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ISTIHDAM SAĞLANDI
Kanal İstanbul’un 
ayrıntıları belli oldu

Döviz borcuna 
sınırlama geliyor

Emlak Konut GYO 
2018’de 7,2 milyar TL 

satış hede iyor
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M U R AT  K U R U MGenel Müdür’den

İnsan ancak 
çalıştığını kazanır

öviz kurlarında dalgalanmaların 
azalaca ı  yüksek faiz ve en  asyon 
döneminin sona erece i beklentilerinin 

enüz kar ılanmamı  olmasına ra men  
mlak onut olarak  yılında  

milyar  olarak belirledi imiz satı  
de eri ede  ne önemli ölçüde yakla tık. 

oplamda  gelir payla ım ve  ana tar 
teslim projeyi devam ettiren irketimizin 
tüm artlara ra men belirlenmi  cesur 

ede  eri büyük ölçüde tutturmasının 
ülkemiz için büyük bir ba arı oldu unu 
dü ünüyorum. 

mlak onut O  yılında 
toplam  i ale sonuçlandırdı. Bu 
i alelerde   milyar  satı  toplam 
geliri  .  milyar  mlak onut payı 
ve ortalama  çarpan oranına ula ıldı. 

 yılında gerçekle tirilen i alelerde 
elde edilen satı  toplam geliri bir önceki 
yıl yapılan i aleler ile kıyaslandı ında 
yakla ık iki kat artı  göstermi tir.

aaliyetimizin temel ta larından 
biri olan arsa alımlarına  yılında 
da ız kesmeden devam ettik. A ırlı ı 

O ’den olmak üzere toplam  
milyon metrekarenin üzerinde  stanbul 
ve di er illerimizde  farklı araziyi 
envanterimize kattık. Bugün itibari ile 
irketimiz  milyar  de erinde  

milyon metrekare arsayı portföyünde 
bulundurmaktadır.  

retti i projelerde sosyal dokuyu 
fazlasıyla önemseyen irketimiz bu tür 
faaliyetlerine yıl boyunca devam ettirdi  
bugüne kadar toplamda  bin’e yakın 
konut ve ticari alan üreten irketimiz 
bunun yanında  okul   derslik   
kre   sa lık tesis ve  cami in aatını 
tamamlamı  veya devam ettirmektedir. 

irketimiz  sosyal sorumluluk açısından 
em ülke sporuna ve sporcularına 

katkıda bulunup di er yandan mlak 
onut ismini farklı bir arenada tanıtma 

temelinde stanbul basketbol altyapı 

liglerinde mücadele eden bayan ve erkek 
basketbol takımı ‘ mlak onut por 

ulübü’nü kurdu. Bu konuda özellikle 
uzey akası projesini sizlere bir kez 

da a atırlatmak isterim. çerisinde 
modern e ir ya amının gereklili i 
olan birçok sosyal alanı barındıran bu 
proje aynı zamanda mlak onut spor 
yatırımları içinde bir çalı ma sa ası 
olmasını ede  iyoruz. irketimiz bu 
alanda yaptı ı yatırımlara ’de ız 
kesmeden devam edecektir. arınlarımız 
için ede  edi imiz kalkınmaya 
ula manın yolunun sadece rakamlarla 
ula ılan büyüme ile de il  bununla 
birlikte elde edilecek sosyal geli imlerle 
beraber sa lanabilece inin mlak onut 

O olarak farkındayız ve bu assasiyetle 
çalı maya devam ediyoruz.

Beraber bir bütünü olu turan 
gayrimenkul sektörü ve ülke ekonomimiz 

 yılında dı sal oklara kar ı ne 
kadar dirençli oldu unu göstermi tir. Bu 
ba arılı performansın  yılında da 
devam edece ini kur ve faiz ekseninde 
ya anan dalgalanmanın  yılına 
nazaran da a da normalle ece ini 
bekliyorum. Bu do rultuda 
sektörümüzde yapılacak çok i  oldu unu 
dü ünüyoruz. üksek tempoyla 
geçirece imiz  yılında sizlere layık 
olabilecek düzeyde efor sarf edip sizlerin 
bizi görmek istedi i yerde kalmaya 
devam edece iz.

özlerimi noktalamadan önce 
okuyucularımıza  payda larımıza ve 
eme i geçen erkese mutlu uzurlu 
ve ba arılı yeni bir yıl geçirmelerini 
diliyorum.

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

3A  O
O A  

 yılını geride bırakıp   
yılına adım attı ımız yeni 
döneme ait bu yazıma  Hz. 

evlana’dan bir sözle ba lamak 
istiyorum  nsan ancak 
çalı tı ını kazanır.  

Anlam itibarıyla büyük 
önem ta ıyan bu söz  bizler 

için ayatımızda motivasyon kayna ı 
olmasının yanı sıra  kurumlar açısından 
bakıldı ında da  yürütülen i lere ve 
faaliyetlere verilmesi gereken önemi ifade 
etmektedir. 

alı ma azmi  inancımızın ve 
kültürümüzün gere i olarak da a genç 
ya larda  ailelerimiz tarafından bizlere 
kazandırılan güzel geleneklerimizden 
belki de en önemlisi olmu tur. 

lkemizin mevcut imkanlarını göz 
önünde bulundurdu umuzda  elimizde 
çalı maktan ba ka bir kayna ın olmadı ını 
çok açık görmekteyiz  bu yüzden unu çok 
açık gönüllükle söyleyebilirim ki bizler 
ülke olarak çok çalı arak büyümeye devam 
edece iz. 

lkemize yönelik içerden ve dı ardan 
yürütülen çok yönlü istikrarsızla tırma 
saldırılarını ya adı ımız  yılının 
ardından   yılı ülkemiz ve irketimiz 
adına bir toparlama dönemi oldu. Pek 
çok farklı platformlarda aksi yönde 
propaganda yapılmı  olmasına ra men 
ülke ekonomimiz . çeyrekte yüzde  
büyüdü. lde edilen bu büyüme rakamıyla  
bu dönemde dünyanın en fazla büyüyen 
ülkesi olma ba arısı gösterilmi tir. ok 
yüksek i timalle   yılı büyüme 
oranının da yüzde  seviyelerinde olmasını 
beklemekteyiz. mlak onut olarak ciddi 
çaba gösterdi imize inandı ımız  
yılına  sizlerin de bildi i gibi birincisini 

ain darbe giri imden sonra ba lattı ımız 
‘ lkemizin arınlarına üveniyoruz’ satı  
kampanyasının devamı niteli inde ‘ üçlü 

ürkiye için Birlik akti’ kampanyası ile 
ba lamı tık. 

çerik olarak yeni konut satı ı üzerine 
olan bu kampanyamızın devamında 
‘Borcunu de ırsatı akala’  ‘ imdi Al 

’da de’ ve ‘Borç apılandırma’ 
kampanyaları ile destekleyerek em 
sektörün ala güçlü bir ekilde ayakta 
oldu u mesajını er kesime verdik  em 
de konut alıcılarına cazip fırsatlar sunduk. 
Ayrıca  irketin nakit akı ına da olumlu 
yönde katkı sa ladık. 
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LAM   K NU   İCARE   KUL  
 ER LİK   KRE   A LIK E İ İ   CAMİ

 a  
.  a ı sı  

ipnot  alesi yapılıp sözle mesi imzalanıp ancak ru satı alınmamı  projelerde in aat alanı üzerinden 
ta mini esaplama yapılmı tır. n aat ru satı alındı ında artı eksi de i iklikler olabilir.
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Emlak Konut GYO 
2018 hedef lerini 

a ık a ı
 yılını  milyar ’lik satı  de eri ile kapatan 

mlak onut O   ede erini açıkladı. 
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T
ürkiye’nin en 
büyük gayrimenkul 
yatırım ortaklı ı 

mlak onut 
O  

de erlendirmesi ve 
 ede erini açıkladı. mlak 

onut O   Ocak    
Aralık  tari leri arasında  
milyon metrekare büyüklü ünde 
ve  ariç  milyar  
de erinde satı  gerçekle tirdi. 

 rakamlarını 
de erlendiren mlak onut 

O enel üdürü urat 
urum  mlak onut olarak  

 yılı emmuz ayında ülkece 
ya adı ımız zorlu süreç ve sınır 
ötemizde ya anan karı ıklıklar 
ile girdi imiz ’yi toparlanma 
ve yolumuza devam etme yılı 
olarak gördük. Bu kapsamda  
yılının emen ba ında ‘ üçlü 

ürkiye çin Birlik akti’ dedik 
ve nans kurulu larıyla el ele 
vererek çok kısa sürede rekor 
satı  rakamlarına ula tık. ılın 
kalan döneminde de sektörün 
pozitif ivmesini desteklemek 
amacıyla projelerimizde farklı 
ödeme seçenekleri ya da borç 
kapama gibi kolaylıklar sa ladık. 
Bugün baktı ımız zaman  
yılı ba ında belirledi imiz 

ede erimizi yüksek oranda 
yakaladı ımızı görüyoruz. 

 yılı içerisinde  milyon 
metrekare büyüklü ünde ve  
milyar ’lik satı  gerçekle tirdik. 
Ayrıca bitirdi imiz  
yılından da  milyar  net kar 

ede emekteyiz  dedi.
urat urum sektörün  

yılı performansı ile birlikte mlak 
onut’un yıl içerisindeki di er 

faaliyetlerini de de erlendirdi. 
urat urum  Birlikte bir bütünü 

olu turan gayrimenkul sektörü 
ve ülke ekonomimiz  yılında 
dı  etkenlere kar ı ne kadar 
dirençli oldu unu gösterdi.  
verilerini inceledi imizde   yılı 
içerisinde toplamda gerçekle en 
ilk ve ikincil el konut satı larının  
geçen yıl rakamlarının üzerinde 
oldu unu görüyoruz. . eyrek 

MURAT KURUM: “2017’DE 
9 ADET GELİR PAYLAŞIM 
İHALESİ İLE 13 MİLYAR TL’LİK 
DEĞER OLUŞTURDUK.”

büyüme rakamlarına baktı ımızda 
ekonomimizin yüzde  oranında 
büyüdü ünü görüyoruz. Bu oran 
tüm dünya ülkelerinde açıklanan 

. çeyrek de erleri arasında en 
yüksek olma özelli ini de ta ıyor. 

ine  yılında uzun yıllardır 
süregelen yerli otomobil ayali 
somut bir projeye dönü tü. 

racat rakamları toparlandı ve 
cum uriyet tari inin en yüksek 

. i racat seviyesine ula ıldı. 
Bakıldı ı zaman bu rakamları 
çok kolay söyleyebiliyoruz ancak 
gerçekten büyük bir yönetim 
ba arısı oldu unu görebiliyoruz. 
Bizler de devletimizin bu gayretini 
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 a

destekler nitelikte yıl boyunca 
konut satı ları dı ında da birçok 
faaliyette bulunduk.  yılı 
faaliyetlerimize göz attı ımızda 

 milyar  de erinde arsa 
alımı gerçekle tirdik.  yılında 
gerçekle tirmi  oldu umuz  adet 
gelir payla ım i alesini ba arı 
ile tamamladık. Bu i alelerde 
yakla ık  milyar ’lik bir de er 
olu turduk. irketimiz  yılı 
içerisinde çe itli büyük ölçekli 
projelerini tamamladı. Baktı ımız 
zaman  yılı içerisinde teslim 
etti imiz projelerimizdeki 
satı  oranı yüzde ’i bulmu  
durumda.  yılında ise teslimi 
planlanan projelerimizdeki satı  
oranı imdiden yüzde  oranını 
yakalamı  durumda  diye konu tu.

Eko Köy RivaBizim Mahalle

Kuzey akası

Bahçekent Emlak Konutları

Bağımsız Bölüm Satışları Adet

Satılan Brüt m2 Alan ( 000) abancıya Satış Milyon TL

Toplam Satış Değeri Milyar TL
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2018’DE 7,2 MİLYAR TL 
SATIŞ HEDEFLENİYOR

’e dair sektör 
de erlendirmesi yapıp irket 

ede erini de açıklayan mlak 
onut O enel üdürü 
urat urum  Ba arılı geçen 

bir yılın ardından yakalanan bu 
ba arıyı devam ettirmek istiyoruz. 

ektörümüz ülke ekonomisinin 
en önemli çarklarından birisi 
durumunda. arpan etkisiyle 
birçok yan sektöre katkı sa layan 
gayrimenkul sektörümüz isti dam 
konusunda da ekonomiye ciddi 
destekler veriyor. okomotif 
konumdaki sektörümüzün 

’de de güçlü duru unu ve 
yatırımlarını devam ettirece ine 
olan inancımız tam.  yılında 

evre ve e ircilik Bakanlı ı’nın 
sürdürdü ü kentsel dönü üm 
sürecinin önemli gündem maddeleri 
arasında olaca ını dü ünüyoruz. 

ine ’in ülkemizde artan 
güven ortamı ile konut ediniminde 
yabancılara sa lanan te vikler 
sayesinde konut satı ları açısından 
önemli bir yıl olaca ına inanıyoruz. 
Baktı ınız zaman  yılları 
arasında ürkiye’ye yapılan  
milyar dolarlık do rudan yatırımın 
yakla ık yüzde ’ünün gayrimenkul 
yatırımlarından kaynaklandı ını 

görebiliriz. Bu konuda bizler de 
yurt dı ındaki organizasyonlara ve 
fuarlara er yıl oldu u gibi  
yılında da katılarak tanıtım ve satı  
faaliyetlerine devam edece iz.

evcut  milyar  
de erindeki arsa portföyümüz 
içerisinden  stanbul’da bulunan 

üçükçekmece  i li  Bakırköy  
lorya  ekmeköy  Ba çekent 

gibi merkezi konumlarıyla dikkat 
çeken arsalarımızı i ale etmeyi 
planlıyoruz. Ayrıca Anadolu’da 
Ankara araço lu’nda ve amsun 
gibi illerimizde de i aleler 
gerçekle tirece iz. Arsa de erleri 
yakla ık  milyar  olan söz 
konusu arsalarımızla  milyar 

’lik i  acmi olu turmayı 
planlıyoruz. akla ık  
yılında i alesini yaptı ımız 
ve ru sat alım i lemlerini 
sonlandıraca ımız projelerimizin 
lansmanlarını da  yılı 
içerisinde gerçekle tirmeyi 
planlıyoruz. Bu çerçevede  
için  milyar  seviyesinde 
satı  ede miz bulunuyor. Ayrıca 

 yılı içerisinde  bin 
metrekare ba ımsız bölüm satı ı 
ve toplamda  milyar  net kar 
gerçekle tirmeyi amaçlıyoruz  
ifadelerini kullandı.
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Haber EK N İ

 i  kişi  i a  
i i a  a a ı

um urba kanı ecep ayyip rdo an  yaptı ı açıklamada   yılından u 
ana kadar  milyon ki iye sa lanan ilave isti damın ürkiye için bir rekor 
oldu unu ifade etti.

um urba kanı ecep 
ayyip rdo an  
sti dam rası ve 
sti dam eferberli i 
dül öreni’ne katıldı. 
alı ma ve osyal 
üvenlik Bakanlı ı 

ile ürkiye Odalar ve 
Borsalar Birli i’nin 

OBB  ortakla a 
düzenledi i ra ve ödül töreni  
Be tepe illet ültür ve ongre 

erkezi’nde gerçekle tirildi. 
sti dam seferberli ine  en fazla 

isti dam sa layarak destek veren 
i verenlerin ödüllerini aldı ı 
etkinlikte  um urba kanı rdo an 
bir konu ma yaptı.

ubat ayında ba lattı ı isti dam 
seferberli ine katılan i  dünyasına 
te ekkür ederek konu masına 
ba layan um urba kanı rdo an  

 yılında u ana kadar  milyon 
ki iye sa lanan ilave isti damın 

ürkiye için bir rekor oldu unu 
ifade etti. um urba kanı rdo an  
Alla ’ın izniyle  önümüzdeki tüm 

engelleri a arak ede erimize 
ula ırız  diye konu tu.

ürkiye’nin  ede eri 
oldu una i aret ederek bu ede ere 
ula manın yolunun üretmekten  
yenilenmekten geçti ini kaydeden 

um urba kanı rdo an  
’nin ilk  çeyre inde elde 

edilen ’lük büyüme oranının  
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ülkenin ede eri do rultusunda 
ilerledi ini gösterdi ini söyledi. 

endileri için büyümenin en 
önemli göstergelerinden birinin 
isti dam oldu unu  isti dama katkı 
sa lamayan bir büyümenin tabana 
yayılmadı ını gösterdi ini dile 
getiren um urba kanı rdo an  
Bu yıl elde etti imiz  milyonluk 

ilave isti dam  e er istersek ve 
gereken çabayı ortaya koyarsak 
neticeye ula aca ımız anlamına 
geliyor. e viklerin isti damın 
artmasında ve sürekli le 
gelmesindeki öneminin farkındayız  
bunun için mevcut  isti dam 
te vikini önümüzdeki dönemde de 
sürdürüyoruz  eklinde konu tu.

 ba ında OBB’a üye  
milyon i verenden  isti dam 
sa lamasını istedi ini ve bunun 
gerçekle ti ini atırlatan 

um urba kanı rdo an  
giri imcilerden ve i  adamlarından 

 da a isti dam sa lamalarını 
istedi. Bunun  alkın i verenlere 
olan mu abbetini ve devlet millet 
kayna masını da a da artıraca ını 
belirten um urba kanı rdo an  
ta eron konusunun ortadan kalktı ı 
bir dönemde böyle bir adımın 
atılıyor olmasının bamba ka bir 

eyecan ve co ku getirece ini ifade 
etti.

TEŞVİKLER BELİRLENİRKEN 
ÖNCELİKLE İŞVERENLERİN 
TALEBİNE BAKILIYOR 

um urba kanı rdo an  devlet 
tarafından sa lanan te viklerin  
i  dünyasının i tiyaçlarına cevap 
verdi i oranda verimlili in güçlü 
olaca ını kaydederek  u anda 
ben inanıyorum ki artık bu yeni 
süreç çok da a farklı bir süreç 
olacak. ünkü ta erona giden imdi 
direkt i çi karde ime gidecek  
de erlendirmesinde bulundu.

verenlerden de  çalı anlarının 
ücretini belirlemede insa ı ve 
i çilerinin yanında olmalarını 
isteyen um urba kanı rdo an  

eren el alan elden ayırlıdır  
adisine atıfta bulunarak  ok 

verdim  böyle nasıl çalı ayım  nasıl 
çalı tırayım demeyin. nanın  
verdi iniz kazandı ınızdır  iç 
endi eniz olmasın  bu konuda 
ra at olun  ifadelerini kullandı.    

evletin verdi i te viklerin 
belirlenirken öncelikle i verenlerin 
taleplerine bakıldı ını ifade 
eden um urba kanı rdo an  
bunun yanı sıra ülkenin stratejik 
önceliklerinin  gençler  kadınlar 
ve engellilerle ilgili assasiyetlerin 
de te viklerin ekillenmesinde rol 
oynadı ını aktardı.

um urba kanı rdo an  
bu çerçevede imalat ve bili im 
sektörlerini stratejik öncelik olarak 
belirlediklerini dile getirdi. malat ve 
bili im sektörlerindeki i verenlerin 
bugüne kadar yalnızca asgari ücretli 
çalı anları için prim deste i aldı ını 

atırlatan um urba kanı rdo an  
yeni sistemle ek isti damda  bin 

 liraya kadar olan ücretlerin 
de sigorta primi te vikine d il 
edildi ini açıkladı.

alı an ba ına  liradan 
bin  liraya kadar olan prim ve 
vergi deste inin er sigortalı için 

 ay olacak ekilde önümüzdeki 

yıl da devam edece ini  kadınların  
 ya  arası gençlerin ve 

engellilerin bu sistemden  yıl 
süreyle yararlanabilece ini ifade 
eden um urba kanı rdo an  
i  dünyasına ciddi katkı sa layan 
bu te vikin  yılına kadar 
sürece ini de sözlerine ekledi.

ESNAFA YÖNELİK TEŞVİKLER
um urba kanı aynı zamanda  

bir ba ka yeni te vik uygulamasının 
esna arla ilgili oldu unu söyleyerek 
esna arın  ülkenin maruz kaldı ı 
ekonomik saldırıları en ön safta 
gö üsledi ini ve vatanlarına canları 
pa asına sa ip çıktı ını söyledi. 

um urba kanı rdo an esnafa 
yönelik te vikleri u cümlelerle 
müjdeledi  nümüzdeki 
yıl  ve da a az çalı anı olan 
i letmelerimizin sa ladıkları er 
ek isti dam için ödedikleri maa  
prim ve verginin  bir ayını kendileri  
bir ayını da devlet ödeyecek. ani 
esna arımıza  imalatçılarımıza  
küçük i letmelerimize ‘bir ay 
senden  bir ay bizden’ diyoruz. 
Bu te vik de  ay süreyle geçerli 
olacak.

um urba kanı rdo an  yaptı ı 
açıklamalarında  ‘ çinizi kendiniz 
yeti tirin’ sloganıyla uygulanan 
programın süresinin ’de bili im 
ve imalat sektörleri için  aydan 

 aya çıkartıldı ını  programa 
katılanlara sa lanan imk nların 
devam edece ini belirtti. 

um urba kanı rdo an  
gelece in meslekleri olarak görülen 
siber güvenlik  bulut bili im  
kodlama alanlarındaki i ba ı 
e itim programlarına katılan 

 ya  arası gençlerin  aya kadar 
olan e itim ve günlük  lira cep 

arçlı ı almalarının sa lanaca ını  
sanayi sektöründeki mesleklerde 
düzenlenecek i ba ı e itim 

DEVLETİN VERDİĞİ TEŞVİKLERİN BELİRLENİRKEN ÖNCELİKLE 
İŞVERENLERİN TALEPLERİNE BAKILDIĞINI İFADE EDEN CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN, ÜLKENİN STRATEJİK ÖNCELİKLERİNİN, GENÇLER, 
KADINLAR VE ENGELLİLERLE İLGİLİ HASSASİYETLERİN DE TEŞVİKLERİN 
ŞEKİLLENMESİNDE ROL OYNADIĞINI AKTARDI.

TEK YOL 
Cumhurbaşkanı Erdoğan  
Türkiye’nin büyümekten, 

güçlenmekten, her alanda muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkmaktan başka çaresi yoktur. 
Dünyadaki adaletsizliklerle, 
haksızlıklarla, zulümle baş etmenin, 
kendimizi bu cenderenin kurbanı 
olmaktan kurtarmanın tek yolu 
budur.
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programlarına ve mesleki e itim 
kurslarına katılan kadınlara  ila  
ya  arasındaki çocukları için  aylık 

 lira bakım deste i verilece ini 
de açıkladı. 

n az yüzde  engelli raporuna 
sa ip i  kuracak engellilere 

 tarafından verilen  
bin liralık ibe deste inin  bin 
liraya yükseltildi ini de sözlerine 
ekleyen um urba kanı rdo an  

örüldü ü gibi en büyü ünden 
en küçü üne  i  dünyamızın 
tamamına itap eden  milletimizin 

er kesimini kapsayan bir isti dam  
te vik politikası izliyoruz.  
dünyamız da sa  olsun bizim bu 
gayretlerimizi kar ılıksız bırakmıyor  
devletinin bir adım attı ı yerde üç 
adımla  be  adımla onlar da kar ılık 
veriyor  eklinde konu tu.

UZUN VADELİ BÜYÜME 
İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

zun vadeli büyümenin temel 
artının  bilimsel ve teknolojik 

ilerlemeyi derinle tirmenin ve 
sürdürülebilir kılmanın yolunun 
dijital dönü ümden geçti ini 
vurgulayan um urba kanı 

rdo an  günün artlarına ve 
i tiyaçlarına göre donatılmamı  
bir i  gücünün  dü ük katma 
de erli i lere  amallı a ma k m 
olaca ını dile getirdi. 

Bugün dünya ekonomisinde 
ilk sıraları dijital alanlarda 
faaliyet gösteren irketlerin 
aldı ına dikkat çeken 

um urba kanı rdo an  
yleyse bizim de en kısa 

zamanda ve kararlı bir ekilde 
dijital dönü ümü ayata 

geçirmemiz arttır. ngiltere  
anada ve Avustralya gibi 

ülkelerde ba arıyla uygulanan bu 
yakla ımı ülkemizde i ler le 
getirecek bir yapı üzerinde bir 
an önce çalı maya ba lamalıyız  
sözlerine yer verdi.

um urba kanı rdo an  
ürkiye’nin büyümekten  

güçlenmekten  er alanda muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkmaktan ba ka çaresi yoktur. 

ünyadaki adaletsizliklerle  
aksızlıklarla  zulümle ba  

etmenin  kendimizi bu cenderenin 
kurbanı olmaktan kurtarmanın 
tek yolu budur. lkemizin 
önünü terörle  darbeyle  kaosla 
kesemeyeceklerini anlayanlar  
imdi ekonomi sila ını çekmi  

durumdalar  dedi.
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i ar ı ak i 
a ır a ı r Ba bakan Binali ıldırım  

Adalet urası’nda 
açıklamalar yaptı.

B
a bakan Binali ıldırım  
Be tepe illet ongre 
ve ültür erkezi’nde 
düzenlenen Adalet 

urası’nda yaptı ı 
konu mada  yargıya olan güveni 
da a da artırmak ve yargılamaları 

ızlandırmak amacıyla bir dizi 
yenili i i tiva eden yeni bir reform 
paketini yakın bir zaman içerisinde 

eclis’e getireceklerini açıkladı.
lk kez toplanan Adalet rası 

ümit ederim ki zamanla geleneksel 
ale gelir ve adalet konusundaki 

meselelerimiz kapsamlı bir ekilde 
de erlendirilmi  olur  temennisi ile 
konu masına ba layan Ba bakan 

ıldırım  Adli yargıda alen  
merkezde faaliyet gösteren istinaf 
ma kemelerinin sayısını artıraca ız  

’e çıkaraca ız. vet  bu iyarbakır  

ayseri  onya  akarya  rabzon  
an istinaf ma kemeleri de 

önümüzdeki dönemde faaliyete 
geçecek. ine bu süreçte yargı 
sistemimizin i tiyacı olan insan 
kaynak ve kapasitesini de arttırmayı 
i mal etmedik. eza politikalarının 
ısla  amacına uygun olarak ceza 
infaz sisteminde köklü bir dönü üm 
ba lattık. Bili im teknolojilerinin 
yargı alanında kullanımında 
aslında dünya çapında bir çı ır 
açtık. AP’la yargı izmetlerini 
elektronik ortama ta ıdı ımız gibi  

B  sistemiyle de mesafeleri  
uzakları yakın ettik. Adliye 
binalarımızı temelden çıkardık 
saraya dönü türdük  ifadelerini 
kullandı. 

Hukuku ve yargıyı  adaleti 
sa lamanın imkanı olmaktan 

çıkarıp örgütsel bir yapının aracı 
aline dönü türmek isteyenlerin  
ukuk sistemine de çok büyük 

zarar verdiklerini aktaran 
ıldırım  olayısıyla  ile 

mücadele  istiklal ve istikbal 
mücadelesi olmanın yanında 
aynı zamanda yargının güven ve 
itibar mücadelesine dönü mü tür. 
Bu mücadeleyi  adalet terazisini 
do ru tutarak kazanaca ımıza 
yürekten inanıyorum. evam eden 
iki grup davamız var. Birincisi  
darbe te ebbüsüyle do rudan 
ilgili olanlar. Bunlar kesin üküm 
yolunda süratle ilerlemektedir. 

mit ediyorum ki bu yıl sonuna 
kadar darbeye bizati i karı anların 
görüldü ü bütün davalar 
sonuçlanmı  olacaktır  diye 
konu tu.
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Döviz borcuna 
ı ır a a 

i r

E e  S r  Ba ba a  Yar  
Me e  e

Ba bakan ardımcısı e met im ek reel sektörün 
döviz borçlanmasına yönelik sınırlamalar getirilece ini 
açıkladı. övizle borçlanmaya  kat sınırı getirilecek.

öviz açı ı olan  
da a çok OB  
statüsündeki  bin 
 rmaya borçlanma 

yasa ı getirecek 
olan düzenlemede 
adım adım ilerleme 
sa lanırken  

konomiden 
orumlu Ba bakan 
ardımcısı e met 
im ek  küçük ve orta 

ölçeklilere do rudan 
do ruya sınırlama getireceklerini 
söyledi. im ek  döviz yükümlüsü 

 bin irketten büyük ölçekli iki 
binine ili kin veri toplamanın yasal 
altyapısının olu turuldu unu  
makine teç izat it alatı gibi bazı 
istisnalarla birlikte  bin irkete 
do rudan sınırlama getirilece ini 
açıkladı.

Hürriyet gazetesinin aberine 
göre  reel sektörün kur riskine 

kar ı getirilecek sistemde  
milyon doların altındaki borcu 
olan irketlerle   milyon doların  
üstünde borcu olan irketlere ayrı 
sistem uygulanacak. ncelikle  
milyon doların altında borcu olan 
küçük ve orta boy i letmelerle 
ilgili tedbirler alınacak. öviz 
borçlanmaya  kat sınırı getirilecek. 
Buna göre   milyon doların altında 
borcu olanlar döviz gelirinin  

katına kadar borçlanacak   milyon 
doların üstünde ise edge sistemi 
devreye girecek. 

RAPORLAR ESAS OLACAK 
erkez Bankası  gerçek ve 

tüzel ki ilerden döviz pozisyonunu 
etkileyen i lemlerini izlemek için er 
türlü bilgi ve belgeyi isteyebilmesine 
yönelik yetkiyi artık kullanabilir 

ale geldi. lgili yasal düzenleme 
esmi azete’de de yayımlanarak 

yürürlü e girdi. erkez Bankası 
irketlerden veri toplarken ba ımsız 

denetim raporlarını esas alacak. 
ürev i lemlerde bazen bilgi 

almakta zorlanan erkez Bankası 
da a kapsayıcı bilgilere yasanın 
verdi i yetkiyle ula abilecek. 

GERİYE DÖNÜK KREDİLER 
ETKİLENMEYECEK

letmenin geliri  milyon 
dolarsa  katı ancak  milyon dolar 
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borçlanabilecek. Ancak bu geriye 
dönük kredileri etkilemeyecek. 

eni alınacak döviz kredileri için 
sistem geçerli olacak.  milyon 
doların üstündeki borçlar için ise 

edge sistemi devreye girecek. 
üzde ’den ba layarak kademeli 
edge etme zorunlulu u getirilecek. 

Büyük  rmalar borçlarının belli bir 
kısmı için örne in yüzde  ba ka 
bir enstrümanla riskini azaltacak. 
Hedge sistemi riski azaltmak için 
uygulanan bir model. Ba bakan 

ardımcısı im ek  kapsamlı yeni 
reform paketinin ilk çeyrek itibarıyla 

ayata geçece ini söyledi. im ek  
ürkiye yatırım ortamı ile ilgili çok 

kapsamlı bir reform çalı ması var. 
cra i  astan tutun in aat izinlerine 

kadar süreçleri maliyeti azaltan bir 
reform. Böylece ünya Bankası’nın 
i  yapma endeksinde  seviyelerine 
çıkabilece iz. Bugün ürkiye’nin 
çekti i do rudan yatırımın iki 
katını çekebilir. üresel sermaye 
 rmalarında önemli artı  var çok 

kapsamlı toptancı bir yakla ımla 
reform geliyor  diye konu tu. 

BORÇLANMA YASAĞINA 
DESTEK

te yandan 
döviz geliri 
bulunmayan 
irketlere dövizle 

borçlanma 
yasa ına  nans 
kesiminden destek 
geldi. racatçılar 
ise kısıtlamada 

assasiyet bekliyor. 
zun zamandan 

beri ifade ettikleri ‘ eliriniz  
ise  ile borçlanın’ söylemini 

atırlatarak ‘  ile geliri olanın 
dövizle borçlanmasının’ tüm 
ekonomi açısından risk oldu una 
i aret etti. 

ünya gazetesinin aberine 
göre  stanbul anayi Odası O  

önetim urulu Ba kan ardımcısı 
rfan z amaratlı  devletin dövizle 

borçlanma konusunda irketlere 
yapaca ı yapısal reformlardan önce 

ürk irası’nın de erini önemli 
bir seviyede tutmasının da a etkili 

olaca ını söyledi. z amaratlı  
’nin de er kaybetmesinin ve 

dövizdeki dalgalanmanın da a 
büyük bir sorun ya attı ını 
kaydederek  racat yapan  rmalar 
sistemini oturtmu  bu karar 
onları de il da a çok yurt içinde 
çalı an dövizle borçlanan  rmaları 
etkileyecek  dedi. 

inansal urumlar Birli i B  
Ba kanı e met antekin  reel 
sektörde uzun 
vadede ciddi bir 
döviz pozisyonu 
açı ı oldu una 
de inerek  

imdi yapısal 
bir düzenleme 
gündeme geldi. 

racat ve benzeri 
döviz kazandırıcı 
faaliyeti olmayan 
ticari i letmelerin döviz kredisi 
almalarının yolu kapandı. Bundan 
etkilenen mü teri sayısı  bin. 

irketler da a uygun maliyetli 
oldu u için dövizle borçlanıyorlar. 

akat döviz likiditesi oldu u 
dönemlerle beklenmeyen 
döviz areketlerinin da a iyi 
yönetilmesi ve dövizden dolayı 
zarara uygulamamaları açısından 
yapılan düzenlemenin irketlere 
fayda sa layaca ını dü ünüyorum. 
Bu düzenleme özellikle leasing 
sektörünün  nanse etti i yatırım 
projelerini dı arıda tutuyor  bu 
önemli bir kazanç. Ayrıca bu 
düzenleme ile inansal urumlar 
Birli i oyuncuları bankalar ile 
aynı statüye getiriyor. Artık 
bizim mü terilerimiz de kredi 
kullanabilecek  diye konu tu.

ALACAK İLE 
BORÇ UYGUN 
OLMALI

B önetim 
urulu Ba kan 
ekili a atay 

Baydar ise  
irketlerin 

pozisyon 
almalarına  
spekülasyon yapmalarına kar ıyım. 

olayısıyla  rmalar döviz alacakları 

varsa dövizle borçlanmaktalar  
dedi. irmaların döviz cinsleri veya 
akti  eri arasında uygunsuzluk 
yaratmaması gerekti ine de inen 
Baydar öyle konu tu  anunda 
 rmaların kendi durumlarına göre 

bir borçlanma imkanı verece ini 
dü ünüyoruz. Aksi takdirde 
‘ irketler  dövizle borçlanamaz’ 
denilmesi dövizle i racat yapan 
küçük irketler için aksızlık 
olaca ını dü ünüyoruz. aktoring 
sektörü olarak döviz alacak 
varsa döviz fonluyoruz. easing 
irketleri için ise bu da a önemli. 
ünkü toplam i lemlerin ço u 

dövize endekslidir. irketleri zor 
durumda bırakacak bir uygulama 
gelmeyece ini umut ediyorum. 

ünün sonunda bu  rmalar i letme 
sermayesi i tiyacı olan  nakit 
açı ı olan  rmalar  OB ’lerle 
ekonominin büyüyece ini 
öngördü ümüz için bizim onların 
önünü açmamız lazım.  

KÜÇÜK İHRACATÇI 10 KATA 
KADAR HAK İSTİYOR 

stanbul Hazırgiyim ve 
onfeksiyon racatçıları Birli i 

Ba kanı Hikmet 
anrıverdi  bu 

oranın en az  kat 
olması gerekti ini 
söyledi. endi 
sektörlerinde 
küçük 
i racatçıların 
önemli ölçüde 
bavul ticareti de 
yaptı ını anlatan 

anrıverdi  
olayısıyla döviz 

gelirleri görünenin çok üzerinde. 
aten i racatçılara gelene kadar 

kamu da da il sözle melerin  
kira kontratlarının lira olarak 
yapılmasının sa lanması çok da a 
önemli  dedi. 

YATIRIM İÇİN KULLANILAN 
KREDİLERE İSTİSNA 
YAPILABİLİR

stanbul Hububat  Bakliyat  
a lı o umlar ve amulleri 
racatçıları Birli i Ba kanı 

 İ a b  
Sa a  O a  
(İSO) Y e  
K r  Ba a  
Yar  İr a  

a ara

F a a  
K r ar B r  
(FKB) Ba a  

Mehmet Cantekin

FKB Y e  
K r  Ba a  
Ve  a a a  

Baydar

İ a b  
Ha r  e 
K e  
İ ra a ar  

B r  Ba a  
H e  Ta r er
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ekeriya ete 
de birkaç katlık 
limitin anla ılabilir 
oldu unu belirtti. 
Bununla birlikte 
yatırım için 
kullanılan uzun 
vadeli alınan 
kredilerde istisna 
uygulanabilece ini 
ifade eden ete  

 milyonluk 
ortalama i racatı 
olan bir rmanın da yatırımı için 

 milyon dolar kredi kullanma 
akkı olmalı. onuçta büyümek 

için buna i tiyacı var ve ödeme 
zamana yayılabiliyorsa  döviz geliri 
olan bir irket için bu oranlar sorun 
olmaz. Ancak i letme sermayesi için 
kullanılan krediler bu kapsamın 
dı ında  diye konu tu. 

ASIL MESELE 
UZUN VADELİ 
TL KREDİ 
BULABİLMEKTE

akine 
racatçıları 

Birli i Ba kanı 
Adnan algakıran 
ise e met 

im ek’in örnek 
olarak gösterdi i 

 kat limitinin makul oldu unu 
söyledi. algakıran  esela  
milyon dolar ortalama i racatı 
olan bir rma dü ünelim. imitin 
de  kat oldu unu. Bu irket 
zaten  milyon doların üzerinde 
borçlanmamak. olayısıyla bir 
tavanın olmasını do ru buluyorum. 
Ancak asıl mesele uzun vadeli ürk 

irası borçlanmanın bir ekilde 
sa lanması. Bu olmadıkça sunulan 

er çözüm palyatif oluyor  dedi. 

İHRACATÇILARIN RİSKİ 
DÜŞÜK

stanbul obilya  a ıt ve 
Orman rünleri racatçıları 
Birli i Ba kanı A met üleç  
döviz kredilerde oda ın döviz 
geliri olmayan irketlerden 
uzakla masının yanlı  oldu unu  
i racatçıların döviz kaynaklı oklara 

dirençli oldu unu 
aktardı. olayısıyla 
i racatçılara 
getirilecek 
kısıtlamalarda 
dikkatli olunması 
gerekti ini 
vurgulayan üleç. 

adece gelire 
de il  projeye de 
bakılmalı. Büyük 
bir yatırım için 
uzun vadeli döviz 
kredisi gerekiyorsa  bunun önüne 
geçmek do ru olmaz  ifadelerini 
kullandı. 

İ a b  H b ba  
Ba a  Ya  
T ar e 
Mamulleri 

İ ra a ar  
B r  Ba a  
Zekeriya Mete

Makine 
İ ra a ar  

B r  Ba a  
A a  Da a ra

İ a b  M b a  
Ka  e 

Orman Ürünleri 
İ ra a ar  

B r  Ba a  
A e  G e

D VİZ BOR LARININ ARTI INDA
KOİ PRO ELERİ ETKİLİ
Merkez Bankası uzmanlarından atih ılmaz ile Mehmet Selman olak’ın 
hazırladığı Reel Sektör Döviz Pozisyonu ve Risklerin Dağılımı çalışmasına 
göre. Türkiye ihracatının yüzde 94’ünü elinde bulunduran malat sanayinin 
döviz kredilerdeki payı gerilerken, enerji, ulaştırma depo, haberleşme ve inşaat 
sektörleri döviz kredilerinin payları önemli ölçüde arttı. Son 10 yıldaki artışta 
Kamu Özel şbirliği kapsamındaki altyapı ve şehir hastaneleri projelerindeki 
döviz kredileri etkili oldu. 

 BİNİ A KIN İRKETİN 
D VİZ BORCU VAR
Merkez Bankası uzmanlarının 
çalışmasında firmaların borçları 
da sıralandı. 100 bin liraya kadar 
döviz borcu olan firma sayısı 2 bin 
741.  100 bin ile 1 milyon liraya kadar  
borcu olan firma sayısı 8 bin 362, 1 
milyar ve üstü borcu olanların sayısı 
ise 105. Toplam 26 bin 562 şirketin 
döviz borcu bulunuyor. 50 milyon 
liranın altında borcu olan şirket 
sayısı 24 bin 562. 

TABLO D VİZ 
KREDİLERİNİN DA ILIMI
KRED  B KL  SA I 

0-100 bin 2.741 

100 bin-1 milyon 8.362 

1-5 milyon 7.335 

5-10 milyon 2.341 

10-50 milyon 3.833 

50-100 milyon 836 

100-1000 milyon 1.009 

1 milyar ve üstü 105 
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 i ar ira ık 
ş ik i r

konomi Bakanı i at eybekci  ’de proje 
bazlı te vik sistemi ile  milyar liralık yatırım 
açıklamaya azırlandıklarını açıkladı. 

eçti imiz yıl 
yürürlü e giren 
proje bazlı te vik 
sistemi ile isti damın 
artırılması ve 

stratejik yatırımların güçlendirilmesi 
amaçlanıyor. Proje bazlı te vik 
sisteminden yararlanan yatırımlara 
nitelikli personel  enerji  prim 
ve altyapı deste i sa lanırken 
gümrük vergisi mua yeti   
iadesi ve sermaye katkısı avantajı 
tanınıyor. Projelere ayrıca yatırım 
yeri ta sis edilip kamudan alım 
garantisi veriliyor. Bu kapsamdaki 
çalı malar akkında açıklama 
yapan konomi Bakanı i at 

eybekci  üm yatırımcılara  
milyar liralık yatırım te vik belgesini 
bir kerede verece iz  müjdesini 
verdi. atırımlara ilgili Bakanlar 

urulu kararı alınaca ını belirten 
eybekci  Arkada larla çalı ıyoruz  

konuyu Bakanlar urulu’na sevk 

edece iz. Her bir yatırım  Bakanlar 
urulu kararı aline gelecek. ayın 
um urba kanımızın a itli inde 

tüm yatırımcılara  milyar liralık 
yatırım te vik belgesini bir kerede 
verece iz  diye konu tu. 

u ana kadar netle mi   
civarında yatırımın söz konusu 
oldu unu açıklayan eybekci 
sözlerini öyle sürdürdü  Her 
alanda ba vuru var. ıp ve enerji 
teknolojilerinden petrokimyaya 
kadar tüm alanlarda  çok geni  
kapsamlı ba vuru bulunuyor.

i at eybekci  te vik sistemine 
yapılan ba vurulardaki artı ın dikkat 

çekti ini vurgulayarak  nümüzdeki 
dönemde gerek cari açıkla mücadelede  
gerek arzı artırmada  gerekse ürkiye 
olarak seçti imiz alanlarda kendi dünya 
devlerimizi yaratmak için yaptı ımız 
çalı malarda önemli sonuçlar elde 
edece iz. atırım te vik belgelerinde bu 
yıl  geçen yıla göre adet olarak yüzde 

’nin üzerinde  tutar olarak yüzde 
 civarında  isti dam olarak yüzde 
 civarında artı  söz konusu. Bunlar 

’de ayata geçecek. zel sektör 
yatırımları  üretim faaliyetleri  cari 
açı ı dengeleyici  it alatı ikame edici 
alanlardaki üretim faaliyetleriyle ilgili 
çok üst düzeyde geli meler görece iz. 
Bunlar yeterli mi  yetmeyecek. 
Aldı ımız tedbirler devam ediyor. 
çerideki üretimi koruyucu  aksız 

rekabeti önleyici çalı maları da dünyada 
en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz  
devamlı takip ediyoruz. ürkiye’nin 
menfaatini zedeleyici uygulaması olan 
tüm ülkelere anında kar ılık veriyoruz  
dedi.

’de izmet i racatında 
dünyanın ilk ’unda olma yolculu una 

ızlı bir ekilde katılaca ımızı ve  
milyar doları geçece imizi açıklayan 

eybekci  bunun için er eyi 
yapacaklarını söyledi.

