
iyi bir prensip belirleyemedik  
belirleyemedi imize göre  bunda 
kimlerin kusuru ar dersek  hepimizin 
kusuru ar. Belediye  iktidar  atanda  
e özel sektör olarak ar.  

stanbul’da yenileme ihtiyacı 
olan yapı sayısının yüzde  
oldu unu ifade eden ysal  Benim 

stanbul’da prensibim u olacak  er 
bir kentsel dönü üm yapılacaksa  
kentsel dönü üm muhakkak yerinde 
yapılacak. et  bu kentsel dönü üm 
yerinde yapılırken  nasıl yapılaca ı 
konusuna geldi imiz zaman  hiçbir 
ekilde ila e imar artı ı olmadan 

yapılacak. ani bina yıkılıp aynı 
bina olarak yapılacak  ila e daire 
yapılamayacak. O zaman nasıl bir 
yenileme yapılabilir  Büyük ehir 
olarak   bütçemizde de 
kentsel dönü üm için  milyar lira 
bütçe ayırdık. erinde dönü üm 
yaparken de atanda tan yüzde 

 metrekaresinden dü ük olacak. 
ani atanda a  ‘ enin daireni yıkıp 

yapalım ama  metrekare ise  
metrekare olarak  metrekare dü ük 
erelim.’ O yüzde  metrekareyi 

ortalama stanbul’da yüzde 
 maliyetleri kar ılayaca ını 

hesaplıyoruz. üzde  olarak 
belediye deste imiz olursa  yerinde 
yıkıp yapmak istiyoruz. Temel 
prensibimiz bu  açıklamalarını yaptı.

ysal sözlerine öyle de am etti  
stanbul’da yakla ık  bin konutun 

bu ekilde yenilenmesi gerekiyor. 
u anda da biz bunu ila e etti imiz 

zaman tahmin ediyorum herhalde 
bir  bin konut  biz hazırız 
ba layalım konumunda olabilir. Bu 
ekilde bir çalı ma ile  yılda 
stanbul’da yeniden dönü ümün 

tamamlanaca ını dü ünüyorum. 
olayısıyla stanbul’a nasıl e niye 

ihanet etti tartı ması yerine  geçmi te 
birçok yanlı  yapıldı bu yanlı ı 
önümüzdeki dönemde yapmayalım. 
Bizim de Büyük ehir olarak 
yakla ımımız bu.

stanbul’da yeni gökdelenlere izin 
erip ermeyece i sorulan ysal u 

ce abı erdi  eni gökdelenlere izin 
ermemek için mücadele edece iz.   
eni  rojesi’ne de de inen 
ysal  eni ’nin gerçekten 

görüntüsü çok güzel. apıldı ı zaman 
bu kadar güzel olur mu  bilmiyorum. 
Bazen projeler yapıldıktan sonra  
projeden daha güzel  bazen de 
yapıldıktan sonra projeden daha 
az iyi olabiliyor. Temennimiz u ki  
me cut projeden daha iyi olsun. Biz 
de prestij projesi için elimizden gelen 
gayreti gösterece iz.  rojesi 
dünyada ses getirebilecek bir proje  
diye konu tu.

Röportaj İ N L Y K E İ E L E İ Y E K N E L Y L
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stanbul Büyük ehir 
Belediye Ba kanı 

e lüt ysal  stanbul 
genelinde sarı taksilerde 
uygulamaya ba lanan 
Taksi’nin startını erdi. 

stanbul Büyük ehir Belediye 
Ba kanı e lüt ysal’ın 
uygulamasını kullanmasıyla 
birlikte bir süredir test 
a amasında olan Taksi artık 

hizmet ermeye ba ladı. BB la ım 
aire Ba kanlı ı  B  .   
.  e amidiye . ’nin deste iyle 

olu turulan Taksi uygulamasının 
hizmete alım töreninde konu an 
Ba kan ysal  uygulamanın tamamıyla 
yerli e milli bir yazılım oldu unu 
belirterek  lk defa ticari taksilerde 
hayata geçirilecek bu sistem sayesinde 
taksici esnafı ile mü teriler daha kolay 
e pratik bir ekilde bulu acak  dedi.

Ba kan ysal Taksi’nin iki yıllık bir 
çalı manın sonucunda ortaya çıktı ını 
aktararak  Tabii  bütün dünya u anda  
hiçbir aracı olmayan çok geni  bir araba 
a ı  sistemi olan ber’i çok konu uyor. 

ncak baktı ımızda bu sistemin bizim 
açımızda sıkıntıları ar. stanbul’da 
yıllardır olu mu  me cut taksici 
esnafı  bunların yıllardır emek ererek 
olu turdukları bir a ı e ticari taksi 
plakasının bir de eri ar. ber her eyi 
alt üst eden bir yapı. ‘ adem teknoloji 
bu kadar geli iyor  insanların hayatını 
kolayla tırıyor. O zaman teknoloji 
kullanılırken faydalı hale getirelim’ 
dedik  ifadelerini kullandı.

Ba kan ysal Taksi uygulaması 
ile birlikte stanbul’daki me cut 
taksileri e taksici esnafını teknoloji 
ile bulu turacaklarını söyledi. ysal 

sözlerine öyle de am etti  BB olarak 
stanbul Taksiciler Odası snafı Ba kanı 
e yöneticileriyle beraber  me cut 

sistemde  sistemi daha iyi i ler hale 
nasıl getiririz görü tük. Burada iki 
önemli husus ar. Taksilerin sokakta 
daha az gezerek mü teriye ula ması 
e mü terinin daha kolay bir sistem 

üzerinden taksiye ula ması. Bu en 
önemli ey. ki tarafta gü enli bir ortam 
istiyor. u anda stanbul’da Taksi 
uygulamamız bunların tamamını 
çözmü  olacak. Bir kere taksici 
esnafımız bu sisteme üye olmak için 
direkt aracında belirli standartların 
olması gerekiyor.

İSTANBULKART İLE ÖDEME
Taksi uygulaması ile birlikte hem 

taksicilerin hem de atanda ların 
hayatlarında önemli bir kolaylık 
ya anaca ını ifade eden Ba kan ysal 
Taksi uygulamasına dair u bilgileri 

payla tı  Bu sistemle taksici esnafımız 
fazla yakıt harcamadan  tra i fazla 
me gul etmeden mü terinin aya ına 
rahatlıkla gidecekler. Taksi ihtiyacı olan 
atanda larımız da teknoloji sayesinde 

çok zorlanmadan en yakınındaki 
taksiye ula acak. Bu sistemle yollarda 
tra k biraz rahatlayacak. Bu BB’nin 
en büyük kazancı olacak. Bu sistemle 
kar ılıklı gü en sisteminin artmasıyla 
da stanbul  bu noktada önemli bir 
kazanım elde etmi  olacak. demede 
kolaylık sa lanacak. akit  kredi 
kartı e stanbulkart ile ödeme 
imkanı sunacak. ü enlik açısından 
da taksinin içinde kamerası ar. 

istem üzerinden oförle ilgili bütün 
bilgilerin kayıtlı olması e teknolojik 
desteklerin araç içinde ar olması 
önemlidir. ine mü terinin de kim 

oldu unun görülebilmesi adına 
sisteme kayıtlı olması  sistemin 
de de amlı denetlenebilir olması  
haliyle bu sistem aslında mü teri ile 
taksiyi hızlı bir ekilde bulu turdu u 
kadar kar ılıklı iki tarafın da gü en 
ortamında bulu masını sa lıyor.

Taksi uygulamasının BB 
tarafından hazırlandı ını e sisteme 
kayıt olmak isteyen taksicilerin de 
çok kolay ekilde kayıt i lemlerini 
tamamlayaca ını ifade eden Ba kan 

ysal  imdiye kadar  bin taksicinin 
Taksi uygulamasını kullanmak için 

araçlarına gerekli teçhizatı kurdu unu 
söyledi. Ba kan ysal öyle konu tu  

istem i lemeye ba lamadan 
 bin taksicimiz kayıt olmu  
aziyette. e amında stanbul’daki 
atanda larımız  BB’nin ba ka 

uygulamalarında oldu u gibi akıllı 
telefonlarına Taksi uygulamasını da 
indirip kullanabilirler. atanda larımız 
u anda  klasik ticari taksilerimiz  

turkuaz taksilerimiz e biraz daha lüks 
segment dedi imiz siyah taksimizden 
hangisini isterlerse ça ırabilecekler. 

olayısıyla Taksi uygulamamız 
de reye girmi  olacak.

Ba kan ysal Taksi uygulamasını 
kullanacak taksicilerden  
T ’lik cüzi bir rakam alacaklarını 
belirterek sisteme yeni kayıt olacak 
taksicilerden de ilk iki ay boyunca ücret 
almayacaklarını açıkladı. Ba kan ysal 
Taksi sistemine üye olan taksicilerin 

istedikleri ba ka taksi uygulamalarına 
da üye olabilecekleri aktaran ysal  
Taksicilerimiz eski sistemle de 

çalı abilir eya ba ka uygulamalara da 
kayıt olabilir. ekabetçi bir ortamdayız. 

imin uygulaması daha iyiyse o 
ba arılı olsun  dedi.

İ AK İ İZME E 
BA LA I
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Haber İ

A İ İZ EKNE KALMA ACAK
stanbul Büyük ehir Belediyesi sahipsiz tekneleri sahillerden kaldırıyor.

aliç e 
üçükçekmece ç 
umsal me kindeki 

terk edilmi  tekne 
e deniz araçları 

stanbul Büyük ehir Belediyesi 
tarafından kaldırılıyor.

eniz izmetleri üdürlü ü’ne 
ba lı ekipler tarafından   sayılı 

imanlar anunundaki  ıyı 
tesisleri dı ındaki kıyı alanlarına 
izinsiz ba lanmı  eya terk edilmi  
gemilerin e deniz araçlarının 
bulundu u yerden kalkmamaları 
halinde kaldırılma i lemi  ilgili 

mülki idare amirli i koordinesinde 
kolluk ku etleri e belediye 
bünyesindeki birimlerce yapılır  
maddesi gere ince asım ayında  
adet tekne e deniz aracı kaldırıldı.

iman Ba kanlı ı’nın tespit e 
tebligatlarına ra men kaldırılmayan  
atanda ların can e mal gü enli ini 

tehlikeye atacak ekilde batık eya 
yarı batık haldeki tekneler  eniz 

izmetleri üdürlü ü bünyesindeki 
am bi  ekska atör e yengeç adı 
erilen özel araçlar ile alınarak 

kaldırıldı.
stanbul Büyük ehir 

Belediyesine ba lı zabıta ekiplerinin 
deste i e üçükçekmece 

aymakamlı ı ile koordineli ekilde 
yapılan çalı malar öncesinde gerekli 
i  gü enli i tedbirlerinin de alınması 
sa landı.

ynı zamanda çe re e görüntü 
kirlili ine sebebiyet ermekle 
birlikte seyir gü enli i için de riskler 
olu turan sahipsiz tekneler ile ilgili 
kaldırma e imha çalı maları  ilgili 

aymakamlıklarca da koordinasyon 
sa lanmak suretiyle eniz 

izmetleri üdürlü ü ekiplerince 
de am ediyor.
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ELECE İN IL IZLARI E İ İRİLİ R
stanbul Büyük ehir 

Belediyesi tarafından 
altıncı etabı 
gerçekle tirilen utbol 

kademi ampı e 
etenek ı rojesi’nin 

uygulandı ı spor 
tesislerinde e erler 

itimi ba ladı. 

‘
utbol oynamayan 
çocuk kalmayacak’ 
sloganıyla stanbul 
Büyük ehir 
Belediyesi ençlik 

e por üdürlü ü  por stanbul 
e Ba ak ehir utbol ulübü 

i birli inde hayata geçirilen utbol 
kademi ampı e etenek ı 
rojesi’nde altıncı etap çalı maları 

ba ladı. roje kapsamında stanbul 
Büyük ehir Belediyesi’nin  
spor tesisi    ya  arası futbolcu 
adaylarına hizmet erirken projenin 
her etabında yapılan e erler 

itimi de ba ladı. itimler 
kapsamında oç. r. mut Ba o lu 
gelece in yıldızları e aileleri ile bir 
araya geldi. oç. r. mut Ba o lu 

tarafından erilen e itimlerin ilk 
hafta programına gelece in futbolcu 
adayları e ailelerinden olu an 
yakla ık  bin ki i katıldı.

stanbul Büyük ehir 
Belediyesi’nin etin Oktay  amza 

erlikaya  amlık e urtköy por 
Tesisleri’nde yapılan e itimler 
sırasında sporcuları e tüm bireyleri 
yakından ilgilendiren önemli 
bilgiler erildi. itim sırasında 
ezgersiz e spor arasındaki ayrımı 
yapan oç. r. mut Ba o lu 
egzersizin insanın sa lıklı e 
kaliteli ya aması için gerekli olan 
faaliyetlerin tamamını kapsadı ını  
sporun ise bunu kurallı hale getirip 
rekabet ortamına dönü türdü ünü 

urguladı.

o ru yapılan sporun do ru 
yönde geli imi beraberinde 
getirece ine i aret eden Ba o lu  

ocuklarımızın dört du arın 
içinde kalmalarını engellemek için 
spor yapmaları gerekiyor  enerji 
sistemlerini de amı için egzersiz 
yapmaları  payla mayı ö renmeleri  
arkada  edinebilmeleri için spor 
yapmaları gerekiyor. er çok 
hareketlilerse onlar için çok yaramaz 
ya da hiperaktif demeyin. ünkü her 
hareketli çocuk hiperaktif de ildir 
e çok hareketli olan çocuk ilaçla 

ya a latılmamalıdır. ocu unuz 
hareket etmek istedi i için 
hareketlidir  o nedenle onu mutlaka 
spora yönlendirin  ta siyelerinde 
bulundu.
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EK N MİK 
ÖRÜNÜM E 

LAR KURU

Hakan Akbulut

akamlara baktı ımızda ekonomide çarkların 
döndü ünü  ekonomik büyümenin e istihdamın 
arttı ını çok rahat söyleyebiliriz. 

Ü
lkemizin doksanlı 
e iki binli yılların 

ba ında ya adı ı büyük 
ekonomik krizler ilk 
önce dö iz kurlarındaki 

hareketlilikle ba ka bir ifadeyle 
de alüasyonla kendini gösterdi. 

a adı ımız her krizde sabit kur 
rejiminin de etkisiyle bir gecede Türk 
lirasının de eri yarıya indi  ertesi 
gün çok iddetli  yat artı ları e faiz 
oranlarında sert yükseli ler gördük. 

yle ki faiz oranları yüzde binlerle 
ifade edilen oranlara geldi. Bu nedenle 
ülkemizin toplumsal hafızası dö iz 
kuruna özellikle de dolara kar ı oldukça 
hassasla tı. nsanımız ekonominin iyi 
mi kötü mü oldu unu dolar kuruna 
bakarak yorumluyor. on bir senedir de 
ya adı ımız siyasi geli melerin etkisiyle 
Türk lirasında hızlı bir de er kaybı 
meydana geldi. Bu durum da ekonomiye 
ili kin beklentileri olumsuz etkilemeye 
ba ladı. amuoyunda olu an dolar kuru 
kaynaklı olumsuz algı sebebiyle Türk 
ekonomisinde ya anan pozitif pek çok 
geli me fark edilemedi. Türk lirasının 
dolara kar ı ya adı ı de er kaybı  
yılında ekonomik anlamda ya adı ımız 
pek çok olumlu geli meyi perdeledi. 
Bu beklentiye paralel olarak da yurt içi 
yerle iklerin dö iz talebi yılba ından 
beri yükselme e ilimine girdi.  

ralık haftasında toplam yabancı para 
me duatı  milyar dolarlık artı  ile 

 milyar dolardan  milyar 
dolara yükseldi.  yılından beri ilk 
defa yerli yatırımcı e tasarruf sahipleri 
bu derece dö iz me duatına yöneldiler. 

eki ama dolar kurunda ya anan bu 
yükseli  ekonomik konjonktür hakkında 
bize ne kadar  kir erebilir  Türkiye 
ekonomisinin içinde bulundu u 
durumu daha sa lıklı analiz etmek 
için hangi göstergelere bakmak daha 
do ru olacaktır  ılba ında yürürlü e 
giren kredi garanti fonunun etkisiyle 

 yılının ilk yarısında yüzde ’lik 
önemli bir büyüme ya adık e imalat 
sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 

’lere geldi. anayi için büyüme oranı 
kadar önemli olan bu endeks aslında 
imalat sanayisindeki geli meyi de 
teyit eden en önemli göstergelerden 
birisi. ekil ’de görüldü ü gibi  
yılında yüzde ’lara kadar inen bu 

Makale İ K İ N L İ

EK N MİK 

Hakan Akbulut
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hareketlilikle ba ka bir ifadeyle 
de alüasyonla kendini gösterdi. 

a adı ımız her krizde sabit kur 
rejiminin de etkisiyle bir gecede Türk 
lirasının de eri yarıya indi  ertesi 
gün çok iddetli  yat artı ları e faiz 
oranlarında sert yükseli ler gördük. 

yle ki faiz oranları yüzde binlerle 
ifade edilen oranlara geldi. Bu nedenle 
ülkemizin toplumsal hafızası dö iz 
kuruna özellikle de dolara kar ı oldukça 
hassasla tı. nsanımız ekonominin iyi 
mi kötü mü oldu unu dolar kuruna 
bakarak yorumluyor. on bir senedir de 
ya adı ımız siyasi geli melerin etkisiyle 
Türk lirasında hızlı bir de er kaybı 
meydana geldi. Bu durum da ekonomiye 
ili kin beklentileri olumsuz etkilemeye 
ba ladı. amuoyunda olu an dolar kuru 
kaynaklı olumsuz algı sebebiyle Türk 
ekonomisinde ya anan pozitif pek çok 
geli me fark edilemedi. Türk lirasının 
dolara kar ı ya adı ı de er kaybı  
yılında ekonomik anlamda ya adı ımız 
pek çok olumlu geli meyi perdeledi. 
Bu beklentiye paralel olarak da yurt içi 
yerle iklerin dö iz talebi yılba ından 
beri yükselme e ilimine girdi.  

ralık haftasında toplam yabancı para 
me duatı  milyar dolarlık artı  ile 

 milyar dolardan  milyar 
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endeks daha sonra artarak bugün 
itibarıyla yüzde  se iyesine gelmi  
bulunuyor. Bu gösterge ülkemizde 
bulunan sanayi i letmelerinin tam 
kapasiteyle çalı tı ını göstermekte. 

ine ekonomik büyümenin en önemli 
göstergesi e aslında sonucu olan 
istihdamın seyrine bakarsak hızlı bir 
artı  görüyoruz. ekil ’de görece imiz 
gibi Türkiye’deki istihdam se iyesi 
me simsel etkilerden düzeltilmi  hali 
ile yirmi dokuz milyona yakla mı  
durumda. Bu rakamlara baktı ımızda 
ekonomide çarkların döndü ünü  
ekonomik büyümenin e istihdamın 
arttı ını çok rahat söyleyebiliriz. 

ö iz kurlarındaki hareketlili i 
do rudan etkileyecek faktörlerden 
birisi de cari açık rakamlarıdır. ekil 

’te de görüldü ü gibi cari i lemler 
dengesinde Türk irası’nın de erinde 
bu denli bozulmayı destekleyecek bir 
kötüle me görülmemekte. 

 yılı itibarıyla  gibi 
sürdürülebilir bir açık se iyesindeyiz. 

slına bakarsanız  yılında 
Türkiye ekonomisinin dö iz kurundan 
kaynaklı sıkıntıların dı ında sorunu 
bulunmuyor. n asyon e faiz 
oranları da bu kur se iyesinden 
dolayı olumsuz seyrediyor. e cut 
kur se iyesi ekonominin kendi 
dinamiklerinin de il  özellikle yurt 
dı ından kaynaklı spekülatif haber 
akı larının sonucu bu noktaya gelmi  
bulunmaktadır. ncak tüm bu 
spekülatif haber akı larına ra men 
Türk irası’nın de er kaybı ekonomiyi 
sarsacak noktaya gelmemi  
hükümetin yerinde müdahaleleri ile 
frenlenmi  durumdadır. rkasında 
makro ekonomik dinamikler olmadan 
suni olarak yükselen her eri gibi 
dolar da dü meye mahkumdur. n 
azından me cut  T  se iyesinin 
çok üzerine çıkmasını beklememek 
lazım.  milyar dolara yükselen 
yabancı para me duatında görülecek 
her azalı  ülkemizdeki faiz e 
en asyona olumlu etki edecektir. 

imse  yılında kurda a ırı 
bir yükseli  beklentisiyle yatırım 
yapmasın. Bu yatırımın getirisi 
Türk irası cinsinden yapılacak 
yatırımların getirisinden daha dü ük 
olacaktır.

ekil 

ekil 

ekil 
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K NU  ÜRE İCİLERİ 
AÇI IN AN Rİ KİN 
ÖNE İMİ 

ahadır Dalkılıç ustafa Aşkın

İ İ BİR Rİ K ÖNE İMİNİN 
EMEL UN URLARI NELER  

G
ünümüzdeki jeopolitik 
riskler birçok 
sektörde oldu u gibi 
konut sektöründe 
de ekonomik 

dalgalanmalara yol açtı. n aat 
e konut sektörü  ’yi a kın 

alt sektörü beslemesi e i  gücü 
istihdamına önemli katkı sa laması 
nedeni ile ekonomide önde gelen 

sektörlerden birisidir. i er i  
kollarında oldu u gibi in aat sektörü 
e özelinde konut üreticilerinin de 

risk yönetim esaslarına uyması bu 
ekonomik ortamda zorunlu hale 
gelmi tir. arkalı konut üreticileri  

nansal risklerini yüksek faiz 
maliyeti e kısıtlı fon kaynaklara 
kar ın gittikçe daha iyi performansla 
yönetmeye çalı maktalar.  

eki  iyi bir risk yönetiminin 
temel unsurları nelerdir  isk 
yönetiminin bu temel unsurları 
olmadan irket yönetiminin sa lıklı 
bir biçimde yapıldı ını söylemek 
oldukça güçtür. 

1. RİSK TANIMI VE KAVRAMI
isk  bir i leme ili kin parasal 

kaybın ortaya çıkması eya bir 
giderin ya da zararın ortaya 
çıkmasıyla sonuçlanacak ekonomik 
faydanın azalması ihtimalidir. isk 
yönetimi  risk e getiri arasında 
irket yönetimine uygun bir geçi  
eya de i im yapabilmesini sa layan 

bir süreçtir.
 etiri  isk  e er    ise  

risk yönetimi irkete de er 
kazandırır. 

isklerin önceden tespiti e 
do ru yönetilebilmesi çok önemli bir 
süreçtir.

