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2018 yılında 8 ihale 
gerçekleştireceğiz

ıymetli 
okurlarımız  

mlak onut 
dergimizin 
yeni sayısında 
sizlerle yeniden 
bulu maktan 
büyük mutluluk 
duyuyorum. 

uruldu u günden 
bugüne ülkemizde 
konut alanında 
üretti i yenilikler 

ile alkımızın ilk terci i olan 
irketimiz  bugüne kadar ilklere 

imza atmı tır. 
2018 yılına yüksek 

motivasyon ile ba langıç 
yaptık  planlamalarımızı büyük 
titizlikle yaptı ımız 2018 yılı için 
belirledi imiz bazı öngörülerimizi 
burada sizlerle bir kez da a 
payla mak istiyorum. Şirket 
faaliyetlerimizin en önemli 
adımlarından biri olan i alelerimize 
2018 yılında da ız kesmeden 
devam etmeyi ede iyoruz. Bu 
çerçevede  stanbul’da ekmeköy 
Ta delen  Bakırköy Şevketiye  
Şi li Te vikiye  lorya  o dere 
ve üçükçekmece Bizim Ma alle 
1. tap olmak üzere  adet 
ve Ankara ilimizde ankaya 

araço lu arazimizde olmak üzere 
toplamda  adet gelir payla ımı 
ve amsun anik’te bulunan 
arazimizde ana tar teslim i  
modelimiz ile gerçekle tirmeyi 

planladı ımız i alemiz ile birlikte 
2018 yılında toplamda 8 i aleyi 
takvimimize aldık. 201  yılında 
gerçekle tirdi imiz ve 2018 yılında 
gerçekle tirmeyi planladı ımız 
i alelerimizle birlikte da a da 
büyüyecek olan proje acmimiz 
irketimize satı  anlamında da a 

geni  alan sa layacaktır. 
Şirketimizin 2018 yılında  

devam etmekte olan ve geli tirilmesi 
ede enen projelerimiz ile 

8 0 bin metrekare toplam brüt 
satı  alanı ve  ariç toplam 
.  milyar T  satı  de erini 

gerçekle tirmesini öngörüyoruz. 
Şirketimizin 201  satı larına 
detaylı baktı ımızda toplam satı  
de eri olarak bir önceki yıla göre 
yüzde 0 artı  gerçekle tirmi  
olması bizlere 2018 için önemli 
bir motivasyon kazandırdı. Bunun 
yanında sektörümüze baktı ımızda 
ülke genelinde konut satı larımızın 
201  yılından bu yana devamlı 
artan gra kte olması ve 201  
yılında ula tı ı 1.  milyon konut 
satı ı ile bu zamana kadarki en 
yüksek seviyesine ula tı. mlak 

onut olarak 2010 yılından bu 
yana istikrarlı bir ekilde devam 
ettirdi imiz temettü ödemelerini  
201  yılında istisnai bir ekilde ara 
vermekle beraber  201  yılında 1.8 
milyar T  olarak öngördü ümüz net 
kardan yüzde 0 temettü politikası 
do rultusunda  de erli mlak 

onut yatırımcılarıyla payla ma 

kararlılı ını sürdürdü ümüzü 
buradan ifade etmek isterim. 

Tüm bu faaliyetler ı ı ında 
irketimizin üretti i de erleri er 

alanda ak etti i gibi tanıtmaya 
gayret ediyoruz. mlak onut 

O olarak Ocak ayında 
düzenlenen ve Türkiye ile atar 
arasındaki i  birli i olanaklarını 
artırmayı ede eyen po 
Turkey By atar fuarına katıldık. 
Projelerimizi atar’lı yatırımcılarla 
bulu turulmakla beraber  birçok 
alanda gerçekle tirilebilecek 
i  birli i üzerinde detaylı 
de erlendirilmelerde bulunduk. 
Bunun yanında  Ocak tari inde 
irket bünyesinde düzenledi imiz 

etkinlik ile basın mensuplarına 
ve sermaye piyasası aracı 
kurum analistlerine irketimiz 
ve sektörümüz açısından nasıl 
bir 201  yılı geçirdi imizi iza  
ettik. ine bu do rultuda e  

ork ve ondra’da düzenlenen 
yatırımcı konferanslarına i tirak 
ederek irket faaliyetlerimizi 
yatırımcılarla payla tık. Buradan 
tüm okurlarımıza ve payda larımıza 

mlak onut adına te ekkürlerimi 
iletiyor erkese mutlu bir ay 
geçirmelerini temenni ediyorum.

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

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

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

Genel toplam: 
.  a ı sı  

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

6 PROJEDE 
ÖDEME 
K ULLARI 
ENİLEN İ

mlak onut O  Ba kent 
mlak onutları  i de mlak 
onutları  ebze mlak onutları 
 ev e ir mlak onutları  
senler mlak onutları ve 
uzey akası o slerini kapsayan 
 projede ödeme ko ullarını 

yeniledi.
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Baş e  mla  K u lar

K  K  

BA KE N İ N  EN İ  BA KEN İ  L AN I L A ANK ARA A A A A EÇ İR İ L EN  R E  

UN U U  K L A  Ö EME  K ULL A R I L A EN İ  E  A İ L ER İN İ  B EKL İ R

Ç
ankaya’nın Mü ye 
Ma allesi’nde yer 
alan Ba kent mlak 

onutları toplamda 
202 bin metrekare alan 

üzerinde 1.82  ba ımsız bölümden 
olu uyor. Şe ir ya amını ye il 
ile iç içe sunan Ba kent mlak 

onutları’nda 1 1  2 1  1 1  1 
dubleks ve 1 dubleks tiplerinde 
1. 0  adet konut ile birlikte 2  
adet ticari birim bulunuyor. 0 8 
ile 220 1  metrekare aralı ında 
de i en konutların yer aldı ı 
Ba kent mlak onutları  konum 
ve içerik olarak Ankara’nın en özel 
projelerinden biri. Ba kent mlak 

onutları’nda satı ta olan 1.82  
ba ımsız bölümün içinde projede 
kentsel dönü üm kapsamında 

ak sa iplerine verilecek olan 1 
konut da yer alıyor. Proje genelinde 
temalı çocuk oyun alanları açık
kapalı spor alanları  yürüyü  yolları  
bisiklet yolları  obi alanları ve 
cinseyete göre ayrı kullanımlı olmak 
üzere 2 adet kapalı avuz  2 adet 

kapalı çocuk avuzu  2 adet tness 
alanı ile birlikte yoga  pilates gibi 
etkinliklerin yapılaca ı stüdyoların  
sauna  amam  bu ar odası gibi 
alanların da içinde yer aldı ı 

kapsamlı sosyal merkez yer alıyor. 
‘Ba kent’in eni Ba kent’i’ sloganıyla 

ankaya’da ayata geçirilen Ba kent 
mlak onutları projesinde ödeme 

ko ulları yenilendi.
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Haber K A M PA N YA

Ku e  a a  leri

K  K  

BA AK E İR E  KURUL AN  KUZE  AK A I N I N  A L A İ Ç  İ ÇE  L AN  İ L ER İ  İ Ç İN  

EN İ L E NEN  Ö EME  K ULL AR I  K AÇ IR I LMA ACAK  B İ R  I R A  UNU R

K
uzey akası  mlak 

onut güvencesiyle 
Ba ak e ir’de ayat 
buluyor. ünya 
standartlarındaki 

konut projeleri  metro attı  
entegre ula ım a ları  sosyal 
ve kültürel alanlar  alı veri  
merkezleri  okullar ve spor 
tesislerine kom u bir alanda  
o sleri  ticari alanları  oteli  

ayvanat ba çesi ve dünya 
metropollerinde görmeye 
alı tı ımız  bin metrekare alan 
üzerinde kurulacak e ir parkıyla 

uzey akası  Ba ak e ir’de 
yepyeni bir ya am ba latıyor.

atay o s konsepti sunan 
uzey akası toplam  

ba ımsız bölümden olu uyor 
ve uzurlu ve aktif bir i  ya amı 
müjdeliyor. Toplamda 1  adet 
o s   dükkan ve 1 otelin yanı 
sıra birçok sosyal etkinli i de 
içerisinde barındırıyor. stanbul’a 
yakı an yemye il bir alan üzerinde 
geli tirilen uzey akası’ndaki 

do ayla iç içe akıllı o sler uygun 
ödeme ko ullarıyla satılıyor. uzey 

akası bulundu u konum itibarıyla 
ve Tem   . öprü gibi ba lantı 
yollarına olan yakınlı ı ile dikkat 

çekerken  stanbul’un yeni 
ya am merkezi Ba ak e ir’de 
do al ya amla i  dünyasını bir 
arada deneyimlemenize olanak 
veriyor.
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i de mla  K u lar

K  K  

AL IN  Mİ MAR İ İ  E  MEK N AL  ZE N İ NL İ İ  İ L E  İ KK A  ÇEKEN  N İ E  EML AK 

K NU L AR I  CA Z İ  Ö EME  K ULL AR I L A A I L I R

N
i de’de ayata 
geçirilen ve  
dairenin yer aldı ı 
projede  2 1  1  

1  1 tiplerinde 
daireler 11 8 ve 1 8 metrekare 
aralı ında de i iyor. Projenin 
teslim tari i ise Mayıs 201 . 

Projenin sosyal tesisleri 
arasında kapalı avuz  tness ve 
kafe yer alıyor. üzde 0’i ye il 
alanlara ayrılan projede açık ve 
kapalı otopark da bulunuyor. 

üvenlik kulübesi  bariyerler  
T  ve çevre güvenlik sistemi 

yer alan ve paratoner tesisatı ile 
yıldırıma kar ı korunma sa lanan 
projede  jeneratör ile daireler  
tüm ortak alanlar ve ticari 
ünitelerde yüzde 100 yedekli enerji 
bulunuyor. emye il peyzajı  kapalı 
yüzme avuzu  açık ve kapalı 
otoparkıyla i de’nin ayrıcalıklı 
yanını ya atan i de mlak 

onutları  imdi de birbirinden 
cazip fırsatlarıyla kapılarını size 
açıyor. 8 blokta  daireden 

meydana gelen projede ayrıca 
ev alanlarının tüm i tiyaçlarını 
kar ılayacak olan 1  ticari ünite de 
yer alıyor. i de merkezde ayata 
geçirilen proje  i de tadyumu’na  

i de tren garına yakın bir 
mesafede konumlanıyor. i de 

mlak onutları uygun ödeme 
ko ullarıyla ev sa iplerini 
bekliyor.
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Haber K A M PA N YA

eb e mla  K u lar  

K  K  

E BZE  EML AK  K NU L AR I   E A   ME REK ARE  AL AN  Ü Z ER İ N E  B ULUNAN 

 BL K AN  LU U R  

G
ebze’de konforlu 
bir ya am sunma 
amacıyla ayata 
geçirilen ve yüzde 

0 gibi önemli 
bir bölümü ye il alandan olu an 

ebze mlak onutları’nda yeni 
kampanya ko ulları olu turuldu. 
Projede   tip konut blokunda 
2 1  1  1 ve 1 dubleks 
olmak üzere toplamda 1.  adet 
konut   adet o s ve ticari birim 
bulunuyor. ebze mlak onutları 

’te 88 ile 21  metrekare aralı ında 
de i en dairelerin yatları için 
uygun ödeme ko ulları sa lanıyor.

lk iki etap projeleri  bölgenin 
ala en çok terci  edilen 

projelerinden olan ebze mlak 
onutları’nın . tabı bölgenin 

talebini kar ılama adına önemli 
bir proje. Projedeki konut sa ipleri 
okuldan  ticari ünitelere  dini 

tesislere birçok gereksinimlerine 
proje içerisinde ra atça eri ebiliyor. 

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

apalı otopark alanlarının 

binalar ile direkt ba lantılı olacak 
ekilde tasarlandı ı projede yere 

kadar inen camlar ile konut 
içlerinde aydınlık ve fera lık 
oranı artırılırken  temperli lamine 
camlar terci  edilerek güvenlik 
önlemleri de dü ünüldü.
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K  K  

evşe ir mla  K u lar
NE E İR  MERKEZ E  A A A EÇ İ R İ L EN  NE E İ R  EML AK  K NU L AR I N A  A E  

K NU  BL KU  E   A E  İ  B L KU  B ULUNU R

20 ba ımsız bölümden 
olu an ev e ir 

mlak onutları’nda 
 konut yer 

alıyor. ev e ir’in 
Merkez ilçesine ba lı mek 
Ma allesi’nde yükselen projede 
ayrıca  adet dükkan bulunuyor. 
1 1 2 1  1  1 olmak üzere 
8 11 ile 210   metrekare 
aralı ında de i en dairelerin 
teslimleri 2018 asım’ında 
gerçekle ecek. ev e ir mlak 

onutları’nda imdi avantajlı 
ko ullar sunuluyor.  ev e ir 

mlak onutları’nda  site 
içerisinde açık kapalı otoparkı  
güvenlik izmetleri  çocuk 
oyun alanları  avuzları olan 
bir daireye sa ip olunabiliyor. 
Proje da ilinde bulunan  gerek 
site i tiyaçlarına uygun gerekse 
de e rin gereksinimlerini 

kar ılamaya yönelik olan ticari 
üniteler ve o sler em e ir 
ya amına em site ayatına enerji 
katıyor. 

ev e ir mlak onutları  
yüzde 0’i ye il alandan olu an 

peyzajı  2 adet çocuk oyun 
alanı  ye illikler içindeki 
yürüyü  yolları  kapalı avuzu  

tness salonları  otoparklarda 
elektrikli araç arj sistemi gibi 
ayrıcalıklar sunuyor.
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e ler mla  K u lar

K  K  

E E NLE R İN  ÇE RE İN İ  E İ İRME  E E İ L E  L A Ç I K AN  E ENLER  EML AK 

K NU L AR I N A Ö EME  K ULL AR I  EN İ L EN İ

E
senler mlak 

onutları projesi 
stanbul Avrupa 
akası senler’de 
avaalanı 

Ma allesi’nde  bin 8 1 
tamamı  ak sa ipleri de 

da il  metrekare alan üzerinde 
yükseliyor. Projede 0 daire 
yer alıyor. apalı yüzme avuzu  
saunası  tness salonu  çocuk 
oyun alanları  yürüyü  parkurları  
asansörlerle otoparktan katlara 
ula ım imkanı gibi birbirinden 
ayrıcalıklı özellikleriyle senler 

mlak onutları  sakinlerine 
özel bir ya am sunuyor. 2 1 1 
ve 1 tiplerinde seçeneklerin 
bulundu u dairelerin büyüklükleri 
ise 2 ile 1  metrekare arasında 
de i iyor. senler mlak onutları 
projesinin sosyal olanakları 
arasında yüzme avuzu  güvenlik  

otopark  çocuk oyun alanları  
yürüyü  alanları  sauna  tness 
salonu bulunuyor. Proje dairelerinde 
yüzde 100 yedekli enerjiyi 
sa layacak kapasitede jeneratör 
sistemi mevcut. Projenin belirtilen 
bloklarında ve otoparklarda acil 

anons ses sistemi   gün 2  saat 
izleme ve kayıt özellikli kapalı 
devre çevre güvenlik sistemi  
kapalı ve açık otopark ile site 
giri inde güvenlik kontrollü 
giri  sistemi gibi özellikler yer 
alıyor.

Haber K A M PA N YA
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Haber H Ü K Ü M E T

Türkiye daha 
fazla güçlensin 
istiyoruz

um urbaş a  
al a da 

um urba kanı ecep Tayyip rdo an  
oma’da um urba kanlı ı arayı’nda  talya 
um urba kanı ergio Mattarella ile görü tü.

C
um urba kanı ecep 
Tayyip rdo an’ın 

oma’da görü meler 
gerçekle tirdi. lk etapta 

atikan’da atoliklerin 
ru ani lideri Papa ranciscus ile 
görü tü. örü menin ana teması 

udüs’tü  um urba kanı 
ecep Tayyip rdo an  talya 
um urba kanı ergio Mattarella 

tarafından resmi törenle kar ılandı.
um urba kanlı ı arayı’nda 

düzenlenen törende um urba kanı 
rdo an  saraya geli inde kendisini 

kar ılayan Mattarella ile tokala arak 
gazetecilere birlikte poz verdi.

um urba kanlı ı arayı’ndaki 
basına kapalı görü mesi yakla ık 

0 dakika sürdü. um urba kanı 
rdo an ve Materalla  görü menin 

ardından eyetler arası çalı ma 
yeme i gerçekle tirdi.

eme e ı i leri Bakanı Mevlüt 
avu o lu  konomi Bakanı i at 
eybekci  Milli avunma Bakanı 
urettin anikli  Avrupa Birli i 

AB  Bakanı ve Ba müzakereci 
mer elik  nerji ve Tabii 
aynaklar Bakanı Berat Albayrak ile 
um urba kanlı ı özcüsü bra im 
alın’ın yanı sıra A  Parti rup 

Ba kanvekili lknur nceöz ve M P 
enel Ba kan ardımcısı emi  
alçın da katıldı. 

BAŞBAKAN BİNALİ 
YILDIRIM: “2019’A 
DOĞRU MİLLETE NASIL 
FAYDALI OLACAĞIMIZI 
KONUŞMAK BİZİM 
BAŞARILARIMIZ 
İÇİN HAYATİ ÖNEME 
SAHİPTİR.” 

Başbakan Binali Yıldırım  
Konya Yerel Yönetimler 
Toplantısı’na telekonferans 
ile katılarak bir konuşma 
gerçekleştirdi. Millete 
hizmet sevdamız bizi her 
zaman diri tutuyor  diyen 
Yıldırım  Türkiye’nin önünde 
yeni kapılar açılacak  yeni 
başarılarla dolu günleri birlikte 
yaşayacağız  ifadelerini 
kullandı.

Konuşmasını sürdüren 
Başbakan Yıldırım  2019’a 
doğru millete nasıl faydalı 
olacağımızı konuşmak bizim 
başarılarımız için hayati 
öneme sahiptir. Türkiye’nin 
daha fazla güçlenmesini  şaha 
kalkmasını ve bunun için de 
hedef 2019. Türkiye’nin yeni 
vizyonunu  küresel ölçekte 
ulaşan seviyeyi herkese 
anlatacağız. Vatandaşlarımızın 
AK belediyecilikle tanışmasını 
sağlayacağız. Bunun için daha 
fazla akıl teri daha fazla alın 
teri dökeceğiz. 2019 seçimleri 
Türkiye’nin gelecek yılları için 
önemli  diye konuştu.
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Haber P R OJ E

Ebruli Ispartakule’de 
a şlar başlad

mlak onut O güvencesiyle ıtar n aat  Aslan apı ve Torkam n aat ortaklı ında 
00 milyon T  yatırım bedeliyle ayata geçirilen bruli spartakule satı a sunuldu. 

T
ürkiye’nin en büyük 
gayrimenkul yatırım 
ortaklı ı olan 
Emlak Konut GYO 
güvencesiyle planlı 

bir ekilde geli en spartakule’nin 
yeni projesi bruli spartakule  
bölgede prestijli bir ya am projesi 
olarak ayata geçiriliyor. 2 1  1 
ve 1 daire seçeneklerinin yer 
aldı ı projede 2  daire ve 2 cadde 
ma azası yer alıyor. Tamamı geni  
ve fera  dairelerden olu an bruli 
spartakule’de  11  metrekareden 

ba layan 2 1  1 2 metrekareden 

ba layan 1 ve 1 2 metrekareden 
ba layan 1 daire seçenekleri 
bulunuyor.

ıtar n aat  Aslan apı ve 
Torkam n aat’ın uzun zamandır 
merakla beklenen yeni projesi 

bruli spartakule’de  lansman 
dönemine özel avantajlı yatların 
yanı sıra mlak onut O’nun 
yeni kampanyası da ilinde konut 
alıcılarına yüzde 10 pe in  8  ay 
0 faizle taksitlendirme imkanı 
sunuluyor. Projede dairelerin 
metrekare ba langıç yatı ise . 00 
T  olarak belirlendi.

00 milyon T ’lik yatırım 
bedeliyle ayata geçirilen ve 
bölgedeki konut projeleri arasında 
öne çıkan bruli spartakule  

1 bin 1 8 metrekare arsa alanı 
üzerinde in a ediliyor.  katlı 
konaklar ile  28 katlı blokların 
yer aldı ı bruli spartakule’de 
aile öncelikli ya am yatırımcılara 
sunuluyor. akla ık yüzde ’i 
peyzaja ayrılan ve geni  ye il 
alanlarıyla konut alıcılarına fera  
ya am alanları sunan bruli 
spartakule  estetik mimarisiyle de 

dikkat çekiyor.
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6 BİN METREKARELİK PARK  
bruli spartakulı proje lansman 

toplantısında konu an mlak 
onut O enel Müdürü Murat 
urum  mlak onut olarak  

geli im akslarında yeni projeler 
üretilmesi konusunda büyük rol 
oynuyoruz. Bu akslardan birinin de 
stanbul’un yükselen de eri  planlı 

alt yapısı  kentsel izmetleri ile ön 
plana çıkan spartakule oldu una 
inanıyoruz. üklenicimiz itar 
n . A.Ş.  Aslan apı ve Torkam 

ile gerçekle tirece imiz bruli 
spartakule projemiz  projenin 

yükselece i bölge itibariyle ayrı bir 
öneme sa ip. Atatürk avalimanı’na  

. avalimanı’na  uzey Marmara 
ba lantı yoluyla avuz ultan 

elim öprüsü’ne 1 20 dakika ve 
yürüme mesafesindeki metroyla 
stanbul’un er lokasyonuna 

kolaylıkla ba lanabilece iniz  2  
konut ve 2 cadde ma azasından 
olu an bir ayal dünyası ortaya 
çıkarıyoruz. Toplamda 00 
milyon T  satı  toplam gelirine 
sa ip olacak bruli spartakule 
projemizin yüzde 22’si olan 1 2 
milyon T  mlak onut irket payı 
olacak. Toplamda .1 8 metrekare 
alan üzerinde gerçekle tirilecek 

bruli spartakule projemizde 
evlerin cadde ma azalarıyla çevrili 
oldu u bir meydan  a açların ve 
süs avuzlarının bulundu u  
bin metrekarelik park ve özellikle 
araç tra ine kapalı alanlarda 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
keyi e zaman geçirece i sosyal 
alanlar mevcuttur  açıklamalarını 
yaptı.

ıtar n aat cra urulu Ba kanı 
Müslim üzel ise  stanbul’un 

geli en yüzü olarak nitelendirilen 
spartakule  T M Otoyoluna 2 

km mesafede olması ve metronun 
da bölgeye gelmesi ile birlikte 
ula ılabilirli i kolay katma de eri 
yüksek bir projeye imza attı ımızın 
bilincindeyiz. Uzun süren bir 
projelendirme a amasının ardından  
bölgede yepyeni bir konsept 
olu turmak için büyük emek 

arcadık ve bruli spartakule 
projemiz tamamlandı ında 
sakinlerinin günlük i tiyaç ve 
konforu için er türlü imk nı sunan  
ula ılabilirli i kolay  merkezi  içerik 
ve donanım anlamında güvenli bir 
proje olacak.   katlı konaklar ile 28 
katlı blokların yer aldı ı projemiz  
stanbul’un en önemli ula ım 

güzerg ı olan Tem Otoyolu’na 
2 kilometrelik ve yapılacak olan 
metroya yürüme mesafede yer 
alıyor. Biz de lansmanla birlikte 8  

ay 0 faizli kamanyaya da il olarak  
satı larımıza ba lıyoruz. Bu konuyla 
ilgili  sizlerin uzurunda mlak O 

enel Müdürü Murat urum’a sektöre 
olan destek ve te vikleri için te ekkür 
ediyorum. ansman dönemine özel 
dairelerin metrekare ba langıç yatını 

. 00 T  olarak belirlendik ve mlak 
onut O’nun yeni kampanyası 

da ilinde yüzde 10 pe in  8  ay 0 faizle 
konut alıcılarına sunuyoruz  dedi.

ENERJİ VE SU TASARRUFU 
SAĞLAYACAK

bruli spartakule  enerji ve 
su tasarrufu özellikleriyle de site 
sakinlerine katkı sa layacak. Projede 
ortak alanların aydınlatılmasında 
yenilenebilir enerji kullanımı devreye 
girerken otoparklarda da elektrikli 
arj üniteleri yer alacak.  bruli 
spartakule’de ayrıca  lavabo ve 

banyo suları gri su arıtma avuzunda 
arıtılarak peyzaj ve ba çe sulamasında 
de erlendirilecek. T M Otoyoluna 
yakın bir noktada yükselen bruli 
spartakule ula ım açısından  son 

derece avantajlı bir konumda yer 
alıyor. alı maları devam eden 
metroya yürüme mesafesinde bulunan 
proje  izmete giren uzey Marmara 
Otoyolu  avuz ultan elim öprüsü 
Ba lantı yolları  . avalimanı 
gibi projelerin kesi im noktasında 
yükseliyor.