YENİ PROJELER YOLDA
Hizmet i racatçılarına önemli 

destekler verildi ini ifade eden 
eybekci  güncellenmesi beklenen 
ümrük Birli i’ne izmet sektörünün 

da il olaca ını söyleyerek birkaç afta 
içinde ürk yemeklerine ili kin çok 
önemli bir projeyi tanıtacaklarını 
açıkladı. 

ünyanın önemli noktaları  
merkezleri ve e irlerinde ürk 
mutfa ını ürk ürünlerini  Anadolu 
mutfa ı ve ürünlerinin tanıtılaca ını  
bunun da önemli desteklerle 
yapılaca ını açıklayan eybekci  

ürk icaret erkezleri mantı ı ile 
yakla arak böyle bir projeyi önümüzdeki 
günlerde sizlerle payla aca ız  dedi.

 iadeleri ile ilgili çalı maların 
konomi oordinasyon urulu’ndaki 

son eklini aldı ını ifade eden 
konomi Bakanı i at eybekci  ufak 

düzeltmelerden sonra bunu da kamuoyu 
ile payla acaklarını söyledi.

Ekonomi 
Ba a  

N a  
Ze be
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Müteahhit 
 a a 

karşı 
r i ik  

i
onut geli tiricileri  

sektöre yönelik ‘yeterlilik’ 
düzenlemesi talebinde 
bulunurken  ‘sektörde 

bulunup çıkan’ 
ba ta maddi 

yetersizli i 
olan  rmalar 

nedeniyle ciddi yol 
kazaları ya anabilece ini 

belirtiyor. 

Haber S E KT Ö R D E N
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T
ürkiye’de in aat 
irketi sayısı  bin  

sadece stanbul’da 
ise  bin civarında. 

 milyonluk 
Almanya’da sayı 

. . üm Avrupa’da    
bin arasında. ani ürkiye’de tüm 
Avrupa’nın  katı mütea it var.

te bu durum  sektöre yönelik 
yeterlilik talebinin gerekçesini 
olu turuyor. ünkü gayrimenkule 
yeni giri ler önemli bir risk alanı 
olu turmaya ba ladı. 

MÜTEAHHİT ENFLASYONU 
RİSK YARATIYOR 

eni giri lerin yarattı ı 
sorunlar sektörün gündeminde. 

ektörün markaları  dernekleri 
gidi atın bütün sektörü te dit etti i 
görü ünde. 

ayrimenkul sektörü  konut 
geli tiricilere yönelik bir düzenleme 
olmamasından ikayetçi. ektöre 
yeterlilik artları getirilmesini 
isteyen markalı konut geli tiricileri  
konuyla ilgili yapacakları çalı ma ve 
önerileri bakanlı a iletecek. 

DÜZENLEME 
OLMAZSA 
YOL KAZASI 
OLABİLİR

onuyla 
ilgili görü lerini 
ileten DAP 
Holding önetim 

urulu Ba kanı 
iya ılmaz  bu 

konuda bir düzenleme yapılmaması 
durumunda ‘yol kazalarının’ 
ya anabilece ini söyledi. ılmaz  

on dönemde ev satan emlakçılar 
için bile düzenleme yapılırken  
evi yapanlara  üreticiler için bir 
düzenleme getirilmedi. zel 
sektörde bu i e çok fazla giri çıkı  
var. abii ki sektöre giri ler olmalı 
ancak kalıcı olmak isteyen in aat 
i ine girsin. ektörü bilmeyen  
sadece bir i  yapmak için girenler 
arz talebi bozdu u gibi sektörün 
dinamiklerini de bozuyor.  yıl 
öncesinin yatlarıyla satı  yapanlar 
var. Bu em en asyona aykırı em 

de dinamikler bozuluyor. ektöre 
girecek olan rmalara sermaye 
yeterlili i  i  bitirme yeterlili i 
ve teknik yeterlilik kriterleri 
getirilmeli  diye konu tu. 

ürkiye’nin kentsel dönü ümde 
ba arılı olamamasının nedenlerinin 
ba ında da düzenleme eksikli inin 
geldi ini vurgulayan ılmaz  kentsel 
dönü üme maddi manevi yeterlili i 
olan rmaların bunu yapabilecekken 
araya giren ‘çantacıların’ i in 
i leyi ini bozdu unu dile getirdi. 

iya ılmaz  ürkiye’de .  milyon 
konutun dönü türülmesi ede  var. 

er bu kadar konut dönü ecekse 
bu yasal düzenlemeler mutlaka 
yapılmalı. apılmadı ı takdirde çok 
yol kazasına u rarız  dedi.

stanbul’un bazı bölgelerinde 
‘yeterlilik’ sa ibi olmayan 

rmalar nedeniyle arz fazlası da 
olu abilece ini belirten ılmaz  

erel belediyeler bu durumu 
kontrol etmeli. O bölgede bir arz 
fazlası varsa o alde ru satları 
ona göre verebilirler  ifadelerini 
kullandı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN 
GÖRÜŞLERİ

ektör temsilcileri de iya 
ılmaz’la emen emen aynı 

görü leri ta ıyor. inpa  apı 
önetim urulu Ba kanı A met 
elik sektördeki ba ıbo luk 

nedeniyle fabrikasını kapatıp 
gayrimenkule girenler oldu unu 
söyledi. elik  eknik ve insan 

ayatını ilgilendiren bir sektör. Buna 
ra men dünyanın içbir yerinde 
bu kadar bozuk bir sektör yok. 
Herkes ra atlıkla i  yapıyor. ektöre 
giren arsayı kat kar ılı ı  asılat 
payla ım gibi modellerle parasız 
temin edebiliyor. onra da bir yere 
gidip bir mimari 
proje yaptırıyor. 

u satınızı 
alıp satmaya 
ba lıyorsunuz. 

atabilirseniz 
problem yok. 
Ancak i lerin iyi 
olmadı ı bugünkü 
dönemlerde bütün 

DAP Holding 
Yönetim Kurulu 

Ba a  Z a 
Y a

S a  Ya  
Yönetim Kurulu 
Ba a  A e  

e
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sektör darbe yiyor. Bu sektörün 
içinde yıllardır yer alan markalı 

rmaların piyasasını bozuyor. 
arkalı bir rmanın yüzde  

kat kar ılı ı aldı ı bir araziyi 
dı arıdan gelen biri yüzde  
gibi bir oranla iç dü ünmeden 
alabiliyor. ayet satamazsa 
i çilerin paralarını ödemeyecek. 

attı ı birkaç ki iyi dolandırmı  
olacak. alzeme parasını 
ödemeyecek. evlet tüketici 
yasaları düzenledi. Ancak zaten 
iyi niyetli olmayanların yasalarla 
bir ilgisi olmuyor. çi parası 
ödenmeyince  devlet sektöre çok 
farklı bakıyor  aklı davalar bile 
aley imize sonuçlanıyor. Bu da 
bizi ma dur ediyor. asalar ancak 
bizim gibi ciddi ve kayıtlı çalı an 

rmaları sıkıntıya sokuyor  dedi. 
O  Ba kanı Altan 

lmas da sermaye ve teknik 
yeterlili i olmayan erkesin 
balıklama bu i e girmemesi 
gerekti ini ifade ederek   daire 

yapmayan insan da  dairelik 
projenin altına girmemesi lazım  dedi. 

TEK YOL DAHA FAZLA 
DENETİM

ürkiye 
ütea itler 

Birli i Ba kanı 
it at enigün  

i i bilmeyen 
rmaların 

i alelere çok dü ük 
yatlarla girdi ini  

da a sonra 
kar edebilmek 
için gerekli standartları yerine 
getirmediklerini söyledi. 
Asfaltın kalınlı ından  betonun 
mukavemetine kadar birçok alanda 
eksiklerin oldu unu aktaran 

enigün  ürkiye’de yasalara 
ra men ala çok sayıda mantolaması 
olmayan bina yapılıyor  dedi. 

enigün’e göre bu sorunun çözümü 
basit  a a fazla denetim. enigün  
konu ile ilgili  ormalde epimiz 

do ru denetlenirsek böyle bir ey 
olmaz. ini do ru yapamayanlar 
piyasadan dökülür. Her fırsatta 
ilgililere ‘Bizi iyi denetleyin’ diyorum  
açıklamalarını yaptı.

enigün’ün bir di er talebi de 
i in tanımının yapılması ve erkesin 
istedi i gibi mütea it olamaması. 

enigün  Biz B olarak birkaç 
yıldır mütea itli in tanımının 
yapılmasını istiyoruz. asıl erkes 
mü endis ya da avukat olamaz  
benzer ekilde mütea it de 
olmamalı. ektörde deneyim olması 
gerekiyor. Hiç ilgili olmayan  imar 
de i ikli i ile arsası de er kazanan 

erkes mütea it olmaya çalı ıyor. 
Hiçkimse mütea itlik yapmasın  
sadece unlar yapsın diyecek alimiz 
yok ama piyasada i ini iyi yapanlar 
olsun  diyor. 

ÖNERİLER
zetle  sektörün önde gelen 

isimlerine göre  gayrimenkul rmaları 
devlet i aleleri için nasıl bazı ko ulları 

T r e 
M ea er 

B r  Ba a  
M a  Ye
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Bir  a  a iş i ir  
i  aşa ı r

yerine getirmek zorundalar ise 
bu standartlar özel projelerine 
izinlerde de aranmalı. evlet 
i alelerinde  rmalardan vergi 
borcu yoktur belgesi  teminat ve i  
bitirme belgesi isteniyor. ermaye 
durumuna bakılıyor. Ancak 
gayrimenkul sektöründe proje 
yapmak için böyle bir ko ul yok. 

iri  için bir in aat irketi kurmak 
yeterli. Ba ka ko ul aranmıyor. 

ermaye ve teknik yeterlilik 
olsun. lk defa girenlere in aat 
büyüklü ü sınırı getirilsin. 
Bilançolarına bakılarak ilk kez 
girenlere  metrekare sınırı 
uygulanabilir. ergi borcu varsa 
izin verilmemeli. ini bitirdikten 
sonra katlamalı olarak aldı ı 
i  miktarını artırabilir. ektöre 
denetimsiz giri ler Ba dat addesi 
gibi bölgelerde acı sonuçlar 
vermeye ba ladı. ayet sektörde 
böyle bir önlem alınmazsa bunun 
sektör geneline yayılan i  aslara yol 
açabilece i dü ünülüyor.

olin n aat önetim urulu 
yesi elal olo lu  ürkiye’de 

devlet taa üt projeleri bitti i 
zaman yüklenici  rmalarla 
birlikte ta eron  rmalara  
proje müdürlerine  kontrol 
mü endislerine ve antiye 
e  erine de i  bitirme belgesi 

verildi ini belirtti ve bu yüzden 
i  bitirme belgesi en  asyonu 
olu tu unu söyledi 

amu i ale sisteminin 
son yıllarda birçok kez 
de i ime u radı ını ifade 
eden olo lu  kamu i ale 
sisteminin AB müktesebatına 
da uyum sa lamaya çalı tı ını 
ancak çe itli sorunların da 
olu tu unu belirtti. abancı 
in aat  rmalarının ürkiye’ye 
gelip ortak oldukları ürk 
kurumlarına ta eron muamelesi 
yaptıklarını ifade eden olo lu  

skiden mütea itlik karnesi 
vardı  kaldırıldı. Birtakım 
ki i ve  rmaların i  bitirme 
belgeleri yeni  rmalar tarafından 
kullanılmaya ba landı. 

amu kurulu larında projeyi 
denetleyen ve yöneten ki ilere 
de i  bitirme belgesi verildi. Bir 

arayolları projesinde i  bitti i 
zaman  ki iye i  deneyim 
belgesi veriliyor.  trilyonluk 
i  yapan tur in aat irketine i  

deneyim belgesi 
veriliyor. Bunun 

aricinde 
toplam 170 
trilyonluk 
i  bitirme 
belgeleri 
olu uyor. 

niversiteden 
yeni mezun 
olan bir in aat 
mü endisi  trilyonluk bir 
projede antiye e   veya kontrol 
mü endisi olarak görev yaptı ı 
zaman yüklenici  rma ile aynı 
artlarda i  bitirme belgesine 

sa ip olabiliyor  diye konu tu. 
amu ale urumu’nun 

radikal önlemler alması 
gerekti ine vurgu yapan olo lu  

 krizinden sonra ya anan 
ekonomik kriz döneminde alının 
tedbirlerle bir yandan ba ımsız 
denetleme ve düzenleme 
kurulları olu turuldu  di er 
yandan  sayılı amu ale 

anunu uygulanmaya ba landı. 
istemde iki ba lılık olu turdu. 
amu ale urumu’na 

anlatıyoruz. Hükümetimize 
anlatıyoruz. n aatta er açıdan 
 rmaların i in türüne göre 

ayrılması ve  yat olu umunun 
buna göre yapılması gerekli  
diyerek sözlerini tamamladı.

K  İ aa  
Yönetim Kurulu 

Ü e  Ce a  
K
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de i  bitirme belgesi verildi. Bir 
arayolları projesinde i  bitti i 

zaman  ki iye i  deneyim 
belgesi veriliyor.  trilyonluk 
i  yapan tur in aat irketine i  

anlatıyoruz. n aatta er açıdan 
 rmaların i in türüne göre 

ayrılması ve  yat olu umunun 
buna göre yapılması gerekli  
diyerek sözlerini tamamladı.



22 E M L A K  K O N U T
O C A K  2 0 1 8

Haber E E L EN İ E

şaa  k r  
i i ri  

ı ı ı r ir i
konominin lokomoti  

konumundaki in aat sektörü 
temsilcileri  yılını de erlendirip  

 yılı için beklentilerini payla tı.

n aat sektörü ekonominin lokomoti  olmaya devam 
ediyor.  yılının üçüncü çeyre inde ürkiye 
ekonomisi yüzde  büyürken  in aat sektörü ise 
yüzde  büyüdü. n aat sektöründe faaliyet gösteren 
markaların yöneticileri   yılını nasıl geçirdiklerini 

de erlendirip   yılı için öngörülerini payla tı.
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EN İLİK Y NE İ
K L YE İ İLY Y

Y Y Y NE İ K L
K N Y Y

E İN Y NE İ K L
YE İ E K

abancı yatırı cı 
sektörün 
büyü esinde itici 
güce sahi

 yılı em 
yurt içi  em yurt dı ı 
siyasi ve ekonomik 
belirsizlikler 
nedeniyle sıkıntılı 
geçti. eçen 
yıl ya anan  

emmuz darbe 
giri iminin ardından 

ükümetimiz piyasaları ve iç 
tüketimi canlandırmak amacıyla 
bir dizi önlem aldı. redi aranti 

onu destekli kredilerle ve  
indirimleri sayesinde piyasalar 
canlandı. n aat sektörü de 
ekonomik daralmalardan direkt 
etkilense de  ülke ekonomisinin 
büyümesinde pozitif katkısını 
sürdürdü. zellikle yılın ikinci 
çeyre inden itibaren areketlenen 
konut satı ları ylül ayında zirve 
noktasına ula tı. Ancak konut 
arzının talebin önünde gitmesi ve 
yükselen kredi faizleri nedeniyle 
satı lar yılın son çeyre inde biraz 
durulsa da  sektöre yabancı ilgisi 
in aat sektörünün büyümesinde 

ala önemli bir itici güç olmaya 
devam ediyor.

o a irketler rubu olarak 
 yılında yatırımlarımıza ız 

kesmeden devam ettik. Her sektörde 
oldu u gibi in aat sektöründe 
de zaman zaman ekonomik ve 
mevsimsel etkilerden dolayı 
durgunluklar ya anıyor. e itli 
kampanyalar  ödeme avantajları 
ile bu durgunlu un etkisini en aza 
indirmeye çalı tık. atı ı devam 
eden projelerimizde yılsonu 

ede erimize ula tık. ürkiye’de 
son yıllarda önemli bir büyüme 
potansiyeli ile ekonomiye katkı 
sa layan gayrimenkul sektörü 
gelecekte de ekonominin kalbi 

0  yılından daha 
çok u udu uz var

ürkiye 
ekonomisinin en 
önemli çarklarından 
in aat sektörü son 
on yıldır büyümeye 
ve geli meye devam 
etmesine ra men 
dövizdeki artı  ve 
dünyada ya anan 
ekonomik dalgalanmalar sektörde 
durgunlu a neden oldu.  yılının 
ilk yarısına baktı ımız zaman uzun 
vadeli konut kampanyaları   ve 

Kentsel dönüşü  
çalış aları 
0  yılında hız 

kazan alı
akamsal 

verilere baktı ımız 
zaman in aat 
sektörünün üçüncü 
çeyrekte yüzde 

 oranında 
büyüdü ünü gördük. 

endine ba lı birçok 
alt sektörü besleyen 
in aat sektörü ürkiye ekonomisinde 

olmaya devam edecek. ünkü 
sektörümüz ülke ekonomisinin en 
önemli çarklarından birisi. endine 
ba lı birçok alt sektörü beslemesi ve 
olu an isti damdaki payı göz ardı 
edilemez. ürkiye’de yenilenmesi 
gereken  milyon civarında konut 
oldu unu ve kentsel dönü üm 
uygulamasının uzun yıllar sürece ini 
dü ünürsek gayrimenkul sektörünün 
uzunca bir süre gündemde olaca ını 
ta min etmek zor de il. n aat 
sektöründeki büyümenin aynı ızla 
devam etmesi de sektörümüzün 
gelecek potansiyelinin en önemli 
göstergesi. abii bu arada riskleri 
de unutmamak lazım. ükselen 
en asyon ve döviz kurlarına 
ba lı olarak in aat maliyetlerinin 
artması  kredi faiz oranlarının 
yüksekli i  konut sto undaki artı  
gelecek dönemde sektörümüzü 
zorlayacak en önemli konular 
arasında yer alacak. Bu ba lamda  
sektörümüzün geli iminin 
desteklenmesi er zamankinden 
büyük önem ta ıyor. urt içi 
veya yurt dı ı faktörler nedeniyle 
ekonomide ve siyasette belirsizlikler 
ya ansa da  o a rubu irketleri 
olarak ekonomimizin gelece ine 
ve sektörümüze güveniyoruz  
emin adımlarla çalı malarımızı 
sürdürüyoruz.

faiz oranlarında yapılan indirimler 
sektörün areketlili ini sa lamı tı. 

 indirimleri ve faiz indirimlerinin 
son bulmasıyla birlikte konut 
satı larında dü ü  ya andı ını ep 
birlikte görmü  olduk. Bu nedenle 
de sektörümüz için  yılının çok 
verimli geçti ini dü ünmüyorum. 

irket olarak  yıl içerisinde 
çalı malarımıza ara vermeden devam 
ettik. ektörümüz için  yılının 

 yılından da a iyi geçece ini 
öngörüyoruz. ektördeki büyümenin 
sürdürülebilmesi ve yatırımların 

ız kesmeden devam etmesi için 
ekonomik ve siyasi istikrara i tiyaç 
var.  yılından umutluyuz  
ekonominin lokomoti  in aat 
sektörünün büyümesini sürdürmesi  
yapılan yatırımların ve isti damın 
artması için sektörümüzün devletimiz 
tarafından desteklenmesi gerekli. 

’de ve faiz oranlarında sa lanan 
indirimlerin sürdürülebilir olması 
gerekiyor. ektör temsilcileri olarak 
bizler tüketiciye ödeme kolaylı ı 
sunan kampanyalar düzenleyerek 
üzerimize dü en görevi yapmayı 
sürdürece iz. a minimiz  bu büyüme 
trendi önümüzdeki dönemde de 
devam edecektir. amaç apı olarak 
ekonomimize ve sektörümüze olan 
güvenimizle yatırımlarımıza ız 
kesmeden devam edece iz.
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“DEVLET YÖNETİCİLERİ 
VE UZMANLAR 
TARAFINDAN SÜREKLİ 
VURGULANAN DEPREM 
GERÇEĞİNİ HİÇ 
BİRİMİZ GÖRMEZDEN 
GELEMEYİZ”

büyük bir paya sa ip. ektör 
er geçen yıl artan bir gra kle 

büyüyor.  yılında irketlerin 
kendi bünyelerinde sa lamı  
oldukları cazip kampanyalar 
sektöre canlılık getirdi  konut 
satı larında areketlendirdi.  
yılından beri faaliyet gösterdi imiz 
in aat sektöründe yatırımlarımıza 

er zaman oldu u gibi bu yılda 
devam ettik. Ba dat addesi  

adıköy ikirtepe ve altepe’de 
projeler geli tiriyoruz. ıl 
içerisinde sektörde zaman zaman 
durgunluklar ya andı. irket olarak 
kendi öz sermayemizi kullandı ımız 
için bu durgunluktan çok fazla 
etkilenmedik diyebilirim.

lkemizde yenilenmesi gereken 
 milyon konut var. evlet 

yöneticileri ve uzmanlar tarafından 
sürekli vurgulanan deprem 
gerçe ini iç birimiz görmezden 
gelemeyiz. Bu nedenle kentsel 
dönü üm çalı malarının çok geç 
olmadan ızlandırılması ve ayata 
geçirilmesi gerekiyor. stanbul’da 
Ba dat addesi ve ikirtepe 
kentsel dönü üm çalı malarının ve 
rekabetin en yo un oldu u bölgeler. 
Bu bölgelerde tam anlamıyla 
bir dönü ümün gerçekle ti ini 
maalesef söyleyemeyiz. uan da 
yapılan birçok çalı ma aslında 
kentsel dönü üm de il sadece 
bina yenileme.  yılında 
beklentimiz gerçek anlamda kentsel 
dönü üm için bina ve parsel bazlı 
dönü ümden alan bazlı dönü üme 
geçi in te vik edilmesi ve sürecin 

ızlandırılması yönünde. efa 
n aat olarak  yıllık tecrübemiz 

ve bilgi birikimimiz ile ülkemiz  
milletimiz  ekonomimiz ve 
sektörümüz için çalı malarımıza 
tüm gücümüzle devam edece iz.

İN Y NE İ K L K N
E E L L

0  yılında 0 
ilyon D’lik iş 

hac i oluştur ayı 
lanlıyoruz

 yılını 
önceki yıllar ile 
kıyasladı ımızda  

 verilerine 
göre sektörün 
aynı performansı 
sergiledi ini 
görüyoruz. onut 
talebinde ve i lemlerde er angi 
bir azalma sözkonusu de il. Bu 
noktada kamu otoriteleri tarafından 
getirilen vergi ve arç gibi benzeri 
te viklerin ve özellikle yılın ilk  
ayında uygun konut faiz oranlarının 
etkili oldu unu görüyoruz. Bunlara 
ilave olarak  sektörde sunulan 
kampanyaların da katkısı oldu unu 
gözlemliyoruz. üm bu düzenlemeler 
ile konut talebi canlı tutulmu  ve 
bu talepler satı  rakamlarına da 
yansımı tır.

 yılı irketimiz açısından 
ede erimizi gerçekle tirdi imiz 

bir yıl oldu. lk projemiz olan  
a ıt ane’nin teslimlerini yaptık. 
art ayında lansmanını yaptı ımız 

 a layan’ın satı larını  ay 
gibi kısa bir sürede tamamlayarak 

kim ayında satı ını kapattık. 

ine kim ayında  iki yeni  
projesini satı a sunduk. eslimlerini 

 yılında yapaca ımız  
 a ıt ane ve  i li 

projelerimizin satı larının yüzde 
’sini tamamladık.  yılında 

sektörün yeni piyasa ko ullarına 
uygun çözümler üretece ine 
inanıyoruz. ektörümüz mü teri 
taleplerine ve i tiyaçlarına uygun 
konut üretmeli ve yeni satı  kanalları 
olu turmalıdır. n aat maliyetlerini 
dü ürecek yenilikçi çözümleri 
de erlendirmeli ve arsa maliyetlerini 
azaltıcı yakla ımlar geli tirmelidir. 

 yılında gördü ümüz vergi 
ve arç te viklerinin sektörü 
destekleyici yönde devam etmesi 
gerekti ine inanıyoruz. ’de 
sektörde yeni adımlar atılarak 
büyümenin ız kesmeden 
devam edece ini dü ünüyoruz. 

 olarak  Haliç Bo az attı 
arasında kentsel dönü üm projeleri 
geli tirmeye devam edece iz.  
yılına kadar aynı at üzerinde 
projeler üretece iz.  yılında 
teslim edece imiz  civarında 
ünitemiz ile  milyon ’lik i  

acmi olu turmayı planlıyoruz. 
  yılları arasında 

yıllık ortalama  büyümeyi 
ede iyoruz.  yılında toplamda 
.   .  birime ula arak  

milyar ’i a kın yatırım acmi 
olu turmayı amaçlıyoruz. Bu açıdan 
de erlendirdi imizde bu atta 
dönü üme girmesi gereken konut 
sayısının yüzde ’unda  
markasının olmasını ede iyoruz.
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Y Y NE İ K L
K N L N EL

Y İ K L K N
Y E N

ur a ı’nın 0  
hede   ilyar 

 ciro
stanbul  

Antalya ve Bursa’da 
yer alan  farklı 
projede  bin  
konutluk portföye 
ula an ur irketler 

rubu olarak  in aat  
A  ve enerji sektörlerindeki 
yatırımlarımızla ’de  milyar 

’lik ciro elde ettik  yatırım 
yılıydı   üretim ve satı  yılı 
olacak. ur apı olarak ürkiye’nin 
enerjisine ve gelece ine inanıyoruz. 
Hem gayrimenkul sektörü olarak 

em de sektörün önemli bir markası 
olarak ürkiye’nin kalkınmasına 
ve ilerlemesine odaklandık. Bu 
sorumlulu un bilinciyle do ru 
yatırımlara ve do ru dönü üm 
projelerine imza atıyoruz.

ur apı adına  yatırım 

ve geli imin ön plana çıktı ı bir yıl 
oldu.  yılında yeni projelerle 
birlikte  bin  konut ve ticari 
alanın yer aldı ı bir portföyü 
yürütece iz. Bu yönetece imiz 
portföyün de eri yakla ık  milyar 

 olacak. Hede erimiz de çok 
büyük   yılında ise ur apı ve 
grup irketleri için toplamda  milyar 

 milyon  ciro ede iyoruz. 
Bu ede erimiz do rultusunda 
yatırım yapmaya  üretmeye  isti dam 
sa lamaya ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunmaya devam edece iz. 
Ayrıca  yılında lanse etti imiz 

 proje ve faaliyete aldı ımız Bursa 
arka A  projemizle birlikte 

do rudan ve dolaylı olarak  bin 
ki ilik ek isti dam sa ladık.  
yılında ise mevcut isti damımıza ek 
olarak sadece Antalya projemizde  
bin ki ilik ek isti dam sa layaca ız. 

zellikle gayrimenkul serti kalarının 
da a aktif kullanıldı ı bir yıl olacak. 

ur apı olarak en az  projemizde 
 milyon ’lik serti ka i racı 

dü ünüyoruz. Antalya’daki  
bin birimden olu an dev kentsel 
dönü üm projemiz ve stanbul’daki  
projemizde bu uygulamayı denemeyi 
dü ünüyoruz.

ektör 0  yılında 
da hareketli olacak

 yılında 
ya adı ımız 
sarsıntının 
ardından sektör 
olarak ükümetin 
de deste i ile ızlı 
toparlandık. mlak 

onut ve O ’in 
yapmı  oldu u 
kampanyalar  içinde sektöre 
fayda sa ladı. n aat ve gayrimenkul 
sektörü evlenme bo anma oranları  
stanbul’a di er e irlerimizden olan 

talepler  yabancı yatırımcıların konut 
alma i ta ı ve kentsel dönü üm gibi 
kriterler dikkate alındı ında do ru 
projeler için umut vadediyor.

ektörün  yılında da 
areketli olaca ını dü ünüyoruz. 
mlak sektöründe yapılan 

yatırımların ız kesmeden 
artaca ına  özellikle yatırımcıların 
amortisman süresinin kısa 
oldu u noktalara odaklanaca ını 
söyleyebilirim. lke ekonomisinin 
lokomotif sektörü olan emlak 
sektörü için geçti imiz yıllarda 
yapılan kampanyaların bu 
yılda gerçekle tirilebilir. Bu 
kampanyalarla birlikte em 
yatırımcılar em de ya ama amaçlı 
ev alanlarda bir artı  olaca ını 
dü ünüyoruz. stanbul’da a ırlıklı 
olarak projelerimiz Basın kspres 
bölgesine yer alıyor. Bu bölgedeki 
yatırımlarımız devam ediyor olacak. 
Halen Bodrum’da devam eden 
bir projemiz var ve Bodrum’daki 
projelerimizin adedini arttırma 
üzerine çalı malar yapıyoruz.  
yılında da uluslararası markalarla 
olan i birliklerimize devam ediyor 
ve yeni markaları da bünyemize 
katmak için görü melerimiz 
sürüyor. ılın ilk aylarında efaköy’de 
çok önemli bir lokasyonda ayata 
geçirece imiz yeni projemizi 
tanıtmaya azırlanıyoruz.
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Türkiye’nin 
a ri k  ra i

           Ü R K İ E  E N E L İ N E  K N U  İ A L A R I  Ü K E L İ

‘R
EIDIN-GYODER 
Yeni Konut 
Fiyat Endeksi’ ve 
‘REIDIN Emlak 
Endeksi’ 2017 

asım ayı sonuçları açıklandı. 
‘REIDIN-GYODER Yeni Konut 

iyat ndeksi’ne göre  stok erime 
ızının yüzde .  oldu u asım 

ayında  yat artı ı bir önceki aya 
göre .  geçen yılın aynı dönemine 
göre ise yüzde .  oranında 
gerçekle ti.

ürkiye genelinde  ili 
kapsayan ‘REIDIN Emlak Endeksi’ 

asım ayı sonuçlarına göre ise konut 
yatlarında  bir önceki aya göre 

yüzde .  oranında artı  ya andı. 
asım ayında metrekare ba ına 

konut satı  yatları yüzde .  
oranında artan ankırı  yatların en 
çok yükseldi i e ir oldu. 

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

sonuçlarını de erlendiren O  
Ba kanı oç. r. eyzulla  etgin  

asım ayında üketici iyat 
ndeksi ’nde yüzde .  
urt çi retici iyat ndeksi’nde 
urt çi  yüzde .  artı  

gözlemlenmesine 
ra men markalı 
konut üreticilerinin 
aylık yüzde 

.  oranında 
yat artı ına 

gitmeleri  kim’de oldu u 
gibi artan maliyetleri yatlara 
yansıtmadıklarını gösteriyor. Ayrıca 

asım ayı yeni konut satı larında 
pe inat kullanım oranı yüzde 

 banka kredisi kullanım oranı 
yüzde  ve senet kullanım oranı 
yüzde  olarak gerçekle ti. Banka 
kredisi kullanım oranının  puan 

SATILIK KONUT FİYATLARININ EN 
OK YÜKSELDİ İ İLK  İL 
ıllık artış oranları değerlendirildiğinde, Kasım 

ayında satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği 
ilk 5 il  Balıkesir ( 26.86), Bursa ( 26.31), Edirne 
(25.97), Giresun (25.07), Aksaray (22.83) oldu. 

KİRALIK KONUT FİYATLARININ YILLIK 
BAZDA EN OK YÜKSELDİ İ  EHİR
Kiralık konut fiyatlarının yıllık bazda en çok 
yükseldiği 5 şehir ise sırasıyla  Aydın ( 22.69), 
Kırklareli ( 20.79), Zonguldak (20.72), ozgat 
( 19.59), Edirne ( 19.33) oldu.

GYODER Ba a  
D  Dr Fe a  

Ye
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azalırken   senet kullanım oranının 
 puan artmasında   rmalarca 

uygulanan kampanyaların yanı sıra 
kredi faiz oranlarındaki artı ın da 
etkili oldu unu söyleyebiliriz  dedi.

 Bankası Bireysel rediler 
üdürü ecep Haki   yılının ev 

kredisi piyasası açısından oldukça 
areketli geçti ini ve  bankaların 

toplam konut kredi acimlerinin 
 milyar ’ye ula tı ını belirtti. 

Haki   Bankası’nın  ylül sonu 
itibarıyla yılsonuna kıyasla yüzde 

 bir artı  ile ev kredisi acmini 
 milyar ’ye çıkardı ını söyledi 

ve  Bankası’nın sektörde konut 
 nansmanının önemli bir oyuncusu 

olma özelli ini sürdürdü ünü 
vurguladı.  

REIDIN-GYODER Yeni Konut 
iyat ndeksi’nde  asım ayında 

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

asım ayında stanbul Asya 
yakasında yer alan markalı konut 
projelerinde yüzde .  oranında  
stanbul Avrupa yakasında yer 

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

SENET KULLANIM 
ORANI ARTTI 

asım ayında yeni konut 
satı larında pe inat kullanım oranı  

kim ayına göre  puan azalarak 
yüzde  banka kredisi kullanım 
oranı  puan azalarak yüzde 

 oranında gerçekle ti. onut 
satı ında senet kullanım oranı ise 

 puan artarak yüzde  olarak 
gerçekle ti. asım ayında satı ı 
gerçekle tirilen konutların yüzde 

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

ızı gözlemlendi. 

KONUT TİPLERİNE GÖRE 
SATIŞ RAKAMLARI

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

 konut tipinde yüzde .  
 konut tipinde yüzde .  

oranında   konut tipinde ise 
yüzde .  oranında artı  ya andı. 

 metrekare büyüklü e sa ip 
konutlarda yüzde .  oranında 
artı  ya anan asım ayında  

 metrekare büyüklü e sa ip 
konutlarda yüzde .  oranında  

 metrekare büyüklü e 
sa ip konutlarda yüzde .  

 metrekare büyüklü e 
sa ip konutlarda yüzde .   
metrekare ve da a büyük alana 

sa ip konutlarda ise yüzde .  
oranında artı  görüldü. 

arkalı konut projelerinde 
gerçekle tirilen satı ların ’lük 
oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. 

on  aylık ortalamanın yüzde 
 oldu u yabancı yatırımcılara 

satı lar  emmuz’da yüzde  
A ustos’ta yüzde  ylül’de 
yüzde  kim’de yüzde  olarak 
gerçekle mi ti.  mlak 

ndeksi sonuçlarına göre  asım 
ayında  bir önceki aya göre yüzde 

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

KONUT SATIŞ 
FİYATLARININ EN ÇOK 
YÜKSELDİĞİ ŞEHİR 
ÇANKIRI

asım ayında metrekare 
ba ına konut satı   yatları yüzde 

.  oranında artan ankırı  
 yatların en çok yükseldi i e ir 

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

KİRADA EN YÜKSEK AYLIK 
ARTIŞ KİLİS’TE  

ürkiye iralık onut iyat 
ndeksi’nde ise asım ayında bir 

önceki aya göre yüzde .  geçen 
yılın aynı dönemine göre ise yüzde 

.  oranında artı  gerçekle ti. 
asım ayında ilis’te metrekare 

ba ına konut kira de erleri yüzde 
 oranında arttı ve ilis kiraların 

en çok yükseldi i e ir oldu. Aynı 
dönemde konut kira de erlerinin 
en çok azaldı ı e ir ise yüzde 

.  oranı ile üta ya oldu. 
Amortisman süresi 

bakımından  satın alınan evlerin 
kiraya verildi inde alı   yatını en 
kısa sürede kar ılayabildi i illerin 
ba ında  asım ayı itibarıyla 
Aydın  an ve Bilecik geldi. Aynı 
zamanda kira de erinin konutun 
satı   yatına bölünmesiyle 

esaplanan  ıllık Brüt 
ira etiri Oranları da  asım 

ayında en yüksek Aydın  an ve 
Bilecik’te ölçüldü. 
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KANAL İ ANBULUN 
A RIN ILARI BELLİ L U
Bu yıl in a çalı malarının ba layaca ı anal stanbul’un 
güzerga ı üçükçekmece azlıdere urusu arasında olacak.

Haber YAT I R I M
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U a r a  De  e Haber e e Ba a  
A e  Ar a

la tırma  enizcilik 
ve Haberle me 
Bakanı A met 
Arslan  anal 
stanbul projesinin 

detaylarını 
açıkladı. Büyük 
projede ilk kazma 
bu yıl vurulacak. 

ecep ayyip 
rdo an tarafından 

’de açıklanan 
ve kamuoyunda ‘ ılgın Proje’ adıyla 
anılan anal stanbul Projesi’ne 
ili kin detayların açıklandı ı bir 
basın toplantısı düzenledi. 

A ustos  tari i itibarıyla 
çalı malara ba landı ını ve 
güzerga ların tespitinin buna ba lı 
oldu unu aktaran Arslan  ayısal 
model çalı maların yapılması  
deprem risk de erlendirmelerinin 
yapılması  rüzgar ve dalga ikliminin 
çalı malarının yapılması ve entegre 
olaca ı bütün projelerin yapılmsı 
bu yılba ı itibarıyla çalı malarımızı 
tamamladık. evresel ko ullar ile 
maden alanlarını  sit alanları  assas 
alanlar  yer altı ve yer üstü toprak ve 
su kaynakları ayrıca kanal uzunlu u  
kamula tırma gibi etkenler 
çerçevesinde de dikkate alınarak  
farklı güzerga  üzerinde çalı malar 
devam ettirildi. 

anal güzerga ı boyunca tek 
bir yer altı sularının bulunmadı ı 
tespit edildi. anal stanbul 
projesinde tsunami ile parametreler 
belirlenirken  kayıtlı tüm veriler 
çerçevesinde detaylı çalı malar 
yapılmı  ve olumsuz etkisinin 
olmayaca ı da tespit edildi.  bin 
metre sondaj  yılı sonu itibarıyla 
tamamlanmı tır  dedi.

üçükçekmece azlıdere
urusu attı anal stanbul 

projesinin yolu olarak tespit 
edildi. üçükçekmece ölü’nden 
ba layacak olan güzerga  

 kilometre olacak. Arslan 
açıklamalarında  bütün bu 
çalı malar yapılırken liman ve 
lojistik merkezi gibi entegre 
projelerin de bununla birlikte 
de erlendirildi ini  aradeniz’de 
çıkacak dolgu malzemelerinden 

KANAL İSTANBUL’UN 
GÜZERGAHINA YAKIN 
OLAN AVCILAR, 
ARNAVUTKÖY, 
BAŞAKŞEHİR VE 
KÜÇÜKÇEKMECE GİBİ 
BÖLGELERDE EV VE 
ARSA FİYATLARININ 
YÜKSELMESİ 
ÖNGÖRÜLÜYOR.

dolayı lojistik merkezi olarak 
kullanılabilinecek bir proje alanı 
oldu unu belirtti.

PROJENİN GEÇTİĞİ 
BÖLGELER DEĞERLENİYOR

anal stanbul’un güzerga ının 
belli olmasıyla birlikte stanbul’un 

 ilçesinin de de eri artacak. anal 
stanbul’un güzerga ına yakın olan 

Avcılar  Arnavutköy  Ba ak e ir 
ve üçükçekmece gibi bölgelerde 
ev ve arsa yatlarının yükselmesi 
öngörülüyor.

Bakan Arslan Bu projedeki 
amacımız  Bo aziçi üzerindeki gemi 
tra inden kaynaklı yükü azaltmak  
te likeli madde ta ıyan gemilerden 
kaynaklı riskleri azaltmak  su yolu 
güzerga ında kentsel dönü üm 
de yaparak modern ya am alanı 
sa lamaktı. Ayrıca  stanbul’da 
su yolu ta ımasından kaynaklı 
ülkemizin em konumunu em 
de cazibesini artırmaktı. üm 
çalı malar de erlendirildi  deprem 
ve tsunami risk de erlendirmeleri 
yapıldı. eolojik etütlerin entegre 
olaca ı çalı malar tamamlandı. 

 Bo aziçi  O  ve azi 
üniversitelerinden destek alındı. 

luslararası uzmanlardan destek 
aldık ve bu destekler sürüyor.  
kurum  kurulu un çalı malarıyla 
çevresel ko ular  maden alanları  yer 
altı ve yer üstü su kaynakları  toprak 
kaynakları gibi etkenler çerçevesinde 
yapılabilirlik dikkate alındı.  farklı 
alternatif üzerinde yapılan tüm 
çalı malar sonunda  . alternatifte 
karar kılındı. anal stanbul Projesi  

üçükçekmece ölü’nden girecek 
ve azlısu Barajı’nın oradan erkos 
Barajı’nın do usundan aredeniz’e 
çıkmı  olacak. üzerga ımız 
yakla ık  km. alı maları 
yaparken erkos ölü su avzasıyla 
etkile imi olamaması adına kritik 
sınırdan do u istikametine yakla ık 

 km uzakla tırıldı. Baklalı ve 
ursunköy yerle kelerinin kanal 
avası altında kalmaması adına 

bu yol izlendi ve bölge sakinlerinin 
olumsuz etkilenmemesi sa landı  
ifadelerini kullandı.



30 E M L A K  K O N U T
O C A K  2 0 1 8

Haber YAT I R I M

KANAL 
İ ANBUL 

R E İNE 
AKIN  A I I 
E AM E EN 

EMLAK K NU  
 R ELERİ

anal stanbul 
projesinin güzerga ına 
yakın konumda 
bulunan markalı konut 
projeleri  er geçen 
gün bölgeyle birlikte 
de erlenerek k rlı bir 
yatırım fırsatı sunuyor.

ISPARTAKULE TOPLU KONUT ALANI KÜÇÜKÇEKMECE

EBRULİ ISPARTAKULE   BİZİM MAHALLE
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HO DERE TOPLU 
KONUT ALANI KAYA EHİR

TUAL BAH EKENT  

AVRUPA KONUTLARI   

NİDAPARK KAYA EHİR  

EVVEL İSTANBUL    

PARK MAVERA

PALLADIUM KAYA EHİR

KUZEY YAKASI

AVRUPARK

AVRUPARK HAYAT   

BAH EKENT FLORA     

SEMT BAH EKENT    
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Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu 
için çalış alar başladı

Aksaray projesinin kura 
çeki i gerçekleşti

Ba bakanlık oplu onut daresi Ba kanlı ı tarafından 
Ankara’nın ankaya lçesi Beytepe a allesi’nde in a edilecek 
olan . . Ba bakanlık Atatürk ültür  il ve ari  üksek 

urumu erle kesi’nin i alesi yapıldı.

Ba bakanlık oplu onut daresi Ba kanlı ı tarafından 
Aksaray’ın um uriyet a allesi’nde in a edilen projede  
konutun kuraları çekildi. 

B
a bakanlık Atatürk 

ültür  il ve ari  
üksek urumu O  

tarafından .  
metrekarelik arazinin 

merkezinde gerçekle tiriliyor. 
Projede toplam in aat alanı .  
metrekare olacak. ıldız eklinde 

 kolu bulunan yapıda  er bir kol 
ayrı bir kurumu üksek urul  

ürk il urumu  ürk ari  
urumu  Atatürk ültür erkezi 

ve Atatürk Ara tırma erkezi  
temsil edecek ekilde tasarlandı. 
Projede bin ki ilik kongre merkezi  
seminer  fuaye ve sergi salonları ile 
kütüp ane bulunacak. Ayrıca kitap 
satı  bölümü binadan ayrı bir yapı 
olarak planlandı. ollar arasında 
açık alanlar ise avlu ve peyzaj alanı 
olarak konumlandırıldı.

O  tarafından 
Aksaray’da ayata 
geçirilecek konutların 
kura töreni  Ocak 

ar amba günü Aksaray 
Atatürk apalı por alonu’nda 
noter uzurunda gerçekle tirildi. 
lk kurada ‘ mekliye kinci 

Ba ar’ projesi kapsamında  
emekli vatanda ın konutları kura 
ile belirlendi. kinci kurada ise 
vatanda ların ilgi gösterdi i  
konuta .  ba vurunun yapıldı ı 
kura çekimi gerçekle tirildi. 

 planındaki konutlar  
’den   konutlar  ’den 

ba layan taksitlerle ve yüzde  
pe inat  ay vade   konutlar 

ise .  ’den ba layan taksitlerle 
yüzde  yüzde  ve yüzde  
pe inat     ay vade 
seçenekleri ile satı a sunuldu. 