2. RİSK YÖNETİM SÜRECİ
iske hükmetmek için risk etkin 

biçimde yönetilmelidir. yi bir risk 



71E M L A K  K O N U T
A R A L I K  2 0 1 7

1 Sistemik isk  üresel veya ülkeye ait makroekonomik risk unsurlarındır. irketlerin bu tip risklerden kaçınması oldukça zor olup etkilerinin azaltılmasına yönelik 
çalışmalar yapabilir.

yönetimi için önce potansiyel riskler 
belirlenmelidir.

isk belirlemede risk 
kategorileri bazında yani irketin 
girdileri  üretim süreçleri  piyasa 
artları  nansal piyasalar  hukuka 

aykırılık  kanunlarda e denetim 
kurumlarındaki de i iklikler e 
ergi konularında bir çalı ma 

yapmak önemli risk alanlarının 
unutulmasını engeller.

isk algısı eya i tahı 
diyebilece imiz temel ka ram ise 
i letme e bunu yöneten ki iye 
göre farklılıklar gösterebilir. atta 
aynı ki i eya i letmenin farklı 
zamanlardaki risk alma i tahı da 
farklı olabilecektir. Bu noktada 
dikkat edilmesi gereken en önemli 
nokta ise ‘zaman’ faktörüdür.

erek nansal yatırımlarda 
gerekse reel sektöre ait her türlü 
faaliyette risk yönetimi giderek 
önem kazanmaktadır. ncak 
unutulmaması gerek en önemli 
nokta ise risk yönetiminin ‘dinamik’ 
bir süreç oldu u e her riskli 
duruma özgün ayrı bir reçete 
kullanılması gereklili idir.

irketlerin zorlu rekabet 
ortamında azami önem ermeleri 
gereken temel ka ramlar unlardır
 irkete de er yaratan kontrollü 

faaliyetlerin icrası
 aaliyet kolları bazında risk 

ayarlı k ra e risk ayarlı 
özkayna a odaklanılma  esabı 
erilebilir nihai katma de ere 

ula ma olarak da tanımlanabilir.

3. GAYRİMENKUL VE KONUT 
SEKTÖRÜ AÇISINDAN TEMEL 
RİSKLER

ayrimenkul sektörü yapısı 
itibarı ile sistemik risk1 unsurlarına 
oldukça açık bir yapıya sahiptir. 

konomide meydana gelen olumlu 
eya olumsuz geli melerden yüksek 

hızda etkilenmektedir. Bu nedenle 
kurumsal in aat rmaları ba ta 
olmak üzere yüklenici irketlerin 
‘risk yönetimi e analizi’ konusunda 

gerekli çalı maları yapılması bir 
zarurettir.

ektördeki rmaların dikkatli 
bir ekilde izlemesi gereken ana risk 
grupları a a ıda ifade edilmi tir.

YATIRIM RİSKİ VE SERMAYE 
YÖNETİMİ:

lgili irketin yatırım yapaca ı 
bölgeler ile nansal e nansal 
olmayan pek çok risk unsuruna 
göre de erlendirme bulunması 
yerinde olacaktır. Bu a amadan 
sonra ise toplam faydası en yüksek 
olan yatırım alternati  tercih 
edilmektedir. 

irket sermayesini portföy 
çe itlemesiyle yatırım riskini en 
dü ük se iyeye indirerek yönetmeye 
çalı mak ana prensip olmalıdır. 

letmelerin amacı  gelir getiren bir 
yapı olarak de amlılı ı sa lamak 
hissedar e kurumsal ortakların 
faydasını gözetmek  aynı zamanda 
sermayenin maliyetini en aza 
indirmek için en erimli sermaye 
yapısının süreklili ini sa lamaktır. 

atırımlarımızda erim oranları 
da farklı senaryolar d hilinde 
incelenmesi ise olası ekonomik 
dalgalanmalara kar ı erken uyarı 
göre i yapacaktır. atırım süresince 
de hangi i  modeli uygulanıyorsa 
uygulansın  planlamalara ne 
derecede uyulup uyulmadı ı da 
sürekli izlenmelidir.

PİYASA RİSKİ:
En önemli sistemik risk 

unsurlarından birisi piyasa riskidir. 
iyasa riski olarak özellikle takip 

edilmesi gereken unsurlar ise kur 
riski  faiz riski  kredi riski e likidite 
riskidir. 

İşletmelerin faaliyetleri 
esnasında ortaya çıkabilecek 
belli başlı piyasa riskleri:

KUR RİSKİ:
abancı para birimlerinin 

Türk irası kar ısında de er 
kazanması eya de er kaybetmesi 
ile ilgili her türlü de i iklik 
olarak özetleyebilece imiz ur 

iskine kar ın in aat rmalarının 
geli meleri dikkatle izleyip 
de erlendirmelidir.

urt dı ı yüklenicilik faaliyeti 
gösteren i letmeler ba ta 
olmak üzere tüm gayrimenkul 
geli tiricilerinin kurla ilgili 
geli meleri e maliyet hesaplarında 
yer ermeleri planlama açısından 
do ru olacaktır.

FAİZ ORANI RİSKİ: 
nemli bir makro de i ken 

olan faiz oranının arlık e 
yükümlülüklere etkisi faiz oranı riski 
ile ifade edilir. aizlerin i letmeler 
açısından nansal giderler üzerinde 
etkisi olaca ı a ik rdır. 

aiz oranlarının artı ı fon 
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maliyetini artırması  talebi 
etkilemesi bakımından in aat e 
konut sektörü için sistemik bir risk 
olu turmaktadır. aiz riskinin bu tip 
durumuna kar ıda dalgalanmaları 
en aza indirebilecek nakit akı ını 
de i tirmeyecek sözle me bazlı 
hukuki  riski azaltıcı çalı malarda 
yapılmalıdır.

aiz oranlarındaki de i inin tüm 
arlıklara e yatırım kararlarına 

oldu u gibi en önemli etkilerinden 
biriside alternatif getiri riskidir. 

ayet riski dü ük faiz oranlarında 
örne in me duat  artı lar meydana 

gelirse yatırım aracı göre ini gören 
konut e ticari ünite satı ları 
gerileyebilecektir. atırım amacıyla 
bu tip gayrimenkul alımı yapan 
ki iler bunun yerine faizli araçlara 
yönelebilecektir.

KREDİ RİSKİ:
redi alınması e erilmesi e 

benzerleri ile  ilgili olan her türlü 
faaliyetlerden olu an risk grubudur. 

redi riski yönetiminde 
alacakların mümkün olan en yüksek 
oranda teminat altına alınması 
prensibi ile hareket edilmi tir.

Bu kapsamda kullanılabilecek 
yöntemler ise

 Banka Teminatları
 ayrimenkul potekleri
 Bazı proje tiplerinde alacak 

tutarının tahsilatını gü ence 
altına almak amacıyla hukuki 
sahipli in muhafazası.
Teminatla gü ence altına 

alınmamı  mü teriler için risk 
kontrolü mü terilerin nansal 
pozisyonu  geçmi  tecrübeler e 
di er faktörler örne in moralite  
dikkate alınarak ilgilinin kredi 
kalitesi de erlendirilip bireysel kredi 
limiti e riski tespit edilmelidir. 

redi süreci sona erene kadar 
ise kredi limit e riski d hilinde 
durumu izlenmelidir.

LİKİDİTE RİSKİ:
ikidite iski  irket 

yükümlülüklerinde kaynaklanan net 
fonlama ihtiyacını kar ılayamama 
riskidir. irket yönetimi ihtiyaç 
oldu u durumlarda yaptı ı özel 
raporlama e analizlerle i letmenin 

nansal yükümlülük e ticari 
borçlarından kaynaklı iskonto 
edilmemi  tahmini nakit akımlarını 
inceleyerek projeksiyonlar 
yapmalıdır. ikit e nakit yönetimi 
e anlı olarak senaryo eklinde 
çalı ılmalıdır. akit kaynakların 

az olması kadar fazla olması 
durumunda da bunların nasıl 
de erlendirilebilece i de 
planlanmalıdır.

i er bir likidite unsuru 
da gayrimenkullerin elden 
çıkarılabilmesi ile ilgili risklerdir. 

arlıkların alınıp satılma kolaylı ı 
gerek alıcı gerek satıcı için 
izlenmesi gereken konulardan 
biridir.

KARŞI TARAF VE 
YOĞUNLAŞMA RİSKİ:

irketlerin hizmet e malzeme 
tedarik etti i di er i letmelerin 
ekonomik sa lıkları ile i  akı  
artlarına ba lılık kısaca kar ı 

taraf riski olarak adlandırılabilir.
o unla ma riski ise  belli 

bir i e  alıcıya  satıcıya eya kredi 
kurulu una i letmenin yaptı ı 
faaliyetlerin önemli bir bölümünü 
olu turmasıdır. Bu nedenle gerek 
kar ı tarak gerekse yo unla ma 
riskine mahal vermeden belli 
periyotlarda analizler yapılmalıdır.

ukarıda belirtilen risk 
unsurları irket yönetiminde 
dikkate alınarak uygulandı ı 
takdirde sektörün büyüme hızının 
artaca ından üphe yoktur. 
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tkili letişim e 
Takımdaşlık

mlak onut O  bünyesinde 
gerçekle tirdi i seminerler e e itimlerle 
çalı anlarının moti asyonunu e donanımını 
artırmaya de am ediyor. . e . rupların 
e itimlerinin tamamlandı ı tkili leti im e 
Takımda lık itimi yoluna de am ediyor.

ğretmenler ünü unutulmadı
mlak onut   asım retmenler ünü esilesiyle  çocuk 

oyun alanında çalı an ö retmenlerin bu önemli gününü çiçeklerle 
kutladı. ynı zamanda mail sistemiyle payla ılan tebrik mesajında 
tüm ö retmenlerin retmenler ünü kutlandı.

Kuzey akası’na 
nemli dül

uzey akası projesi ‘ ign 
of the ity ards’ta ‘ n yi 

e am den arma roje’ 
ödülüne layık görüldü.

Sağlıklı 
bir 
gele ek 
için

22 
asım günü 

düzenlenen 
etkinlikte, Emlak  

onut çalı anlarına 
ücretsiz ayak analizi 
yapıldı. yak 
tipinin belirlendi i 
analizler  sa lıklı e 
konforlu bir ya amın 
gereksinimlerinden de 
biri. 

mlak Konut rupa 
birin isi

Thomson euters erileri esas 
alınarak  gayrimenkul yatırım ortaklı ı 
statülü irketlerin sını arına göre piyasa 
de eri sıralamasında  dünyadaki  

O içerisinde mlak onut O 
konut geli tirme klasmanında . 
olurken   adet rupa O arasında 
ise . sırayı aldı.

ünya Mühendisler ünü
mlak onut  ralık ünya ühendisler 

günü sebebiyle çalı anlarına tebrik mesajları iletti.

Bizden Haberler
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Emlak Konut’tan 
Sokak Lezzetleri 
Festivali
Bugüne kadar yakla ık  bin ba ımsız bölüm ile Bahçekent bölgesine de er 
katan mlak onut düzenledi i sosyal etkinliklerle de bölge sakinlerinin keyi i 
zaman geçirebilece i alternati er sunuyor.

E
mlak onut’un 
stanbul’un hızla geli en 
e de erlenen bölgesi 

Ba ak ehir Bahçekent’e 
nefes aldıran projesi 

ayat ark’ta düzenlenen okak 
ezzetleri esti ali Bahçekentlilere 

keyi i bir hafta sonu ya attı. 
stanbul’un sokak ya amının 
azgeçilmez lezzetlerinin sunuldu u 

etkinlikte oyun parklarındaki 
etkinlikler güzel ha a ile birle ince 
e lenceli görüntülere sahne oldu. 

mlak onut e yüklenici rmaları 

ihan n aat onut apı  a  
ühendislik  zka n aat  ıtar n aat 

e uryapı’nın  asım  azar 
günü ayat ark’ta düzenledi i ‘ okak 

ezzetleri esti ali’ Ba ak ehirlilerin 
damaklarında unutulmaz tatlar 
bıraktı. 
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BİR PARKTAN DAHA FAZLASI
okak ezzetleri esti ali e 

Ba ak ehir Bahçekent bölgesindeki 
faaliyetleri hakkında bilgiler 
eren mlak onut O enel 

üdürü urat urum  Bugüne 
kadar Bahçekent bölgesindeki 
projelerimizle beraber yakla ık  
bin ba ımsız bölüm   lise   ilk
orta okul   kre   sa lık tesisi e 

 cami in asını geli tirdik. Tüm bu 
donatıların yanında  bin m lik 
bölge parkımız ayat ark’ı da 
bölgeye kazandırdık. Bugün ayat 

ark’ta gerçekle tirdi imiz okak 
ezzetleri esti ali ile soka ın 

lezzetlerini  müzi ini  e lencesini 
çocuklarımıza e ailelerine ya atmak 
e Bahçekent halkının hep beraber 

keyi i dakikalar geçirmesini 
amaçladık. n allah bugün ilkini 
geçirdi imiz festi alimiz gibi daha 
birçok etkinli i ilerleyen zamanlarda 

ayat ark’ta hayata geçirmeye 
de am edece iz. nanıyoruz ki 

ayat ark bu bölge için bir parktan 

daha fazlası olacak. Bu esileyle 
ayat ark’ta gerçekle tirdi imiz 

etkinli imizde beraber hareket 
etti imiz yüklenicilerimiz 

ihan n aat  onut apı  a  
ühendislik  zka n aat  ıtar 

n aat e uryapı’ya te ekkür 
ediyorum.  mlak onut olarak 
gerçekle tirdi imiz projelerle 
ehircilik anlayı ına uygun 

bir çehreye ka u turdu umuz 
Bahçekent’te yatırımlarımızı 
sürdürmeye de am edece iz  dedi.

entin ya ayan yüzünü yansıtan 
sokak lezzetleri Bahçekent sakinleri 
ile bulu tu. öfteden sucuk ekme e  
kestaneden mısıra  pila dan lokmaya  
salepten algama  pamuk ekerden 
Osmanlı macununa birçok sokak 
lezzeti atanda lardan tam not aldı. 

esti ale katılanların kimisi lezzetleri 
tadarken kimisi de sokak sanatçıları 
ile müzik e li inde danslar etti. Tatil 
gününü aileleriyle ayat ark’ta 
geçiren çocuklar ise çe itli oyunlar e 
akti itelerle gönüllerince e lendi.
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Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu ile 
Emlak Konut Spor Kulübü teknik ve oyuncu 
kadrosunun bulu tu u organizasyonda  
kulübün bugüne kadar yakaladı ı ba arılar e 
hede  eri öncelikli gündem maddesi oldu.

kulübün daha da büyümesi 
için Emlak Konut GYO’nun 
yapaca ı katkılara de indi. 

urum konu masında 
porculara sa lanan tüm 

imkanların üst düzey kulüpler 
düzeyine ula aca ını  hede  erin 
sürdürülebilir ba arılar oldu unu 
belirtti. yrıca porculara 
stanbul’un en büyük bölge parkı 

olan uzey akası’nda yer alacak 
olan e temellerinin atıldı ı de  bir 
spor kompleksinin de müjdesini 
erdi. urat urum kulüp 

sporcularına hediyelerini takdim 
ederken  takım kaptanları da urat 

urum’a  tüm takım oyuncularının 
isimlerinin yazılı oldu u bir 
basketbol topunu tüm takımlar 
adına hediye etti. yrıca mlak 

onut por ulübü Ba kanı akan 
edikli  önetim urulu Ba kanı 
rtan etim  önetim urulu 
yesi a anur urtse er ile enel 

Müdür Murat Kurum’a kulübün ilk 
üyelik kartlarını takdim etti. 

E
mlak Konut GYO 
Yönetim Kurulu 
Ba kanı rtan etim  
Emlak Konut GYO 
Yönetim Kurulu Üyesi 

a anur urtse er  mlak onut 
Genel Müdürü Murat Kurum 
ba ta olmak üzere genel müdür 
yardımcılarının  daire ba kanlarının 
ve birim yöneticilerinin ve Emlak 
Konut Spor Kulübü teknik ve 
oyuncu kadrosunun katıldı ı özel bir 
bulu ma yeme i düzenlendi. Büyük 
bir aile resmine dönü en yemekte  
Emlak Konut Spor Kulübü’nün 
bugüne kadar yakaladı ı ba arılar e 
hede  eri öncelikli gündem maddesi 
oldu. emekte ilk olarak mlak 

onut por ulübü’nün tanıtım 
 lmi yayınlandı. ulüp Ba kanı 

akan edikli konu malarını yaptı. 
onrasında sporculara mlak onut 

tanıtım  lmi izletildi. mlak onut 
GYO Genel Müdürü Murat Kurum 
gerçekle tirdi i konu mada  spor 
kulübünün gelecek hede  erine e 

EMLAK K NU  ÖNE İMİ İLE 
R KULÜBÜ BİR ARA A EL İ
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• Kulübün spor salonu ve spor 
ihtiyaçları en iyi standartlara taşındı. 

por salonumuz tamamen profesyonel 
basketbol saha koşullarına uygun hale 
getirildi. Tüm aydınlatma sistemleri 
değişti, tüm ısıtma ve havalandırma 
sistemlerinin eksikleri giderildi ve 
devreye alındı. oyunma odaları 
takımlar için hazır hale getirildi.

 yuncuların maçlara ve 
antrenmanlara ulaşımları Emlak 

onut sponsorluğunda kulübe tahsis 
edilen servis araçları tarafından 
sağlanmaktadır. 

  porcuların formaları, antrenman 
öncesi tişörtleri, eşofmanları, montları 
ve ayakkabıları olmak üzere tüm 
sportif gereksinimleri sağlanmıştır. 

  er hafta sonu kız ve erkek 
gruplarında  yaş grupları için 
takım seçmeleri her hafta sonu aileleri 
tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. 

elecek sene hem yeni kurulacak olan 
hem de güçlendirilmesi planlanan 

 ve bölgesel 
lig takımları için altyapı çalışmaları 
şimdiden başladı.

U  E  T      

U  K       

U  K        

U  K      
   

YENI TEKNIK KADRO 
ELIRLENDI

Emlak onut por ulübü önetim 
urulu’nda alınan karar göre yönetim 

kuruluna bağlı olarak çalışacak yeni 
bir teknik kadro oluşturuldu. 
YENI TEKNIK KADRO  

 M  Tunç Ayberk Açık, 
S  K  ahmut Talha 

ağlıklı,
Y   D  I  S  

eftun Erdemir,
I  I  S  aşitbey 

orkmaz,
S   T  I  S  
Vedat ağlık, 
A  asemin alkan üneş,
A  elih anlı

.emlakkonutsk.com

emlakkonutsk 

emlakkonutsk

emlakkonutsk 

osyal medya hesaplarından Emlak 
onut por ulübü ile ilgili güncel 
tüm haberleri, maç fikstürlerini, 

maç sonuçlarını, röporta ları, maç 
ve antrenman fotoğra  arını takip 

edebilirsiniz.

U13E PUAN DURUMU
Anasayfa Maç Sonuçları U13E

Takım O G Hükmen M A Y AV İçA İçP P

stan ul Kayaşe r 2 2 0 0 76 30 46 0 0 4

k ur a  en lk 2 2 0 0 67 32 35 0 0 4

Truva en lk 2 1 0 1 70 83 -13 0 2 3

ertevnyal ses 2 1 0 1 51 38 13 0 1 3

Altıneller 2 1 0 1 100 124 -24 0 0 3

oda Basket ol Atletk 1 1 0 0 52 32 20 0 0 2

Emlak Konut 1 0 0 1 32 47 -15 0 0 1

Yıldırıms or en lk 2 0 1 1 68 90 -22 0 0 1

Atletk Ba eşe r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

şl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U13E İSTANBUL
PUAN DURUMU

U13K PUAN DURUMU
Anasayfa Maç Sonuçları U13K

Takım O G Hükmen M A Y AV İçA İçP P

Galatasaray 5 5 0 0 309 201 108 0 0 10

Kra lı akı lar 5 4 0 1 291 154 137 0 0 9

Beşktaş 5 4 0 1 284 199 85 0 0 9

stan ul Ünverstes 5 3 0 2 324 222 102 0 0 8

Emlak Konut 5 3 0 2 291 222 69 0 0 8

Kutu  Yıldı ı 5 2 0 3 255 197 58 0 0 7

Kasım aşa 4 1 0 3 133 212 -79 0 2 5

Bağ ılar te e 5 0 0 5 104 384 -280 0 1 5

e t ğretmenler 4 1 0 3 149 205 -56 0 0 5

a  a alles 3 0 0 3 60 204 -144 0 0 3

U13K İSTANBUL
PUAN DURUMU

U14K PUAN DURUMU
Anasayfa Maç Sonuçları U14K

Takım O G Hükmen M A Y AV İçA İçP P

Beşktaş 4 4 0 0 292 133 159 0 0 8

Emlak Konut 4 3 0 1 322 147 175 0 0 7

Yıldırım Bosna 4 2 0 2 227 237 -10 0 0 6

Teşvkye Akadem 4 1 0 3 134 233 -99 0 0 5

Yakın Doğu Ünverstes 4 0 1 3 70 295 -225 0 0 3

U14K İSTANBUL
PUAN DURUMU

U15K PUAN DURUMU
Anasayfa Maç Sonuçları U15K

Takım O G Hükmen M A Y AV İçA İçP P

Galatasaray 9 9 0 0 725 262 463 0 0 18

stan ul Ünverstes 9 8 0 1 669 413 256 0 0 17

ener a e 9 7 0 2 528 363 165 0 0 16

Allstars stan ul 9 5 0 4 454 383 71 6 3 14

Beşktaş 9 5 0 4 594 423 171 -2 3 14

Emlak Konut 9 5 0 4 490 485 5 -4 3 14

rtak y Basket ol 9 3 1 5 375 558 -183 0 2 11

stan ul D 9 2 0 7 343 537 -194 0 1 11

Yakın Doğu Ünverstes 8 0 1 7 190 571 -381 0 0 7

Dostluks or 8 0 3 5 133 506 -373 0 0 5

U15K İSTANBUL
PUAN DURUMU

U18K PUAN DURUMU
Anasayfa Maç Sonuçları U18K

Takım O G Hükmen M A Y AV İçA İçP P

Galatasaray 5 5 0 0 398 183 215 0 0 10

Emlak Konut 5 4 0 1 348 180 168 0 0 9

Bayram aşa an ak 5 3 0 2 315 234 81 0 0 8

ertevnyal 5 2 0 3 250 297 -47 0 0 7

Yakın Doğu Ünverstes 5 1 0 4 185 315 -130 0 0 6

Altınova 5 0 0 5 99 386 -287 0 0 5

U18K İSTANBUL
PUAN DURUMU

  takımı ayıs ayında yapılacak Türkiye 
ampiyonası’na katılmak için organize 

edilen son final grubuna kendi grubunda 
. olarak gitmeye hak kazandı. rup ilk 
’lerinin  grup içerisinde oluşturduğu  

takımlı final gurubu maçları başlıyor.
 ulübün antrenmanları aptan Ahmet 

Erdoğan mam atip Lisesi ve obil 
mam atip rtaokulu por alonları’nda 
devam ediyor. afta içi her gün okul 
çıkışı alona gelen oyuncularımız 

   saatleri arasında maçlara 
hazırlanıyorlar. aç fikstürleri ve akem 
atamaları Türkiye asketbol ederasyonu 
tarafından her hafta erşembe günü 
açıklanıyor. açlar stanbul’un farklı 
bölgelerinde ederasyonun belirlediği 
salonlarda oynanıyor. 