Y.M a   O  Sıta  
I aat I a KB. M   
E a  K t YO M. M at 

K  A a  Ya   I a K . 
M t A a

Y.M a   Ö  Sıta  İ aat İ a KB. 
M   E a  K t YO M. M at K  
A a  Ya ı İ a K . M t A a  
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Burdur’da kura sevinci

AMASYA’YA 
 MİL N 

L LİK A IRIM
TO  Amasya’ya yerel mimari ile sosyal konutlar ayat geçirecek.

Ba bakanlık Toplu onut daresi Ba kanlı ı tarafından Burdur’un aramanlı 
ilçesinde in a edilen projede 2  konutun ak sa ipleri kura ile belirlendi.

B
a bakanlık Toplu 

onut daresi TO  
Ba kanı rgün Turan  
TO ’nin Amasya 
antiyelerinde 

incelemelerde bulundu. lk olarak 
Amasya Merzifon’da in ası yakla ık 
yüzde 80 seviyesine ula an  
konutluk projenin antiye alanını 
inceleyen Turan  yerel mimariyi 
barındıran projenin en kısa sürede 
tamamlanaca ını belirterek  
projenin yeni bir ya am alanı 
olu turaca ını sözlerine ekledi.

T O ’nin Burdur’da 
ayata geçirdi i 2  

konutun kura töreni 
2  Ocak  alı günü 

aramanlı Belediye alonu’nda 
noter uzurunda gerçekle tirildi.

2 1 planında in a edilen 1  
alt gelir grubu konut 28  T ’den 
ba layan taksitlerle yüzde 12  yüzde 
1  yüzde 20 pe inat ve 180  21  
2 0 ay vade  1 planındaki  
konut ise 8 T ’den ba layan 
taksitlerle yüzde 10  yüzde 1  yüzde 

Amasya uluova’da in ası 
yüzde  seviyesine ula an  
konutluk projeyi de inceleyen 
Turan  Amasyalı vatanda larımızın 
konut i tiyacını kar ılamak 
için çalı ıyoruz. Bugüne kadar 
Amasya ilimizde  bin 8  
konutun yapımına ba ladık. Bu 
konutlarımızın  bin 2’sini 
tamamladık  ifadelerini kullandı.

Amasya antiye incelemeleri 
kapsamında son olarak merkezde 
in ası devam eden  konutluk 
projenin antiyesini inceleyen Turan  

20 pe inat ve 120  1  180 ay vade 
seçenekleri ile satı a sunuldu.

Modern ve yöresel mimari 
sentezlenen projede  cep elerde 
zemin kat seviyesinde ta  
kaplama  a ap görünümlü cep e 
kaplamaları  kat silmeleri  dekoratif 
pencereler ve ferforje korkuluklar 
kullanıldı.

Proje ile bölgenin  nitelikli sosyal 
çevre imkanı sunan  kente de er 
katacak yeni bir ya am merkezine 
dönü türülmesi ede eniyor.

onutlarımız ızla yükseliyor. 
Projemiz tamamlandıktan sonra 
bölgeye yeni bir de er katacak  diye 
konu tu.

Amasya’da okulundan  
astanesine  ticaret merkezinden 

kamu binasına kadar birçok 
yatırım yaptıklarını belirten Turan  
Amasya’da bugüne kadar astane  
 cami   ticaret merkezi  pansiyon  

kamu izmet binası  2 ilkokul ve 
lise olmak üzere toplam  milyon 
T ’lik yatırım gerçekle tirdik  
açıklamasında bulundu.



r n d n ş  
devam ediyor
TO  tarafından gerçekle tirilen 1 2 konutluk orum evane’deki kentsel 
dönü üm projesi yüzde 0 seviyesinde tamamlandı.

K
entsel dönü üm 
projelerinde bir 
taraftan kamu 
menfaatini 
dü ünürken di er 

taraftan ak sa iplerinin de 
ma dur edilmemesi ve kö nemi  
alanların da re abilite edilmesi 
gerekti ini vurgulayan TO  
Ba kanı rgün Turan  Afetlere 
kar ı riskli  yapı ömrünü 
tamamlamı  konut stoku ile sa lıklı 
bir çevrede ya am için gerekli 
ko ulları sa layamayan mek nsal 
dokuları dönü türmeye devam 
ediyoruz. orum’da yürüttü ümüz 
kentsel dönü üm projesi ile bölgede 
yer alan afet riski ta ıyan  niteli ini 
kaybetmi  ve yıpranmı  olan 
kentsel mek nları  sa ip oldukları 
özgün kimliklere uygun bir biçimde 
insana ve çevreye duyarlılık 
gösteren ve afetlere kar ı güvenli bir 
yerle im birimine dönü türece iz  
açıklamasında bulundu.  

Şe irleri kimlikleri  gelenekleri  
yerle ik demogra k yapının kültür 
ve de erleriyle uyumlu olarak 
yenilediklerini aktaran Turan  
öyle devam etti  orum’da in a 

etti imiz kentsel dönü üm projesini 
yerel mimari doku  ma alle 
kültürü ve yatay mimari anlayı ıyla 
in a ettik. önü üm alanlarında 
ikamet eden vatanda larımızın 
sosyo ekonomik pro lini do ru 
tanımlayarak  farklı gelir gruplarına 
dönük sosyal bütünle meyi sa layan 
bir proje geli tirdik. Projelerimiz ile 
tüm i tiyaçlara cevap veren yeni bir 
ya am alanı olu acak.

nsanların sosyal ayata 
katılmalarının  toplumsal uzur 
ve dayanı ma açısından önemli 
oldu unu belirten Turan  dare 

olarak kentsel dönü ümde bu bilinç 
ile çalı ıyoruz. enilenen alanlar  
sürdürülebilir sosyal ve kültürel 
çevrelere dönü mektedir. entsel 
dönü ümle sadece binalar yıkıp 
yerlerine yenilerini in a etmiyoruz. 

evre düzenlemeleri  donatı 
alanlarıyla sosyal i tiyaçlara da yanıt 
veriyoruz. 0  ya  okul öncesi çocuk 
grubundan üniversite gençli ine  
kadınlardan erkeklere  tüm nüfus 
pro llerine dönük i tiyaç ve 
beklentileri dü ünerek yerle imleri 
yeniliyoruz. entsel dönü ümle  
bölgelerin ya am kalitesi yükseliyor. 

önü üm oldu u bölgeye  e re yeni 
de erler katıyor  diye konu tu.

 

TOKİ’DEN ÇORUM’A 516 
MİLYON TL’LİK YATIRIM

orum’da bugüne kadar 
 bin 8  konutun yapımına 

ba ladıklarını söyleyen Turan  
Bu konutlarımızın  bin 8  

adetinin in asını tamamlayıp 
vatanda larımıza teslim ettik. a lık 
alanında toplamda iki astane ve 
iki sa lık oca ı in a ettik. Ayrıca 

orum’da bugüne kadar  8 cami  2 
kamu izmet binası  iki kütüp ane 
ve ekonominin canlanması için  
ticaret merkezi in a ettik.

Bu yatırımlarımız ile idare olarak 
orum’a 1  milyon T ’lik yatırım 

gerçekle tirdik  dedi. 

17M A  O U T
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Yeni sanayi sitesi 
 bi  işi e i i dam 

a la a a
Ba bakanlık Toplu onut daresi Ba kanlı ı tarafından 
Aksaray’da in a edilecek sanayi sitesinin i alesi yapıldı. 

T O  Aksaray’a yeni bir sanayi sitesi kuruyor. 
2  Ocak 2018  Pazartesi günü gerçekle tirilen 
i ale kapsamında ayrıca altyapı ve çevre 
düzenleme i i de yer alıyor.

Projeyle birlikte isti dam alanı ve üretimin 
altyapısını olu turacak  bölgesel geli imi sa layacak ve 
geli en sanayinin i tiyaçlarını kar ılayacak modern bir 

sanayi sitesinin kazandırılması ede eniyor. eni sanayi 
sitesi yakla ık 1  bin ki iye isti dam sa layacak. Aksaray 

anayi itesi toplam 00 ektar alanda planlandı. lk 
etapta 180 ektar alanda 1. 20 i  yeri in a edilecek. 

 farklı tipte in a edilecek i  yerlerinin ’sı 100 m2  
20’si 200 m2  18 ’u 00 m2  1 8’i 00 m2 ve 1 ’si ise 
00 m2 büyüklü ünde tasarlandı.



19M A  O U T
Ş U B A T  2 0 1 8

Müzik ve mimari 
medeniyetin iki mührüdür
TO  trateji eli tirme airesi Ba kanlı ı’nca düzenlenen v ve Şe ir 

eminerleri’nin 2 ’üncüsü gerçekle tirildi. 

‘Medeniyet  Müzik 
ve Mimari’ 
konulu seminerde 
konu an  siyaset 

bilimci  air  yazar ve müzisyen r. 
ava  Barçkin  müzik ve mimarinin  

medeniyetin iki mü rü oldu unu 
ve mek n ile zamanın ere nin 
insandan geldi ini söyledi.

Osmanlıda medeniyete ‘Umran’ 
dendi ini ve umran ile mimari 
kelimesinin aynı kökten geldi ini 
belirten Barçkin  bu iki kelimenin 
‘ömür’ kavramında birle ti ini 
söyledi. nsan  kendini a an ve 
vefatından sonra da ayakta kalacak 
bir eser yapmı sa  insanın da bir 
medeniyet oldu unu ifade eden 
Barçkin  marla  ömürlendirmekle 
u ra mak lazım. Bu sadece 
binalarla olmaz  bina bunun 
sembolüdür  dedi.

Mimar inan’ın eserlerinden 
örnekler veren Barçkin  unları 
söyledi  O’nun eserlerinin er biri 

yenidir  içbiri birbirine benzemez  
çünkü insan  mek n ve zaman 
de i ir. aten medeniyet dedi imiz 
ey de kendini sürekli yenileyendir.

slam’ın açık bir din oldu unu  
bugün belli noktalara sıkı tırılmaya 
çalı ılan medeniyet kavramının  
slam’ın özünde bu ekilde 

olmadı ına dikkat çeken Barçkin  
Medeniyet  bir kunduracı ile bir 

sultanın edebinin aynı olması  

caminin mimarisiyle bir se panın 
baca ı arasında uyum olmasıdır  
diye konu tu.

Bir kültürün mabet mimarisi ve 
müzi i incelendi inde  o kültürün 
medeniyetiyle ilgili genel bir kanaate 
ula ılaca ını söyleyen Barçkin  
müzik ve mimarinin bir medeniyetin 
iki mü rü oldu unu vurgulayarak  
Mimari  yapılarla yapılan 

müzik  müzik ise seslerle yapılan 
mimaridir  ifadelerini kullandı.

Barçkin  müzik ve mek n 
ili kisinin temel bir ili ki oldu unu 
ve musikideki makam  perde ve 
usul kavramlarının mek nsal 
oldu unu aktardı. Bunların er 
birinin mimaride de bir kar ılı ı 
oldu una de inen Barçkin  
Medeniyetimizdeki bütün 

makamların ve usullerin temeli  
kullu un dı a yansımasıdır. 

olayısıyla müzikteki makam 
aslında içimizdeki lemlerin er 
birinin adıdır  dedi. Barçkin 
sözlerini öyle sonlandırdı  Bir eyi 
ölçülü  a enkli ve güzel yaptı ınız 
zaman biz ona müzik deriz  mimari 
deriz. Bu ölçüye sa ip olmayan 
medeniyet  mimari ya da müzik  
insanlı a bir ey katmaz.  
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Başa şe ir e e i 
beledi e i me  bi a
Ba ak e ir bölgesinde 
bugüne kadar 
tamamlanan ve devam 
eden yakla ık 2  bin 
ba ımsız bölümün 
in asını gerçekle tiren 

mlak onut  
Ba ak e ir’de yeni 
belediye izmet binasına 
imza atıyor. 
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T
ürkiye’nin en büyük 
gayrimenkul yatırım 
ortaklı ı mlak 

onut  kurulu undan 
bugüne kadar  
geli tirdi i konut 

projelerinin yanında e itim tesisleri  
camiler  resmi kurumlar gibi sosyal 
ya ama yön veren birçok proje 
geli tirmeye devam ediyor.  

. 0 metrekarelik kapalı 
alana sa ip olan Ba ak e ir 
Belediye izmet Binası  bloktan 
olu uyor. Bu blokları birbirine 
ba layan omurganın avlula ması 
ile de kamusal bir sosyal alan 
olu turuldu. eni izmet binası  
belediye ile ilgili birimlerin  
birbirleri ile yakın ili kide olacak 
ekilde bu bloklarda izmet vermesi 

öngörülerek projelendirildi. Proje 
bünyesinde 0 araçlık kapalı 
otopark  00 metrekarelik kre  
erkek ve kadın spor salonları  
1 adet çok amaçlı salon   adet 
konferans salonu bulunmaktadır. 
Belediye fonksiyonlarının yanı sıra 
Ba ak e ir Meydanı ile bütünle ik  
kent ve insan ölçe ine uygun  
çevresi ile beraber ya ayan proje 
tasarlanması ede eniyor.  

BAŞAKŞEHİR’E 29 BİN 
BAĞIMSIZ BÖLÜM 

Ba ak e ir ilçesi ve uzey akası 
bölgesi için görü lerini bildiren 

mlak onut enel Müdürü Murat 
urum  Planlı e ircilik anlayı ının 

ilk örneklerinden olan Ba ak e ir’de 
1  yılından günümüze kadar çok 
ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya 
devam ediliyor. Ba ak e ir ilçemizde 

mlak onut olarak tamamlanan 
ve devam eden olmak üzere bugüne 
kadar yakla ık 2  bin ba ımsız 
bölüm  28 derslikli 10 okul   
kre   sa lık tesisi ve  adet cami 
in asına imza attık. 

zellikle stanbul’un yeni yakası 
olarak nitelendirdi imiz uzey 

akası bölgesi bulundu u konum 
itibariyle  . avalimanı  alkalı  

avalimanı metro attı avuz ultan 
elim öprüsü  uzey Marmara 

Otoyolu  kitelli Şe ir astanesi’nin 
yanı sıra yakın zamanda güzerga ı 

açıklanan anal stanbul gibi mega 
projelerin merkezinde yer alıyor. 

a a önce uzey akası projemizle 
beraber bu bölgede 0.000 m ’lik 
bir e ir parkı  .000 m ’lik kent 
meydanı  otel  o s gibi em i  em 
sosyal ya ama yönelik faaliyetler 

ayata geçirece imizi açıklamı tık. 
akın zamanda kent meydanımızı 

ve meydanda bulunan .000 ki ilik 
camimizi izmet verecek ale 
getirece iz.

Şimdide uzey akası bölgesinde 
yer alan kent meydanında yeni 
belediye izmet binasının in aatı 
için Ba ak e ir Belediyesi ile 
protokol imzaladık. uzey akası 
bölgesi yeni belediye izmet binası 
ile in ası devam eden projeler 
tamamlandı ında entegre ula ım 
a ları  kent meydanı  ticari 
üniteleri  e ir parkı ve da a 
birçok sosyal donatısıyla  toplumun 

er kesimine itap edecek gece 
gündüz ya ayan bir cazibe merkezi 
olma potansiyeli ta ıyor. n alla  
devletimizin de deste i ile büyüyen 
ve geli en Türkiye için katma de er 
olu turmaya devam edece iz  diye 
konu tu.   

Ba ak e ir Belediye Ba kanı 
asin arto lu   yıl önce kurulan 

belediyenin nitelikli izmet binası 
olmamasına ra men önce çocuklara 
ve gençlere okul  kütüp ane  bilgi 
evi  spor parkları ve gençlik merkezi 
in a ettiklerini belirterek  00 00 
bin nüfusa izmet verecek güzel 
bir bina yapmanın zamanı geldi. 
Türkiye’nin ilk planlı kent meydanı 
olacak olan projede ilçemizin tüm 
kamu kurumlarının yer alaca ı 
Ba ak e ir ent Meydanına yüksek 
katlı olmayan güzel bir bina in a 
ediyoruz. Bu projeyi gerçekle tirecek 
olan mlak onut’a da katkılarından 
dolayı çok te ekkür ediyoruz  dedi.  

Artık  ülkeler de il  e irler 
yarı ıyor  diyen arto lu  sözlerine 
öyle devam etti  ünyada 
e irler sokaklarıyla  caddeleriyle 

ve meydanlarıyla konu uyor ve 
konu uluyor. .000 m2’lik alanda 
in a etmekte oldu umuz ve altında 
metro istasyonu ile otoparkın da yer 
alaca ı Ba ak e ir ent Meydanı 
projemiz  yanı ba ındaki 0 bin 
metrekarelik Botanik Park ile birlikte 
stanbul’un en büyük ve en güzel 

meydanlarından biri olacak.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YASİN KARTOĞLU: 
“BAŞAKŞEHİR KENT MEYDANI PROJEMİZ, YANI 
BAŞINDAKİ 360 BİN METREKARELİK BOTANİK PARK 
İLE BİRLİKTE İSTANBUL’UN EN BÜYÜK VE EN GÜZEL 
MEYDANLARINDAN BİRİ OLACAK.”

Emlak Konut 
Genel Müdürü 
Murat Kurum
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Emlak Konut GYO, 
a ırı  ırsa larını anla ı

Türkiye ve atar arasındaki i  ortaklı ına da a yüksek acim kazandırma amacıyla atar’ın 
ba kenti o a’da düzenlenen po Turkey By atar uarı’na katılan mlak onut O  

örfez ve Orta o u bölgesinden birçok yatırımcıya Türkiye’deki yatırım imkanlarını anlattı. 

mlak onut O 
önetim urulu 

Ba kanı rtan etim 
po Turkey By 

atar’da açıklamalarda 
bulundu. 

on yıllarda atar ile Türkiye 
arasındaki ili kilerin ekonomik 
anlamda çok geli ti ini kaydeden 

rtan etim  atar ki i ba ına 
dü en milli gelir açısından dünyanın 
refa  düzeyi en yüksek ülkesi 
olma niteli inde. Bunun yanı sıra 
Türkiye  atar’ın en çok yatırım 
yaptı ı dördüncü ülke konumunda 
bulunuyor ve bu yakın ili ki er 
geçen gün da a da güçlenerek 
artıyor. Türkiye’nin en büyük 
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gayrimenkul yatırım ortaklı ı olarak 
biz de burada bu ili kilere farklı 
boyutlara ta ıyacak temaslarda 
bulunuyor ülkemizdeki gayrimenkul 
yatırım imkanlarını anlatıyoruz. 
Bu çerçevede mlak onut olarak 
yakla ık 10 milyarlık yatırım projesi 
ile burada bulunuyoruz. zellikle 

anal stanbul projesi burada 
büyük bir eyecan olu turmu  
durumda. Bu ilgiyi burada yakinen 
görme imkanımız oldu. atar’ın 

mlak onut ölçe indeki irketi 
ile ö leden önce görü meler yaptık. 
Projelerimizle yakından ilgililer. 

endilerini Türkiye’ye davet 
ettik. Bir çalı ma grubu olu turup 
birlikte neler yapabilece imize 
bakmak istiyoruz. anal stanbul 
civarındaki arsalarımızla ilgili bir 
bilgi payla ımında bulunduk.  anal 
stanbul güzerga ı üstünde olan 

Arnavutköy ursunköy’de  
milyon m2  üçükçekmece’deki 
Bizim Ma alle projemizin i ale 
edilmemi  0 bin m2’lik bölümü 
ile Ba ak e ir o dere’deki 0 
bin metrekarelik alan ve son 
olarak Ba ak e ir kitelli Ayazma

ayaba ı bölgesindeki 2 0 bin 
metrekarelik arsalarımız yer 
alıyor. Toplamda  milyon m2’ye 
tekabül eden bu arsalar üzerinde 
neler yapabilece imizi görü ece iz. 
Bilindi i üzere mlak onut kendi 
arsaları üzerinde asılat payla ımı 
modeli ile çalı ıyor. Bu ekilde nasıl 
projeler geli tirebiliriz kar ılıklı 
görü üp de erlendirmelerde 
bulunaca ız  dedi. 

YABANCI YATIRIMLAR 10 
MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE 
ULAŞACAKTIR

etim yaptı ı konu mada  po 
Turkey By atar uarı’nda atar’ın 

mlak onut ölçe indeki irketi 
ile anal stanbul civarındaki  
milyon metrekarelik arsalarımızda 
neler yapabilece imizi de konu tuk  
ifadelerini kullandı.

Mütekabiliyet gerekmeksizin 
yabancı yatırımcının gayrimenkul 
yatırımı yapmasının önünü 
açan yasanın 201 ’te ayata 
geçmesinin ardından  Türkiye’de 

yabancı yatırımcılar için birçok 
düzenlemenin ardı ardına ayata 
geçti ini söyleyen rtan etim  
201  içerisinde örne in 1 milyon 

dolarlık mülk satın alanlara oturma 
izni tanıyan bir düzenleme yapıldı. 
Bu kolaylı ın yanı sıra büyük 
vergi avantajları da sunuluyor. 

ayrimenkul yatlarında yüzde 
18’e kadar önemli bir yeri te kil 
eden  ile ilgili yapılan yeni 
düzenleme kapsamında yabacı 
ülke vatanda ları satın aldıkları ilk 
gayrimenkulde ’den mua ar. 
Bugün  milyar dolar seviyesinde 
olan yabancı yatırımcı payı bu 
tür yeni düzenlemelerle yakın 
vadede 10 milyar dolar seviyelerine 
ula acaktır. Bu nedenle Türkiye’deki 
gayrimenkul yatırımları da a da 
cazip birer yatırım unsuru olarak 
öne çıkıyor. 

anal stanbul  Avrasya Tüneli  
Marmaray  anakkale öprüsü  

. avalimanı  avuz ultan 
elim öprüsü ve Osman azi 
öprüsü gibi mega projelerin ardı 

ardına ayat buldu u Türkiye 
gelece e emin adımlarla ko arken 
ülkemizdeki gayrimenkul projeleri 
yabancı yatırımcıların yakın ilgisi 
artarak devam ediyor. i er yandan 
ülke ekonomimizin performansının 
yabancı yatırımcılar tarafından 

ayranlık takip ediliyor. zellikle 
201 ’nin üçüncü çeyre indeki yüzde 
11 1’lik büyüme oranı Türkiye’ye 
duyulan güveni da a da arttırmı  
durumda. uar süresince örfez ve 
Ortado u ülkeleri yatırımcılarıyla 
yaptı ımız görü melerde bu 
olumlu avayı mü a ede ettik 
ve mütekabiliyet gerekmeksizin 
yabancı yatırımcıların gayrimenkul 
yatırımı yapmasının önünü açan 
yasalarımızı  devlet te vikleriyle 

azırlanan  indirimlerimizi 
ve yabancı yatırımcıya vatanda lık 
yolunun açılması gibi ayata geçen 
devlet destekli düzenlemeleri de 
anlatma fırsatı bulduk  dedi. 
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LÜKSTEN KAÇINARAK 
İ A  Ü ÜRME ÇA RI INA 
EK ÖR E EK ER İ

Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü 
Murat Kurum’un 
uygun fiyatlı konut 
üretilmesi için yaptı ı 
ça rıya sektörden 
destek geldi.

E
mlak Konut GYO 
Genel Müdürü Murat 

urum  kaliteden ödün 
vermeden daha ekonomik 

yatlı ürünlerin 
kullanılabilece ini  bunun da konut 

yatını yüzde 10 a a ı çekebilece ini 
söyledi. Murat urum’un ça rısına 
sektörün önde gelen isimleri destek 
verirken  in aatçılar bir yandan 
da uygun fiyatlı konut üretme 
konusundaki önerilerini payla tılar.

Selma enol
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ayrimenkul sektöründeki 
satı ları da a da yükseltmek için 
müteahhitler harekete geçirdi. 
Uygun yatlı konut için yol aritası 
belirlemek isteyen mütea itler  
in aatta ince i  olarak tabir edilen 
alanda kullanılan seramikten yer 
dö emesine  prizden  muslu a 
birçok ürünü masaya yatırdı. 

Emlak Konut GYO Genel 
Müdürü Murat urum  sektör 
temsilcileriyle yaptıkları birçok 
toplantıda bu konuyu ele aldıklarını 
belirterek  aliteden ödün 
vermeden da a ekonomik yatlı 
ürünler kullanılarak da projeler 
yapılabilir. Bu yatlara da olumlu 
etki eder. 201  üçüncü çeyre inde 
malzeme yatları geçen yılın üçüncü 
çeyre ine göre yüzde 2 1 artı  
göstermi . Ma al listede yapılacak 
ayarlamanın yatlara yüzde 2  
yansıması mümkün de il ama yüzde 
10 etkiler  dedi.