Aksaray um uriyet afer  
a allesi’nde in a edilen projede 

modern ve yerel mimari tasarım 
sentezleniyor. Projey ile bölgenin  
dükk nları  parkları  peyzajı ve 
sosyal donatılarıyla nitelikli sosyal 
çevre imk nı sunan  aynı zamanda 
kente de er katacak yeni bir 
ya am merkezine dönü türülmesi 

ede eniyor.
ep e tasarımlarında modern 

mimari anlayı  kim kılınarak 
geleneksel konutlarda yer alan 
mimari cep e elemanları modernize 
edildi. A ap görünümlü cep e 
kaplamaları ve söveler  zemin 
kat seviyesinde ta  kaplamalar 
kullanıldı.



 a a i 
i ri k r r

osyal konut üretiminin yanı sıra konut dı ı alanlarda 
yatırım projeleri yürüten oplu onut daresi Ba kanlı ı  
Aksaray  Bolu ve iyarbakır’da sanayi siteleri kuruyor.

B
olu icaret ve anayi 
Odası  Bolu alili i  
Bolu Belediyesi ve 

O  i birli iyle 
yapılacak Bolu Büyük 

anayi itesi’nin projelendirme 
süreci ba ladı. Büyük anayi itesi 
ile ekonomik ömrünü tamamlamı  
mevcut iki küçük sanayi sitesinin 
birle tirilmesi ve bu alanların 
re abilitasyonu  dönü ümün 
desteklenmesi  ekonominin da a 
dinamik ale gelmesi ede eniyor. 

 bin metrekarelik alana kurulacak 
Bolu Büyük anayi itesi ile Bolu 
genelindeki küçük ölçekli esnafın 
da da a nitelikli bir alana ta ınması 
amaçlanıyor. eni projede  
imalat birimi   galerici birimi   
ticari birim ve  büfe birimi yer 
alıyor. Proje alanı içinde sektörel 
kümelenme temelli olarak mekansal 
da ılım da gözetiliyor. 

O ’nin iyarbakır ’üncü 
Oto anayi itesi apı ooperati  

önetimi i  birli iyle ayata 

geçirece i sanayi sitesi de kentin 
ve geli en sanayinin i tiyaçlarını 
kar ılayacak ekilde planlanıyor. 

iyarbakır eni ’üncü Oto 
amirciler ve üçük anayi itesi 

Projesi ile  bin  ki inin isti dam 
edilece i   i  yeri kapasitesine 
sa ip modern bir oto sanayi merkezi 
yapılıyor. asarım a amasındaki 
projede  ’si  metrekare ve 

’ı  metrekare büyüklükte 
iki tip i  yeri bulunuyor. itede 
ayrıca  çalı anların ve ziyaretçilerin 

i tiyaçlarına yönelik  idare binası  
çar ı  banka  fırın  cami  P  ve 
lokanta gibi birimlere de yer veriliyor. 

İKİ AY İÇİNDE BAŞLIYOR

O  Ba kanı rgün uran  
Aksaray Belediye Ba kanı Haluk 

a in azgı ve beraberindeki eyetle 
Ankara’da eni üçük anayi 

itesi entsel önü üm projesine 
ili kin toplantı yaptıklarını açıkladı. 
Projenin  önemli sanayi yatırım 
projelerinden biri olaca ını belirten 

uran  Aksaray sanayi esnafı için 
önemli bir yatırım olan Aksaray 

eni üçük anayi itesi entsel 
önü üm projesinin azırlık süreci 

tamamlandı.  milyon lira yatırım 
bedelli projenin uygulama süreci iki 
ay içinde ba lıyor  dedi.

Projenin  O ’nin yürüttü ü 
ticaret ve sanayi merkezi 
uygulamaları arasında da önemli 
bir yeri olaca ını vurgulayan uran  

 milyon lira yatırım ile  milyon 
metrekare alan üzerinde nitelikli bir 
sanayi çevresinin olu turulaca ını 
ifade etti. uran  sözlerine öyle 
devam etti  ç yerde yakla ık  bine 
yakın i  yeri in a etmi  olaca ız. Bu i  
yerleri sadece ticaret yapılan  üretim 
yapılan yerler de il i  yerine göre  

  ki inin çalı ıp  üretim yapaca ı 
yerler. Bu konuda çok talep var. 
Adana’dan  ev e ir’den talep var 
ama bunları da yönetecek kaynakları 
olu turmamız lazım. Bu benim dare 
Ba kanı olarak çok inandı ım bir 
i  ükümetimiz bu i e çok önem 
veriyor. bu i leri kaynaklandırarak 
yapmamız gerekiyor. Bu i in devam 
etmesi gerekir.

TOKİ Ba a  Er  T ra

33A  O
O A  
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Ba bakanlık oplu onut daresi Ba kanlı ı tarafından i de’nin 
fendibey a allesi’nde ‘ entsel önü üm ve eli im Projesi’ 

kapsamında in a edilecek  konutun i alesi yapıldı.

erçekle tirilen i ale 
kapsamında ayrıca  
dükk n   derslikli 
ilkö retim okulu 
ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi de yapılacak. fendibey 
entsel önü üm ve eli im 

projesine yapılacak toplam yatırım 
bedeli yakla ık  milyon  
olarak belirlendi. Projede konutlar 
de i ik büyüklüklerde ve ’si  

’si ise  planında tasarlandı.
O  ile i de Belediyesi 

arasında yapılan protokol ile 
‘ entsel önü üm ve eli im 
Projesi’ çalı malarına ba landı. 

ö nemi  çarpık yapıla ma 

bulunan ve yeterli sosyal donatı 
olmayan alanda yerinde dönü üm 
esas alınarak  ak sa iplerine 
ça da  standartlarda nitelikli 
bir ya am alanı olu turulması 
amaçlandı. Hak sa ibinin yüzde 

’i ile uzla ma sa landı. zla ma 
sa lanamayan ak sa iplerine 
yakla ık  milyon  ödeme 
yapıldı. Projenin genelinde .  
konut   anaokulu   ilkö retim 
okulu   lise   ki ilik pansiyon   
cami ve dükk nlar planlandı. Proje 
sakinlerine  dükk nlar  okullar  
camiler  meydanlar  parklar  oyun ve 
spor alanları ile nitelikli sosyal çevre 
imk nları sunulacak.
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Ba bakanlık oplu onut daresi Ba kanlı ı tarafından Bolu’nun udurnu 
ilçesi aygana a allesi’nde in a edilecek  konutun i alesi yapıldı. 

O  tarafında Bolu’da 
ayata geçirilecek 

projenin i alesi  
Aralık Pazartesi günü 
gerçekle tirildi.

onutların ’ü  ve ’ü 
ise  planında tasarlandı. Proje 
kapsamında ayrıca  derslikli 
ilkö retim okulu  ticaret merkezi  

 tes in merkezi  dere ısla ı ile 
altyapı ve çevre düzenlemesi de 
yapılacak. 

elenekten gelece e varma 
arayı ını benimseyen O  
mimaride e irlerin yöresel 
dokusunu ön plana çıkarmayı 
amaçlıyor. oruma altına alınmı  

udurnu eski ürk evlerinin 
mimari dokusu dikkate alınarak 
tasarlanan projede  a ap 

görünümlü cep e kaplamaları  
zemin kat seviyesinde ta  
kaplamalar  dekoratif pencereler  
söveler  kat silmeleri  payandalar  
cumba görünümlü çıkmalar ve 
kemer formlu blok giri leri gibi 

özellikler modernize edilerek 
uygulandı. Projeyle konutların yanı 
sıra ticari birimleri  okulu  spor ve 
oyun alanları  parkları  peyzajıyla 
kaliteli ve güvenli bir ya am alanı 
olu turuldu.

r  
ri 

k r a 
a ı a



36 E M L A K  K O N U T
O C A K  2 0 1 8

Haber YA S A L  D Ü Z E N L E M E

Rekabet hukukuna 
aş a ka i a ı 
i r 

Rekabet Kurumu 
Ba kanı mer orlak  
Ba bakanlık’ta bulunan 

ekabet urumu’na 
ili kin yasa tasla ındaki 
önemli düzenlemelerden 
birinin uzla ma 
oldu unu açıkladı. 

yasa tasla ındaki önemli 
düzenlemelerden birinin uzla ma 
oldu unu kaydetti.

mer orlak   rmaların 
ceza çıkması mu temel 
soru turmalarda sürecin uzamaması 
için kendili inden uzla maya 
ba vurmalarına imkan sa lamayı 

ede  ediklerini açıkladı.
zla ma ürk ukuku içinde 

uzak bir kavram olmamasına kar ın  
özellikle ürk ekabet Hukuku 
uygulaması kapsamında yeni 
bir kavramdır. zla ma kavramı 
birincil anlamda uyu mazlık ve 
çatı maların yargısal yollar yerine 
barı çıl müzakerelerle çözülmesini 
amaçlar. kincil anlamda ise 

usumet sa ibi tara  arın ortak bir 
noktada anla maları ve konsensüs 
sa lamaları demektir.

Bununla birlikte uzla ma 
kavramı  ukuksal bir kavram 
olarak ‘ortaya çıkan uyu mazlıkların 
çözümlenmesi’ ya da ‘kar ılıklı 
ödünler verilerek anla ılması’ 
olarak tanımlanabilir. ekabet 

asa tasla ında uzla ma modelinin 

çerçevesinin çizilecek olması  
bugüne kadar çe itli gerekçelerle 
kurulun ceza masasına ça rılan 
irketlerin konuyu yakından takip 

etmesine neden olurken  sektördeki 
pek çok sıkıntıyı giderebilece ine de 
inanılıyor.

REKABET UYGULAMALARI 
TÜKETİCİYE KATKI SAĞLAR

ekabet urumu Ba kanı 
Prof. r. mer orlak ekabet 

urulu’nun uygulamalarının 
tüketiciye katkısı oldu una 
i aret ediyor. orlak   yaptıkları 
çalı mada  son  yıl için yaptıkları 
analizde  milyar ’lik bir fayda 

esapladıklarını kaydetti. orlak  
Bunun anlamı u  Bu kararlar 

alınmasaydı   yat 
artı ları nedeniyle 
tüketicinin cebinden 

 yılda yakla ık  
milyar lira da a fazla 
çıkacaktı  diye konu tu. 

orlak  
rekabet ukukunu 
uygularken arcanan 

Rekabet Kurumu 
Ba a  er 

Torlak

R
ekabet Kurumu 
Ba kanı mer 

orlak  ekabet 
urumu’na ili kin 

bir yasa tasla ını 
da a önce azırladıklarını ve alen 
Ba bakanlık’ta bulundu unu 
söyledi. Aralık ayında katıldı ı 
bir toplantıda ekabet ukuku 

akkında açıklamalarda bulunan 
orlak  Ba bakanlıkta bekleyen 
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para ile sa lanan faydanın 
kar ıla tırılmasında da di er 
ülkelerdeki benzer kurulu lardan 
da a iyi bir performans 
gösterdiklerini bildirdi. 

SAYISALLAŞMA ÖNCELİKLER 
ARASINDA 

ekabet urumu Ba kanı mer 
orlak  kurum olarak a ırlı ı giderek 

artan sayısal ticarete yönelik uyum 
sa lama çalı malarına öncelik 
verdiklerini de söyledi. ekabet 

urulu’nun  sonuna kadar 
toplam  milyar  dolayında 
idari para cezası uyguladı ını 
belirten orlak rma bazında en 
büyük cezanın  milyon  ile 

P A  sektör bazında da ’te 
 bankaya verilen toplam .  milyar 
’lik ceza oldu unu kaydetti.

REKABETÇİLİĞİ ZAYIF 
ÜLKENİN ULUSLAR ARASI 
ALANDAKİ REKABETİ DE 
ZAYIF OLUR

ekabet urumu Ba kanı 
Prof. r. mer orlak  rekabet 
eksikli inin piyasa dengelerini 
altüst edece ini  rekabetçili i zayıf 
olan ülke ekonomisinin ba ka ülke 
ekonomileri ile olan rekabetinin de 
negatif olaca ını söyledi. 

Piyasanın de i ken bir yapıya 
sa ip oldu unu söyleyen Prof r 

orlak  Hepimiz tüketiciyiz ve 
piyasalarla iç içeyiz. skiden çar ı  
pazar  panayır  fuar gibi ziki 
ortamlar söz konusu idi. Alıcı 
ile satıcı ziki ortamda bir araya 
gelebiliyordu. Bugün akıllı ci azlar 
vesilesi ile piyasayı da cebimizde 
ta ıyoruz. Hali ile piyasa dedi imiz 

ey de i en bir yapıya sa iptir. 
Piyasayı de i im ili kisinin ortamı 
olarak da tanımlayabiliriz. Piyasa ve 
rekabet artlarında dengesizlik var. 

tiyacın iddetine göre  litre su  
 litre petrolden da a kıymetlidir  

ifadelerini kullandı.
ekabet ile giri imcili in iç 

içe oldu unu ifade eden Prof. r. 
orlak sözlerini öyle sürdürdü  

iri imcili in olmadı ı bir ortamda 
rekabetten ba setmek olanaksızdır. 

ekabet kendili inden bozulmaz  
dı  etkenler asebiyle bozulması 
durumunda piyasa dengesi de 
bozulur. ekabet eksikli i piyasa 
dengelerini altüst eder. ekabetçili i 
zayıf olan ya ut olmayan bir 
ülke ekonomisinin ba ka ülke 
ekonomileri ile olan rekabeti de 
negatif olur. Bu da alkın ya am 
standartlarına olumsuz olarak 
yansır. ısmen iyi noktalardayız. 

erel rekabetin yo unlu unda 
ve pazar kimiyeti bakımından 
iyi sıralara geliyoruz. üketici 
bilincinde ise çok bariz bir geli me 
söz konusu. Bu noktalardan da a 
da iyi noktalara gelebilmek adına 
almamız gerek da a yol var.  

DOSYALARIN SAYISI SON 5 
YILDA AZALDI

te yandan ekabet 
urumu’nun  yılı faaliyet 

raporundan derlenen bilgilere 
göre  te ebbüslerin giderek 
bilinçlenmesi neticesinde rekabet 
i lali dosyalarının sayısında son 

 yıllık dönemde azalı  görüldü. 
urul tarafından ’da karara 

ba lanan  dosyanın konuları 
itibarıyla da ılımı incelendi inde  

bu dosyalardan ’ünün rekabet 
i lallerine  ’ünün mua yet 
ve men  tespit ba vurularına  

’unun ise birle me  devralma 
ve özelle tirme i lemlerine ili kin 
oldu u belirlendi.

ekabet i lali incelemelerine 
en çok konu olan sektörler  petrol 
ve petrokimya  ula tırma  ta ıt 
ve izmetleri ile gıda  tarım  
ormancılık  balıkçılık ve ayvancılık 
ana sektörleri oldu. Bu üç ana 
sektörün ekabet urulu’nun geçen 
yıl karara ba ladı ı rekabet i lali 
dosyaları içindeki payı yakla ık 
yüzde  olarak esaplandı.

’da verilen para cezalarına 
bakıldı ında  en çok ceza  milyon 

 bin  lira ile esastan verildi. 
Bu dönemde yerinde incelemede 
yanıltıcı ve yanlı  bilgi verenlere  
milyon  bin  lira  birle me 
ve devralma i leminin urulun 
izni olmaksızın gerçekle tirilmesi 
nedeniyle ise  bin  lira idari 
para cezasına ükmedildi.

REKABET KURUMU 
BAŞKANI PROF. 
DR. ÖMER TORLAK, 
REKABET EKSİKLİĞİNİN 
PİYASA DENGELERİNİ 
ALTÜST EDECEĞİNİ, 
REKABETÇİLİĞİ 
ZAYIF OLAN ÜLKE 
EKONOMİSİNİN BAŞKA 
ÜLKE EKONOMİLERİ İLE 
OLAN REKABETİNİN DE 
NEGATİF OLACAĞINI 
SÖYLEDİ. 
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Haber S E KT Ö R D E N

Sahibinden emlak 
a ışı a ri r

mlakta bir devir kapanıyor. erti kası olmayan emlakçı satı  yapamayacak. vini 
satan gerçek rayiç bedelinden satacak. mlak komisyonları yeniden düzenlenecek.

G
ümrük Bakanlı ı  
alım satımda ortaya 
çıkan ma duriyeti 
önlemek için emlak 
ticaretini yeniden 

düzenliyor. mlakçılar için bazı 
kriterler getiriliyor. erti ka 
almayan emlakçılık yapamayacak. 

omisyonlarındaki aksız kazanç 
önlenecek.

ümrük ve icaret Bakanlı ı  

emlak alım satımında ortaya 
çıkan ma duriyetleri önlemek için 

arekete geçti. a ınmaz icaretinin 
üzenlenmesi önetmeli i için 

çalı malara ba layan bakanlık  
emlak satı ına yönelik aracılık  
danı manlık ve bu kapsamda 
yürütülecek di er faaliyetlere ili kin 
usul ve esasları belirleyecek. 

üzenlemede  ta ınmaz 
ticareti yapanlarda aranacak 

artlar da belirlenecek. Buna göre 
emlakçıların  ta ınmaz ticaretini 
yaparken uyması gereken ilkeler  
yerine getirmesi gereken kriterler 
ve alacakları ücretler yönetmelikle 
düzenlenecek.

EMLAKÇILARA SERTİFİKA 
ŞARTI GELİYOR

mlakçıların  ta ınmaz alacak 
vatanda lardan yüksek tutarlarda 
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komisyon alması ve farklı ücretler 
talep etmesi önlenecek. Böylece 
tüketici ma duriyeti önlenmi  
olacak. mlak alım satımından 
elde edilecek ticari kazanç  belli bir 
düzene oturtulacak. üzenleme 
ile emlakçılık mesle ine yönelik 
kriterler belirlenecek  emlakçılara 
serti ka zorunlulu u getirilecek. 

erti ka zorunlulu u alen 
emlakçılık yapanlar için de geçerli 
olacak. urallara uymayanların 
yetkisi iptal edilebilecek.

HER EMEKLİ OLAN 
EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK

Her emekli emlakçılık 
yapamayacak. mlakçılara  
mesleki yeterlilik kriteri  e itim 
ve serti ka artları getirilecek. 
Halen emlakçılık yapanlar da da il 

erkes için bu artlar geçerli olacak. 
Bazı emlakçıların yetkisinin iptali 
gündeme gelebilecek.

üzenleme çıkmasıyla birlikte 
mevcut emlakçılar e itim altına 
alınacak ve verilen süre içinde 
serti ka almaları istenecek. evcut 
emlakçıların bu serti kayı mutlaka 
alması gerekecek. Bununla birlikte 
lise mezunu artı geliyor ve lise 
mezunu olmayanlar emlakçılık 
yapamayacak.

mlakçılık yapmak isteyenler 
e itimlerini aldıktan sonra o s için 
uygun bir yer bulacaklar. inimum 

 metrekare bir i yeri olacak. 
Böylece i yeri standartlara da uygun 
olacak. 

TÜFENKCİ’DEN DETAYLI 
AÇIKLAMA

ümrük 
ve icaret 
Bakanı Bülent 

üfenkci  yeni 
düzenlemelerle 
birlikte em 
emlakçıların farklı 
farklı sözle meler 

azırlamasının 
önlenece ini em de emlakçıyı 
aradan çıkarıp mülk sa ibi ile 
anla ma neticesinde emlakçıların 

ak kaybına u ramasının önüne 
geçilece ini söyledi.

Bakan üfenkçi’nin verdi i 
bilgiye göre  izmet sözle mesi  
alım satıma aracılık sözle mesi  
kiralamaya aracılık sözle mesi ve 

izmet ortaklı ı sözle mesi gibi 
dört farklı tür sözle me standardı 
getiriliyor. mlakçıların ak 
kaybına u ramasını engellemek 
için ise ‘ta ınmaz gösterme belgesi’ 
getiriliyor. a ınmazın satı ı ile 
ilgi bir süre yazılacak. ü teri o 
süre içinde emlakçıyı devre dı ı 
bırakamayacak. a ınmaz ticareti 
kapsamında alınacak izmet 
bedeline ak kazanılmasını  
tara ar arasında alım satıma 
aracılık sözle mesi veya kiralamaya 
aracılık sözle mesinin kurulması 
artına ba lanıyor.

EMLAKÇILAR 
DÜZENLEMEYİ 
DESTEKLİYOR

Emlak 
danı manlık 
irketleri yasal 

düzenlemeye 
destek veriyor. 

üzenlemeyi 
de erlendiren 
gayrimenkul 
danı manlık irketi ealty o. 

ünya Ba kanı ati  libol  
bundan sonra devlet tarafından 
verilen gayrimenkul serti kasına 
sa ip emlakçı olmadan iç 
kimsenin gayrimenkulünü 
satamayaca ını söyledi. libol  
Bugün ürkiye’de dünyanın en 

iyi gayrimenkul yasası yapılmaya 
çalı ılıyor. ünyadaki tüm örnekler 
inceleniyor  bunlar ele alınıyor ve 

ürkiye için en iyisi olu turulmaya 
çalı ılıyor  dedi. 

SERTİFİKA DEVLET 
TARAFINDAN VERİLECEK 

libol  gayrimenkul yasası 
ile emlakçıların artık belirli bir 
serti kaya sa ip olaca ını ve 
sorumluluklarının bulunaca ını 
kaydederek  unları söyledi  
Bu serti ka devlet tarafından 

verilecek. imse kafasına göre bu 
i i yapamayacak. e erlenmemi  

içbir gayrimenkul satılmamalı 
ve bunun üzerinde çalı ılıyor. 
Böylece gayrimenkulün gerçek 
de eri ortaya çıkacak ve er ey 
yasal olacak. olandırıcılı ın 
önüne geçilecek  tüketicilerin 
ma duriyeti ortadan kalkacak  
devletin vergi kaybı önlenecek. Biz 

ep emlakçıları konu uyoruz ama 
konut sa ipleri de yanlı  yapabiliyor. 
Bundan sonra devlet tarafından 
verilen gayrimenkul serti kasına 
sa ip emlakçı olmadan kimse 
gayrimenkulünü satamayacak.

KORSAN EMLAKÇILIK 
ORTADAN KALKACAK

orsan emlakçılı ın bu 
düzenlemeyle ortadan kalkaca ını 
savunan emlak danı manları bu 
düzenlemeyle korsan emlakçı 
kalmayaca ını belirtiyor. mlakçılık 
yapmak için alınan izin belgeleri 

 yıl geçerli olacak. zellikle tapu 
dairelerinde emlakçı ile faturası 
olmayan gayrimenkulün satı ı 
yapılamayacak. eni dönem  bugüne 
kadar formalite olarak görülen 
sözle melere de kilit önem getiriyor. 
Hizmet sözle mesinde oranlar 
kararla tırılmamı sa kirada bedel 
talep edilemeyecek  alım satımda 
ise satı  bedelinin binden be inden 
fazlası istenemeyecek.

KOMİSYONA DA SINIR GETİRİLİYOR
Emlakta alım satım komisyonuna yüzde 3 sınırı getiriliyor, kirada komisyon 
ise bir aylık kira bedelini aşamayacak. Emlakçının hizmet bedeli, ev sahibi 
ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak 
paylaşılacak. Bununla birlikte emlakçıların hak kaybını engellemek için de 
taşınmaz gösterme belgesi getirilecek, müşteri bu belgenin süresi içerisinde 
emlakçıyı devre dışı bırakamayacak. Diğer taraftan, haklı sebep göstermeden 
tara ardan birinin alım satım veya kiralamadan cayması durumunda cayan taraf 
kiralamada hizmet bedelinin tamamını, alım satımda ise yüzde 10’unu ödeyecek. 

er göstermede ilçe dışı olmadığı sürece ücret talep edilemeyecek.

G r  e 
T are  Ba a  
B e  T e

Rea  C  D a 
Ba a  Fa  

E b
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Haber E İ

Türkiye kendi 
otomobilini üretiyor

Selma Şenol

ürkiye yarım asırlık ayalini gerçekle tiriyor. erli otomobil  yılında 
tamamlanacak.

D
etayları 

um urba kanı 
ecep ayyip 
rdo an 

tarafından 
açıklanan 

yüzde  yerli otomobil projesi  
ürkiye’nin bu alanda bir dünya 

markası yaratmasının gereklili ine 
inanan be  giri imcinin olu turdu u 
Ortak iri im rubu tarafından 
gerçekle tiriliyor. Planlanan takvime 
göre yerli otomobil en geç  
yılında tamamlanacak ve  
yılında da satı ına ba lanacak.

Anadolu rubu suzu  B  

ıraça Holding arsan Otomotiv  
urkcell ve orlu Holding estel  

tarafından üretilmekte olan yerli 
otomobil için menzili uzatılmı  
elektrikli otomobil modelinin 
benimsendi i açıklandı.

Bu modele göre menzilin 
uzatılması için benzinle çalı an 
küçük bir jeneratör yerle tiriliyor   
aracın bataryası yüzde ’un altına 
dü tü ünde jeneratör çalı ıyor ve  
dakikada bataryayı dolduruyor.

 yılında ürkiye’nin 
teknoloji gündemi  dünya dı ında 
önemli bir ba lı ı da a tartı ıyordu. 

eçti imiz aylarda um urba kanı 

rdo an tarafından 
basına duyurulan 

 baba yi it 
irket  projenin 

ilk a aması için 
dü meye bastı. 

üresel 
otomotiv 
sanayisindeki 
geli melere paralel 
olarak  yerli aracın tamamen 
elektrikli olması için revizyon 
yapıldı. Bilim  anayi ve eknoloji 
Bakanı aruk zlü  Hede miz 

ürkiye’nin otomobilinin sadece 
ürkiye’nin yollarında de il  

Bilim, Sanayi ve 
Te  Ba a  

Faruk Özlü
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ürkiye yarım asırlık ayalini gerçekle tiriyor. erli otomobil  yılında 
tamamlanacak.

dünyanın bütün yollarında 
arz ı endam etmesi yönündedir. 
Bu projede küresel bir ba arı 

ede iyoruz. ürkiye’nin otomobili 
ile P akları ürkiye’ye ait bir 
prototip üretece iz. Bu araçlar  bir 
nevi yürüyen yazılım olacak  dedi.

Bakan  ürkiye’nin otomobil 
projesini iki fazlı a amalı  olarak 
planladıkları bilgisini vererek u 
sözleri aktardı  Birinci fazda ortak 
giri im grubundaki  irketin e it 
payla bulundu u ortak bir irket 
olu turulması  ayrıca teknik ve 
mali analiz yapılması yer alıyor. 
stanbul’da bir proje yönetim o si 

kurduk. Burada sürekli çalı an 
bir grup var. Bu grup  rmayı 
temsil eden ki ilerden olu uyor. 
Bakanlı ımızdan ve OBB’dan da 

’ er ki i var. Bu çalı maya irketin 
ana sözle mesinin olu turulması 
da da il. irket için bir O 
bakıyoruz. Burada da uluslararası 
deneyimi ve ba arısı olan ki ilere 
bakıyoruz. Birinci faz  irketle me 
sürecinin tamamlanması ve 
prototiplerin ortaya çıkmasına kadar 
geçecek olan süreyi kapsıyor. ek 
modelle de il  modelle piyasaya 
girmenin do ru olaca ı söyleniyor. 
Buna dikkat edece iz. kinci faz 

seri üretim için üretim yerinin 
belirlenmesi  üretim tesislerinin 
olu turulması ve da ıtım ve bayi 
sisteminin kurulmasını kapsıyor. 
Birinci ve ikinci faz için ’er ay  
toplamda  ay dü ünüyoruz. u 
anda birinci fazdayız. irketle me  
teknik ve mali analiz yapma ve bir 

O atama sürecindeyiz. Ortaklar 
çok istekli ve uyumlu çalı ıyor. 

ayın um urba kanımız  devlet 
en tepeden en alta kadar bu i in 
arkasında. urdu umuz model  
özel sektörün önde oldu u  devletin 
alttan destekledi i bir model. 

a a önce B A ’ta yapılan 
çalı malarla ilgili elimizde ne varsa 
ortak giri im grubuna verdik  
bunları da de erlendirecekler.

Bir otomobil yapmanın teknik 
olarak çok sorun olmadı ını aktaran 

zlü  sas sorun ticarile tirmede. ‘Bir 
otomobilin tasarımı için  milyar dolar 

arcıyorsanız  bunu markala tırmak 
için en az  milyar dolar arcamanız 
gerekir’ diyen analizler var. ani 
minimum ’e  Bu kolay de il 
ama bunu yapaca ız. n alla  bunu 
ba ardı ımızda  ürkiye’ye fabrika 
kuran oyota gibi belki biz de 

ezayir’e  azakistan’a  Orta Afrika’ya 
fabrikalar kuraca ız  diye konu tu.

ERDOĞAN TOBB’DA 
ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Bilindi i gibi yerli oto 
markası konusunda da a 
önce birçok giri im olmu  

B A  bünyesindeki 
tasarım ve geli tirme 
çalı malarının üretime 
ta ınması  yerli yatırımcı 
bulunamadı ı için sonuçsuz 
kalmı tı. Bunun üzerine 

um urba kanı rdo an  
OBB’un ’ncü Ola an enel 
urulu’nda  Bir tekli m var. 

Bu milletin bir evladı olarak 
buna asretim. iyorum 
ki  OBB yüzde  yerli 
otomobili ‘ ade in urkey’ 
olarak çıkarsın  diyerek 
ça rıda bulunmu tu. OBB 
Ba kanı ifat Hisarcıklıo lu 
da  iz bunu istedikten sonra 
i  dünyası bunu ra atlıkla 
yapar. Biz azırız. iz yeter 
ki bizim yanımızda olun  
demi  yatırımcı tarafını ortaya 
çıkarma görevini üstlenmi ti. 

OBB  bu toplantıdan 
sonra birçok çalı ma yaptı  
görü meler gerçekle tirdi ve 
ortaya ’lü bir konsorsiyum 
ortaya çıktı. 

C rba a  Re e  
Ta  Er a
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Haber E İ

YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETEN 
‘BABAYİĞİT’LER KİMLER?
TURKCELL

ürkiye merkezli yerli ve mill  
olan teknolojik ileti im operatör 
irketidir. uruldu u günden bu 

yana  lisans bedeli de da il olmak 
üzere  yurt içerisinde  urkcell 
ileriye dönük ede erinde  milyar 

ira yatırım yapmayı ede emi tir 
ve yüzbinlerce ürk vatanda ına i  
isti damı sa lamı tır.
A A O  B

ünümüzde içecek  otomotiv  
perakende  otomotiv gibi geni  
bir yelpazede faaliyet gösteren 
Anadolu Holding   yılında zzet 

zil an ve amil azıcı tarafından 
kurulmu tur. ’de kurulan ve 
da a küçük çaplı bir i letme olarak 
faaliyet göstermeye ba layan bu 
irket  zamanla ba ka sektörlere de 

yatırım yapma fırsatını yaratmı tır. 
’lere yakla ırken de irket 

resmen oldingle mi  ve Anadolu 
rubu adını almı tır. ’li yıllara 

yakla ıncaya kadar kurucu ortaklar 
olan zzet zil an ve amil azıcı 
tarafından i letilen olding zamanla 

yönetimsel de i iklikler geçirmi tir. 
zzet zil an’ın  yılında 

vefat etmesi ve amil azıcı’nın 
da oldingin onursal ba kanlık 
makamına geçmesi üzerine 
Anadolu Holding’in O’su ve 
yönetim kurulu ba kanı uncay 

zil an olmu tur.
B

B   yılında zmir’de 
kuruldu. lk yıllarda Austin ve 

orris markalı ticari araçları 
üretti.  yılından itibaren 
kamyon  kamyonet  traktör ve 
motor üretmeye ba ladı. B ’nin 
ba langıçta  olan yerli sermaye 
oranı  yılında ürkiye’nin 

 yerli sermayeli tek ticari araç 
üreticisi konumuna yükseldi. B  

 isan ’te  tarafından 
yapılan i alede tek katılımcı 
olarak teklif veren i  adamı t em 

ancak’a ait olan s ali atırım 
tarafından  milyon  ye satın 
alınmı tır.

A A
arsan   yılında kurulmu  

 yılından itibaren  ürk 
sermayesi ile a f ve a ır ticari araç 

üretimi yapan otomotiv irketi.  
yılında ayata geçirdi i tek tesiste 
çok marka yakla ımı ile ürkiye’nin 
ilk fason üreticisi konumundadır. 

arsan araç üretiminin yanı sıra  
Organize anayi Bölgesi’nde yer alan 
fabrikasında ord  ofa  enault 

rucks  ürk raktör gibi rmalara 
pres  kaynak  kataforez  boya ve 
montaj gibi endüstriyel izmetler de 
sa lıyor.

O  HO
orlu Holding farklı sektörlerde 

faaliyet gösteren orlu rubu’na 
ait irketlerin tek bir merkezden 
sevk ve idaresinin sa lanması  
irketler arasındaki koordinasyonun 

gerçekle tirilmesi  nansman temini 
görevlerini gerçekle tirmek üzere 

 yılında kurulmu tur. emelleri 
’te enizli’nin Babada  

ilçesinde Hacı e met orlu 
tarafından atılan orlu Holding  
tekstil  tüketici elektroni i  beyaz 
e ya  bilgi teknolojileri  enerji  
gayrimenkul  metalürji ve savunma 
sektörlerinde faaliyetlerine devam 
etmektedir. önetim urulu Ba kanı 
A met azif orlu’dur. 

YERLİ OTOMOBİL EN GEÇ 2019 YILINDA 
TAMAMLANACAK VE 2021 YILINDA DA 

SATIŞINA BAŞLANACAK.
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Haber N Y İ

Endüstri 4.0’da 
Türkiye nerede?

A ’ın azırladı ı bir rapora göre iki rmadan 
biri dördüncü sanayi devrimi ndüstri . ’ın 
farkında. Ancak dönü ümü sa layanlar enüz pilot 
a amada bulunuyor.

D
ünya sanayisindeki 
dördüncü devrimi 
simgeleyen ndüstri 

. ’da ürk 
rmalarının oldukça 

istekli oldu u gözleniyor. irmaların 
yüzde ’i konuyla yakından 
ilgilenirken yüzde ’ü ise dijital 
dönü üm akkında bilgi sa ibi. 

ürk anayicileri ve adamları 
erne i’nin A  ‘ ürkiye’nin 
anayide ijital önü üm etkinli i’ 

ara tırmasına göre sürecini 
tamamlamı  rmaların sayısı enüz 
yeterli de il. Ancak birçok rma 

. ’da ‘pilot’ uygulama a amasında. 
irosu  milyon ’nin üzerinde 

olan rmaların dijital dönü üm 
yetkinlik oranı yüzde . ndüstri 

. ’a geçi te en büyük engeller 
ise yatırım maliyetinin yüksekli i 
ve yatırımın geri dönü ümünün 
belirsizli i olarak belirtildi. aporda  
yüksek teknolojili ürün i racatı ile 
Ar e yatırımlarının H’ye oranı 
göz önüne alındı ında  ürkiye’nin 

sanayide dijital dönü üm yarı ına 
yeti ebilmesi için önünde uzun bir yol 
oldu u belirtildi. 

YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERE 
6.1 MİLYARLIK KAYNAK 
SAĞLANDI

aporun tanıtım toplantısında 
konu an alkınma Bakanı üt  

lvan  anayinin yetkinlik 
setine uygun insan kayna ı için 
sanayi akademi etkile imini 
güçlendirmemiz  yeni e itim 
programları tasarlamamız gerekiyor  
ifadelerini kullandı. lvan  yenilikçi 
giri imciler için bugüne kadar 

alkınma Bakanlı ı tarafından .  
milyar  kaynak ta sis edildi ini de 
vurguladı.

A  Ba kanı rol Bilecik 
yaptı ı konu mada  ördüncü sanayi 
devrimi  gümbür gümbür geliyor. 

oların .  oldu u günleri geride 
bırakmanın bir yolu var  ndüstri 

. ’ı yakalamak  Birinci  ikinci  
üçüncü sanayi devriminde maalesef 
dünyanın bir miktar gerisinde kaldık. 
nanıyorum ki bu defa ‘ eç kaldık’ 

demeyece iz. Adapte olmamız 
gereken yeni devrim  ‘dört dörtlük’ bir 
devrimdir  açıklamalarını yaptı.
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i ari a a arı 
hakemler çözüyor

icari uyu mazlıkların ma kemeye gitmeden ızlı ve kolay bir ekilde çözülmesini 
sa layan ta kim uygulamasını terci  eden irketlerin ve i adamlarının sayısı artıyor.

M
a kemelerde 
bekleyen dava 
dosyalarının 
sayısı er 
geçen gün 
artarken  

i  dünyası ticari uyu mazlıkları 
ızlı ve etkin bir ekilde sonuca 

ba layan farklı bir uygulamaya 
yöneldi  a kim. ünümüzde 
davaların genellikle adil yargılanma 

akkına uygun biçimde makul bir 
süre içinde sonuçlanamadı ını 
söyleyen  stanbul niversitesi 
Hukuk akültesi retim yesi 
ve stanbul icaret Odası a kim 

erkezi O A  a kim ivanı 
Ba kan ardımcısı Prof. r. l an 
Helvacı  Adil yargılanma akkı 
uyu mazlıkların makul süre içinde 
bitirilmesini de gerektirmekte. Bir 
taraftan er yıl açılan davaların 
ço alması  di er taraftan kim 
sayısının yeterli olmaması bu 
gecikmenin en önemli sebepleri 
arasında. Buna kar ılık ticari 
uyu mazlıkların ızlı ve etkin 
bir ekilde çözüme ba lanması 
gerekir. te bu noktada ta kim 
devreye giriyor. a kimin en önemli 
yararlarından biri  yargılamayı 
yapan akemlerin konularında 
uzman ki iler olmaları. Bu da 
göreceli olarak da a süratli 
bir yargılama yapılabilmesine 
imk n sa lıyor. Ayrıca  ticari 
uyu mazlıklarda tara ar ço u kez 

aralarındaki uyu mazlı ın ve bu 
uyu mazlık sonunda verilen kararın 
aleni olmasını istemezler. a kimde 
aleniyet söz konusu olmadı ı 
için  uyu mazlı ın çözüm süreci 
ve verilen kararın gizli kalması 
mümkündür. izlilik de ta kimin 
olumlu yönlerinden birisi  diye 
konu tu. 

HIZLI SONUÇ VE GİZLİLİK 
TAHKİMİN AVANTAJLARI

icari uyu mazlıkların 
ma kemeye gitmeden ızlı ve kolay 
bir ekilde çözülmesini sa layan 
ta kim uygulamasını terci  eden 
irketlerin ve i adamlarının sayısı 
er geçen gün artıyor. Prof. r. l an 

Helvacı ta kimin avantajlarının 
ızlı sonuç verme  gizlilik ve uzman 
akemler tarafından yargılama 

yapılabilmesi oldu unu söyledi. 

3 YILDA 21 DAVA 
SONUÇLANDI

a kim kararlarının ma keme 
kararı niteli inde oldu unun altını 
çizen Prof. Helvacı  on  yılda 
stanbul icaret Odası a kim 

erkezi’nde O A   ticari 
dava sonuçlandı. Bu rakam er 
geçen yıl katlanarak artacaktır  dedi. 

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 
TAHKİMDEKİ İLK 
DAVALARDAN

a kime giden uyu mazlıklar 
arasında bayilik  birle me  devralma  

isse alım satım ile in aat sektörüne 
ili kin sözle melerden do an 
anla mazlıklar ilk sıraları alıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR? 
icari uyu mazlıkların 

çözümünde i  dünyasının önünde 
önemli bir alternatif olarak duran 
ta kim süreci öyle i liyor  a kim 
davaları bir ya da üç akemle 
görülebiliyor. Bu sayı tara arın 
ta kim artında belirtilen akem 
sayısına göre belirlenir. ek akemli 
uyu mazlıklar için tara ar akemi 
belirleyemiyorlarsa  akemi 

O A  a kim ivanı belirler. 
ç akemli uyu mazlıklarda  davacı 

ve davalı tara ardan er biri birer 
akem atar ve bu iki akemin 

üçüncü yani ba akemi belirlemesi 
istenir  bu iki akemin ba akemi 
belirleyememesi alinde ba akem 

PROF. DR. İLHAN 
HELVACI: “SON 3 
YILDA İSTANBUL 
TİCARET ODASI 
TAHKİM MERKEZİ’NDE 
21 TİCARİ DAVA 
SONUÇLANDI. BU 
RAKAM HER GEÇEN 
YIL KATLANARAK 
ARTACAKTIR.”
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a   a ı a a   a a  
a  

O A  a kim ivanı tarafından 
belirlenir. Hakem kararları ilam 

ükmündedir  ba ka bir deyi le 
akem kararları ma keme kararı 

gibi icra edilebilme kabiliyetini 
aizdir.  

ODALAR VE BORSALAR 
TAHKİME YETKİLİ

 sayılı kanun uyarınca 
odalar ve borsalar ta kime yetkilidir. 
Odalar ve borsalar  üyelerinin 
aralarında veya yapmı  oldu u 
sözle melerde yer alması alinde 
bu sözle melerle ilgili olarak çıkan 
i tila arın çözümünde akemlik 
yapabilir. Oda ve borsaların 

akemlik yapabilmesi tara arın 
aralarındaki anla mazlı ın oda

borsanın akemli iyle çözülmesi 
ususunda yazılı olarak anla masına 

ve talepte bulunmasına ba lıdır. 
Hakemlik izmeti veren 

kurumsal ta kim merkezlerinden 
bazıları
 stanbul a kim erkezi 

A  stanbul Arbitration 
enter    Ocak  tari inde 

yürürlü e giren  sayılı 
stanbul a kim erkezi 
anunu ile kurulmu  olan 

stanbul a kim erkezi  
ba ımsız bir ta kim kurumudur.

 ünya ikri ülkiyet rgütü 
a kim a kemesi PO 

Arbitration ourt Pek çok 
uluslararası karakterli sınai 
mülkiyet ve alan i tilafı burada 

görülür. erkezi enevre
 O a kim a kemesi  

Arbitration ourt  Paris’te 
kurulmu tur. Avrupa’da en çok 
terci  edilen ta kim kurumudur.

 ondra luslararası a kim 
a kemesi ondon ourt of 

nternational Arbitration  A
 usya ederasyonu icaret 

ve anayi Odası luslararası 
a kim a kemesi e 
nternational ommercial 

Arbitration ourt at t e 
amber of ommerce and 

ndustry of ussian ederation  
A

 Amerika a kim Odası 
e American Arbitration 

Association  AAA

• Tahkim, adli yargıya alternatif bir uyuşmazlık çözümü 
mekanizmasıdır.

• Hakem  uyuşmazlığı çözen kişidir.
• Tahkimin olabilmesi için ortada uyuşmazlığın bulunması, 

konunun tahkime getirilmeye elverişli olması, arada 
geçerli ve bağlayıcı bir sözleşmenin bulunması gereklidir. 

argılama sürecinin daha kısa, daha ucuz, gizli ve esnek 
olması sürecin avantajlı yanlarıdır. Tahkimde duruşmalar 
özel olarak yapılır. Alınan kararlar New ork Sözleşmesi 
nedeniyle 154 ülkede icra edilebilir.

Tahkim sözleşmesinin tara arından biri ehliyetsiz ise 
veya tahkim sözleşmesi geçersiz ise, hakem seçiminde 
taraf anlaşmasına uyulmamışsa, karar tahkim süreci 
içinde verilmezse, hakem tahkim sözleşmesinin 
kapsamı dışında karar vermiş, talebin tamamı 
hakkında karar vermemiş veya yetkiyi aşmışsa, 
tahkim taraf anlaşmasına veya ilgili kanunlara uygun 
yürütülmemişse, taraf eşitliği ve hukuki dinlenilme 
hakkına uyulmamışsa, kamu düzenine aykırı ise, 
tahkime elverişli olmayan bir konuda karar verilmişse 
o zaman tahkim kararı iptal edilebilir.
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Türkiye Finans’tan 
150 milyon TL’lik 
kira r i  ka ı 

ürkiye inans atılım Bankası  yılının ilk kira serti  kası alka arzını gerçekle tirdi. 