U  K      
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Türkiye yatırım 
cazibesini koruyor

e re e ehircilik Bakanı ehmet zhaseki’nin 
katılımıyla  Beyo lu Belediye Ba kanı hmet 

isbah emircan’ın e  sahipli inde  ‘Beyo lu Büyük 
önü üm Bulu ması’ düzenlendi.

B
eyo lu Büyük önü üm 
Bulu ması’nda 
konu an Ba bakanlık 
Toplu onut daresi 
TO  Ba kanı 

rgün Turan  Türkiye’nin ya anan 
sıkıntılara ra men yatırım 
cazibesini korudu unu belirterek  

e letimiz  yabancı yatırımcıya 
yönelik  Türkiye’nin  stanbul’un 
yarı tı ı dünya metropollerine göre 
me zuattan ergi düzenlemelerine 
kadar büyük kolaylıklar sunuyor  
dedi.

tkinli in açılı ında konu an 
Turan  Beyo lu’nun tarihinden 
bahsederek  umhurba kanı 

ecep Tayyip rdo an’ın stanbul 
Büyük ehir Belediye Ba kanı 
olmasından sonra ya anan 
de i imini anlattı. Beyo lu’nun o 
dönemden sonra tekrar cazip hale 
gelmeye ba ladı ını dile getiren 
Turan  ilçede ya anan dönü ümden 
bahsetti. Turan  Türkiye’de kendi 
ekonomisine gü enen bir yatırımcı 

e nüfusun oldu unu kaydederek  
ya anan sıkıntılara ra men 
Türkiye’nin yatırım cazibesini 
korudu unu urguladı.

TÜRKİYE YABANCI 
YATIRIMCIYA BÜYÜK 
KOLAYLIKLAR SUNUYOR

Turan  etice olarak buraya 
yatırım yapan her zaman 
kazanmı tır e bundan sonra 
da kazanmaya de am edecektir. 
Türkiye’de kendi ekonomisine 
gü enen bir nüfus ar. ektör 
özelindeki dönemsel rakamların 
dahi  uluslararası yatırımcı nezdinde 
bir referanstır. a anan sıkıntılara 
ra men Türkiye’nin yatırım 
cazibesini korudu u bir ortamda  
elimizdeki güçlü argümanlarla 
‘Türkiye’ye yatırım zamanı’ 
oldu unu tekrar tekrar anlatmamız 
gerekiyor  dedi. 

Türkiye’deki gayrimenkul 
yatırımının cazibesine de inen 
Turan  e letimiz  yabancı 

yatırımcıya yönelik  Türkiye’nin  
stanbul’un yarı tı ı dünya 

metropollerine göre me zuattan 
ergi düzenlemelerine kadar büyük 

kolaylıklar sunuyor  ifadelerini 
kullandı.

Bula manın Beyo lu ilçesine 
yeni de erler katmasını dileyen 
TO  Ba kanı rgün Turan  
Beyo lu  çok kültürlü yapısı  

mimari dokusu  dinamik ya am 
alanlarıyla sosyal  kültürel e 
ekonomik açıdan yatırımcılar 
nezdinde ayrı bir de ere sahiptir. 

adim bir yerle im olması 
nedeniyle  ülkemizin pek çok 
ehrinde benzer ekilde süregelen 

kentsel dönü üm sürecinden 
de ba ımsız de il. apı sektörü 
olarak gerek kamu gerek özel 
sektör olarak hepimizin bu 
i in bir ucundan tuttuk. Bizler 
bilhassa ehirlerimizi deprem 
tehdidi kar ısında gü enli alanlara 
dönü türme gayreti içindeyiz. 
Bunu yaparken  mimari boyuttaki 
kaygıları  ehre hem ziksel hem de 
ekonomik açıdan zarar ermeyen  
de er katan yatırım boyutunu da 
de erlendiriyoruz  diye konu tu.

 Beyo lu’nun kentsel dönü üm 
sürecinde  yatırımı potansiyeli 
yüksek yerle imler arasında 
yer aldı ını kaydeden Turan  
Beyo lu’nun konut ya amından i  
hayatına  kültür sanattan turizme  
hayata dair tüm sosyal  ziki e 
ekonomik unsurları bir arada en 
dinamik haliyle ya attı ını ifade 
etti.
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Toplumsal elleğimizde 
Süregelen Mahalle
TO  trateji eli tirme airesi Ba kanlı ı’nca ’incisi düzenlenen  e ehir 

eminerlerinde ‘ ahalle’ olgusu çok boyutlu olarak ele alındı.

‘ odern onrası 
ünyada 
elenekselin 

zlerini ramak  
ahalle  ün  Bugün  arın’ 

konulu seminerde konu an imar 
inan üzel anatlar ni ersitesi 
imarlık Bölümü retim 
yesi oç. r. mre zbek ren  

küreselle en dünyada bir mek nda 
olmanın önemini korudu unu 
belirtti. ren  ba kala an kentte 
birtakım bile enleri çözülen 
mahallenin  toplumsal ya amda e 
kentsel mek nda h l  bir kar ılı ı e 
derinli i oldu unu anlattı.

 mre zbek ren  ya amsal 
bir arlık olarak ortaya çıkan 
mahallede  küreselle en dünyayla 
birlikte kuramsal  toplumsal  sosyal 
e mek nsal bir de i imin söz 

konusu oldu unu söyledi. eleneksel 
dünyadaki benzer dinamikleri e 
günlük ritüelleri ya ayan bir toplum 
olmadı ımıza  farklı toplumsallıkların 
e payla ımların oldu una dikkat 

çeken ren  toplumsal belle imizde 
süregelen bir mahalle oldu unu 
söyledi. nsanın toplumsal olma  bir 
yere ait olma gibi temel ihtiyaçlarının  
mahalleyi h l  önemli kıldı ına 
de inen ren  i  soka ı  ye ili 
e insanıyla birbirini bütünleyen 

geleneksel mahallenin  ya ama  
hangi boyutlarıyla anlam kattı ını 
görebilmemiz lazım. Bunun için de 
gelenekselden bugüne uzanan bilgileri 
do ru okumamız e yorumlamamız 
gerekiyor  diye konu tu.

MAHALLENİN BİR ARKA 
PLANI VAR

ren  bugün mahalleye dair 
do ru bir okuma yapabilmek 
için geleneksel mahallenin kendi 

zamanında e uzamında üretti i 
de erler sistemi ile kültürel e 
sosyo ekonomik özelliklerinin 
modern paradigmayla de i ti ini 
görmenin önemli oldu unu 
söyledi. ren sözlerine öyle de am 
etti  Bu süreçteki kırılmaları 
do ru anlarsak  ileriye dair söz 
söyleyebiliriz. ahalleyi  yalnızca 
biçim  toplumsal bilgi e kültür 
üzerinden okuyamayız. ahallenin 
derin bir dünya görü üne dayanan 
bir arka planı ar. Bu arka planın 
dayandı ı zihniyeti do ru anlamak 
gerek.  

 odern kent planlama 
mantı ının benimsenmesi 
e kullanıcı beklentilerinin 

farklıla masının  geleneksel 
mahalleyi e oda ile sofadan 
olu an eski e leri de i tirdi ini 
söyleyen ren  bu de i imin sebep 
oldu u çözülmeleri iyi analiz 
etmek gerekti ini belirtti. ren  

amanında kendi gelenekleri e 
ritüelleriyle kurulan mahalleleri 
kopyalamak yerine  yeni 
kazanımlarla yeniden yorumlanan 
mahalleri kurmalıyız  dedi.

mre zbek ren  Toplumsal 

olanın ekillendirdi i mek n  insan 
ili kilerini besliyor. ahalle  insanın 
ruhuna e ya antısına sirayet ediyor. 
Toplumsal ritüelleri besleyecek ortak 
de erler ile bugünün insanını e 
toplumunu do ru çözümlemeliyiz. 

ahalleyi canlı kılan  toplumsal 
dayanı manın dayandı ı ortak 
ritüelleri payla maktır. ahalleyi  
kaliteli e konforlu e ler özelinde 
de il de  i te bu eksende 
yorumlamalıyız  diyerek sözlerine 
son erdi.
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Vezirköprü’ye 
kentsel d nüşüm

resel mimari konseptli 
yeni konutlar

Ba bakanlık Toplu onut daresi Ba kanlı ı 
tarafından amsun’un ezirköprü ilçesine ‘ entsel 

önü üm e eli im rojesi’ çerçe esinde in a 
edilecek  konutun ihalesi yapıldı. 

T
O  ile ezirköprü 
Belediyesi arasında 
yapılan protokol ile 

albantlı ahallesi’nde 
entsel önü üm 

e eli im rojesi çalı malarına 
ba landı.

rojedeki  konut ile beraber  
 dükk n   ticaret merkezi   

sosyal tesis ile altyapı e çe re 
düzenlemesinin ihalesi  asım 
günü gerçekle tirildi. rojede 
konutların ’i  e ’u ise  
planında tasarlandı.

arpık yapıla ma bulunan e 
yeterli sosyal donatı bulunmayan 
alanda yerinde dönü üm esas 
alınarak  hak sahiplerine nitelikli 
bir ya am alanı olu turulması 
amaçlandı. ahalle konseptiyle 
hayata geçirilen projede  yerle im 
alanı dükk nları  meydanı  oyun e 
spor alanları  parkları  peyzajı e 
sosyal donatılarıyla nitelikli sosyal 
çe re imk nı sunan  aynı zamanda 
kente de er katacak yeni bir ya am 
merkezine dönü üyor.

B
a bakanlık Toplu onut daresi Ba kanlı ı 
tarafından Bolu’nun engen ilçesi Be ler 

ahallesi’nde in a edilecek  konutun 
ihalesi yapıldı.  ralık azartesi günü 
gerçekle tirilen ihale kapsamında ayrıca 

cami  büfe e dere ıslahı ile altyapı e çe re düzenleme 
i i de yer alıyor.

ükseklikleri zemin  olan konutların ’sı 
 e ’sı ise  planında in a edilecek proje 

engen’in eski Türk e lerinin mimari dokusu dikkate 
alınarak tasarlandı. rojede bina cephelerinde zemin 
kat se iyesinde yöresel do al ta  kaplamalar  ah ap 
görünümlü kaplamalar  dekoratif pencereler  sö eler 
e payandalar kullanıldı. atılarda e cephelerde Türk 

e lerini yansıtan çıkmalar yapıldı. Blok yerle imlerinde 
ortak kullanıma açık ye il alanlar olu turuldu. rojenin 
sosyal donatıları arasında cami  büfesi  spor e oyun 
alanları e parklar da yer alıyor.



81E M L A K  K O N U T
A R A L I K  2 0 1 7

Kentsel nüşüm e Strate ik 
aklaşımlar Kurultayı gerçekleşti

ntalya entsel önü üm e tratejik akla ımlar urultayı’na Ba bakan Binalı 
ıldırım  e re e ehircilik Bakanı ehmet zhaseki’nin yanı sıra TO  Ba kanı 
ehmet rgün Turan da katılım gösterdi.

entsel önü üm e 
tratejik akla ımlar 
urultayı’nda konu an 

Ba bakan Binali 
ıldırım  her yıl  

bin konutta deprem dönü ümü 
yapmaları gerekti ini  her yıl  
milyon yapının bu kapsamda ele 
alınması gerekti ini kaydetti. 

ıldırım sözlerine öyle de am etti  
Bizler  depremlerin yıkıcı etkilerini 
e ortaya çıkardı ı acıları ya ayarak 

bilen bir milletimiz.  yılda  
yıkıcı deprem olmu   binden fazla 
insan hayatını kaybetmi . epremin 
ne demek oldu unu ya ayan biri 
de ilim ama  rzincan depremi 
ile büyüyen biriyim. O depremde 
nasıl büyük bir yıkımla kar ı 
kar ıya kalındı ını babaannem e 
anneannemden dinledim. yle ki 
benim babamın halası bir hafta 
sonra sa  salim çıkarıldı tesadüfen. 

rzincan yerle bir oldu. imdiki 
rzincan önceki rzincan de il. 

Tamamen de i tirildi  ehir daha 
kuzeye ta ındı. a lam oldu u 
dü ünülen  Bayburt  ümü hane 
tarafına yeni ehir kuruldu. eprem 
öldürmüyor da depreme hazırlıksız 
olmak öldürüyor. epreme hazır 
olmak için de çok ama çok sıkı 
çalı mamız lazım. aman çok geni  
de il. epremin ne zaman olaca ını 
bilmiyoruz ama mutlaka olacak. 
statistikler bunu gösteriyor.

815 BİN KONUT RAKAMINA 
ULAŞTIK

urultayın ilk oturumunda  
konu an Ba bakanlık Toplu onut 
daresi TO  Ba kanı rgün 

Turan  a lıksız  afetlere kar ı 
riskli  ziksel olarak köhnemi  e 

yapı ömrünü tamamlamı  konut 
stoku  ülkemizin en önemli 
problemlerinden biridir  dedi.

entsel dönü ümün her 
daim gündemde tutulması 
gereken önceliklerden biri 
oldu unu urgulayan Turan  

a lıksız  afetlere kar ı riskli  
ziksel olarak köhnemi  e yapı 

ömrünü tamamlamı  konut 
stoku  ülkemizin en önemli 
problemlerinden biridir. Bu 
konutlar hem içinde ya ayan 
atanda larımızın mal e can 

gü enli ini tehdit etmekte  hem 
de kentlerin sa lıklı geli imine 
engel te kil etmektedir.

tratejik açıdan bakacak 
olursak  sadece riskli yapıların 
yıkılıp  yerine yenilerinin 
yapılması e ziksel ortamın 
iyile tirilmesi yeterli de ildir. 

ürdürülebilir dönü ümü esas 
alan  sosyal adaleti e geli imi  
sosyal bütünle meyi  yerel 
kalkınmayı  tarihi e kültürel 
mirası e do al çe reyi koruyan 
bütünle ik bir yakla ıma 
ihtiyaç ardır. Bu projelerin 
temelinde insan esas olmalıdır. 
Bu yüzden ye il alanı  sosyal 
donatısı olmayan e insanların 

sosyo psikolojik ihtiyaçlarını 
gözetmeyen  gidermeyen projelere 
kentsel dönü üm projesi diyemeyiz  
dememeliyiz  ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜM YAPARKEN 
BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM 
GELİŞTİRİLMELİ

önü ümü yaparken  bozulmu  
olan kentsel mekanın ekonomik  
toplumsal  ziksel e çe resel 
ko ullarını kapsamlı e bütünle ik 
bir yakla ımla iyile tirmeye yönelik 
eylemler geli tirilmelidir  diyen 
Turan  öyle de am etti  zellikle 

 yılından günümüze kadar 
gelen süreçte kentsel dönü ümde 
kullanılan en yaygın müdahale 
biçimi  ‘kentsel yenileme’ ya da 
‘kentsel canlandırmadır. 

on dönemlerde ise kentsel 
yenilemede özellikle tarihi 
merkezlerin iyile tirilmesi  tarihi 
de eri olan sanayi e ticaret 
alanlarının canlandırılması  
küçük e orta büyüklükteki tarihi 
kentlerin korunması kri ön plana 
çıkmaktadır. zellikle kadim 
ehirlere yeni imajlar olu turmaktan 

çok  kentlerin ar olan tarihi e 
kültürel mirasını ön plana çıkaracak 
tasarımlar tercih edilmelidir.
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Beylikdüzü 
artı  za  
değil

on yıllarda planlı geli en kentlerden biri olarak 
talep gören Beylikdüzü  yeni modern projeler 
ile her geçen gün de erlenmeye de am ediyor. 
Bölgede ortalama konut metrekare yatları ise 

.  T ’den ba lıyor.

stanbul’un birçok bölgesine 
göre yeni yerle im 
alanlarından sayılan 
Beylikdüzü  .  ki ilik 
nüfusa sahip. Beylikdüzü  
konumu itibarıyla armara 
Bölgesi’nin atalca ocaeli 
Bölümü’nde atalca 

arımadası üzerinde yer 
alıyor. üneyinde armara 

enizi  do usunda cılar  
batısında Büyükçekmece  
kuzeyinde senyurt ilçeleriyle 
kom u. zaklı ı yüzünden 
sık sık espirilere konu 
olan Beylikdüzü ula ım 

olanaklarının ço almasıyla birlikte 
artık merkezi bir konumda.

ıldız Teknik ni ersitesi  
imarlık akültesi  ehir e Bölge 

lanlama Bölümü’nden oç. r. 
ırma Turgut bölgenin mek nsal 
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geli imini öyle anlatıyor  lçenin 
makroformunun biçimlenmesinde 
dayandı ı co ra  e ikler birinci 
derecede önemli belirleyici olurken  
metropoliten alanının bütünü ile 
kurulmu  olan ula ım ba lantı 
aksları e özellikle de toplu ula ım 
güzergahları bir di er önemli 
belirleyici etken olarak öne çıkıyor. 

üneyde armara enizi’nden  
kuzeyde  arayolu’na kadar 
dayanan  do u batı uzantısında 
Büyükçekmece e üçükçekmece 
gölleri arasında kalan Beylikdüzü  
co ra  açıdan oldukça tanımlı 
sınırlara sahip. 

lçenin kuzeyinden Türkiye’nin 
do usu ile batısını birle tiren 
karayolu ba lantısı    
eski nkara stanbul karayolu  

arayolu geçmekte e yukarıda da 
de inilmi  oldu u gibi Beylikdüzü 

ilçesinin kuzey sınırını olu turuyor. 
erle menin yakla ık olarak  km 

kuzeyinden geçen T ’e rupa 
Transit arayolu  ise adımköy 
e senyurt olmak üzere  adet 

ba lantı yolu ile ula ılabiliniyor.
T  Otoyolu’nun yanı sıra  

co ra  konumu itibarıyla rupa 
e sya’yı birbirine ba layan  

ana arterinin üzerinde yer alıyor 
olması da Beylikdüzü ilçesine 
önemli bir stratejik konum sa lıyor. 
Bu stratejik önemi perçinleyen 
bir ba ka unsur ise güneyindeki 

armara enizi kıyısında önemli 
bir ticaret merkezi olup  dünyanın 
sayılı büyük limanları arasında yer 
alan e konteyner 
yük hareketi .  
milyon T ’yu 
a an  mbarlı 
Ticaret imanı’nın 
bu ilçede 
bulunmasıdır. 
Bütün armara 
Bölgesi e stanbul 

etropoliten 
alanı ba ta 
olmak üzere son 
derece geni  bir 
hinterlanda sahip 
olan e mbarlı 
bulundu u konum itibarıyla 

aradeniz’de yer alan uluslararası 
limanların da kullandı ı bir aktarma 
limanı olarak göre  yapan ülkenin 
en büyük limanı. Bu durum lojistik 
tra i açısından mbarlı’yı öne 
çıkarmakla kalmayıp  lojistik sektör 
e liman i letmecili inin gerektirdi i 

yan tesis e donatı alanlarını da 
konaklama  ticaret  nans sektörü 
b.  yakın çe resine çeken önemli bir 

fonksiyon göre i görüyor.
Toplu ula ım hatları açısından 

da ula ılabilirli i oldukça yüksek 
olan Beylikdüzü  otobüs  minibüs 
hatlarının yanı sıra metrobüs e raylı 
sistemlerle de ba lantılar açısından 
ku etli bir destinasyon.  
yılında Beylikdüzü  ö ütlüçe me 
arasında hizmet ermeye ba layan 
e  saat ula ılabilirli i sa layan 

metrobüs hattı Beylikdüzü ilçesinin 
eri ilebilirli ini etkileyerek 
bölgeye yerle imi tetikleyen 

önemli projelerden birisi.  
arayolu’nun Beylikdüzü  
ö ütlüçe me arasında kalan e  

orta eritte i leyen bu toplu ta ım 
sistemi  ilçeyi ula ım düzleminde 
ku etli bir ba layıcılıkla 
kente entegre etmi tir. tatürk 

a alimanı’na sadece  km 
uzaklıkta bulunan Beylikdüzü’nden 
T ’e  adet ba lantı yolu 

adımköy e senyurt çıkı ları  
ile eri ilebiliyor olması ilçenin 
ula ılabilirli ini artıran faktörler.