Murat urum  in aatta 
yapılacak lüks freniyle birlikte 
maliyetlerin yüzde 10 azalaca ını 
belirterek  mlak onut’un 

areketi ba latmasıyla birlikte di er 
rmaların da rekabet edebilmek için 

ayak uyduraca ını söyledi.
Türkiye’de yapılan lüks 

konutların benzerlerinin Avrupa’da 
metrekaresi 0 bin uro’ya 
satıldı ını anlatan urum  Biz bu 
segmentteki evleri metrekaresi 10 
bin T ’den satmaya çalı ıyoruz. 
Avrupa’da ne evlerde ne de otellerde 
böyle lüks yok  diye konu tu.

SOSYAL DONATILAR 
BÖLGEYE AÇILMALI

Ma al listesinde da a mütevazi 
davranılması gerekti ini belirten 

urum  sosyal donatıların da 
bölgeyle payla ılması gerekti ini 
vurguladı. Murat urum  
Metrekaresi  bin lira olan 1 

konutların içine özel amamlar 
yaptık. O metrekareyi da a 
ekonomik kullanabiliriz. ine 
site avuzu ve spor alanlarını da 
bölgenin kullanımına açıp aidatı 
dü ürebiliriz  eklinde konu tu.

aporlar e li inde in aat 
sektörünün dününü ve bugününü 

masaya yatıran Murat urum  
Bu sektörle ilgili bilen bilmeyen 
erkes konu uyor. Bu da sektörü 

olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı 
somut rakamların yer aldı ı raporlar 
e li inde sektörü masaya yatırmak 
istedik  dedi.

stanbul’da konut yatlarının 
2011’de yüzde .  201 ’te yüzde 
2  201 ’de ise yüzde 8 artı  
gösterdi ini belirten mlak onut 
GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 

onut yatları stanbul’da yava  
yava  yükseli e geçecek. iyatlar 
bu yıl tekrar en asyonun üstüne 
çıkmaya ba lar  de erlendirmesini 
yaptı. mlak onut O enel 
Müdürü Murat Kurum’un lüksten 
kaçınarak konut üretilmesi için 
yaptı ı ça rıya sektörden destek 
geldi.

UYGUN FİYATLI KONUTUN 
YOLU OTOPARKTAN GEÇİYOR

mlak onutun ‘lüksü azaltın  
maliyetleri dü ürün’ ça rısına 
Teknik apı’dan destek geldi. Teknik 

apı önetim urulu Ba kan 
ardımcısı Umut urbakayım 

ev yatlarını yüzde 12 indirecek 
öneride bulundu  Otopark emsal 
dı ı olsun  isteyen kiralasın  isteyen 
satsın.

Uygun yatlı konut için erkesin 

sorumluluk alması 
gerekti ini vurgulayan 

urbakayım  aire 
yatlarını ula ılabilir 

seviyeye çekmek için 
farklı önerilerimiz 
oldu. Bunlardan biri 
de otopark alanlarının 
ortak alan vasfından 
çıkarılarak emsal 
dı ına alınması  

er daireye ayrıca 
ta sis edilmesi. Böylece isteyen 
daireyi satın alırken otopark alanı 
için terci  kullanabilecek. steyen 
kiraya vererek, isteyen satarak daire 
maliyetini dü ürebilecek. em tra k 
sorununa çözüm üretmi  oluruz  

em de isteyenlere maliyeti ve aidatı 
dü ük daire sunmu  oluruz  dedi.  

Ortalama 100 metrekarelik bir 
daire için yapılan otopark alanının 
in aat bedelinin toplam daire in aat 
bedelinin yüzde 12’si kadar oldu unu 
belirten urbakayım konuya ili kin 
u örne i verdi  Metrekaresi . 00 

lira olan 100 metrekarelik bir 
dairenin yatı otoparkla birlikte 

0 bin lira olurken  söz konusu 
maliyet esabına göre otopark 
olmayan daire yatı yüzde 12 yani 

 bin liraya kadar dü er. aire 
metrekaresi dü tükçe bu oran da a 
da artar.  

T  Ya ı 
Yönetim 

K  Ba a  
Ya ı ı ı 

Umut 
D a ayı
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Bunun örneklerini birçok ülkede 
görmenin mümkün oldu unu ifade 
eden Umut urbakayım  ngiltere’de 
merkeze yakınlı ına göre otopark 
kiralarının 20 100 bin sterlin 
oldu u bilgisini payla tı. usya’da 
da benzer uygulamaların oldu unu 
söyleyen urbakayım  apartman 
altı otoparkların Moskova’daki 
tra e önemli bir çözüm sundu unu 
belirtti.

KİRALANABİLİR ORTAK ALAN 
FORMÜLÜ 

urbakayım’ın maliyet 
dü ürmeye yönelik bir di er önerisi 
de ‘kiralanabilir ortak alanlar 
olu turmak.’ Teknik apı’nın bu 
stratejiyi yıllardır kullandı ını 
söyleyen urbakayım  er 
projemizde kiralanabilir alanlar 
üreterek bu projenin ortak alanları 
olarak kat maliklerine sunuyoruz. 
Kira gelirleriyle aidat giderlerini 
minimuma çekerek  uzun vadede 

metrekare yatlarını da a a ıya 
çekiyoruz  dedi. 

AŞIRIYA KAÇANLAR OLDU  
urt içi taleplerdeki en önemli 

ba lık maddesinin metrekare 
birim maliyetinin oldu una dikkat 
çeken Umut urbakayım  on  
yıldır yapılan projelerdeki sosyal 
donatılarda a ırıya kaçanlar oldu. 

ullanılmayan sosyal alanların 
maliyeti  projenin toplam 
maliyetini dolayısıyla da daire 
metrekare maliyetini yukarı ta ıdı  
de erlendirmesinde bulundu.

stanbul n aatçılar eme i 
 önetim urulu Ba kanı 

azmi urbakayım da ula ılabilir 
yatta konut üretimi yapılarak 

ya anabilir pilot e irler kurulması 
gerekti ini söyledi. 

Türkiye’deki konut i tiyacı olan 
kesimin yüzde 8 ’nin orta ve alt gelir 
seviyesine sa ip oldu unu ifade 
eden  Ba kanı urbakayım  

konomik veriler  
bu kesimi olu turan 
bireylerin  çalı an 
iki ki ilik aile 
bireylerinden 
oldu unu ve 
toplam gelirlerinin 
yakla ık  bin lira 
seviyesinde oldu unu 
i aret ediyor. Bu 
ailelerin konut için 
ayırabilecekleri aylık 
azami miktarın 2 
bin lira civarında olaca ı varsayımı 
ile alabilecekleri brüt 0  
metrekarelik bir dairenin metrekare 
satı  yatı 2  ila  bin lira arasında 
olması gerekiyor. Bu yatlardan 
konut satılabilmesi için üretimde 
arsa girdisinin ise metrekare ba ına 
2 0  00 lira olması gerekiyor  
açıklamasında bulundu.

azmi urbakayım sözlerini 
öyle sürdürdü  nsanların aylık 

azami 2 bin lira ödeyerek ev sa ibi 

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARININ 2017’DE YÜZDE 9,98 ARTIŞ GÖSTERDİĞİNİ 
BELİRTEN EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ MURAT KURUM, BU YIL KONUT 
FİYATLARININ İSTANBUL’DA YAVAŞ YAVAŞ YÜKSELİŞE GEÇECEĞİNİ BELİRTTİ

İ ta  
İ aat ı a  

D  İNDER 
Yönetim 
Kurulu 

Ba a ı Na  
D a ayı



27E M L A K  K O N U T
Ş U B A T  2 0 1 8

Kiptaş’a en çok 
sosyal konut için 
talep geldiğini 
belirten Kiptaş 
Genel Müdürü 
İsmet Yıldırım  
202  yılına kadar 
İstanbul’un farklı 
semtlerinde 
100 bine yakın 
sosyal konut 
üreteceklerini 
söyledi. Yıldırım  Bu durumda 
arazilerimiz değerli de olsa  
gelir düzeyi yüksek olan 
vatandaşlarımıza sattığımız lüks 
konutlardan elde ettiğimiz gelirle  
memurlara ve diğer sosyal konut 
ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 
konut üreteceğiz  dedi. Minimum 
200 bin liranın altında satışa 
sunulacak konutların daha 
önceki satış modellerinde olduğu 
gibi belli oranlı peşinatlar ve 
12 - 2  - 6 ay gibi vade farksız 
ödeme seçeneği ile alıcı bulması 
bekleniyor. 

K  
 

K  

ALT ELİR R B NA 
DA KON T RETE EK
B a  y  y  
a   a  at ı  
ya a a a ı ı i t  E a  
Konut GYO Genel Müdürü 
M at K  İ ta a 
K  i i  
Ba ı y  F ya  Ç y 

 Ba t t  A a a 
Sa a a  Sa a 
y i i a  y i . 
Ç y  Ba ı y  

 at ı  i i  -1  at ı  
K  -  
at ı F ya a  at ı  

Sa a   at ı i a a  
i a i  i. A ı ı ı 

a a  ta  ta t  i  
a   

i ti i i i i t  
K  01  a t i  

a    
t   i 

 i ti i i 
ay tti.

olabilmesi için  i lerine yürüyerek 
veya toplu ta ıma ile kısa zamanda 
ula abildi i  sa lık  e itim  sanat
kültür ve sosyal izmetlerin bedelsiz 
veya çok küçük bedellerle sunulaca ı 
pilot e irler kurmalıyız. Pilot 
e irler tarım arazisi  su avzası  
eyelan bölgesi  kamula tırma 

bedeli olmamalı  göç yolları ve fay 
attı üzerinde  do al sit alanında 

bulunmamalı  ekolojik dengeyi 
bozmamalı  büyük e irlere 0 0 
kilometre mesafede yer almalı. 
12 1 0 bin ki inin ya ayabilece i  
çalı abilece i ve sosyal i tiyaçlarının 
kar ılanabilece i bir pilot e rin 
asgari 0 ektar büyüklü ünde 
olması gerekir. Tüm bu pilot 
e irlerin yerinin tespiti  planlaması  

i alelerinin yapılması ve da a sonra 
i letilmesi için evre ve Şe ircilik 
Bakanlı ı’nda yeni bir müdürlük 
kurulabilir. 

EN PAHALI KONUT 
İSTANBUL’DA 

Öte yandan lüks konutlarda 
sosyal alan gibi önlemlerle yatların 
dü ürülmesi gündemde yerini 
korurken  orta gelir grubuna yönelik 
da a uygun yatlı konutun nasıl 
yapılabilece i de tartı maları bir 
yandan devam ediyor. 

lke genelinde en pa alı 
konut stanbul’da. ar ve orta 
gelirli vatanda lar için seçenekler 
giderek azalıyor. ayrimenkul 
patronları  stanbul’da uygun 

yatlı konut üretilememesinin en 

önemli nedeninin arsa maliyetleri 
oldu unu belirtiyor. Türkiye’nin 

emen emen er bölgesinde 
in aat maliyetlerinin aynı oldu u  

yatı belirleyen unsurun ise arsa 
oldu una vurgu yapılıyor. 

YÜZDE 80’LERE ÇIKTI 
stanbul’un geli im 

çeperlerinde da i kat kar ılı ı ya 
da asılat payla ım modelli in aat 
projelerinde arsa sa iplerinin 
istedi i oranlar yüzde 0

’leri buluyor. Şe rin merkezi 
noktalarında bu oranlar yüzde 

80’lere geldi. atta stanbul  
Ankara ve zmir’de verilen yüksek 
oranlar dı ında arsa sa iplerinin 
artı bir ödeme de talep etti i 
belirtiliyor. on yıllarda stanbullu 
mütea itlerin ba ka adreslere 
yönelmesinde arsa maliyetlerinin 
önemli bir etken oldu u belirtiliyor. 
stanbul’da arsanın sınırlı olması 

ve lüks konut segmentinde ya anan 
sıkı ma nedeniyle geli tiriciler yeni 
adresler arıyor.

Türkiye eri leme Merkezi 
TU M  ülke genelinde kat 

kar ılı ı ve asılat payla ımı 
oranlarını inceledi. onuçlar  
stanbul dı ında Ankara  zmir  

Mu la Bursa ve Antalya gibi 
ilçelerin merkezi noktalarında 
da yüzde 0 bandının a ıldı ını  
do uda  güneydo uda ve 

aradeniz’de ise ala yüzde 2
0 oranlarının konu uldu unu 

gösteriyor.

K ta   
M  İ t 

Yı ı ı



28 E M L A K  K O N U T
Ş U B A T  2 0 1 8

Haber YA S A L  D Ü Z E N L E M E

e irleri  imar da 
e i d em

Ç    Ba a ı 
M t Ö a

evre ve Şe ircilik 
Bakanlı ı’nın 2018 
yılı planları arasında 
bulunan düzenlemeler 
ve stanbul Büyük e ir 
Belediyesi’nin azırladı ı 
yeni stanbul mar 

önetmeli i  ba ta 
stanbul olmak üzere 
e irlerin imarında yeni 

bir dönem ba latacak. 

Ç
evre ve Şe ircilik Bakanı 
Me met z aseki  basın 
toplantısı düzenleyerek 
201  yılı faaliyetleri 
ve 2018 yılı planları 

akkında bilgi verdi. 
Aynı dönemde stanbul Büyük e ir 
Belediyesi de yeni stanbul mar 

önetmeli i’ni azırladı. er iki 
geli me  stanbul ba ta olmak 
üzere e irlerin imarında yeni bir 
dönemin sinyalini verdi. te bu yıl 
gündeme gelecek olan de i iklikler
 eni imar planlarında  kattan 

fazlasına izin verilmeyecek. Bu 
konuda da a önceden alınmı  
imar kararlarına kazanılmı  

aklar oldu u gerekçesiyle 
müda ale edilemiyor  ancak yeni 
binalarda kat sınırı uygulanacak.

 mar yetkisinin birden fazla 
kurumda olmasına ili kin 
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İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE, BİNALAR 
5 KATI GEÇEMEYECEK, HER DAİREYE 1 PARK YERİ 
ZORUNLU OLACAK VE YAPILARDA SOKAK SİLÜETİ 
KORUNACAK. 

karma a önlenecek.  mar yetkisi 
belediyede olacak.

 Otopark zorunlulu unda da 
bazı düzenlemeler yapılacak  

er daire için bir otopark yeri 
zorunlulu u getirilecek. Bu 
zorunluluk da a önce  daire 
için bir park yeri eklinde 
uygulanmaktaydı. Ayrıca 
belediyelere para vererek 
otopark zorunlulu undan 
kurtulmanın da önüne geçecek 
bir düzenleme yapılacak.

 Bürokrasiyi azaltan çalı malar 
yapılıyor. Buna göre yapı 
ru satı almak için gerekli imza 
sayısı 18’den 2’ye dü ürüldü. 

nümüzdeki dönem artık tek 
imza ile yapı ru satı alınabilecek.

 apılarda denetim yetkisi evre 
ve Şe ircilik Bakanlı ı’nda 
bulunuyor. Planların tek elden 
yapılması gündeme getirilecek.

 Artık kom u parsele göre  parsel 
bazlı yo unluk artı ı olmayacak.

 yi niyetle çıkarılmı  olsa da 
yürürlü ünde bazı aksaklıklar 
bulunan yapı denetim 
sisteminde  rmaların otomatik 
olarak belirlenmesini sa layacak 
bir düzenleme yapılacak. 

alen arsa sa ipleri bedeli 
üstlenmek istemedi i için yapı 
denetim rmaları mütea itler 
tarafından belirleniyor. Bu da 
istismara yol açabiliyor.

eni stanbul mar önetmeli i 
de stanbul’a özel uygulamaları 
getirecek. te onlardan bazıları
 um urba kanı ecep Tayip 

rdo an’ın ‘Mütea itler 
bununla acımasız bir ekilde 
yolsuzluk yapıyor. Şe re i anet 
ediyor’ dedi i kot farkına ayar 
geliyor. stanbul’da binalara 
kot verilirken bölgedeki kat 
rejimi a ılmayacak  sokak silüeti 
bozulmayacak. Binalara kot 
verilirken binanın yola olan 
mesafesine bakılacak. ola olan 
mesafenin  bina kö e noktalarına 
göre farklılık gösterdi i allerde 
binanın yola en yakın noktası 
esas alınacak. Binanın yola olan 
mesafesi   metreden az ise 
yoldan   metre veya fazla ise 

tabii zeminden kot verilecek.
 Artık stanbul’da in a edilen er 

konutta en az 1 oturma odası  1 
yatak odası  1 mutfak  1 banyo ve 
1 tuvalet bulunacak. olayısıyla 
stanbul’da artık 1 0 olarak 

tanımlanan stüdyo tipi daireler 
yapılmayacak. 

  katlı binalarda asansör yeri 
bırakılması   ve da a fazla 
olanlarda ise asansör tesisi 
zorunlu ale getirildi. 

 msal içi ve dı ı alanlar yeniden 
düzenlendi ve kısıtlamaya 

gidildi. msal arici tüm 
alanların toplamı  parselin 
toplam emsale esas alanının 
yüzde 0’unu a amayacak. 
Ana binadaki arıtma tesisleri  
ısı merkezleri  yakıt ve su 
depolar emsal arici alanlardan 
çıkarılarak in aat alanına da il 
edildi

 amu binaları da da il olmak 
üzere yeni yapılacak toplam 
in aat alanı 0 bin metrekarenin 
üzerinde olan ye il çatı sistemleri 
uygulanması zorunlu ale 
getirildi. Binaya izmet eden 
ortak alan olarak düzenlenecek 
ye il çatı uygulamalarında  
çim  bitki  çiçek ve küçük a aç 
türlerinin yeti tirilece i en 
az 0. 0 metre toprak dolgu 
olu turulacak. 

 önetmeli e ilk kez ‘rezidans’ 
tanımı girdi.

 n aat iskeleleri izne ba landı. 
 Tari i eserlerin çevresindeki 

yapıların yüksekli i kurulun 
kararına bırakıldı. 

 atı e imi yüzde ’ten ’e 
çıkarıldı. Bu çatı dublekslerinin 
önünü açtı. 

 mar planlarında kat adetleri 
veya bina yükseklikleri 
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Y ne eliği akanlık r e ek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  yeni İstanbul imar Yönetmeliği’ni hazırladı.  aylık 
bir çalışma sonucu hazırlanan yönetmelik için ilçe belediyeleri ile birlikte komisyon 
kurularak çalışma yapıldı. 6 maddelik yönetmelik IBB Meclisi’nin oturumunda kabul 
edildi. Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliği’nin Türkiye geneli için hazırlandığından 
İstanbul’daki önemli yapılaşma değerini de dikkate alarak hazırlanan yönetmelik evre 
ve ehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek. Yönetmelik bakanlığın onaylamasının 
ardından yürürlüğe girecek. 

belirtilmemi  parsellerde 
binaların kat adetleri cep e 
aldıkları yola göre belirlenecek. 
Buna göre geni li i 0 metreye 

kadar olan yoldan cep e alan 
binaların kat sayısı en fazla 12 
olacak.  metrelik yol geni li i olan 
sokaklarda binaların kat sayısı ise 
2’yi geçemeyecek. 
 eni yönetmelik binalara 

kot verilmesiyle ilgili de yeni 
düzenleme getiriyor. aldırımı 
yapılmı  yollarda  yol seviyesinin 
18 santim üstünden kot alınacak. 

ARTIK İSTANBUL’DA İNŞA 
EDİLEN HER KONUTTA EN 
AZ 1 OTURMA ODASI, 1 
YATAK ODASI, 
1 MUTFAK, 1 BANYO VE 
1 TUVALET BULUNACAK. 
İSTANBUL’DA ARTIK 1+0 
OLARAK TANIMLANAN 
STÜDYO DAİRELER 
YAPILMAYACAK. 

eahhi  şirke  azarlığı 
s na ere ek

evre ve ehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki  afet riski altındaki 
konutların dönüşümü için başlatılan 
kentsel dönüşüm uygulamalarıyla 5 
yıl içinde 52 ilde 209 alanın riskli ilan 
edildiğini belirtti. 52  bin adet konut 
da bina bazlı dönüşüm kapsamında 
yenileniyor. Özhaseki  kentsel 
dönüşüm pro eleri kapsamında kira 
yardımı  pro e ve faiz desteği olmak 
üzere toplam 5 milyar 155 milyon TL 
kaynak kullanıldığını kaydetti.
Yapı Denetim Kanunu’nun bu 
yıl içinde değişeceğini belirten 
Özhaseki  Müteahhit pazarlık 
yaparak inşaatını denetleyecek 
firmayı kendisi seçiyor. O firmanın 
müteahhidi nasıl denetleyeceğini 
düşünün  diye konuştu. Özhaseki  

Bu yıl içinde yasayı değiştireceğiz 
ve müteahhit-yapı denetim 
firması pazarlıkları sona erecek. 
Denetimleri standart bir ücret 
karşılığında bakanlığın belirlediği 
firmalar yapacak. Firmalar ve 
binalar eşleştirilecek  dedi. Kentsel 
dönüşümdeki tıkanıklıklara da 
değinen Bakan Özhaseki  İstanbul 
Fikirtepe’de tıkanan süreçle ilgili 
olarak çözüm ortaklığı modelini 
işletmeye başladıklarını aktararak  
Vatandaş evinden çıkmış 5 yıldır 

inşaat bile başlamamış  müteahhit 
batma noktasına gelmiş  belediyeler 
kenara çekilmiş ve binlerce insan 
mağdur. Fikirtepe’yi kısa süre içinde 
çözecek  vatandaşların tamamının 
mağduriyetini gidereceğiz  dedi.

B  
K  

K
Ç   i i i  Ba a ı 
M t Ö a i  a a ı  

a ıy a  i a  a a  
a a a i i t  i i i i a a ı  

taya ı a a ı a  ya tı. 
M t Ö a i  İ a  
Ka a i  ta ı  i i  

 01  yı ı i i i   
. N   

E i  a  a ı ı  t  t  
ya ı ı ı  a ı a  a . 
Pa  a ı y  a tı a ı 
a tı  ya a a a a . B iy  
M i i t  A t i i  

a i  5 at  ya ı a i 5 at ı 
a   5 at y . 

B y  i  y y . Ya ı a a   
a a t y  a a ıy . 
İ t   i a  ya a a ı ı i  ta a ta  

i t  a  a iy  i ti  
 ya a ı  i  ta a ta  a 

i i  ya ı ı ı  y t i  
a  tti i  i  

t .
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 pre i  de 
i i  ldu

PA  press irketinin yüzde 1 ’lik issesi  imzalanan ek protokol kapsamında 
sembolik bir rakam olan 1 dolar kar ılı ı PTT AŞ’ye devredildi.

U
la tırma  enizcilik 
ve aberle me 
Bakanı A met 
Arslan  ong 

ong’un ta ımacılık 
rması PA  press’in PTT’ye 

olan devriyle ilgili açıklamalar 
yaptı. Arslan  iki irket arasındaki 
imza töreninde Türk ava olları 
ile dünyadaki yaygın izmet a ını 
arkasına alacak ekilde i  birli i 
yapıldı ını belirtti.

Törende konu an Arslan  ong 
onglu ta ımacılık rması PA  
press ile geçen yıl satı  acenteli i 

sözle mesi imzalandı. özle me 
kapsamında PA  press ve T  
aracılı ı ile Uzakdo u’dan gerek 
ülkemiz gerekse di er ülkeler adına 
toplanan tüm elektronik ticaret 

gönderilerinin en ızlı ve uygun 
artlarda ta ınması sa landı. Bu 
izmet sayesinde 201  ve 201  

yıllarında toplam  milyon 8 1 bin 
2  kilogram gönderinin ülkemize 

kabulü ve üçüncü ülkelere transit 
geçi i gerçekle ti. Bu ta ımalar bu 
yıl izmete alaca ımız stanbul eni 

avalimanı ile katlanarak artacak. 
Toplamda 1  milyon 8  bin 88  
lira ciro elde edildi. Buradan elde 
edilen kar ise 1  milyon liranın 
üzerinde  diye konu tu.

SEMBOLİK BİR RAKAM 
KARŞILIĞI DEVREDİLDİ

Arslan  bu ortaklık sayesinde 
PTT’nin uluslararası e ticaret 
gönderilerinin ta ınması ve 
tesliminde  ülke arasında ’nci 

sıraya yükseldi ini dile getirerek  
Bu ortaklı ı bir adım da a ileriye 

ta ıyoruz. 2  kim 201 ’de iki kurum 
arasında imzalanan ek protokol 
kapsamında  PA  press irketinin 
yüzde 1 ’lik issesi sembolik bir 
rakam olan 1 dolar kar ılı ında 
PTT’ye devredilmi  oluyor. PTT  
PA  press’in kabiliyetlerinden 
yararlanarak  Uzakdo u’da ve 
dünyada da a farklı ve önemli 
i ler yapabilir ale gelecek. PA  

press de PTT gibi dünya çapında 
söz sa ibi posta idaresiyle i  
birli i yapabilecek. Bununla gerek 
ülkemizde gerek dünyada da a fazla 
i  yapabilir ale gelecek. Böylece 
PTT ile Türkiye’yi de e ticarette 
ta ımacılık ‘ ub’ı aline getiriyoruz  
ifadelerini kullandı.
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Özel sektörün 
pa  ar r

Ba a a  Ya ı ı ı M t 

a ı a B y  B y   a  
 Y  Y t  y  A a  

B  T a tı ı  t y atı ı   t .