T
ürkiye inans atılım 
Bankası   
Aralık tari lerinde 
talep toplaması yapılan 

 milyon ’lik yeni 
kira serti  kası alka arzını ba arıyla 
tamamladı. Böylece yeni yılın ilk 
kira serti  kası i racını yapmı  
oldu. Bankanın i tiraki  arlık 

iralama A. ’nin  Aralık 
tari lerinde  bazında ve yurt içi 
piyasada i raç etti i  milyon  
tutarlı kira serti  kasının yıllık basit 
getiri oranı yüzde  oldu. 

 arlık iralama A. ’nin 
 Ocak ’de alka arz 

yöntemiyle i racını gerçekle tirdi i 
kira serti  kasının satı ının 
tamamlandı ına ili kin özel durum 

açıklaması  
amuyu 

Aydınlatma 
Platformu’nda 
(KAP) 
yayınlandı. 
Açıklamada 
u bilgilere 

yer verildi  
irketimizin  

talep toplamasını 
 Aralık 

 tari lerinde gerçekle tirdi i  
ürkiye inans atılım Bankası 

A. ’nin fon kullanıcısı olarak 
yer aldı ı  yönetim sözle mesine 
dayalı  . .   nominal 
de erdeki  gün vadeli kira 
serti  kasına ili kin da ıtım 
i lemleri tamamlanmı  olup 
mü teri esaplarına virmanlar 
gerçekle mi tir. amunun bilgisine 
arz olunur.

ürkiye inans Hazine enel 
üdür ardımcısı Hakan zun  

’yi toplam  milyon 
 tutarında kira serti  kası 

i racıyla kapatmı  bulunuyoruz. 
ıl boyunca yatırımcılardan 

gelen talepleri kar ılamanın 
kıvancını ya ıyoruz. Bu yo un ilgi  
yatırımcının ürkiye inans’a olan 
güveninin bir göstergesidir.  Hakan 

zun  ürkiye’de reel sektörün 
 nansmanında kira serti  kası 

i racını uygulayan ilk katılım 
bankası olarak ’de de katılım 
bankacılı ı prensiplerine uygun 
olarak kaynaklarını çe itlendirmeye 
ve reel ekonomiye destek olmaya 
devam edeceklerini ifade etti.  

Türkiye Finans 
Hazine Genel 

M r Yar  
Hakan Uzun
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Kaynak: Sabah

aş ır a a  i ar 
ar a ırı  a ı ı

Hükümetin kara  ava ve denizcilik sektöründe yaptı ı  milyar 
dolarlık yatırımla ürkiye ula tırma alanında büyük adımlar attı.

2  yılları arasında 
karayollarına  milyar 
dolar  demir yollarına  
milyar dolar  ava yollarına  

 milyar dolar  denizcilik sektörüne 
 milyar dolar  aberle me 

sektörüne ise  milyar dolar yatırım 
yapıldı. Bu yatırımların gayrisa  
yurt içi asılaya etkisi ise  milyar 
doları buldu. atırımlarla er yıl 
olu turulan ilave isti dama katkı 
ise yakla ık  bin ki i olarak 

gerçekle ti. A  Parti iktidarı 
döneminde ızlı trenle tanı an 

ürkiye  demiryolu alanında da 
devrim niteli inde bir dönü üm 
ya adı. ıllık bütçesi  
milyon lira olan sektör  yıllık  
milyarlık bütçeye kavu urken  
bugüne kadar sektöre alkınma 
Bakanlı ı’nın yeniden de erleme 
oranları dikkate alındı ında 
toplamda  milyar lira yatırım 
yapıldı. Bin  kilometresi 

yüksek ızlı tren attı olmak üzere 
 bin  kilometrelik demiryolu 

attı  bin  kilometreye 
çıkarıldı.  bin  kilometrede ise 
çalı malar devam ediyor.

apılan  milyar dolarlık 
yatırımla ’da  milyar 
dolarlık tasarruf sa landı. ’de 
karayollarını ra atlatmak için  
adet tünel yapılırken  bunların 
uzunlu u  kilometre olarak 
gerçekle ti.
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URİ İK 
BÖL ELER EKİ 

K NU  İ A LARI 
ÜK EL İ

 ILIN A EMLAK 

İ A A IN A AREKE LİLİK 

IZ KE ME İ  KI  

ME İMİN E URİ İK 

BÖL ELER E K NU  

İ A LARI ÜK ELİ E EÇ İ  
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H
aziran ayından 
bu yana u la  
zmir  anakkale 

ve Balıkesir’de 
emlak yatları 
ciddi oranda 

arttı. ürkiye’nin emlakta en 
de erli ili stanbul’da da yatlar 
artmaya devam ediyor. Hürriyet 

mlak asım  mlak ndeksi 
verilerine göre stanbul’da son bir 
yılda satılık konut yatları yüzde  
artarak metrekare ortalaması  bin 

 ’den  bin  ’ye çıktı. 
atılık konut yatları zmir’de yüzde 

 Bursa’da yüzde  artarken  

Ankara’da yüzde  Antalya’da yüzde 
 arttı.

ı  mevsimine do ru turistik 
bölgelerde konut yatlarının 
dü mesi beklenirken  yatlar 
yükseli e geçti. Haziran ayından 
bu yana yatlar katlanarak arttı. 
Haziran ayından asım ayına 
kadar ürkiye’nin turistik illerinde 

yatlar ciddi oranda arttı. atılık 
konutta metrekare ortalama yatları 
zmir’de   Balıkesir’de  

 u la’da   anakkale’de 
  arttı. Ancak Antalya kı a 

erken girdi ve ildeki yatlar Haziran 
ayından itibaren   dü tü.

Hürriyet mlak asım  
mlak ndeksi verilerine göre  
ürkiye’nin en de erli ili l  
stanbul. stanbul’da son bir yılda 

satılık konut yatları yüzde  
artarak metrekare ortalaması  
bin  ’den  bin  ’ye 
çıktı. kim ayında ani bir dü ü  
ya ayan stanbul’daki yatlar  asım 
ayı sonunda toparlanarak tekrar 
yükseli e geçti. Bazı ilçelerde yat 
artı  oranları yüzde ’yı buldu. 

ürkiye’nin en büyük  ili arasında 
yer alan zmir  Bursa  Ankara ve 
Antalya’daki konut yatlarında da 
artı  ya andı.

İSTANBUL’DA SON BİR YILDA SATILIK 
KONUT FİYATLARI YÜZDE 7 ARTARAK 

METREKARE ORTALAMASI 4 BİN 
444 TL’DEN 4 BİN 755 TL’YE ÇIKTI.
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on  ay stanbul

URİ İK İLLER E A ILIK K NU  İ A LARI AZİRAN KA IM

İSTANBUL 
ürkiye’nin emlakta en 

de erli ili olan stanbul’da son 
bir yılda satılık konut yatları 
yüzde  artarak metrekare 
ortalaması  bin  ’den  
bin  ’ye çıktı. kim ayında 
aniden  bin  ’den  bin 

 ’ye dü en yatlar  asım 
ayında  bin  ’yi bularak 
toparlandı. mlak piyasasında 
Haziran ayından itibaren dü ü  
beklenirken  yatlar yükseli e 
geçti. stanbul genelinde 
amortisman süresi  yıl oldu. 

on bir ay içinde yatı en çok 
artan ilçe yüzde  ile atalca 
olurken  yatı en çok dü en ilçe 
yüzde  ile ultanbeyli oldu. 

n kısa amortisman süresine 
sa ip ilçeler arasında ilk sırada 

 yıl ile aziosmanpa a yer aldı.

   aziran  asım  
  rt. m  iyat rt. m  iyat eğişim

1. zmir 2.571 TL 2.789 TL 218 TL

2. Balıkesir 2.000 TL 2.185 TL 185 TL

3. Muğla 4.278 TL 4.404 TL 126 TL

4. anakkale 2.273 TL 2.350 TL 77 TL

5. Antalya 1.969 TL 1.941 TL -28 TL

iyatların arttığı ilçeler
1.  atalca 7,4

2. Şile 5,3

3. Sancaktepe 4,7

n kısa amortisman süreleri
1.  Gaziosmanpaşa 14 yıl

2. Sancaktepe 15 yıl

3. Esenyurt 16 yıl

iyatların düştüğü ilçeler
1.  Sultanbeyli -3,7

2. Zeytinburnu -3,5

3. Başakşehir -2,5

Haber S E KT Ö R D E N



51E M L A K  K O N U T
O C A K  2 0 1 8

Son 1 ay Ankara

on  ay z ir on  ay ntalya
ANKARA

Ankara’da satılık konut yatları 
son bir yılda yüzde  arttı. etrekare 
ortalama yatlar .  ’den 
.  ’ye yükseldi. Ankara’da 

amortisman süresi  yıl iken  son 
bir ayda satılık konut yatlarının en 
çok arttı ı ilçe  yüzde  ile ölba ı 
oldu. iyatların dü tü ü ilçeler 
arasında ilk sırada yüzde  ile 

ubuk yer aldı. n kısa amortisman 
süresine sa ip olan ilçe ise  yıl ile 

amak oldu.

İZMİR 
Hürriyet mlak kim  

mlak ndeksi verilerine göre  
ürkiye’nin en de erli . ili olan 
zmir’de satılık konutların de eri 

düzenli olarak artıyor. Haziran 
ayından sonra dü ü  beklense de  
zmir’de yat artı ı ız kesmedi. 
atılık konut yatları son bir yılda 

yüzde  artarken  Haziran ayında 
 bin   olan metrekare 

ortalama yatlar asım ayında  
bin  ’yi buldu. Amortisman 
süresinin  yıl oldu u zmir’de 
son bir ayda yatı en çok artan ilçe 
yüzde  ile Bayraklı oldu. on bir 
ayda yatı en çok dü en ilçe yüzde 

 ile Bergama olurken  en kısa 
amortisman süresine sa ip olan ilçe 

 yıl ile onak oldu.

ANTALYA  
Antalya’da yatlar emmuz 

ayından itibaren dü ü e geçti. 
ı a erken giren Antalya  
u la  zmir  anakkale ve 

Balıkesir’den farklı bir seyir 
izliyor. Haziran ayında .  

 olan satılık konut metrekare 
ortalama yatları  asım ayında 
.  ’ye dü tü. Antalya’da 

amortisman süresi  yıl olarak 
belirlendi. emer  son bir ayda 
yüzde  artı  ile yatların en 
çok arttı ı ilçe oldu. Aksu ise 
yüzde  dü ü  ile son bir 
ayda yatların en çok dü tü ü 
ilçe oldu. n kısa amortisman 
süresine sa ip olan ilçeler ise  
yıl ile epez ve ö emealtı oldu.

iyatların arttığı ilçeler
1.  Gölbaşı 4,4

2. Etimesgut 2,0

3. Keçiören 1,5

iyatların arttığı ilçeler
1.  Bayraklı 6,7

2. Menemen 3,9

3. Balçova 3,8

iyatların arttığı ilçeler
1.  Kemer 4,8

2. Alanya 1,7

3. Konyaaltı 1,3

iyatların düştüğü ilçeler
1.  Bergama -6,7

2. Aliağa -0,8

3. Dikili -0,3

iyatların düştüğü ilçeler
1.  Aksu -4,3

2. Döşemealtı -3,8

3. Kepez -0,2

iyatların düştüğü ilçeler
1.  ubuk -2,8

2.  ankaya -0,1

n kısa amortisman süreleri
1.  Mamak 18 yıl

2. Altındağ 19 yıl

3. Keçiören 19 yıl

n kısa amortisman süreleri
1.  Konak 16 yıl

2. oça 17 yıl

3. iğli 18 yıl

n kısa amortisman süreleri
1.  Kepez 16 yıl

2. Döşemealtı 16 yıl

3. Konyaaltı 19 yıl
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  i ar ık 
a ırı  a

e vik belgesi alan projeler için öngörülen yatırımlar arasında 
.  milyar lira ile enerji ilk sıraya yerle ti. 
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T
ürkiye’nin 
enerjide dı a 
ba ımlılı ını 
azaltmak için 
yapılan yatırımlar 
ve te vikler 
meyvesini 

vermeye ba ladı. e vik belgelerine 
ili kin istatistikler  yapılan 
ba vuruların en fazla enerji 
sektöründe yo unla tı ını  sektör 
içinde de en büyük yatırımların 
rüzgar enerjisi santrallerine do ru 
gerçekle ti ini gösteriyor.

’nin ilk  ayda  te vik 
belgesi alan projelerin tutarında 
yüzde ’lik artı  oldu.  kim 
ayında belge alan projeler için 
öngörülen yatırımlar dikkate 
alındı ında .  milyar lira ile 
enerji yine bir numarada. nerji 
yatırımının yarıdan ço u   
projesi için yapılacak. 

eçen yıl ilk  ayda te vik 
belgesine ba lanan projeler için  
milyar lira yatırım öngörülüyordu. 
Bu yıl yüzde . ’luk artı la .  
milyara çıktı. ürkiye’de er ay  
  civarında proje için te vik 

belgesi alınıyor. Buna göre imdiye 
kadar  bine yakın sayıda proje 
te vik belgesine ba landı. 

konomi Bakanlı ı’nın er ay 
açıkladı ı te vik belgesi verilerine 
göre ekim ayında  proje için 
te vik belgesi alındı. Bu projeler 
için öngörülen yatırım tutarı  
milyar  milyon lira. Bunların 
gerçekle mesi için  milyar  
milyon dolarlık makine teç izat 
it alatı öngörülüyor.  amamı 
gerçekle irse  bin ki iye i  
sa lanacak. 

kim ayında yatırımlardan 
en büyük payı  yatırım de eri  
milyon liradan fazla olanlar dikkate 
alındı ında  .  milyar lira ile enerji 
sektörü aldı. nerji uzun zamandır  
bazı istisnai aylar ariç sürekli en 
büyük payı alıyor. 

FARKLI SEKTÖRLERDE 13 
PROJE BELGE ALDI 

kim ayında yatırım öngörüsü 
 milyon lirayı a an proje 

sayısında da artı  oldu.  büyük 

proje te vik belgesi aldı. Bunların 
en büyü ü ipa  irketi aren’in 
.  milyarlık ka ıt yatırımı. eçen 

ay ikinci büyük yatırımı erbent 
nerji ba lattı. Bu irket   

güçte  kurmak için  milyon 
liralık yatırım yapacak. A  
uçak motor montajı konusunda 

 milyon liralık yatırım projesi 
ba lattı. Ba lar lektrik ile orda 

nerji er biri   güçte  
kuracaklar. Bu yatırımların er 
biri için  milyon lira yatırım 
öngörülüyor. Bu üç  yatırımı 
dı ında ovancı nerji ile ber 

lektrik de  ve   güçte  
kuracaklar. Bu  yatırımın toplamı 
 milyar  milyon lira. Böylece 
.  milyarlık enerji yatırımlarının 

yarısından ço unu  yatırımları 
olu turdu. 

ENERJİ YATIRIMI 4 MİLYAR 
DOLARI GEÇTİ

te yandan ürkiye’de  
Ocak kim döneminde  enerji 
santralının geçici kabulünün 
yapıldı ı açıklandı. 

ürkiye’de ’nin ilk  
ayında enerji yatırımının  milyar 
doları geçti i esaplanıyor.  
Ocak ylül döneminde elektrikte 
devreye alınan  bin  megavatlık 
kapasiteyle enerji yatırımları  
milyar doları a tı. 

nerji ve abii aynaklar 
Bakanlı ı verilerinden derlenen 
bilgilere göre  ürkiye’nin 
elektrikteki kurulu gücü eylül sonu 

itibarıyla  bin  megavata 
yükseldi. öz konusu kapasitenin 
yüzde ’ini idroelektrik  rüzg r  
güne  jeotermal  biyokütle ve linyit 
kaynaklarının içinde oldu u yerli 
ve yenilenebilir enerji santralleri 
olu turdu. urulu güçte do algaz 
santrallerinin payı yüzde  it al 
kömürün payı yüzde  olarak 
belirlendi. alan yüzde ’lük kısım 
ise fuel oil  naftalin ve motorin gibi 
ikincil yakıtla çalı an santrallerden 
olu tu. 

Ocak ylül döneminde  bin 
 megavat kapasiteye sa ip  

santral i letmeye alındı. lektrikte 
bir megavatlık kurulu güç için 

 milyon dolar yatırım yapıldı ı 
dikkate alındı ında  bu dönemdeki 
toplam yatırım miktarı  milyar 
doları geçti. 

YATIRIMDA ASLAN PAYI 
DOĞALGAZIN

’nin  aylık döneminde 
en büyük yatırım  bin  
megavatla do algaz santrallerinde 
gerçekle ti. Bu dönemde  
do algaz santrali devreye alındı. 

öz konusu dönemde  megavat 
kapasiteye sa ip  yeni rüzgar 
santrali ve  megavat kapasiteli 

 idroelektrik santrali üretime 
geçti. eotermal enerji alanında  
megavat kurulu güce sa ip  santral 
devreye alınırken   megavatlık 
bir kömür santrali de i letmeye 
girdi. eri kalan  megavatlık 
kurulu kapasite ise biyogaz  fuel oil  
kojenerasyon ve atık ısıdan elektrik 
üretimi yapan toplam  santralden 
geldi. te yandan  geçen yıl Ocak

ylül döneminde elektrikte toplam 
 bin  megavatlık kapasite 

devreye alınmı tı.  yılda  
bin megavat   yatırımı 

ede ne odaklanan ürkiye  ’de 
rüzgarda toplam  bin  kapasite  

 milyar dolarlık yatırım büyüklü ü 
için dü meye basmı  durumda. 
Hatırlanaca ı üzere Haziran ayında 

 ’lik kapasite yarı maları ve 
a ustosta ise enilenebilir nerji 

aynak Alanı A  kapsamında 
bin  gücünde A   
rüzgar enerjisi i alesi düzenlenmi ti. 
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 MİL N LİRA AN BÜ ÜK A IRIMLAR 

(Kaynak  1 Aralık 2017 tarihli Dünya gazetesi)

ENERJİ 
YATIRIMININ 
YARISINDAN ÇOĞU 
5 RES PROJESİ İÇİN 
YAPILACAK. 

İRKET KONU YATIRIM KAPASİTESİ YATIRIM TUTARI EHİR

AKSA AKR L K Akrilik elyaf 315240 TON IL 161.690.000          ALOVA

B SKA TEKST L Pamuk ipliği 5122136 KG IL 118.000.000          GAZ ANTEP 

MAREN MARAŞ Kraftlayner 462000 TON IL 1.400.000.000           A DIN

TUSAŞ MOTOR Uçak motor montajı 50 ADET IL 205.400.000 ESK ŞEH R

ZOCAM T CARET Taş yünü üretimi 30000 TON IL 137.000.000 AKSARA

BA LAR ELEKTR K RES  66 M  199.769.524 KON A

DERBENT ENER  RES  99 M  328.000.000 ANAKKALE

KORDA ENER  RES   66 M  199.000.000 DEN ZL

KOVANCI ENER  RES  51 M  160.000.000 ANAKKALE

EBER ELEKTR K RES  36 M  127.473.670 A ONKARAH SAR 

TCDD ŞLETMES  Sinyal - Telekom 0 136.380.000 MUHTEL  LLER

GAZ KENT HASTANES  Hastane hizmetleri 75 ATAK 152.100.000 GAZ ANTEP

T RK TELEKOM N KAS ON Telekom hizmetleri 1 135.474.850 MUHTEL  LLER 

32 BÖLGE İÇİN RÜZGAR 
GİBİ BİR YARIŞ 

nerji devleri bu kez rüzgar 
için yarı ıyor. ’te önlisans 
ba vuruları toplanan  bin  

 kapasiteli rüzgar enerji 
santralleri için yarı malar  
Aralık’ta yapıldı. arı malarda 
özellikle zmir  Balıkesir  

anakkale ve anisa’ya yo un 
ilgi oldu u ö renildi.  bölge 
için gerçekle tirilen yarı malarla  
yakla ık .  milyar dolarlık 
yatırım ayata geçirilecek.  
ön lisans yarı malarında yakla ık 

 ba vuru toplandı.
A  rüzgar enerjisine 

dayalı üretim tesisi kurmak 
için  isan ’te alınan 
önlisans ba vurularına ili kin 
yarı maları   Aralık’ta 
Ankara ukurambar’da 
gerçekle tirdi. oplam 
kapasiteleri  bin   olan 
rüzgar enerji santrallerinin 
i aleleri  bölge için yapılacak. 
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a a ı 
a ırı ı arı  
iş  a i 

  ar ı
abancı yatırımcıların 

i lem acmi ’ya 
göre yüzde  artarak 

 milyar dolara ula tı. 
eçen yıl  i lemle en 

aktif yabancı yatırımcı 
grubu Avrupalılar 
olurken  bu durum 
ekonomiye güvenin 
devam etti i eklinde 
yorumlandı.

U
luslararası 

anı manlık 
irması eloitte  
ürkiye’nin  

Birle me ve atın 
Almalar aporu’nu yayınladı. 

abancı yatırımcıların i lem acmi 
dip seviyelerden birinin görüldü ü 

’ya göre yüzde  artarak 
 milyar dolar oldu. Buna göre  

geçti imiz yıl  ülke ekonomisinin 
areketlili ini gösteren önemli 

unsurlardan irket satın alma ve 
birle me i lemlerinde ciddi bir 
artı  ya andı. ürk yatırımcılar 
toplam i lem adedinin yüzde ’sini 
gerçekle tirirken  i lem acimlerini 
yabancı yatırımcılara benzer ekilde 

’ya göre yüzde  artırdı.
ürkiye’de birle me ve satın 

almaların genel görünümünü ortaya 

koyan rapora göre  geçen yıl  i lem 
gerçekle ti. oplam i lem acmi ise 

’da ya anan  milyar dolarlık dip 
seviyeye göre yakla ık yüzde  artı  
göstererek  milyar dolar oldu. Bu 
rakam   öncesi döneme göre dü ük 
kalsa da toparlanmaya i aret etti. eçen 
yıl birle me ve satın almalar pazarının 
görünümünü az sayıdaki büyük ölçekli 
yabancı yatırımcı i lemi ile giderek 
artan sayıdaki giri im sermayesi ve 
melek yatırımcı i lemleri belirledi.

aporu de erlendiren eloitte 
ürkiye inansal anı manlık 

Hizmetleri ideri Ba ak ardar  
birle me ve satın alma aktivitesini 
etkileyen makroekonomik ve politik 
risklere ra men pazarda bir toparlanma 
oldu unu belirtti. lem acminde ızlı 
bir yükseli i zaten beklemediklerini  
yine de birkaç büyük ölçekli yabancı 
yatırımcı i leminin  i lem acmini 

 milyar doların üzerine ta ıdı ını 
aktaran ardar  i lem sayısının ise 
küçük ölçekli start up yatırımlarının 
sayısındaki artı a ba lı olarak ciddi 
bir rakama ula tı ına i aret etti. 

abancı yatırımcının ürkiye’nin 
uzun vadeli potansiyeline olan 
güvenlerini kaybetmediklerini söylerek 
öyle konu tu  ürkiye’nin güçlü 

temellerinin yatırımcıların gelecek 
dönemdeki yatırım kararlarını özel 
sermaye fonlarının yeni fon toplama 

azırlıkları ve giri im sermayesi 
irketlerinin faaliyetleri göz önüne 

alınarak  nansal yatırımcı ortamının 
da ayli aktif olmasını bekliyoruz.

apora göre  geçen yıl  i lemle 
en aktif yabancı yatırımcı grubu 
Avrupalılar oldu. eçen yıl nansal 
yatırımcı i lem sayısı  i lemle 
tüm zamanların en yüksek seviyesine 
ula arak toplam i lem adedinin yüzde 

’unu olu turdu. oplam nansal 
yatırımcı i lem acmi ’ya göre 
yüzde  artarak  milyar dolar 
oldu. inansal yatırımcıların toplam 
i lem acmine katkısı ise yüzde  
ile  yılının ardından en yüksek 
seviyede gerçekle ti. iri im sermayesi 
irketleri ve melek yatırımcılar i lem 

sayılarını ’ya göre yüzde  
artırarak  i lemle bu yıl da nansal 
yatırımcı i lemlerini domine etmeyi 
sürdürdü. 

Kaynak  eni Şafak
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ürkiye’de toplam ta ınmaz ariç yatırım arcamalarının yüzde . ’i  nansal 
kiralama ile yapılıyor. Peki  nansal kiralama leasing nedir  artları neler

F
inansal urumlar Birli i 

B  Ba kan ekili 
nal ökmen ürkiye’de 

toplam ta ınmaz ariç 
yatırım arcamalarının 

yüzde . ’unun  nansal kiralama 
yani leasing ile yapıldı ını söyledi. 

easing kullanımının giderek 
arttı ını  ancak bu artı  oranının 
dü ük oldu unu anlatan ökmen  
bu oranın geli mi  ülkelerde yüzde 

 seviyelerinde bulundu unu ifade 
etti. ökmen  Bu durum ‘ inansal 

iralama’ sektörünün ülkemizdeki 
büyüme potansiyelinin çok 
yüksek oldu unu göstermektedir  
açıklamalarını yaptı.

SEKTÖRDE HEDEF YÜZDE 22 
BÜYÜME

ektör olarak bu yıl yüzde  
büyüme planladıklarını anlatan 

nal ökmen  er yıl  bin yeni 
i lem gerçekle ti ini   milyar 

’lik i lem yapıldı ını söyledi. 
ökmen  Her yıl imzaladı ımız yeni 

i lem adedi kadar a aç dikece iz. 
on iki yılda toplam  bin adet 

a aç diktik. ürkiye’yi leasing 
ormanı aline getirece iz  diye 
konu tu.

akamlar sektörün son 
yıllardaki ivmesini ortaya koyuyor. 

ürkiye’de  yılında  milyar 
 olan i lem acmi  nanse 

edilen yatırım tutarı  ’nin ilk 
dokuz ayında  milyar  oldu. 

arlık grubu bazında büyümelere 
baktı ımızda ise  i  ve in aat 
makineleri varlık grubunda yüzde 

’lik  ‘gayrimenkulde yüzde  
di er imalat 
makineleri 
varlık grubunda 
ise yüzde 

’lık  tekstil 
makinelerinde 
yüzde  ve 
metal leme 
makinelerinde 
yüzde  artı  
gerçekle ti. 

YATIRIMLARIN 
ÜZ E İ 

İNAN AL 
KİRALAMA LA 

YAPILIYOR

Finansal 
K r ar B r  
(FKB) Ba a  

Ve  Ü a  
G e
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’nin dokuz aylık döneminde 
nanse edilen yatırımların 

varlık bazında da ılımına 
bakıldı ında  nanse edilen 
ta ınmaz yatırımlarının toplam 
i lem acminin yakla ık yüzde 

’sını  i  ve in aat makinelerinin 
ise yüzde ’ini  di er makine ve 
ekipmanların da yüzde ’sini  
tekstil makinalarının yüzde ’sini  
metal i leme makinalarının yüzde 

’unu olu turdu u görülüyor.
inansal kiralama sektörünün 

aktif büyüklü ü  milyar ’den 
 milyar ’ye çıkarak yüzde 
 oranında  net kira alacakları 
 milyar ’den  milyar 

’ye artarak yüzde  oranında 
büyüme gösterdi. ektörün geçen yıl 

 milyon  olan net karı yüzde 
 artı la  milyon  oldu. z 

kaynak karlılı ı yıllık bazda  yüzde 
 olarak gerçekle ti. Bu oran 

geçen yıl yüzde  idi. ü teri 
sayısı  adet oldu.

FİNANSAL KİRALAMA 
NEDİR?

inansal kiralama a ırlıklı olarak 
özel sektörün makine yatırımlarını 

nanse eden bir nansal araçtır. 
easing  di er bir ifadeyle nansal 

kiralama  bir yatırım malının 
mülkiyeti leasing irketinde kalarak 
belirlenen kiralar kar ılı ında 
kullanım akkının kiracıya verilmesi 

ve sözle mede belirtilen sözle me 
süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya 
geçmesini sa layan bir nansman 
yöntemidir.

inansal kiralama i lemlerinin 
yakla ık yüzde ’i makine
ekipman  yüzde ’i ise fabrika  
o s  otel  astane  okul gibi ticari 
ta ınmazların nansmanından 
olu maktadır. inansal iralama 

ektörünün performansının 
izlenmesine yardımcı olan önemli 
göstergelerden biri Penetrasyon 
Oranıdır. Penetrasyon oranı  

ürkiye’de kamu ve özel kesimin 
toplam makine ekipman yatırım 

arcamalarının angi oranda 
nansal kiralama ile yapıldı ını 

göstermektedir. on be  yıla 
baktı ımızda penetrasyon oranının 
yüzde ’ er civarında oldu u 
görülmektedir. 

FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMİNİN SAĞLADIĞI 
AVANTAJLAR 
a.  inansal kiralama varlı a 

dayalı nansman aracı oldu u 
için mali yapısı çok güçlü 
olmayan irketlerin bu aracı 
kullanabilmeleri di er nansal 
araçlara nispeten da a kolaydır. 

ünkü nansal kiralamaya 
konu olan varlık kısmen de olsa 
i leme teminat olu turmaktadır. 
Bununla birlikte  nansal 

kiralama yöntemiyle kredi 
kullandırıldı ında kredinin 
ta sis amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadı ı konusunda bir 
üp eye yer kalmamaktadır  

kredi nakit olarak 
kullandırılmaz  yatırım malı 
leasing irketi tarafından satın 
alınır ve kiranın kullanımına 
bırakılır. 

b.  inansal kiralamayla kullanılan 
kredi  yatırım kredisi 
özelliklerine uygundur. adesi 
uzundur  geri ödeme ekli 
kullanan irketin sektörünün 
özelliklerine uygun olarak 
belirlenebilir. ira ödemeleri 
genellikle sabittir  bu nedenle 
ekonomideki dalgalanmalar 
kiracının kira ödemelerini 
etkilemez. lem kiracının terci  
etti i para birimi cinsinden 
yapılabilir. 

c.  inansal kiralama i leminin az 
tanınan ancak en önemli yönü 
malın alımı ve teslimiyle ilgili 
tüm i lemlerin leasing irketi 
tarafından yapılmasıdır. inansal 
kiralama irketi kiraladı ı 
malın maliki olaca ı için  malın 
it alatı  nakliyesi  sigortası  
alınması gereken çe itli izin 
ve belgeler leasing irketinin 
yükümlülü ündedir. inansal 
kiralama irketleri söz konusu 
i lemlerin uzmanı olan geni  
kadrolarla bu i lemleri yaparlar. 

d.  isteler alinde belirlenmi  
yatırım mallarının nansal 
kiralamayla alınması 
durumunda  oranı yüzde  
olarak uygulanır.

LEASING’İN ŞARTLARI 
NELER?

Her türlü ticari i letmeler  er 
türlü ortaklıklar  a ıs rmaları  
adi ortaklıklar  serbest meslek 
mensupları leasing yapabilir. 

easing kanununa göre  
amortismana tabi er türlü ta ınır 
ve ta ınmaz mal leasing konusu 
olabilir. Ancak maddi olmayan 
duran varlıklar patent akkı  kri 
ve sınai aklar  yazılımlar  ara 
mamül  yarı mamül  yedek parça  
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LEASINGTE SÜREÇ  
NASIL İŞLER?

ki tür leasing yöntemi vardır. 
ormal easing sürecinde

atırım amaçlı kiralamak 
istedi iniz malı seçin  leasing 

rmasına ba vurun.
irmalar size nakit akı ınıza 

uygun bir ödeme planı sunar.
ekli  kabul ederseniz 

proforma fatura  ba vuru formu ve 
gerekli evrakları ula tırın.
 easing ba vurunuz 

de erlendirilir  size 
de erlendirme sonuçları 
iletilir.

 easing sözle mesi imzalanır  
operasyon süreci ba lar.

 atıcı malları size teslim eder  
rma ödemeyi satıcıya geçer.

 iralama süresi boyunca 
kiralarınızı öder  süre sonunda 
isterseniz malı devralırsınız.

at eri irala sürecinde ise
 at eri irala i lemine konu 

edece iniz malınızı seçin.
 easing rmasın malınızı satın 

alma ve geri kiralama için size 
teklif sunar.

 ekli  kabul ederseniz 
proforma ba vuru formu ve 
gerekli evrakları ula tırın.

 Ba vurunuz de erlendirilir  
size de erlendirme sonuçları 
iletilir.

 easing sözle mesi imzalanır  
operasyon süreci ba lar.

 alı rma alır  size geri kiralar.
 iralama süresi boyunca 

kiralarınızı öder  süre sonunda 
isterseniz malı devralırsınız.

sarf malzemesi niteli indeki mallar 
ve bir ta ınmazın mütemmim cüzü 
veya teferruatı sayılan mallar leasing 
i lemine konu olamaz.

iraat easing aracılı ı ile
  abrika  arsa  tarla  i  yeri  depo 

gibi ticari amaçlı kullanılacak 
gayrimenkuller

  raktör  biçerdöver  pamuk 
toplama makinesi  balyalama 
makinesi gibi tarım makineleri

   ve in aat makineleri
  retim atları ve imalat 

makineleri
  atbaa ve ambalaj makineleri
  ıbbi ci azlar ve astane 

donanımları
  ekstil makineleri
  sıtma  so utma  avalandırma 

ekipmanları
  es ve görüntüleme sistemleri 

gibi amortismana tabi er türlü 
yatırım malını kiralayabilirsiniz.

easing i lemlerinde projenin 
özelliklerine göre teminat verilmesi 
gerekebilir.   atın alınacak mal
mallarla ilgili olu abilecek tüm 
it alat masra arı iracıya aittir. Bu 
masra ar  kiracının iste ine ba lı 
olarak pe in veya mal bedeline da il 
edilerek kiralarla beraber ödenebilir. 

easinge konu malın kullanım 
akkı iracıya ait olmakla beraber 

sözle me süresi boyunca mülkiyet 
easing rmasınındır. iralanan 

malın kiracıya mülkiyet devri 
sözle mede yer alan ödeme süresinin 
bitiminde  sözle mede belirlenen 

sembolik devir bedelinin ödenmesi 
ile gerçekle tirilir. iracının ödedi i 
kiralar için leasing irketi tarafından 
kira faturası düzenlenir. iracı  kira 
faturalarının içeri indeki faizi gider 
yazarak mu asebele tirir. Ayrıca  
malın amortismanı kiracı tarafından 
ayrılarak gider yazılır.

özle me kararla tırılan 
sürenin sonunda kira ve varsa 
sigorta vb. di er ödemelerin 
yapılmı  olması alinde sona erer 
ve sözle mede belirtilen sembolik 
devir bedelinin ödenmesi ile malın 
mülkiyeti kiracıya devredilir. 

ira ödemelerinin sözle mede 
belirtilen süreler içinde yapılmaması 

alinde  leasing irketi sözle meyi 
fes edebilir. Bu durumda  kiracı 
malı iade ile birlikte vadesi 
gelmemi  inansal kiralama 
bedellerini ödemek yükümlülü ünde 
oldu u gibi  leasing irketinin bunu 
a an zararlarından da sorumludur.
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Haber YAT I R I M

Manisa’da 154 mahallenin 
ş  aş a ı

A  enel üdürlü ü   a alle Projesi kapsamında arıgöl ilçesine ba lı  
ma allede toplamda  kilometrelik kanalizasyon ve içme suyu attı dönü ümüne ba ladı.

Manisa u ve 
analizasyon 

daresi A  
enel üdürlü ü  

 a alle Projesi’nin ardından 
ba lattı ı  a alle Projesi 
ile il genelinde alt ve üstyapıları 
yenilemeye devam ediyor. atırım 
ve n aat airesi Ba kanlı ı 
bünyesinde arıgöl ilçesine ba lı 
Af ar  ünyaka  a ramanlar  

aracaali  ızılçukur  ırazlar
o u lar  e iltepe ve iyanlar 

ma allelerinde  kilometre 
kanalizasyon ve  kilometre de 
içme suyu ebeke attı yeniden in a 
edilecek. Altyapı çalı malarının 
ardından ma allelerde  bin 
metrekare kilit parke ta  dö enerek 
üstyapı dönü ümüne de imza 
atılacak. Bu kapsamda  ırazlar 

a allesi’nde ba layan çalı mayı 
anisa Büyük e ir Belediyesi lçe 
oordinasyon leri ube üdürü 

Akif ılıçarslan ve A  lçe e  
eli okta  takip etti.

A  enel üdürlü ü’nün 
ba lattı ı altyapı çalı malarından 
dolayı memnun oldu unu belirten 

ırazlar a alle u tarı Halil 
akar  a allemizin i tiyacı olan 

altyapı A  tarafından yapılıyor. 
alı malardan çok memnunuz. Bu 

izmetlerin ma allemize gelmesinde 
eme i geçen erkese te ekkür 
ederim  dedi.

a ramanlar a alle u tarı 
Baki Akbaba  a allemizde altyapı 

iç yoktu. a allemiz Büyük e ir 
Belediyemiz ve A  enel 

üdürlü ümüz sayesinde altyapıya 
kavu acak. alı malar kısa süre 
içerisinde ba layacak. a allemiz 
küçük ve tek at üzerinde oldu u 
için kısa sürede çalı maların 
tamamlanaca ına inanıyorum. 
Hizmetlerinden dolayı eme i 
geçenlere te ekkür ederim  diye 
konu tu.

MAHALLEMİZ YENİDEN İNŞA 
EDİLİYOR

apılan çalı malar sayesinde 
ma allenin yeniden in a edildi ini 
belirten ızılçukur a alle u tarı 

aim urtta  a allemize 
yapılan tüm izmetlerden çok 
memnunuz. Büyük e ir Belediyemiz 
ve A  enel üdürlü ümüz 
ma allemizde önemli çalı malar 
yaptılar. Büyük e ir Belediye 
Ba kanımız engiz rgün’e  

arıgöl Belediye Ba kanımız ecati 
elçuk’a  A  enel üdürüm 
a ar o kun’a ve eme i geçen 
erkese te ekkür ederim  dedi.
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a a a a  a ı

Bu ay  Ba çekent mlak onutları . Ada’da ya ayan dört çocuklu 
atma a in bra im a in çiftinin evine konuk olduk.

S
   

atma a in  Ben 
ev anımıyım ama aynı 
zamanda ö renimime 

devam ediyorum.  çocu umuz var. 
 kızım  o lum var. Büyük o lum 
ocaeli’de evre ü endisli i 

okudu. Bir kızım stanbul 
niversitesi atematik bölümünü 

bu sene bitirdi. Bir kızım lise sonda 
okuyor. üçük o lum ise stanbul 

eknik niversitesi’nde n aat 
ü endisli i okuyor.

bra im Hakkı a in  Ben 
uzun yıllar özel sektörde yöneticilik 
yaptım   senesinde emekli 
oldum.

    
  

bra im Hakkı a in  Biz 
evimizi devir aldık. Bu proje 

a ara ı  
 i  r r
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da a önce kura usulü ile satılmı . 
Benim yazlı ım vardı Hadımköy’de 
buradan gelir geçerdik er 
seferinde  Bu ev o umuza gitti 
ara tırdık ve devir aldık.

atma a in  senkent’te 
oturuyorduk zaten bu çevreyi 
biliyorduk  sevdi imiz bir çevreydi.

  
bra im Hakkı a in  ygun 

ödeme ko ullarından yararlandık. 
nce devir aldı ımız vatanda  
 ay vade almı   aya kadar 

ödemeler vardı burada  Onun 
akkını devraldık biz. efe tüfeliydi  

yeni çıkan bir kampaya ile önce 
sabit ödemeye çevirdik  sonra . 

ampanya ile geçen Aralık ayında 
esabımızı kapattık  artık bize ait

    

atma a in  senkent’te 
oturdu um yerde a açlar 
büyümü tü manzaramız yoktu  
fera  bir yer istiyordum. imdi  
cep eyi de görebiliyoruz  geni  bir 
manzaraya sa ibiz. Projeler yapılsa 
da yeterli açık alanımız var  fazla bir 
kapanı  olmayacak. 

bra im Hakkı a in  Hemen 
yanı ba ımızda park var. a ladı ı 
sosyal olanaklardan yararlanıyoruz. 

okak ezzetleri festivali gibi 
etkinlikler yapılıyor parkın içinde  

amimiz var  imdi bir camimiz 
da a oluyor.  camiye de aynı mesafe 
uzaklıktayız. itemizin bitiminde 
camimiz. üçük çocu u olanlar 
için ilkokul var. sınma problemi 
ya amıyoruz  evler çok güzel yapılmı  
mu afazalı  ullanılan malzemeler 
de kaliteli  Bir aksilik olunca 
yönetim ilgileniyor.  güvenlik 
sistemi var  kapalı otoparkımız 
var  üpermarketler  eczane gibi 
birçok olana ımız var. erkeze 
gitmeye gerek durmadan zaruri 
i tiyaçlarımızı çok ra at kar ılıyoruz. 

ardak yapıldı sitenin içerisine sitede 
oturabilmek için  çocuklar için de 
basketbol sa ası ve oyun alanı var

K   
bra im Hakkı a in  Bir 

sıkıntımız yok kom ulardan yana 
gayet güzel  zaten yeniyiz yava  yava  
tanı ıyoruz.

T    
bra im Hakkı a in  Toplu 

ta ıma eskiden kısıtlıydı imdi 
ço alttılar  minibüs de var.  proje 
da a devam ediyor burada onlar 
da ’da teslim olacak. leride 
bir astane yapılıyor  ba ka bir 
yol da oradan geçecek. Buralar 
geli tikçe toplu ta ıma seferleri 
de artı  gösterecek. imdilik 
otobüs beklentimiz söz konusu o 
yüzden. Bunu da eklemek isterim  
in aatların etrafında olmamıza 
ra men ses yalıtımı çok iyi 
yapılmı  in aat bize iç ra atsızlık 
vermiyor. ece ya da gündüz iç ses 
duymuyoruz.

SÜPERMARKETLER, ECZANE GİBİ BİRÇOK OLANAĞIMIZ 
VAR. MERKEZE GİTMEYE GEREK DURMADAN ZARURİ 
İHTİYAÇLARIMIZI ÇOK RAHAT KARŞILIYORUZ.
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i Ba a

Mehmet Ustaoğlu

Balat’a yolunuz dü erse  bu 
mekanlara bir ans verin.

stanbul’un ati  ilçesinde 
Haliç kıyısında yer alan 
Balat’ın ismi umca saray 
anlamına gelen ‘palation’ 
kelimesinden geliyor. 
Ayvansaray ile ener 

arasında tari i dokusunu ala 
koruyan bir semt olarak öne çıkan 
Balat  surlardaki Bla erna arayı’na 
yakınlı ından dolayı bu ismi almı . 
Balat’ta dola ırken zaman kavramı 
adeta yok oluyor. 

ZAMANSIZ BİR MEKAN 
AZİZ CAFE

eçmi in izlerini ta ıyan ve ala 
eski günlerdeki gibi bir atmosfere 
sa ip olan Aziz afe  bundan .  
yıl önce bir mekan ararken ikayesi 
olan bir yer olmasını ve bu ikayenin 
bir parçası olup kendi ikayelerini 
de eklemek istedi bru Hanım. 

Aziz afe letmecisi bru 
Hanım  Balat’ta bu irin dükkan 
tari i dokusu ile tam istedi imiz 
gibiydi.. avan ve duvarları özenli 
bir çalı mayla eski aline getirdik.. 

arolara dokunmayı dü ünmedik 
bile... apının giri indeki o a ınma 
buradaki ya anmı lı ın bir kanıtıydı 
bizim için.. afedeki masa ve 
objelerimizi de bu do rultuda seçtik. 
Her eyin bir ikayesi olmalıydı ve 
biz bunlara yenilerini eklemeliydik...
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PEKİ İSMİ NE OLMALIYDI?
ari i yarım ada  sa ımızda 

kilise  emen ileride cami ve 
sinagog... üm dinlerde kutsal olan 
Aziz ismi... eee bizden önce ekerci 
Aziz Amca burada yıllarca eker 
yapıp satmı . üm bunlar bir araya 
geldi inde  iç tereddüt etmeden 
Aziz ismine karar verdik  diyor.

MENÜ YE GELİNCE;
emedi i içbir eyi 

sunmayaca ım  mottosuyla yola 
çıkan bru Hanım  için reçetelerin 

epsi kendine ait ve üretimi bizzat 
kendisi yapıyor.  ani azır içbir 
ürün kullanılmıyor.. 