Bu durumda ilçe genelinde 
gerçekle en büyüme  yayılma  
yo unla ma hareketlerinin  
sanayinin ardından alt bölgeler 

bazında parça 
parça ilerlemesine 
neden oldu. 

apalı siteler 
eklinde geli en 

konut alanlarının 
belli bölgelerde 
yo unla arak 
artmasına neden 
olan bu yakla ım 
ilçenin stratejik 
geli im e büyüme 
dinamiklerini 
de yönetmekte 
yetersiz kalmı  

ilçenin tüm fonksiyon alanları 
aynı geli im sürecinin sonuçlarını 
ya amak durumunda kalmı tır. 

iderek büyüyen geli en e 
yayılan bir metropoliten alan olarak 
stanbul’un öne çıkan ilçelerinden 

Beylikdüzü. ’li yıllarda küçük 
e müte azı birer köy yerle mesi 

olan nar a ürpınar  ardan 
a aklı  Trakatya akuplu  e 

ar an köylerinin giderek göç 
alması  geli mesi e farklı yönetsel 
statülere ka u ması sonucu bölgenin 
kent içindeki konum e ili kilerinin 
de i mesi e dönü mesi ile bugünkü 
Beylikdüzü ilçesini olu turmu lardır. 

entin batı yakasında yer alan e 
ça da  konut alanlarıyla anılan 
Beylikdüzü ilçesi  bir yanda birinci 
derece deprem ku a ında kalan 
e ’tan uzey nadolu ay 
attı  etkilenen  di er yanda 
armara kıyıları boyunca önemli 

bir tusunami tehdidi altında kalması 

MARMARA 
KIYISINDA YER 

ALAN VE STRATEJİK 
ÖNEMİ OLAN 

AMBARLI LİMAN 
TESİSLERİ’NİN 

BEYLİKDÜZÜ’NÜN 
GELİŞİMİNE KATKISI 

BÜYÜKTÜR.
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nedeniyle do al yapı e riskleri 
ba lamında ciddi tehdit altındadır. 

ncak ilçenin yasa dı ı yapılanma 
adına son derece anslı  korunmu  
bir karakter sergilemesi  bu noktada 
önemli e güçlü bir yön olarak kabul 
edilebilir.  üphesiz ki sınırları 
içinde yer alan  mahallesinin 
niteli i  pro li e geli im süreci 
dolayısıyla zik mek n adına erileri 
birbirinden farklılık göstermektedir. 

ncak Beylikdüzü’nü  stanbul 
etropoliten alanı bütünü içinde 

konut alanları e özellikle de 
planlı konut alanlarıyla öne çıkan 
bir yerle me olarak tanımlamak 
do ru bir tespit olacaktır. eni 
geli en bir ya am bölgesi olarak 
ilçenin mek nsal özellikleri e 
geli imi ele alındı ında da  sosyal e 
teknik donatılar e hizmet sektörü 
özellikle de ticaret fonksiyonlarıyla 
zengin bir altyapıya sahip oldu u 
izlenmektedir. 

Bölgede eski köy yerle melerinin 
çekirdekleriyle ba layan geli imin  
ilçenin armara kıyısında yer alan 
e stratejik önemi olan mbarlı 
iman tesisleriyle de am etti i 

izlenmektedir. ynı dönemi izleyen 
süreçte bölgeye yerle en sanayi e 
küçük sanayi sitelerinin ardından 

’li yılların sonunda ba layan e 
özellikle kooperati er eliyle üretilen 
toplu konut alanlarının bölgede yer 
almaya ba lamasıyla birlikte ilçe 
konut alanı kimli ini kazanmaya 
ba lamı tır. endi donatı alanları 
dolayısıyla sosyal e teknik altyapı 
alanlarıyla birlikte kurgulanan e 
yapıla an bölge giderek önemli bir 
nüfusu çekmeye ba lamı tır. erek 
konut arzına yapılan katkı  gerekse 
planlı e kendi içinde kendine yeten 
bir ya am alanı olarak geli mesi 
kullanıcının tercihini bölgeye 
yönelten faktörler olmu tur. TO  
e T ’ın ba ını çekti i bu 

kooperati e me e toplu konut 
süreci ilçe için önemli bir ehirle me 
hareketini de ate lemi tir. lçe 

 yılında yapılan  ölçekli 
ygulama mar lanı’nn ardından 

 ürpınar   akuplu  
 a aklı imar planlarıyla 

geli imini sürdürmü tür.  

yılında onaylanan anayi Bölgesi 
azım mar lanı ile planlı 

geli me ilkleri belirlenmi tir. 
ncak ilçenin bütüncül bir 

planın yapılması  yılına 
dayanmaktadır. ine bu 
planın ardından onanmı  olan 
Beylikdüzü ygulama mar lanı 
ise  tarihlidir. stanbul’un 
önemli bir konut yerle imi 
olarak üst ölçekli stratejik e 
bütüncül  plan kararlarından alt 
ölçekli uygulama imar planlarına 
e hatta kentsel tasarım e 

uygulama çalı malarına kadar 
gidilmesi gereken analiz  etüt 
e plan çalı maları  üphesiz 

ki bölgenin sa lıklı geli imini 
sürdürülebilir kılacak en önemli 
faktörlerdendir. Beylikdüzü 
çekece i fonksiyon alanları 
e özellikle yakın çe resinde 

gerçekle tirilecek büyük 
projeler ba lamında bütüncül 
e kapsamlı olarak ele alınması 
e de erlendirilmesi gereken 

ilçelerden biridir.
ingat’ın bölge raporuna göre 

Beylikdüzü ilçesinde ortalama 
konut metrekare yatları .  
T  olurken  geri dönü  süresi 

 yıl olarak hesaplanıyor. 
Buna göre   yılı emlak 
endeksi e bölge raporunda 
Beylikdüzü ilçesinde satın alınan 

 metrekarelik bir konutun 
ortalama yatı .  T  ile 

.  T  arasında de i iklik 
gösteriyor.

stanbul’un hızlı gelişen 
yerlerini yatırım fırsatı 
olarak değerlendiren 
yaban ıların da g zdesi 

eylikdüzü’nün bazı 
markalı konut pro elerini 
bir araya getirdik

IŞ MODERN AM ARLI

inpaş iş dünyasına 
kazandırıyor 

inpaş apı’nın yeni pro esi ş odern 
Ambarlı, modern altyapısı ve avanta lı 
lokasyonu ile sanayi kuruluşlarının 
depolama, imalat ve atölye ihtiyacını 
karşılayacak. Ambarlı Limanı’na 
birkaç dakika uzaklıkta bulunan pro e, 
firmaların tüm ihtiyaçlarına çözümler 
sunarken, yükselen yatırım değeriyle de 
kazandırmaya devam ediyor.

ş odern Ambarlı’da yaklaşık  
m ’den .  m ’ye kadar birleştirilebilir 
modüler alanlar bulunuyor.  metreye 
varan tavan yüksekliği ve ,  metre 
aks aralığıyla çalışma alanlarının en 
verimli ve kolay bir şekilde kullanımı 
için alternati er sunuyor. etrekarede 
 ton taşıma kapasitesine sahip pro e, 

yüksek ener i tahsisi, bağımsız ünitelerde 
kişiye özel lo istik alanları, koridorların 
hava ve ışık almasını sağlayan ferah 
avlulara sahip. inpaş ş odern sadece 
Ambarlı Limanı’na değil, E , TE , 
Atatürk avalimanı, . avalimanı gibi 
ulaşım alternati erine yakınlığıyla, ayrıca 

ıraç, kitelli, ilivri, atalca, erkezköy 
gibi üretim üslerine de yakın mesafede 
bulunuyor.

Depo, atölye, lo istik ve imalathane 
ihtiyacını modern bir altyapı ile 
karşılamak isteyen orta ve büyük 
ölçekli sanayi kuruluşları, tekstil, lo istik, 
depolama, mobilya gibi alanlarda faaliyet 
gösteren tüm şirketlere ve sektörlere 
uygun olan ş odern Ambarlı’da yerini 
almak isteyenlere satış sonrası destek de 

inpaş’tan verilecek. inpaş, sadece  
bin TL taksitle kendi iş yerine sahip olma 
fırsatı, şirket bünyesinde  ay faizsiz 
ödeme imk nı ve ister ara ödeme, ister 
aylık ödeme gibi avanta lar sunuyor.
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A A AN PALA E

smanlı ve 
ngiliz mimarisi 
birleşti

eylikdüzü bölgesindeki lüks 
pro elerinden biri olan abacan 

alace, abacan olding tarafından 
hayata geçiriliyor. ro ede toplam 

 adet stüdyo, , ,  
geniş teraslı suit daireler yer alıyor. 

smanlı ve ngiliz mimarisinin görkemi ve 
tarihi dokusunun modern mimari anlayışıyla 
bütünleştiği abacan alace ayrıca  yıldızlı 
otel konseptine sahip. Teslimlerin hemen 
gerçekleştiği, donanımlı A ve buhar 
banyosuyla da konforun yanı sıra sağlıklı 
bir yaşamın da kapılarını aralayan pro ede 
daire fiyatları ise  bin TL’den başlıyor. 

osyal donatıları arasında açık yüzme 
havuzu, çocuk havuzu ve oyun alanları, 
fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk 
hamamı bulunan pro e E  ve metrobüs 
durağına yürüme mesafesinde olmasıyla 
da yatırımcıların dikkatini çekiyor. abacan 

alace pro esinden konut sahibi olmak 
isteyenler, hemen taşınıp ödemeye ise  yıl 
sonra başlayabiliyor.

AKROS ISTAN UL

ölgenin en yüksek 
binası olacak

Akpro e Ertok apı aysel 
ortaklığıyla eylikdüzü, üyükçekmece
Esenyurt kavşağında yükselen Akros 
stanbul,  milyon liralık yatırım 
değerine sahip. iri , diğer ikisi  katlı 

 blok halinde yükselen Akros stanbul, 
toplam  konut ve  ticari üniteden 
oluşuyor.

Lüks bir yaşam pro esi olarak 
düşünülen Akros stanbul’da daire 
büyüklükleri,  ila  metrekare 
arasında değişiyor. , ,  ve  
den oluşan daire seçenekleri modüler 
yapıya sahip olduğu için  ve  
büyüklüğünde daireler elde etmek de 
mümkün.  metreyle bölgenin en 
yüksek binası olarak inşa edilen pro e 
bu özelliği ile adres verirken de büyük 
kolaylık sağlayacak. Akros stanbul’da 
dairelerin satış fiyatları  bin TL’den, 
metrekare birim fiyatları ise .  TL’den 
başlıyor. Teslimlerinin Aralık ’de 
gerçekleştirileceği Akros stanbul, hem 
yatırım hem de oturum amaçlı konut 
sahibi olmak isteyenlere farklı ödeme 
imkanları sağlıyor.

Akros stanbul,  adet cadde 
dükkanına da sahip. arket, eczane gibi 
günlük gereksinmelerin karşılanabileceği 
dükkanların yanı sıra kafe ve restoranlar 
da buluşma mekanları olarak tasarlanmış. 

üyük bir kapalı otoparka sahip pro ede 
ayrıca havuz, fitness, sauna, Türk hamamı 
gibi sosyal donatıları var. Akros stanbul 
Tüyap uar erkezi’ne, TE  ağlantı 

olu’na, hastanelere, okullara, AV ’lere 
ve havaalanına olan yakınlığıyla merkezi 
bir konuma sahip. etrobüse komşu olan 
pro e, planlanan metro durağına da birkaç 
adım mesafede yer alıyor.

VIRA ISTAN UL

eylikdüzü’nde 
geniş daireler

arını bugünden inşa etme vizyonuyla 
yola çıkan ül ro e, eylikdüzü elediyesi 
ile birlikte hayata geçirdiği Vira stanbul’da 
uygun ödeme koşulları sunuyor. Toplam 
.  konut ve  ticari birime ev sahipliği 

yapan Vira stanbul,  bin metrekare alan 
üzerinde inşa ediliyor. Toplam  bloktan 
oluşan Vira stanbul’da,  metrekare 
arasında değişen , ,  ve ’lerden 
oluşan geniş daire seçenekleri mevcut. Vira 
stanbul’da daire fiyatları ise  bin TL’den 
başlıyor. akinlerine hareketli ve geniş sosyal 
imkanlar sunan Vira stanbul’da arazinin  
bin  metrekaresi yani yüzde ’i yeşil 
alanlara ayrılmış durumda. ro ede yer 
alan konutların yüzde ’ı ise ikinci kattan 
itibaren deniz görüyor. ro ede yer alan  
bin metrekarelik alanda spor donatıları yer 
alırken, birçok eğitim kurumuna da yakın 
konumuyla dikkat çekiyor. Vira stanbul, E  
karayoluna  dakika, sahile ise  dakikalık 
mesafede yer alıyor. 

ALYA PENTA

 resti li okulun 
komşusu

Akkuş ayrimenkul’ün 
eylikdüzü’ndeki . pro esi Alya enta, 

teslim için gün sayıyor. eylikdüzü’nde 
Adnan ahveci ulvarı’nda yükselen Alya 

enta pro esi, büyük ve ferah daireleri 
ile geleneksel ailelerin ilgisini çekiyor. 
Özellikle  metrekare büyüklüğündeki 

 dubleks daireler, aile büyükleri ile 
yaşayan ya da yeni evli çocukları ile aynı 
çatı altında ama ayrı yaşam alanlarında 
olmak isteyen aileler tarafından tercih 
ediliyor. eylikdüzü’nde  kilometre 
çapındaki  ayrı nitelikli okula komşuluk 
eden Alya enta, aralarında Amerikan 

ültür ole i, odern Eğitim ole i, 
ğur kulları, Doğa ole i gibi tanınmış 

markaların olduğu okullarda sınavsız 
olarak çocuklarını okutmak isteyenlerin 
bölgedeki yaşam adreslerinden biri 
haline geliyor. ro e, büyüklükleri 

 metrekare arasında değişen  
konuta yer veriyor. ro e en fazla  katlı 
bloklardan oluşuyor. 

Aile büyükleri ile birlikte yaşayan
yaşamak isteyen iki aile birlikte fakat 
ayrı yaşam alanlarını kullanabiliyor. ine 
isterlerse merdiveni kapatmak suretiyle 
bir katı kiraya verebiliyorlar ve bu da 
hane gelirine katkı sağlıyor. ünümüzde 
hükümetimizin  çocuklu aile yapısını 
desteklemesinin de etkisiyle yeniden 
kalabalıklaşmaya başlayan aileler, 
çocukları için ayrı yaşam ve çalışma 
odasını bugünden hazırlamak istiyor. Tüm 
bu faktörler Alya enta’da  dubleks 
dairelerin en fazla ilgi gösterilen daireler 
olmasına neden oluyor

 isan ayında teslime hazırlanan 
Alya enta pro esinde  metrekare 
büyüklüğündeki  dubleks dairelerin 
fiyatı . .  TL’den başlıyor. 
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ANADOLU’NUN 
İLK ÜRK 
BA KEN İ 

Bursa’nın bir ilçesi olan 
znik tarihi  çinileri e 
do asıyla o kadar ön 

plana çıkmı tır ki ço u 
ki i bölgeyi bir ehir 

sanar…

ANADOLU’NUN 
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znik adını 
erdi i gölü  

tarihi e kültürel 
zenginlikleriyle 
her topra ı ayrı 
güzel Türkiye 
co rafyasında 
öne çıkan bir 
ilçe. Tarihin her 
döneminde ilgi 
gören bu yörenin 

yüz ölçümü  km2  toplam 
nüfusu ise . ’dır. Temel 
geçim kayna ı tarım olan znik  
bereketli topraklara sahip e 

armara Bölgesi’nin en önemli 
tarihi e turistik bölgelerinden 
biri. oma  Bizans e rken 
Osmanlı dönemlerine ait çok 
sayıda eseri  tarihsel kent dokusu 
içinde hala ya atmakta.  
yılında Osmanlı egemenli ine giren 
znik  çinicilik ile . yüzyıllar 

arasında en parlak ça ını ya ar. 
ünümüzde hala dünyanın en 

önemli müzelerinde znik çinilerine 
rastlayabilirsiniz. erli sanatkarlar  
znik e itim atölyelerinde çini 

e itimleri ermekte e yeniden 
restore edilen üleyman a a 

edresesi’nde ürettikleri çinileri 
satı a sunmaktadır.

İZNİK’İN TARİHİ
deta bir açık ha a müzesi 

olan znik  antik bir ehirdir. 
znik’in çok eski bir tarihte 

kuruldu u  çe resindeki 
rehistorik buluntulardan e 

yörede bulunan bol miktardaki 
höyüklerden anla ılmaktadır. 
znik  akedonya ralı Büyük 
skender’in kumandanlarından 
ntigonius onophthalmos 

tarafından . . ’da kurulmu . 
Bu ça ın geleneklerine göre  
kurucusu ntigonius nedeniyle de 
‘ ntigonia’ adını almı . akedonya 
imparatoru Büyük skender’in 
mirasçıları  eneral ntigonius e 

eneral ysimakhos  mparatorlu u 
egemenlikleri altına almak için 
birbirleri ile sa a tılar. ysimakhos  

. . ’de ntigonius’u ma lup 
etti e kenti yönetimi altına alarak  
o dönemin geleneklerine göre kente 

se gili karısının adı olan icaia 
adını erdi.

örede egemen olan Bithynia 
ralı ipoites  . . ’da icaia’yı 

ele geçirdi. icaia bir süre Bithynia 
rallı ına ba kentlik de yaptı. dına 

altın sikkeler basıldı e bundan 
böyle tarihte ‘ ltın ehir’ un anı ile 
anıldı. icaia  Bithynia rallı ı le 

oma mparatorlu u arasında uzun 
yıllar de am eden sa a lara sahne 
oldu. onuçta  Bithynia ordusu  

eneral ucullus komutasındaki 
oma ordusuna yenildi e bu 

göl kentine icaea adı erildi. 
ehir . .  yılında otların 

saldırısına u radı. Bunun üzerinde 
omalılar  Bithynia rallı ı 

zamanında ba latılan e . . i 
yılında meydana gelen depremde 
büyük hasar gören surları daha 
güçlü olarak in a ettiler. ehri  ana 
e  tali kapısı bulunan  m 

uzunlu unda bir sur ile çe irdiler.
oma mparatorlu u  . . 

 yılında o u e Batı oma 
mparatorlu u olarak ikiye ayrılınca  
znik sonradan Bizans adını alan 
o u oma mparatorlu u sınırları 

içinde kaldı. icaea Bizanslıların 
elinde büyük imar gördü. ehirde 
kiliseler  su yolları e sarnıçlar 
yapıldı. elçuklu ultanı lpaslan’ın 
Bizans ordularını alazgirt’te 

’de yenmesinden sonra  
elçuklular . yüzyılın sonlarında 

Bizans içlerine kadar yürüdüler. 
utalmı o lu üleyman ah   

tarihinde icaea’yı aldı e  
yılında elçuklu de letinin ba kenti 
yaptı. dını da icaea’nın izi 
anlamında ‘ znik’ olarak de i tirdi. 
Böylece znik bugünkü adına 
ka u arak  nadolu’daki ilk Türk 
ba kenti oldu. .  ki ilik . 

açlı Ordusu  mayısında znik’i 

İZNİK’TE ÜRETİMİ YAPILAN TARIMSAL 
ÜRÜNLER İÇİNDE ZEYTİN, ÇİFTÇİLERİN 
ÖNEMLİ BİR KISMININ GELİR KAYNAĞI 
OLARAK BİRİNCİ SIRAYI ALMAKTADIR
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D  

ku attı. orlu geçen sa a lardan 
sonra Türkler ’nin aziran 
ayında ehri Bizanslılara teslim 
ederek ya malanmasını önlediler.

açlıların znik’i alıp Bizanslılara 
bırakmasıyla bölgede . Bizans 
dönemi ba lamı  oldu. elçuklu 
Türkleri  ehri ancak  yıl kadar 
ellerinde tutabildi. Bizans’ın 
saltanat soyudan gelen Theodoros 

ascaris  znik’e kaçar e burada 
imparatorlu unu ilan eder. znik  
böylece  yıl boyunca ba kenti 

atin i gali altında olan Bizans 
mparatorlu u’nun yönetim merkezi 

olur. Bu dönemde surlarda önemli 
onarımlara giri ildi e surların önüne 
bir ön du ar in a edilerek ehrin 
korunması güçlendirildi. Ba kent 
znik’te Theodoros ascaris’den 

sonra dört imparator tahta çıkar. 
onuncu olan . ichael 

  yılında onstantinopolis’i 
stanbul  yeniden ele geçirerek atin 

mparatorlu u’na son erir. Böylece 
onstantinopolis yeniden Bizans 

imparatorlu u’nun ba kenti olur. 
Osman Bey  zamanında znik’i 

ele geçirmek amacıyla seferler 
düzenler ancak znik ultan Orhan 
Bey  zamanında  
tarihinde fethedilir. Böylece znik 

 yıllık bir aradan sonra yeniden 
Türk idaresine girmi  olur. zellikle 

. urat e andarlılar döneminde 
ehir tepeden tırna a imar edilmi  
e birçok cami  medrese  han  

hamam bu dönemde yapılmı . znik  
stanbul’dan nadolu’ya uzanan 

sefer e ker an yolunun üzerinde 
önemli bir durak e konaklama 
merkezi olmu tur.

znik  Türk kültür hayatında da 
önemli bir yere sahip. zun yıllar 
birçok ulema e airin yeti ti i bir 
kültür merkez olmu . a ın en ünlü 
alimleri znik’teki medreselerde 
ders ermeye ba lamı . Bu yüzden 
de znik’e ‘ lema u ası’ limler 

iyarı  denmi tir.
oma  Bizans  elçuklu e 

Osmanlı uygarlıklarının arkeolojik 
e etnogra  k kalıntıları me cut olan 
znik’te tarihin izleri hala hüküm 

sürüyor. 
aynak  znikdefteri

İ NİK L
1  yılında İznik’e uğrayan Evliya elebi bu güzel göl şehri için şöyle yazar  urası beşinci 
iklimin yaşandığı yerdir. Suyu ve havası çok güzeldir. u gölün çevresinde  tane köy vardır 
ki, bunlar bağlı bahçeli, camili, hamamlı, küçük birer çarşılı mamur köylerdir. u gölün 
suyunda civar ahali çamaşır yıkar. iç sabun sürmedikleri halde yine de bembeyaz olur. 

u gölde 70 çeşit balık bulunur.  İznik Gölü armara’nın en büyük Türkiye’nin ise beşinci 
büyük gölüdür. Tektonik bir tatlı su gölüdür. Teknotik bir çukur içinde oluşan İznik Gölü’nün 
yüzölçümü 310km2, uzunluğu 33 km, genişliği 12 km, çevresi  km’dir. evresi bereketli 
topraklarla dolup taşar. Gölün batısında, Türkiye’nin en geniş piknik alanları bulunur. Günü 
birlik dinlenme alanları dışında çadır turizmine de açıktır. 

N K
K NY N

uhteşem bir doğaya ve zorlu 
trekking parkurlarına sahip olan 
kanyon doğa severlerin her daim 
ilgisini çekiyor. Turizm şirketleri 
bu parkurda doğa yürüyüşleri 
turları düzenlemektedir. anyon, 

ursa’ya 2 kilometre uzaklıktaki 
İznik ilçesinin 17 kilometre 
kuzeydoğusunda yer alıyor.

ELİKLİ

oma döneminden günümüze dek iletildigi 
bilinen bölgedeki taş ocaklarının en 
büyüğüdür. Antik dönem işletmeciliğinin 
izlerini taşır. u ocak, özellikle oma 
döneminde yapılan yedi tapınak, tiyatro, 
forum, Agora, gymnasium gibi anıtsal 
yapılara taş temininde kullanılmıştır.