Ba bakan ardımcısı Me met Şim ek  ‘ erel 
önetimler üneydo u Anadolu Bölgesi’ 

toplantısında bir konu ma gerçekle tirdi. 
Türkiye’nin i  yapma kolaylı ında dünyada 0’ncı 
sırada oldu unu aktaran Şim ek  ede erinin ilk 
20’ye girmek oldu unu açıkladı.

T
ürkiye’nin  yatırımların 
milli gelire olan 
oranında in ve 

indistan’dan sonra 
önde gelen ülkeler 

arasında bulundu unu açıklayan 
konomiden orumlu Ba bakan 
ardımcısı Me met Şim ek  

Türkiye’nin da a çok üreten alanlara 
para aktarması gerekti ini belirtti. 
Şim ek  bunun için de i  ortamını 
iyile tirmeye çalı tıklarını aktardı.

 ortamındaki iyile tirmeye 
ili kin kapsamlı bir de i imin 
yapılaca ını bildiren Şim ek  

apsamlı bir reform üzerinde 
çalı ılıyor. Alla ’ın izniyle Türkiye’de 

yatırım ortamını iyile tiriyoruz. 
Bir  yatırımcının önündeki 
engelleri kaldırıp  prosedürleri 
azaltmak. ki  maliyetleri azaltmak. 
Bundan sonra in aat ru satları 
gibi alanlarda biz bürokrasiyi çok 
azaltaca ız. Milletin önünü er 
konuda açmamız lazım. er konuda 
yargıdan tutun di er bütün alanlara 
kadar  ünkü dünyada para bol  
yatırımcı yer bakıyor  kim da a iyi 
artlar sunarsa oraya gidiyor. O 

nedenle belediyelerimiz de biz de 
çalı aca ız  ifadelerini kullandı. 
Türkiye’nin rekabet gücünün da a 
da artırılması gerekti ini vurgulayan 
Şim ek  dünyada çok ızlı bir 
de i imin oldu unu  yapacakları 
yeni reformlarla da Türkiye’nin 
da a iyi bir konuma gelece ine 
inandı ını kaydetti. ükümet olarak 
öncelikli belirledikleri alanlara 
yönelik yatırımlar yaptıklarını 
anlatan Şim ek  isti dam ve yargı 
sisteminin da a ızlı i lemesini 
sa layacaklarını dile getirdi.

KALİTE NE KADAR 
YÜKSEKSE, BEŞERİ 
SERMAYENİN KALİTESİ DE O 
KADAR YÜKSELİYOR

Şim ek sözlerini öyle sürdürdü  
sti dam  yargı sistemi... argı ızlı 

olacak  adalet iyi ve ızlı olacak 
ki buraya yatırım gelsin. amu 
yönetimi ve kamu maliyesi de çok 
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“REKABETİN OLDUĞU 
YERDE VERİMLİLİK VE 
İNOVASYON OLUYOR. 
YATIRIM ORTAMINA 
BAKTIĞIMIZDA 
TÜRKİYE’DE 
YATIRIMLAR MİLİ 
GELİRE ORANLA ÇİN 
VE HİNDİSTAN’DAN 
SONRA YÜKSEK 
ÜLKELERDEN”

önemli. itim de çok önemli  
zengin ülkeler e itimde de sınıf 
atlamı  in alla  biz de Türkiye’de 
e itimde sınıf atlataca ız. itime 
eri imde çok ızlı bir geli me var. 
O kadar çok ö retmen aldık ki 
yakla ık 00 bin. retmen ba ına 
dü en ö renci sayısı 2002’ye göre 

ızla dü üyor  bu kaliteyi artırıyor  
da a da artıracak. 2 0 bin derslik 
yapmı ız  u an 0 bin dersli in 
yapımı sürüyor. Şanlıurfa’da 2002’de 

 bin olan derslik u an 1  bin. 
itimde reforma alen i tiyaç var 

çünkü ö retmenlerimizin kalitesinin 
da a da artması gerekiyor. alite ne 
kadar yüksekse  be eri sermayenin 
kalitesi de o kadar yükseliyor.  

Me met Şim ek  mesleki e itim 
ve yabancı dil konularında da 
bazı tedbirler almak için azırlık 
yaptıklarını açıkladı. Türkiye’nin çok 
önemli atılımlar içerisinde oldu una 
i aret eden Şim ek  Türkiye do ru 
yolda do ru i ler yapıyor. Meslek ve 
teknik liselerden mezunların oranı 
normal liselere göre yüzde ’ten 
yüzde 2’ye çıkmı  edef minimum 
yüzde 0. Türkiye’nin birçok yerinde 
sanayici eleman arıyor bulamıyor  
nitelikli eleman yok. zel sektörün 
payını artırıyoruz. Bizde yüzde  
O  ülkelerinde ortalama yüzde 

 ama iyi ülkelerde bu oran yüzde 
2 0. ekabetin oldu u yerde 
verimlilik ve inovasyon oluyor. 

atırım ortamına baktı ımızda 
Türkiye’de yatırımlar mili gelire 
oranla in ve indistan’dan sonra 

yüksek ülkelerden. Bu iyi bir aber  
fakat bu yatırımların ke ke da a 
fazlası makine ve teç izata olsa  
önemli bir kısmı in aat  Bizim 
üretken alanlara da a çok para 
aktarmamız lazım  diye konu tu.

TÜRKİYE’NİN 
TİCARETİNDE 
ASYA’NIN PAYI 
Türkiye statistik urumu 
T  verilerine göre  Türkiye  

i racatının yarısından fazlasını 
co ra  yakınlık ve ümrük 
Birli i Anla ması nedeniyle 
Avrupa Birli i AB  ülkeleriyle 
yapıyor. Buna kar ın  son 
yıllarda ülkenin ticaretinde 
AB’nin payı azaldı  Asya’nın 
payında artı  oldu.
Türkiye’nin dı  ticaretinde 
2012’de yüzde 1 ’te kalan 
Asya’nın payı  201 ’da yüzde 
18  olarak kaydedildi. öz 
konusu bölgenin payı  201 ’nin 
11 ayında yüzde 1  seviyesinde 
gerçekle ti. Aynı dönemde 
ülkenin dı  ticaretinde aslan 
payını yüzde 0  ile AB aldı.
Türkiye’nin Asya bölgesiyle 
2012’de yakla ık 0 2 milyar 
dolar olan dı  ticaret acmi  
201  yılında yüzde  artarak 

 milyar doları geçti. 
Türkiye’nin 201 ’da bölgeye 
i racatı  2012’ye kıyasla yüzde 
8  azalarak  milyar dolara 
gerilerken  bu bölgeden it alatı 
aynı dönemde yüzde  artı la 
yakla ık  milyar dolara 
yükseldi.
Türkiye’nin bölgeyle arasındaki 
dı  ticaret acmi  201 ’nin 
11 ayında ise 2 milyar dolar 
olarak esaplandı. Türkiye’nin 
bu dönemde bölgeye i racatı 
10  milyar dolara yakla ırken  
bölgeden it alat 1 8 milyar 
dolar seviyesine ula tı.
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Türkiye’nin konut 
fi a lar da  durum
Türkiye genelinde konut yatları yüzde 0.80 yükseldi  
en çok artı  yüzde 2.0  ile Balıkesir’de ya andı.

‘REIDIN-GYODER 
eni onut iyat 
ndeksi’ ve ‘  
mlak ndeksi’ 201  

Aralık ayı sonuçları açıklandı. 
‘REIDIN-GYODER Yeni Konut 

iyat ndeksi’ne göre  stok erime 
ızının yüzde . ’luk oranla son  

aylık ortalamanın üzerine çıktı ı 
Aralık ayında yat artı ı  bir önceki 
aya göre 0.  geçen yılın aynı 
dönemine göre ise yüzde .02 
oranında gerçekle ti. eni konut 
satı larının yüzde 82’si  bitmemi  
konut stoklarından olu tu. 

Türkiye genelinde 8 ili 
kapsayan ‘  mlak ndeksi’ 
Aralık ayı sonuçlarına göre ise konut 

yatlarında  bir önceki aya göre 
yüzde 0.80 oranında artı  ya andı. 
Aralık ayında metrekare ba ına 
konut satı  yatları yüzde 2.0  
oranında artan Balıkesir  yatların 
en çok yükseldi i e ir oldu. 

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

önceki aya göre yüzde 0.  oranında 
artı  gerçekle irken  geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde .02 ve 
endeksin ba langıç dönemi olan 
2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 

8. 0 oranında artı  ya andı. 
 Bankası Bireysel rediler 

Müdürü ecep aki  201  yılının ev 
kredisi piyasası açısından oldukça 

areketli geçti ini ve  bankaların 
toplam konut kredisi acminin 
1 1  milyar T ’ye ula tı ını belirtti. 

aki   Bankası’nın 201  ylül sonu 
itibarıyla yıl sonuna kıyasla yüzde 
1 2 bir artı  ile ev kredisi acmini 
20 milyar T ’ye çıkardı ını söyledi 
ve  Bankası’nın sektörde konut 

nansmanının önemli bir oyuncusu 

olma özelli ini sürdürdü ünü 
vurguladı. 2 .12.201  tari li 
B  verisidir  

Aralık ayında stanbul Asya 
yakasında yer alan markalı konut 
projelerinde 0.1  oranında  
stanbul Avrupa yakasında yer 

alan markalı konut projelerinde 
ise yüzde 0.  oranında yat artı ı 
oldu. ndeksin ba langıç dönemine 
göre ise stanbul Asya yakasındaki 
projeler Avrupa yakasına kıyasla 11.1 
puan fazla artı  gösterdi.

SENET KULLANIM ORANI 
GERİLEDİ

Markalı projelerden konut satın 
alan mü terilerin pe inat  senet ve 
banka kredisi kullanım oranları 
incelendi inde  Aralık ayında 
pe inat kullanım oranı yüzde 1  
banka kredisi kullanım oranı yüzde 

 ve senet kullanım oranı yüzde 
 olarak gerçekle ti. Aralık ayında 

pe inat kullanım oranı asım ayına 
göre  puan  banka kredisi kullanım 
oranı  puan yükselirken  senet 
kullanım oranı ise  puan geriledi.  

Aralık ayında satı ı 
gerçekle tirilen konutların yüzde 
18’i bitmi  yüzde 82’si ise bitmemi  
konut stoklarından olu tu. Aralık ayı 
stok erime ızı de erlendirildi inde  
adet bazlı yüzde .  metrekare 

bazlı ise yüzde .8 oranında stok 
erime ızı gözlemlendi. Bitmemi  
konutların satı  oranında 1  puanlık 
bir artı  ya andı. 

Bir önceki aya göre  1 1 konut 
tipi satı ının yüzde 0.11 oranında 
arttı ı Aralık ayında  2 1 konut 
tipinde yüzde 0.  1 konut 
tipinde yüzde 0. 0 oranında  

1 konut tipinde ise yüzde 
0.  oranında artı  ya andı. Bu 
verilere göre en yüksek yat artı ı 

1 kullanım alanlı konutlarda 
0  oldu. 1  metrekare 

büyüklü e sa ip konutlarda 
yüzde 0.12 oranında artı  ya anan 
Aralık ayında  100 metrekare 
büyüklü e sa ip konutlarda yüzde 
0.2  oranında  101 12  metrekare 
büyüklü e sa ip konutlarda yüzde 
0. 8  12 1 0 metrekare büyüklü e 
sa ip konutlarda yüzde 0.  1 1 
metrekare ve da a büyük alana 
sa ip konutlarda ise yüzde 0.2  
oranında artı  görüldü. 

Markalı konut projelerinde 
gerçekle tirilen satı ların yüzde 

’lük oranı yabancı yatırımcılara 
yapıldı. on  aylık ortalamanın 
yüzde  oldu u yabancı yatırımcılara 
satı lar  A ustos’ta yüzde  ylül’de 
yüzde  kim’de yüzde  asım’da 
yüzde  olarak gerçekle mi ti. 

BALIKESİR YÜKSELİŞTE
Aralık ayında metrekare ba ına 

konut satı  yatları yüzde 2.0  
oranında artan Balıkesir  yatların 

MARKALI PROJELERDEN KONUT SATIN ALAN 
MÜŞTERİLERİN PEŞİNAT, SENET VE BANKA 
KREDİSİ KULLANIM ORANLARI İNCELENDİĞİNDE, 
ARALIK AYINDA PEŞİNAT KULLANIM ORANI 
YÜZDE 31, BANKA KREDİSİ KULLANIM ORANI 
YÜZDE 34 VE SENET KULLANIM ORANI YÜZDE 35 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ.
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A a ı  ayı a t a  a ı a t atı  
yat a ı y  .0  a ı a a ta  Ba ı  
yat a ı    y   .

SATILIK 
KON T 

FİYATLARININ 
EN ÇOK Y KSELDİ İ 

İLK 5 İL 
Yıllık artış oranları 

değerlendirildiğinde  Arallık ayında 
satılık konut fiyatlarının en çok 

yükseldiği ilk 5 il  Balıkesir 
26.90  Giresun 26.82  
Edirne 26.82  Bursa 

25.89  ve Aksaray 
2 .00  oldu. 

KİRALIK 
KON T 

FİYATLARININ 
YILLIK BAZDA EN ÇOK 
Y KSELDİ İ 5 EHİR
Kiralık konut fiyatlarının yıllık 

bazda en çok yükseldiği 5 şehir 
ise sırasıyla  Aydın 22.5  
Yozgat  22.  Zonguldak 

21.5  Kırklareli 20
.  Muğla 18.8  

oldu.

en çok yükseldi i e ir oldu. Aynı 
dönem içerisinde konut satı  

yatlarının en çok azaldı ı e ir ise 
yüzde 0.1  oranı ile Bilecik oldu. 

KİRADA EN YÜKSEK AYLIK 
ARTIŞ NEVŞEHİR’DE  

Türkiye iralık onut iyat 
ndeksi’nde ise Aralık ayında bir 

önceki aya göre yüzde 0.1  geçen 
yılın aynı dönemine göre ise yüzde 
.1  oranında artı  gerçekle ti. 

Aralık ayında ev e ir’de 
metrekare ba ına konut kira 
de erleri yüzde 2 oranında arttı 
ve ev e ir kiraların en çok 

yükseldi i e ir oldu. Aynı dönemde 
konut kira de erlerinin en çok 
azaldı ı e ir ise yüzde 2 oranı ile 
Adıyaman oldu. 

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

esaplanan  ıllık Brüt ira 
etiri Oranları da  Aralık ayında en 

yüksek Aydın  an ve ırklareli’de 
ölçüldü. 
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YATIRIMLARIN 
ANADOLU TURU

Selma enol

Mersin’de otomobil 
köyü kurulacak. 

onya kı  sporlarıyla 
bulu acak. Antalya 

a ’a toptancı ali 
yapılacak. Osmaniye’nin 

isneyland’ı kapılarını 
açtı ve pek çok farklı 
e irden yatırım 
aberleri gelmeye devam 

ediyor...

MERSİN’DE OTOMOBİL KÖYÜ 
KURULACAK

Mersin Ticaret ve anayi Odası 
Ula ım Araçları malat  atı  ve 
Onarım Meslek omitesi Ba kanı 
Me met isin  kentte 00 dönüm 
alan üzerine bir otomobil köyü 
kurmayı ede ediklerini belirtti. 

isin  bu projelerini ayata 
geçirebilmek için Mersin Büyük e ir 
Belediyesi’nin 1  binlik imar 
planlarını çıkarmasını beklediklerini 
ifade ederek  lgili kurumlarla 
arazi ta sisi için görü üyoruz. 
Ta sis yapılması alinde 18 ay 
içinde projeyi bitirebilece iz. 

öy içerisinde sıfır ve ikinci el 
araç satı ları yapılacak. Aynı 
zamanda noterden bankaya  e itim 
salonlarından test sürü  alanlarına  
botanik ba çesinden postaneye  
lastikçiye  çocuk oyun parkından 
sosyal donatılara kadar i tiyaç 
duyulabilecek er birimin bu köyde 
yer almasını planlıyoruz  dedi. 

Mersin Ticaret ve Sanayi 
O a ı a ı  A a a ı 

İ a at  Satı   O a ı  
M  K t  Ba a ı 

M t K
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OSMANİYE’DE 100 MİLYON LİRA 
YATIRIMLA 35 DÖNÜM ALAN 

ÜZERİNE İNŞA EDİLEN, İÇERİSİNDE 
ÇEŞİTLİ OYUN ALANLARININ 

BULUNAN, BÖLGENİN EKONOMİSİ 
VE TURİZMİNE KATKI SAĞLAMASI 

HEDEFLENEN MASAL PARK 
KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI
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EN BÜYÜK TOPTANCI 
HALLERİNDEN BİRİ KAŞ’A

Antalya Büyük e ir Belediyesi 
Türkiye’nin en büyük toptancı 

alinden bir tanesini a  lçesi 
ınık’a yapacak. Antalya Büyük e ir 

Belediye Ba kanı Menderes Türel  
temeli yaz aylarında 
atılması planlanan 
toptancı ali için 
Avrupa’nın en güzel 
allerinden biri 

olacak  dedi. 
Türkiye’nin 

tarıma en çok 
yatırım yapan 
belediyelerinden 
biri olan Antalya 
Büyük e ir 
Belediyesi  tarım 
sektörüne destek 
olmaya ve toptan al yatırımlarına 
devam ediyor. Türkiye’nin ya  
sebze ve meyve üretiminde önemli 
rol oynayan Antalya’da inike ve 
Alanya’dan sonra a ’ta da yeni bir 
toptancı ali yapılacak. omisyoncu 
dükkanları  tüccar ardiyeleri  

İÇ ANADOLU’NUN İKİNCİ 
KAYAK MERKEZİ

Derbent 
Belediye Ba kan 

amdi Acar  ç 
Anadolu Bölgesi’nde 
Erciyes’ten sonra 
ikinci bir kayak 
merkezinin Derbent 
Alada  bölgesinde 
açılaca ını belirterek  

esmi azete  
milyon metrekarelik 
alan kültür-turizm 
bölgesi ilan edildi. 1  Aralık 2018 
tari inde açılı ını yapaca ız ve 

so uk ava deposu  idari binası  
sosyal tesisleri  banka  restoran  
kafeteryaları  1200 ki ilik camisiyle 

ınık Toptancı ali Türkiye’nin 
en büyük toptancı alinden birisi 
olacak. Ba kan Türel  temeli 2018 
yazında atılacak ınık Toptancı ali 
ile ilgili unları söyledi  ınık’ta 

00 dönüm alan üzerine devasa 
bir al kompleksi in a edece iz ve 
bölgedeki alleri tek çatı altında 
toplayaca ız. Türkiye’nin en büyük 

onya kı  sporlarına kavu acak’’ 
diye konu tu.

 Büyük e ir Belediye asası’nın 
erbent ilçesine çok büyük katkıları 

oldu unu kaydeden Acar  onya 
Büyük e ir  aratay ve elçuklu 
Belediyeleri ilçemizde yatırımlar 
yaptı. Ankara eçiören Belediyesi  
TO  evlet u leri  ençlik 
ve por Bakanlı ı yatımlarıyla 
toplamda 0 milyon T ’lik bir 
yatırım aldık. Artık metropol  bir 
ilçeyiz  açıklamasını yaptı. erbent 

ı  porları Merkezi’nin 2 bin 8  
metre rakımda faaliyet gösterece ini 
belirten Acar  Bitki örtüsü do al 

allerinden birisi olacak.  Projenin ilk 
etabında geni leme alanı ariç 120 
adet 1 0 metrekarelik komisyoncu 
dükkanı   adet 0 metrekarelik  

0 adet 0 metrekarelik  8 adet 
1000 metrekarelik  8 adet de 
1800 metrekarelik tüccar ardiyesi 
bulunacak. 1200 ki ilik camisi ile  
bin 00 metrekarelik idari binasıyla 
sosyal tesisleri ile 1  bin metreküp 
so uk ava deposuyla al ayrıcalıklı 
olacak. 

çim olan pist  kar ya dı ında kaymayı 
kolayla tırıyor. Ayrıca kristal kar 
kalitesine sa ip olan merkezde  ay 
kar yerde kalıyor. ar kalınlı ının bir 
metreye yakla tı ı pist ise yüzde  
e ime sa ip. Toplam pist uzunlu u 
ise 0 kilometre ile Türkiye’nin en 
önemli pistleri arasında gösteriliyor. 

apılacak olan tesis  yalnızca kı  
aylarında izmet vermeyecek. i er 
mevsimlerde ise vatanda ların do a 
sporları yapmalarına imkan tanınacak. 

asım ayında eksi  dereceleri 
gördü ümüz erbent’te sezonu iki 
ay önceden açma avantajına sa ibiz. 

ezonu da  ayın üzerinde ra atlıkla 
tutabiliriz. Türkiye’de ilk ’te yer 
almak istiyoruz  dedi. lk etapta birinci 
bölümü yapmayı planladıklarını ifade 
eden Acar  lk etabı tamamladıktan 
sonra yatırımcılara sa ayı açaca ız. 

 gün izmet verecek biçimde alanın 
planlamasını olu turduk. Şimdiden 
yatırımcıların talepleri geliyor  eklinde 
konu tu.

Derbent 
B y  

Ba a  Ha  
A a

A ta ya 
B y  
B y  
Ba a ı 

Menderes 
T
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imdi a ramanmara  Adana ve 
skenderun ba ta olmak üzere tüm 

bölgeden yılda yakla ık 2 milyon 
ziyaretçi mutluluk için Osmaniye’ye 
gelecek. Bu da bölgemizin 
ekonomisinin de büyük ölçüde 
etkilenmesini sa layacak.

Projeye imza atan Outdoor 
actory urucu Orta ı Toygar 
edigöz  da a önce Türkiye’de 

farklı tema park projelerinde 
yer aldıklarını söyledi. edigöz  

ialand’in mesela  boyutlu 
üretimlerini  yakın zamanda 
kapılarını açmaya azırlanan Anka 
Park’ın ise çizim ve üretimlerini 
biz gerçekle tirdik. Bu deneyimler 
Osmaniye Masal Park’ın ba arıyla 
tamamlanmasında önemliydi. Masal 
Park  A’dan ’ye tüm detaylarını 
tasarladı ımız bir proje olarak 
bizim için de bir ilk ve önemli bir 
referans...  dedi.

Osmaniye ve çevre illerden yılda 
2 milyonu a kın ki inin ziyaret 
etmesinin beklendi i Masal Park’ın 
giri  alanında 2  adet tematik 
dükkandan olu an bir alı veri  
soka ı var.

Türk masallarının 11 farklı 
ka ramanının dev eykellerinin 
ziyaretçileri kar ıladı ı parkta  

alata erbest ü ü  alesi  an 
ölü anavarı oller oaster  

Pamukkale plas  u Oyunu  
Anadolu üyası  u ’un emisi  

aradeniz bot gezintisi gibi 
oyunlar  ülkemizin kültürel ve 
do al güzelliklerinden esinlenerek 

azırlanmı .

OSMANİYE’NİN MASAL 
PARKI KAPILARINI AÇTI

Osmaniye’de 100 milyon lira 
yatırımla  dönüm alan üzerine 
in a edilen  içerisinde çe itli oyun 
alanlarının bulunan  bölgenin 
ekonomisi ve turizmine katkı 
sa laması ede enen Masal 
Park kapılarını ziyaretçilere açtı. 
Osmaniye Belediye Ba kanı 

adir ara  Bu proje  sadece 
Osmaniyelilerin de il  Akdeniz 
bölgesinin sosyal ya am merkezi 
olacak  dedi.

Bir yerel otorite tarafından 
yapılan ilk tema parka ev 
sa ipli i yapmanın mutlulu unu 
ya adıklarını belirten ara  Masal 
Park’ın projesine ba lamadan önce  

dünyada bu konudaki 
en iyi örnekleri 
gezdik  bölgemize en 
çok yakı acak projeyi 
olu turduk  diye 
konu tu.