Birbirinden güzel lezzetler 
tadarak  zamanda yolculuk yapmak 
için Perispri’ye u rayın

Balat ener’de ener um 
Patrik anesi soka ında bulunan 
ve yüzü Haliç’e bakan Perispri’nin 
dekorasyonu  içerideki antik eserler 
ve yemek servisinde kullanılan 
parçalar ile sizi çok farklı bir lezzet 
yolculu una çıkartıyor. Perispri’de 
da a kapısından içeri girildi i 
anda misa rleri antik kırmızı 
tu lalarla dö enmi  bir ömine ve 
antik dönemin renklerini yansıtan 
pirinçten yapılmı  ü eme cam 
aplikli bir aydınlatma kar ılıyor. 

lde yapılmı  seramik ve 
porselenler ile antika niteli i ta ıyan 
koleksiyon parçalardan servisler 
sunan Perispri’de er ey özel 
olarak dü ünülmü . ekanın er 
noktasında sanatı ve tari i izlemekle 
birlikte  mekanın sa ibi sanatçı 

a ide rel’in çalı malarına da 
rastlanıyor. Perispri bu özellikleriyle 
bir kafe restorandan çok adeta 
bir sanat galerisinde geçmi i 
tadıyormu casına bir is yaratıyor.

CAFE PAVİTA ANNE EVİ 
ekan isan ’da açıldı. 

ncilay Anne ve kızları tarafından 
i letiliyor. ncilay Hanım’ın 
elinin dokundu u er ey çok 
lezzetli. akedon göçmeni aile  

akedonya’ya özgü mantı ve 
ekersiz ev yapımı do al içecekler 
azırlıyor. antı çe itleri  köfte 

ve zeytinya lı çe itleri var. 

amimi aile ortamında doyurma 
garantili yemekler sunuluyor. 

atça Palamutbükü’ndeki kendi 
tarlasından elde etti i zeytinya ı  
zeytin ve arı çiftli inden sa ladı ı 
ballarını misa rleri ile payla ıyor. 

urguladıkları en önemli nokta  
burada a çı yok  anne var  

arson yok  kızları var  ü teri 
yok  misa rler var  Haftasonları 
‘me ur anne ka valtısı’ çok terci  
ediliyor. ekanın spesiyalleri 
arasında  akedon mantısı  
vejetaryenler için patatesli mantı 
mutlaka denenmeli. amimi bir 
ortamda  anne eli de mi  lezzetler 
e li inde Balat ener’in dokusunu 
soluyabilirsiniz.
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Röportaj K E İ E L E İ Y E K N Y İN K L

İ ANBUL AKİ EN ENÇ 
BELE İ E BA KANI 
A İN KAR LU

Belediyecilikte yaptı ınız izmet vatanda a 
temas ediyorsa kar ılık bulur  bu nedenle tüm 
çalı malarımızın merkezinde insan var.  

B
a ak e ir Belediye 
Ba kanı asin arto lu 
ile Ba ak e ir’deki 

ede erini  
mevcut projelerini 

konu tu umuz özel bir söyle i 
gerçekle tirdik.

  
   

  
   
    

   

Biz planlı yapıla an bir ilçeyiz. 
Pek çok planlı konut projesinin 

merkez ilçesi konumundayız. 
Hızla büyüyen bir Ba ak e ir 
var u anda. Ama ızlı büyürken 
ilçenin i tiyaçlarını  ilçe alkının 
beklentilerini asla es geçmiyoruz. 
Hep birlikte keyi e ya anabilecek 
bir ilçe in a etmenin gayreti 
içerisindeyiz. Bu noktada mlak 

onut O ba ta olmak üzere  
em bizlerin em de ilçe alkının 

beklentilerini gerçekle tirmek için 
canla ba la çalı an payda larımıza 
da te ekkürü bir borç biliyorum. 

izin de belirtti iniz üzere kentsel 
dönü üm süreci ızlanacak gibi 
görünüyor. Hükümetimizin bu 

konuda aldı ı kararlar çerçevesinde 
biz de gerekli bölgelerde bu 
dönü ümün ızlanması için 
üzerimize dü eni yapıyor olaca ız. 

üreci ep birlikte takip edip  gerekli 
aksiyonları ayata geçirece iz.

S     
 K  

    
   

 yılında efaköy’de 
do dum. Orada o eskinin sıcak  
samimi  erkesin birbirini tanıdı ı 
bir ma alle kültürünün içinde 
büyüdüm. Ailem aslen alatyalı. 

sna ıktan büyümü  yeti mi  
bir ki iyim  ya ından bu yana. 

ski zamanlarda babam beni 
a takale’ye götürürdü  anları 

gezer mal alırdık. Babam iyi bir 
ticaret erbabıdır ve bizi de öyle 
yeti tirdi  öyle büyüttü. Bu tür bir 
ba langıçtan dolayı da  ya ında 
bir i  yerim oldu. Bu sefer de ne 
oldu  ocukluk ya ayamadık  öyle 
çocukluk eyecanımız olmadı.  
ya ındayken Bulgaristan’a yatırım 
yapmaya gittim. Bu tür eyler bizi 
ciddi anlamda pi irdi diyelim  

ızlı bir ekilde ayata alı tık. 
iyasete de erken ya ta girdim ve 

’de Ak Parti üçükçekmece 
lçe e kilatı ençlik olları 

Ba kan ardımcısı oldum. ’da 
Ba ak e ir Belediyesi eclis 
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K E İ E L E İ Y E K N Y İN K L

yesi seçilip Ba kan ardımcısı 
oldu umda  ya ındaydım.  

önem evlüt Ba kan’ın ekibinde 
yer aldım ve onun Büyük e ir 
Belediye Ba kanı olması ile birlikte 
ben de Ba ak e ir Belediye eclisi 
tarafından belediye ba kanı olarak 
seçildim. u an stanbul’da en 
genç belediye ba kanıyım. Aile 
olarak iki çocu um var   ya ında 
bir kızım   ya ında bir o lum 
var. ırsat buldukça çocuklarımla 
zaman geçiriyoruz. Onlarla pazara 
gidiyorum  tiyatroya gidiyorum  

afta sonu gezilerine gidiyoruz. vet 
bir belediye ba kanıyım ama babalık 
vazifelerimizi de yerine getirmeli ve 
evlatlarımızı i mal etmemeliyiz diye 
dü ünüyorum.

   
 

urucu belediye ba kanımız  
yeni BB Ba kanımız evlüt 

ysal ile birlikte pek çok projenin 
olu ması ayata geçirilmesinde 
birlikte çalı tım. ncelikle belirtmek 
isterim ki Ba kanımız evlüt 

ysal’ın ba latmı  oldu u örnek 
çalı malarımız aksamadan devam 
edecek. Belediyecilikte yaptı ınız 

izmet vatanda a temas ediyorsa 
kar ılık bulur  bu nedenle tüm 
çalı malarımızın merkezinde insan 
var. Biz sa lanan imkanlarımızı bu 
güzel ilçe için ayata de er katan 
projeler üretmeye  ya amı yediden 
yetmi e er Ba ak e irli için 
da a da keyi i ale getirmek için 
seferber etme gayretindeyiz. elecek 
seçim için de il  gelecek nesil için 
belediyecilik anlayı ıyla e rimizi 
dizayn etmeye gayret ediyoruz.

3 METRO, 1 TRAMVAY VE 
HAVARAY HATTI GELİYOR

i er taraftan Ba ak e ir’e  
metro   tramvay ve avaray attı 
geliyor ve ilçemiz adeta demir 
a larla örülecek. ’a yakın durak 
ile ula ımı en kolay ilçelerinden biri 
olaca ız. 

aya e ir ent eydanı 
projemiz  bin metrekarelik 
Botanik Park ile stanbul’un en 
büyük ve en güzel meydanlarından 
biri olacak. ürkiye’nin ilk planlı 

kent meydanı olacak olan projede 
ilçemizin tüm kamu kurumları da 
aynı meydanda yer alacak. 

Avrupa’nın en büyük e ir 
Hastanesi  aya e ir bölgemizde 
yükselmeye ba ladı.  yılında 

izmete açılması ede enen 
stanbul kitelli e ir Hastanesi  

yalnızca Ba ak e ir’e de il çevre 
ilçelerimize atta illerimize de 

izmet verecek. Hastanemizin 
sa layaca ı insan sirkülasyonu 
ilçe ekonomisine büyük katkı 
sa layacaktır. Botanik Park’ı 
ilçemize kazandıran mlak onut’a 
bir kez da a te ekkür ediyorum.

  
    

   P  
  

Her vatanda ımız bizim 
için çok kıymetli ancak engelli 
vatanda larımız ve kadınlarımız 
için seve seve pozitif ayrımcılık 

yaptı ımızı söyleyebilirim. eni ve 
bizleri de çok eyecanlandıran bir 
projemizden ba sedebilirim sizlere. 
A ır ve mental engellilerin e itim  
bakım ve re abilitasyon izmetlerini 
aynı anda alaca ı ürkiye’de 
ilk ve tek engelli re abilitasyon 
merkezi Ba ak e ir’e in a ediliyor. 
Ba ak e ir ngelli e abilitasyon 

erkezi B   bin 
metrekarelik alanıyla da ürkiye’nin 
en büyük ngelli e abilitasyon 

erkezi olacak.  sınıf ve  bireysel 
e itim sınıfının yer aldı ı Ba ak e ir 

ngelli e abilitasyon erkezi’nde  
son teknoloji ve tekniklerle 
donatılmı  ‘ zay terapi  duygusal 
algı  duygusal bütünle me ve robotik 
re abilitasyon odaları’ yer alıyor. 
Burası em engelli aileleri em de 
engelli vatanda larımız için bir nefes 
alma alanı olacak.

    
   

   
Ba ak e ir ular adisi ve 

Ba çe e ir ölet projesi gibi büyük 
ye il alanları ile bilinen Ba ak e ir  

amlar Orman alanlarında alkın 
izmetine sunulan spor ve mesire 

alanlarının yanı sıra  parkı ile 
stanbul’un en ye il ilçelerinden 

biri.  ayaba ı’nda O  tarafından 
 milyon metrekarelik devasa bir 

park da a in a ediliyor. ayapark ve 
devamında eklenecek ye il alanlar 
ile ilçe  me ur ular adisi gibi 
ikinci bir adi projesine kavu mu  
olacak. Ba ak e ir’de ki i ba ı ye il 
alan miktarı Avrupa standartları 
olan yüzde ’ün üzerinde. stanbul 
genelinde bu oran yüzde .  iken  
Ba ak e ir’de ki i ba ına dü en ye il 
alan miktarı yüzde .  metrekare. 



“Emlak Konut’la 
çalı mak  projeye bakı  
tarzımızı de i tirdi. 

mlak onut’un sıkı 
çalı ma tarzı bizi bir 
anlamda disipline 
ediyor. Bizim için çok 
faydalı bir tecrübe oldu

66 E M L A K  K O N U T
O C A K  2 0 1 8

Röportaj İ N ENE

BURA I BİR 
MİMARLIK İ İN EN 

Zİ A E BİR A ÖL E

LEVENT KULE  EKERBANK

 L
oft imarlık’ın 
kurucusu imar 
Harun enegör ile 
mimarlık ve projeleri 
üzerine bir röportaj 
gerçekle tirdik. 

   
Ben mimarlık e itimini stanbul 

eknik niversitesi’nde aldım. 
Aslında o zamanki imti an sistemi 
ve üniversite sınav sistemine göre 
iki a amalı sınav sisteminin oldu u 
dönemdi. ’de üniversite sınavına 
girdim. Aslında tesadüfen mimarlı a 
girdim  son dakika mimarlı ı listeme 
eklemi tim ve tesadüfen mimarlı ı 
kazandım. azandıktan sonra çok 
severek okudum. Hakikaten bu 
mesele in bana uygun bir meslek 
oldu unu dü ündüm ve çok yo un 
bir üniversite e itim programından 
geçtim. edi im gibi ’de girdim 
stanbul eknik niversitesi’ne ve 

 yılında normal lisans e itimini 
bitirdim. a a sonradan da ’da 
da yüksek lisans e itimini bitirdim. 

üksek lisans e itimini de prefabrik 
yapılar üzerine yapmı tım  çok 
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MİMARLIK BİR BÜTÜN İÇERİSİNDE PARÇADIR, 
ONU ANCAK BİR BÜTÜN İÇERİSİNDE 
DEĞERLENDİRMEK GEREKİR.

enteresan bir konuydu ve bu süre 
zarfında da oldukça yo un bir 
eklide gerek yurt içinde gerek yurt 

dı ında staj gibi birçok çalı ma 
fırsatım oldu. Bu ekilde çok 
ra at göz açıp kapayıncaya kadar 
geçen oldukça yo un bir e itim 
süreci ya adım diyebilirim. ok iyi 

ocalarla okuduk. O dönemin en iyi 
mimarlarıyla çalı ma fırsatı buldum. 
Bu açıdan da akikaten anslı 
oldu umu dü ünüyorum... üzel bir 
e itimdi. Ondan sonra da uzun süre 
ba ka rmalarda çalı arak mimarlık 
kariyerime devam ettim.  
yılında ise oft imarlık’ı kurdum. 

’ten bu yana da oft imarlık 
adı altında gerek mimarlık gerek de 
uygulama i lerine devam ediyoruz. 

O   
urucusu benim  tek ba ımayım. 

anımda da çok sevdi im  benim 
yanımda yeti mi  gerek in aat 
bölümünden gerek mimarlık 
bölümünden arkada larım var. 
Onlar da bir nevi ortak gibidir. 
Beraber bu rmayı yürütüyoruz. 
Hem proje olarak em yurt içinde 

em yurt dı ında. Bu rmanın bir 
özelli i de u aslında em proje 
yapıyoruz yurt içi ve yurt dı ında  

em de çok eskiden beri meraklı 
oldu umuz tasarımları uygulama 
fırsatı buluyoruz. Bu yaptı ımız 
i lerin bir kısmı böyle. olayısıyla 
burada çalı an arkada larımızın  

em imalat em uygulama em 
de bir yandan çizdiklerini birbiri 
ile mukayese ederek do ru detayı 
çizmek konusunda ansları var. 
Bu konuda oldukça yo un bir 
deneyimimiz var. Onun aricinde 
sadece proje i lerimiz de var. 

T    
    

asarımda biliyorsunuz 
bir takım yakla ımlar var. on 
zamanlarda projelere baktı ınız 
vakit da a cok görselli e dayalı çok 
çok ızlı sürelerde meydana getirilen 
ta mini görsel projeler olarak 
görüyorum. Bana göre mimari 
fonksiyon çözümlemelerinden ve 
olayın irdelenmesinden ba lar. Biraz 
yeti me tarzından sanırım biz önce 

fonksiyona sonra görselli e önem 
veririz. erle im do ruysa binanın 
dı  cep elerini binanın bulundu u 
yöreye uygun olu turmaya ba larız. 
Bu önemli bir konu. Binayı ba ımsız 
dü ünmek yerine bulundu u 
bölgenin parametrelerini modern 
dil ile yorumlamak gerekir. Bence 
mimarinin esas ma areti burada. 

ani kendine as bir tasarım 
derken yüksek binalardan alçak 
binalara olsun birçok tasarım 
gereçekle tirdik. Bu binalara 
genel anlamda bakıldı ında 
modern bir üslup ile i lendi ini 
söyleyebiliriz. apı tarzı olarak bizim 
yo unlukla son  yıl içerisinde 
çalı tı ımız yapılar çok fonksiyonlu 
yapılar. Bunun dı ında otelleri 
sayabiliriz. O s binaları alı veri  
merkezlerini sayabiliriz. o un 
olarak konutlara çalı tık  özel villara 
çalı tık. evreden etkilenmemek 
mümkün de il tabii ki çevreden 
etkileniyorsunuz ve bu elemanları 
kendi yapınızda kullanıyorsunuz 
ve bunları bir araya getidi inizde 
benim gördü üm da a modern 
yapılar olu turdu unuzdur. imar 
kendine göre bir e ir yapmaya 

çalı ıyor ama di er yandan da etkin 
rol oynayan bir mü teri pro li var. 

ısmen mü teri odaklı bir mimari 
tarzımız var diyebilirim ama çok 
genel bakarsak modern bir çizgimiz 
var diyebilirim.

 K   
   

  
Bizim mlak onut ile 

i birili imiz idapark stinye 
Projesi ile ba ladı diyebilirim. 
Bu uzun soluklu bir proje mlak 

onut’un yaptı ı projeler arasında 
gördü üm kadarıyla tarz itibarıyla 
di er projelerinden sanki biraz 
da a farklı bir proje. Bir kere 
yayvan ve az katlı bir proje. Biz 
genelde emlak konutun projelerinde 
dikey ve yo un yerle imli projeler 
görüyoruz. vet bu projede de bir 
yo unluk var fakat bu yo unluk 
dikey de il  yatay bir sekilde gelisen 
bir proje. Aynı zamanda bizim 
bu bölgede bu tarz çok yapımız 
oldu undan dolayı biz de bu 
bölgede mlak onut ile çalı ma 
fırsatı bulduk. mlak onut’un 
bizi terci  etme sebeplerinden biri 
de buydu aslında. mlak onut’u 
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proje sürecinde tanıma fırsatı 
bulduk ala da a projemiz devam 
ediyor. Bana çok ilginç geldi mlak 

onut’la çalı mak. Bizim projeye 
bakı ımızı de i tirdi diyebilirim. 

mlak onut’un areketi ile normal 
piyasanın areketleri arasında 
büyük farklılıklar var. Her ey 
bir yana er konutun bir kendi 
yönetmeli i var. mlak onut’un 
sıkı çalı ma tarzı bizi bir anlamda 
disipline ediyor. onuya bakı  
tarzımızı de i tiriyor. Bizim için çok 
faydalı bir tecrübe oldu diyebilirim.

T     
   

 S     
   

  
Ben bir tecrübemi payla mak 

istiyorum. Biz oskova’da bir 
projede çalı ıyoruz. oskova’nın 
oldukça önemli bir yerinde  
merkezinde oldukça güzel bir 
ye illi in içinde geni  açıklıklı 
bir A ua Park kapalı akvaryum 
projesi için çalı ıyoruz. Orada i ler 
öyle i liyor... nce siz projeyi 

olu turuyorsunuz  bu projenin 
ön konsepti olu turuluyor. Bu 
ön konsepti ilk etapta i  veren ve 
yatırımcı projeye ba lamadan önce 
alıyor projeyi oskova Belediyesi 
e ir mimarına diyor ki biz böyle 

bir ey dü ünüyoruz. Bu e ir 

mimarisi açıdan bölge açısından 
sizin açınızdan uygun mu de il 
mi bir konsey toplanıyor ve proje 
de erlendiriliyor. Bu alınan karar 
do rultusunda ya kabul ediliyor 
ya da bazı de i iklikler yapılıyor. 

onuç itibarıyla bu yapılan yapının 
çevreye  çevre mimarisine uygun 
olup olmadı ı  aynı zamanda yakın 
çevrede oturan insanlar tarafından 
olumlu olup olmadı ı konu uluyor. 

imdi ürkiye için kentsel dönü üm 
projesi vazgeçilmez bir olay aslında  
ancak kentsel dönü üm projelerinin 
de erlendirilme ekli nasıl olmalı  
bence bunu biraz tartı mak lazım. 
Aslında bunlara e ir bazında 
e ircilik ölçe inde bakılması lazım. 

Bunu tekil bir yapı olarak de il  
biraz da a global olarak bütün 
semti  atta bir tık da a büyük 
ölçekte yakın çevresi ile beraber ele 
almak lazım. atırımcı ne yapmayı 
dü ünüyor  yapılacak olan yatırımın 
buraya katkısı var mı yok mu  

apılacak olan binanın ekli nedir  
Bu binayı yaptı ınız zaman insanlar 
burada kendisini nasıl issedecek  
Bunlar bence önemli kriterler... 

stanbul ürkiye özellikle son  
yılda mimarlık ve in aat alanında 
çok büyük atılımlar yaptı. Bize 
en son bir proje geldi Amerika’da 

as ington’da çok enteresan 
as ington’ın tari i bölgelerinden 

birinde yenilenecek olan bir konut 
binası. Bir kentsel dönü üm projesi 
aslında. imdi biz onunla ilgili 
bir çalı ma yapaca ız. lk gelen 
silüetlere bakıyorum. Hakikaten 
binanın yandaki binalarla yüksekli i 
arasında bir ili ki var. ullanılan 
yerel malzemeler kullanılmı  
mimari tarz mimari üslup yandaki 
binaları anımsatıyor yüksekli e 
bakıyorsunuz a ırı bir yükseklik 
yok ancak kendi içerisinde yapıcı 
ve güzel bir bina ortaya çıkmı . 

imdi biz onunla ilgili olarak 
cep e ekipleri yapaca ız. imdi 
neden burada olmasın belli 
bir silüet anlayı ı  Biraz da a 
e ircilik ölçe inde bir gustonun 

gelmesi gerekiyor. ani bugün 
Avrupa’nın birçok kentinden e ir 
merkezine çıktı ınız vakit ‘ya bu ne 
diyebilece iniz’ bir bina görmezsiniz. 
Bütün binalar e rin yapısına 
modern karakterine uygundur. Biz 
burada kopuk kopuk görüyoruz 
da a bu ba lantıyı sa layamadık. 
Benim a si kanaatim budur. abii 
bu bir süreç  bunun da ö renilmesi 
lazım. on  yılda  yılda 

ürkiye’ye çok önemli mimarlar 
geldi. Bu mimarlar sayesinde bizim 
kendi mimarlarımız da onlardan 
çok ey ö rendi. on zamanlarda 
yapılan yapılarda bunların 
yansımalarını çok görüyoruz. Ancak 
bence aynı zamanda e ircilik 
konusunda tecrübeli ve çalı ma 
yapmı  ileri düzeydeki yabancı 

rmaları da i in içine sokup 
onlarla beraber toplu bir çalı ma 
yapıp buradaki yerel rmaların 
onlardan tecrübe kazanmasını 
sa lamak lazım. imarlık tek 
ba ına olmaz. imarlık bir bütün 
içerisinde parçadır  onu ancak bir 
bütün içerisinde de erlendirmek 
gerekir. ek ba ına bir mimari 
ben dü ünemiyorum. Bunu biz de 
yapıyoruz ama yanlı  yapıyoruz. 

ünkü mü teri geliyor  projeyi 
geri çeviremiyorsunuz yapmak 
durumunda kalıyorsunuz  aceleniz 
oluyor. enelde bir acelecilik var. 
Bence bu bir disiplin  zamanla 
yerle ece ini dü ünüyorum. Ama 
bir de öyle bakıyorum mesela... 

Vernatskovo Capitol
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rne in biz emapark mlak konut 
projesinde çalı tık. Biz o projenin bir 
bölümünü yaptık. esela o projeyi 
ben kendi içerisinde çok tutarlı 
buluyorum  oldukça büyük bir alan 
ve çok tutarlı. endi içerisinde 
baktı ım zaman ba arılı bir proje 
olarak görüyorum. e rin dı ına 
çıktıkça bölgelerin kendi içerisinde 
yapılan büyük ölçekli projelerdeki 
yerle imler  silüetler bence oldukça 
ba arılı. zellikle son yapılan 
projelerde gerek kullanılan malzeme 
açısından gerekse binanın mimarisi 
açısından ben biraz özenti biraz bo  
yere arcanmı  bir israf görüyorum. 
Bizim o slerimizin bu konuda eksik 
yanı var. Ama yakın bir gelecekte 
bunlar da ö renilecek  da a çok 
deneyim sa ibi olacak rmalar bu 
konuda... Böyle bir inancım var.

T    
   

ürkiye’de en son yaptı ım proje  
eriköy’de bir kentsel dönü üm 

projesiydi. Bundan  sene önceydi 
sanıyorum. O proje ürkiye’nin en 
iyi kentsel projesi seçildi. ok o  
bir projeydi. eriköy’de eski bir 
fabrika alanına ticari artı yerle im 

projesi yaptık. ok keyi e yaptı ım 
projelerden biridir. ok büyük 
proje de il ancak yaparken çok 
keyif aldı ımız projelerden biridir. 
Binanın araziye yerle mi içerisindeki 
kapalı alanların de erlendirilmesi 
açısından çok rasyonel olarak 
çözülmü  bir proje olarak kabul 
ediyorum. u an kentsel dönü üm 
projesi olarak bir iki tane otel 
projemiz var ama onlar da a 
netle medi. zerinde çalı ıyoruz. 

on zamanlardaki yatırımların 
durması nedeni ile mü terimiz o 
projeyi de durdurmu  vaziyette. 

ent içerisinde kentsel dönü üme 
tabi olan projeler yapıyoruz. Buna 
ekseriyetle konut ticaret ve otel 
projeleri oluyor genellikle. 

    
      

    
Aslında bir tane de il bir iki 

tane var. Bundan  sene önce 
oskovo’da gerçekle tirdi imiz bir 

alı veri  merkezi projemiz var. Biz o 
proje ile o dönemde usya’nın en iyi 
alı veri  projesi ödülünü kazandık. 

rne in o projeyi söyleyebilirim. O 
projeyi çok yakın arkada ım olan 

em rözü ile birlikte tasarladık. 
Hem mimarisini em iç mimarisini 
yaptık. Benim gerek mü teri 
ili kileri gerek mimariye bakı  açısı 
gerek ortaya çıkan ürün olarak 
çok keyif aldı ım projelerden bir 
tanesi diyebilirim. akla ık  

 metrekarelik kapalı alanı olan 
bir proje. Hem mimarisini em 
iç mimarisini yaptık er eyini 
çözdük. Ondan sonra da yapım 
a amasında da kontrollerini yaptık. 
Bittikten sonra gururla baktı ımız 
bir proje. Hala bazen seye at etti im 
zaman oradan geçip bakarım. 
Hala mimari olarak güncelli ini 
koruyan bir yapı. ki tane da a 
projem da a var. emapark’taki 
bütün birimlerin bulu tu u bir 
meydan projesi tasarladık. Bu proje 
bir Amerikalı rma ile ilk proje 
birlikteli imiz olmu tu. ok keyi i 
bir süreç oldu. Projeye bakı  açısı 
Amerikalıların çalı ma yöntemleri 
bizim çalı ma yöntemlerimizle 

armanladı ında çok enteresan 
deneyimlerimiz oldu. onuçta güzel 
bir ürün çıktı ortaya. O projeden 
çok keyif aldı ımı söyleyebilirim. 
Burada yapmı  oldu umuz 

ekerbank ule  ekerbank O s 
binası o da benim çok severek 
tasarladı ım projelerden bir 
tanesidir. esela u an bir A ua 
Park projesi yapıyoruz. üt i  
keyif alıyoruz. ç boyutlu modelini 
yaptık  sunumumuzu yaptık  

usya’da belediyeye sunduk. Proje 
belediyede imdi. Bazen küçüçük 
bir anaokulu yapıyorsunuz  mesela 

 metrekare bir anaokulu 
yaptık çok keyif aldık. Aslında 
projenin büyü ü küçü ü de il  
yapmı  oldu unuz i ten keyif 
almanız içerisinde birçok etkeni 
barındırıyor. ü teri pro linden 
ba lıyor. kincisi sizin konuya 
bakı  tarzınız  analiz etmeniz ve 
ekipler. Bütün bunlar bir araya 
gelip de güzel bir armoni çıktı ı 
zaman zaten projenin gidi i güzel 
oluyor. Ama dedi im gibi bunun 
içerisinden iki üç tanesi benim 
için çok özel projelerdir. marım 
bundan sonra da böyle özel projeler 
yapma fırsatım olur. 

Terrace Feri
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S      
    

leriye dönük planlarım bugüne 
kadar dü ünmedi im obilerimi 
biraz da a geli tirmek ve onlara 
da a fazla vakit ayırmak  o luma 
da a fazla vakit ayırmak. öyle 
söyleyeyim ben ’de bu meslek 

ayatına atıldım. ’den itibaren 
ya bir mimarla ya da kendi ba ıma 
çalı tım. n büyük ayalimiz 
projeleri belli sürelerde yapabilip 
bunun dı ında kalan süreleri 
kendimize ayırabilmek. Hobileri 
olan bir insanım. imarlık yaparken 
o obilerimi yapabilmek ve mimariyi 
de keyi e yapmak önemli. imarlık 

ayatı biraz piyasa ko ullarından 
biraz mü terilerin beklentilerinden 
dolayı de i ti. Ben ala eskizlerimi 
elle çizerim  arkada lar onları 
elektronik ortamda çizmeye ba lar. 
O dönemlerde dü ünece iniz ve 

arcayabilece iniz zaman fazlaydı  
bir yıl içerisinde en fazla iki proje 
yapardınız. imdi artlar de i ti  
ça  itibarıyla öyle bir zamana geldik 
ki u an da içbir eye vakit yok. 

ü teri geldi i zaman bizden bir 
talepte bulundu u vakit biz artık 
ne zaman diye sormaya korkar 

ale geldik. ünkü biliyoruz ki 
gelecek afta üç gün sonra ya da 

 gün sonra gibi bir yakla ım var. 
Bu durum da mimarı belli bir 
stres altına sokuyor. öz verdi iniz 
vakit o süreçte bir ey sunmanız 
lazım. ısa sürede teslim etmeniz 
gerekti i zaman biliyorsunuz ki 

bazı etapları geçmek zorunda 
kalıyorsunuz. ereken analizleri 
yeterince yapamıyorsunuz. onuyla 
da a fazla ilgilenemiyorsunuz  
gözünüzden kaçan noktalar oluyor. 

onuç olarak çıkan sonuç mü teriyi 
ço unlukla memnun ediyor. ünkü 
mü teri almı  oldu unu ürünün 
altına bakmıyor. adece dı tan 
bakıyor. Ancak süreçler o kadar 
kısaldı ki biz mimarlık yapar 

alde de iliz. tesinde bir eyle 
u ra ıyoruz. evamlı olarak çok 

ızlı bir ekilde üretim var. retim 
var ama bazen üretti inizin do ru 
olup olmadı ını bilmiyorsunuz  
çünkü inceleyecek vakit kalmıyor. 
Bu bence son derece yanlı . Onun 
için bu stres ortamı insanı geriyor. 

erdi i için de ya diyorum acaba 
mimarlı ı biraz yava latsak da biraz 

obilerimize a ırlık verip ya amdan 
keyif alsak diye tabi bu da i in 
akası. Biz aynı yıl içerisinde  

proje yapmayı seven bir büro de iliz 
 bilemedin  proje ile aynı anda 

ilgileniriz. ünkü bizim yaptı ımız 
projelerin bir kısmının uygulama 
aya ı da oluyor. olayısıyla oraya 

arcadı ımız yo un bir emek var. 
Biz bir yandan proje yapıyoruz  bir 
yandan da malzemeye dokunup 
detayların do ru olup olmadı ını 
irdeliyoruz. Onu takip etmek de 
ba lı ba ına bir i . Onun için biz 
çok fazla proje almak taraftarı 
de iliz. ıl içerisinde altından 
kalkabilece imiz kadar proje 
yapmaya özen gösteriyoruz. zellikle 
o simizde çalı an mimar sayısına 

çok dikkat ediyoruz. enellikle 
yirmi mimarın üzerine çıkmamaya 
gayret ediyoruz. Bunun da sebebi 
u  yirmi mimarın üzerine çıktı ınız 

zaman burası bir mimarlık o sinden 
çıkıp bir fabrikaya dönü üyor. Bir 
kere bütün mimarlarla ilgilenmek 
bütün projelerle ilgilenme 
ansınız olmuyor. Ben a sen 

bütün projelerle ilgilenmeyi terci  
ediyorum. aten bu i in keyif veren 
kısmı da bu. lgilenemedi im 
bir projeden keyif almıyorum. 

olayısıyla em mimari eleman 
sayısı em de gelen proje sayısını 
dengede tutmak gibi bir e ilimimiz 
var. Bence az sayıda iyi yönde 
çalı malar yapabilece imiz projeler 
yapmak en büyük ede miz. Aslında 
bu yönde ilerliyoruz. u andaki 
çalı ma düzenimiz biraz da öyle. 

aptı ımız projeler son derece keyif 
verici projeler. Biz bu key  sadece 
kendi tarafımızda de il mü teri 
tarafında da issediyoruz  yani 
mü teri de keyif aldı ı vakit biz da a 
çok keyif alıyoruz. O açıdan dedi im 
gibi altından kalkabilece imiz 
sayıda nispeten keyif alabilece imiz 
sonuçları güzel olacak projeler 
üretmek en büyük ayalimiz. 
Bence biz eralde bu çizgide devam 
edece iz. ünkü burası bir mimarlık 
o sinden ziyade bir atölye  zaten 
ortam olarak da atölye ortamıdır 
burası. Burada erkes birbiri ile 
proje detaylarını konu ur  tartı ır... 

üzel bir çalı ma ortamımız var 
dolayısıyla ben bu ortamı içbir 
zaman kaybetmek istemem. 

VARYAP YALIKAVAK TEMA 
PLAZA  

HUB
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Bizden Haberler

Emlak Konut’a  
‘Özel Ödül’

mlak onut  apital ve konomist 
dergileri tarafından gerçekle tirilen 

eal state tars  Ara tırması’nda  
gayrimenkul sektörüne arazi üreterek ve 
çok sayıda projenin içinde yer alarak verdi i 
destekten dolayı özel ödüle layık görüldü.

Oturum sponsorlarından birinin 
de mlak onut O oldu u  

ürkiye’nin büyük gayrimenkul 
bulu ması  iki gün boyunca 
sektörün gündemindeki konuların 
ele alındı ı konferanslar sundu. 

ayrimenkul dünyasının liderlerinin 
deneyimlerini payla tı ı ve dünyanın 
önde gelen uzmanlarının yer aldı ı 
bulu ma  sektör oyuncularını bir 
araya getirerek  i birliklerine zemin 

azırlamaya yardımcı oldu.

Gayri enkulun büyük buluş ası

Emlak Konut’ta 
Karadeniz 
Günü

mlak onut O bünyesinde 
aradeniz ünü etkinli i 

düzenlendi. aradeniz yöresine 
ait yemekler canlı aradeniz 
müzikleri e li inde mlak 

onut çalı anlarına sunuldu.  

ntren anlar son hız deva  ediyor
mlak onut por ulübü kız ve erkek basketbol takımları antrenmanlara 

yo un bir programda devam ediyor. 



72 E M L A K  K O N U T
O C A K  2 0 1 8

Bir Kavram Bir Analiz

Risk primi ve CDS’ler 
( C R E D I T  D E F A U L T  S W A P )

Hakan Akbulut

isk primi ekonomik ve ekonomi dı ı sosyal ve siyasal faktörlerden etkilenir. 

atırım bir kayna ın 
ya da de erin  gelir 
sa lamak amacıyla 
kullanılmasıdır. 

atırımcı bu kayna a 
sa ip olan ki idir. 

atırımcının gelece e 
yönelik olarak 
koydu u sermaye 
do rultusunda 
beklentileri olacaktır. 
Bu beklentiler 
piyasa artları 
do rultusunda 

ekillenir. öz konusu yatırımın 
riski  piyasa faiz oranları  di er 
yatırımların olası alternatif getirileri  
piyasadaki en  asyon oranı gibi 
faktörler getiri beklentilerini etkiler. 

olayısıyla yatırımcıların kafasında 
elde etmeyi bekledikleri bir getiri 
seviyesi vardır. atırımcı koydu u 
paranın piyasa artlarında bekledi i 
getirisini almak ister. Bunun için de 

içbir fedakarlı a katlanmaz. ar 
görürse parasını koyar yatırım yapar  
kar görmezse de o i e girmez. Ancak 

er yatırımcı i e ba lamadan önce 
kar beklentisinin üzerine bir de risk 
primi ilave eder. Bu risk primi a a ı 
çekildi i ölçüde yatırımın maliyeti 
dü er. isk primi gerek ekonomik 
ve gerekse ekonomi dı ı sosyal 
ve siyasal faktörlerden etkilenir. 
Bu etkiler riskin gerçekle mesi 
durumunda yatırımın vadesinde 
beklenen getiri ile geri dönmemesi 
üzerinedir.

inansal piyasalarda uzun 
zamandan beri gerek ülkeler 
bazında ve gerekse irketler 
bazında çe itli vadelerde ta vil ve 
bono i raçları yapılmaktadır. Her 
ülkenin ve irketin maruz kaldı ı 

riskler farklıdır.  yılında 
P organ tarafından  nans 

dünyasına  redit efaut 
ap  ürünü kazandırılmı tır 

ve bu ’ler piyasalarda alınıp 
satılmaya ba lanmı tır.  

redit efault ap  sigorta 
mantı ı ile çalı maktadır. asıl ki 
satın aldı ımız arabayı  er angi 
bir kaza sonucu olu acak kısmi 
zarara ya da çalınması  pert 
olması gibi tamamen de erinin 
sıfırlanmasına kar ı belli bir ücret 
ödeyerek sigortalıyorsak... Bu 
riskler gerçekle ince de sigorta 

CDS PRİMİ YÜKSEK 
ÜLKELER VE ÜLKE 
İÇERİSİNDEKİ 
KURUMLAR 
BORÇLANIRKEN DAHA 
YÜKSEK MALİYETE 
KATLANIRLAR. 
HESAPLANAN HER 100 
CDS BAZ PUANI İÇİN 
YÜZDE 1 ORANINDA 
BİR MALİYET SÖZ 
KONUSUDUR.
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irketi zararımızı tamamen tazmin 
ediyorsa  yolu ile alacaklılarda 
prim ödeyerek alacaklarını garanti 
altına almaktadırlar. Bir alacaklının  

. bir ki iye belli bir ücret ödeyerek 
alaca ını garantilemesidir. ani 
alacaklının  borçlunun i  as 
riskinden kurtulmasıdır. Alacaklı  
borçlunun i  as riskinden belirli bir 
ücret kar ılı ı kurtulur. Bu ücrete 

 primi denir. ’ler piyasa 
riskini takip etme aracı olarak da 
kullanılmaktadır. enel olarak  
primlerinin artması yatırımcıların 
risklerin arttı ına yönelik bir 
dü ünce içerisinde oldu u yönünde 
de erlendirilmektedir. Bir devletin 
i raç etti i azine ta villeri  
primlerinin artması  yatırımcıların 
bu devletin i  as etme riskinin 
arttı ını dü ündü ü eklinde bir 
sinyal olarak de erlendirilebilir. 
Ba ka bir ifade ile bir ülkede 
ekonomik  siyasal ya da sosyal 
sıkıntılar ortaya çıkınca bu ülkelerin 
riskleri artmakta  bu da i raç 
ettikleri ta villerin ödenmeme 
riskini artırmaktadır. Böyle olunca 

 primleri yükselmektedir. Ba ka 
bir ifade ile sigorta maliyetleri 
artmaktadır. lgili ekonomilerde 
çe itli geli melerin yatırımcı 
algısının üzerindeki en iyi göstergesi 

 primlerinin dü mesi ya 

da yükselmesi eklinde ortaya 
çıkmaktadır. 

 primi yüksek ülkeler ve ülke 
içerisindeki kurumlar borçlanırken 
da a yüksek maliyete katlanırlar. 
Hesaplanan er   baz puanı 
için yüzde  oranında bir maliyet 
söz konusudur. Bu konuyu basit bir 

esapla anlatmak gerekirse be  yıllık 
dolar bazlı borçlanmada libor oranı 
yüzde .  civarında bulunmakta. 
Be  yıllık  primi yüz puan olan 
bir ülke dolar bazında en az yüzde 

 ile borçlanabilir diyebiliriz.  
ocak itibarıyla ürkiye’nin  yıllık 

’leri  oldu una göre 
bu oran ürkiye için yüzde  
olarak gerçekle ir denilebilir. abii 
ki bu esaplamayı  kir vermesi 
açısından yaptık. enel i leyi  
bu mantıkla çalı makta ancak 
piyasa artlarında em ’lerde 

em de borçlanma oranlarında 
farklılıklar olabilmektedir. 
A a ıdaki gra  kte ürkiye’nin son 
on be  yıllık süre içerisinde be  
yıllık  rakamlarının geli imi 
görülmektedir. ra  kten de 
anla ılaca ı üzere  yılında  
olan ürkiye ’leri  yılı sonu 
itibarıyla ya anan ekonomik krizin 
etkisiyle ’e kadar yükselmi tir. 

a a sonra yıllar itibarıyla ya anan 
kademeli dü ü le beraber ürkiye 

’leri  ocak  tari i itibarı 
ile ’ye kadar gerilemi tir. 
Bu gerileme de makro ekonomik 
alanda ya anan pozitif geli melerin 
yanı sıra siyasal alanda sa lanan 
istikrarda etkili olmu tur. ’ler de 
görülen de i im ülkenin ekonomik 
geli mesiyle ilgili oldukça önemli 
bir gösterge olarak kar ımıza 
çıkmaktadır.
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Haber N L İ

A RİMENKUL İ A A IN A 
İNAN ALLA MA  

A RİMENKUL 
A IRIM NLARI

Bahadır Dalkılıç-Mustafa Aşkın

lkemizde tebli den sonra 
gayrimenkul yatırım fonu 
kurma amacıyla giri imler 

ızlanmı tır. urumsal ve 
profesyonel bu yapıların 
artması em nansal em 
de gayrimenkul piyasasının 
rasyonelle mesi adına 
oldukça olumludur.

senetleri çıkarılması veya tüketiciler 
için yakın çevreden alınacak 
kaynaklar bulunmakla birlikte 
in aat sektörü ve bile enlerinin gider 
ölçeklerini büyüterek da a verimli 
i  yapabilmeleri için ‘ nansman 
kaynaklarını’ çe itlendirmesi 
gerekmektedir. i er yandan 
gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen 
kurulu lar ile bireylerin de do rudan 
gayrimenkul almak yerine uzman 
bir kurulu  tarafından alınmı  
ta ınmazlara ortak olmak istemesi 
sonucu ‘ ayrimenkul atırım onları’ 
olu maya ba lamı tır.