K L
E İ

ırgızlar Türbesi, enişehir apısı 
yakınlarında yer alır. Tarihi hakkında 
çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır. 
1 . yüzyılda rhan Gazi döneminde 
yapıldığı rivayet edilir. apımı 
sırasında yontma taş ve tuğla 
kullanılmıştır.
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YE İL İİ
İznik’in sembollerinden biri olan eşil amii 

smanlı mimarisinin de ilk örnekleri arasında 
yer alır. andarlı ali İbrahim Paşa tarafından 
yaptırılan caminin tarihi 137  yılına kadar uzanır. 
ami inşasına 137  yılında andarlı alil İbrahim 

Paşa ile başlanmış, ölümü üzerine 13 2 yılında ise 
oğlu andarlı Ali Paşa tarafından tamamlanmıştır. 
apının minaresi incelendiğinde Selçuklu 

mimarisinin etkilerine rastlanmaktadır. ölgenin 
önemli tarihi duraklarından sayılan eşil amii 
ismini ise yeşili çinili ve tuğlalı mimarisinden alır.

İ NİK K LE İ
İznik alesi’nin tarihi Ö. 2 ’li yıllara kadar dayandığı 
bilinmektedir. Üç ana kapısı olan kalenin uzunluğu  bin 70 
metredir ve yüksekliği yaklaşık olarak 10-13 metredir. alenin 
en dikkat özelliği İstanbul ve Lefke apılarında bulunan .Ö. 
3. yüzyıla ait olduğu ileri sürüle, bir savaşın tasvir edildiği 
kabartmalardır. 

üyük Selçuklular’dan 
smanlı’ya smanlı’dan 

günümüze gelen sanat

IZNIK E YOLUNUZ 
D ŞERSE
 ini arşılarını ziyaret 

etmeyi unutmayın.
 Lefke, enişehir ve 

stanbul kapılarını görün.
 ayraklı dede denilen 

tepeden znik’i kuşbakışı 
izleyin.

 ek çok önemli eseri 
bünyesinde barındıran 
znik üze’sini ziyaret 
edin.

 znik ölü’ne karşı lezzetli 
balıklar yiyin.

 oma Tiyatrolarını görün.
 Tek bir çivi kullanılmadan 

sadece ağaçtan inşa 
edilmiş Elmalı Ağaç 

amii’ne gidin.

Dünyaca ünlü 
znik Çinileri

Çini; Osmanlı döneminde  
sanatın en yüksek mertebesine 
eri mi  bir ürün olmu tur. 

amurunda yüksek oranda  ku ars 
bulunur. ininin özelli i olan 
sertlik  sa lamlık  renklerin canlılı ı  
parlaklı ı e derinli i  ku arsın 
yo unlu u ile sa lanmı tır. sırlara 
meydan okuyan çinilerin renklerinin 
e sır’ın bozulmamasının nedeni 

ku ars’tır. znik’te . üzyılda 
ortaya çıkarılan bu teknik son derece 
zor bir üretim eklidir.

ünya sanat tarihi içinde çok 
önemli bir yeri olan Türk çini e 
seramik sanatının geçmi i . e . 
yüzyıllara  ygurlara kadar uzanır. 

nadolu elçukluları  Büyük 
elçuklular’dan kalan bu mirası  
nadolu’nun kültürel geçmi iyle 

birle tirerek ba arılı bir senteze 
ula mı tır.

znik ini anatı’nın ana 
hatlarının olu maya ba ladı ı  

nadolu elçukluları dönemindeki 
ilk en önemli teknik geli me  sırlı 
tu la tekni i e düz renkli çinilerdir. 
Bu dönemin renkleri ruze  kobalt 
ma i  patlıcan moru e siyahtır. özü 
edilen bu tekniklerin dı ında  si il 
mimaride e saraylarda kullanılan 
farklı tekniklerle de kar ıla ılır. 
Bunlar minai  sıraltı tekni i e 
lüster tekni idir. inai tekni inin 
en yetkin örneklerine   onya 

laadin arayı’nda rastlanır. inai 
tekni inde üretilen bu çiniler  
mor  ma i  ruze  ye il  kırmızı  
kah erengi e siyahtır. Bu teknikte 
boyaların bir kısmı sıraltına i lenir  
bir kısmı ise sırüstüne i lendikten 
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Özellikle İznik Gölü’nün kıyısında bulunan yerleşim yerlerinde 
zengin bir balık kültürü var… Eski evlerde oturan yöre halkının kendi 
ekmeklerini pişirdikleri ev fırınları ise hala duruyor.

znik’in yemek kültürüsonra ikinci kez fırınlanır. Bu 
teknikte tema  saray hayatını 
anlatan minyatürlerdir.

yrıca nadolu 
elçukluları’nda kare  altıgen e 

üçgenlerden olu an düz e yaldızlı 
çiniler de du ar süslemelerinde 
kullanılmı tır.

nadolu elçukluları’nın parlak 
dönemi  Osmanlılar önemi’nde 
sarayın büyük deste i ile geli ir. Bu 
geli im farklı tekniklerin  renk e 
desenlerin olu masına yol açmı tır. 

. yüzyıl sonu ile . yüzyıl ba ı 
Osmanlı çini sanatı açısından 
yeni bir dönemin ba langıcı 
olarak kabul edilir. Bu dönemde 
geli tirilen ilk teknik ma i beyaz 
tekniktir. . yüzyıl ortalarına 
kadar süren bu tekni in en belirgin 
özelli i sert e beyaz  hamurdan 
üretilmesidir. a i beyaz tekni in 
desenlerinde yo un olarak . 
yüzyıl ing porselenlerinin etkisi 
görülmektedir. Osmanlı saray 
nakka larının elinden çıkan 
desenler  znik atölyelerinde 
uygulanır e pi irilir. Bu dönemde 
karo üretimi  e ani üretiminin 
gerisinde kalmı tır. retilen 
karolarda ise altıgen form ön 
plana çıkmaktadır. Bu çinilere 
stanbul Topkapı arayı’nda 

rastlanmaktadır. .yüzyıl 
ortalarına kadar yanlı lıkla am i i 
olarak adlandırılan e aniler yine 
znik’te üretilmi tir. içek a ırlıklı 

bu üslupta  kobalt ma i  ruze 
yanında patlıcan moru  kimyon 
ye ili kullanılmı tır. Bu üslupta 
du ar karosu birkaç yapının 
dı ında kullanılmamı tır.

.yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren çiniler kırmızı sıraltı 
tekni i ile üretilmi tir. Bu 
teknikle üretilen çinilerin üretim 
yeri yine znik’tir. Osmanlı 
mparatorlu u’nun en parlak 

dönemi olan anuni önemi’nde 
üretilen bu çiniler artık tam 
anlamıyla mimaride kullanılmaya 
ba lanmı tır. imarba ı olan 

inan’ın zamanın en görkemli 
yapılarında çini kullanmayı tercih 
etmesiyle ilgili olarak  karo üretimi 
e ani üretiminin önüne geçmi tir. 

aynak  zn k.com

P  E  Akşamdan ev hamuru hazırlanır, sabah 
bir miktar patates haşlanır, kabukları soyularak rendelenir. nun içine 
akşamdan mayalanmış maya ve rendelenmiş patates, ılık su ile hamur 
yapılır, kabartılmaya bırakılır. amur kabartıldıktan sonra ekmek 

tahtalarına konarak bekletilir, iyice ısınmış fırında üzerine susam serpilerek pişirilir.

S  P  D  Önce sazan balığı yüzülerek temizlenir. Sadece kuyruk ve 
kafası kesilir. üyük bir tavada bol zeytin yağı ile kızartılır. Pirinç yıkanıp ha f kaynatılır. Pirinç, 
maydanoz, karabiber, nane, yeşil ile soğan karıştırılır ve balığın içine doldurulur. elli miktarda su 
konur, üzeri yufka ekmeği ile kapatılır ve fırına verilir. 1 -20 dakika kadar suyu çekilinceye kadar 
pişirilir. 

P  Y  ayın balığı hariç herhangi bir balıktan yapılabilir. omates, yeşil biber, 
tuz, toz biber, soğan kullanılır. alıklar temizlenip zeytinyağın ile kızartıldıktan sonra başka bir 
tepsiye dizilir. Sos şeklinde hazırlanan malzeme balıkların üzerine yayılır, yeterli miktarda su ilave 
edilir. 20 dakika pişirilir ve yeşil salata ile servis yapılır.

 K  Tatlı su kefali, sazan, akbalık türlerinden yapılır. uyruk kısmına kadar balık 
sırtından yarılır, içi temizlenir. akat havyar ve sütü bırakılır. Ateşte ızgara arasına sıkıştırılarak 
pişirilir. Zeytinyağı ile yağlanır 
ters çevrilerek yeniden pişirilir. u 
esnada kendi kendine balık yarılır, 
yağlı taraf ateşte yine pişirilir, balık 
kızarır, servise hazır olur. Limon 
dökülebilir.

 K  
Sazan, yayın, ördek ve ilik 
balığından yapılır. alıklar 
temizlenir. omates, yeşil biber, 
soğan, tuz, toz biberden bir 
karışım yapılır. alıklar tepsiye 
dizilir, hazırlanan bu malzeme 
balık üzerine yayılır, bol zeytinyağı 
dökülür, az su ilave edilir ve ateşte pişirilir. aynamaya başladığı zaman biraz salça konur, 20 
dakika pişirilir, salata ile servis yapılır.

 Ç  Sazan balığı veya kırlangıç balığından yapılır. alık temizlenir bütün 
olarak tencereye konur, yeterli kadar su konduktan sonra bir limon, bir baş soğan ve bir 
demet maydanoz suya ilave edilir. ir süre kaynatılır. Su süzülür, balıklar soğumaya terk edilir. 

oğranan soğanlar ile bir miktar yağı ile tencerede kavrulur, salça konur, soğuk su ilave edilerek 
kaynamaya bırakılır. uşbaşı şeklinde kesilen balıklar kılçıklarından temizlenir kaynayan suyun 
içine atılır. uru nane, maydanoz konur. 20 dakika piştikten sonra servise hazırdır.

M  amur yufka şeklinde açılır, dört köşesi kesilir. are şeklindeki hamur beş parçaya 
ayrılarak örülür, şekil verilir. Sonrasında ise yağda kızartılır, hazırlanan matın şekerli suyun içine 
atılır. Sonra çıkartılır, dinlenmesi için başka bir tepsiye konur ve soğuduktan sonra servis edilir.

M  Tencereye belirli ölçüde su konur, içine biraz tereyağ katılır. Su ılınmaya 
başladığında serpiştirilerek içine un katılır ve hamur haline gelinceye kadar pişirilir. Pişen hamur 
tepsiye yayılır ve kaşıkla üzerine bastırılarak küçük izler yapılır, bu hamurun üzerine kızdırılmış 
yağ dökülür. aha sonra isteğe göre şeker, pekmez, ekşimik, rendelenmiş peynir dökülür. 
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A R A L I K  E  C A K  A L A R I N A  K A I L A B İ L E C E İ N İ Z  E K İ N L İ K L E R

EMLAK 
KONUT

NI ER DEN INSAN 
MANZARALARI

eryüzü Doktoru Elif Tanır’ın 
gözünden i er’den nsan 

anzaraları sergisi,  Aralık 
umartesi günü, Dr. adir Topbaş 
ültür ve anat erkezi’nde 

ziyarete açıldı. 
Esenler elediyesi ile nsan ak 
ve ürriyetleri nsani ardım 
Vakfı  sponsorluğunda 
hazırlanan Elif Tanır’ın kişisel 
fotoğraf sergisi i er’den nsan 

anzaraları’nda atı Afrika 
ülkesi i er’den yaşam kesitleri 
yer alıyor. ergi, i er Tessaou 
bölgesinin kırsal kesimlerinde 
yapılan sağlık hizmetleri sırasında 
çekilen fotoğra ardan oluşuyor. 
Dr. adir Topbaş ültür ve anat 

erkezi’nde açılan sergi,  Aralık 
tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
T    Aralık 
Y  Dr. adir Topbaş ültür ve 

anat erkezi stanbul

YETIŞKIN E ITIMLERI
abancı niversitesi akıp 
abancı üzesi, ’nin 

son yetişkin eğitiminde 
smanlı iniciliğinin 

Öyküsü’nü ele alıyor. 
smanlı döneminin 

çini ve seramik 
sanatına odaklanan 
program, znik ini 

ırınları azısı’nın 
başkanlığını yürüten, 
stanbul niversitesi 
akademisyenlerinden 

rd. Doç. Dr. elgin 
Demirsar Arlı’nın anlatımıyla 
gerçekleştirilecek. öklü 
geçmişe sahip smanlı çini 
sanatının öyküsünün, arkeolo ik kazılarda 
ortaya çıkan buluntularla destekleneceği 
dersler,  asım erşembe gününden itibaren  hafta 
boyunca düzenlenecek.
T   asım  Aralık  
Y  akıp abancı üzesi stanbul

ZAMAN MAKINESI  
ALE ANDER RA AM ELL
Altan Tezel’in yazıp yönettiği çocuk tiyatro oyunu 

aman akinesi Ale ander raham ell’ Dora 
ahne’de hayata geçiriliyor.
kul pro e ödevleri için aman akinesi’ 

tasarlayan iki arkadaşi babaannenin bilmeden 
yardım etmesiyle kendilerini, tam da telefonu 
icat ettiği sırada raham ell’in laboratuvarında 
bulurlar ve onun icadına şahit olurlar. ell ve 
yardımcısını da alarak günümüze geri dönerler. 

endilerini birdenbire  yılından çıkıp, bugünde 
bulan ell ve yardımcısının yaşadığı şaşkınlıktan 
kaynaklanan durum komedisi, eğlenceli anlar 
yaşatırken, aynı zamanda çocukların bilim tarihini 
öğrenmelerine de yardımcı oluyor.
T   Aralık  
Y  Tiyatro stanbul

SELAMI ŞA IN 
KONSERI
Türk müziğinin usta 
isimlerinden elami 

ahin, herkesin ezbere 
bildiği eserlerinin yer 
aldığı repertuvarı ile  
Aralık arşamba akşamı 

 erformance all 
Ataşehir ahnesi’nde 
konser verecek. eğenilen 
yorumu ve sahne ener isi 
ile hayranlarının karşısına 
çıkacak duayen isim, 
geçmişten günümüze 
sevilen birçok şarkısını 
seslendirecek.
T   Aralık 
Y   erformance all 
Ataşehir stanbul

DER I EYE ANI
üper Lig’in . aftası  büyüklerden Trabzonspor 

ve enerbahçe karşı karşıya geliyor. Trabzonspor’un 
ev sahipliğinde gerçekleşecek maç için ezeli rakipler 
kıyasıya bir mücadele sergileyecekler.
T   cak 
Y  enol üneş por ompleksi Trabzon



a  ir lt r ar anı

ari te ralı
 17 2 ozart dünyaya gözlerini kapadı. 
 1 77 eclisi ebusan, tarihte ilk kez toplandı.
 1 3 aliç soğuk hava nedeniyle dondu.  
 1 01 İlk kez obel ödülleri verilmeye başladı. 
 1 1  ısır İngiliz egemenliği altına girdi. 
 1 3  Türk kadını siyasal haklarını kazandı.
 1 2 akimler ve Savcılar üksek urulu 

kuruldu.
 1 7  İspanya 0 yıl süren diktatörlük 

re iminden sonra demokrasiye geçti.
 1 71 Pakistan- indistan Savaşı başladı. 

T arihimize baktı ımız 
zaman genel olarak 
kiliseden camiye 
döndürülmü  eserlerle 

kar ıla ırız. araköy’deki rap 
Camii bu durumu tam tersinden 
ya amı  bir yapı. ayli karı ık e 
zengin bir tarihten günümüze kalan 

rap amii  araköy’ün ke meke i 
içinde ı ıltısından ödün ermeyerek 
zamana direnir. Tak imler çok 
eskiyi   senesini gösterdi i 
zamanlarda  me i kumandanı 

esleme Bin bdülmelik  Bizansı 
yani stanbul’u ku atır. akla ık bir 
yıl süren bu ku atma sonucunda 

alata bölgesi me iler tarafından 
zaptedilir. O sıralarda Bizans 
mparatorlu u’nun ba ında eon 
ardır. ki de let adamı arasında bir 

anla ma yapılır e buraya bir camii 
yapılmasına karar erilir. me i 
ordusu yakla ık  yıl stanbul’da 
ikamet eder  burada geçirdikleri 
akit süresince ibadetlerini de bu 

camide yaparlar. am’da çıkan iç 
sa a  sonucunda rap Ordusu geri 
döner  bunun üzerine Bizans tekrar 

harekete geçer e bölgeyi yeniden 
ele geçirir. Bundan sonra da rap 

amii’nin kilise olarak kullanılma 
süreci ba lamı  olur. ira ominiken 

apaz e ahipleri ibadethaneyi 
bir Katolik kilisesi olarak yeniden 
tanzim ettiler. stanbul’da ya ayan 

ene izliler buraya an aolo ilisesi 
adını erdiler. ünümüzde minare 
olarak kullanılan bölüm aslında 
o yıllarda in a edilmi  olan çan 
kulesidir. an aolo iliesi uzunca 
bir süre bu adla anılan bir ibadethane 
olarak hizmet erdi. Ta ki stanbul’un 
fethine kadar. etihle birlikte kilise 
tekrar camiye çe rilmi . inber e 
mihrap eklenilen yapı tepeden tırna a 
elden geçirilmi  tekrar rap amii 
adını almı . rap amii tarihindeki 
en büyük de i imi ise  yılında 
çıkan zapkapı yangınından sonra 
görmü tür. Bu faciada büyük hasar 
gören camii . ahmud’un annesi 

aliha ultan tarafından neredeyse sil 
ba tan yaptırılmı .Tadilat sırasında 
a lu yeniden elden geçirilmi  e 
adır anlar yaptırılarak daha görkemli 

bir hal almı tır.

ALTI 
ÇIZILMESI 

EREKEN 
IR MIMARI

Arap amii’ni 
stanbul’daki camilerden 
farklı kılan en önemli şey hiç 
kuşkusuz mimarisidir. esela 
dikdörtgen şeklinde olması en 
önemli farklılıklarından birisidir. 

 merdivenle çıkılan dikdörtgen 
minare de dikkatlerden kaçmayacak 
bir ayrıntıdır. ami  adet farklı 
pencereyle aydınlatılır.  

Tarih İ İ
am  Özbudak
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araköy’de bulunan rap amii pek çok kültüre e duaya e  sahipli i yapmı  
bir ibadethane. Bizans’ın dokunu larından Osmanlı’nın izlerine bir 
sürü ey hissedeceksiniz buradayken. 

stanbul’daki camilerden 
farklı kılan en önemli şey hiç 

bir ibadethane. Bizans’ın dokunu larından Osmanlı’nın izlerine bir 
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Haber NE L İ N L E

atırlayalım

erli Malı 
aftası
 ralık tarihleri arasında 

Türkiye’de kutlanan erli alı 
aftası  . ünya a a ı sonrası 

olu an ekonomik sıkıntının ardından 
yabancı ülkelere para akı ının 
önünün kesilmesi e toplumsal tutum 
bilincinin yükselmesi için ortaya 
çıkarılmı  bir gündür.

ner i 
Tasarrufu 

aftası
nerjinin bilinçli 

kullanılmasının sa lanması 
amacıyla ülkemizde her yıl 

 Ocak tarihleri arasında 
nerji Tasarrufu aftası 

kutlanmaktadır. 
Temmuz ’de  ülkeden 

’inin imza attı ı aris 
nla ması’ndan sonra iklim 

de i ikli iyle mücadele planları 
hız kazandı. e letler  çe reye 

duyarlı da ranı ları te ik etmek 
amacıyla ergi politikalarını 

yeniden düzenliyor.

A R A L I K  V E  O C A K  A Y L A R I N D A    Ö N E  Ç I K A N  G Ü N L E R

Çalışan 
azete iler 

Günü
alı an gazeteciler günü  

gazetecileri onurlandırmak 
için ’den beri  Ocak 
günü düzenlenen Türkiye’ye 
özgü bir gündür. Bu esile 
ile tüm gazetecilerin 

azeteciler ünü’nü 
kutlarız.
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Haber K İ İ

ılın il  
f arları 

a ılarını 
a ıyor

obilyadan  kitaba  gıdadan tekstile 
kadar birçok sektöre can suyu katan 
fuarlar ’de ziyaretçileriyle 
bulu acak.

I  EDDIN  AS ION IZMIR
zmir üyükşehir elediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 
luslararası elinlik, Damatlık ve Abiye iyim uarı . Defa 

ziyaretçileriyle buluşacak. zfaş zmir uarcılık organizasyonuyla 
gerçekleşen fuar düğün günü yaklaşan adaylara da binlerce çeşidi 
bir arada görme şansı sunuyor. 

 O  I

ÇUKUROVA  KITAP UARI
T A  Adana uarcılık A. . tarafından, Türkiye ayıncılar 

irliği işbirliğinde, ufaş ukurova uarcılık A. ., Adana 
Valiliği ve Adana üyükşehir elediyesi’nin desteği ile  
yıldır Adana’da düzenlenen ukurova itap uarı bölgenin 
en önemli kültürel etkinliklerinden de biri. u yıl  cak 

 tarihlerinde düzenlenecek olan fuar, binlerce yayını 
kitapseverlerle buluşturacak. evilen yazarlarla tanışma şansı 
da sunan fuarda, şiir dinletileri, atölyeler gibi etkinlikler de 
bulunuyor.