2 yılda 
tamamlanan 
projenin  da a in aat 
a amasında 0’yi 
a kın ki iye isti dam 
sa ladı ını atırlatan 

ara  sözlerini öyle sürdürdü  
Parkımız yapım a amasında 

bile bölgemizin ekonomisini 
canlandırdı. Şimdi bu konuda 
beklentimiz çok büyük. Osmaniye 

alkı da a öncesinde e lenmek 
için civar e irlere gidiyordu. Oysa 

O a y  
B y  

Ba a ı Ka  
Ka a
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ardak  ekrar a ağa kalkı r
akıfbank’ın enizli anayi 

Odası O  ile yapaca ı ardak 
Organize anayi Bölgesi O B  
Protokolü’nün imza töreni konomi 
2018 izyon Toplantısı’nda 
yapıldı. a ip oldu u birçok 
avantaja ra men  20 yılı a kın 
suredir yatırımcı bekleyen ardak 

zdemir abancı Organize anayi 
Bölgesi tekrar aya a kalkıyor. 

enizli anayi Odası  kim 201 ’te 
kendisine ait 2 0 bin metrekarelik 
bölümü metrekaresi  dolardan 

satı a çıkarmı tı ve yatırımcılardan 
ciddi talep gören 2 0 bin 
metrekarelik bölüm  1 yıl içerisinde 
gerçekle ecek olan yapı ile ilgili 
projelerin O B’ye tasdiki ve yapı 
ru sat tari inden sonra da 2 yıl 
içerisinde de üretime geçme artı 
ile alıcısını bulmu tu. 

21 Ocak 201  tari inde akıf 
T.A.O ile enizli anayi Odası 
arasında imzalanan protokol 
sonrasında .2  metrekarelik 
bölüm de yatırımcılara metrekaresi 

 dolardan satı a çıktı. Bölgenin 
tüm imar planının ba tan sona 
yenilendi ini belirten enizli 
Ticaret Odası Ba kanı Müjdat 

eçeci  n küçük parselin 2  
bin metrekare oldu u bölgede 
8  sanayi parseli bulunuyor. 
Bunlardan 8 ’ünün arsa ta sisi 
yapıldı. 

Tüm parseller yatırıma 
azır durumda. lektrik  

su  telekomünikasyon attı 
ba lantıları mevcut  dedi.

PAMUKKALE’YE VİZYON 
PROJE

Pamukkale 
Belediyesi’nin ilçenin 
gelece ine ı ık 
tutacak  tüm bölgeye 

izmet edecek vizyon 
projelerinden biri 
olan Ba ba ı ültür  

anat ve a am 
Merkezi’nin temeli 
atıldı. Bu eser ortaya 
çıktı ında  ep 
birlikte  ba arımızın 
kar ılı ı olacak  diyen Pamukkale 
Belediye Ba kanı üseyin ürlesin  
Ba ba ı Ma allesinde yapımına 

ba lanan Ba ba ı ültür  anat ve 
a am Merkezi sadece ilçemizde 

de il tüm enizli’nin yeni bulu ma 

KÜTAHYA’YA YENİ FABRİKA, 
BAFRA’YA TARIM TEKNO 
PARKI

Bafra Belediye Ba kanı i ni 
Şa in  arma ve Medikal O B  

era O B ve Tarım Tekno Park ile 
ilçenin sanayi ve tarımda önemli bir 
merkez olaca ını ifade etti. Ba kan 
Şa in  Bafra’da i sizlik önemli bir 
problem. apılacak bu çalı malarla 
potansiyelimizi ortaya çıkaraca ız. 

 yıl gibi bir sürede  bin 
insanımıza i  imk nı sa layaca ız  
dedi. 

O B’lerin ilçenin gelece i 
oldu unu ifade eden Ba kan 
Şa in  kurulacak O B’lerde en az 

  bin ki inin isti dam edilece ine 
dikkat çekti. lçe tarımı için çok 
önemli olan bir ede  de gündeme 
getirerek  Tarım Tekno Park’a talip 
olduklarını atırlatan Ba kan 
Şa in  Bafra  ızılırmak ne rinin 
vücuda getirdi i geni  deltanın 
alüvyonları üzerine kurulu bulunan 

amsunumuzun ve ülkemizin 
önemli bir tarım merkezi. Bereketli 
toprakları  alın terini toprakla 
bulu turan insanlarıyla ülkemizin 
tarımına ve ekonomisine izmet 
veren Baframız  1  bin ektarlık 
yüz ölçüme sa ip. lçemizde  bin 

8 ektar tarım arazisi   bin 
2  ektar orman ve fundalık   

bin 200 ektar çayır 
ve mera   bin 0 

ektar göl ve 8 bin 
00 ektar kültüre 

elveri li olmayan 
arazi bulunuyor. 

ızılırmak 
e ri üzerinde 

kurulu bulunan 
Altınkaya Barajı 
ve idroelektrik 

antrali  erbent ulama Barajı ve 
idro lektrik antrali olmak üzere 

iki barajımız tarım arazilerimize 
yönelik sulama kanallarımız yer 
alıyor  eklinde konu tu. 

Şa in  açıklamasında u 

Pa a  
B y  
Ba a ı 
H y  

Ba a B y  
Ba a ı Z  

a

merkezi olacak. Bu dev projenin 
maliyeti  milyon lirayı bulacak ve 
2018 yılının asım ayının 20’sine 
kadar bitirmeyi planlıyoruz  dedi. 

Projede ayrı bir blok olarak 
planlanan konferans salonları 
yakla ık 800 ki iye aynı anda 

izmet verebilecek. Büyük salon 
 ki ilik olurken  küçük salonun 

kapasitesi ise 210 ki i olacak. Ayrıca 
‘Ba ba ı ültür  anat ve a am 
Merkezi’nde bin 1 0 metrekarelik 

fuaye ve sergi alanı da yer alacak. 
ompleks içinde  adet sinema 

salonu bulunurken  salonlar oyun 
alanı ile aynı katta tasarlandı ve ye il 
alanla bütünle ecek. re  Bilgi vi 
ve tüt Merkezi de yine bölgenin 
taleplerine kar ılık verecek. Proje  
ana temasında da engelsiz bir ya am 
merkezi olarak ta tasarlanarak  
engelli vatanda ların da ra atlıkla 
sosyal ya antılarına katkı verecek bir 
proje olacak. 
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anlı r a ıda h isas r anize ana i l esi k r ld  

BREZİLYALI ŞİRKETTEN 
SİVAS’A 140 MİLYON 
EURO YATIRIM 

ivas’ta temelleri 1 8 
yılında atılan ve 1  yılında 

izmete giren çimento 
fabrikası  Brezilyalı otorantim 

imentos’un 1 0 milyon 
euro yatırımıyla yenilenerek 
kapasitesini yüzde 0 artırdı. 
lk olarak 1 2 yılında 

özelle tirilen fabrika  201  
yılında otorantim imentos 
bünyesine geçti. abrika ilk 
i racatını da kim ayında 

usya’ya gerçekle tirdi. 
ünyanın en büyük ’nci 

çimento üreticisi olan 
Brezilya merkezli otorantim 

imentos’un  Amerika kıtası 
dı ındaki en büyük yatırımını 
yaptı ı ivas’taki mevcut fabrika 
alanına yeni çimento fabrikası 
in a etti. eni fabrikanın 201  
yılı Mayıs ayında ba layan 
in aat çalı ması yakla ık 22 ay 
sürdü ve bin çalı anın yer aldı ı 
proje tamamlanarak üretim 
çalı maları ba ladı.

Şanlıurfa ıda tisas 
Organize anayi Bölgesi 
müte ebbis eyeti ile bir 
toplantı gerçekle tiren 
Şanlıurfa alisi Abdulla  

rin  kurulum çalı maları 
bir süredir devam eden 
Şanlıurfa ıda tisas 
Organize anayi Bölgesinin  
2018 ılı yatırım 
programına yeni proje olarak ilave 
edildi ini söyledi. 

ali rin  O B altyapı 
ve imar planı azırlıklarının 
devam etmekte oldu unu  
kurucu ortaklıklar ile birlikte 
koordine içerisinde çalı malarını 
sürdürdü klerini ve en kısa sürede 
tamamlamayı ede ediklerini dile 
getirdi. 

konomik kalkınma  tarımsal 

sanayi  isti dam ve e re 
özgü marka de erler 
olu turmada ıda tisas 
O B’nin büyük rol 
oynayaca ını kaydeden 

ali rin  organize 
sanayi bölgelerinin planlı 
kalkınmanın önemli bir 
unsuru oldu unu belirterek  
Şanlıurfa ıda i tisas 

O B’nin amacı büyük  orta ve 
küçük ölçekli parseller üreterek 
giri imcinin bu nitelikteki 
parsel talebini en ekonomik ve 
uygun ko ullarda kar ılamak  
ülkemizin ve Şanlıurfa’nın sosyo
ekonomik kalkınmasını temin 
etmek  limizin potansiyel ve 
stratejik kaynaklarını ekonomiye 
kazandıracak i letmelerin yatırım 
maliyetini azaltarak giri imcilerin 

önünü açmak ve ilimizin en büyük 
sorunu olan isti dam probleminin 
çözülmesine katkı sa lamaktır  
diye konu tu. 

Şanlıurfa ıda O B  28.12.201  
tari inde Bilim  anayi ve 
Teknoloji Bakanlı ı tarafından 
tescil edilmi ti. Tescil i lemi 
tamamlanan O B  yyubiye ilçesi 

oçören mevkinde 2  ektar 
büyüklü ünde alanda kurulacak. 

akla ık  bin 00 ki ilik 
isti dam olu turması beklenen 

ıda tisas O B’nin kurucu 
ortakları  yüzde 2 ile Şanlıurfa 

atırım zleme oordinasyon 
Ba kanlı ı  yüzde 28 ile Şanlıurfa 
Ticaret ve anayi Odası  yüzde 28 
ile Şanlıurfa Ticaret Borsası ve 
yüzde 12 ile Şanlıurfa Büyük e ir 
Belediyesi’nden olu uyor. 

ifadelere yer verdi  Tarımsal 
teknoparklar  tarladan rafa ürün 
yolculu unun er a amasının 
gerçekle tirildi i entegre sistemler. 
Tarımsal teknoparkın içerisinde 
idari merkez  ekim alanları  

izmet destek birimleri  A
 laboratuvarları  ürün i leme 

birimleri  ambalajlama  depolama 
ve lojistik destek birimleri 
bulunuyor. Bu izmeti ilçemize 

kazandırdı ımızda ürünlerimizi 
da a kaliteli yeti tirece iz ve alıcıya 
ula ıncaya kadar er türlü bilimsel 
çalı ma ve destek sa lanmı  olacak. 

olayısıyla tarımsal teknoparkın 
birimlerinin devreye girmesiyle 
birlikte ürünlerimiz markala acak. 
Bafra tarımı ileri seviyede a ama 
kaydedecek. Tarım rekoltemiz ve 
üreticilerimizin kazançları iki kat 
artmı  olacaktır.  

a ı a Va  
A a  E
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YÜKSEK HIZLI 
REN E ERLERİ 

BU IL BA LA ACAK

a tı a  D   Ha  
Ba a ı A t A a

Ula tırma  enizcilik 
ve aberle me Bakanı 
A met Arslan  TBMM 

enel urulu’nda 
milletvekillerinin 
sorularını cevapladı.

U
la tırma  enizcilik 
ve aberle me 
Bakanı A met 
Arslan aydarpa a 
için beklenen 

müjdeyi verdi. Arslan  üksek 
ızlı trenlerimiz Ankara’dan kalkıp 
aydarpa a’ya kadar veya alkalı’ya 

kadar gidebilecek. Bu sene sonu 
itibarıyla bu izmeti vermi  
olaca ız  açıklamalarını yaptı.

Bakan Arslan  üksek ızlı 
ve ızlı tren atları koridor 
yakla ımıyla do u batı aksında 
ve kuzey güney aksında yapılmak 
üzere belirlenmekledir. Antalya

onya Aksaray ev e ir ayseri 
güzerg ı Antalya’yı ç Anadolu’ya 
ba layacaktır  ırıkkale ır e ir
Aksaray Ulukı la Adana Mersin 
güzerg ı ise özellikle saydı ım 
bölgelerin Mersin ve skenderun 
limanlarına ula tırılmasını sa lamı  
olacak böylece önemli bir güzerg ı 
tamamlamı  olaca ız. Ankara
Mersin güzerg ı kapsamında 

i de il sınırları içerisinden geçen 
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“BİZİM AMACIMIZ ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI HIZLI 
TREN VE YÜKSEK HIZLI AĞIYLA ÖRMEK. EĞİM OLARAK 
UYGUN ŞARTLARIN OLDUĞU COĞRAFYALARDA, SAATTE 
250 KİLOMETRE HIZIN ÜZERİNDE SEYAHATE İZİN 
VEREN YÜKSEK HIZLI TREN AĞLARINI YAPIYORUZ.”

ırıkkale ır e ir Aksaray Ulukı la 
demiryolu projemiz bulunmakta  

i de ilimizde Ulukı la i de 
attının modernizasyonuyla 

birlikte ızlı tren attına ba lanmı  
olacaktır  dedi. 

Bakan Arslan sözlerine öyle 
devam etti  aydarpa a Pendik 
demir yolu attının yapımıyla 
ilgili olarak veya bir ba ka ifadeyle 
Marmaray projesinin alkalı’ya 
ve ebze’ye kadar uzanmasıyla 
ilgili olarak çalı malarımız devam 
etmektedir. Arkeolojik kazılar  
sözle meye d il edilen ilave i ler  
güzerg  üzerindeki bazı mülk ve 

ak sa iplerinin ukuki talepleri 
nedeniyle i in ilerlemesinde 
öngörülmeyen bazı durumlar 
olmu  buna ba lı olarak gecikmeler 
ya anmı tır ancak son bir yıl 
içerisinde çok ciddi bir ızlanma söz 
konusudur. A ustos ayı içerisinde 
altyapı in aatını  eylül ayı içinde de 
in alla  sinyalizasyonu bitirece iz. 
Ondan sonra kalan sürede de testleri 
yaparak bu yıl sonu itibarıyla banliyö 

atlarını ebze’den alkalı’ya 
Marmaray araçlarıyla kesintisiz 
yolcu ta ınabilir le getirece iz. 
Ayrıca  yüksek ızlı trenlerimiz de 
Ankara’dan kalkıp aydarpa a’ya 
veya alkalı’ya kadar gidebilecek 

le gelecektir.  

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR 
YANI TREN HATLARIYLA 
BAĞLANIYOR

Türkiye’nin dört bir yanı 
ızlı tren T  ve üksek ızlı 

Tren T  atlarıyla birbirine 
ba lanıyor. Şu ana kadar bin 21  
kilometre T attının yapımı 
tamamlandı.  bin kilometrelik 

T ve T attının in ası devam 
ediyor. Bununla birlikte  bin 
2  kilometrelik T ve T 

attının etüt proje çalı maları da 
sürdürülüyor. 

Ula tırma  enizcilik ve 
aberle me Bakanı Arslan AA 

mu abirine yaptı ı açıklamada  
demiryollarına yönelik çalı maların 
son 1  yılda büyük ivme kazandı ını 

ifade ederek  demiryolları 
altyapısına yapılan yatırımın  
karayollarına yapılan yatırımı 
geçti ine dikkat çekti.

Arslan  200  yılı itibarıyla 
Türkiye’nin yüksek ızlı trenle 
tanı tı ını anımsatarak  u 
ana kadar yapılan T attı 
uzunlu unun 121  kilometreyi 
buldu unu söyledi. Arslan öyle 
devam etti  Ancak bizim amacımız 
ülkemizin dört bir yanını ızlı tren 
ve yüksek ızlı a ıyla örmek. im 
olarak uygun artların oldu u 
co rafyalarda saatte 2 0 kilometre 

ızın üzerinde seya ate izin veren 
yüksek ızlı tren a larını yapıyoruz. 

aatte 2 0 kilometre ıza uygun 
olmayan co rafyalarda ise saatte 
200 kilometre ıza uygun olarak 

ızlı tren atlarını yapıyoruz. 
Şu anda da ülkemizin dört bir 
yanını birbirine ba layacak  bin 
kilometrelik ızlı tren ve yüksek ızlı 
tren attımızın in a çalı malarına 
devam ediyoruz.

ANKARA-İZMİR YHT HATTI 
2019’DA

Arslan  in a çalı maları 
devam eden atlardan Ankara
Afyonkara isar U ak Manisa zmir 

T attında çalı maların ızla 
devam etti ini belirterek  201 ’da 

attın in asını tamamlamayı 
planladıklarını söyledi. ars
Ti is Bakü emiryolu projesiyle 
Pekin’den ondra’ya kesintisiz 
demiryolu projesinin en önemli 

alkalarından biri olan Ankara
ırıkkale ozgat ivas T attı 

in aatının da etap etap devam 
etti ini anlatan Arslan  Projenin 
2018 yılı sonunda tamamlanmasını 
öngörüyoruz. Ankara ivas arasını 

0  kilometreye dü ürecek T 
projesinde  tüm at kesimlerinde 
devam eden altyapı yapım 
çalı maları yüzde  seviyesine geldi. 

styapı ve T için i ale süreçlerine 
devam ediyoruz. Bursa Bilecik  

onya araman Ulukı la i de  
ve Mersin Adana Osmaniye

aziantep ızlı Tren atlarında 
da in a çalı maları sürüyor  
açıklamalarını yaptı.

A a a T  a ı
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n anın en hızlıları arasına ir e i başardık

Y KSEK HIZLI TREN MİLLİ OLA AK  
Halihazırda Konya  İstanbul  Ankara  Eskişehir  Bilecik  İstanbul Pendik  arasında 
seferler yapan Yüksek Hızlı Tren YHT  artık Eskişehir’de milli YHT olarak üretilecek. 
Ülkemizde ilk olarak Ankara  Eskişehir arasında sefere başlayan YHT  1  Mart 2009 
tarihinden bu yana hizmete devam ediyor. 250 km s hıza ulaşabilen Siemens ve AF 
tren setlerinin kullanıldığı YHT filosuna artık yerli üretim hızlı trenler de katılacak. İlk 
etapta 96 adet üretilecek olan milli yüksek hızlı tren  yapılan duyuruya göre Eskişehir’de 
yer alan TÜLOMSA  tesislerinde imal edilecek ve Ankara’da T DD’ye teslim edilecek. 
96 tren setinin 20 adedinin en az yüzde 10 yerli katkı payı ile  60 adedinin en az yüzde 
5  yerli katkı payı ile ve diğer 16 adedinin ise milli YHT pro esi kapsamında en az yüzde 

 yerli katkı payı ile üretileceği bilgisi verildi. İlk milli YHT  T DD’nin Eskişehir’de 
göstereceği arazide TÜLOMSA  tarafından kurulacak olan tesiste imal edilecek.

ünyada 1 0’lerde 
konu ulmaya ve uygulanmaya 
ba layan ‘ ızlı tren’ kavramı 
ülkemize geç gelse de  en ızlılar 
listesine girmeye ba ardık. ünyada 
en ızlı olan T  ailjet.

2008 200  yıllarında 
kullanılmaya ba lanan ailjet  
Avusturya’nın yanı sıra  Almanya  
Macaristan  sviçre  ek 

um uriyeti   talya’ya yolculuk 
yapabiliyor. Bu elektrikli tren  
klasik lokomoti i çekme sistemiyle 
ilerliyor. usya’da apsan  azam  
çalı ma ızı  2 0 km sa. ız 
rekoru  2 0 km sa. iemens elaro 
ailesinin tasarımını baz alan apsan  
200  yılında 2  milyon euroluk bir 
anla maya azırlanmaya ba landı. 

0 yıllık servis anla ması ise 00 
milyon dolar de erindeydi. 200  
yılında Moskova  t. Petersburg 

arasında devreye alındı.
Polonya’da Pendolino P P  

azam  çalı ma ızı  200 km sa. 
ız rekoru  2 1 km sa. Polonya’nın 

yanı sıra  talya  spanya  Portekiz  
lovenya  inlandiya  usya  ek 
um uriyeti  ngiltere  lovakya  

sviçre ve in’de de kullanılan 
Pendolino adlı e imli trenler  
talyan T  01 ve ngiliz BAPT 

tasarımlarını baz almı . Ba langıçta 
üretimi iat erroviaria tarafından 
yapılırken  2000 yılından bu yana 
trenleri Alstom geli tiriyor ve 
üretiyor. 1 0’larda ve 0’lerde 
popüler olan bu e imli trenler  
8 dereceye kadar yana do ru 
yatabiliyorlar. Bu özellik  dönü lerde 
yava lamadan ve yolcuların 
konforunu bozmadan ilerlemesini 
sa lıyor. Polonya ızlı e imli trenleri 
201  sonunda tanıttıktan sonra  

mü teri sayısı yüzde 0 arttı. 
T alys  ollanda azam  çalı ma 

ızı  200 km sa. ız rekoru  2 1 
km sa.  ord attında izmet 
veren T alys  urostar trenlerinin 
de yer aldı ı güzerga ta Paris’ten 
Brüksel’e Amsterdam’dan öln’e 
farklı rotalar izliyor. 1 8 ’de 
alınan dört e ri ızlı trenle 
ba lama kararı  1 ’da gerçe e 
dönü türülmü .

T   Tayvan  azam  çalı ma 
ızı  00 km sa. ız rekoru  00 

km sa. aponların inkansen 
teknolojisi üzerine kurulu yapı  
toplam 0 kilometrelik atta 
kullanılıyor. 18 milyar dolara m l 
olan ızlı tren sistemi  200 ’de 

izmete girdi. Şu anda ızlı tren 
Tayvan nüfusunun yüzde 0’ını 
kapsayacak ekilde  e ir içi ve 
e irler arası olarak kullanılabiliyor.

  sveç azam  çalı ma ızı  
200 km sa. ız rekoru  0  km
sa. sveç’in yanı sıra orveç ve 

animarka’ya da i leyen 2 adlı 
ızlı trenler  0 adet tren setiyle 
izmet veriyor. 2012’de tanıtılan 

 adlı yeni trene geçi  sürecindeki 
ülke  ız konusunda bir de i iklik 
ya amasa da  da a modern bir 
deneyim sunacak.

üksek ızlı Tren  Türkiye  
azam  çalı ma ızı  2 0 km sa. 

ız rekoru  0  km sa.  Ankara
stanbul ve Ankara onya olmak 

üzere iki atta çalı an üksek ızlı 
Tren  T 000 ve T80000 
adlı iki tren modelini kullanıyor. 
200 ’te ba layan ray yapımı  
2  isan 200 ’de tamamlandı. 
T  öncelikle çevre ülkelerde 
var olan ızlı tren setlerini at 
üzerinde denemek istedi. ncelikle 
Trenitalia’dan T  00 tren setini  
aylı ına kiralandı. 1  ylül 200 ’de 

T  00 2 setiyle 0  km’lik 
ız rekoru kırıldı. 200  yılının 

kasımında ise spanyol A ’den 
T 000 satın alındı. T80000 

ise iemens’ten alındı. Testler 
sonrasında T  200  yılında 

izmete girdi.
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vrupa mar ve Kal ma 
Ba a da  r i e e 
b  a r m
Avrupa mar ve alkınma Bankası Ba kanı uma akrabarti  Türkiye’de bu yıl 
1  milyar euronun üzerinde güçlü bir yatırımımızın olaca ını dü ünüyorum  dedi. 

A
vrupa mar ve 

alkınma Bankası 
Ba kanı uma 

akrabarti  
ondra’daki 

uluslararası yönetim merkezinde 
Anadolu Ajansı mu abirinin 
sorularını yanıtladı.

Türkiye ziyareti kapsamında 
devlet yetkilileri ve bakanlarla 
bankanın faaliyetlerine ili kin bir 
dizi görü me yapaca ını belirten 

akrabarti  aynı zamanda özel 
sektör temsilcileri ile de bir araya 
gelece ini bildirdi.

akrabarti  Türkiye bizi en 
büyük pazarımız. Türkiye’deki son 
üç yılımızı dikkate alırsanız  son üç 
senede toplam  milyar euroluk 
yatırım yapmı ız. Bu çok büyük 

acme sa ip bir yatırım. eçen sene 
son üç yılın en dü ük yatırım seviyesi 
olsa da farklı sektörlerde toplam 

1 projeye toplam 1  milyar euro 
yatırım gerçekle tirmi iz. Türkiye 
yatırımlarımızın toplam acmi 
ve portföyümüz içerisindeki payı 
ile bizim için son derece önemli.  
de erlendirmesinde bulundu.

akrabarti  Türkiye’nin 
ekonomik büyüme performansına 
yönelik de erlendirmelerde 
bulunarak  Türkiye ekonomisi 
konusunda son derece iyimserim. 

on 1  seneye bakın. Ben bunu 
yükseli  olarak tanımlıyorum. 