ısaca geli im sürecine 
de indi imiz gayrimenkul fonları 
ülkemizde  . .  tari inde 

ermaye Piyasası urulu P  
tarafından yapılan düzenlemeye 

ayata geçirilmi tir. on  anun 
ükümleri uyarınca nitelikli  

yatırımcılardan katılma payları 
kar ılı ında toplanan paralarla  pay 
sa ipleri esabına inançlı mülkiyet 
esaslarına göre üçüncü fıkrada 
belirtilen varlık ve i lemlerden olu an 
portföyü i letmek amacıyla kuruldan 
faaliyet izni alan portföy yönetim 
irketleri ve gayrimenkul portföy 

yönetim irketleri tarafından bir iç 
tüzük ile süreli veya süresiz olarak 

n aat ve gayrimenkule dayalı 
sektörlerin en önem vermesi 
gereken konulardan birisi de 
‘ nansalla ma’ kavramıdır. 
Bu kavram em arz yapıp 

sektör için üretim yapan tüm 
i letmeleri kapsadı ı gibi em de 
ilgili gayrimenkule yatırım yapacak 
ki i ve kurumları ilgilendirmektedir. 

eleneksel yöntemler olarak 
adlandırabilece imiz banka yolu 
ile kaynak sa lanması  borçlanma 
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1  N Y  erli ve yabancı yatırım fonları  emeklilik fonları  yatırım ortaklıkları  aracı kurumlar  bankalar  sigorta şirketleri  portföy yönetim şirketleri  
ipotek nansmanı kuruluşları  emekli ve yardım sandıkları  vakı ar  Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar  kamuya yararlı dernekler 
ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira 
tutarında Türk Lirası  yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler’  kanunda nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.

kurulan ve tüzel ki ili i bulunmayan 
malvarlı ıdır.   

i er yandan  gayrimenkul 
yatırım fonu  tapuya tescil ve tescile 
ba lı de i iklik  terkin ve düzeltme 
i lemleri ile sınırlı olarak tüzel ki ili i 

aiz addolunur. on  bilgilendirme 
dokümanlarında belirtilmek kaydı 
ile belirli bir gayrimenkule yatırım 
yapmak ya da belirli bir sektörde 
faaliyet göstermek amacıyla 
kurulabilece i gibi amacında 

er angi bir sınırlama olmaksızın da 
kurulabilir.  

onların asıl amacı ta ınmaz 
varlıkların alınması ve buna ba lı 

aklarla ilgili i lemler olmakla 
birlikte a a ıda ifade edilen araçların 
alım satımını da yapabilirler
a. ayrimenkuller ve gayrimenkule 

dayalı aklar  
b. zelle tirme kapsamına alınanlar 

d il ürkiye’de kurulan anonim 
ortaklıklara ait paylar  özel sektör 
ve kamu borçlanma araçları

c.   tari li ve  
sayılı Bakanlar urulu ararı ile 
yürürlü e konulan ürk Parası 

ıymetini oruma Hakkında 
 ayılı arar ükümleri 

çerçevesinde alım satımı 
yapılabilen  yabancı özel sektör 
ve kamu borçlanma araçları ve 
anonim ortaklık payları  

d.  adeli mevduat ve katılma 
esabı  

e.  atırım fonu katılma payları  
f.  epo ve ters repo i lemleri  
g.  ira serti kaları ve gayrimenkul 

serti kaları  
.  arantlar ve serti kalar  

i.  akasbank para piyasası 
i lemleri  

j.  ürev araç i lemlerinin nakit 
teminatları ve primleri  

k.  urulca uygun görülen özel 
tasarlanmı  yabancı yatırım 
araçları ve ikraz i tirak senetleri  

l.  urulca uygun görülen di er 
yatırım araçları gibi varlık ve 

i lemlerden olu an portföyü 
i letmek amacı dı ında er angi 
bir i le u ra amazlar.
Bu tip sermaye piyasası 

kurumları açısından denetleyici 
ve düzenleyici otorite konumunda 
bulunan P  fon yatırımcısının 

aklarını koruyup piyasasının 
da a etkin çalı abilmesi için 
düzenlemeler yapmı tır. Bu 
ba lamda  gayrimenkul yatarım 
fonları için yapılan düzenlemede 
a a ıda bulunan ususlarda dikkat 
çekmektedir.

onun malvarlı ı kurucunun  
portföy saklayıcısının ve portföy 
yöneticisinin malvarlı ından ayrıdır. 

on malvarlı ı kurucunun ve portföy 
saklayıcısının yönetiminin veya 
denetiminin kamu kurumlarına 
devredilmesi alinde da i ba ka 
bir amaçla tasarruf edilemez  kamu 
alacaklarının ta sili amacı da 
da il olmak üzere aczedilemez  
üzerine i tiyati tedbir konulamaz 
ve i as masasına da il edilemez. 

urucunun ve veya portföy 
yöneticisinin üçüncü ki ilere olan 
borçları ve yükümlülükleri ile 
fonun aynı üçüncü ki ilerden olan 
alacakları birbirine kar ı ma sup 
edilemez.

ayrimenkul yatırım fonuna 
ait katılma paylarının nitelikli 
yatırımcıya satı ına ba landı ı tari i 
müteakip en geç bir yıl içinde fon 
portföy de erinin en az . .  

 büyüklü e ula ması ve katılma 
payı sa iplerinden toplanan 
paraların bu tebli de belirtilen 
portföy sınırlamaları da ilinde 
yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. 

urul bu tutarı er yıl yeniden 
belirleyebilir. Bu durumda yeniden 
belirlenmi  tutar kurul bülteni ile 
ilan edilir. Birinci fıkrada belirtilen 
süre sonunda fon portföy de erinin 
kurulca belirlenen asgari de ere 
ula maması alinde fonun yatırım 
faaliyetlerine son verilerek en geç 

altı ay içinde fon içtüzü ü kurucu 
tarafından ticaret sicilinden terkin 
ettirilir. Buna ili kin belgeler altı i  
günü içinde kurula P  gönderilir.

ayrimenkul portföy yönetim 
irketi dı ındaki kurucuların yönetim 

kurulu üyelerinden en az birinin 
gayrimenkul alım satım i i aricinde 
gayrimenkul yatırımları konusunda 
en az be  yıllık tecrübeye sa ip 
olması  ayrıca kurucular nezdinde 

urulun lisanslamaya ili kin 
düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul 
de erleme lisansına sa ip bir 
de erleme uzmanı ve genel müdür ile 
bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu 
üyesinden olu an en az üç ki ilik bir 
yatırım komitesinin olu turulması 
zorunludur. on portföyünün 
kurucu dı ında bir portföy 
yöneticisi tarafından yönetilmesi 

alinde  söz konusu organizasyon 
yapısının portföy yöneticisi 
nezdinde olu turulması zorunludur. 

ayrimenkul portföy yönetim 
irketlerine ili kin portföy yönetim 

tebli inin ilgili maddelerinde yer 
alan esaslar saklıdır.

lkemizde tebli den sonra 
gayrimenkul yatırım fonu kurma 
amacıyla giri imler ızlanmı tır. 

urumsal ve profesyonel bu 
yapıların artması em nansal 

em de gayrimenkul piyasasının 
rasyonelle mesi adına oldukça 
olumlu görünmektedir.

onuç olarak  dünyada büyük 
piyasalarda yaygın olarak kullanılan 

ayrimenkul atırım onları 
 ürkiye pazarında da yava  

yava  yer almaya ba lamı lardır. 
ünyadaki benzerleri ve ürk 

ekonomisinin dinamikli i göz 
önüne aldı ında önümüzdeki  
yıl içerisinde ülkemizdeki toplam 
yatırım acminin  milyar ’ye 
ula abilmesi olası görülmektedir. 
Ancak bu amaçlı nansal tanıtımın 
yapılması süreci ızlandırıcı bir 
etken olacaktır. 
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Röportaj K U Z U  G R U P  C E O ’ S U  Ö Z E N  K U Z U

Kuzu Grup’un 
yeni projeleri yolda
Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özen Kuzu ile 

mlak onut’a özel bir röportaj gerçekle tirdik.
  

isiplin ve düzen 
vazgeçilmezlerim arasındadır. 
Ba arılı i lerin sorumluluk 
bilincinde  özveri katılarak  
sistematik bir düzen ve 
disiplinle ortaya çıktı ına 
inanıyorum.

  
    

  
 yılına ızlı bir giri  

yapmayı ede iyoruz. stanbul’da 
eaPearl Ataköy ile Ankara’da 

Kuzu Effect ve Kumru Ankara 
projelerimizin satı ına devam 
edece iz. Bunun yanı sıra yeni 
arsa alanları üzerinde yeni projeler 
geli tirece iz. uzu rup olarak 
insanların beklentilerini iyi analiz 
edip  çevreye duyarlı  kaliteli  
fonksiyonel  mimari anlamda öncü 
ve sürdürülebilir ya am alanları in a 
ediyoruz. n a etti imiz uluslararası 
projeler ile  listesinde  
yılından bu yana yer alıyor. Bu yıl  
basamak yükseldik ve ‘ ünyanın n 
Büyük  luslararası ütea idi’ 
listesinde ’uncu sırada yer aldık. 
Hede miz ilk ’de yer almak. 
Bunun için çalı malarımız tüm 

ızıyla devam edecek. lkemizin 
gelece ine güvenerek yatırımlar 
yapıyor  sürdürülebilir geli me 
yolunda ilerliyoruz. elecek nesillere 
adından söz ettirecek yapılar 
bırakma gayretindeyiz. eaPearl 
Ataköy projemizin birinci etabını 

emmuz ’de konut sa iplerine 
teslim ettik. kinci etap ve otelimizin 
çalı malarına ızla devam ediyoruz. 
Ankara’da uzu ffect ve umru 
Ankara projelerimizin in aat ve 

satı  çalı malarına devam edece iz  
Kuzu Effect projemizin teslimlerini 

 ylül ayında  umru Ankara 
projemizin teslimlerini ise 2018 

isan ayında yapmayı ede iyoruz. 
’de açıklayaca ımız yeni 

projelerimiz olacak. 
     

  
uzu rup olarak ran ve 

ezayir’de uydu kent projeleri in a 
ediyoruz. ünyanın tek kontratla 
imzalanan en büyük sosyal konut 
projesi unvanına sa ip ran esken 

e er  Pardis projesi kapsamında 
üretti imiz  bin konutun yanı 
sıra  okul   spor tesisi   cami  
yedi sa lık merkezi  yedi kültür 

BİZ DE KUZU GRUP OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ALTYAPI PROJELERİ İÇİN 
ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ.

SEAPEARL ATAKÖY
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ÖNÜMÜZDEKİ 
DÖNEMDE 
ANADOLU’NUN FARKLI 
LOKASYONLARINDA 
ÖZELLİKLE EGE 
VE AKDENİZ 
BÖLGELERİNDE PROJE 
PLANLARIMIZ MEVCUT 

KUZU GRUP, EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI 
MÜTEAHHİDİ LİSTESİNDE

urt içi ve yurt dışında çok sayıda proje hayata geçiren Kuzu Grup, bu yıl 11 basamak 
yükselerek, ENR listesinde 130’uncu sırada yer aldı. aklaşık 75 yıldır inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren, tamamlanan 500’ün üzerinde proje ve 100 binden fazla konut 
sayısıyla Kuzu Grup, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) 
tarafından hazırlanan Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde 2015 
yılında 151’inci, 2016 yılında ise 141’inci sırada yer almıştı.

merkezi ve park alanlarının in aat 
çalı maları tüm ızıyla sürüyor. 
Ayrıca ran’da  bin metreküp 
 gün kapasiteyle ülkenin en 

büyük atık su arıtma tesisini de 
in a ediyoruz. ezayir’de ise Blida  

eg aia ve emis l ec na’da 
toplam  bin  konutluk 
projelerin in asına devam 
etmekteyiz. 

S     
     

 yılında sektör olarak 
beklentimiz in aatın  i racat 
kalemi olarak sayılması. Bu 
konunun netlik kazanması sektöre 
büyük kolaylık sa layacaktır. 
Ayrıca yüzde  olan  
oranının dü ürülüp em konut 

em de ticari birimler için 
sabitlenmesi  faiz oranlarının 
dü ürülmesi gibi beklentilerimizin 
yanı sıra sektörümüzün 
kurumsalla ması  sektörde belirli 
bilgi ve deneyime sa ip olan 
nitelikli mütea itlerin in aat 
yapması adına da a fazla çalı ma 
yapılmasını bekliyoruz.

K    
    
  

lkemizdeki sa lıksız yapıların 
yerini yeni  sa lıklı  insanların 
can ve mal güvenli ini güvenceye 
alan yapıların in asında öncü 
olma gayretindeyiz. evre 
ve e ircilik Bakanlı ı’mızın 

e ircilik urası kapanı  paneli 
sonuç bildirgesinde belirttikleri 
gibi  ’de dünya nüfusunun 
üçte ikisinin  ürkiye nüfusunun 
da büyük ço unlu unun 
e irlerde ya ayaca ı öngörüldü. 
e irlerimizin sürdürülebilir 

yapılanmaya ve buna uygun 
yönetim planına i tiyacı var. 

e irlerimiz u an kimliksiz 
bir yapılanmaya sa ip. Halen 
geçmi ten gelen çarpık 
kentle menin izlerini silmeye 
çalı ıyoruz. on  yılda  milyon 
konut yenilendi. Ancak alen 
yenilenmesi gereken  milyon 
konut var. Hükümetimiz bu 
konuda son derece duyarlı. Biz 

de uzu rup olarak sürdürülebilir 
kentsel dönü üm ve altyapı projeleri 
için elimizi ta ın altına koymaya 

azırız.
A   

    
Ankara’da uzu ffect ve umru 

Ankara projelerimiz devam ediyor. 
nümüzdeki dönemde Anadolu’nun 

farklı lokasyonlarında özellikle 
ge ve Akdeniz bölgelerinde proje 

planlarımız mevcut. 

KUZU EFFECT

KUMRU ANKARA
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Sürücüsüz metro ile 
aşı  ı  ka a ı

ürücüsüz izmet veren ve toplu ula ımda önemli bir at olan sküdar
mraniye ekmeköy ancaktepe metrosunun birinci etabı   Aralık’ta 
um urba kanı ecep ayyip rdo an’ın katıldı ı törenle izmete açıldı.

stanbul Büyük e ir Belediyesi 
tarafından günlük  bin yolcu 
kapasiteli olaca ı belirtilen 

at  izmete açıldıktan 
sonra vatanda lardan yo un 

ilgi gördü. sküdar amanevler 
attında ilk gün  bin   

Aralık’ta  bin   Aralık’ta 
 bin   Aralık’ta ise  bin 
 ki i yolculuk yaptı. Böylece 

 kilometre uzunlu unda ve  
istasyondan olu an metro ile  
günde toplam  bin  yolcunun 
ula ımı sa landı.

stanbul Büyük e ir 
Belediyesi’nin toplu ta ıma 
istasyonlarına yakın noktalarda 
olu turdu u otoparklara araçlarını 
bırakan sürücülerin metro  
metrobüs ve armaray’ı kullanıyor.

PA  sküdar mraniye 
metro attı üzerinde bulunan 
Haldun Alaga  katlı otoparkı  

mraniye katlı otoparkı  mraniye 
antral açık otoparkı  Ba larba ı 

katlı otoparkı  Altunizade açık 
otoparkı  armara la iyat otoparkı  

sküdar Belediyesi katlı otoparkı 

ve sküdar açık otoparkları ile 
sürücülere izmet veriliyor. akla ık 

 bin  araç kapasitesine sa ip 
bu otoparklara araçlarını bırakan 
sürücüler  metro ile mraniye’den 

sküdar’a  dakikada ula abiliyor. 
Ayrıca armaray ile enikapı 
güzerga ına devam edebiliyorlar.
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illi birli in öne i 
yeni nesillere aktarılıyor

ürkiye’den buz ateni 
için büyük organizyon

stanbul Büyük e ir Belediyesi lise ö rencilerinde tari  bilinci 
olu turmak amacıyla gençleri gazilerimizle bulu turuyor. 

stanbul Büyük e ir Belediyesi’nin deste iyle ürkiye Buz 
Pateni ederasyonu tarafından düzenlenen Bosp orus up  
Buz Pateni arı ları  ilivrikapı Buz Pisti’nde gerçekle ti. 

stanbul Büyük e ir Belediyesi 
Halkla li kiler üdürlü ü  
tari imize gereken önemin 
verilmesi  aydın nesiller 
yeti tirilmesi amacıyla 

‘ iselerde ari  Bilinci yandırma’ 
projesi ba lattı. stanbul Büyük e ir 
Belediyesi  gazileri gençlerle 
bulu turarak  e itlerimizin 

atıralarını yüceltmeyi ve milli 
birli in devamını yeni nesillere 
do ru aktarmayı ede iyor. 

ençlere vatan sevgisini  bir olmayı 
a ılayan projede tari i bilinci 
uyandırmak amacıyla  ö renciler 

ıbrıs  ore   ve  emmuz 
gazileri ile bulu turuldu.

lk olarak Avcılar H B esleki 
ve eknik Anadolu isesi’ni ziyaret 
eden alkla ili kiler uzmanları  

ore ve ıbrıs ava ı gazilerini 
ö rencilerle bir araya getirdi. 

ençler  okullarına gelen gazileri 
ellerini öperek ve alkı lar e li inde 
co kuyla kar ıladı. Programda 
duygu dolu anlar ya andı.

apılan sunumda ö renciler  
ore ve ıbrıs ava ları’nı ö rendi. 
ava  sırasındaki anılarını anlatan 

gazilerden yakın tari imizi birinci 
a ızdan direkt ö renme fırsatı 
buldu. 

B
osp orus up  
Buz Pateni arı ları 
kapsamında ilk 
müsabakalar  
Aralıkta ba ladı. 

stanbul Büyük e ir Belediyesi 
ençlik ve por üdürlü ü’nün 

deste i ile düzenlenen yarı lar 
ilivrikapı Buz Pisti’nde yapıldı.

Avusturya  Bulgaristan  
azakistan  ırgızistan  Hollanda  
omanya  usya  krayna  

Hırvatistan ve ürkiye olmak üzere 
 ülkeden  milli sporcunun 

katıldı ı turnuva  yıldızlar  
gençler  büyükler ve buz dansı 
kategorilerinde düzenlendi.

luslararası Buz Pateni 
ederasyonu’nun  yılı faaliyet 

programında yer alan turnuva 
ilivrikapı Buz Pateni Pisti’nin 

tribünlerinden ücretsiz izlenebildi. 
üsabakalar  Aralık umartesi 

günü sona erdi. 
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N AL İK RAM A  
U A INA ÖN Ü

stiklal addesi’ndeki in aat çalı maları tamamlanarak 
nostaljik tramvayı izmete sokuldu. 

N
ostaljik 
tramvayın 

izmete alımı 
ve stiklal 

addesi’nde 
yapılan yenileme 

çalı maları ile ilgili olarak aksim  
ünel’de tören düzenlendi. stanbul 

Belediye Ba kanı evlüt ysal 
ve stanbul alisi asip a in’in 
katıldı ı törene Beyo lu Belediye 
Ba kanı A met isba  emircan  
BB enel ekreteri Hayri Baraçlı  

 enel üdürü A met Ba ı  
ile çok sayıda vatanda  katıldı.

ostaljik tramvayın  afta 
boyunca ücretsiz izmet verece i 
müjdesini veren Ba kan ysal  

ostalji trenimiz yeni yıl itibarıyla 
faaliyete ba lamı  ve çalı malar 
böylece bitmi  oldu. alumunuz 
bu nostalji trenimiz ilk Osmanlı 
döneminde  yılında ba ladı 
ve  yılına kadar izmet verdi. 

a a sonra seferleri durdu. ekrar 

 yılında nostaljik tren seferleri 
ba lamı  oldu. la ımdan ziyade 
nostaljik bir tren olarak izmete 
ba layan bu tramvayımız aynı 
zamanda ula ımda da önemli bir 

izmet verdi  bilgisini payla tı. 
Beyo lu stiklal addesi’nin 

Osmanlı döneminden beri çok 
areketli bir cadde olmasından 

dolayı tari  boyunca caddedeki 
sorunların bitmedi ini vurgulayan 
Ba kan ysal  stiklal’de yenileme 
çalı maları oldu  o çalı malar 
bir türlü tam randıman vermedi 
demeyelim ama kısa zaman sonra 
tekrar yeni çalı ma i tiyaçları 
do urdu. Büyük e ir Belediyemiz  
‘ yle bir çalı ma yapalım ki kısa süre 
içerisinde tekrar çalı ma i tiyacı 
da do masın’ diye burada  
yılının sonunda çalı malara ba ladı. 

’nin  Ocak itibarıyla da 
trenimiz durdu. Burada çalı malar 
ba ladı. Buradaki çalı malar 
ta minimizden da a üzün sürdü. 

kim ayı ba ında göreve ba ladı ım 
zaman ilk sorum da  ‘Bu cadde ne 
zaman bitecek ’ olmu tu  ifadelerini 
kullandı.

stiklal addesi’ndeki esnafa 
gösterdikleri sabır için de ayrıca 
te ekkür eden Ba kan ysal  
Her nimetin bir külfeti  er 

külfetin bir nimeti olur  deyimini 
atırlatarak konu masına öyle 

devam etti  Buradaki çalı maların 
uzun sürmesinin de nimeti artık 
bir da a burada kısa bir zaman 
içerisinde  çalı ma yapılmayacak 
olmasıdır. Burada özellikle altyapı 
konusunda öncesinde ya mur suyu 
ve kanalizasyon aynı kanaldan 
gitmesinden dolayı sıkıntılar vardı  
o kanallar ayrıldı. ine alt yapıda 

A   ve B A  O  
ve kablolarla ilgili de devamlı kazı 
i tiyacı vardı. Bunların tamamının 
alt yapısı tamamlandı. Buraya 
yakla ık  kilometrelik alt yapı 
boruları dö endi  bunun yüzde ’u 
bo  olmakla birlikte  gelecekte yeni 
teknolojilerin i tiyaç asıl olması 

alinde o kanalları kullanabilmesi 
için. Bugün yapaca ımız açılı ı 
aslında ‘Per embe günü yapalım’ 
demi tik  ama son birkaç eksik 
kaldı ı söylendi. amamen bitsin 
ondan sonra açalım dedik ve bugün 
açmak kısmet oldu. Burada yapılan 
çalı malar için dünyadaki örnekleri 
inceledik. zellikle tari i dokuya 
zarar verilmemesi adına neler yapılır 
bunlara baktık. Bu tür yerlerde ne 
tür malzeme kullanılır ve ne gibi 
tedbirler alınabilir inceledik.

Ba kan ysal stiklal 
addesi’ndeki yenileme 

çalı malarında kullanılan beton 
zemin ile ilgili de bilgi vererek  Bu 
tren rayının titre iminden dolayı 

em altı yapı em de kenardaki 
binaların zarar görmemesi için 
tedbir alındı. Bu tedbir aslında 
bundan  yıl önce Hicaz 

emiryolu in ası esnasında alınmı . 
ekke  edine yakınlarına 

demiryolu vardı ı zaman o demir 
yolunun etrafa zarar vermemesi için 
keçeyle demir yolu rayları sarılmı . 

itre imden dolayı çevrenin zarar 
görmemesi sa lanmı . O dönemde 
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uygulanan bu sistem dünyada imdi 
de kauçukla uygulanıyor. Burada da 
aynısı uygulandı. Buradaki titre im 
alt yapıya ve çevredeki tari i dokuya 
zarar veriyordu. Alınanan tedbirlerle 
n alla  önümüzdeki  yıl boyunca 

burada tekrar bir da a alt yapı 
ile ilgili sıkıntı ya anmayacak  
ifadelerini kullandı. 

TRAFİK YER ALTINA 
ALINIYOR

Ba kan ysal aksim 
eydanı’ndaki çalı malarla ilgili 

olarak da  orunlu olmayan araç 
giri leri aricinde buraya in alla  
girilmeyecek. aksim eydanı’nda 
yapılan çalı malar da ’te 
ba ladı. Orası da bitmek üzere 
ve yüzde ’u tamamlandı. akat 

aksim eydanı bitmi  olmakla 
birlikte  malumunuz orada Atatürk 

ültür erkezi yeni binasına 
kavu acak ve onun yıkımına 
ba lanıyor. ’da tamamlanacak 
bu in aatı bakanlı ımız yapıyor. 
Bakanlı ımız o kültür merkezini 
yaparken  ön tarafındaki ete 

addesi tra ini de yer altına 
alaca ız. Böylesine güzel bir proje 
yapılırken oradaki tra i yer 
altına almanın do ru olaca ını 
dü ündük. Orası da in alla  ’da 
tamamlanmı  olacak. Bizden önce 
görev yapan belediye ba kanımız 

adir opba ’a da yaptı ı 

çalı malardan dolayı te ekkür 
ediyorum  diye konu tu. 

stiklal addesi’nde a aç 
olmamasından dolayı ele tiriler 
yapıldı ını ve  yılı içeri inde 
de bir projeyi ayata geçireceklerini 
dile getiren Ba kan ysal  
Biliyorsunuz burada geçmi te 

a aç yoktu.  yılında o dönemin 
Belediye Ba kanı usret Bayraktar 
Bey  buraya yakla ık  a aç dikti. 

akat altı sert zemin oldu u için 
o a açlar büyümedi. ünyada da 
baktı ımız zaman bu ekildeki 
tari i alanlarda a aç yeti me imkanı 

yok çünkü zemin tamamıyla sert 
zemin. O sert zemine a aç ekip  
su verdi iniz zaman  içbir zaman 
buranın problemi bitmiyor. Pekala 
stiklal addesi  ye ilden ma rum 

mu olacak  n alla  ye ilden 
ma rum olmayacak. Buralara yine 
belirli bölümlerde oturma alanları  
o oturma olanların etrafında da 
yine de i ik usullerle ye illikler  
çiçeklendirmeler olacak. Bunlar 
nasıl olacak derseniz stanbul bu 
konuda gerçekten bir ayli ileride. 
stanbul’da dikey ba çe örnekleri var. 

’de ve devamında vatanda la 
el ele vererek o ye illi i  çiçekleri 
balkonlara ta ıyaca ız. Burada da 
onun benzeri ye illikler sa lanacak. 
Burada a aç büyümüyordu  tekrar 
ısrar edip de bu tari i dokuya 
zarar vermenin manası yok. O 
a açlarımızı da parklara ta ıdık  
dedi.

örende konu an stanbul 
alisi asip a in  Büyük e ir 

belediyemiz etra ıca çalı ma yaptı  
sadece peyzajını dü ünüp  sadece 
peyzaj da durmadı. zellikle alt 
yapıya a ırlık vererek  bundan 
sonra olabilecek bir takım ba ka 
ra atsızlıklar önüne geçme ve 
olabilecek yeni i tiyaçları kar ılama 
adına altyapıda çok detaylı bir 
çalı ma yaptılar. me i geçen erkese 
te ekkür ediyorum  diye konu tu.
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Bölge Raporu İ L E

ehir kar aşasından 
uzak  şehrin yanı başında 

stanbul’da ya ayan insanların 
yazlık olarak de erlendirdikleri 
bir ilçe olarak geli meye 
ba layan ile  yıllar içinde 
stanbul’un vazgeçilmez 

bölgelerinden biri oldu.
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L L

K L L

N YENİ K N L İ İN
L İ İ E Kİ E E LE İ

T
B ayrimenkul 

e erleme A. . 
urumsal alite 

ve  eli tirme 
önetici ardımcısı 
amze rta  

arcıo lu mlak onut için ile 
bölgesini de erlendirdi  armara 
Bölgesi’nin kuzeydo usunda 

aradeniz kıyısında yer alan 
ile  do uda zmit andıra  

güneydo uda zmit erince  
güneyde Pendik ve ebze  
güneybatıda ekmeköy  batıda 
ise Beykoz ile çevrilidir.  uzey 

armara Otoyolu  . öprü 
ba lantı yolları ve aradeniz 
sa il yolu gibi ula ım projeleri 

ile ilçenin eri ilebilirli i artmaya 
ba lamı tır. stanbul sınırlarının 
gün geçtikçe geni lemesi  nüfusun 

ızla artması  ya anan tra  k sorunu  
e ir ayatının getirdi i stres gibi 

olumsuzluklar e ir ayatından 
uzakla mak isteyenlerin da a 
sakin bölgeleri terci  etmelerine 
neden olmaktadır. stanbul e ir 
merkezine yakınlı ı  ula ım 
alternati  erinin iyile tirilmesi  do al 
güzellikleri  ye il alanları  nüfus 
yo unlu unun azlı ı gibi nedenlerle 

ile de terci  edilen bu bölgelerin 
ba ında geliyor. 

uzey armara Otoyolu  . 
öprü ba lantı yolları ve aradeniz 

sa il yolu gibi ula ım projeleriyle 
bölge için ula ım alternati  eri 
sa lanmı tır. on yıllarda  ula ım 
projelerinin yanında sa lık  
ticaret ve turizm alanında yapılan 
yatırımlarla da bölge ön plana 
çıkmaya ba lamı tır.  yılı 
son çeyre inde faaliyete geçmesi 
planlanan tam kapasiteli devlet 

astanesi projesi ile .  
m ’lik meydan   adet teknelik 
liman  yer altı otopark alanı  ye il 
alanlar  ko u yürüyü  parkuru  
spor alanı  festival alanı içeren ile 

iman enileme ve ekreasyon 
projesi  uzurevi ve diyabet köyü  
re abilitasyon merkezi  spor 
alanları  konaklama merkezleri 
içeren engelli köyü gibi projeler 
sa lık ve turizm alanında öne çıkan 
projelerden olmu tur. zellikle yaz 
aylarında günübirlikçilerle birlikte 
nüfusun artması bölgede turizm 
sektörüne potansiyel kazandırmı  
bu alanlara yapılan yatırımların 

artmaya 
ba lamasına neden 
olmu tur. on 
zamanlarda  butik 
konaklama tesisleri 
ve pansiyon 
sayılarında 
artı lar ya andı ı 
görülmü tür.

a a çok 
emekliler ve 
esnek çalı ma 
saatlerine sa ip 
ki iler tarafından 

terci  edilen ya da yazlık bölge olarak 
de erlendirilen ile’nin  gündemde 
olan projelerle birlikte yatırım 
yapmak isteyen ki iler tarafından da 
terci  edilme potansiyeli do mu tur. 

e ir ayatından uzak  müstakil 
konutlarda ya ama imkanı olan 
bölgede talebin artmaya ba lamasıyla 
gayrimenkul geli tiricilerinin de 
bölgeye olan ilgisi artmı  büyük 
konut projeleri bölgede yerini almaya 
ba lamı tır. uzey armara Otoyolu  

. öprü ba lantı yolları gibi ula ım 
projeleriyle yabancı yatırımcıların 
da bölgedeki arazi ve büyük konut 
projelerine olan ilgisi artmaya 
ba lamı tır. Buna ba lı olarak 
bölgede de er artı ları etkili olmaya 
ba lamı tır.

Bölgenin e rutiyet  umbaba 
ve kıyıya yakın di er bölgelerinde 
yer alan villaların özellikle 
yaz aylarında terci  edilirli i 
artmakta  bu durum da bölgedeki 
gayrimenkul de erlerini yukarı 
yönde etkilemektedir. Bu bölgelerde 
ortalama özelliklerdeki müstakil 
konutların yanında lüks villalar 
da yer almaktadır. üksek alanlı 
konutların yanında emekli ailelerin 
terci  etti i küçük alanlı konutlar da 
bulunmaktadır. 

apılan ara tırmalar sonucunda  
ula ım projeleri  sa lık  ticaret 
ve turizm alanında yapılan 
yatırımların bölgedeki yatırım amaçlı 
gayrimenkul terci ini pozitif yönde 
etkiledi i görülmü tür. 

tandart tarzda konut satı  
de erlerinin ortalama .  
m     .  m  de er aralı ında 
oldu u  villa satı  de erlerinin ise 
ortalama .  m  ‘den ba layıp 
in aat kalitesi  konsept  büyüklük 
ve kullanım alanı büyüklü üne 
göre .  m  de erine kadar 
çıkabildi i görülmektedir.

TSKB 
Gayrimenkul 

De er e e A  
Kurumsal Kalite 

e İ  Ge r e 
Yönetici 

Yar  Ga e 
Er a

Değerler belirlenirken standart tarzda konut 
projeleri dikkate alınmıştır.
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Bölge S A K A R YA

SakaryaTABLO GİBİ ŞEHİR 

Büyük sanayi firmalarının yaptığı fabrika 
yatırımlarıyla iş ve aş ocağına dönüşen 
Sakarya, ülkenin güçlü ekonomisine sahip 
illerinden. Bununla birlikte doğasının 
güzelliği ile de yaz kış turist akınına uğruyor. 
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akarya adını 
akarya 
rma ı’ndan 

almı tır... 
rigyalılar . . 
. yüzyılda bu 

bölgede üküm 
sürmekteyken  
bu ne re 
kendilerinde 
kutsal sayılan 

‘ angari’ adını vermi lerdir. Bu 
isim da a sonraları angarios ve 
saldırgan anlamına gelen ak orion 
ekline dönü mü tür. Bu isim de 

da a sonraki yıllarda akarya alini 
almı tır.

armara Bölgesi’nin uzeydo u 
bölümünde yer alan akarya  
do udan üzce ili ve Bolu a ı  

üneyden Bilecik’in  ölpazarı 
ve Osmaneli  batıdan ocaeli’nin  

andıra  erkez ve ölcük ilçeleri  
kuzeyden ise aradeniz ile çevrilidir. 

akarya ilinin merkezi Adapazarı’dır.  
l merkezi olan Adapazarı ise da a 

yakın bir tari te kuruldu. entin 
ilk olarak . yüzyılın ba larında 
Or an azi’nin komutanlarından 

onuralp tarafından ı cılar adıyla 
kuruldu u bilinmektedir. ı cıları 
içine alan toprak parçası akarya’nın 
iki kolu arasında sıkı mı  bir 
ada görünümünde oldu undan  
da a sonraki yıllarda bu yerler 

Ada adıyla anılmı tır. iderek 
bir alı veri  merkezi özelli i 
kazanmaya ba layan yerle im 
merkezi Adapazarı adını almı tır. 

. a mut zamanında  
Adapazarı kaza aline gelmi tir. 

. Asrın sonlarına do ru zmit 
anca ı’nın kazası olmu tur.  

Haziran  tari inde  ayılı 
anunla l olmu  ve akarya adını 

almı tır. klim özellikleri açısından 
armara ve aradeniz Bölgesi 

iklim özelliklerini ta ımaktadır. 
l  ya ı lı ve rutubetli bir avaya 

ve ılıman bir iklime sa iptir. 
ı lar bol ya ı lı ve ılık  yazlar 

ise sıcak geçer. akarya  çok 
farklı bölgelerden göç almı  ve 
gelenlerin yerli alkla kayna ması 
sonucu zengin bir kültürel tablo 
ortaya çıkmı tır. l  Balkanlar’dan  

afkasya’dan  Orta Asya’dan 
ve ba ka bölgelerden gelen 
insanlarla  ziraatla u ra an yerli 

alk manavlar  ve göçebe ya ayan 
ürkmenlerden olu mu  bir nüfus 

yapısına sa iptir.
akarya  milat öncesi 

uygarlıklar döneminden 
Osmanlı evleti’ne  Osmanlı’dan 

um uriyet’e uzanan tari  
çizgisinde  Anadolu’ya renk veren 
kültürlerin birle ti i  . yüzyılda 
ba layan göçlerle  afkaslardan ve 
Balkanlardan gelen toplulukların 

olu turdu u ve bu kültürlerin barı  
içinde ya adı ı bir il olarak öne 
çıkmı tır.

akarya em tari i em 
de bugünü ile ürkiye’nin bir 
minyatürü niteli i ta ımaktadır. 

arklı co rafyalardan gelmi  
olmak ve farklı kültürlere sa ip 
olmak akarya’da ayrı tırıcı de il 
birle tirici ve kayna tırıcı bir rol 
oynamaktadır.  

EKONOMİSİ
akarya  ve  yılları 

arasında ürkiye’nin ekonomisi 
geli en illerinden biri olmu tur.. 

akarya’da faaliyet gösteren ve 
büyük çaptaki rmalar ürkiye’nin 
en büyük  kurulu u içinde yer 
almaktadır. 

akarya’da son  yılda sanayi 
sektöründe önemli geli meler 
kaydedilmi tir. akarya’nın yatırım 
yapmak için uygun konumda olması  

ammadde ve mamul madde 
kaynaklarına ula ım kolaylı ı  uygun 
yatırım alanlarının bulunması 
Organize  anayi Bölgeleri  büyük 

Holdinglerin akarya’yı yatırım 
üssü olarak seçmeleri  nitelikli insan 
gücü gibi unsurlar bu geli melerin 
ba lıca nedenlerindendir. 

akarya’da otomotiv  tekstil ve gıda 
sektörlerinde büyük geli meler 
ya anmı tır. 

SAKARYA İLİNDEKİ OVALAR YURDUN EN VERİMLİ TARIM 
ALANLARI ARASINDA YER ALIR. MODERN TARIM YAPILDIĞI 
İÇİN VERİM FAZLADIR. BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERİ: BUĞDAY, 
ARPA, MISIR, FASULYE, ŞEKERPANCARI, AYÇİÇEĞİ, 
PATATES, SOĞAN VE TÜTÜNDÜR.
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Adapazarı’nın urtulu  
ava ı’nda önemli bir yeri vardır. 

Ali uat ebesoy  ırrı Bey Hasan 
avit Bey  erkez ait Bey  oçzade 
a mut Bey  etozade Hüzeyin 

fendi  Abdura man Bey  evat Bey  
aymakam a ir Bey  bsiz ecep  
azım aptan  Halit olla gibi pek 

çok ka ramanımız uva i illiye 
areketine sa ladıkları yardım ve 

destekle milli mücadelenin ere i 
sa ifelerinde yer almı lardır. 

ustafa emal Pa a . Ordu 
müfetti li ine atanmı  ve  ayıs 

’da amsun’a çıkmı tı. Havza 
ve Amasya genelgelerini yayınlayıp 
kongreler yaparak urtulu  ava ı’nı 
ba latmı tı. ç yıl boyunca devam 
eden illi ücadele areketinde 
ve uvayi illiye’nin kurulması 
a amasında Adapazarı ön sa arda 
yerini almı tır. 

 ayıs ’de A met 
Anzavur Adapazarı ve eyve 
bölgesinde ayaklanmı  ancak 
bütün sava ları ba arısızlıkla 
sonuçlanarak  ayıs ’de 

stanbul’a gitmi tir. uvay ı 
nzibatiye de ski e ir stanbul tren 

yolunu açmak ve eyve Bo azı’na 
akim olmak amacıyla ayaklanarak 
apanca ve Adapazarı’nı ele 

geçirmi se de erkez t em 
tarafından bozguna u ratılmı tır. 
syancılar üzce ve Hendek’i ele 

geçirmi ler ancak yine erkez 
t em tarafından etkisiz ale 

getirilmi lerdir. 
te yandan . unan ümeni 

zmit’i i gal altında bulundururken  
 art’ta ırkpınar’ı  apanca’yı  

bir gün sonra da Adapazarı’nı i gal 
etmi ti.  ay süren unan i galini 
milli çete grupları da ıtmı lardır. 

galin sinyallerini alan Adapazarı 
alkı önceden e ri bo altmı tı. 
imsesiz kadın ve çocuklarda ran 
onsoloslu u’na sı ınmı lardı. 
 art saba ı unan birlikleri 

akarya’yı geçerek ne rin  metre 
do usuna ilerlemi lerse de  ürk 
kuvvetleri yo un çarpı ma ile tekrar 

unan uvvetlerini ne rin batısına 
püskürtmü tü. 

A ap avuklar öprüsü 
birliklerimiz tarafından yakılmı  
ve dü manın köprüyü kullanarak 
ne rin do usuna geçmesi 
engellenmi ti. Aynı amaçla a lık 

öprüsü de yakılmı tı. i er 

taraftan görevi ocaeli bölgesini 
dü man i galinden kurtarmak 
olan  yeni bir kolordu kuruluyor  
komutanlı ına da Albay asım Bey 
atanıyordu. asım Bey ayıs  
ba larında kolordusunu üzce’den 

eyve’ye naklediyordu. Bir alay 
akarya e ri boyunca yayılırken  

bir alay da Ari ye zmit güzerg ına 
yerle mi ti. i er bir alay da zmit 
dolaylarında yedekteydi. 

ü manın . ümeni ise 
yeni bir düzenleme çerçevesinde 

 Haziran ’den itibaren 
zmit’te toplanmaya ba lamı tı ki  

esas itibarıyla dü man Bursa’ya 
çekiliyordu. Ancak dü manın 
Adapazarı’ndan çekilirken e ri 
yakmaması için tedbirler alınmı  
ve akarya Bölge omutanlı ı’nın 
üç baskın kolu   Haziran 

 saba ı erken saatlerde 
küçük bir çatı ma sonucu e re 
girmi ti. Osman aptan  azım 

aptan kuvvetleri ile olla 
Halit kuvvetleri e irde asayi i 
sa lamı  Hükümet ona ı’na ürk 
bayra ını çekmi  ve kurtulu tan 
sonraki ilk saba  ezanını da Halit 

olla bizzat okumu tu. te bu 
yüzden er yıl  Haziran tari i 
Adapazarı’nın kurtulu  günü olarak 
kutlanmaktadır. 

SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ
Sakarya Meydan Muharebesi 
Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası 
sayılır. Sakarya Meydan Muharebesi, 
Anadolu Türk tarihinin en önemli 
savaşlarından biridir. unan General 
Papulas tarafından unan ordularına 
Ankara’ya harekat emri verilmişti. 
Savaşı unan tarafı kazanırsa 
TBMM, Sevr Antlaşması’nı kabul 
etmek durumunda kalacaktı. Öte 
yandan yirmi dört tümen Rus askeri 
Kafkaslarda bu savaşın sonucunu 
beklemekteydi. Savaşı Türklerin 
kaybetmesi halinde Sevr hızlı bir 
şekilde uygulamaya geçirilecekti. 
Savaş, 22 gün ve gece sürerek 100 
km uzunluğunda bir alanda cereyan 
etti. unan Ordusu Ankara’nın 50 km 
kadar yakınından geri çekildi.

KUR ULU  
A A I N A 
AKAR A 

(Kaynak SATSO)
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LUNUZ  AK AR A A Ü ER E
Sakarya’ya gelip görmeden dönülmemesi gereken doğal güzellikler ve tarihi yapılar

SAPANCA GÖLÜ
Güzelliği ile her mevsim turist akınına 
uğrayan Sapanca Gölü, Marmara 
Bölgesi nin doğu kesiminde, Adapazarı 
Ovasını zmit Körfezi oluğuna birleştiren 
uzun bir çukurun doğu yarısında yer alan 
tatlı su gölüdür.
Sapanca nın kıyıları, doğuda Sakarya ili, 
batı ucunda Kocaeli linde kalır. Havzası 
252 km2 dir. üzölçümü 47 km2 dir. 
Doğu-batı uzunluğu 17 km’dir. Kuzey-
güney genişliği 5 km olup yüzeyin 
denizden yüksekliği 31 metredir. En derin 
yeri 61 metredir.
Göl, adını güney kıyısında kurulmuş olan 
ilçeden alır. Eski Türk kaynaklarında Ayan 
Gölü olarak geçer. Özellikle güneyindeki 
dağlardan inen sellerle iyi beslenen göl, 
fazla suyunu, doğu ucundan ark suyu 
aracılığı ile Sakarya ırmağına boşaltır. 
Gölü besleyen dereler, Karaçay, Kuruçay, 
Kurtköy, Mahmudiye, stanbul, Karadere 
ve Kaymakçı Dereleridir. Kuzeyinde 
ve güneyinde uzanan dağ eteklerinde 
keklik, çulluk ve tavşan avı yapılmaktadır. 
Gölde her çeşit tatlı su balığı avcılığı 
yapılmaktadır. Ulusal ve uluslar arası sörf, 
yelken ve kürek müsabakalarının yapıldığı 
Sapanca Gölü bu organizasyonlarla 
sportif amaçlı çok sayıda ziyaretçi 
çekmektedir.

DO AN AY ELALESİ 
Deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte bulunan Doğançay Şelalesi, doğa severlerin 
yürüyüş parkurları arasında. Şehre 25 km mesafede yer alan bu şelale, bozulmamış 
doğasıyla göz kamaştırıyor.  
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BE  K PRÜ 
(JUSTINIANUS KÖPRÜSÜ)
Beşköprü, Adapazarı şehir merkezinin 
5 kilometre güney-batısında, Sakarya 
nehri eski yatağı üzerinde, Beşköprü 
mahallesinde yer alır. Köprüyü Bizans 
mparatoru ustinianus yaptırdığı için 
ustinianus Köprüsü ismini almıştır. Bizans 

dönemine ait tarihi bir yapıdır. Anıtlar 
üksek Kurulu tarafından Taşınmaz 

Kültür Varlıkları kapsamına alınmıştır. 
Bizans mparatoru ustinianus (527-565) 
tarafından miladi 559-562 arasında köprü 
vadinin en dar yerine inşa edilmiştir. 
Erken dönem Bizans eserlerinin Doğu 
Marmara’daki en görkemli eserlerinden 
biridir. Sakarya Nehri 13. yüzyılda büyük 
bir sel ile yatak değiştirmesine kadar 
yaklaşık 700 yıl buradan akmış, selden 
sonra 3 kilometre daha doğuda olan 
güney-kuzey doğrultusundaki bugünkü 
yatağına yerleşmiştir. Köprü bugün 
Sapanca Gölü’nün deşarjı olan ark 
suyunun (Melas) bir gözünden aktığı 
kuru bir vadide kalmıştır. Adapazarı 
ilçe sınırlarına giren tren yolu köprünün 
doğu ucundan birinci kemer altından 
tepe içerisine genişletilmiş 5.0 metre 
genişliğindeki bir geçitten geçerek şehir 
merkezine ulaşmaktadır. 1990-1995 yılları 
arasında, Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan onarımda, köprü 
döşemesi düzeltilmiş ve her iki yanına 
kesme taşlarla koruma amaçlı parapet 
düzenlenerek taşıt trafiğine kapatılmıştır. 
Köprü gövdesi açıklıkları 19.5 metre 
ile 23.5 metre arasında değişen, çift 
sıra kesme kalker taş ile düzenlenmiş 
7 ana kemer ve açıklıkları 3.00 metre 
ile 9.50 metre olan, tek sıra kesme taş 
ile, 3 adet doğu ucunda, 2 adet batı 
ucunda düzenlenmiş 5 tali kemerden 
oluşmaktadır.