 O  T YAP A  U    K  
M

AP OOD
. ıda, ıda Teknolo ileri ve Ambala  uarı apfood, uzun 

yıllardır aziantep anayi dası işbirliği ile düzenleniyor. 
aziantep, rtadoğu, alkan lkeleri ve Türk umhuriyetleri’ne 

yakınlığı ve pekyolu üzerinde olması nedeniyle Türkiye gıda 
ihracatında en üst sıralarda yer alıyor. apfood da bu ihracata 
önemli katkılar sağlıyor. ektörün ve tüketicilerin teknolo ideki 
gelişmeleri ve yenilikleri görmesine olanak sağlayan fuar, aptarım 

uarı ile eş zamanlı olarak düzenleniyor.
 O   O M

 ULUSLARARASI ISTAN UL 
MO ILYA UARI

ED  obilya Dernekleri ederasyonu işbirliğinde 
E ’in desteği ve stanbul uarcılık organizasyonuyla 

hayata geçirilen luslararası stanbul obilya uarı bu yıl 
. kez yapılıyor. Türkiye’nin en büyük ve tek uluslararası 

mobilya fuarı olan  . luslararası stanbul 
obilya uarı,  E  eşilköy’de  cak gününe 

kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
   O  NR E PO Y
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Dekorasyon

ebekler masalların 
içinde yaşaya ak

eni yıl 
kampanyası

Beyazın masumiyetiyle  
bebeklere huzur içinde 
uyuyabilecekleri bir 
ortam sa layan bebek 
odaları masallardan 
fırlamı  bir görünümle 
yenilendi.

eni yılda dekoratif 
yastıklar  mumluklar  
amdanlar gibi çe itli 

aksesuar ürünlerinde 
kırmızı renk öne çıkıyor.B

ebekleri için konforu 
e gü enli i bir arada 

tercih eden ebe eynler  
kolay depolama alanına 
sahip elena Baby 

serisi ile ufak alanlarda dahi büyük 
rahatlık ya ıyor. arklı ya lara 
e ya am tarzlarına hitap eden 

ürünleriyle ilek  miniklerin geceleri 
mı ıl mı ıl uyumaları için  ürünler 
geli tirmeye de am ediyor.

 lasik tarz baskılı tasarımı  
beyaz eskitme görünümle 
taçlandıran elena Baby serisi  
anne adaylarını bebeklerini huzur 
içinde uyutabilecekleri bir ortamla 
bulu turuyor. Bebeklerin e yalarını 
daha kolay düzenlemeye yardımcı 
olan bebek odaları  çekmecelerin 
içerisinde bulunan bölümleriyle de 
bebeklerin e yalarını daha kolay 
saklanmasına olanak eriyor.

 kapılı dolabında kullanılan 
porselen kulplarla elena Baby  
ayrıntıya önem eren ailelerin tercihi 
olurken  dolap kapaklarındaki fren 
sistemi sayesinde de miniklerin 
sessiz bir ortamda uyumasını 
sa lıyor. ygun yatla da göz 
dolduran elena Baby ile ilek  
bebeklerin gü enliklerini aileleri 
kadar dü ündü ünü bir kez daha 
kanıtlıyor e du ara sabitleme 
aparatıyla miniklerin oda içinde 
rahatça dola masına olanak tanıyor. 

Y eni yılda e lerini 
yenilemek isteyenler için 
Buka ofa tüm mobilya 

ürünlerinde yüzde  indirim e 
ikinci kılıfta yüzde  indirim 
sa lıyor. eni yılın kendine 
özgü rengi kırmızı en çok tercih 
edilen renkler arasında. Buka 

ofa’nın be enilen modelleri 
arasında yer alan un o er  
yeni yıl dekorasyonu için 
yeni yüzüyle kullanıcıların 
be enisine sunuldu. Buka ofa 
ma azalarında yerini alan 
kırmızı renkli un o er ye il 
e beyaz ile kombinlenerek 

yeni yıl co kusuna ortak 
oluyor. eni yılın azgeçilmez 
renkleri arasında yer alan 
kırmızı  ye il  gümü  e altın 
renkli mumluklarını sofralarını 
renklendirmek isteyenlerin 
be enisine sunuyor. ralık ayı 
boyunca boyunca yüzde  
indirimli olarak satı a sunulan 
mumluklar farklı desenleriyle 
ık bir hediye alternati  oluyor. 

Buka ofa’nın kırmızı e ye il 
tonlarındaki yastıkları ise hem 
e lere sıcak bir ha a katıyor hem 
de yeni yılda ideal bir hediye 
oluyor.



97E M L A K  K O N U T
A R A L I K  2 0 1 7

Duvar 
panellerine 
yenilik geldi

ekora all du ar panelleri 
üç boyutlu desenleri e 
do al görünümleriyle dekore 
edildikleri mekanlara farklı 
bir estetik katıyor.

D
ekora all  iç 
mimarlara  
dekoratörlere e 
dekorasyonda 
farklılık arayan 

kullanıcılara yönelik du ar panelleri 
hazırladı. ekora all du ar 
panelleri  üç boyutlu yapısı e 
do al ta tu la desenlerini yansıtan 
tasarımı ile dekore edildikleri ya am 
alanlarına bir derinlik katıyor.

HEM DEKORATİF HEM 
FONKSİYONEL

ekora all du ar panelleri  
esnek olmaları nedeniyle kı rımlı 
alanlara rahat uygulanabiliyor  
kolay kesilip eklenmesi sayesinde 
projelerine do al ta  eya 
tu la deseni uygulamak isteyip 
uygulayamayan ya da in aat e boya 
kirlili i ile u ra mak istemeyen 
tüketicilere ideal bir seçenek 
sunuyor. üksek ısı e ses yalıtımı 
da sa layan du ar panelleri  aynı 
zamanda fonksiyonel bir ürün olarak 
öne çıkıyor. snek bir ürün olması 
nedeniyle çarpmadan kaynaklanan 
yaralanmaların da önüne geçen 
ürün  çocuk odaları  oyun alanları 

e kre ler için sa lıklı bir alternatif 
sunuyor. ekoro all du ar 
panelleri ses e ısı yalıtımı i le inin 
yanı sıra su geçirmiyor  zamanla 
yapı kanlı ını e izolasyon özelli ini 
kaybetmiyor  koku yapmıyor  kolay 
temizleniyor  antibakteriyel özelli e 
sahip bulunuyor  toksik madde 

içermiyor e darbeyi yüzde  
absorbe ediyor. ekora all  oturma 
odası  çocuk odası  mutfak e salon 
gibi ya am alanlarının yanı sıra o s  
spor salonu  kre  teras  ma aza  
fuar standı  hastane  i  yeri  kı  
bahçesi iç mekan tasarımlarında da 
uygulanabiliyor. 

Sı ak bir kış için
eyik e kırmızı temalı ne resim takımları e 

battaniyeler ile yeni yılı sıcacık kar ılayın.

Özdilek  kırmızı  beyaz 
e kah e tonlarının 

bolca kullanıldı ı yeni 
yıl temalı ne resim takımları 
e battaniyeleri satı a sundu. 
eyikli battaniyeler  tasarımında 

kah e tonlarını e yeni yılın 
rengi kırmızıyı üzerinde 

ta ıyan ne resim takımları  
ki isel detaylara önem eren 
tasarımlarıyla kullanıcısının 
be enisini kazanıyor. arka 
aynı zamanda se diklerinize 
arma an edece iniz sürprizler 
için de  yüzlerce hediye alternati  
sunuyor.
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Dekorasyon

2018 mobilya trendleri
ekorasyon dünyasında  yılında öne çıkacak tasarımlar belirlendi. 

’de tüketicilerin 
tasarıma dahil 
olabildi i 
ki iselle tirilmi  
ürünlerin  fonksiyonel 
e modüler tasarımların 

daha fazla ön plana çıkaca ını 
söyleyen Buka ofa Tasarım e 

roje irektörü ans töger  
maksimalizmi minimalizimle 
bulu turan mobilyaların tüketicileri 

bekledi ini belirtiyor. ekorasyon 
dünyası her geçen yıl daha da 
geli irken yepyeni tarzlar e kirlerle 
ilerlemeye de am ediyor. e i en 
hayatlara e ihtiyaçlara ce ap 
erebilen modüler mobilyalarıyla ön 

plana çıkan Buka ofa’ nın  Tasarım 
e roje irektörü ans töger  

 yılında ön plana çıkacak 
dekorasyon trendleri hakkındaki 
bilgiler payla tı. nümüzdeki yılın 

trendlerindeki anahtar urgunun 
maksimalizmin minimalizimle 
bulu ması oldu unu söyleyen 

töger  birkaç yıldır de am eden 
endüstiriyel dekorasyon akımının bu 
yeni tarza dönü meye ba layaca ını 
belirtiyor. ans töger   
tasarımlarımız çizgileriyle 
minimalizme yakla ıp sadele irken  
ölçülerindeki büyümeyle 
maksimalizmle bulu uyor dedi. 

Araba yataklar
 SEZ  LA  E   İ STE İ İ  ATA  

ELLE İ İ  A A  A A A ATA LA  GEL İ .

ebek, çocuk ve genç odası kategorisindeki tematik ürünleriyle 
ailelerin ve çocukların beğenisini kazanan ilek, genç odası 
takımlarından bebek odalarına, araba yataklardan tamamlayıcı 
ürünlere kadar  çocukların ve bebeklerin odalarında ihtiyaç duyulan 
birçok ürünü kullanıcılarının beğenisine sunuyor.
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Nefes alan mekanlar 
için masif parkeler
ZE İ E  E  ATA ,  İ L ALA  İ T İ A  TA A 

A A  PA E  E A LA A L  AZA .

Tamamen doğal malzemeden üretilen son derece dayanıklı ova ood 
masif parkeler şıklığın yanı sıra nefes alıp verebilen mekanlar 
oluşturuyor. aşayan bir malzeme olan masif parkeler doğal, uzun 
ömürlü ve kaliteli bir kullanım vaat ederken, mekanlara ahşabın 
sıcaklığı ile estetik değer katıyor. ova ood  uyguladığı kalite kontrol 
yöntemleri sayesinde doğru nem oranını yakalayarak, yıllar boyu 
sizinle yaşayabilecek masif parke koleksiyonu sunuyor.

Klasik tasarıma 
çağdaş bir 
yorum

İ  E İ  E  Ö E L İ  A  LA  ATA  
ALA A AL  LA  Ö  

PLA A .

alın çizgilerin dikkat çektiği Aprilla atak dası, 
ruhunda taşıdığı ener i ile yaşam alanlarına farklı 
bir atmosfer getiriyor. Ahşabın naturel dokusunun 
gerçeğe en yakın haliyle ortaya çıktığı yatak 
odaları kullandığı beyaz tonlar ile başarılı bir 
kompozisyon oluşturuyor.

Mutfaklarda kdeniz renkleri
E L İ T A LA , A E İZ ÖLGESİ’ İ  E LE İ İ E S  T A LA A TA .

utfak sektöründeki 0 yıllık birikimi ile İtalyan tasarımını, kalitesini ve estetiğini bir araya getirerek 
Türkiye’de Eczacıbaşı güvencesiyle tüketicilere sunuluyor. ullandığı materyaller ve renk uyumları ile 
mutfaklara başka bir atmosfer katan erloni mutfaklar, yüzde yüz İtalyan konsepti ve tasarım anlayışıyla 
dizayn edilmesinin yanı sıra çevreye de duyarlı olarak üretiliyor. 

oğal taş 
koleksiyonuna 
yeni ürünler 
eklendi

T A LA A ALL

imari ve tasarım amaçlı yenilikçi yüzey üretimi 
rmalarından osentino’nun, doğal taşlardan 

ilham alarak tasarladığı, iyi teknik özelliklere ve 
hoş tasarıma sahip atural koleksiyonuna yeni 
üyeler katıldı. Parlak ve mat yüzeyleriyle mimarlar 
ve tasarımcılar için farklı seçenekler vadeden 
ultrakompakt taş ekton’un atural koleksiyonuna 
çarpıcı renklere sahip pera ve atura eklendi.

zalı ı banyolar
E İ  ES İ L  A  İ L ALA A İ İ  
İ ZG İ LE  İ AT  E İ .

reavit, Angel’ı tasarlarken altının en modern hali rose 
gold’u, beyaz ile kombinleyerek yeni nesil banyolara 
ikonik bir dokunuş yapmayı hede emiş. reavit, Angel 
banyo mobilyasının gözalıcı çizgisini, mm incelikteki 
tezgah üstü lavabosu LT A’yı tasarıma entegre 
ederek tamamlamış. Angel’ın bir diğer dikkat çeken 

özelliği ise, tezgah bölümünde, tamamen yerinden çıkarak kolayca temizlenen krom kaplama 
tepsisinin olması. Angel, aynı zamanda dokunmatik led aynası ile kolaylık sağlarken, alt modül 
ve boy dolabının sunduğu geniş hacimli saklama çözümüyle, şıklık ve fonksiyonelliği bir arada 
arayanlara hitap ediyor.
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Çocuk İ K L İ

ırı or y  e eveyn
ol alı ı, ol a alı ı

orumacılı ın dozunu kaçırmak  çocu a iyilik yaptı ını dü ünürken  onun gelecekte 
özgü en sorunu ya ayan  hassas e içe kapanık bir birey olmasına yol açabiliyor.

Ç
ocuklarını her eyden 
koruyan  kollayan 
bazı aileler  iyi bir ey 
yaptı ını dü ünse de a ırı 
koruyucu ebe eyn tutumu 

çocukların psikolojisini olumsuz 
yönde etkiliyor. nne babaların 
çocuklarıyla ilgili kaygılarını 
azaltmak için ba urdukları bu 
tarz yöntemler  ruhsal açıdan 
sıkıntı ya ayan çocukların ortaya 
çıkmasına yol açabiliyor. ünkü 
çocuklar dünyayı önce ebe eynleri 
asıtasıyla görüp tanıyor. Onlara 

nasıl da ranılırsa  do ru olanın 

bu oldu unu  kendisinin de dı  
dünyayla aynı ili kiyi kurması 
gerekti ini ö reniyor. öz konusu 
tutum uzun yıllar de am etti inde  
ki ilik de bu yönde geli iyor. ncak 
bu ekilde yeti tirilen çocukların 
talepk r  inatçı  onaylatmaya 
ihtiyacı olan  benmerkezci 
ki ilikte geli me ihtimali artıyor. 

ırı koruyucu ebe eynlerin 
çocuklarının sürekli birinin arlı ına 
ihtiyaç duyan  ba ımlı  özgü eni 
az  hata yapmaktan korkan  
hassas  içe kapanık  reddedilme 
korkusu nedeniyle kendini ifade 

etme zorlu u ya ayan ki ilere 
dönü ebilece inin altını çizen msey 

ospital sikiyatri zmanı z. r. 
Orhan araca  ocuk  hayatının 
tüm dönemlerinde bu çerçe eyle 
uyumlu da ranı  sergileyebiliyor  
diyor.

DİSİPLİN VE 
CEZALANDIRMA, 
DAVRANIŞLARI ETKİLİYOR

nne babalar  disiplinin 
cezalandırma e bir mahrum 
etme da ranı ı oldu unu dü ünse 
de aslında bu durum sınırlama  
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planlama  erteleme  otokontrol gibi 
ba lıkları da içeriyor. be eynlerin  
çocuk geli iminde her ikisinin de 
önemli oldu unu unutmaması 
gerekti ini belirten z. r. araca  
öyle de am ediyor  e gi eren  

a ız birli i içinde tutarlı da ranan 
bir da ranı ı benimsemek  çocu a 
empatiyle yakla mak önem ta ıyor. 

nne babaların a ırı katı  serbest 
bırakan ya da a ırı se gi gösteren  
donuk bir tutum e se gi anlayı ı 
içinde olmaması gerekiyor. ocuk 
geli imiyle ilgili kir ayrılıkları 
olsa da ailedeki yeti kinlerin 
bunu çocu a yansıtmadan  kendi 
aralarında konu arak halletmesi 
önem ta ıyor. ocu un ya ına uygun 
bir sınırlama stratejisi belirlenmesi  
iki ya ındaki çocukla  ya ındaki 
ergenin aynı kefeye koyulmamasına 
dikkat edilmesi gerekiyor. 

ınırların  çocu un e itimi için art 

oldu unu ancak  a ırı sınırlanan 
çocukların pasif e içe kapanık 
olabilece inin de unutulmaması 
önem ta ıyor. ocu un yönetildi ini 
dü ünmeyece i  aynı zamanda belirli 
sınırların da dı ına çıkamayaca ı bir 
sistem içinde e itilmesi öneriliyor. 

be eynin  çocu un eri kin bir birey 
oldu unda kendi ba ına ya amını 
de am ettirmesi e sorunlarını 
çözebilmesini amaçlayarak e itim 
ermeyi amaçlaması gerekiyor. 
orumluluk alması sa lanan 

çocu un  kendini özgürce ifade 
edebilece i bir ortam olu turulması 
da gerekli da ranı lar arasında yer 
alıyor.

AŞIRI İLGİ VE SERBESTLİK 
TERS ETKİ YAPABİLİYOR

itimin ge ek tutuldu u  
a ırı ilgi e serbestli in ön plana 
çıktı ı ailelerde yeti en çocuklarda 

sorumluluk duygusu yeterince 
geli emiyor. Bu ortamda yeti en 
çocukların benmerkezci  talepkar 
e alaycı olma e iliminde oldu u 

görülüyor. nne e babasının 
kendisi dı ında ba ka çocuklarının 
olması e se ginin bölü ülmesi 
onu rahatsız edebildi i gibi gü en 
duygusunu da zedeleyebiliyor. 

arı mak zorunda oldu unu 
hissetme e onaylanmama endi esi  
bir mücadelenin do masına yol 
açıyor. arde e kar ı agresyon e 
öfke geli iyor  Bu da alay etmek  
payla amamak  kar ı gelmek  
ka ga etmek  mızmızlanmak gibi 
biçimlerle kendini gösteriyor. 

z. r. araca  böyle durumları 
ailenin öngörmesi e bu tür 
da ranı lar ortaya çıktı ında 
çocu un de ersizlik dü üncelerini 
de i tirmeye çalı masının büyük 
önem ta ıdı ına dikkat çekerek  

ocu un gerekçelerinin fark 
edilmeye çalı ılması  ayrıntılı 
dinlenmesi e dü üncelerinin 
yargılanmadan net bir ekilde 
ö renilmesi gerekiyor  diyor.

AYRILIKLAR, RUH HALİNİ 
DEĞİŞTİRİYOR

nne babalar arasında 
ya anan tartı malar  çocukları 
yakından etkiliyor. üksek sesli 
tartı malar nedeniyle uyku 
düzeninin bozulması  yo un stres 
nedeniyle olu an ba  a rısının 
yanında çocuklarda huzursuzluk  
mutsuzluk  özgü en eksikli i 
gibi psikolojik sonuçlara da 
rastlanabiliyor. lerin ka gası  
çocuklarda ebe eynin ayrılaca ı 
yönünde korkulara dahi yol 
açabiliyor. a gaların iddet 
uygulama boyutuna gelmesi 
ise çocu un psikolojisini daha 
derinden etkiliyor. ocuk 
hem psikolojik hem de ziksel 
iddette özgü ensiz bir ortamda 

büyümenin yanı sıra mide 
bulantısı  karın a rısı  uykusuzluk 
gibi psikosomatik belirtiler 
gösterebiliyor. Bo anan çiftlerin 
çocuklarında de i ken ruh haline 
daha sık rastlanabildi inin 
unutulmaması gerekiyor.

KAVGALAR, ÇOCUKLARDA 
DERIN IZLER IRAKA ILIYOR

z. Dr. rhan araca, kavgaların çocuklar 
üzerindeki etkilerini şöyle sıralıyor
 ocuklar kavgaların nedenini 

anlayacak olgunlukta ve yaşta 
olmadıklarından, olaylar karşısında 
şaşkınlaşarak, gelecek kaygısı 
yaşayabiliyor.

 ebekler anlaşmazlıkları anlamasa 
da ev içerisindeki stresi yoğun 
biçimde hissediyor. uzursuzluklarını 
ağlayarak, uykuya dalmayarak 
gösterebiliyor.

 ocuklar evdeki kavgalar nedeniyle 
olanları unutsa da bilinçaltında 
travmaya varabilen psikolo ik sorunlar 
varlığını uzun yıllar sürdürebiliyor.

 Evde anne babasının anlaşmazlığına 
şahit olan çocuklar, ileride karşı cinse 
karşı güvensizlik hissedebiliyor. u 
durum ileriki yaşlarda, mutlu evlilik 
yapılmasına engel oluşturabiliyor.

 azı çocuklar yaşadığı travmadan 
dolayı öfke, içe kapanma, sinirini 
kontrol etmede zorlanma, depresif 
düşünce biçimleri gibi sorunlarla karşı 
karşıya kalabiliyor. u durumlar, uzun 
süreli psikolo ik tedaviyi gündeme 
getirebiliyor.

 ocuklar en güvendiği kişiler olan 
ebeveynini iletişim kuramazken 
gördüğü için, dış dünyaya karşı 
güvensiz bireyler olarak yetişebiliyor.

 azı çocuklar, aile içi 

anlaşmazlıklarından dolayı dikkat 
eksikliği hiperaktivite bozukluğu 
DE  yaşayabiliyor. kuldan kaçma, 

yüksek sesle konuşma gibi abartılı ve 
yanlış davranışlara yönelebiliyor.

 kul başarısı ve ders notlarında 
düşüşe rastlanabiliyor.

 ocuklar dikkat çekmeye çalışmak 
için evden kaçma gibi davranışlar 
sergileyerek, ilgiye ihtiyaç duydukları 
konusunda işaretler verebiliyor.
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T
ürkiye statistik 

urumu T  
erilerine göre 

ülke nüfusumuzun 
yüzde ’i yani 

 milyon  bin 
 ki isi il e ilçe merkezlerinde 

ya ıyor. üfusun yüzde ’si 
ise  milyon  bin  ki isi 
de belde e köylerde ya ıyor. Bu 
istatistik bize unu anlatıyor  ehirde 
ya ayanlarımızın sayısı  köylerde 
ya ayanlarımızın sayısından 
fazla e her geçen gün bu e ilim 
artıyor. ocuklar hay anları sanal 
ortamlarda tanıyor e gerçekten 
bir inek  e ek yada küçük bir böcek 
gördü ünde korkabiliyor. Bizler için 
de durum çok farklı de il daha fazla 
çalı ıyor  rekabet ediyor e kendimiz 
için zaman bulamamaktan ikayet 
ediyoruz yani gittikçe do adan 
uzakla ıyoruz.

izleri ehirden koparıp  do aya 
çekmek e kaçırdı ınız güzellikleri 
payla mak istedim. Böylece i  
hayatının e ehrin bunaltıcı 
stresinden bir nebze olsun uzakla mı  
e rahatlamı  olacaksınız. nutmayın 

do ada geçirdi iniz üç saat ile e de 
T  kar ısında geçirece iniz üç saat 
asla bir olamaz. 

lk olarak akla piknik 
yapmak gelse de  sizi bekleyen 
birbirinden e lenceli akti iteleri 
de gözden geçirmenizi ta siye 
ederim. ürüyebilir  tırmanabilir  
maceralara katılabilir yada dalgalara 
meydan okuyabilirsiniz. eler 
yapabilece imize göz atalım

Do a ürüyüşü Trekkin : 
ısa bir ara tırma ile birçok irket e 

derne e ula abilir e düzenledikleri 
do a yürüyü leri hakkında bilgi 
alabilirsiniz. Bu yürüyü ler 
farklı zorluk se iyelerine göre 
ayrılmaktadır bu yüzden öncelikle 
kolay parkurları seçmenizi e 
se iyenizi görmenizi ta siye ederim. 