Bunun öncesinde Türkiye ekonomisi 
üp esiz iyiydi. akat son 1  yılda 

ya anan tam bir yükseli . o umuz 
bu anlamda kendisini son birkaç 
yılda dönü türen ülkeler için 
Türkiye örne ini veriyoruz. adece 
geçen senenin son üç çeyre ine 
bakarsanız  büyüme gerçekten 
son derece etkileyici  ifadelerini 
kullandı.

uma akrabarti  B ’nin 
a ırlıklı olarak özel sektör ile 
çalı ması nedeniyle Türkiye’de bu 
yıl sonunda ne kadarlık bir yatırım 
yapılabilece ine ili ki kesin bir 
ta min yürütemeyece ini belirterek  

ünkü bu da a çok özel sektörün 
talebi do rultusunda olu uyor. akat 
bu yılın sonunda da Türkiye’de 
yakla ık 1  milyar euronun üzerinde 
bir rakam görmezsek a ırırım  diye 
konu tu.

B ’nin porföyü içerisinde 
Mısır’daki yatırımların da son 
dönemde artı  kaydetti ini belirten 

akrabarti  adece be  yıl önce 
yatırım yapmaya ba ladı ımız 
Mısır u anda ikinci en önemli 
yatırım pazarı durumunda. Mısır 
da yükseliyor. Bu yıl sonu itibarıyla 
Mısır’a toplam 1  milyar euro 
yatırım yaptık. anıyorum ki bu yıl 
sonunda Türkiye ve Mısır yatırımlar 
açısından en revaçta olan iki 
ülke olarak. angisi ilk sırada 
olur onu bilemiyorum  ki 
bu zaten bir yarı  de il. 
Türkiye’de bu yıl 1  
milyar euronun 
üzerinde güçlü bir 
yatırımımızın 
olaca ını 
dü ünüyorum  
dedi.

A a İ a   
Ka ı a Ba a ı 

Ba a ı S a 
a a a t
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mir u a 
u uşa e i
Merkez Bankası’nın konut  yat endeksi  Türkiye’de konut  yatlarının 
en fazla yükseldi i ilin zmir oldu unu ortaya koydu. 

ge’nin incisi 
zmir   yat 

yükselme 
performansıyla 
stanbul’u bile 

üçe katladı. 
Merkez 
Bankası’nın 
konut  yat 
endeksi 
raporunda 

dikkat çeken sonuçlardan biri de 
stanbul’un  yat gra  inde Türkiye 

ortalamasının altında kalması oldu. 
eni yılın emlak sektörü adına ilk 

önemli raporu Merkez Bankası’ndan 
geldi. Merkez Bankası’nın konut 
 yat endeksi  Türkiye’de konut 

 yatlarının en fazla yükseldi i 
ilin zmir oldu unu ortaya koydu. 

eni otoyol sayesinde stanbul 
ile mesafenin .  saate inmesi  
stanbullu mütea itlerin ke   ve 

göç zmir’i konutta uçurdu. ıllık 
bazda zmir’de  yatları yüzde 
18.  artarken  stanbul’daki artı  
yüzde .2 ’da kaldı. Böylece zmir  
stanbul’u ’e katlamı  oldu.

Türkiye um uriyet Merkez 
Bankası’nın T MB  açıkladı ı 
son edonik onut iyat ndeksi 
raporuna aylık bazda bakıldı ında 
da zmir öne çıktı. kim 201 ’de 
bir önceki aya göre zmir’de  yatlar 
yüzde 2. 1 yükselirken  stanbul’da 
yüzde 0.  Ankara’da yüzde 0.82 

artı  ya andı. 
ge’deki yükseli  zmir’le sınırlı 

kalmadı. ıllık artı ta yüzde 1 .  ile 
Aydın  enizli  Mu la ikinci sırada 
yer aldı. Bursa  ski e ir  Bilecik 
yüzde 1 . 8 ile üçüncü sırada yer 
alarak  konut piyasasının liderleri 
stanbul ve Ankara’ya fark attı. 

YOL 3.5 SAATE İNECEK 
zmir’in konut piyasasında 

yükselmesinin birçok sebebi var. 
zmir  ya anabilirlik endeksinde 

201  yılında 10 sıra birden 
yükselirken  ngiltere men eili 

nig t rank’ın 201 ’de yaptı ı 
bir ara tırmaya göre  dünyanın 
1 0 metropolü arasında de erlilik 
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sıralamasında sekizinci sırada 
bulunuyor. Turizmde büyük 
potansiyeli bulunan zmir  zmir
stanbul otoyolu sayesinde de 

de erine de er kattı. 
Otoyol sayesinde stanbul ile 

zmir arasındaki mesafenin .  
saate dü ecek olması  e re göçü 
de artırdı. stanbul’dan zmir’e 
2  bin ki i göç ederken  büyük 
irketler de merkezlerini bu kente 

ta ımaya ba ladı. Bu yükseli i gören 
stanbullu mütea itlerin de yeni 

pazar olarak zmir’i seçmesi yat 
endekslerini de i tirdi. 

ap apı  Teknik apı  alk 
O  mlak onut O  ur apı  

u o lu  Türkerler  zmir’de proje 

geli tiren stanbullu mütea itler 
arasında. 

İSTANBUL VE ANTALYA 
ORTALAMANIN ALTINDA 

stanbul yüzde . ’lük de i imle 
yüzde 10’luk Türkiye ortalamasının 
altında kaldı. Ancak  bin 81  
liralık birim metrekare yatıyla 
Türkiye’nin konutta en pa alı e ri 
olmayı sürdürdü. Ortalama altında 
kalan illerden biri de bir dönem 
yabancıların konut alımında terci  
etti i Türkiye’nin turizm ba kenti 
Antalya. ıllık yüzde 8.  yat artı ı 
görüldü. istenin sonunda yüzde 
0.  artı la Mardin  iirt ve Şırnak 
geliyor. 

BİRİM FİYAT 2 BİN 89 LİRA 
201  yılı kim ayında Türkiye’de 

edonik yani kalite farkından 
arındırılmı  konut yatları bir 
önceki aya göre yüzde 0.  oranında 
artarken  yıllık bazda nominal olarak 
yüzde 10.0  yükseli  görüldü. onut 

yat endeksi yüzde 11.  artarken  
birim metrekare yatı 2 bin 8  lira 
olarak esaplandı.
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eş e rki e nin en ahalı al ın ı il esi
ge bölgesindeki areketlili i 

gösteren bir ba ka veri ise ürriyet 
mlak’tan geldi. Aralık 201  

tari li verilere göre  satılık konut 
metrekare yatı yüzde 22 artarak 

 bin 00 T ’ye yükselen e me  
201 ’de Türkiye’nin en pa alı ’ncı 
ilçesi oldu. 

ndekse göre Türkiye’nin en 
pa alı ilçesi stanbul Be ikta . 
Be ikta ’ta  aralık itibariyle 
satılık konut ortalama metrekare 

yatı 1  bin 1 2 T ’ye yükseldi. 
atılık konutta Türkiye’nin en 

pa alı ilk 20 ilçesi stanbul  
zmir ve Mu la’dan çıktı. e me  

Bodrum  arlıdere ve üzelba çe 
ilk 20’deki geli ilçeler olmayı 
ba ardı. istenin ’ncı sırasında yer 
alan e me’de satılık konutların 
ortalama metrekare yatı  bin 

00 T . Ortalama olarak 100 

metrekarelik bir evin yatı 0 
bin T  oldu. e me’de yatlar son 
bir yılda yüzde 22 oranında artı  
gösterdi. 

Türkiye’nin önde gelen 
turizm noktalarından Bodrum 
listede 10’uncu sırada yerini aldı. 
Bodrum’da satılık konutların 
ortalama metrekare yatı  bin  
T . ilçede yatlar son bir yılda yüzde 
1  aitti. 1 ’uncu sırada bulunan 

arlıdere’de ise satılık konutların 
ortalama metrekare yat   bin 

 T  oldu. lçede konut yatları 
201 ’de bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 2  yükseldi. istenin 1 ’inci 
sırasında kendine yer bulan bir di er 

geli ise üzelba çe. lçede satılık 
konutların ortalama metrekare 

yatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 
28lik artı la  bin 0 T  olarak 
gerçekle ti.

Emlak Konut GYO 
y  T  Ya ı 

ta a ı a  D  
hayata geçirilen Evora 
D  ı  yatı ı  

ı atı y .
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a bul u  i i i 
b  apal  arş  

urulu r
ami ali  Ba ak e ir’de in a edilen 

Avrupa’nın en büyük ve en modern kapalı 
çar ısına ta ınıyor. TO  tarafından ba latılan 
projenin önümüzdeki yıl nisan ayında 
tamamlanması planlanıyor.

 yıllık ayal 
Ba ak e ir’de 
gerçekle tiriliyor. 1 8  
yılından bu yana geçici 
olarak faaliyet gösteren 

ami ıda Toptancıları ali esnafı 
için Ba ak e ir’de modern bir çar ı 
in a ediliyor. TO  tarafından 
ba latılan projenin 2 yıl içerisinde 
tamamlanması planlanıyor. 

Ba ak e ir’de Şa intepe 
Ma allesi’de yapılması dü ünülen 
çar ı  22 bin metrekare alana in a 
edilecek. Toplam 10 0 adet 

Haber YAT I R I M
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dükkanla kapalı çar ı olacak ekilde 
in a edilen dükkanlar  imdiye kadar 
emsalleri içinde gerçekle ecek en 
büyük proje olarak in a edilecek.

ar ı içerisinde 0 toptancı 
dükkanı  banka  restoran  kafeterya 
gibi i tiyaçlar için 120 ticari 
dükkan ile  T ’ın aynı anda 
park edebilece i toplam 1. 00 araç 
kapasiteli kapalı ve açık otopark 
bulunacak. eni alde ayrıca mescit 
ve bir sosyal tesis bulunacak. al 
projesinin 201  yılı isan ayında 
tamamlanması planlanıyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 
KAPALI ÇARŞISI 

Projenin 
kapsamı ile ilgili 
de açıklamalarda 
bulunan stanbul ıda 
Toptancı Tüccarlar 

eme i Ba kanı 
Mustafa arlı  
Proje kapsamında 
80 dönümlük bir 

alan var. Bunun 22 
dönümü kullanım 
alanı  11  dönüm 
in aat alanı ve  dönüm dükkan 
in aat alanı. Bu anlamda Avrupa’nın 
en modern ve en büyük apalı 

ar ı’sını yapıyoruz. Bunun gibi 
bir projenin Türkiye’de bir örne i 
yok. erçekten Türkiye’mize ve 
stanbul’umuza yakı ır bir tesis in a 

ediyoruz. Ayrıca burada faaliyet 
gösterecek olan bütün üyelerimiz 
özel mülkiyet sa ibi olacaklar  dedi. 

eni projenin ula ım 
noktasında da stanbul’un en ra at 
ula ılabilecek yeri oldu unun altını 
çizen arlı  önümüzdeki yıllarda 
yeni yerlerine kavu acak olan esnafa 

ayırlı olsun dileklerinde bulundu. 
eni çar ı ile ami ı lası’nda 

1 8 ’dan bu yana geçici olarak zor 
ve sa lıksız ko ullarda faaliyetlerini 
sürdüren gıda toptancılarının yüzü 
gülecek. a da  ve modern bir 
çar ıya kavu acak olan ami esnafı 
projeden oldukça memnun. 

GIDACILAR 580 DÖNÜMLÜK 
ARAZİYİ SATIN ALDI

stanbul ıda Toptancı Tüccarlar 

Haber YAT I R I M

eme i Ba kanı Mustafa arlı  Biz 
minönü Unkapanı’ndan 2 yıllı ına 

geçici olarak ta ınmı tık. Ama  
yıldır ticaretimizi burada sıkıntılı bir 
ekilde sürdürmek zorunda kaldık  

geçici olarak burada kaldı ımız için 
de yetkililer sürekli bizlere buradan 
ta ınmak zorunda oldu umuzu 
bildiriyorlardı. 2011 yılında dernek 
ba kanı seçildikten sonra TO  
ile bir arazi anla ması yaptık ve 

80 dönümlük araziyi satın aldık 
ve süreç içerisinde 1 0 milyonluk 
mebla ı da ödedik  dedi. 

Projenin neden gecikti ini de 
anlatan arlı  ülkemizde ya anan 
kaotik durumlar nedeniyle projenin 
gecikti ini belirtti. arlı devamında  

a ananlara ra men biz süreci 
takip ettik ve 201 ’nin Ocak ayında 

 büyük  rmanın katılımı ile i ale 
a amasını gerçekle tirdik. n dü ük 
rakamı o u  A.Ş verdi i için 
i aleyi de onlar kazandı  o günden 
bugüne önce afriyat çalı maları 
ba ladı sonrasında da in aat 
ru satlan çıktı  diye konu tu. 

TÜRKİYE VE İSTANBUL’A 
YAKIŞIR BİR TESİS

n aat ba ladıktan sonra in aat 
maliyetlerini de çıkararak kura 
çekimlerini yaptıklarını anlatan 

arlı  sna  arımızın dükkanları 

belli oldu ve geli en süreçte ala 
satı  vaadi sözle melerimiz devam 
etmektedir  önümüzdeki günlerde 
de bütün üyelerimiz ile satı  vaadi 
sözle melerimiz imzalanacak. Aslında 
bütün maliyeti biz pe in ödemek 
istiyorduk ama TO  ba kanımız 
bizlere çok iyi bir ödeme planı 
çıkararak ’er ay ara ile 8 taksit yaptı. 

snafımız bu anlamda da ra atlamı  
oldu. Ama tabi garantörlük yine TO  
de olacak. Böylece bankalardan ra at 
bir ekilde kredi alabilmemizin de önü 
açılmı  oldu  dedi. 

Türkiye ve stanbul’a yakı ır 
bir tesis in a ettiklerini anlatan 

arlı  burada faaliyet gösterecek 
bütün üyelerin özel mülkiyet sa ibi 
olaca ını açıkladı. eni projenin 
ula ım noktasında da stanbul’un en 
ra at ula ılabilecek yeri oldu unun 
altını çizen arlı  esna  arın 
ikayetlerine dair de bilgiler verdi.

arlı  snaf buradan ta ınmak 
istiyor. Ama  yatlar beklenildi inin 
üzerinde olunca özellikle küçük 
esna  arımız bizlere ikayette 
bulundular. Ama 2011 yılındaki 
bedellerle 201  yılının bedelleri 
arasında takdir edersiniz ki büyük 
bir fark var. Bu açıdan esnafımız 
sadece  yatlar konusunda ikayetçi. 
Ama maalesef erkesi memnun 
etmek mümkün de il  dedi.

İ ta  ı a 
T ta ı 
T a a  
D  
Ba a ı 

M ta a Ka ı
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İTO’DAN GIDA TİCARET 
MERKEZİ PROJESİ

konominin kalbinin attı ı 
stanbul’da toptan gıda ticaret 

merkezlerinin bulunmaması eksiklik 
olarak görülüyor. Perakendeciler  

toptancılar ve tüccarlara 
göre e rin dı ına 
açılacak toplu gıda 
merkezi rmalara zaman 
kazandıraca ı gibi üretim 
ile satı  maliyetlerini 
azaltacak. stanbul 
Ticaret Odası TO  
Toptan ıda ve Temizlik 

rünleri Meslek omitesi 
Ba kanı A met zer  
gıda ticaret merkezinin 

em üreticinin em de 
tüketicinin yararına 
olaca ını belirtti. Bu 
anlamda Avustralya’daki 

ydney Markets’tan örnek veren 
zer  2 ektar alana in a edilen 

mek nda yılda  milyar dolarlık 2  
milyon ton taze sebze ve meyvenin 
satıldı ını dile getirdi. 

AYTOP VE MEGACENTER 
YETERSİZ 

A met zer  üfusu 1  milyon 
olan stanbul’da ula ım akslarıyla 
ba lantılı  teknolojiye uyumlu ve 
gerek depolama alanlarıyla gerekse 
kullanım durumuyla i letmelerin 
i tiyaçlarını kar ılayan gıda merkezi 
yok. Aytop ve Megacenter ise 
yetersiz. ep birlikte ydney’den 
da a iyisini yapabiliriz  diye 
konu tu. 

50 YIL SONRASINI 
PLANLIYORUZ 

A met zer  ami gibi 

dükkanlar de il  komplike bir 
ey dü ündüklerini  toptancılarla 

perakendecileri bir araya getirmeyi 
dü ündüklerini söyledi. Merkez 
ile ilgili çalı malara 2018 ba ında 
start vereceklerini açıklayan A met 

zer  TO olarak 0 yıl sonrasını 
planladıklarını aktardı.

 zer  sözlerine öyle devam 
etti  Projelerimiz ve icraatlarımız 
bunu kanıtlıyor. Toplu gıda 
merkezini de bu vizyonla ele 
alıyoruz. Tabii Avrupa akası 
gibi Anadolu akası’na da önem 
veriyoruz. Tuzla civarında araziler 
var.

 İ ta  
T a t 

O a ı İTO  
T ta  ı a 

 T  
 

M  
K t  

Ba a ı A t 
Ö

PROJENİN K RA 
ÇEKİMLERİ 

ERÇEKLE Tİ 
Uzun yıllardır hayali 
kurulan Toptan Gıda 
Hali pro esi için kura 
çekimi de gerçekleşti. 
Toplam 10 0 dükkanın 
yer alacağı halde 
esnafın dükkan açacağı 
alanlar belli oldu. 
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Havayolu 
aş ma l  eli li 
a r mlara da il 

edildi ‘ atırımlarda evlet ardımları 
akkında arar’da de i iklik öngören 

Bakanlar urulu kararı  esmi azete’de 
yayımlanarak yürürlü e girdi.
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H
avayolu ile 
yük veya yolcu 
ta ımacılı ına 
yönelik 
yatırımlar 
öncelikli yatırım 

konuları arasına da il edilirken  
stanbul’da gerçekle tirilecek ava 

ta ıtları ve motorlarının bakım 
onarımına yönelik yatırımların 
bölgesel te vik tedbirlerinden 
yararlandırılacak.

‘ atırımlarda evlet ardımları 
akkında arar’da de i iklik 

içeren Bakanlar urulu kararı  
esmi azete’de yayımlanarak 

yürürlü e girdi. öz konusu karar 
ile avacılık sektörü yatırımlarına 
önemli te vikler gelirken  bazı tarım 
ürünleri yatırımlarının bölgesel 
te vik uygulamaları kapsamında 
desteklenmesine yönelik düzenleme 
yapıldı.

AA kaynaklı abere göre  
de i iklikle yatırımcıların le ine 
bazı önemli düzenlemeler 
uygulamaya konuldu. avacılık 
sektöründeki büyümenin 
desteklenmesi ve uluslararası 
yolcu ve yük ta ımacılı ında 
Türk avayolu irketlerinin 
rekabet gücünü artırılabilmesi 
için avayolu ile yük veya yolcu 
ta ımacılı ına yönelik yatırımlar 
öncelikli yatırım konuları arasına 
da il edildi.

Uçak tra i açısından büyük bir 
öneme sa ip stanbul’un öneminin 

. avalimanı’nın devreye girmesi 
ile da a da artacak olması ve 
uçak tra ine paralel olarak uçak 
bakım onarım izmetlerine olan 
i tiyacın da yükselecek olması 

ususları dikkate alınarak  burada 
gerçekle tirilecek ava ta ıtları 
ve motorlarının bakım onarımına 

yönelik yatırımların bölgesel te vik 
tedbirlerinden yararlandırılması 
sa landı.

OSB YATIRIMLARINA 
BÖLGESEL DESTEK

avacılık sektörünün büyüme 
ızına uyum sa lamak ve sektördeki 

artan talebi kar ılamak amacıyla 
asgari  milyon lira tutarındaki 

avalimanı ve avalimanı yer 
izmetleri yatırımlarının bölgesel 

desteklerden yararlandırılmasına 
yönelik düzenleme yapıldı. 

avalimanlarının uzantısı olarak 
faaliyet göstermek üzere kurulmu  
yer izmetleri irketlerinin  bu 

izmetleri uluslararası seviyede 
yürütülebilmesini teminen sabit 
yatırım tutarı 200 milyon lira ve 
üzeri olan avalimanı yer izmetleri 
yatırımları büyük ölçekli yatırım 
konuları arasına da il edildi.
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sti damın yo un oldu u 
yatırımların belirtilen bölgede 
da a da özendirilmesi  i sizlik 
probleminin azaltılması ve söz 
konusu illerin geli mi lik seviyesine 
katkıda bulunulmasını teminen 

azibe Merkezleri Programı 
kapsamında yer alan  ve ’inci 
bölge illerindeki Organize anayi 
Bölgeleri O B  ile ilis’te yer alan 
O B’lerde gerçekle tirilecek bölgesel 
olmayan yatırımların da ’ncı bölge  
bölgesel desteklerinden aynı oran ve 
sürelerde yararlandırılması sa landı.

elüloz ammaddesinin 
Türkiye’de üretilebilmesi için gerekli 
endüstriyel orman alanlarının 
yetersiz olması ve sektörün yurt 
dı ındaki büyük tedarikçilerin 
elinde bulunması  Türkiye’de selüloz 
üretiminden ba layan entegre ka ıt 
yatırımlarının yapılmasının önüne 
geçiyor. Bu do rultuda  düzenleme ile 

ka ıt amurundan ba lama imkanı 
sınırlı olan ka ıt ürünleri üretimi 
yatırımları için ka ıt amurundan 
ba lama artı kaldırıldı. Makarna 
ile entegre irmik yatırımları  ev 

ayvanları için azır yem  balık unu  

balık ya ı  balık yemi  kuruyemi  
ve tur u ile donuk ekmek ve donuk 
ekmek amuru yatırımlarının 
bölgesel te vik uygulamaları 
kapsamında desteklenmesine yönelik 
düzenleme yapıldı.

5 MİLYON LİRA 
TUTARINDAKİ 

HAVALİMANI VE 
HAVALİMANI 

YER HİZMETLERİ 
YATIRIMLARI BÖLGESEL 

DESTEKLERDEN 
YARARLANDIRILACAK
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Türkiye’nin 
konut   
a şlar  

ar
Türkiye’de 201 ’de satılan konut sayısı 201 ’ya göre 
yüzde 1 artarak 1 milyon 0  bin 1  oldu. 

T
ürkiye statistik 

urumu 201  Aralık 
ayına ili kin konut 
satı  rakamlarını 
açıkladı. onut 
satı ları 201  yılında 

bir önceki yıla göre yüzde 1 artı  
gösterdi. onut satı larında 201  
yılında  stanbul 2 8. 8  konut 
satı ı ve yüzde 1  pay ile ilk sırayı 
aldı. atı  sayılarına göre stanbul’u  
1 0. 1 konut satı ı ve yüzde 10  
pay ile Ankara  8 .18  konut satı ı 
ve yüzde  pay ile zmir izledi. n 
az satı  ise 12  konut ile akkari’de 
gerçekle ti. 

Türkiye genelinde ilk defa 
satılan konut sayısı bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 

 bin 1 oldu. Toplam konut 
satı ları içinde ilk satı ın payı yüzde 

0 1 oldu. lk satı larda stanbul 11 
bin 12 konut satı ı ve yüzde 1  
ile en yüksek paya sa ip olurken  
stanbul’u  bin 11  konut satı ı ile 

Ankara ve  bin 88  konut satı ı 
ile zmir izledi. Türkiye genelinde 
ikinci el konut satı ları bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde  azalı  
göstererek  bin 11 oldu. kinci el 
konut satı larında da stanbul 11 bin 

20 konut satı ı ve yüzde 1 2 pay 
ile ilk sıraya yerle ti. stanbul’daki 
toplam konut satı ları içinde ikinci 
el satı ların payı yüzde 8 oldu. 
Ankara  bin  konut satı ı ile 
ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı  bin 

20 konut satı ı ile zmir izledi.