HARMANTEPE KALESİ
Harmantepe Köyü’nün kuzeyinde yer alan 

kale bir tepe üzerinde yer almaktadır. 
Adapazarı’nın 13 kilometre uzaklıkta olup, 

il içerisinde nerdeyse tüm hatlarıyla ve 
savunma sistemleri ile gelebilen ender 
kalelerden biridir. Kale Bizans’ın doğu 

sınırını korumak amacıyla Sakarya Nehri’nin 
batı yakası boyunca birbirini gören ileri 

karakol ve gözetleme kuleleri taşıyan 
savunma yapılarından biridir. Kalenin ana 

giriş kapısı güneyde olup, kalenin farklı 
yönlere bakan değişik ebatlarda beş adet 

yuvarlak kemerli girişleri mevcuttur. Sur 
duvarları yaklaşık olarak daireye yakın 

dikdörtgen planlı olup 17000 metrekareIik 
bir alanı kaplamaktadırlar. Duvarlar arazi 
yapısına bağlı ve kullanılan bölüme göre 

yükseklik en fazla 10 metre, genişliği 4 
metredir. Kuleleri kareye yakın dikdörtgen 

planlı toplam altı kulelidir. Tam olarak 
sağlam gelebilmiş olanlarından tespit 

edilebildiği üzere dış boyutları 440x315 
santimetredir. Harmantepe Kalesi 

mimari yapısı ve taş işçiliği yönünden, 
bölgemizdeki diğer kalelerle benzer 

özellikler taşımaktadır. Duvar işçiliğinde, 
çeşitli boyutlarda kaba dikdörtgen kesimli 

taşlardan kullanılmıştır. Duvar dolguları 
moloz taş ve beyaz renkli oldukça az çakıl 
katkılı ve sert kireç harcının kullanılmasıdır. 
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SAKARYA KÖPRÜSÜ 
(TRABZANLAR KÖPRÜSÜ / 
GÜNE LER K PRÜSÜ)
Sakarya Köprüsü Adapazarı’nın 
kuzeydoğusunda Sakarya Nehri 
üzerinde Köprübaşı Mahallesi’nde yer 
alır. Trabzanlar ve Güneşler köylerine 
olan yakınlığından dolayı bu isimlerle 
de anılır. Günümüzde kullanılan 
köprünün yerinde daha önceleri yer 
alan ve Tavuklar Köprüsü diye bilinen 
ahşap köprü Kurtuluş Savaşı’nda 
çatışmalara sahne olur. Birliklerimiz 
tarafından yakılarak düşmanın köprüyü 
kullanarak nehrin doğusuna geçmesi 
engellenmiştir. Sakarya Köprüsü, anan 
Tavuklar Köprüsü’nün yerine bizzat 
Atatürk’ün emri ile inşa edilmiştir. Reşat 
Hatunoğlu’nun mühendisliğini yapmış 
olduğu Sakarya Köprüsü’nü dönemin 
Nafia Vekili (Bayındırlık ve sk n 
Bakanı) Ali etinkaya tarafından Mayıs 
1937’de hizmete açılmıştır. 108.60 metre 
uzunluğunda, 4.80 metre genişliğindedir. 
Sakarya Köprüsü Browstrink tipinde 
inşa edilmiş olup, her iki yandan her 
biri 35 metre açıklığa sahip üçer büyük 
kemerle taşınmaktadır. arım daire 
formundaki betonarme kemerlerin iç 
kısımları dikey beton hatıllarla takviye 
edilmiş olup üstten ikişer betonarme 
kirişle karşılıklı olarak birbirlerine 
bağlanmıştır. Köprü dört betonarme ayak 
üzerine yerleştirilmiştir. Bunların ikisi 
nehrin ortasında, diğer ikisi köprünün 
uç kısımlarındadır. 1967 yılında stanbul-
Ankara karayolunun şehir dışına alınması 
ile eski önemini yitiren köprü günümüzde 
de kullanılmaktadır.

(Kaynak  Adapazarı Belediyesi)

POYRAZLAR (TEKE) GÖLÜ
Adapazarı’nın kuzeyinde merkeze 10 kilometre mesafede bulunmaktadır. Sakarya 
Karasu yolu Poyrazlar Köyü sapağı veya Karasu Kömürlük Köyü sapağından ulaşılır. 

üzölçümü  60 hektar, sahil uzunluğu 24 kilometredir. Sakarya Irmağı’nın eski 
yatağında meydana gelmiştir  Irmağın fazla suları Kapaklı Boğazı’ndan geçerek bu 
göle boşalmaktadır. Göl derinliği 60 metreye yakındır. alnızca güney kıyıları sığ 
ve sazlıklarla kaplıdır. Poyrazlar Gölü ve çevresi 1993 yılında Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2916 sayılı kararıyla birinci derecede doğal sit 
alanı ilan edilmiştir. Göl kıyısı Orman Müdürlüğü tarafından 38 hektarlık alan B tipi 
mesire yeri statüsünde günü birlik piknik alanı olarak ayrılmıştır. Güney kıyılar sığ ve 
sazlıktır. Gölde tatlı su balıkları mevcuttur, ulusal ve yerel olta balıkçılığı yarışmalarına 
ev sahipliği yapmaktadır. Poyrazlar Gölünün tepeleri de içine alan zorluk derecesi 1 
olan 7 kilometrelik yürüyüş ve çevresini dolaşabileceğiniz bisiklet parkurlarıyla, göl 
bisikleti ile dönüş yolunu sudan yapabileceğiniz aktiviteler imk n vermektedir. Sakarya 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Durgun Su Kano Şampiyonaları  
düzenlenmektedir. 

SAKARYA MÜZESİ (ATATÜRK EVİ)
14-21 Haziran 1922 tarihlerinde 
Ankara’dan Adapazarı’na gelen Atatürk, 
stanbul’dan gelen annesi Zübeyde 
hanım ile buluştuğu ve kaldığı evdir. 
Kültür Varlıkları içerisinde sivil mimari 
örneği olarak tescil edilmiştir. Konut 
Kültür Bakanlığınca kamulaştırılması 
yapılarak 1986 yılında dışı aslına uygun içi 

müze haline dönüştürülmüştür. apılan 
restorasyon ile iç mimarisi tamamen 
değişse de cephelerde bazı orijinal 
özellikler görülmektedir. 
Müzenin bahçesinde, Sakarya li 
sınırları içinde bulunan Roma ve Bizans 
dönemlerine ait mimari parçalar, mezar 
taşları, sunaklar, yazıtlı taşlar, ostotek, 
pişmiş toprak erzak küpü ve sütün 
kaideleri sergilenmektedir. Müzenin sergi 
salonunda tarih öncesi çağlar ile Roma ve 
Bizans Dönemine ait bir grup arkeolojik 
eser ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine 
ait etnografik eserler sergilenmektedir. 
Arkeolojik eserler arasında yassı el 
baltaları, pişmiş toprak kaplar, koku ve 
gözyaşı şişeleri, cam ve madeni eserler 
yer almaktadır. Etnografik eserler 
arasında Atatürk’ün kullandığı eşyalar 
ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 
ateşli ve kesici silahlar, mühürler, bakır 
kaplar ve el işlemeleri teşhir edilmektedir. 
Sikke vitrininde, Hellenistik, Klasik, 
Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerine 
ait sikkeler bulunmaktadır. Sakarya 
müzesinde eser çeşidi ve sayısı olarak  
Arkeoloji 232, Etnografik 188, Sikke 1506, 
Mühür ve mühür baskısı 19, El yazması 
4 olmak üzere toplam 1949 parça eser 
bulunmaktadır. 
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AK AR A MU A I
Sakarya mutfağı  bölgede yaşayan farklı halklar nedeniyle oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.

ISLAMA KÖFTE
Adapazarı’nın yöresel lezzetlerinden biri 
olan ıslama köfte, dilimlenmiş ekmekler 
biberli ve yağlı et suyuna batırılır ve 
köftelerle birlikte ızgaralanır.

PEKMEZLİ AYVA TATLISI
Sakarya’da yetişen meyvelerden biri 
olan ayva, haliyle birçok yemekte de 
başrolde. Klasi ayva tatlısından farkı 
Sakarya bölgesinde bu tatlının pekmez ile 
yapılıyor olması

PIRASALI BÖREK
Kulağa değişik geliyor evet, bildiğiniz 
börekleri unutun. çinde yoğurt da 
barındıran bir Sakarya lezzeti var 
karşınızda.

KÖPÜK 
HELVASI
Çöğen kökü, 
yumurta, şeker 
ve glikozla 
yapılıp içine 
tahin katılarak 
yenen bu helva 
en çok Taraklı 
bölgesinde 
tüketiliyor.

KABAK TATLISI (LOKUMU)
Kabağı tencereye aldıktan sonra üzerine 
toz şeker, çubuk tarçın, karabiber, karanfili 
ekleniyor. 1 fincan su ilave edilerek, ocakta 
yumuşayıncaya kadar pişiriliyor. 1 küçük 
fincan kadar suyu süzülüp bir köşeye 
ayrılıyor. Kabak çatalla tek tek ezilerek 
püre haline getiriliyor. 
Kedidili de robotta çekilerek un haline 
getiriliyor ve köşeye ayrılan kabağın 
suyuyla birlikte, püre kabağa katılarak 
karıştırılıyor. 
Hindistan cevizi yayılan tepsiye püre 
kabağı dökülüyor ve tepsiye yayılıyor.
Krem şantiyi soğuk sütle çırpılarak 
kabağın üzerine döşeniyor. Tepsi buzluğa 
atılıp birkaç saat bekletiliyor. Sonra kırık 
cevizlerle karıştırılıp rulo yapılarak tekrar 
buzluğa atılıyor.

BULGUR ORBASI
Doyurucu ama kilo da aldırmayan 
çorbalardan biri olan bulgur 
çorbası, adından da anlaşılacağı 
gibi bulgurdan yapılıyor. Bir 
tencerede yağ ile un kavruluyor. Un 
pembeleşinceye kadar kavrulduktan 
sonra salçayı ve soğuk su ilave 
edilerek karıştırılıyor. Ayrı bir 
tencerede sıvı yağda soğan ve 
sarımsak iyice kavruluyor. Kavrulan 
soğanlara bulgur ilave edilerek iyice 
karıştırılıyor. Biraz kavurduktan 
sonra unlu salçalı suyu ilave ederek 
yeniden karıştırılıyor. orba kıvama 
gelince ocaktan alınarak üzerine 
eritilen tereyağı, pul biber ve nane 
serpiliyor.
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C A K  E  U B A  A I N A K İ  E K İ N L İ K L E R

EMLAK 
KONUT

LEVENT YÜKSEL 
KONSERİ
Pop müziğin eskimeyen 
yüzlerinden Levent üksel 
Bursa’da sevenleriyle buluşuyor. 

nlü sanatçı eski-yeni sevilen 
parçalarını seslendirecek.
20 Ocak 2018/Bursa

EKMEK YAPIMI AT LYESİ
talyan Ekmek Sanatı 2’ workshop’u 

Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşiyor. 
Bu atölyede gerçek talyan ekmek yapımı 
tüm aşamalarıyla öğretiliyor. Programlar 
en az 8 kişinin katılımı ile gerçekleşiyor. 
17 yaşından küçükler etkinliğe 
alınmamaktadır.
17 Ocak 2018/
İ a b  Ea a  M a  A e

DAHİ İSTANBUL DA
Dünyanın en büyük ve en kapsamlı Leonardo Da Vinci sergisi Leonardo Da Vinci Expo  
Dahi stanbul’da’, 14 Aralık’ta UNI  stanbul’daki UNI  Müze’de açıldı. Sergiyi ziyaret 
edenler ayrıca Leonardo Da Vinci balmumu figürünü görebilecek ve 3 boyutlu sanal 
gerçeklik gözlükleriyle lying Machine’i deneyimleyebilecekler.
Leonardo Da Vinci’ye adanmış en önemli sergi olarak tasarlanan uluslararası bu 
sergi, prömiyerini yaptığı Brugge’ün ardından dünya turuna ilk olarak stanbul’da 
başladı. Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan 100 replikasıyla 
birlikte  el yazması, tablo ve çizimlerin de replikalarının dahil olduğu 200’e yakın eseri 
sanatseverlerle buluşturacak olan Leonardo Da Vinci Expo  Dahi stanbul’da’ sergisi, 7 
Nisan 2018’e kadar ziyaret edilebilecek.
1  Ara  01 0  N a  018/İ a b  U  Ga er

39 BASAMAK
1935 Ağustos’u, Richard Hannay (Engin 
Hepileri), can sıkıntısını dağıtmak üzere 
bir tiyatro oyununa gitmeye karar verir. 
Hannay, o gece tiyatroda gizemli güzel 
Annabella ile (Demet Evgar) tanışır 
ve kendini Londra’dan skoçya’ya 
uzanan komik, hareketli, çılgın bir 
casusluk serüveninin ortasında bulur. 
Bu serüvende ise onlara pek çok rolle 
karşımıza çıkan soytarılar (Okan alabık 
ve Bülent Şakrak) eşlik eder. Sergilendiği 
her ülkede seyircinin yoğun ilgisiyle 
karşılaşan 39 Basamak, 9 sene boyunca 
aralıksız olarak sahnelendiği est End’in 
ise en uzun süren yapımlarından biridir.

0 O a  Mar  018/İ a b
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ri  ari i a ir i

ari  ak
 1 8 Atatürk  emlik’te ipek fabrikasını açtı.
 1 58 Avrupa Topluluğu kuruldu. 
 1 7  ABD ve Vietnam ateşkes anlaşması 

imzaladı.
 1 75 Türkiye adyoları T T1  T T2 ve T T  

olarak  yayın yapmaya başladı.
 1 88 mlak Bankası kuruldu. 

Bildi iniz üzere Osmanlı 
döneminde çar ılar 

alkın en önemli sosyal 
alanlarından biriydi. Hem 

ticaretin em de kültürel pek çok 
eyin beslendi i meskenlerdi çar ılar. 
okaklara yayılan çar ılar kadar üstü 

kapalı çar ılar da dönemin revaçta 
ticaret merkezleri arasındaydı. ısır 

ar ısı’nın oldu u bölge yani irkeci
minönü attı Bizans döneminde 

de ticaretin kalbinin attı ı yerlerden 
biriydi  çünkü denizle ba lantısı olan 
bir bölgeydi burası. ine o dönemde 

ısır ar ısı’nın oldu u yerde akron 
nvalos diye bir pazar bulunmaktaydı. 
ısır ar ısı  yılında . urad’ın 

e i a ye ultan’ın emriyle eni 
amii’nin bir parçası olarak in a 

edilmeye ba lamı .  yılında 
tamamlanan eni amii ülliyesi’nin 
bir bölümü olan ısır ar ısı’nda 
yapılacak ticaret pek çok ayrata gelir 
sa lasın diye dü ünülmü . . üzyılda 

eni ar ı ya da alide ar ısı olarak 
da anılan ısır ar ısı genellikle 

ısır’dan it al edilen ba arat ve 

e yalardan dolayı bu adı almı tır. O 
zamana a itlik etmi  bazı tari çiler  

ısır ar ısı’ndan geçmenin bile 
insanı sersemletmeye yetece ini 
yazmı . ar ı ilk yapıldı ı dönemde 
pamukçulara ve ba aratçılara ta sis 
edilmi ti. snafın yerle imi de 
çar ının kapılarına göre yapılmı tı. 

ar ının uzun bölümünde  uzun 
bölümünde ise  adet dükkan yer 
alıyor. Pek tabii stanbul’un tari ine 
bakınca yangınlardan söz etmemek 
imkansız. ar ı da bu felaketlerden 
nasibini almı .  yılındaki 
yangını az asarla atlatan yapı  

 yılındaki yangında neredeyse 
ortadan kalkmı tır. ari  boyunca 

eni amii ve ısır ar ısı birbirine 
ba lıydı  bu ba   yılında eni 

amii avlusundan geçen yolla 
kopmu  bir kom ulu a dönü mü tür. 

ar ı  yılları arasında 
kapsamlı bir restorasyondan geçmi  
ve günümüzdeki alini almı tır. 
Bugün ala keskin ba arat kokusu 
ve iir gibi mimarisiyle stanbulluları 
sersemletmeye devam etmekte. 

minönü atta stanbul’un ba arat kokan labirenti desek abartmı  olur muyuz  Aslında 
az ey söylemi  oluruz güzeller güzeli ısır ar ısı için. Hepimizin mutlaka oraya yolu 
dü er  em keskin kokusu em de zengin tari iyle insanı yatı tıran bir etkiye sa iptir. 

DANTEL GİBİ MİMARİ
ukarıda da bahsettiğimiz gibi Mısır 
arşısı mimari planıyla da ilginç 

bir yer olarak anılabilir. Toplamda 
altı kapısı vardır, çarşının uzun ve 
kısa bölümünün bulunduğu yere 
dua meydanı denmekteydi. Bu 
arada üst kattaki bölmeler Osmanlı 
döneminde küçük mahkemeler 
olarak kullanılmış, halk ve esnaf 
sorunlarını burada giderirmiş. 
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Önemli Günler

Sivil Savunma Günü 
ve De re  Haftası

itilmi  bilinçli bireylerin 
olu turdu u bir toplumda  
yerinde zamanında ve 
do ru yöntemlerle yapılan 
müda aleler  kaza ve do al 
felaketler sonrasında 
ya anacak olumsuzlukları 
azaltmaktadır.

T
opraklarımızın 
yüzde ’si deprem 
ku a ında bulunuyor  
nüfusumuzun yüzde 

’i ise deprem 
ku a ında ya ıyor. Her yıl  

ubat ivil avunma ünü ve mart 
ayının ilk aftası deprem bilincinin 
olu turulması ve depremlere kar ı 

azırlıklı olunması amacıyla ‘ eprem 

Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu 
kapsamda önlem alma kültürünün 
geli tirilmesi ile afet azırlıklarının 
modern teknolojiden  ileti im 
sistemlerinden faydalanarak devletin 
ve bireylerden ba layarak toplumun 
tüm kesimlerinin duyarlılı ı  ve 
katkılarının yanı sıra  kurumlar 
arası e güdümle yürütülmesi 
amaçlanmaktadır.

Dünya Kanser Günü 
ünya anser ünü er yıl  ubat günü 

farkındalık olu turmak adına  luslararası anser 
ava  rgütü önderli inde üyeler  ortaklar ve tüm 

dünya güç birli i yaparak küresel kanser salgınına 
kar ı seslerini duyurmaktadır.

anser ünü’nde kanser konusunda 
farkındalık olu turup  e itim vererek önlenebilir 
milyonlarca ölümün önüne geçilmesi 

ede enmektedir. Ayrıca ükümetleri ve bireyler 
kansere için arekete geçmeye davet etmektedir.
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Haber K İ İ

yın dikkat 
çeken fuarları
Birçok sektöre can suyu katan fuarlar  

 yılına ızlı bir giri  yaptı.

REW İSTANBUL FUARI
Avrasya’nın çevre teknolojileri fuarı 
Uluslararası RE  stanbul, 15-17 Şubat 
2018 tarihlerinde 14. kez T.C. evre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile 
düzenleniyor. Uluslararası Geri Dönüşüm 

evre Teknolojileri ve Atık önetimi uarı, 
Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve eşil Enerji’ 
başlıkları altında en yeni ürün, teknoloji, 
makine, malzeme ve ekipmanlara ev 
sahipliği yapan fuar süresince, içeriği 
Bakanlık tarafından belirlenen bir dizi 
oturum ve panel gerçekleştirilecek. O 

uarcılık tarafından 14. Kez organize 
edilen RE  stanbul, başta belediye 
yönetimleri olmak üzere tüm KOB ’lerin 
ve her ölçekteki sanayi kuruluşlarının 
ihtiyaç duyduğu tüm geri dönüşüm, 
geri kazanım, atık yönetimi ve çevre 
teknolojileri çözümlerini çatısı altında 
sunacak.
1 1  ba  018/TÜYAP İ a b

AVRASYA BOAT SHOW 018
Denizcilik alanında karada yapılan dünyanın en büyük 2. tekne ve yat fuarı olan 
CNR Avrasya Boat Show 13. kez 10-18 Şubat 2018 tarihleri arasında, CNR Expo 

eşilköy’de binlerce deniz severi buluşturuyor. Her zamanki gibi kendi yeri ve tarihinde 
gerçekleştirilecek olan CNR Avrasya Boat Show, dünya denizcilik sektörü tarafından da 
yakından takip ediliyor. Onüç yıldır kesintisiz düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 
ciddi alıcıları ağırlayacak olan CNR Avrasya Boat Show’un 85 bin metrekarelik fuar 
alanında, 400’den fazla tekne, süper yat, mega yat ve yelkenli markasının yanı sıra 
amatör denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanlar da görücüye çıkarılacak.
10 18 ba  018/CNR E  F ar Mer e İ a b

EMITT 018
Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat uarı EMITT, 
her yıl 46.000’den fazla sektör 
profesyonelini ve de dünyanın 
dört bir yanındaki tatil yerlerinin 
ve seyahat şirketlerinin sunduğu 
yeni seyahat fırsatlarını yakalamak 
isteyen turisti ağırlıyor. lk günü 
yalnızca turizm profesyonellerine 
açık olan fuar, diğer günler ise tüm 
ziyaretçilere açıktır. uar bu yıl 22. 
kez gerçekleştirilecek.

8 O a  018/ TÜYAP İ a b
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Dekorasyon

Kır ızının ener isi evlere girdi

Kişiye özel tasarı lar

uvars yüzey üreticisi osentino  ilestone’un banyolarda du  teknesi ve lavabolar  mutfaklarda 
tezga  ve evyelerde kullandı ı kırmızı rengi osso onza ile evlere dinamizm katıyor.

nsanlık tari inden da a eski bir ömre sa ip a ap dekorasyon 
ve tasarım ürünleri  dekorasyon trendlerinde yer alıyor.

K uvars ta  markası 
ilestone’un kırmızı 
osso onza rengi  

mutfaklara  evyelere  
banyolardaki du  teknelerine ve 
lavabolara dinamizm ve canlılık 
sa lıyor. ünyada tek parça olarak 

Pratik ve orijinal e ya 
fırsatını sunan  

ood  geni  ürün gamı 
ile e ya seçeneklerine 

sa ip. ürkiye’de ilk kez do al 
ladin a acından eskitme a ap 
teknolojisini kullanan   do allı ı 
ve ergonomikli iyle ra at ve sa lıklı 
kullanım alanları sunuyor.

Bütün zamanların vazgeçilmezi 
masif masalar  güne in göz kırptı ı 
nadir zamanlarda arkada  ve kitap 
so betlerinde e lik ederken  kestane 

üretilen ilk ve tek kuvars evye olan 
ilestone ntegrity evyelerin kırmızı 

rengi osso onza  estetik ve kolay 
kullanımıyla ilestone’un tüm üstün 
özelliklerini ta ıyor. osso onza 
renginde üretilen du  tekneleri ve 
lavabolar ise banyolara alı ılmı ın 

dı ında enerjik bir atmosfer 
sunuyor. osso onza  çizilmelere 
ve darbelere kar ı dayanıklı  kolay 
temizlenebilir  leke tutmayan ijyenik 
yüzeyi ve göz kama tırıcı tasarımıyla 

em mutfaklarda em de banyolarda 
kırmızının iddiasını ta ıyor.  

a acından üretilmi  dresuarlar 
insan ru unu dinlendiren mek n 
kombinasyonlarında tamamlayıcı 
oluyor. A ap yemek servis takımları 
do allı ı sofranıza ta ırken  eskitme 
a ap avizeler ortamınıza a enk 
katıyor. ç mek n tasarım ürünleri  
a ap mumluk ve aynalar  çerçeve  
se pa  berjer gibi özel tasarımlar 
retro ava yaratabildi i gibi çe itli 
kombinasyonlarla modern çizgiyle 
birle tirilebiliyor.

utubet emici özelli i ile bir 
nevi nem düzenleyici olan a ap  
ekonomikli i  yüksek ısı yalıtımı  
uzun ömürlü çevre dostu olması ile 
terci  nedeni.  ood  görsel 
ilgiyi üzerine çeken a ap  eskitme 
teknolojisi ile armanlanarak 
tasarımlara yeni bir soluk getiriyor. 
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elevizyon key ne 
eşlik eden köşe takı ları 

eni yıl indiri leri deva  ediyor

eni bir yıl  yeni bir ba langıç 
felsefesiyle tasarımlarına imza 
atan der obilya  laros ö e 

akımı ile kırmızının ne esi evlere 
ta ıyor.

Bebek  çocuk ve genç odası kategorisindeki 
tematik ürünleriyle ailelerin ve çocukların terci i  

ilek’te indirim rüzgarı ba ladı.

K laros ö e akımı  minimal 
formuyla küçük alanda büyük 
bir konfor sa larken  yatak 
olma özelli iyle de i levsel 

çözümler sunuyor. arif ve modern bir 
tasarım olan laros  keskin atlarına 
ra men kırmızının dinamik enerjisiyle bu 
keskinli i yumu atmayı ba arıyor. enkli 
kırlentlerin de bu areketlili in bir parçası 
oldu u dizaynda öne çıkan di er bir özellik 
ise a abın sıcak dokusu  odern tarzın 
tutkunlarının için tasarlanan laros ö e 

akımı  sade gibi görünse de iddialı bir tavr 
sergiliyor. a at yapısıyla kimi zaman bir 

 key ne  kimi zaman da sıcak bir so bete 
konuk olan laros  ıklı ının yanı sıra 
ra atlı ından da ödün vermiyor.

Birçok ürün grubunu yüzde 
’ye varan indirim fırsatıyla 

taçlandıran ilek  Ocak ayı 
boyunca sürecek kampanyasıyla  

çocuklarının sa lı ını ve konforunu er 
eyin önünde tutan ebeveynlerin yüzünü 

güldürmeye tüm ızıyla devam ediyor.
ilek  genç odası takımlarından bebek 

odalarına  araba yataklardan tamamlayıcı 
ürünlere kadar  çocukların ve bebeklerin 
odalarında i tiyaç duyulan birçok ürünü 
bu özel kampanyayla kullanıcılarının 
be enisine sunuyor. Ayrıca ilek  
kampanya kapsamında araba yatakları 

 ’den  bebek karyolalarını  
’den  büyüyen bebek karyolalarını ise 
 ’den ba layan yılın en iyi yatlarıyla 

tüketicileriyle bulu turuyor.
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0  dekorasyon 
trendleri için i uçları
Bu yıl mobilya dekorasyonunda geleneksel  modern ve 
do allı ın bir arada sentezlendi i tasarımlar ön planda olacak.

Günümüzün dekorasyon 
anlayı ı tasarım 
kavramının ayatımıza 
girmesiyle birlikte 

farklı bir boyut kazandı. obilya 
dekorasyonunda kullanılan farklı 
renk kombinleri  dokulu kuma lar 
ve ilginç detaylara sa ip aksesuarlar 
ya am alanlarını göz alıcı mekanlara 
dönü türüyor. Otel  A  astane  
restoran  o  s  cafe ve ma azalar için 

areketli ve sabit mobilyalara ayat 
veren Hotelya  ’in dekorasyon 
trendlerini açıkladı. 

2018’İN RENGİ YEŞİL
e il  ’in en vazgeçilmez 

rengi olarak kar ımıza çıkacak. 
e ilin yanı sıra favori olan di er 

renkler çivit mavisi  limon sarısı ve 
menek e moru. e il  aynı zamanda 
do aya dönü ün bir temsili olarak 
mekanların genel dekorasyonunda 
da sıkça görülecek. ekorasyonda 

ye ilin nasıl kullanıldı ını  
siya  beyaz ve asırlarla nasıl 
kombinlendi ine çokça a it 
olaca ız. Aksesuarlarda ise özellikle 
vazolarda ye ilin armanlandı ı 
büyük dal yapraklar  yaprak desenli 
yastıklar  çerçeveler  tabaklar bu 
desenlerle dolu olacak. 

TREND KUMAŞ: KADİFE
adifenin yumu ak ve parlak 

etkisi sıcak  ra at issini verirken 
görsel olarak da tari ler boyunca 
i ti amın simgesi olmu tur. 
Perdelerde ve dö emeliklerde 
kullanmaya alı kınız ancak  kadife 
giydirilmi  duvarlar  gece elbisesini 
ta ıyan bir manken gibi uzun 
sofraları yerlere kadar kaplayan ık 
masa örtüleri davetlerdeki terci ler 
arasına girecek. 

BAKIR VE PİRİNÇ BU YILIN 
FAVORİSİ

imi zaman ayrıntılardaki küçük 
de i iklikler mekanlarda büyük 
farklılıklar yaratabiliyor. zellikle 
do adan il am alan tasarımların 
ço unlukta oldu u mekanlarda a  f 
bir parıltıya imza atmak isteyenler 
için pirinç ve bakır detaylar ’in 
favorileri arasında. o  stik ve 

modern tarzı bir arada yansıtmak 
isteyenler için pirinç kaplı e yalar 
e ir ı ıklarına atıfta bulunuyor. 
adife kuma  kaplı koltuklara ise 

bakır renkli detaylar göz alıcı ekilde 
e lik ediyor.

MOBİLYALARDA DOĞALLIK 
ÖN PLANDA 

o al ve cilasız mobilyalar  
am boyasız lakeden uzak a ap 

aksesuarlar  do al alleri ile 
dekorasyonda yerini alıyor. zellikle 
da a sıcak ev ortamları için çakıl 
ta ları  alat ipler  demir borularla 
kombinli birçok mobilya aksesuarı 
görece iz. zellikle country stili 
evlerde do allık ambiyansı için 
mobilya aksesuarlarında kütükler 
terci  edilecek.  

trendleri için i uçları
do allı ın bir arada sentezlendi i tasarımlar ön planda olacak.

restoran  o  s  cafe ve ma azalar için 

menek e moru. e il  aynı zamanda 

ço unlukta oldu u mekanlarda a  f 
bir parıltıya imza atmak isteyenler 
için pirinç ve bakır detaylar ’in 
favorileri arasında. o  stik ve 

mobilya aksesuarlarında kütükler 
terci  edilecek.  

do allı ın bir arada sentezlendi i tasarımlar ön planda olacak.

Günümüzün dekorasyon Günümüzün dekorasyon G

ye ilin nasıl kullanıldı ını  

vazolarda ye ilin armanlandı ı 
büyük dal yapraklar  yaprak desenli 
yastıklar  çerçeveler  tabaklar bu 
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Küçük banyolara 
ratik dekorasyon 

çözü leri
Banyonuz küçük ve eşyalarınız banyodan taşıyor mu  Bunun 
için çok pratik bir önerimiz var. Küvetiniz varsa bir küvet dolabı 
tam size göre. Banyo eşyalarını dolabın açılıp kapanır kollarına 
koyarak muhafaza edebilirsiniz.

yna 
ayna 
söyle 
bana
Ayna sevenlerdenseniz 
bu moda tam size 
göre  Kapılardan  tv 
ünitelerine  mutfak 
dolaplarına kadar her yer 
ayna oldu. Siz de evinizin 
istediğiniz bölümlerini 
ayna ile kaplatabilirsiniz.

iten 
tuvalet 

ka ıtlarına 
çözü

Tuvalet kağıdı ağacı  tuvalet 
kağıtları bitince yaşanan 

sorunlara bir çözüm sunuyor. Bir 
çok tuvalet kağıdını aynı aynda 
elinizin altında bulundurmanızı 

sağlıyor.

şık saçan evler
Led ışık kabloları ile evinizin istediğiniz bir bölümünü ışıklandırabilirsiniz. ster duvara bir 
yazı yazabilir ister aynanınızı ışıklarla süsleyebilirsiniz

lanlardan 
tasarruf edin
Delikli panoya astığınız renkli kavanozlar ya da plastik saksılar  
hem çalışma odanızdaki kalemleriniz hem de mutfak araç 
gereçlerinizi toplamak için alternative çözümler sunuyor.

Pratik dekorasyon önerileri
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Çocuk İ K L İ

Ergenlik krizlerinin 
çözümü ebeveynlerde

er sizin evde de nasıl ba a çıkaca ınızı bilemedi iniz ergenlik 
fırtınası esiyorsa  bu önerilere kulak kesilin

G
ünümüzde ergenlik 
dönemi sancıları 
çok da a karma ık 
ve zorlu ya anıyor. 
Bu durum gençlerde 

ba  a rısından öfke patlamalarına 
atta inti ar gibi istenmeyen 

sonuçlara varabiliyor. Oysa 
ergenlerde ortaya çıkan stresin 
azaltılabilmesinde ebeveynlere çok 
önemli görevler dü üyor. ençlere 
kazandırılacak sa lıklı ya am biçimi 
ve do ru ileti imle a ırı stresin 
yönetilebilece ini vurgulayan 
Acıbadem Altunizade Hastanesi 

ocuk ve Adolesan a lı ı erkezi  
ocuk a lı ı ve Hastalıkları 
zmanı Prof. r. üjgan 

Alika ifo lu   ya  arasını 
kapsayan ergenlik ça ında gençler 

ziksel  cinsel  psikososyal alanlarda 
pek çok geli im ve de i im ya ıyor. 

onuçta da bunların etkisiyle ortaya 
çıkan stresle ba  etmek zorunda 
kalıyorlar. rgenler bu dönemde 
bedenlerinde olu an ızlı de i ime 
uyum sa lamak  ebeveynleri ile 
ili kilerini yeniden ekillendirerek 
ba ımsız bir birey olmak  akademik 
gereklilikleri yerine getirip kendileri 

için bir meslek seçmek  akranları ve 
di er bireylerle etkile ime geçerek 
bulundukları sosyal ortamlara uygun 
sosyal rolleri edinmek  kısacası 
kendilerine özgü bir de erler sistemi 
olu turarak ‘Ben kimim ’ sorusuna 
yanıt bulma çabası içine giriyor. Bu 
süreçlerin er biri ergen için ayrı bir 
stres kayna ı olabiliyor  diyor.

BAŞ AĞRISINDAN 
DEPRESYONA BİRÇOK 
SORUN GÖRÜLÜYOR

encin stresle uygun ba  etme 
becerileri geli tirmesinin gerek 
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1
NL Y Y L
E İN

ocuğunuza sorun çözmeyi yani sorunu 
tanımlamayı  çözüm için uygun seçenekleri 
gözden geçirmeyi  yardım alabileceği kişileri ya da 
şeyleri saptamayı öğretin. Kendi çözüm yollarını 
bulmasına olanak verin ve en sonunda sonucu 
birlikte değerlendirin.

ENLİ E K Lİ ELİ YK Y
Y NLEN İ İN

nun uyku düzeni oluşturmasına yardım 
edin. ünkü yapılan bilimsel çalışmalar  yeterli ve 
kaliteli uykunun hem ziksel  hem zihinsel hem 
de ruhsal açıdan sağlığa olumlu etkilerini açıkça 
ortaya koyuyor.

L KL E LEN E İNİ L Y N
üne iyi bir kahvaltıyla başlamak ve sağlıklı 

beslenme davranışı kazanmak önem taşıyor. 
ocuğunuzun beslenme düzeninde B grubu 

vitaminleri tahıllar  bezelye  kuru kayısı gibi  C 
vitamini yeşil yapraklı  turuncu ve kırmızı sebze-
meyveler  triptofan tavuk  balık  et  seratonin 
metabolizmasında rol oynayan demir kırmızı 
et  brokoli  domates gibi  ve magnezyumdan 
muz  avokado  kereviz gibi  zengin olmasına  

yeterli D vitamini almasına özen gösterin. ekerli  
gazlı içecekler ile fast-food gibi gıdalardan uzak 
durmasını sağlayın.

İ E İN E İ İ İN E İK E İN
ocuğunuzun bir hobi edinmesini  

yapmaktan zevk aldığı etkinliklere zaman 

ayırmasına ve katılmasına yardımcı olun. rgenler 
akranlarıyla gruplar halinde yaptıkları spor  müzik  
sanat ve sosyal etkinliklerden çok hoşlanıyor 
ve keyif alıyor. Bu etkinlikler bir yandan onların 
sağlıklı gelişimlerini desteklerken  diğer yandan 
da bir şey üretme ya da bir amaca odaklanma 
duygusunu yaşamaları ile özdenetimlerinin 
gelişmesine yardımcı oluyor. Böylece stres 
seviyesinde azalma sağlanıyor.

L İL İLEN E İNİ L Y N
kran karşısında geçirdiği süreyi telefon  

tablet  oyun konsolu ve TV dahil  karşılıklı 
anlaşarak günlük iki saatin altına indirmesi  
hareketsizlikten kaçınması ve sporla ilgilenmesi 
konusunda çocuğunuzu teşvik edin. Fiziksel  
özellikle de bireyin zevkle katıldığı bir etkinlik 
endor n hormonunun salınımını artırarak  
stresle baş etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca bedenin 
dayanıklılığını artırarak  zor işlerin yapılmasını 
kolaylaştırıyor ve kişinin özgüvenini olumlu yönde 
etkiliyor.

E İNİ N N YE İNE Y Y N
Anne-babalar  zaman zaman çocuklarının 
yerine okul ödevlerini yapabiliyor. ysa bu 

durum çocuğun kendini yetersiz hissetmesine 
yol açabiliyor. nun aslında ders çalışma saatleri 
ve ortamın düzenlenmesine ihtiyaç duyduğunu 
olduğunu unutmayın. Tek başına ders çalışmasını 
teşvik edin ancak gerektiği hallerde yardıma 
da hazır olun. Böylece güven ve dayanışma 
duygularının gelişmesine destek olarak  akademik 
yaşantısında karşılaşacağı stresin etkilerini 
azaltmaya yardım edin.

N İNLEYİN
rgenlik çağında ebeveynden akranlara 

yönelim olsa da ailenin sağladığı sosyal 
destek hem ergenin sağlıklı gelişmesi hem de 
stresli hayatıyla baş edebilmesi açısından önem 
taşıyor. nu eleştirmeden  yargılamadan duygu 
ve düşüncelerini paylaşmasına izin verin. Bir 
sorunu olduğunda paylaşım tercihini ona bırakın  
bu konuda onu zorlamayın. üven ve dayanışma 
duygusunun yaşandığı aile içinde yetişen 
kişinin  dış dünyanın vermiş olduğu sıkıntı ve 
kaygılarından kendini koruyabileceğini unutmayın.

E Kİ L N L N
nunla ilgili olumsuz duygulara odaklanmak 

yerine  sonuca yönelik cesaretlendirici 
konuşmalar yapın. Strese neden olabilecek 
bir duruma girmeden önce çocuğunuzu buna 
hazırlayın. rneğin  sınav öncesi daha önce başarılı 
olduğu sınavları anımsatın. Başarılarını düşünerek  
motive olmasını sağlayın.

Prof. r. üjgan Alika ifo lu  ergenlik döneminde ortaya çıkan stres sorunlarının 
kontrol altına alınmasında ailelere önemli görevler dü tü ünü belirterek  çocuklarına 
stresle etkin ba  etme becerisini nasıl kazandırabileceklerini öyle sıralıyor

ergenlik gerekse yeti kinlik 
döneminde ona büyük yararlar 
sa layaca ını  kontrol edebildi i 
takdirde stres sayesinde em 

ziksel em de psikolojik 
kazanımlar ya ayaca ını belirten 
Prof. r. üjgan Alika ifo lu  
stresi yönetme becerisi 
edinememi  ergende ise uzun 
süreli stresin pek çok ziksel  
duygusal ve davranı sal soruna 

yol açabildi inin altını çiziyor. 
Ba  karın ve sırt a rısından öfke 
patlamalarına  a ırı kaygıdan uyku 
bozukluklarına  iddet e iliminden 
depresyona atta inti ar e ilimine 
kadar pek çok ciddi sorun ortaya 
çıkabilece ine dikkat çeken 
Prof. r. üjgan Alika ifo lu  
bu noktada ailelere çok önemli 
görevler dü tü ünü belirterek  u 
bilgileri veriyor  rgenin stresle 

ba  etme becerilerinin enüz 
tam olarak geli memi  oldu unu  
etkin ba  etme becerilerini 
geli tirebilmek için anne babasının 
deneyimlerine ve deste ine 
gereksinimi oldu unu unutmamak 
gerekiyor. te yandan er çocu un 
özerk oldu unu  bazı alanlarda 
ba arılı olabilece ini kabul etmek 
ve arkada ları ile kıyaslamamak da 
önem ta ıyor.



Spor

a ık ı ir i  
i i  r i  a a ı

aslarınızla birlikte beyninizi geli tiren yenilikçi bir antrenman metodu
zun yıllar itness ve Pilates 

e itmenli i yapmı  birisi olarak 
mesle imi beyin geli imine 
uyarlamak istedim ve yalnız 
olmadı ımı  dünyada benzer 
uygulamaların da bulundu unu 
görmek beni memnun etti. 

itBeyin egzersizleri içerisinde 
spor salonlarında rastladı ınız 
türden koordinasyon areketleri 
mevcut. oklu görevleri yerine 
getirme  aynı anda birden fazla 
kası kontrol etmek  baskı altında 

ızlı karar vermek yaptı ımız 
antrenmanlardan sadece bir kaçı. 
Bu egzersizlerin amacı   ziksel 
aktivite ve algı kombinasyonu yolu 
ile beyin performansını arttırmaktır. 

on derece e lenceli ve mükemmel 
areketlerden ba sediyorum.

onuyu da a iyi anlayabilmeniz 
için öyle bir örnek vereyim. ürekli 
sa  elinizle yazıyorsanız imdi sol 
elinizle yazmaya çalı ın  di lerinizi 
di er elinizle fırçalayın eklinde 
önerileri bu alanda görmeniz 
mümkün. Hatta son zamanlarda 
nörobik egzersizler adı altında 
günlük ayatımıza da il olan 
pek çok uygulama gördük. te 
beynimizin yeni bilgi ve beceriler 
kar ısında da a etkin çalı abilmesi 
için bu egzersiz sistemi altında 
parmaklarımızı  kaslarımızı  
çe itli spor aletlerini 
kullanıyor olaca ız. 

zetle beyin 
aktivitemizi 
artıran karma ık 
egzersizler 
deneyece iz. 

Bu egzersizler 
ile çalı an çe itli 
meslek grupları 
da bulunmaktadır  

S
por yapmayı 
forma girmek 
yada kaslarımızı 
güçlendirmek eklinde 
ele alırız. por 
salonuna gider ya da 

kendi imkanlarımızla antrenman 
yaparız. ürümeyi  ko mayı  bir 
takım a ırlıklar kaldırmayı  egzersiz 
yapmayı vücudumuzu geli tirmek 
için yeterli görürüz. por yaptıkça  
beslenmemize dikkat ettikçe forma 
girer  vücudumuzdaki sıkıla mayı fark 
ederiz. Bıraktı ımızda ise bu formun 
yava  yava  kayboldu unu üzülerek 
görürüz çünkü vücudumuzun altın 
kuralı devreye girmi tir  ‘ ullan ya da 

aybet’ 
Bir spor e itmeni olarak bugüne 

kadar en çok ya adı ım süreci sizlere 
özetlemek istedim. abii konumuz 
aslında kilo yönetimi de il  mlak 

onut dergisi okuyucuları için çok 
önemli bir konuyu ele alıyor olaca ız  
‘beynimizin geli mesi için spor 
yapmak’ ve o mu te em potansiyeli 
korumak  artırmak...

Biz farkında olmasak da bizimle 
beraber ekillenen bir organdır 
beynimiz ve ‘ ullan ya da aybet’ 
kuralı onun için de geçerlidir tıpkı bir 
kas gibi. Bu yüzden beynimizi sürekli 
yeni bilgi ve becerilerle desteklememiz 
gerekir. 

RUTİN EN BÜYÜK 
DÜŞMANIMIZ HER 
GÜN AYNI YOLDAN 

GEÇEREK AYNI İŞ 
YERİNE GİTMEK VE 

BENZER İŞLERİ TEKRAR 
ETMEK SİZE BİR ŞEY 

KAZANDIRMAYACAKTIR.