Do a Etkinlikleri: rkada  
bulu malarınızı  i  toplantılarınızı 
do a ile iç içe yapmak için bir 
çok sebebiniz ar. Birlikte akit 
geçirebilir  takım çalı maları  
rekabete dayalı yarı malara 
katılabilirsiniz.

Ma era: T ’de izledi iniz 
macera programlarına 
özeniyorsanız  siz de kendi 
maceranızı ya ayabilirsiniz. 

ız e adrenalin se erlerin 
de erlendirebilece i bir çok akti ite 
bulunuyor. T  ile safari yapabilir  
bata çıka çamur yarı larına 
katılabilir  paintball oynayabilir 
yada a açların üzerine kurulan özel 
platformları a maya çalı abilirsiniz.

amp ampin : adır e 
kamp malzemelerini alarak ehre 
yakın kamp yerlerini ziyaret edebilir 
e be  yıldızlı hotellerde tatil 

yapmak yerine  be  milyar yıldızlı 
gökyüzünün altında gecenin tadını 
çıkarabilirsiniz.

aftin   ano: 
rkada larınızla birlikte suyun 

beyaz tonlarına kar ı koyabilir e 
dalgaların arasına karı arak rafting 
yapabilirsiniz yada sakin sularda 
kano ile süzülerek zihni e bedeni 
rahatlatabilirsiniz.

S  Sporları: ç tarafı denizlerle 
çe irili bir ülkede ya ıyoruz  
birbirinden güzel göllerimiz e 
akarsularımız bulunuyor. Bu 
imkanları de erlendirmemek olmaz  
su kaya ı  yelken  rüzgar sörfü  dalı  
gibi bir çok akti ite sizi bekliyor.

ryantirin : ön bulma  
orienteering  genellikle ormanlık 
alanlarda yapılan  harita yardımıyla 
yön bulmayı içeren e zamana 
kar ı yapılan bir spordur. Bu tür 
etkinliklere katılmak için kısa da 
olsa bir spor geçmi iniz olmalıdır 
çünkü ko manızı gerektirecek 
hede  er bulunmaktadır.

Bisiklet: Bildi iniz gibi 

bisikletlerde kendi içinde kategorilere 
ayrılmaktadır. Bu yüzden gidece iniz 
yere özgü asfalt  da  patika 
yollar  bisiklet e aksesuarlarını 
bulundurmanız önem arz edecektir. 

ahil olabilece iniz bisiklet kulüpleri 
e organizasyonları bulunmaktadır.

Bini ilik: ta binmeyi  arabaya 
binmekle karı tırmayın çünkü 
atlar asil hay anlardır. Onları 
etkilemeli  tanımalı e kar ılıklı bir 
uyum yakalamalısınız. Binicili in 
temellerini ö rendikten sonra 
do ada ata binmenin ayrıcalı ını 
ya ayabilirsiniz.

oş lar: ehirde egzoz dumanı 
yutarak de il  ormanda oksijen 
soluyarak ko mak en sa lıklı 
seçiminiz olacaktır. alk ko usu  yarı 
maraton  kros gibi bir çok etkinlik 
katılımınızı bekliyor.

Do a oto raf ılı ı: oto raf 
çekmeyi se iyorsanız  do anın sahip 
oldu u milyarlarca enstantane her 
an sizi bekliyor olacak. Bitkiler  
hay anlar alemi e ı ı ın oyunlarına 
göre yarı profesyonel yada 
profesyonel foto raf makinanızı en 
iyi ekilde ayarlamanız gerekecektir. 

e zaman  nereden bir sürprizin 
çıkaca ını asla bilemezsiniz. er 
kameranız yoksa üzülmeyin çünkü 
gördüklerinizin de foto rafını 
beyninizle çekmi  olacaksınız.

zetle  ehrin ke meke inden 
yorulduysanız e i  stresinden 
uzakla mak istiyorsanız sizleri 
tekrar ehri  e yalarınızı e geride 
bıraktıklarınızı özleyecek kadar 
ehirden kaçmaya da et ediyorum. 

Böylece hayatımızı dengeli bir ekilde 
sürdürebiliriz. 
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Ka ı a

Kadınlar için her şey  
Pançolar ile 

gelen kış şıklığı
S   GÜ LE İ E  E  A T  

E  E  A  G İ İ  L LA A İLE E İ İZ 
PA LA  ZÜ E ’ İ  S A A   

LE S İ A  Ö E  . 

elden bağlamalı alternati   ile aynı zamanda 
şık ve rahat bir görünüm sağlayan panço 

modelleri sokak stiline de uyum sağlıyor. Sade 
ve çabasız şıklık için dize kadar uzanan pançolar 

kolay kullanımı ile sportif bir duruşu temsil 
ediyor. versize panço modellerin daha kısa ve 
mini parçalarla kullanılmasıyla zari  ik kazanan 

kombinler, sokak stilinize farklılık sağlıyor.

Takıda 
yeni moda 

özgürlük
Avusturya kristallerini tenlere 

işleyerek takı sanatına yepyeni bir 
yorum kazandıran Saysha, kış stilinin 
tamamlayıcısı oluyor. oğadan ilham 
alarak özgür tasarımlar sunan Saysha 

kış koleksiyonu, çalışma hayatında aktif 
rol oynayan stil sahibi kadınlara takı 

alternati  eri sunuyor. Takıyı, asimetrik 
kesimler ve detaylara saklanmış halleriyle 

ten ile buluşturan Saysha Ten Takısı, 
yumuşak ve zarif hatlarıyla günün her 

saati kullanım imkanı sunuyor. 

Sezon indirimi 
başladı 

ome Store, yeni sezon koleksiyonunda kadınlara 
yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. ome Store, 
2017 Sonbahar ış yeni sezon koleksiyonundaki 
tüm ürünlerinde yüzde 30 indirim ile tüm moda 

tutkunlarını mağazalarına bekliyor. 
ome Store, içimizi ısıtan kaban 
ve mont modellerinden 

kışın olmazsa olmazı 
ayakkabı ve botlara, kadife 

çeşitlerinden yumuşacık kış 
aksesuarlarına kadar 

birçok ürün çeşidiyle 
gardırobunuza sıcacık 
bir kışa hazırlıyor.

Türkiye’de bir ilk:  
Cupro pijama koleksiyonu 
Trendlere uygun tasarımları sağlıklı kumaşlarla sunan agi, yeni uyku giyim 
koleksiyonundaki özel upro pi ama’ serisiyle  Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. oda 
dünyasında ipeğe alternatif olarak bilinen cupro kumaş bu sezon agi’nin şıklıktan ödün 
vermeyen uyku giyim ürünlerinde hayat buluyor. upro kumaşın modern dokunuşlarla 
kuvvetlendirildiği tasarımlar doğadan desenler, yeşil ve siyah renklerle bütünleşerek ön 
plana çıkıyor. İpek kumaşların asil, şık ve estetik duruşunu pamuğun sağlıklı dokusu ile 
birleştiren upro pi amalar uyku giyimi için yüzde yüz doğal bir malzemeden üretiliyor. 

Kadınlar için her şey  

Takıda 
yeni moda 

özgürlük
Avusturya kristallerini tenlere 

işleyerek takı sanatına yepyeni bir 
yorum kazandıran Saysha, kış stilinin 
tamamlayıcısı oluyor. oğadan ilham 
alarak özgür tasarımlar sunan Saysha 

kış koleksiyonu, çalışma hayatında aktif 
rol oynayan stil sahibi kadınlara takı 

alternati  eri sunuyor. Takıyı, asimetrik 
kesimler ve detaylara saklanmış halleriyle 

ten ile buluşturan Saysha Ten Takısı, 
yumuşak ve zarif hatlarıyla günün her 

saati kullanım imkanı sunuyor. 

Türkiye’de bir ilk:  

yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. ome Store, 
2017 Sonbahar ış yeni sezon koleksiyonundaki 
tüm ürünlerinde yüzde 30 indirim ile tüm moda 

tutkunlarını mağazalarına bekliyor. 
ome Store, içimizi ısıtan kaban 
ve mont modellerinden 

kışın olmazsa olmazı 
ayakkabı ve botlara, kadife 

çeşitlerinden yumuşacık kış 
aksesuarlarına kadar 

birçok ürün çeşidiyle 
gardırobunuza sıcacık 
bir kışa hazırlıyor.



Kendi sehpanı kendin yap
Sehpalar salonlara şık bir görünüm sağlarken aynı zamanda ortalıktaki dergi, kitap kumanda gibi birçok 
eşyayı toplamaya yardımcı oluyor. Günümüzde tasarım olarak birbirinden farklı çeşitlerle satışa sunulan 
sehpaları kendiniz de kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. İster cam ister ahşap ister deri kaplama ister 
kumaş... Eski bir kuş kafesinden, kestiğiniz odunlardan, eski bir sepetin üzerine yerleştireceğiniz bir camdan 
yeni ve ori inal bir sehpaya kavuşabilirsiniz.

Pratik dekorasyon önerileri

as

Koltuklar 
şallanıyor

oltuklarınıza renk katma vakti  Öreceğiniz rengarenk 
bohem şallar ile koltuklarınıza farklı bir hava 
katabilirsiniz. oltuk şalları koltuklarınızın kirlenme 
ömrünü uzatırken aynı zamanda evinizi kendinize 
özgü bir stile kavuşturmaya yardım edecek.

Özellikle kadınların evin içinde en 
çok vakit geçirdikleri yerlerden biri 
olan mutfaklar bir süre sonra onlara 
yetmemeye başlıyor. ünkü alınan 
mutfak araç gereçleri ve gıdalar 
tüm mutfağı kaplıyor. utfaklarda 
yerden tasarruf etmenin en pratik 
yolu ise tavan askıları. Tavan askıları 
sayesinde mutfak aletleri hem 
elinizin altında olacak hem de 
düzenli.

Çalışma 
odanız 
kişiliğinizi 
yansıtsın
alışma odanızın duvarlarını 

sevdiğiniz sözlerin yazılı 
olduğu çerçeveler ile 
süsleyebilirsiniz. Sadece 
sözler de değil çerçevelerin 
içine resimler yapıştırabilir, 
çiçekler koyabilirsiniz...

Mutfaklarınızda yer açın
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Acil frenleme sistemi 
ile azasız s r ler
Tra  k kazalarını önlemek için her geçen gün yeni teknolojiler hayata geçiyor.

O
tomoti  dünyasına 

 yılında sundu u 
 lektronik 

enge istemi  ile 
rupa’da bugüne 

kadar .  kazayı önleyen Bosch 
rubu  geli tirip üretti i sürücü 

destek sistemleriyle bu yolda önemli 
adımlar atmaya de am ediyor. 

ünümüzde en önemli kaza 
nedeninin sürücünün zamanında 
frenleme yapamaması oldu u 
gerçe inden hareketle Bosch rubu  
arkadan çarpmaları önlemede 
eya arkadan çarpmalı kazaların 

etkilerini en aza indirgemede 
yardımcı olacak Otonom cil 

renleme istemi’ni geli tirdi. 
Otonom cil renleme istemi  

otomobil çalı ır çalı maz de reye 
giriyor e sürekli olarak öndeki 
tra  i analiz ediyor. ehir içi ya da 
ehirler arası yollarda sürücüyü 

zamanında uyarıyor  yola yaya 
çıktı ında ise çarpmayı engelliyor ya 
da kaza iddetini azaltıyor.

Tra  k istatistikleri de arkadan 
çarpmalı tra  k kazası sayısının bir 
hayli fazla oldu unu teyit ediyor. 
Bunun a ırlıklı nedeni kaygan yollar 
ya da sürücünün bir anlık dikkat 
da ılması olsa da teknolojiyle bu 
kazaları engellemek mümkün

ısa süreli dikkat da ınıklı ı  
eya konsantrasyon eksikli i 

arkadan çarpma için yeterli 
bir sebep olabilir. aatte  
kilometre hızla seyahat eden bir 
sürücü  yalnızca bir saniyelik 
dikkat da ınıklı ında  yakla ık 

 metre yol kat eder. ritik 
durumlarda saniyeler  sürücünün 
arkadan çarpmadan kaçınıp 
kaçınamayaca ını belirlemede 
önemli bir rol oynar. 

Bosch rubu  arkadan 
çarpmaları önlemede eya 
etkilerini en aza indirgemede 
yardımcı olacak Otonom cil 

renleme istemi’ni geli tirdi. 
lektronik enge rogramı  

ile radar sensörleri ba lantısı 
üzerine kurulu olan bu sistem  
sürekli olarak öndeki tra  i analiz 
eder. istem  araç çalı ır çalı maz 
de reye girer  gece e gündüz tüm 
hızlarda aktiftir. 

Otomobil

Otonom cil renleme 
istemi’nin ‘ ehir içi’  ‘ ehirlerarası’ 
e ‘yaya’ olmak üzere üç çe idi 

bulunuyor. 

ŞEHİR İÇİNDE GÜVENLİ BİR 
SÜRÜŞ

Birçok kaza  saatte  
kilometrenin altındaki hızlarda  
ehir içi kullanımda ya da ya a  

ilerleyen tra  kte meydana gelir. 
Bu hız diliminde meydana gelen 
tra  k kazalarında ölüm çok olası 
de ildir  genelde maddi hasarlı 
e yaralanmalı kazalar olarak 

nitelendirilebilir. 
Otonom cil renleme istemi  

öndeki hareketli eya duran araca 
kritik yakla ımı tespit eder  aracın 
fren sistemini tam fren yapmak 
üzere hazırlar. Böylece tam güç 
frenleme  sisteme sahip olmayan 
araçlara oranla saniyeler öncesinden 
ula ılabilir hale gelir. er sürücü 
kritik duruma tepki ermekte geç 
kalırsa sistem  aracı sürücü etkisi 
olmadan tam frenleme moduna 
geçirerek fren i lemini gerçekle tirir. 
Otonom cil renleme istemi 
ya tra  k kazasını tam önlemeyi 
ba arır ya da kazaya karı an her iki 
araçtaki yaralanma riskini en aza 
indirgeyecek dü ük hıza  çarpı ma 
gerçekle meden önce ula ılmasını 
sa lar.
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Sinema İ

Vizyondakiler
A R A L I K    A I N A  İ Z N A  İ R E N  İ L M L E R

STAR ARS  SON EDI
V    Aralık 
T  ilimkurgu Aksiyon
Y  ian ohnson
O  Daisy idley, ohn oyega, 

scar saac
tar ars efsanesi yeni seri ile yoluna 

devam ediyor. erinin bir öneki filmi 
tar ars  üç yanıyor’da, lk Düzen’in 
eni alaktik umhuriyet’i devirip 

galaksinin kontrolünü ele geçirme 
planları engellenmişti. Direniş’le 
birlikte ey’in de ylo en’i alt etmesi 
sayesinde, umhuriyet’in yıkılması 
önlendi. eni serinin ikinci bölümünde 

ey, inn, oe ve Luke ky alker ile 
çıktığı yolda hız kesmeden yürümeye 
devam ediyor. ilmde Daisy idley, ohn 

oyega, ark amill, Domhnall leeson, 
arrie isher, Laura Dern, scar saac, 

endoline hristie gibi isimler yer 
alıyor. ilmin yönetmen koltuğunda ise 

ian ohnson var.

ÖTEKI TARA
V    Aralık 
T  erilim
Y  Özcan Deniz
O  Özcan Deniz, Aslı Enver, 

eryem zerli
Öteki Taraf filmi,  spanyol yapımı 

aranlık Taraf La cara oculta, The idden 
ace  filminden uyarlandı. apımcılığını 
ükrü Avşar’ın üstlendiği filmin yönetmeni 

Özcan Deniz aynı zamanda filmin başrol 
oyuncularından biri. etin Özcan Deniz  
ve Ece Aslı Enver  mutlu bir çifttir ama 

etin’in ara’dan eryem zerli  gelen 
cömert iş teklifini kabul etmesi, ikilinin 
giderek birbirinden uzaklaşmasına ve 
kavga etmelerine neden olmaya başlar. 

onunda Ece tarafından terkedilen ve 
ondan haber alamayan etin, ara’yla 
birlikte olmaya başlar. Ancak yaşadıkları 
evde bir türlü huzur bulamayacaklardır.

PES ETME
V    Aralık 
T  iyografi
Y  David ordon 

reen
O  ake yllenhaal, 
Tatiana aslany, iranda 

ichardson
yi niyetli, ancak hayatında 
fazla başarılı olamamış e   

auman ake yllenhaal , 
bir gün eski sevgilisi 
Erin’le Tatiana aslany  
karşılaştığında kalbini yeniden 
kazanabilmek için yakın 
zamanda koşacağı oston 

aratonu’nun bitiş çizgisinde 
büyük bir pankartla onu 
bekleyeceğine söz verir. Ancak 
bitiş çizgisinde bir bomba 
patlar ve e   ağır yaralanır. 
e   auman hayatta kalmayı 

başarır ancak bacaklarını 
kaybeder. e   olayın failinin 
yakalanmasına yaptığı 
yardımla bir kahramana 
dönüşür ama bu bile 
bulunduğu umutsuzluktan 
kendisini kurtarmaya yetmez. 
Ancak Erin ve etrafındaki 
insanların desteğiyle hayata 
yeniden tutunmak için 
sonunda bir motivasyon bulur. 

eni yaşamına başlar.

ERDINAND
V    Aralık 
T  Animasyon
Y  arlos aldanha
S  David Tennant,  Anthony 
Anderson, ohn ena, obby annavale, ate 

c innon
orkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek 

şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa 
erdinand, ona bakan ina ile spanya’da 

mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün 
birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir 
çiftliğe gönderilir ve sonrasında kendini boğa 
güreşlerine çıkmak üzere seçilirken bulur. em 

ina’dan ayrı kalmak hem içinde bulunduğu 
korkunç durum erdinand’ı düşünmeye zorlar. 
Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen 

erdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla 
birlikte kaçarak büyük bir maceranın içine 
atılır.  Aralık’ta vizyona girecek olan filmin 
yönetmen koltuğunda arlos aldanha 
oturuyor. evgi esasına dayalı animasyon filmi 
aynı zamanda eğlenceli bir yapım.
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Haber L K

 a   
10 neden

aman zaman herkesin ya adı ı ba  dönmesinin 
basit bir tansiyon ya da kan ekeri dü üklü üyle 
açıklanmaması  altta yatan nedenin mutlaka 
ara tırılması önem ta ıyor.

B
a  dönmesi pek çok 
insanın hayatının bir 
döneminde ikayet 
etti i  oldukça yaygın 
olan e ücuttaki pek 

çok sistemden kaynaklanabilen 
bir durum. i i kendisinin eya 
çe resinin döndü ünü dü ünüyor  
bir hareket yanılsaması ya ayarak 
bu durumdan rahatsız olabiliyor. 
Bu tablo  ki inin günlük ya amını 
zaman zaman durma noktasına 
getirebildi i gibi i  e sosyal 
ya amını altüst edebiliyor. Burada 
sorunun kayna ının tespit edilmesi  
do ru teda i planlaması yapılmasına 
e ki inin hayat kalitesini 

yükseltmeye yardımcı oluyor.
Ba  dönmesi denildi inde 

genellikle ertigonun 
dü ünüldü ünü ancak bu tablonun 
ba  dönmesi nedeni oldu unu 
belirten emorial i li astanesi 

öroloji Bölümü’nden rof. r. 
Türker ahiner  ertigo tek ba ına 
ba  dönmesi anlamına gelmiyor. 

enge problemlerini de ifade ediyor. 
Oysa ba  dönmesinin pek çok 
nedeni bulunuyor  diyor.

rof. r. ahiner  en yaygın ba  
dönmesi sebeplerini öyle sıralıyor

Periferik vertigo (Beyin 
dışı nedenlerden kaynaklanan 
vertigo): ç kula ın denge 
problemlerinden kaynaklanan ba  
dönmelerine sık rastlanıyor. Beyin 
kaynaklı olanların dı ındaki ba  
dönmeleri  ani ba  hareketlerine izin 
ermeyen çok akut tablolar oluyor. 

Bulantı e kusma bu duruma e lik 
edebiliyor. astalar gözlerini dahi 
açamayabiliyor. Bu tür ertigoların 
en çok rastlanan türü  iç kulaktaki 
denge sinyalini alan kristalin 
yerinden oynaması ile olu uyor. 

a a de i imleri  küçük tra malar 
bu kristallerin yerinden oynamasına 
neden olabiliyor. ristaller yerine 
oturtuldu unda hemen düzelebildi i 
gibi ilaçlarla da kontrol altına 
alınabiliyor.

Damarsal nedenler: Beyinde 
ateroskleroz yani damar sertli i 
görülmesi de ba  dönmesine neden 
olabiliyor. olesterol plakları beyin 
damarlarında bozulmaya neden 
olarak  ba  dönmesi ile dengesizli e 
yol açabiliyor. ertebral baziler 
adı erilen damarın yetmezlik 
tablosu B  yani enseden geçen 
kan akı ının debisinin azalması 
da bu sorunu ortaya çıkarabiliyor. 
Bu durumda mutlaka bir nöroloji 
uzmanına ba urulması gerekiyor. 
laç teda isi ile ba  dönmesi kısa 

sürede kontrol altına alınabiliyor.
Beyin tümörleri: Beyinde iyi 

ya da kötü huylu tümörlerin arlı ı 
ba  dönmesine yol açabiliyor. 

zellikle beyincik bölgesindeki 
olu umlar bunu daha çok tetikliyor. 
Beyin tümörleri her ya ta ortaya 
çıkabiliyor. Ba  dönmesi konusunda 
gerekli tetkikler yapılırken bu 
seçene in atlanmaması önem 
ta ıyor. o ru bir teda i planlaması 
e tümörün alınması ile ba  dönmesi 

de ortadan kalkabiliyor.

MS ve myelin hastalıkları: 
ultipl kelroz  beyin e 

omurilikteki sinirlerin myelinli 
kılı arını etkileyen tekrarlayıcı 
özelli i olan bir hastalık. enç 
ya ta e kadınlarda sık görülen 

’te ani ba  dönmesi ortaya 
çıkabiliyor. astalar otururken 
ba  dönmesini daha rahat kontrol 
ederken  aya a kalktı ında bir tarafa 
do ru dengesizlik ya ayabiliyor.  
takibinin bu konuda deneyimli bir 
uzman tarafından yürütülmesi e 
teda inin aksatılmaması gerekiyor.