2017 YILINDA YABANCILARA 
22 BİN 234 KONUT SATILDI

abancılara yapılan konut 
satı ları 201  yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 22 2 oranında 
arttı. abancılara yapılan konut 

satı larında 201  yılında ilk sırayı 
8 182 konut ile stanbul  ikinci 
sırayı  bin 0  konut ile Antalya 
aldı. Antalya’yı 1  konut satı ı 
ile Bursa ve 1.0  konut satı ı ile 

alova izledi. abancılara 201  yılı 
Aralık ayında ise 2.1  konut satı ı 
gerçekle ti. abancılara yapılan 
konut satı larında  Aralık 201 ’de ilk 
sırayı 802 konut satı ı ile stanbul 
aldı. stanbul ilini sırasıyla 8 
konut satı ı ile Antalya  188 konut 
satı ı ile Bursa  1 1 konut satı ı ile 

alova izledi.
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İN AA  EK ÖRÜ K NU  İ A İ İKLERİNİ E ERLEN İR İ
A  K  AA  

 K  A KA  
A  K :

VATANDAŞLARIMIZ YATIRIM 
YAPMAYA DEVAM 
EDECEKTİR

201 ’da 
ya adı ımız 
olumsuzlukların 
üstüne  ülkemizin 
lokomoti  konumunda 
olan in aat sektörü 201  yılında 

ükümetimizin deste i sayesinde faiz 
indirimi  tapu arcı ve damga vergisi 
düzenlemeleri  yabancı yatırımcıya 
vatanda lık akkı verilmesi  kentsel 
dönü ümü destekleyen düzenlemeler 
gibi kolaylıklarla canlılı ını sürdürdü. 

evre ve Şe ircilik Bakanlı ımızın 
deste iyle kentsel dönü ümü 

ızlandırıcı yeni düzenlemeler 
ile belediyelere faizsiz kredi 
verilmesi  kurumsal kredilerde ller 
Bankası’ndan alınan kredi faizlerinin 
yakla ık yüzde 8 ’larda olması gibi 
düzenlemeler sektöre ivme kazandırıcı 
geli melerdendi. ektörün önde 
gelen rmaların düzenledi i konut 
alımını kolayla tırıcı kampanyalarla 
özellikle 201 ’nin son çeyre inde 

areketli anlar ya andı. 201  yılında 
toplamında ise 1 milyon 0  bin 1  
konut satılması olması bizim için 
a ırtıcı bir geli me olmadı. lkemizin 

gelece ine güveniyor ve bu rakamı 
bekliyorduk. 2018’de vatanda larımız 
siyasi istikrarımıza güvenerek  
yatırım yapmaya devam edecektir. 
Biz de üleyman k i n aat 
olarak projelerimizi ız kesmeden 
sürdürece iz. 

A A  AA  
 K  A KA  

A  A K 
A A :

TÜRKİYE 
YABANCI 
YATIRIMCININ 
YAKIN 
MARKAJINDA

201  yılı konut 
satı  istatistiklerine 

baktı ımızda 201  yılında bir önceki 
yıla göre yüzde  artı  göstermi ti. 

olayısıyla 201  yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 1 artı  göstermesi 
sektörün 201  yılında iyi bir skor 
elde etti ini ve Türkiye’nin lokomotif 
sektörleri arasındaki yerini 
korudu unu gösteriyor.  

ektörümüz er yıl ivme 
kazanarak büyümeye devam ediyor. 

er zaman oldu u gibi sektör 
2018 yılında da büyümeye ve 
ivme kazanmaya devam edecektir. 
T ’in konut satı  istatistiklerinde 
özellikle üzerinde durmamız gereken 
kısımların ba ında yabancıya konut 
satı ı geliyor. Türkiye yabancı 
yatırımcının yakın markajında. 

abancılara yapılan konut satı ları 
201  yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 22 2 oranında arttı. 201  
yılının verilerine baktı ımızda 
ise yabancılara yapılan konut 
satı larının 201  yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 20  azaldı ını 
görmü tük. 201  yılı yabancıya 
konut satı larının arttı ı bir yıl oldu. 
2018 yılında da bu sayının artarak 
devam edece ini ön görüyoruz.

A A   K  
A KA  K  A  
A A :

İNŞAAT SEKTÖRÜ 
KAZANDIRMAYA DEVAM 
EDECEK

onut 
satı larının 201  
yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 1 
artı  göstermesi 
sektörümüzün 
büyümeye devam 
etti inin önemli bir göstergesidir. 
Uzun yıllardan beri stanbul’da 
konut projeleri yapan bir aileden 
geliyoruz. eçmi  deneyimlerimiz 
bize in aat sektörünün er zaman 
kazançlı ve büyüyen bir sektör 
oldu unu gösterdi. onut satı  
rakamlarının er yıl artmasında 
tabi ki ükümetimizin de bu 
anlamda gerekli destek ve 

düzenlemeleri yapması da etkili 
oldu. zellikle ilk kez konut satın 
alacaklara yönelik son yapılan 
düzenleme 2018 yılında da sektörü 
besleyecek ve canlandıracaktır. 
Bunun dı ında kentsel dönü ümün 
ülkemiz için elzem oldu unu ve 
gerekli düzenlemelerin yapılması 
gerekti ini de vurgulamakta 
fayda var. Şu ana kadar kentsel 
dönü üm projeleri ayata geçirmi  
ve stanbul’da önemli projeleri 

ayata geçirmi  bir irket olarak 
gerekli düzenlemeleri bekliyoruz. 

zellikle kentsel dönü üm sürecinde 
projelerin süreklili ini sekteye 
u ratan bürokrasi konusunda da 
gerekli iyile tirmelerin yapılaca ına 
inanıyoruz. epreme kar ı 
dayanıksız yapıların yenilenmesi 
için önemli bir atılım olan kentsel 
dönü üm süreci için 2018 yılında 
da projelerimizi ayata geçirmeye 
devam edece iz.

K  AA   
K  A KA  K  
K :
KONUT SATIŞLARINDAKİ 
ARTIŞ 2018 YILI İÇİN UMUT 
VERİCİ

201 ’de 201 ’ya 
göre yüzde 1’lik artı  
gerçekle ti. ektörün 
ve bizlerin beklentisi 
bu yöndeydi  bu 
nedenle bizler için 
sonuçlar sürpriz olmadı. 201  
yılında sektörümüzü desteklemek 
amacı ile uygulanan tapu arcı ve 

 oranlarındaki indirimlerin 
2018 yılı için de uygulanması 
durumunda sektörde konut satı ının 
da a çok artaca ı dü üncesindeyim. 

onut satı larındaki istikrar 
sektörümüzün 2018 yılında da 
büyümesine katkı sa layacaktır. 
201  yılında ya anan artı  emlak 
sektörünün Türkiye ekonomisi 
içindeki lokomotif sektörler arasında 
yer aldı ının ve büyümesine 
devam etti inin göstergesidir. 201  
yılında 1 milyon 0  bin 1  konut 
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Haber N L İ

satıldı  bu satı ta stanbul 2 8 
bin 8  konut satı ı ve yüzde 1  
pay ile ilk sırayı aldı. abancılara 
yapılan konut satı ları ise 201  
yılında bir önceki yıla göre yüzde 
22 2 oranında arttı. abancılara 
yapılan konut satı larında 201  
yılında ilk sırayı 8 bin 182 konut 
ile stanbul  ikinci sırayı  bin 0  
konut ile Antalya aldı.  Bu sonuçlar 
yabancı yatırımcının ülkemize 
olan güveninin bir göstergesi diye 
dü ünüyorum. 201  yılının olumsuz 
etkisinin de yabancı yatırımcılar 
nezdinde kalmadı ının kanıtıdır. 

abancı yatırımcı için yatırım 
yapılacak güvenli liman olarak 
görülen sektörümüzün 2018’de de 
büyümesi devam edecektir.

KKA A  AA  
 K   

A  KKA:
İNŞAAT SEKTÖRÜ 
BÜYÜMESİNE HIZ 
KESMEDEN 
DEVAM EDECEK

stanbul gibi 
dünya markası 
olmu  bir e irde 
markalı konut 
projelerini ayata 
geçiren in aat 

rmaları sektörün büyümesine 
büyük katkı sa lıyor.  ektörün 
bu yılı da büyüyerek kapatması 
lokomotif sektör olarak ekonomiye 
de er katmaya devam etti ini 
gösteriyor. ektör kendine ba lı 
200’den fazla alt sektörün üretti i 
mal ve izmete talep olu turuyor. 

konomi iç ve dı  dinamiklerden 
kaynaklanan dalgalanmalardan 
etkilense de in aat sektörünün 2018 
yılında da büyümesine ız kesmeden 
devam edece ini öngörüyorum. 201  
yılına göre sektör 201  yılında da a 
da büyük ivme kazandı. zellikle 
yeni projelerin ayata geçirilmesi  
kentsel dönü üm sürecinin 

ız kesmeden devam etmesi 
ükümetimizin de bu anlamda 

gerekli adımları atmasından 
kaynaklanıyor. abancılara yapılan 
konut satı ları 201  yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 22 2 oranında 

arttı. abancılara yapılan konut 
satı larında 201  yılında ilk sırayı 
8 bin 182 konut ile stanbul  ikinci 
sırayı  bin 0  konut ile Antalya 
aldı. Antalya ve stanbul’un 
yabancılar tarafında en çok bilinen 
ve markala mı  önemli kentlerimiz 
olması yabancıların da terci lerini 
bu yönde yapmalarını sa lıyor. 
Türkiye için dı arıdan yapılan bütün 
olumsuz algı çalı malarına ra men 
yabancı yatırımcının ülkemizi terci  
edilmesi bizi bu anlamda ziyadesiyle 
memnun ediyor. Ayrıca sektörümüz 
açısından özellikle do ru projeleri 
do ru lokasyonlarda ayata geçiren 
irketlerin  konut satı larında 

bir sıkıntı ya amayaca ını 
söyleyebiliriz.  

A   
 K  A KA  

A  :
SEKTÖR DAHA ÇOK İLGİYİ 
HAK EDİYOR

abancılara 
yapılan konut 
satı larının 201  
yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 22 2 
oranında arttı ını 
görüyoruz. Biz de satı ımızın 
yüzde ’ini yabancıya yapıyoruz. 

abancıya 22 binin üzerinde 
konut satı ı rakamını sevindirici 
buluyoruz. 

Türkiye’nin yabancı yatırımcının 
yakın markajında olmaya devam 
etti ini görüyoruz. 2018’de bu 
satı ların katlanarak devam 
etmesini umuyoruz. abancıya 
konut satı ının i racat kapsamında 
de erlendirilmesini uzun zamandır 
dile getiriyoruz. 

2012’de çıkan Mütekabiliyet 
anunundan bu yana gündemden 

dü meyen bir di er konu da 
müktesep ak. ani bir binaya imar 

akkı verildikten sonra bu akkın 
ep korunması. abancı parasını 

yatırdı ı gayrimenkulde i leyen 
süreçte netlik istiyor belirsizlik 
istemiyor. Bu yasadan sonra 
sektörün yabancıya satı ları  milyar 
dolar seviyelerine ula tı. 200 alt 
sektörü destekleyen katma de eri 

yüksek bir sektörün da a çok ilgiyi 
ak etti ini dü ünüyorum.

A  AA   
K  A KA   

A  A A:  
FAİZ 
İNDİRİMİYLE 
YENİ REKORLAR 
HAYAL DEĞİL

T ’in 
açıkladı ı yıllık satı  
rakamlarına baktı ımızda yüzde 

’in üzerinde bir artı  oldu unu 
görüyoruz. Bir önceki yıl sektöre 
verilen destek ve te viklerle 
in aatçılar olarak yılı çok iyi 

atta rekor denecek rakamlarla 
tamamlamı tık. Onun üzerine bu 
yılki yüzde ’lik artı ı sevindirici 
olarak de erlendiriyoruz. Ancak 
kredili satı lardaki dü ü ü ters 
yöne çevirmek için er zaman 
söyledi imiz gibi kredi faiz 
oranlarının gözden geçirilmesi 
gerekiyor. O zaman yeni rekorlara 
do ru gitmek iç de ayal olmaz.

KA  A   K  
  

REKOR DENEBİLECEK BİR 
RAKAM

ain darbe 
giri imi tari te 
görülmemi  badireler 
atlatan ülkemiz 
ve in aat sektörü 
201 ’nın a ustos 
ayı itibarıyla emen 
toparlanarak satı ta pik yaptı. 

aiz oranlarındaki indirim  mlak 
onut’un öncülü ünde ba latılan 

kampanyalar  devlet te vikleri  
satı ı artıracak birtakım tedbirler 
nedeniyle sektör emen toparlandı 
ve 201 ’yı yüksek satı  rakamlarıyla 
kapattık. 

Şimdi T ’in yıllık satı  
rakamlarına baktı ımızda bunun 
üzerine 1 da a koydu umuzu 
görüyoruz. 201 ’yi rekor denebilecek 
ekilde kapattık diyebiliriz. on 

aylarda ya anan stabil durum ve 
artan maliyetlere ra men sevindirici 
rakamlara ula mı  olmak bizleri çok 
mutlu ediyor.
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A  A   
K  A KA  A  

A K:
GAYRİMENKUL, 
YERLİ VE 
YABANCI 
YATIRIMCININ 
GÖZDESİ

akamlar 
sevindirici  
T ’in yıllık bazda ortaya 
koydu u tablo bize gösteriyor ki  
gayrimenkule yapılan yatırım er 
zaman kazandırıyor. Açıklanan 
yıllık yüzde 1’lik artı  ile 
yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi 
sektörümüzün ekonominin 
lokomoti  olmaya devam etti ini 
gösteriyor. atırımcı sektöre 
güveniyor  parasını ba ka yatırım 
enstrümanlarına yönlendirmiyor. 
Türkiye ekonomisine ve istikrarına 
güvenen yerli ve yabancı yatırımcı 
en iyi yatırım aracı olarak gördü ü 
gayrimenkulden vazgeçmiyor. n aat 
sektörü  ele de devlet tarafından 
desteklenmeye devam etti i sürece 
büyümesini artan bir ivmeyle 
sürdürecek. T  rakamları bize 
ekonominin lokomoti  olan in aat 
sektörünün canlılı ını korudu unu  

yatırımların ız kesmedi ini 
gösteriyor.

A  AA   
K  A KA  A  

 A  
K :
2017’DE YENİ 
REKOR GELDİ

onut sektöründe 
201 ’da 1 milyon 1 
bin satı  rakamı ile 
kırılan satı  rekoru  201 ’de 1 milyon 

0  bin ile yeniden kırılmı  oldu. 
Bunu zaten bekliyorduk  bizler için 
a ırtıcı olmadı. ampanyaların 

sona ermesiyle beraber 201  yılının 
son aylarında artı  trendinde 
olan rakamlar stabil ale gelse 
de bugün ortaya çıkan tablo çok 
sevindirici  onun da ötesinde 
umut verici. Tabloyu sadece yerli 
yatırımcılar içi de il yabancılar için 
de de erlendirmek gerekir. Onların 
ilgisi iç azalmıyor  yabancıya 
satı larda ay bazında er zaman 
artı  oldu unu görüyoruz. ıllık 
rakamlar da bu artı  trendinin geçici 
olmadı ını gösteriyor. Bundan 
sonra da bu trendin devam etmesini 
bekliyoruz.

 A   K  
A KA   A :

KONUT SEKTÖRÜ UZUN 
YILLAR ÜRETMEYE DEVAM 
EDECEK

esmi rakamlara 
baktı ımızda 201  
yılının bir önceki yıla 
oranlar seneyi yüzde 

1’lik bir artı la 
kapattı ını görüyoruz. 
201  yılı devlet te viklerinin  
piyasayı canlandırıcı tedbirlerin 
yo un olarak ya andı ı bir yıldı. 
Türkiye ekonomisinin 201  üçüncü 
çeyrekte bir daralma ya anmasına 
ra men konut satı ları 201 ’da 
1 milyon 1 bin  ile rekor 
kırmı tı. 201 ’de ise yaz mevsimine 
denk gelen bayramlar  tatil dönemi 
ve uluslararası arenadaki geli melere 
ba lı olarak sakin seyreden 
gayrimenkul sektörü eylülde büyük 
bir sıçrama ya adı. eni lansman ve 
kampanyaların art arda geldi i eylül 
ayında konut satı larında artı  oldu. 
Şimdi bu rekorun üzerine çıkmı  
bulunuyoruz. onut sektörü da a 
uzun yıllar üretmeye ve isti dam 
sa lamaya devam edecek  rakamlar 
bize bunu gösteriyor.
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a a a a  a ı

Hayalini kuramaz, 
r a  bile reme e  
ev a ibi ldu !
2 çocuklarıyla beraber örfezkent . tap’ta uzurlu bir ya am süren ıldız 
ailesi  bize ev sa ibi olduktan sonra ya adıkları avantajları anlattı.

Ö
ncelikle sizi biraz 
anı a l r m z

zlem ıldız  
Ben 1  yıllık 
evliyim. ocaeli 

niversitesi Tıp akültesi’nde 
devlet memuruyum. 2 yıldır mlak 

onut’un evinde ikamet ediyoruz.
üneyt ıldız  Trabzonluyum  

nakliyecilik yapıyorum. imin de 
dedi i gibi iki yıldır mlak onut’un 
sitesinde oturuyoruz. Mutluyuz  

uzurluyuz. 

n z  alma s r n  s z n 
nl l r m z

üneyt ıldız  stanbul’dan 
bacana ım gelmi ti. mlak 

onut o sine gidip yatırım 
amaçlı daireleri ara tırdık. Biz de 
buranın 1  2 kilometre ilerisinde 
oturuyorduk ama burnumuzun 
dibindeki imkanlardan aberimiz 
yoktu açıkçası. Bir akrabamız 
geldi  yatırım amaçlı konut almayı 
dü ünüyordu. Birlikte geldik artları 
görünce çok iyi oldu unu gördüm 

ve ödemeyi ba arabilece imi 
dü ündüm. ve gelip e im ile 
isti are yaptık. yle yola çıktık  
Alla a ükür mutluyuz. iç 

ayalini kuramaz  rüyamızda bile 
göremezdik ev sa ibi olaca ımızı... 
Biz kirada oturuyorduk. 10 yıl kirada 
oturduk. 1  yıllık evliyiz. Aklımızda 
yoktu ancak böyle bir imkanla 
kar ıla tı ımız için kendimizi 
ailecek çok anslı issediyoruz. 

ocuklarımız da çok mutlu  
sitenin imkanlarından oldukça 
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İŞTEN ÇIKIP SİTENİN KAPISINA GELDİĞİMDE, 
İNANIN İÇERİDE BİR HUZUR BULUYORUM.

yararlanıyorlar. ocuklar için site 
ortamı da a güvenli  bu çok önemli 
bir unsur.

Dairenizin konut tipi ve 
m r kar s  n r

zlem ıldız  1 8 metrekare ve 
1 daire tipinde. ift cepe görüyor. 

em sitemizin içini em de yol 
kısmını otoban kısmını görmekte. 

n z  kr  l  m  al ınız
zlem ıldız  lk önce tefe 

tüfe ile aldık. ünkü biz kredi 
çekmiyorduk. n asyon durumuna 
göre artı  bize çok cazip geldi. 

a a sonraki a amada da ödemeyi 
sabitleme gelince  ödememizi 
sabitleyerek ödemelerimize devam 
ediyoruz.

n z n s s al na ıları 
akkın a raz l  ala l r 

m z
zlem ıldız  itemizin 

içerisinde çok güzel bir kafemiz var. 
üneyt ıldız  afe bizim sosyal 

ayatımız...
zlem ıldız  er türlü 

i tiyacımızı oradan temin 
edebiliyoruz. aba  ka valtısı 
yemek er türlü imkan mevcut. 

ocuklarımız için sitemizde oyun 
alanları bulunuyor. üs avuzlarımız 
var. ten çıkıp sitenin kapısına 
geldi imde  inanın içeride bir uzur 
buluyorum. esinlikle eve direkt 
girmiyorum. ncelikle kafede 
oturup çay ka ve içiyorum. im 
ile orada bulu uyoruz. ocukları 
da ça ırıyorum orada bir yarım 

saat oturuyoruz. ele yazın gece 
12’ye kadar kafede  sitenin içinde 
oturuyoruz.

la ım mkanlarınız nasıl
zlem ıldız  Ula ım çok güzel  

er türlü otobüs kapımızın önünden 
geçiyor. er yere gidebiliyoruz.

üneyt ıldız  Şe irler arası 
ariç er yöne giden otobüs 

kapımızın önünden geçiyor.
K m l k l k l r n z nasıl

zlem ıldız  om uluk 
ili kilerimiz çok güzel. yi ki 

ta ınmı ım çok güzel arkada lıklar 
edindim.

üneyt ıldız  om uluk 
ili kileri zamanla olu an bir ey. 
Artık ülke olarak biz bu tarz i lere 
oldukça önem veriyoruz.

a r n z n ısınma s s m  
akkın a l  ala l r m z  

mn n m s n z
zlem ıldız  içbir ısınma 

problemi ya amıyoruz. Binamızın 
yalıtımı  ısıtma sistemi kesinlikle 
çok iyi. 

z n kl m k s n z l r 
ar mı

üneyt ıldız  Bazı eksikliklerimiz 
de var ama bunlar er geçen gün 
gideriliyor. lk ta ındı ımız zaman 
da birçok eksi imiz vardı ancak ço u 
zamanla giderildi. Bizim yönetimden 
bir ricamız var. ocuklar dü tü ünde 
onlarla ilgilenilmesi için bir revir 
istiyoruz. 

zlem ıldız  ok güzel bir 
sitemiz var. Ben bina temsilcisi 
seçildim. Me met Ali benim büyük 
o lum o bana söylüyor  anne futbol 
sa amız da olsun diyor. Şimdilik 
sadece basketbol sa amız var. 
n alla  yönetimle birlikte sitemizi 

da a da güzelle tirece iz.
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Bir Kavram Bir Analiz

Mortgage kredisinin 
bilinmeyenleri

Hakan Akbulut

Mortgage kredisi ‘ potekli onut redisi’ ya da 
‘Tutulu atı  redisi’ anlamına gelir. Ba ka 
bir ifadeyle mortgage konut kredisi 
almak amacıyla gayrimenkulün ipotek 
alınması artıyla verilen bir kredidir. 

öz konusu kredi tutarının 
tüm taksitlerinin ödenmesi 
durumunda alınan ipotek 
kaldırılır. 

M
ortgage kredisi 
Amerika 
Birle ik 

evletleri’nde 
‘ adeli onut 

ooperati eri’ 
ile ba lamı tır. Bir e irde ya ayan 
insanlar bir araya gelip tasarru arını 
birle tirmi ler konut yapmak 
amacıyla kooperatif kurmu lardır. 

öz konusu kooperatif üyelerinin 
tamamı için konut yapılıncaya 
kadar bu kooperatif devam etmi tir. 
Aslında bu sistem doksanlı yıllarda 
ülkemizde de birebir uygulanmı tır. 

Amerika birle ik evletleri’nde 
mortgage uygulaması yaygınla maya 
ba ladıkça kredi vermek için 
Mortgage Bankaları kurulmu tur. 
Bu bankalar konut kredisi vermeye 
ba lamı  ve kredi kar ılı ında 
gayrimenkul üzerine ipotek 
koymu lardır. Bu ipotekler ‘ potek 

arantili enetler’e Mortgage 
Backed Bonds  dönü türülmü tür. 
Bu senetler bugünkü kar ılı ı 
ile varlı a dayalı menkul kıymet 
eklinde satılarak yeni krediler 

verilmi  böylece giderek 
yaygınla maya ba lamı tır. 
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lkemizde konut kredileri 
enüz geli mi  ülkeler de görüldü ü 

büyüklükte de ildir. onut 
kredilerinin M ’ya oranı yüzde 

 civarında bulunmaktadır. Bu 
dü ük seviyede faiz oranlarının 
yüksek olması ve vadelerin on yılı 
geçmemi  olmasının çok büyük bir 
payı bulunmaktadır. er ne kadar 
son yıllar da konut kredisi rakamları 

ızla artsa da bu krediler kar ılı ı 
alınan ipoteklerin türev piyasalarda 
menkul kıymetle tirilerek nakde 
dönü türülmesi a amasına 
geçilememi tir.

ra kte Türkiye’de son on be  
yılda konut kredisi faiz oranlarının 
seyri görülmektedir. ra kten 
de anla ılaca ı gibi 2002 yılında 
yıllık yüzde 0 seviyesinde olan 
konut kredileri zaman içerisinde 
ülke ekonomisinde ya anan pozitif 
geli meler ve buna ba lı olarak faiz 
oranlarında ya anan dü ü le birlikte 
bugün yıllık yüzde 1  seviyesine kadar 
gerilemi tir. ine bankaların konut 
kredisi vadeleri 2002 yılında üç yılı 
geçmiyordu. Bu vade günümüzde on 
yıla kadar yükselmi  durumdadır. 
Ancak faiz oranlarının geli mi  
ülkelerde oldu u gibi yıllık yüzde ’in 
altına inmesi ve vadelerin yirmi yılın 
üzerine çıkması durumunda gerçek 
anlamda mortgage kredisinden 
ba setme imkanına kavu abilece iz. 

e türev piyasaların geli mesiyle 
ipoteklerin likidite edilmesi suretiyle 
sisteme dı arıdan yeni nakit giri i 
sa lanabilecektir.

eleneksel mortgage 
kredilerinin dı ında zaman 
içerisinde dünyada uygulanan bazı 
mortgage kredisi yöntemleri

1-FİYAT SEVİYESİNE 
ENDEKSLİ MORTGAGE 
KREDİSİ:

Bu kredi türünde belli bir reel 
faiz üzerinde anla ılır. Bu faiz sabit 
olur. rne in yıllık yüzde 2 sabit 
faiz oranı gibi. Bu sistemde  er 
yıl borcun kalan kısmı en asyon 
oranında arttırılır  olu an  tutar 
kalan süreye göre bölünerek yeni 
taksit bulunur. Bu er yıl vade 
sonuna kadar tekrarlanarak devam 
eder. Böylece kredi veren kurumlar 
kredi tutarının en asyon kar ısında 
de erini korumu  olur ve belli bir 
faiz oranı üzerinden de reel faiz 
almı  olurlar.
2-DEĞİŞKEN TAKSİTLİ 
MORTGAGE KREDİSİ: 

Bu kredi türünde faiz ba ından 
bellidir. Ancak taksitler yıllar 
itibariyle belli bir katsayı ile arttırılır. 
Böylece mortgage kredisi kullanan 
bireylerin ödeme yükü belli bir 
dönem için azaltılmı  olur. 
3- BALON ÖDEMELİ 
MORTGAGE KREDİSİ:

Bu kredi türünde belli bir vadede 
anla ılmakta  vade sonuna kadar 
sabit taksit ödemesi yapılmakta. 
Ancak gerek vade sonuna ve gerekse 
de ara dönemlerde sabit taksitleri 
dü ürmek amacıyla balon ödemeler 
konmakta.  
4- İKİ AŞAMALI MORTGAGE 
KREDİSİ:

redinin vadesi boyunca 
bir kez faiz oranı de i ikli i 
yapılabilmektedir. alan vadeler 
için belirlenen yeni faiz oranı 
uygulanmaktadır. rnek vermek 
gerekirse 10 yıl vadeli bir kredi 
de  ilk  yıl yüzde 1  faiz oranlı 

bir mortgage kredisinin faiz oranı 
be inci yılın sonun da da a önce 
üzerinde anla ılmı  olan bir endekse 
göre yeniden belirlenmekte ve 
bu tari ten sonra bu yeni oran 
uygulanmaktadır.  
5-DEĞER ARTIŞI PAYLAŞIMLI 
MORTGAGE KREDİSİ:

redi veren banka  
gayrimenkulün ekspertiz de eri 
üzerinden belli bir yüzdeyi pe inat 
olarak alır. e kredi faiz oranını cari 
faiz oranlarının altında bir oran 
olarak belirler. Ancak banka yapmı  
oldu u bu fedakarlı a kar ılık vade 
sonunda gayrimenkulün de er 
artı ından farktan da a önce yapmı  
oldu u iskonto yüzdesi kadar 
pay alır. Burada kreditör belli bir 
faiz almakla birlikte kredi verdi i 
gayrimenkulün de er artı ından da 
pay alarak ticari kar elde etmektedir.  
6- DEĞİŞKEN FAİZLİ 
MORTGAGE KREDİSİ:

Bu kredi türü da a çok 
faizlerde dü ü  beklentisi olan 
dönemlerde yaygın olarak 
kullanılır.  redi faizleri da a önce 
üzerinde anla ılan dönemlerde 
belli bir referansla yeniden 
güncellenir. Bu dönemler üç ay  
altı ay yada on iki ay gibi olabilir. 