BEYİN KAPASİTESİ KULLANIMI
Günümüzde çoğu insan sürekli 
benzer işleri tekrar ederek ve aynı 
rutinleri yaparak beynin muazzam 
kapasitesini kullanamamaktadır. 
Ayrıca öğrendiklerini ve bilgisini 
hazmedip şekillendirmesi gerekirken, 
bu bilgileri olduğu gibi hatırlamakla 
övünmektedir. Sonuç olarak 
bilinçsizce ve otomatikleşen tekrarlar 
ile beynin potansiyeli azalmaktadır.

Ma  Ta a Sa
Spor Eğitmeni
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elit sporcular  yöneticiler  
irket çalı anları  ralli 

oförleri  bateristler  
pilotlar vb i  ayatında 

performanslarını 
en üst düzeye 

ta ıyabilmektedir. 
a a etkin bir 
beyin sayesinde 

ayatın er 
alanında fayda 
sa lamak 

mümkün.

FİTBEYİN EGZERSİZLERİ 
GENEL ETKİLERİ;
 onsantrasyon  odaklanma ve dikkat 

artı ı
 Beyinde yeni sinir ba lantılarının 

olu ması
 l öz koordinasyonu becerisi
 Hafıza ve ö renme yetene inde artı
 Hata yapma oranında azalma
 Birbirinden ba ımsız i  yapabilme 

yetene i
 ikkat da ıtan durumlardan da a az 

etkilenme
 uygusal stresi azaltma
 iziksel ra atlama
 i insel ve  ziksel performansta 

geli im
 zgüvende artı

İŞTE İLK EGZERSİZİMİZ
Bu resimde gördü ünüz gibi bir 

elinizle iki areketi  di er elinizle 
de tabanca areketini yapın ve 
imdi a ırmadan iki ile tabanca 
areketinin yerini de i tirin yani 

sa  eldeki ekil sola  soldaki ekilde 
sa  ele geçecek ve aynı anda dört 
parma ınız aktif olacaktır.

DİKKAT: Ba langıçta 
egzersizleri yapamadı ınız için 
üzülmemelisiniz çünkü itBeyin‘in 
amacı  beynin da a az kullanılan 
bölümlerini aktive ederek 
ki isel performansla beraber 
ba arıyı artırmaktır. gzersizler 
sayesinde beyninizi da a etkin 
çalı tırmak için zorlayabilirsiniz. 

amanla egzersizleri yapabilir 
ale geleceksiniz  bu a amada 

tekrar devreye girerek size farklı 
zorluk seviyeleri ve areket 
kombinasyonları sunaca ız.

İPUCU: itBeyin egzersizleri 
baskı altındayken ızlı algılama  
çabuk dü ünme ve ızlı karar 
vermenizi sa lar. arma ık 

areketlerle beynin bir bütün olarak 
kullanılmasına olanak sa lar  di er 
taraftan sinir kas ba lantısının ve 
reaksiyon süratinin ızlanmasına 
yardımcı olur.

OLMAZSA OLMAZ: 
gzersizler ne kadar zor 
ya da karma ık olursa 
olsun  asla denemekten 
vazgeçmeyin. Beyninize 
ö renmesi için i tiyaç 
duydu u deneyimi sa layın. 

a a önce içbir yerde 
görmedi iniz çok e lenceli 

egzersizler sizleri bekliyor  sesli 
komutlar  renkler kar ısında 

gösterece iniz reaksiyon  birden 
fazla kası aynı anda çalı tıran 
areketler  takım çalı maları  

dikkatle takip etmenizi 
gerektirecek ede  er ve çok da a 
fazlası.

Bu egzersizleri video 
formatında sizlerle payla ıyorum. 

rnek bir egzersiz videosunu 
izlemek için ttps youtu.be
b rau A rc adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

utini en büyük dü manımız 
olarak görüyor ve sizleri er gün 
yeni bir beceri kazanmaya ve bilgi 
ö renmeye davet ediyorum.

KİMLER NASIL UYGULAR?
itBeyin antrenmanlarında 

birbirini tekrar eden areketlerin 
olmaması ve er seferinde 
yeni areket kombinasyonları 
uygulanması e itimi da a enerjik 
ve e lenceli bir ale getiriyor.

ruplar alinde uygulandı ı 
zaman e lence boyutu da a çok 
artarken aynı zamanda ekip olma 
ru unu  arkada lı ı da üst seviyeye 
çıkarıyor. Bu sayede itBeyin 
antrenmanlarındaki uygulamalar 
bedensel olarak zor olmadı ından 

angi ya  ve yetenek derecesinde 
olursa olsun erkesin ki isel 
geli imine faydalı olur.

ocuklar  da a üretken olur ve 
kendine güvenir.

rencilerin  ö renme yetene i 
ve konsantrasyonu artar.

alı anların  çoklu görev 
multitasking  idare etme özelli i 

artar.
porcuların  performansı artar.
a lılar  da a sa lıklı ve zinde 

olurlar. a lıklı bir beyin sizin de 
akkınız
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Ka ı a

Kadınlar için her şey  
90’ların kahverengi 
tonları geri dönüyor
leri teknoloji makyaj  yüz 

ve vücut bakımı ürünleriyle 
her yaştan kadının güzellik 
ihtiyaçlarına yanıt veren 
talyan profesyonel makyaj 

markası KIK  Milano  0’lı 
yılların kahverengi tonlarıyla 
geçmişe yolculuğa davet 
ediyor. öz kapaklarının 
yanlarına ve alt kirpik 
diplerine taşırılarak sürülen 
altın ışıltılı kahverengi far  
kontür yapılarak uygulanan bronzlaştırıcı pudra ve sütlü kahve 
tonlarında krem yapılı bir rujla benzersiz bir uyum yakalıyor. 

Gece gündüz ışıldayın
ılın en romantik ayının  en ışıltılı koleksiyonuna imza atan 

CALVI  KL I ’den yeni bir tasarım  Brilliant.
Swarovski taşlarının ışıltısının ön plana çıktığı CALVI  
KL I  brilliant koleksiyonu  hem gündüz hem de gece için 
takı alternati  eri sunuyor. ürüzsüz ve prıl pırıl parlayan 
paslanmaz çelik tasarımların oluşturduğu koleksiyonda 
gold ve rose alternati  er farklı zevklere hitap ediyor. CALVI  
KL I  brilliant koleksiyonu  kolye  küpe  bileklik ve yüzük 
seçeneklerini bi arada sunuyor.

Kokularla iz bırakın
Koku duygusu hafızaya kaydedilir ve bir insana zamana  
bir yere ait kokular asla unutulmaz.  yüzden hediye 
alternati  eri arasında kokuların öze bir yeri vardır. Dünyaca 
ünlü markaların en yeni ürünlerini  kozmetik alanında 
uzman güzellik danışmanları rehberliğinde sunan Boyner  
sezonun en gözde kokularını bir araya getiriyor.

Dilek Hanif’in yeni 
koleksiyonu vitrine çıktı

arif çizgisiyle öne çıkan Dilek anif azır iyim Koleksiyonu  2018 ilkbaharında 
tasarımlarında hayatın her alanında zarafeti özgüvenle birleştiren kadınlara hitap ediyor.
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Vizyondakiler
  C A K    A I N A  İ Z N A  İ R E N  İ L M L E R

ARİF V 1
V  ar : 5 Ocak 2018
T r: Bilimkurgu-Komedi
Y e e : Kıvanç Baruönü
O ar: Cem ılmaz, Ozan Güven, 
Özkan Uğur, Zafer Alagöz
Robot olan 216, insan olmanın hayalini 
kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok 
sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve 
insanların hayatını yaşamaya başlar. 
Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye 
çalışsa da farklılığı herkesin dikkatini 
çeker. eni yaşantısına alışmaya çalıştığı 
sırada bir de aşık olur. Robot olduğunu 
herkesten saklamaya çalışırken, Kötü 
niyetli bir iş adamı da onu kopyalamaya 
çalışır. Arif (Cem ılmaz) sahneye çıkar ve 
216’yı kurtarmak için kolları sıvar.

ARAMIZDAKİ S ZLER
V  ar : 12 Ocak 2018
T r: Dram-Aksiyon
Y e e : Hany Abu-Assad
O ar: Kate inslet, Idris Elba, Beau 
Bridges
Trajik bir uçak kazasından sonra hayatta 
kalarak sarsılmış iki yabancı, karla kaplı 
ıssız bir dağda hayatta kalabilmek 
için mücadele vermektedirler. ardım 
beklemekten umudu kesmeleri gerektiğini 
farkına vardıklarında, yüzlerce kilometre 
uzunluğundaki vahşi doğada tehlikeli 
bir yolculuğa çıkmaya karar verirler. Bu 
iki yabancı bu zorlu seyahat boyunca 
içlerindeki gücü keşfederek, birbirlerine 
destek olur. 

YOLCU
V  ar : 12 Ocak 2018
T r: Gerilim-aksiyon
Y e e : aume Collet-Serra
O ar: Liam Neeson, Vera armiga, 
Patrick ilson
Liam Neeson’ın hayat verdiği Michael 
McCauley karakteri her gün sadece işine 
gitmek için sokağa çıkan sadık bir ev 
babasıdır. Aile babası olan Michael’ın 
oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak 
eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik 
hayatları bir gün darmadağın olur. Her 
gün işe giderken kullandığı trende son 
durağa gelmeden gizemli bir yabancının 
kimliğini ortaya çıkarır. Bir komplonun 
içine düştüğünü fark eden Michael, 
kendisini ve diğer yolcuların hayatını 
kurtarmak için zamana karşı mücadele 
etmek zorundadır.

ADINA!
V  ar : 5 Ocak 2018
T r: Animasyon
Y e e : ianming Huang
Gururlu Bobi, kirpi kabilesindeki 
en güçlü aynı zamanda da en 
isyankar kirpidir. Bobi, Tie Tui 
ile yaptığı kavgada yaralanır ve 
bunun üzerine hafızasını kaybeder. 
Unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamak 
için çıktığı yolculukta Bobi’ye 
şair olan dostu güvercin de eşlik 
eder. Bobi, bu esrarengiz yolculuk 
sayesinde arkadaşlığın ne demek 
olduğunu öğrenir  ve tüm hayvanları 
etkileyecek tehlikeye karşı herkesi 
bir araya getirir. in yapımı bu 
animasyon filminin senaristliğini 
ianming Huang ve Xiaoyu 
u’nun yapıyor. ilmin yönetmen 

koltuğunda ise ianming Huang 
oturuyor.
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Heyecan 
r  a arı  

Range Rover Velar
ange over’ın vo ue’tan sonra e irli insanları dü ünerek tasarladı ı otomobil 

olan elar  çevik ve kaslı görünümüyle meydan okuyor.

Otomotiv sektörü  son 
zamanlarda e ir 
ya amı için dü ünülen 
modellere çok yatırım 

yapıyor. öylemeye çalı tı ımız ey 
 dedi imizde akla gelen ana 

modeller de il. Artık ’lar bile 
kendi aralarında farklı segmentlere 
ayrılmı  durumda. Porsc e’nin 

ayenne sonrası çıkarttı ı acan 
için ‘i ti amlı ayenne’in sportif 
karde i acan’ yorumunu yaparsak 
sanırım kimsenin itirazı olmaz. 

ıpkı efsanevi ange over 
ailesinin çevik ve sportif çocu u 

vo ue gibi  Ama sektör yelpazeyi 
çe itlendirme konusunda o kadar 
ba arılı ki and over da e rin 
sokaklarında vo ue ile yaptı ı 
gösteriyi bir basamak da a yukarı 
çıkararak elar ile oyunu büyütmeye 

azırlanıyor. nlü marka vo ue’un 
bile yetmedi i yerleri elar ile 
dolduruyor.

HEYECAN VEREN TASARIM
er er angi bir yerde 

elar’dan ba sediliyorsa er 
eyden önce otomobilin eyecan 

veren tasarımını dile getirerek 
söze ba lamak gerekiyor. elar’ın 
dinamik görüntüsünün ardında 
yüksek konforlu bir sürü  lezzeti 
de saklı. ört tekerlekten çeki in 

akkını sonuna kadar veren 
otomobil  çeki  gücünü seya at 
edilen yolun durumuna göre 
belirliyor ve bunu da di er and 

over otomobillerde oldu u gibi 
errain esponse sistemi ile ayata 

geçiriyor.
elar’ın kullanıcısını çok 

ama çok özel issettiren ve 
etraftakileri kıskançlık krizine 
sokan özelli i ise kapı kolunun 
aracın gövdesinde gizlendi i 
yerden çıkması ve ardından yere 
yansıtılan logo oluyor. abii tan 
bu sırada otomobile ini  bini leri 
kolayla tırmak için aracın alçalması 
da bu anı tam bir görsel ölene 
çeviriyor.

okpit’e oturan sürücü ve 
yolcunun dikkatini çeken  da a 
do rusu aklını alansa neredeyse 
alt alta yerle tirilmi  olan iki 
dokunmatik ekran oluyor. elar’ın 
navigasyon  telefon  müzik sistemi  

Otomobil R A N G E  R O V E R  V E L A R
Haber: Doğuş AKMAN

klima ve sürü  ayarları ba ta olmak 
üzere tüm özellikleri bu ekranlar 
aracılı ıyla yapılıyor. abinin 
malzeme kalitesi için söylenebilecek 
olan tek eyse arika oldu u.

SÜRÜŞ KEYFİ YÜKSEK
elar’ın angi modeli seçilirse 

seçilsin and over’ın sürü  
key nden ödün vermedi i kolayca 
anla ılıyor. Bu sürü ü da a önce de 
adını andı ımız errain esponse 
isimli sistemin kontrol etti ini 
bilmek insanın içini ra atlatıyor. 

ünkü bu elektronik sistem aracın 
er zeminde kontrollü bir ekilde 

ilerlemesini  yakıt tüketiminin 
dengelenmesini de sa lıyor.

ange over ailesinin di er 
modelleri gibi son derece zengin 
ekipmana sa ip olan elar’da 
eksiksiz bir donanım listesi 
bulunuyor. Acil frenleme  erit 
asistanı ve  derece park destek 
sistemi gibi elektronik güvenlik 
donanımlarının yanında konfor 
için de dört bölgeli klimadan 
koltuk ısıtmasına kadar er ey 
dü ünülmü .



B arı  
i ik r i

B
PA Buz Pateni 

arayı’nda iki gün 
süren ürkiye 
Artistik Buz Pateni 

ampiyonası’a 
minikler  yıldızlar  gençler ve 
büyükler kategorilerinde  
kulüpten  sporcu katıldı. 

inik erkeler kategorisinde 
zmir Büyük e ir Belediyespor 

adına yarı an  ya ındaki fe 
etiz dünya rekoru kırarak altın 

madalyanın sa ibi oldu.  ya  ve 
altı kategorisinin teknik kısmında 

 puanla zirveye çıkan etiz  
bu derecesiyle ek bir sporcuya 
ait rekoru kırmı  oldu. fe etiz’in 
rekor puanı luslararası Buz Pateni 
Birli i’nce tescil edildi. fe etiz 
bundan bir süre once de talya’daki 
‘ oppa uropa’ turnuvasının minik 
erkekler kategorisinde birincili i 
elde etmi ti. ariyeri ba arılarla 
dolu bir sporcu olan etiz’in 
bugüne kadar  madalya aldı  
bunlardan  ise altın madalya. 

etiz   yıldır düzenlenen yarı ma 
sonrasında ‘Altın itap’a giren ilk 
ve tek ürk patenci ünvanının da 

Spor
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Ankara’da düzenlenen ürkiye Artistik Buz Pateni 
ampiyonası’da  ya ındaki fe etiz dünya rekoru kırdı.

sa ibi oldu. Antrenörleri tarafından 
‘altın çocuk’ lakabı takılan fe etiz 
bu ba arısını Olimpiyatlar’da da 
sürdürmek istiyor.

Hürriyet gazetesine konu an 
ailesi fe için u ifadeleri kullanmı  

zmir Büyük e ir Belediyesi’nin 
A ık eysel ekreasyon Alanı Buz 

porları alonu’nun evimize yakın 
açılaca ını duyunca fe ile gittik. 
O büyük camdan o piste bakarken 
babası ‘O lum kursa yazılmak ister 
misin ’ dedi. fe de ‘Baba yazdır’ 
dedi. Ba langıç noktamız o bo  
piste uzun uzun bakarak oldu.  te 
bir yıldızın do ma ikayesi böyle 
ba lamı .

fe etiz   senedir bu pateni ile 
ilgileniyorum. ursa gittikten belirli 
bir süre sonra Büyük e ir Belediyesi 

por ulübü’nün sporcu seçmeleri 
vardı ve iyi olanlar arasına girmeyi 
ba ardım. endimi geli tirmek  
da a da iyi eyler yapabilmek 
için çok çalı tım ve imdi dünya 
rekortmeni oldum. Hede m 
olimpiyatlara katılmak. dolüm ise 
AB ’nin yıldızı a tan en  diye 
konu tu. 
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Haber L K

a i i i  
 r  

i  i a i i 
k ik i i a i ir

Birçok astalı ın ortak belirtisi olan alsizlik 
ve yorgunluk  kı  aylarında sıklıkla  
vitamini eksikli inden kaynaklanabiliyor.

G
üne  do madan 
yola çıkıyor  tüm 
günü o  ste geçiriyor 
ve ak am da ava 
karardı ında eve 

dönüyorsanız  güne le olan ili kiniz 
için sınırlı demek yanlı  olmaz  Hal 
böyle olunca en önemli ve do al 
kayna ı güne  olan  vitamini 
seviyenizin de istenilen düzeyde 
çıkmaması çok do al.

ürkiye  birçok farklı ülkenin 
aksine  vitamini alımı açısından 
avantajlı bir ülke olarak görünse 
de klinik ara tırmalar bunun tam 
tersini ortaya koyuyor. apılan son 
ara tırmaya göre  ürkiye’de er 

 ki iden dokuzunda  vitamini 
eksikli ine rastlanıyor. Bu tablo  
erkeklere oranla kadınlarda 
yüzde  da a yüksek görülüyor. 
Okan niversitesi ocuk a lı ı 
ve Hastalıkları zmanı Prof. r. 

min nüvar  özellikle kadın ve 
çocukların günlük destek dozunda 
ve i tiyaç do rultusunda  vitamini 
takviyesi almasını tavsiye ederek  
Ba ı ıklık sisteminin zayı  ama 

nedeninin  vitamini olabilece ini 
unutmamak gerekiyor. te yandan 
ülkemiz er ne kadar güne  
ı ı ından yararlansa da nisan ekim 
ayları arasında güne  ı ınlarının dik 
gelmemesi nedeniyle  vitamini 
do al kaynaklardan yüksek ölçüde 
sa lanamıyor  diyor.

TÜM VÜCUDU 
ETKİLEYEBİLİYOR

 vitamini  kalsiyum ve fosfor 
emilimini ızlandırarak kemiklerin 
güçlenmesine yardım ediyor. Bu 
da özellikle çocukların kemik 
geli imi için büyük önem ta ıyor.  
vitamininin em güne  yardımıyla 
vücut tarafından üretilebilen em 
de dı arıdan besinler ve takviyelerle 
alınabilen bir vitamin türü oldu u 
söyleyen Prof. nüvar  sözlerini 
öyle sürdürüyor  Bu vitamin  

kemik dokusu dı ında birçok 
organın çalı masında da önemli 
role sa ip. ücudumuzdaki emen 

emen er ücreyi etkileyebiliyor. 
Hücre farklıla masında  
fonksiyonlarında düzenleyici rol 

oynuyor. Ba ı ıklık sistemini güçlü 
tutarak  aktif olmasını sa lıyor. 
Ayrıca vücut ücreleri arasında 
sinerjiyi olu turmada da önem 
ta ıyor.

KASLARDA ZAYIFLAMAYA 
RASTLANABİLİYOR

üne  ı ı ından yararlanmama  
ma rum kalma ve bazı güne  
koruyucular ile bunların bilinçsiz 
kullanılması dı ında   vitamini 
eksikli ine yol açan farklı nedenler 
de var. rne in  gıdalarla yetersiz  
vitamini alımı ve beslenme biçimi  
bazı sindirim sistemi astalıklarında 
bu vitaminin ba ırsaktan yetersiz 
emilimi  böbrek ve karaci er 

astalı ı sebebiyle aktif forma 
dönü ememesi gibi sonuçlara yol 
açabiliyor. ücuttaki  vitamini 
eksikli inin ki inin kendini yorgun  
gergin ve zayıf issetmesine neden 
olabilece ini söyleyen Prof. r. 

nüvar  bu eksikli in oldukça 
yaygın oldu unun da altını 
çizerek  Bu vitaminin eksikli i 
kasların zayı  amasının ve kas 
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a rılarının temel nedenlerinden 
biri olarak gösterilebiliyor. zellikle 
do urganlık ça ındaki kadınlarda  
demir eksikli i ve kansızlık riski 
oldukça yüksek seyrediyor. asların 
yanı sıra periferik sinir dokusuna 
da olumsuz etki yapabiliyor. Buna 
ba lı olarak a rılar  uyu malar  
batmalar görülebiliyor. ronik veya 
tekrarlayan a rı sendromlarında  
vitamini yetersizli i olumsuz etki 
yapabilen bir faktör olarak öne 
çıkıyor  uyarısında bulunuyor.

BİRÇOK HASTALIKTA 
ROLÜ VAR

emiklerin geli iminde oldukça 
etkili  vitamininin sadece kas ve 
kemik konusunda de il  birçok 

astalık üzerinde de önemli 
etkileri oldu unu unutmamak 
gerekiyor. Prof. nüvar   vitamini 
alımının ileri ya larda ya anan 
kemik kaybının önüne geçerken  
kanser geli iminin önlenmesinde 
de önemli bir faktör oldu unun 
altını çiziyor  Bu vitaminin yeteri 
kadar alınması meme ve kolon 

kanseri riskini azaltıyor. Bebekler ve 
çocuklarda kemik ile di  geli imi için 
oldukça fayda sa lıyor. emikleri 
sa lamla tırarak kırılmasını 
önlerken  ba ı ıklık sistemini de 
olumlu etkiliyor.

ücutta  varlı ıyla neredeyse 
tam bir kalkan görevi gören  
vitamininin kanda  ng
ml arası bir de erde olmasının 
yetersiz anlamına geldi ini söyleyen 
Prof. nüvar  anda  ng ml 
ve üzeri sa lık için yeterli düzey 
kabul edilebiliyor. Bu üst sınır bazı 
ara tırma sonuçlarında  ng
ml alınsa da günümüzdeki son 
yayınlarda  ng ml ve üzeri yeterli 
sayılıyor. a  gruplarına göre  
ya  arası bebeklerde günde   

 ya  arası çocuklarda günde 
   ya  ve üzeri yeti kinlerde 

günlük   yeterli dozlar olarak 
kabul ediliyor. Bu doz alımları  
vitamini düzeyinin yeterli olmasını 
sa layabiliyor. er eksiklik varsa bu 
durumda günde   doz 
üç altı afta boyunca verilebiliyor. 
Ancak eksiklik durumunun tedavisi 

astanın özelli ine göre de de i iklik 
gösterebiliyor. olayısıyla takviyenin 
mutlaka ekim kontrolünde 
alınması gerekiyor. Ayrıca  
vitamininin ya lı dokuda birikebilen 
bir vitamin oldu unun ve dolayısıyla 
alınacak takviye dozun doktor 
tarafından belirlenmesi büyük önem 
ta ıyor  diyor.

YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE, ÜLKEMİZDEKİ 
HER 10 KİŞİDEN DOKUZUNDA D VİTAMİNİ 

EKSİKLİĞİ GÖRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYOR MUYDUNUZ?

HER YA  GRUBUNDA 
FARKLI DOZ 
UYGULANIYOR
D vitamini eksikliğinde herkesin 
ihtiyacı olan takviye farklılık 
gösteriyor. enidoğan döneminden 
itibaren D vitamini takviyesi 
kullanılabileceğine dikkat çeken 
Prof. Dr. Emin nüvar, burada 
önemli olan annenin uygun doz 
kullanımına dikkat etmesi olduğunu 
belirterek, Kullanılacak D vitaminin 
muhteviyatı ile koruyucu madde 
içeriklerine dikkat edilmesi, 
yetişkinler ile gebelerin ise 
günlük destek dozunda ve ihtiyaç 
doğrultusunda takviye almasını 
büyük önem taşıyor  ifadelerini 
kullanıyor.
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Gurme

Bir kaşık 
mucize: Bal

Gülhan Kara

a valtı deyince pek çok ürün akla geliyor. Ancak 
bunların arasında bana göre en özel olanı bal...

E
ski tatları neden 
bulamaz olduk  A ız 
tadımız mı de i ti  
yoksa yediklerimiz 
mi  e ekmekler eski 
ekmek  ne ya lar eski 

ya lar  Peki ballar da de i ti mi  
Aslına bakarsanız bal arılarının i ine 
karı madıkça ve onların bal yapma 
yöntemlerine dokunmadıkça yine 
eski balları bulmak mümkün. 

a valtı deyince pek çok ürün 
akla geliyor. Peynirler  zeytinler  
reçeller  tereya ı  bal  kaymak  
pekmez  salatalık  domates  
yumurta... Hepsi kendine as 
özelli i olan ürünler. Ancak bunların 
arasında bana göre en özel olanı bal. 

Bal  arılarının bitki ve 
çiçeklerden topladıkları bal özünden 
yapıp kovanlarındaki petek gözlerine 
doldurdukları  rengi beyazdan 
esmere kadar de i en tatlı  koyu  
sıvı maddedir. Peki balın gerçek 
olup olmadı ı nasıl anla ı ı  Balın 
do al olup olmadı ını tadından  
renginden  akı kanlı ından 

anlamak imkansızdır. Bazen tek bir 
analizle bile do al olup olmadı ı 
anla ılamayabilir. üm analizlerin 
yapılabildi i  teknik donanımı 
yeterli laboratuvarlarda gerçek ya da 
sa te oldu u anla ılabilmektedir.

Balın rengi  arının gezdi i 
çiçeklere ve aldı ı nektara göre 
de i iklik gösterir. Akı kanlı ı da 
balın kovandan erken sa ımıyla 
alakalıdır. engi de akı kanlı ı da 
bu nedenle belirli sınırlar da ilinde 
de i kenlik gösterebilir. 

am balı  süzme çiçek balı  
kestane balı en bilinenleri.  
Peki balın yöresi var mıdır  
Bitlis balı  ars balı demek mi 
do ru  oksa arının balı angi 
bitkiden  çiçekten topladı ı mı  

arma ık gibi görünüyor. Bal  
endemik yani do ada açan yabani 
çiçeklerden toplanmı  kestane  
ı lamur  narenciye gibi çiçek 
açan kokulu a açlardan olabilir. 

o rusu yöresine göre de il 
elde edildi i bitkiye  çiçe e göre 
adlandırılmasıdır. 

Aslında arılara ürettikleri balın 
yanı sıra o kadar çok ey borçluyuz 
ki. Arılar çiçek çiçek dola masa 
bunca meyveyi sebzeyi nasıl 
bulurduk  o anın devamlılı ı için 
arıların ço alarak ya aması art. 
Oysa giderek artan kimyasal kirlilik  
tarım ilaçları ne yazık ki arıları ızla 
yok ediyor. Bal yiyebilmemiz için 
öncelikli önemi arılara vermemiz 
gerekiyor  onlar olmazsa bal da yok. 
Bal  do anın insano luna sundu u 
mucizevi bir ifa ve lezzet kayna ı. 

vet en ba ta ka valtı sofralarında 
yerini alıyor ama balı kullandı ımız 
pek çok yer var. eker yokken 
bal nasıl tatlılarda  elvalarda  
erbetlerde kullanılıyorsa 

günümüzde de farklı yerlerde lezzet 
ve ifa amacıyla kullanılıyor. 

Arıların durup dinlenmeden 
kilometrelerce yol kat ederek  
binlerce çiçe e konarak toplayıp 
kovanlarına getirdikleri çiçek 
özlerini ustaca yaptıkları petekler 
ve sistemli çalı malarıyla bizlere 
sundukları ‘Bal’ın kıymetini 
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bilmemiz lazım. e çok atasözü 
söylenmi tir balla ilgili... lk aklıma 
gelen  tanesi  Bal tutan parma ını 
yalar ve bir eli ya da bir eli balda. 

üyada bile bal ve arı görmek 
zenginlik  kısmet  kazanç anlamına 
gelir. 

Annem  bir eline ka valtı 
bıça ını di er eline sobanın 
üzerinde kızarttı ı ekme i alır  ince 
bir kat tereya ını özenle sürerdi. 

zerine bal sürmeden olur mu 
iç  Altın rengi balla kaplardı 

ya ın üzerini ve ‘ adi kızım  bal 
üstünden akmadan emen ısır’ 
derdi. O mis kokulu balla çıtır 
çıtır kızarmı  ekme in tadı ala 
dama ımda   

Arılarla a ır ne ir bir aileden 
geliyorum aslında. O ul tutarken  
kovandan petek alırken annemin  
dedemin yanına sokuldu umdan 
arı sokmalarına iç yabancı 
sayılmam. Balın petekten 
süzülü ünü seyretmek öyle güzeldir 
ki  a metli dedemin arılarını 
ve arı sandıklarını anımsıyorum. 

ocaman ba çesinde bolca 
domates yeti tirirdi. Arılar ba arla 
birlikte canlanır önce ba ar 
dallarının arasında gezinirlerken  
papatyaların  mayıs güllerinin 
üzerlerine konarlarken görürdüm 
onları. onra domatesler çiçek 
açtı ında  Aman Alla ’ım  

anki epsi oraya ücum 
etmi  gibi o minicik sarı  yıldız 
eklinde çiçeklerin arasında gezip 

dururlardı. Bazen bir tela  kopardı 
o ul verdi  diye. Anlamazdım 

önceleri. Hemen annem ve dedem 
beyaz kuma tan ya murluk gibi 
eyler giyerlerdi üzerlerine. Ba  

kısmında dı arıyı görmeleri için 
elek gibi delikli telden bir bölüm 
vardı. llerine bazen eldiven de 
giyerlerdi ama giymeseler de arılar 
onları sokmazdı iç. A açlardan 
birine salkım gibi asılı duran arı 
yuma ını kovana indirmek içindi 
bütün bu tela .  ünümüzde o 
gerçek balları bulmak em zor 

em de pa alı...  iderek arılar 
azaldıkça  do a tükendikçe bal da 
azalıyor ve bal azaldıkça  yatı da 
artıyor do al olarak... 

BALI NASIL TÜKETMELİ, 
MUTFAKTA NASIL 
KULLANMALIYIZ?

Bal  do al yapısından dolayı 
tüketilirken de assasiyet 
gösterilmesi gereken bir ürün.  
çeri indeki zenginlikler ve faydaları 

saymakla bitmez. Balı buzdolabında 
saklamayın. Balın tadını alabilmeniz 
için oda sıcaklı ında olması gerekir.  

ümkün oldu unca ı ık almayan 
ve serince bir dolap içinde  kapa ı 
sıkıca kapalı olarak mu afaza edin. 
Balın bozulması diye bir ey söz 
konusu de ildir. erçek balda asla 
bakteri olu maz. atın alaca ınız 
balın güvenilir oldu una mutlaka 
bakın. Her önünüze gelen yerden  
yol üstlerinde satılan balları 
almayın. Bir balın do al mı  yapay 
mı oldu unu anlamak iç kolay 
de ildir. O nedenle cam kavanozda  
etiketi üzerinde  üretim izinleri 
alınmı  testlerden geçmi   güvenilir 
markaları terci  edin. yi bal ucuz 
de ildir. 

Balı ka valtıda ekme inizin 
üzerine sürerek  do ranmı  elma  
muz gibi meyvelerin üzerine 
ekleyerek  çocu unuzun meyve 
püresine  mamasına ilave ederek  
keklerinizi  kurabiyelerinizi 
balla birlikte servis yaparak 
tüketebilirsiniz. Bal kaymak  
bal tereya ı birbirine en 
yakı an ikililerdir. Balın do al 
özelliklerini kaybetmemesi için asla 
kaynatmayın. aynar sıcaklıktaki 
çay  süt gibi içeceklere eklemeyin. 

ıcaklı ın  ’nin altına dü mü  
olması gerekir ki balın özelli i 
kaybolmasın. Balı  ılık süte  ılık bitki 
çaylarının içine koyabilirsiniz.  eker 
yerine tatlılara bal kullanacaksanız 
erbet yapmak için ılık suyun içinde 

eriterek kullanabilirsiniz.
o uk alınlıklarında ballı 

limonlu ılık su iyi gelir derler. 
çine bir parçacık da zence  l 

ilave ederseniz tam bir ifa 
olur. Bo azı yumu atır  mideyi 

ra atlatır. Balın ifalı içeceklerden 
erbetlere  anımların cilt bakım 

güzellik maskelerine kadar 
pek çok yerde kullanımı vardır. 
Osmanlı döneminde özellikle saray 
mutfa ında bütün elvaların balla 
yapıldı ını kayıtlarda görüyoruz. 

eker ayatımıza girene kadar 
tatlandırıcı olarak meyveleri  
meyve ekerlerini  pekmezleri ve 
balı kullanmı ız. eker kullanımı 
ba ladıktan sonra ve giderek artan 
nüfusla birlikte artan tüketim 

ızından ve azalan arıcılık  balcılık  
bal üretimi sebebiyle bal tüketimi 
giderek dü mü . ifa kayna ı olan 
bal  de erli bir ürün oldu undan 
onu ziyan etmeden mutfa ımızda 
kullanmamız mümkün. er 
tatlı ek i sosları seviyorsanız ki 

zak o u mutfa ını sevenler 
bilir  bal bu soslar için idealdir. 
Biraz balzamik sirke ile biraz 
balı karı tırıp kızarmı  tavu un 
üzerine sürerek veya yanında servis 
yapabilirsiniz. Bal  limon  sirke ve 
zeytinya ı karı ımı ile yapaca ınız 
sosu salatalarda kullanın.  ızarmı  
puf böreklerinizin üzerine börekler 
so umadan bal sürüp deneyin. 

ivili  muzlu  portakallı bir tart 
yaptı ınızda em parlak görünüm 

em lezzet için üzerlerine bal 
sürebilirsiniz.  ocuklar için 
muzlu ballı süt azırlayın. uf  n 
dedi imiz sade veya çikolatalı top 
keklerin üzerine sürece iniz bir 
miktar bal sayesinde em kekleriniz 
pırıl pırıl görünür em lezzetine 
lezzet katarsınız. evizli kuru incir 
veya kuru kayısı tatlısı  a ure  
kabak tatlısı  ayva tatlısı gibi meyve 
tatlılarında servis sırasında bal 
kullanabilirsiniz. 

CEVİZLİ KURU İNCİR VEYA KURU KAYISI TATLISI, AŞURE, 
KABAK TATLISI, AYVA TATLISI GİBİ MEYVE TATLILARINDA 
SERVİS SIRASINDA BAL KULLANABİLİRSİNİZ

Bal  do al yapısından dolayı 

çeri indeki zenginlikler ve faydaları 
saymakla bitmez. Balı buzdolabında ra atlatır. Balın ifalı içeceklerden 

erbetlere  anımların cilt bakım 
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NİN EN İ İ 
CE  ELE NLARI

 yılının en iyi telefonlarının angileri oldu unu merak 
ediyorsanız bu sayfadaki sını  andırmaya mutlaka göz atmalısınız.

YILIN EN İYİ KAMERA DENEYİMİ: 

HUAWEI MATE 10 PRO
Huawei’nin kamera konusunda iddialı 
telefonlarından biri olan P10’un ardından 
gözler Mate ailesinin yeni üyelerine 
çevrilmişti. Mate 10 Serisi’nin lansmanı ile ön 
plana çıkan Mate 10 Pro ise tüm detaylarını 
bir kenara bırakacak olursak mükemmele 
yakın kamerası ile dikkat çekiyor. 

YILIN EN İYİ YERLİ TELEFONU: 

VESTEL VENUS Z10
Şık tasarımı ve metal kasası ile dikkat çeken Venus Z10, 13 MP 
değerindeki arka kamerasına titreşim engelleme desteği de 
sunarak güzel bir iş çıkarmış. Hem arka hem 8 MP ön kamerası 
ile bu fiyat bandından beklentileri fazlasıyla karşılayabilen 
cihaz, hızlı şarjı destekleyen 3.050 mAh kapasiteli bataryası ile 
de hem günü rahatlıkla geçirmenizi hem de acil durumlarda 
kısa sürede şarj edebilmenizi sağlıyor. 

YILIN EN İYİ MÜZİK DENEYİMİ: 

HTC U11
Müzik konusunda haklı bir övgüye sahip 

olan HTC, U11 modeliyle de şanını devam 
ettiriyor. BoomSound teknolojisi ile gelen 
ses deneyimi, Hi-Res (yani yüksek kaliteli 
ses) onayına da sahip stereo hoparlörleri 

ile telefon hoparlörlerinden müzik 
dinleme, dizi, film izleme ve oyun oynama 

zevkini ciddi oranda katlıyor. 

Teknoloji YEN İ L İ K
Haber: Ersin AKMAN

CE  ELE NLARI
ediyorsanız bu sayfadaki sını  andırmaya mutlaka göz atmalısınız.

YILIN EN İYİ KAMERA DENEYİMİ: 

YILIN EN İYİ MÜZİK DENEYİMİ: 

HTC U11
Müzik konusunda haklı bir övgüye sahip 

YILIN EN İYİ MÜZİK DENEYİMİ: 

Müzik konusunda haklı bir övgüye sahip 
olan HTC, U11 modeliyle de şanını devam 

ettiriyor. BoomSound teknolojisi ile gelen 
ses deneyimi, Hi-Res (yani yüksek kaliteli 
ses) onayına da sahip stereo hoparlörleri 

ile telefon hoparlörlerinden müzik 
dinleme, dizi, film izleme ve oyun oynama 

YILIN EN İYİ YERLİ TELEFONU: 

VESTEL VENUS Z10

zevkini ciddi oranda katlıyor. 

YILIN EN İYİ FİYAT/PERFORMANS TELEFONU: 

SONY XPERIA XZ1
Sony’nin 2.599 TL fiyatla sattığı Xperia XZ1, 2017 yılında 

piyasada gördüğümüz tüm iyi telefonların tüm üstün özelliklerini 
barındırıyor. 4 GB bellek, 64 GB depolama, microSD kart desteği, 

hızlı şarj gibi say say bitmeyecek detaylara 19 MP’lik kamera da 
eklenince XZ1 yılın satış fiyatını en çok hak eden telefonu oluyor. 
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YILIN EN İYİ BÜYÜK EKRANLI 
(PHABLET) TELEFONU: 

SAMSUNG GALAXY NOTE8
6.3 inçlik 2K ekranı ile geniş bir deneyim sunabilen 
Samsung Galaxy Note8, 12 MP değerindeki iki kamerası ile 
de OIS desteği sunması ile ön plana çıkıyor. Ayrıca SPen 
gibi tartışmasız şekilde Note telefonlarını Note yapan 
özelliği ile farkını ortaya koyan Note8, bu kaleme alıştıktan 
sonra sürekli Note kullanmak isteyeceğiniz kolaylıklar 
sağlamayı başarıyor.

YILIN EN İYİ TASARIMI VE YILIN TELEFONU: 

SAMSUNG GALAXY S8/S8+
Önden bakıldığında neredeyse ekrandan oluşan ve yan 
çerçevesini kıvrımlar sayesinde tamamen sıfıra indiren 
Samsung Galaxy S8, şimdiye kadar üretilmiş en dikkat 
çekici ön panele sahip olan telefon olarak tarihteki yerini 
aldı. Exynos 8895 Octa yonga seti ve 4 GB belleği ile 
de günümüz standartlarının üzerinde performansı ile 
kullanıcısını hiçbir zaman zor durumda bırakmıyor. Genel 
performansta hiçbir sorun çıkarmayan telefon, DeX ve 
kablosuz hızlı şarj gibi teknolojileri ile de yılın telefonu 
olduğunu gösteriyor.

Kısa... Kısa... Kısa...

R A Z E R  K R A K E N    
M E R C U R  E I I N

➺ 7.1 surround ses desteği sunan Kraken’in yenilenmiş V2 modeli uzun 
süreli kullanımlarda baş ağrısı yapmayan bir oyuncu kulaklığı. 50 

mm’lik sürücülerle kusursuz bir ses deneyimi yaşatan bu kulaklık oyun 
oynamaya meraklı herkesin başını döndürecek kadar kaliteli bir ürün.

A U  L A C N
➺ Asus’un tüm yaygın 

bağlantılarla uyumlu WiFi 
802.11 AC teknolojisine sahip AC750 

ailesine mensup modemi DSL-AC51 100 
MBIT ile evin her noktasında için en 

sağlıklı kablosuz internet performansı 
yakalamak mümkün.

L I N K  A L L  
L B  

➺ 20100 mAh 
değerindeki piliyle 

cep telefonu ve tabletleri 
şarj edebilen bu power bank 
ile “şarjım bitiyor” kaygısını 
hayatınızdan çıkaracağınıza 

emin olabilirsiniz. Üstelik 
aynı anda iki farklı cihazı 
şarj etme imkânına da 

sahipsiniz.

R A Z E R  K R A K E N    

A U  L A C N
➺ Asus’un tüm yaygın 

bağlantılarla uyumlu WiFi 
802.11 AC teknolojisine sahip AC750 

ailesine mensup modemi DSL-AC51 100 
MBIT ile evin her noktasında için en 

sağlıklı kablosuz internet performansı 
yakalamak mümkün.
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L I N K  A L L  
L B  
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sağlamayı başarıyor.
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Önden bakıldığında neredeyse ekrandan oluşan ve yan 
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Bulmaca
Resimdeki

proje

Başa kakma

Kesin
İnşaatı

denetleyen
kişi, kurul

Gizli 
iletişim

sözü
Oğul

Ateş
Politik
Sert,

eğilmez,
bükülmez

Bir yarış
kayığı

Numara
(kısa)

Bütünüyle,
tamamıyla

Sırbistan’da
bir ırmak

Ad

İskambilde
birli

Döner 
sondaj

makinesi
Yükün

Molibden
simgesi
Yazıklar
olsun!

Datça’daki
antik kent

Almanca
evet

Bir cetvel

Padişah
çadırı

Trabzonspor
(kısa)

Megaton
(kısa)

Siyah

Seçkinci

Fethetme

İstek, arzu

Soluk
borusu

Değerli 
bir taş

Sümer su
tanrısı

İlave

Kafkas 
dağ köyü

Futbolda 
bir vuruş

Güney
Afrika
parası

Bir meyve

İzmir’in 
bir ilçesi

Altının 
simgesi

İlham
Cl simgeli
element
Demirin
simgesi

Ankara’da
bir üniver-
site (kısa)

Gümüş-
balığı

Yeni Zelanda
plakası

Mitolojik 
bir çalgı

Akıl
Adale

Temel
pabucu

Akımtoplar
Bir nota

Yumruk-
oyunu

Boru sesi

Düzenli
işleyen

Yankı

Konut

Yanardağ
ağzı

Süslü gece
giysisi

Yazınsal
Tahsisat

Bayındırlık

Sporda en
üst derece

Saçta
ayırma yeri

Köprü yol

Bir Rus
uçağı

Bir bağlaç

At yavrusu

Bir ay adı
Yapılar

topluluğu

İlgi eki

İstif
Tuzağa

düşürülen
şey

Bir hastalık
adı Ödünç mal

Hasta
bakılan yer

Taş ya da
tuğladan
yapılmış
olan yapı

Söylenti

Tasdik

Asya’da 
bir ülke

Beton
dökmede
bir imalat

hatası

Küçük 
yafta

PARK MAVERA

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

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

A A R İ F F F
V U R M A P R İ Z İ D A

P R E K A S T A L A N E Y
U F A K A K İ L P İ L
P A D A L Y A E R İ Ş İ M

M A A K R A N R A T E A
P E Ş O R T A
A K D Ü N U Ş
R S M E V

A K K A N A N T E T
H A L E G Ü N Ü

Y A V A N A O A T A R
Y A K M A K A L E N E

H A T L E A R L A Z A V
T Ö R E N Ş A N T İ Y E

R İ N İ T K A A N D O
A D T A K S Ü R V E Y A N
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