Enfeksiyonlar: Basit bir gribal 
hastalıktan tüberküloza kadar pek 
çok enfeksiyon  kendini ba  dönmesi 
olarak gösterebiliyor. utlaka 
uzman yardımı alınması gerekiyor. 
Böylece ücuttaki enfeksiyon düzeyi 
ile niteli inin belirlenerek  teda i 
buna göre yürütülmesi önem ta ıyor.

Travmalar: i inin kaza 
geçirmesi  ba ını bir yere çarpmı  
olması gibi durumlar ba  dönmesine 
neden olabiliyor. Bu tra maların 
yakın zamanda olması gerekmiyor. 

i i son bir yıl içinde ba ını sertçe 
bir yere çarptıysa da bu durum 
görülebiliyor. Tra ma sonrası 
ertigolar son derece dirençli 

oldu undan  teda i süreci sabır 
gerektiriyor.

Diyabet: iyabet yani eker 
hastalı ında beyin hücrelerinin 
eker kullanımı bozuluyor e enerji 

alamıyor. Bu durumda ba  dönmesi 
e denge problemleri ortaya 

çıkabiliyor.
Hipertansiyon: Beyin damarları 

kan basıncı yükselince kendini 
kanamaya kar ı korumak için birden 
spazma geçerek  çaplarını daraltıyor. 
Bu sırada kan debisi dü üyor e 
ilk ba ta en çok kana ihtiyacı olan 
bölgeler  bu duruma bir çe it itiraz 
ediyor. Bunun sonucunda da ba  
dönmesi ortaya çıkıyor.

Metabolik hastalıklar: kut 
e kronik karaci er hastalıkları  

tiroit problemleri ile bazı ilaçların 
kullanılması halinde de ba  
dönmesine rastlanabiliyor. ı ı 
elektrolit dengesi  kan ekeri 
düzeyi e kan basıncındaki 
dengesizlikler ba  dönmesine 
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TEDAVIDE MULTIDISIPLINER YAKLAŞIM ÖNE ÇIKIYOR
Dengesizlik ve baş dönmesi şikayetlerinde multidisipliner yaklaşımlar doğru 
tanı ve tedavide önem taşıyor. işi doktora gittiğinde kan tetkikleri, tansiyon, 
karaciğer böbrek fonksiyonları ile hormonlarına bakılıyor. unlar normalse nörolo ik 
muayeneye geçiliyor. örolo i uzmanı, beyin  görüntüleme sonucuna göre tanı 
koyabiliyor. ulak kaynaklı bir durum olup olmadığına da bakılıyor. Tüm problemler 
ekarte edildiğinde psikolo ik etkenleri de düşünmek  gerekiyor. öyle bir durumun 
varlığında psikolo ik destek alınması önem taşıyor.

KENDI KENDINIZE 
MANEVRA DENEMEYIN

aş dönmesi ortaya çıktığında, 
kişinin bu durumu anlamlandırmaya 
çalışması gerekiyor. e yaptığında 
ya da yapmadığında baş dönmesi 
ortaya çıktığını düşünmesi önem 
taşıyor. rof. Dr. Türker ahiner, 
başını sağa sola çevirdiğinde baş 
dönmesi oluşuyorsa bu tablonun 
genellikle daha iyimser olduğunu 
söyleyerek, akin bir şekilde birkaç 
saat bekleyip doktora başvurmak 
gerekiyor. Ancak iç kulak kristalleri 
oynadığında yapılan manevrayı 
kendi kendine yapmamak önem 
taşıyor. Aksi halde daha ciddi 
sorunlar ortaya çıkabiliyor  diyor.

neden oluyor. ncelikle bunların 
kontrol altına alınması gerekiyor. 

amilelik döneminde ise metabolik 
de i imlerden dolayı ba  dönmesi 
görülebiliyor. Bu durumda 
metabolik takip büyük önem ta ıyor.

Psikolojik etkenler ve stres: 
i ide duygudurum bozuklukları  

ba  dönmesi korkusu  stres gibi 
faktörler de ba  dönmesi e denge 
problemlerine neden olabiliyor. 

ek çok insanda hiçbir ziksel 
neden olmadı ı halde ba  dönmesi 
görülebiliyor. Bu tür durumlarda 
mutlaka psikolojik destek alınması 
öneriliyor.
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Dalından 
sofraya, 
zeytin ve 
zeytinyağı

kim ayı ortalarında 
ba layan eytin hasadı 
neredeyse ubat ayına 
kadar de am eder. rken 
hasat sızma zeytinya ı  
sofralık ye il zeytinler  
çizik  kırma  kokteyl zeytin  
sele  yu arlama  emlik 
tipi gibi pek çok çe it 
siyah zeytin... eytinler 
toplandıkça kimi ya lık 
kimi sofralık olarak 
i lenir e lezzetinden  
ifasından 

faydalanalım diye 
bizlere sunulur. 

A
nadolu zeytinin 
ana atanı. ek çok 
medeniyetlere e  
sahipli i yapmı  
olan bu toprakların 

bereketi olmu  zeytin a acı. eytin 
a acı sayısı  zeytinya ı üretimi 
ile ülkemiz dünyada ön sıralarda 
yer alsa da zeytinya ını yeterince 
yemiyoruz maalesef. eytin 
kah altı sofralarımızın ayrılmaz bir 
parçası olurken sa lık  ifa  lezzet 
kayna ı olan zeytinya ından uzak 
kalmamızın tek bir açıklaması ar o 
da pahalı olu u. 

 milyon 
kayıtlı a acı  

irili ufaklı  
den fazla zeytin e 

zeytinya ı  rması e 
 bin ki iye sa ladı ı 

gelirle sofralık zeytinin 
ba kenti olan khisar’da   

yıllık ‘anıt a aç’ların bulundu u 
zeytinlikler ar.  asım ünya 

eytin ünü’nde bu sene khisar’da 
‘zeytinya ı’ konu uldu. erçekten 
de zeytin ormanlarıyla ülkemizin 
en fazla zeytin a acı sayısına sahip 
olan bu bölgede yeti en zeytinler 
gerek lezzet e ürün kalitesi gerekse 
erimlili i ile dikkat çekiyor. Bu 

bölgede en ünlü sofralık zeytin 
cinsi khisar slu. rdından 
Trilya emlik tipi  omat  Tekir  

ı ırcık  anzelina geliyor. Tekir 
hem ye il hem siyah kalamata tipi 
bir sofralık zeytin e aruhanlı 
Belen’de yeti iyor. ırka aç  ördes 
e aruhanlı’daki büyük ha uzlu 

i letmelerde i leniyor zeytinler. 

Gurme
Gülhan Kara
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ZEYTİNİN HASADI VE 
SONRASI

eytin  dünyada en uzun 
ya ayan e ayakta kaldı ı 
müddetçe de mey e eren 

de erli bir a aç. ulama 
gerektirmeden ürün 

ermesine ra men 
son yıllarda ya anan 
kuraklıklar e 
özellikle yer altı 
sularının yetersiz 
kalması sebebiyle 
artık damla sulama 
yapılıyor. eytin 

dalından koptuktan 
sonra tazeli ini 

kaybetmeden hızlıca 
i lenmesi gerekiyor. ofralık 

tabir etti imiz e ço unlukla 
kah altılık olarak tüketilen ye il 
e siyah zeytinin ülkemizde 

zeytinya ından daha çok tüketildi ini 
biliyoruz. alından toplanıp 
soframıza gelinceye kadar zeytinin bir 
i lenme yolculu u ardır. eytin satın 
alırken damak tadımıza uygunlu una 
bakmak için  tane zeytini tadarız. 

nce tuzluluk oranına dikkat ederiz. 
ma zeytinin etli olu u  rengi  

parlaklı ı  buru uklu u  kuru mu ya lı 
mı oldu u gibi onun kalitesini ortaya 
koyan pek çok unsur ardır. ani 
alaca ımız zeytinin kalitesini anlamak 
için çok iyi bakmak e dama ımıza 
gü enmek durumundayız. 

SAĞLIK VE LEZZET İKSİRİ 
ZEYTİNYAĞI

eytinya ı bir mey enin ya ıdır  
hatta zeytin mey esinin suyudur 
diyebiliriz. ey eden sıkıldı ı haliyle 
i lenmeye  ra  ne edilmeye gerek 
kalmadan kullanılabilen en sa lıklı 
ya dır. çeri i  do anın bize bir 
arma an gibi sundu u mucizelerle 
doludur. eytinya ı her anlamda çok 
kıymetlidir. yi korunmalı  do ru 
ekilde kullanılmalı e pi irme 

esnasında hata yapılmamalıdır ki 
özelliklerini kaybetmesin. ezzeti  
kokusu  rengi ile tüm sı ı ya lar 
arasında özel bir yere sahiptir. 

ralık ayı ba ından itibaren ocak 
ayı ortalarına kadar ya lık zeytinin 
hasat zamanıdır. atta kah altılık  

tur uluk  ye il zeytinler e ‘erken 
hasat’ tabir edilen ya lık zeytinler 
daha e el  ekim sonu e kasım ayında 
toplanır. eytin a acı  mey esi  dalı  
ya ı ile adeta kdeniz’in simgesidir. 

utsal kitaplarda da kar ımıza çıkan 
zeytinden elde edilen zeytinya ı  
tüm kdeniz ha zasında kurulan 
medeniyetler için adeta bir ab ı hayat 
olmu tur. Tarih boyu sa lı ı  lezzeti 
e barı ı simgeleyen zeytinya ı  bu 

medeniyetlerde kutsal bir besin olarak 
kabul edilmi . eytinya ının kalitesini 
belirleyen ana faktör zeytinin kalitesi 
e sıkım i lemidir. yrıca zeytinin 

yöresi e hasat ekli de kalitesini 
etkiliyor. ah altı sofralarından  
mezelere  salatalardan sarmalara 
dolmalara kadar her türlü yeme e 
azgeçilmez aroma e sa lık katan 

zeytinya ının farklı çe itleri de i ik 
tekniklerle üretiliyor. 

Türk mutfa ının geleneksel 
zeytinya lıları ba ka hiçbir yemek 
kültüründe olmayan zeytinya lılar 
kategorisini olu turur. Bizde her 
me sim zeytinya lı yemek ardır. 

ı ın kere iz  lahana sarma  
ıspanak  pazı  pırasa  yazın enginar  
bakla  bezelye  börülce  bamya  
kabak  yaprak sarma  biber dolma  
imambayıldı eklinde uzar gider 
zeytinya lılar listesi.. Bir de pilakiler 
ardır ki en se di im barbunya pilaki 
e patates pilaki gibi. eytinya lı 

yemekler oda sıcaklı ında ser is edilir 
e salça kullanılmaz. ncak sıcak eya 

ılık ser is edilecek olan e pi irirken 
içine domates salçası eklenenler 
de pilakilerdir  eytinya lı 
yemek deyince de so an  sarımsak  
domates  tuz  eker olmazsa olmaz. 

eytin e zeytinya ı ile büyüyen 
insanlar her yeme in zeytinya ı ile 
pi irilebilece ini bilir. i irildi i 
gibi çok sıcak olmasa da ılık olarak 
yenebilece ini de. o uk olarak 
yenmesinin Türk yemek kültüründe 
yer etmesinin bir nedeni de yaz 
sebzeleri ile olan mükemmel uyumu. 

eytinya lıların en basit çe itleri 
zeytinya ında yapılan kızartmalardır. 

eytinya ında önce kızartılıp sonra 
pi irilen musakkalar  zeytinya ı ile 
hazırlanan dolma içleri ile patlıcanlı 
e midyeli pila lar  salata sosları  

zgara balık eya bir dilim beyaz 
peynirin üzerine dökece iniz bir parça 
zeytinya ı  limon suyu eya sirke ile 
hazırlanmı  bir salata sosu .

eytinya ı ile yapılan kızartmanın 
a ır oldu u genel bir kanıdır. ncak 
bunun tersi do rudur. ünkü 
zeytinya ında yapılan kızartma 
sırasında kızartılan yiyece in dı ında 
ince çıtır bir kabuk olu ur. olayısıyla 
az miktarda ya  çeker. ızartılan 
yiyeceklere önceden tuz serpilmemesi  
hepsinin birden kızartma tenceresine 
atılmaması e kuru olması iyi bir 
kızartmanın püf noktalarıdır. eytinya ı 

 dereceye kadar özelliklerini 
yitirmez. ncak ya ın yanmamasına 
dikkat edilmeli. 

ge’de  ntakya’da elhasıl zeytin e 
zeytinya ı ile harmanlanmı  insanların 
mutfaklarında her yemek zeytinya ı ile 
pi er  bakla a bile.

ZEYTİNYAĞLILAR NASIL 
PİŞİRİLMELİ? NASIL 
SUNULMALI?

ster kı  ister yaz sebzelerini 
kullanın  zeytinya lı yemeklerin temelde 
pi irme tekni i aynıdır. Bolca so an  
yazın domates  sarımsak  tuz  eker e 
bazı yemeklerde bir miktar su olmak 
üzere sebzesine göre kokulu ot e 
baharat olarak da dereotu  fesle en eya 
maydanoz girer. eytinya lı yapılacak 
sebze taze olmalı  geni  tabanlı kapa ı 
iyi kapanan bir tencere kullanılmalı. 

eytinya lı yemeklerin en az  saat 
dinlenmesi önerilir  tat  lezzet  doku tam 
olsun  zeytinya ı sebzeyle bütünle sin 
diye. Buzdolabında muhafaza edilmeli 
ancak ser is yapılmadan yarım saat önce 
oda sıcaklı ına çıkarılmalıdır.  ünkü  
derece so ukluktaki bir zeytinya lıdan 
lezzet alamazsınız  zeytinya ı 
buzdolabında donar. eytinya lıların 
pek ço u bu anlattı ım usulle pi irilir. 

eytinya lı yemeklere neden eker 
koydu umuz hep merak edilir  adece 
lezzet için mi  ayır. ezzetin yanı sıra 
çok daha önemli birkaç sebep ar  . 

eker sebzelere parlaklık erir  rengini 
e yapısını korur. . Bolca kullandı ımız 

so an e domatesin asit dengesini sa lar. 
. eytinya lıları so uk tüketti imiz 

için a zımızda güzel bir lezzet kalmasını 
sa lar. 
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ELE İZ NLAR A K 
ÖNEMİ BA LI R

Evlerimizdeki televizyonlar 
artık akıllı olmanın dı ında 
sundukları görüntü kalitesi 
e seyir key yle de ön plana 

çıkıyorlar. hilips’in bu yıl 
piyasaya sürdü ü O  e 

uantum ot teknolojilerine 
sahip   görüntü 
sunan cihazları  tara ı 

mbilight e  deste i ile 
tüm e  halkının ihtiyaçlarına 
ce ap eriyor.

B
ir televizyonda dikkat 
edilmesi gereken en 
önemli noktalardan 
biri kullandı ı görüntü 
motorudur. Tele izyon 

ekranındaki farklı görüntülerin 
i lenmesini sa layan bu motorlar 
ancak hızlı  güçlü e tasarru u 
olursa tele izyona erilen paranın 
kar ılı ını almı  olursunuz.

P5 PERFECT GÖRÜNTÜ 
MOTORU

ünyada sadece hilips 
tele izyonlarda kullanılan  
görüntü motoru yayını kayna ından 
alıp ekrana aktarıncaya kadar be  
farklı grupta toplam  i leme tabi 
tutuyor. lk a amada kaynaktan 
gelen görüntü inceleniyor e 
içeri aktarılıyor. kinci a amada 
geli mi  algoritmalarla keskinlik 
artırılıyor. çüncü a amada ise 
renklerin iyile tirilmesi sa lanıyor. 

örüntünün kontrastı izlenen 

Teknoloji YEN İ L İ K
Haber: Ersin AKMAN
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Kısa... Kısa... Kısa...

Ekranın sol, sağ ve üst tarafında yer alan LED’lerle 
seyir zevkiniz ekranınızla sınırlı kalmayıp, odanıza, daha 
doğrusu televizyonun arkasındaki duvara da taşıyor. 
Özellikle sinema ve oyun deneyiminize yeni bir boyut 
ekleyen Ambilight, ekrandaki içeriğin size sunduğu 
duyguyu daha yoğun hissetmenizi sağlıyor.
Akan görüntüye uygun olarak renk geçişleri sağlayan 
Ambilight, bu şekilde TV deneyiminizde ciddi bir eşik 
atlaması yaşatıyor.

N  
E R I A  Z

➺ Sony’nin yeni 
telefonu Xperia 

XZ1, günümüzün en yeni 
teknolojik özelliklerini 2.600 

TL gibi benzerlerinin çok 
altında bir fiyata sunuyor. 

Özellikle yavaş çekim kamera 
özelliği ile tüm rakipleri 

arasından sıyrılan XZ1, fiyat 
/ performans oranına önem 

veren son kullanıcıların 
gözdesi olacak gibi…

A M U N  
E A R  R

➺ Samsung’un 2017 yılı içinde 
satışa sunduğu Gear S3’e 

sportif özelliklerin eklenmesiyle 
ortaya çıkan Gear Sport, 

hem iPhone hem de Android 
telefonlarla birlikte kullanılabilen 

bir akıllı saat. Gear S3’te eksik 
olduğu düşünülen tüm özelliklerin 
tamamlandığı Gear Sport, özellikle 

spor yapanların birçok ihtiyacını 
karşılayabilecek bir akıllı saat 

olarak karşımıza çıkıyor.

L I N K  L A  
➺ Evinizin veya işyerinizin çok büyük olduğu durumlarda internet 

bağlantısını kablosuz olarak her noktaya taşıyamazsınız. İşin kötüsü 
kablolu olarak taşımaya kalktığınızda da kablo kirliliği yaşarsınız. TP-Link 

markalı bu ürün mevcut elektrik şebekeniz üzerinden internet bağlantısını 
genişletmenizi sağlarken hızdan da kaybetmemenizi sağlıyor. Üstelik 

kurulumu da çok kolay.

teknolojik özelliklerini 2.600 

Özellikle yavaş çekim kamera 

arasından sıyrılan XZ1, fiyat 
/ performans oranına önem 

ortama göre dördüncü a amada ayarlanırken 
aynı zamanda  görüntü bilgisi de içeri e 
ekleniyor. on a ama ise kare hızını artırarak akıcı 
bir görüntü olu turulmasını sa lıyor. isteme 
giren görüntü önce dijital gürültü azaltma e 
sıkı tırmadan dolayı olu an sorunların çözümü 
için altı adımlardan geçer. rdından görüntünün 
keskinli inin ölçüldü ü  artırıldı ı e ltra 

 çözünürlü e çıkartıldı ı altı adımlık ikinci 
a amadan da geçer. onrasında renk düzeltme 
a amasında renk derinli i haritalanır e sonraki 
adımlarda kullanılmak üzere  bitlik derinli e 
yükseltilir.

Toplam  adıma sahip kontrast a aması 
sahnedeki ı ık analiz edildikten sonra genel 
e bölgesel kontrast düzeltmeleriyle ba lıyor  

micro dimming i lemleri ile ı ıldama e kararma 
noktalarıyla de am ediyor. er sabit içerik söz 
konusuyla   standardındaki görüntünün 

 uygulaması bu noktada yapılıyor. er canlı 
yayınlarda kullanılan ybrid og

amma  teknolojisi söz konusuysa bu 
i lem de gerçekle tirildikten sonra görüntü son 
a amaya aktarılıyor. örüntü ekrana yansımadan 
hemen önce ise kareler arasındaki hareketler 
analiz edilerek araya kareler ekleniyor e görüntü 
çok daha akıcı hale getiriliyor.

AMBILI  EKRAN AN A AN ÖR EL AZ

A M U N  
E A R  R
Samsung’un 2017 yılı içinde 

satışa sunduğu Gear S3’e 
sportif özelliklerin eklenmesiyle 

ortaya çıkan Gear Sport, 
hem iPhone hem de Android 

telefonlarla birlikte kullanılabilen 
bir akıllı saat. Gear S3’te eksik 

olduğu düşünülen tüm özelliklerin 
tamamlandığı Gear Sport, özellikle 

spor yapanların birçok ihtiyacını 
karşılayabilecek bir akıllı saat 

olarak karşımıza çıkıyor.

kurulumu da çok kolay.

gözdesi olacak gibi…

L I N K  L A  
Evinizin veya işyerinizin çok büyük olduğu durumlarda internet 
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Bulmaca

Resimdeki
proje

Yakın dost
Avrupa 
Futbol 
Birliği

Bağlayıcı
volkanik tüf

Maymun
türü

İnce urgan
İnce

malzeme,
taşunu
Çoban

Güney
Afrika
plakası

Serme ve
sıkıştırma
makinesi

Darp etme

Önceden
dökülmüş

Betonun
katılaşmaya
başlama süresi

Dadı

Kaz
Dağları’nın

mitolojik adı

Karışık 
renkli

Yaşam sıvısı

Üflemeli 
bir çalgı

Çok büyük
bir yılan

Boyutların
olağandan

küçük

Akıllı

Lavrensyum
simgesi

Batarya

Radyumun
simgesi

İçi doldu-
rulmuş 
hayvan

Su
Ulaşım

Emsal
Kaz ve 

yükleme
makinesi

Başarısız
kimse

Geri, arka Almanya
plakası

Vasat

Şöhret

Namuslu Manda
yavrusu

Kuş yuvası

Ön 
çalışma

San Marino
plakası

Lenf
Şey, nesne

Matbu yazı
kağıdı
başlığı

Konut

Doğalgazlı
(Kısa)

Ayevi

Katıksız,
yağsız

Kıskançlık

Az tavlı
toprak

Gözleri
görmeyen

Yay silahı

Göğün en
yüksek katı

“Hasan
Ferit …”
(Besteci)

Azeri çalgısı

Çanakkale
ilçesi

Tibet öküzü

Çizgi

Rusya’da 
bir ırmak

Bir gazete
yazısı

Kedi, köpek
yavrusu

Soru sözü

Dünyanın
uydusu

Shakes-
peare kralı

Mason
töreni

Küçük bal
teknesi

Akımtoplar

Merasim Yapı yeri, 
inşaat alanı

İsim Burun 
iltihabı Hakan Bir nota

Şenlik,
bayram 
kemeri

Teknik 
okul mezu-

nu inşaat
gözetmeni

Yer kırığı

Aklını 
yitirmiş olan

Dereden
çıkan 

yıkanmamış
malzeme

Tavır,
davranış

Aylık

Fonksiyonun
bir değiş-
kene göre

değişim hızı

Bir sayı

AVRUPA PARK
HAYAT

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

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
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