öz konusu referans azine faizi 
yada merkez bankası faiz oranı 
gibi bir standarda ba lanabilir.  
Ancak faizlerde ki dü ü  beklentisi 
tersine dönerse buda ciddi 
sıkıntılara sebep olabilir. Bilindi i 
gibi 2008 yılında Amerika 
Birle ik evletleri’nde ya ana 
kriz faizlerdeki artı  sebebiyle 
önce de i ken faizli mortgage 
kredilerinde ba lamı tı.
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İN AA  E A RİMENKUL 
EK ÖRÜ  E ERLEN İRME İ 
E  ILINA BAKI

Bahadır Dalkılıç-Mustafa Aşkın

Türkiye’de konut arzı ile talebi yava  yava  oturmaya ba ladı. on be  senede 
yıllık olarak  yakla ık 1 milyon 200.000 adet konut el de i tirmekte olup  

0.000 adet yeni konut i tiyacı sürmektedir.
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n aat ve gayrimenkul 
sektörü açısından 201  
yılı oldukça areketli 
geçti. ektörün bile enleri 
olarak in aat malzemesi 
üreticileri  yükleniciler  

fon sa layıcıları ve talep 
açısından zaman zaman ya anan 
dalgalanmalara kar ın verimli 
bir yıl oldu. Türk in aat sektörü 
son yıllarda farklı nedenlerden 
kaynaklanan er türlü olumlu veya 
olumsuz geli meye kar ın edindi i 
bilgi birikimi sayesinde oldukça 
elastik bir yönetim tarzı sergilemeyi 
ba ardı. Bu a amada yüklenicilerin 
kurumsalla ması ve buna ba lı 
olarak da a profesyonel yönetimi 
ile Türkiye dinamiklerini iyi analiz 
ederek do al bir talebe sa ip 
gayrimenkul sektörünü bilmelerinin 
rolü büyük oldu.

n aat ve özünde konut 
imalatı ile buna ba lı alt 
sektörler ekonominin en önemli 
unsurlarındandır. Türk konut 
sektörü son on be  yıllık süreçte 
çok ızlı bir geli im kaydetti. 
n aat sektörünün makroekonomi 

açısından önemi çarpan etkisinden 
kaynaklanmakta olup  yakla ık 
2 0 alt sektörü arekete geçirerek 
gerek büyüme gerekse isti dam 
üzerine etki yaratmaktadır. n aat 
sektörünün konut  ticari ve altyapı 
gibi farklı unsurları bulunmaktadır. 

er üç i  yapısı için 201  yılı belli bir 
canlılı a sa ip oldu.

onut sektörü  ticari amaçlı 
yapılan in aatlardan da a farklı 
bir yapıya sa iptir. zellikle 
Türkiye gibi ülkelerde konut 

em geleneksel bir tasarruf aracı 
em de zorunlu bir i tiyaç olarak 

görülmekte olup bu nitelikler 
talep yapısını güçlendirmektedir. 
Ticari amaçlı yapılan in aatlar ile 
buna ba lı gayrimenkul sektörü 
ise da a çok ekonomik dinamik 
ve beklentilere göre areket 
etmekte olup zaman zaman çok 
canlı olabilmekteyken zaman 
zamanda durgunla abilmektedir. 

ayrimenkulün bir ‘varlık’ oldu u 
kabul edilirse gerek yat gerekse 
de er anlamında dalgalanabilece i 

gözden kaçmamalıdır. lkemizdeki 
demogra k etmenlerde gerek konut 
gerekse di er in aat faaliyetlerini 
destekler bir görüntü çizmektedir. 
T  verilerine göre  Türkiye 
nüfusu 1 Aralık 201  tari i 
itibarıyla  milyon 81  bin 8 1 ki i 
olmu tur. ıllık nüfus artı  ızı 201  
yılında 1  iken  201  yılında 

1  olarak gerçekle mi tir.  
201  yılında ortanca ya  önceki 
yıla göre artı  göstererek 1  
olmu tur. Ortanca ya  erkeklerde 

0 8 iken  kadınlarda 2 olarak 
gerçekle mi tir. ukarıda ifade 
edilen veriler ı ı ı altında ülkemiz 
demogra sinin Avrupa ve uzey 

Amerika ülkelerine göre oldukça 
genç bir nüfus yapısına sa ip oldu u 
görülmektedir.

i er bir demogra k dinamikte 
evlenme ve bo anma oranlarıdır. 
Bu rakamların da do rudan konut 
ve di er in aat faaliyetlerine etkisi 
bulunmaktadır. Tüik verilerine 
göre 201  yılında  bin  çift 
evlenmi  olup  kaba evlenme ızı 
binde  olarak gerçekle mi tir. 
Bo anan çiftlerin sayısı 201  yılında 
1 1 bin 8 0 iken 201  yılında  
azalarak 12  bin 1  olmu tur. 

aba bo anma ızı binde 1  
olarak gerçekle mi tir. te yandan 
yakın co rafyamızda meydana 
gelen jeopolitik riskler  sava lar 
nedeniyle de Türkiye ciddi bir dı  
göç almaktadır.

Türkiye’de konut arzı ile talebi 
yava  yava  oturmaya ba lamı tır. 

on be  senede yıllık olarak  yakla ık 
1 milyon 200.000 adet konut el 
de i tirmekte olup  0.000 adet 
yeni konut i tiyacı sürmektedir. 
T  verilerine göre  ülkemizdeki 

ane alkı sayısı 1  milyon 81.000 
civarındadır. Ortalama ane alkı 
büyüklü ü ise 8 ki idir. 200  
yılında konut sa ipli i oranı 0  
iken 201  yılında ise oran  
seviyesinde gerçekle mi tir.

KONUT 
FİYATLARINDAKİ SEYİR 
VE FİYATLAMANIN 
DOĞRU OLUP 
OLMAMASI YALNIZ 
KONUT SEKTÖRÜ 
İÇİN DEĞİL, TÜM 
EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ 
BİR GÖSTERGE 
OLMA ÖZELLİĞİNİ 
TAŞIMAKTADIR

S a  Ay  M at K  Ha a  A t
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2025’E KADAR GÖÇ ALAN 
ŞEHİRLERDE KONUT TALEBİ 
DEVAM EDECEK

lkemiz  köyden kente göçün 
devam etti i bir ülkedir. Türkiye’de 
kentle me oranı 8 ve buna ba lı 
nüfus 0 milyon civarındadır. 
202  yılına kadar kente göçün 
devam edece i ve kentle me 
oranının 8 ’lerin üzerine çıkması 
beklenmektedir. Buna göre 
kentle en nüfusun 202  yılında 1 
milyon olması öngörülmektedir. Bu 
göç kaynaklı kentle me nedeniyle 
202 ’e kadar göç alan e irlerde 
konut talebinin devam edece i 
dü ünülmektedir. 

ayrimenkul sektörü potansiyeli 
artıran di er bir unsurda ‘kentsel 
dönü üm ve buna ba lı faaliyetler’ 
bütünüdür. evre ve Şe ircilik 
bakanlı ının açıklamalarına göre  
önümüzdeki 20 yıllık sürede 
yakla ık  milyon 00 bin ba ımsız 
birimin kentsel dönü üm geçirmesi 
gerekmektedir.

ayrimenkul sektörünün önemli 
göstergelerinden birisi olan konut 
satı ları rakamlarına bakıldı ında 
ise yukarıda ifade edilen do al 
talebin sonuçları gözlenmektedir. 
2011 yılında . 0 adet konut 
satı ı ya anırken sırası ile bu sayı  
2012 yılında 1.  adet  201  
yılında 1.1 .1 0 dete yükselmi  
201  yılında 1.1 . 81 olarak 
gerçekle mi  201  yılında ise 
yeni bir rekor olan 1.28 . 20 adet 
sayısına ula mı tır. 201  yılında ise 
gerek Türkiye’nin içeride ya adı ı 
sistemik riskler gerekse küresel 
olarak ya anan sorunlara ra men 
konut satı  rakamları yeni bir rekoru 
i aret ederek 1. 1.  sayısına 

ula ılmı tır. 201  yılı sonu itibarı 
ile satı  rakamı 1. 0 . 1  adete 
ula mı tır. onut satı  rakamlarda 
görülen trend sektör açısından 
oldukça olumlu görünmektedir.  

abancı uyruklu ki ilerin 
Türkiye’de ta ınmaz alımları 
mütekabiliyet düzenlemesinin 
yapıldı ı 2012 yılından bu yana belli 
bir artı  e ilimi göstermektedir. 

abancılara yapılan konut satı ları 
201  yılında bir önceki yıla göre 

22 2 oranında artarak 22.2  
adete ula mı tır. 201  ile 201  yılları 
arası dönemde ortalama 18.8  
adet ta ınmaz yabancılar tarafından 
alınmı tır.

ektörü bir bütün olarak 
de erlendirdi imizde 201  yılından 
201  yılı sonuna kadar geçen 
süre zarfında ortalama olarak 2 
milyon  bin adet gayrimenkul 
el de i tirmi  görülmektedir. 
Bu rakamın 1 milyon 2 2 
adedi ise konut satı larından 
kaynaklanmaktadır. Aynı dönemde 
toplam gayrimenkul satı larının 

.1’lik kısmı konut alı veri i 
nedeniyle gerçekle mi tir. onut 
satı larının alt kırılımlarına 
baktı ımızda ise ipotekli i lemlerin 
oranın ortalama .8’lik bir orana 
sa ip oldu u görülürken 2’lik 
payın ise di er satı  türlerinden 
kaynaklanmaktadır. ayrimenkul 
alı veri inin canlılı ının tespiti 
ve talep yapısını anlamak için 

bakabilece imiz birinci el satı ları 
201 201  yılları arasında ortalama 
olarak toplam satı ların ’lik 
kısmını temsil ederken  likiditasyon 
açısından önem ta ıyan ikinci el 
piyasa ise ’lik bir paya sa ip 
olmu tur. osyoekonomik bazda 
tartı ılan önemli noktalardan biri 
de ‘konut gayrimenkul yatlarıdır.’ 

onut yatlarındaki seyir ve 
yatlamanın do ru olup olmaması 

yalnız konut sektörü için de il tüm 
ekonomi için önemli bir gösterge 
olma özelli ini ta ımaktadır. Bu 
durum merkez bankaları ve iktisat 
politikaları uygulayıcıları için ayati 
bir önem arz etmektedir.

REEL FİYAT ARTIŞI YÜZDE 
46,21 OLDU

amuoyumuzda sık sık 
tartı ılan ve gündeme gelen ‘Türk 

onut Piyasasında yat yönlü 
balon’ olup olmadı ı yönünde 
tartı malar ya ansa da . iller1 
tarafından yapılan analiz yöntemine 
dayanılarak uygulanan çalı mada 
a a ıdaki sonuçlara ula ılmı tır. 

kim 2012 ile kim 201  arasında 
T MB tarafından açıklanan Türkiye 

onut iyat ndeksi sonuçlarının 
aynı döneme ait en asyon ile 
indirgenmesi sonucu ilgili dönemde 
ki reel yat artı ının 21 oldu u 
görülmektedir. Aynı dönemde 

eni onut iyat ndeksinde 
görülen de i im ise yalnızca 8.  
düzeyinde gerçekle mi tir. edonik 

onut iyat ndeksi ise 2 .  
reel artı  kaydetmi tir.  n asyonun 
seyri konut yatlarında reel yat 
artı larını oldukça sınırlamı  
görülmektedir.

eel yat artı ları yönünde 
Türkiye genelinde balon 
bulunmamaktadır. Türkiye 
genelinde son verilere göre yapılan 
analizlerde yat artı ının ala 
makul bir e ilimde devam etti i 
görülmü tür. Ancak bölge ve veya 
semt bazlı yatlarda ‘köpükle me’ 
e ilimleri görülebilmektedir. 

GAYRİMENKUL 
ÜRETİCİLERİNİN 
MAHAL LİSTELERİNDE 
AŞIRI LÜKSTEN 
KAÇINMA VE AMACA 
GÖRE İNŞAAT YAPMA 
FAALİYETLERİ 
SEKTÖRÜN KONUYLA 
İLGİLİ ÜRETTİĞİ BİR 
ÇÖZÜM OLARAK 
GÖRÜLEBİLİR

1 R. .Shiller  Nobel ödülünü 201  varlık fiyatları ve davranışsal iktisat üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle almıştır. Shiller  Yönteminde 
gayrimenkul balonu kavramı için son beş yıllık fiyat artışlarının reel durumuna bakıp bu artışın 100’e yaklaştığı ve geçtiği durumlar 
için balon’ kavramından söz edilebilir diye ifade etmektedir.
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Bununla birlikte bazı yörelerde 
ise  yat düzeltmeleri de 
ya anabilmektedir. alnız bu tip 
 yat areketlerini analiz ederken 

ilgili yerlerin kendine ait özel 
 yat dinamikleri olabilece i de 

unutulmamalıdır.
n aat sektörü için di er 

dikkatli takip edilmesi gereken 
göstergede maliyetlerdir. T  
tarafından açıklanan B M  Bina 
n aat Maliyet ndeksi  201  

yılına göre 201  yılında ortalama 
1  artmı tır. Aynı dönemde 

malzeme  yatlarında görülen 21  
düzeyinde artı  dikkat çekicidir. 
Maliyet artı ları satı   yatlarına son 
derece sınırlı ölçüde yansımı tır. 

ükleniciler imdilik maliyetleri 
önemli ölçüde kendileri üstlenmi  
görünmektedir. Maliyet artı ları 
kar marjlarını oldukça olumsuz 
etkilerken di er yandan  yatlar 
üzerinde yukarı yönlü bir baskı 
olu turmaktadır.

ayrimenkul üreticilerinin 
maliyet baskısını azaltmak amacıyla 

mlak onut O önderli inde 
ba latmayı planladıkları ve ayın 
Murat urum’un  Ocak 2018’de 
yaptı ı basın toplantısında belirtti i  
ma al listelerinde a ırı lüksten 
kaçınma ve amaca göre in aat 
yapma faaliyetleri sektörün konuyla 
ilgili üretti i bir çözüm olarak 
görülebilir.

ayrimenkul sektörü için 
ükümetin yaptı ı te vik ve destek 

çalı maları bir süredir devam 
etmektedir. öz konusu te vikler 
sadece in aat sektörü için olumlu 
olmayıp tüm menfaat sa ipleri 
için de er üretmektedir. Ancak 
ekonominin ve özünde gayrimenkul 
sektörünün ‘sürdürebilir’ bir ekilde 
büyüyebilmesi için em yasal em 
de kurumsal düzenlemelere i tiyaç 
duydu u da gerçektir. öz konusu 
amaçla
 alıcı bir vergi düzenlemesi 

yapılarak  özellikle ilk konutunu 
alan ki iler için avantajlar 
sa lanması  

 abancıya konut alımı yolu ile 
vatanda lık sa lanması ile ilgili 
tutarın gözden geçirilmesi  

 urumlar ve gelir vergisinde 
sektöre özel belli mua  yetlerin 
sa lanması  

 e er artı ı ve emlak vergisi ile 
ilgili yalın ve günün artlarına 
özgü düzenlemelerin de er 
esaslı vergi  yapılması  

 mar yönetmeliklerinde nüfus 
yo unlu u  alt yapı durumu  
deprem ve di er do al afetler 
gibi durumlara ve e irle me 
planlarına göre düzenlemelerin 
yapılması  

 inansal piyasalar  vergi ve alım
satımla ilgili problem yaratan 
‘resmi in aat de eri’ ile ‘  ili 
gayrimenkul de eri’ arasındaki 
farkın bir kereye ma sus 
kapatılması için düzenleme 
yapılması bu yolla elde edilecek 
kayna ın da gerek ller Bankası 
vasıtasıyla kentsel dönü ümde 
kullanılması  gerekse tekrar 

ayat geçirilecek olan mlak 
Bankası için kaynak olarak 
kullanılabilmesi  

 Bazı ülkelerde oldu u üzere 
kamu a ırlıklı olarak kurulan 
ve uzun vadeli konut kredilerini 

em bireylere em de kurumlara 
sa layan  bunlarla birlikte 
gayrimenkule dayalı ‘menkul 
kıymetle tirme’ yapan bir 
bankanın olu turulması  

 ayrimenkule dayalı 
akların da a kolay menkul 

kıymetle tirilmesi  sukuk  kira 
ve gayrimenkul serti  kaları ile 
bunlara ba lı ibrit araçların 
çıkarılabilmesi için gerekli 
de i iklik ve düzenlemelerin 
yapılması  

 B T bünyesinde 
gayrimenkule dayalı aklar 
ile gayrimenkullerin menkul 
kıymetle tirilmesi ile ilgili 
pazarların olu turulması

 ayrimenkul atırım 
onları ve ayrimenkul 
atırım Ortaklıklarının vergi 

mua  yetlerinin devam etmesi 
ile  den kaynaklanan 
sorunların çözülmesi

 ayrimenkule dayalı varlık 
kiralama irketlerinin 
olu turulması ile ilgili 
düzenlemelerin yapılarak  
piyasaya uyumlu ale getirilmesi

 Orta ve orta alt gelir grubuna 
ait konut i tiyacını kar ılamak 
amacıyla bu konuya özel 
kooperati  erin sandık kurulması 
olarak özetlenebilir.

ukarıda ifade edilen özete 
ilave olarak em Türkiye em de 
sektör için oldukça önem ta ıyan 
ve de er yaratabilecek ortak bir 
‘  nansal ileti im do ru tanıtım’ 
grubu olu turulması yerinde 
olacaktır. zellikle yurt dı ında 
yapılacak fuar  tanıtım  etkinlik  gibi 
faaliyetlerde ilgili tara  ara do ru 
bilgiyi do ru ekilde aktarabilecek 
çatı bir organizasyona i tiyaç 
duyulmaktadır.

Türk ekonomisi ve gayrimenkul 
sektörü yılların verdi i deneyim 
ile son derece dinamik bir ekilde 
geli en artlara uyum sa lamaktadır. 

ektörün em üretim em de 
 nansal anlamada eksikliklerinin 

giderilmesi durumunda çok da a 
ba arılı ve katma de erli çalı malar 
yapaca ı a ik rdır. n aat sektörü 
di er sektörlerle rekabet eder de il 
onlarla birlikte de er üreten bir 
yapıya aizdir.
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Emlak Konut ile 
al şma  bir a r al

ünyamızın sürdürülebilirli ini iyi özümsemek  ya am çizgilerini geli tirmek 
er anlamda geli meyi ve kalkınmayı sa layaca ı gibi bu kitlelerin de 

geli tirece i kentler kendilerini yansıtacaktır.

B
ezeme ç Mimarlık’ın 
kurucusu ç Mimar 

ser o an ile kentsel 
dönü ümden  yeni 
projelerine kadar 

detaylı bir röportaj gerçekle tirdik.
z m  marlık ın k r l  

k s n  s z n nl l r 
m z

Bezeme Mimarlık  sanat ve 
zanaat olgularının birle imi olan 
usta çırak ili kileri ile ö renilebilen 
baba mesle i vitrin dekor tasarımı 
ile ba layan yolculukta ortaya 
çıkmı tır. ocukluk yıllarından 
üniversite yıllarına kadar ma aza 
vitrin dekoru ve tekstil gustosu ile 

birlikte sa ne tasarımı yapan  te ir 
birimleri tasarlayan  düzenleyen  
aynı zamanda 1  yılından beri 
imalatlarını yapan bir aileyiz. Uzun 
yıllar yaptı ımız i in mutfa ından 
gelerek atölyede ve sa ada birebir 
çalı arak tasarım ve uygulamada 
olan bilgi birikimleri ile Bezeme 
Mimarlık kurulmu tur. irma 
içeri imiz iç mimarlık konsept 
tasarımı ve uygulamadır. Bezeme 
Mimarlık kurulu undan günümüze 
kadar yurt içi ve yurt dı ında farklı 
projelere imza atmı  sektörün 
prestijli markalarındandır. Mimari 
ve iç mimari sektörlerinde butik 
olarak de erlendirilebilecek projeler 

üretiyoruz. Modern ça da  in aat 
teknolojisinin tüm imkanlarını 
kullanarak günümüzün trendi olan 
konsept tasarım ve uygulamalarıyla 
piyasada yer almaktayız.

Tasarım felsefemizi öyle 
tanımlayabiliriz. Tasarım felsefesi  
tasarım modelleri ve mimari tasarım 
insanın içgüdüsel do açlama erkiyle 
meydana getirdi i  do aya alternatif 
bir varlık alanıdır. Bu varlık alanı 
bilimden sanata  felsefeden tekni e 
insanın ortaya çıkardı ı er türlü 
nesne  ürün ya da yapıtı içine alan 
bir kültür dünyasıdır. Böylesi geni  
bir dünyayı kavramak  tekil varlık 
alanlarıyla sınırlanmı  bilimlerden 

E  E a  K t a ı Satı  O
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ziyade ancak felsefenin arcı 
olabilir. Tasarımı kendine özgü 
varlık tarzları ve kategorileriyle 
birlikte topyek n ele alan disiplinin 
adı estetik felsefesidir. Tasarım 

elsefesi  gelece in insan merkezli  
tasarım odaklı dünyasının temelini 
olu turacak bir estetik biliminin 
yapıta larını belirler. Tasarım 
olarak bilim  sanat ve teknik 
arasındaki ili kinin yanı sıra 
mimarlık  kent  resim  müzik ve 
edebiyat gibi belli ba lı tasarım 
modelleri çözümlenmektedir. 
Bizim mesle imiz tüm bu olguları 
özümseyerek mekan bile enlerini 
yan yana getirebilmektir. Biz 
tasarımlarımızda ki iye ve mekana 
özel fonksiyonel estetik biçimleri 
yan yana getirmeye çalı ıyoruz 
mesle imize olan eyecanımızı 
bazen dinledi imiz bir müzikten  
bazen okudu umuz bir kitabın 
içeri inden  bazense baktı ımız 
bir manzaradan il am alıyoruz 
ancak bir dü ünceyi veya olguyu 
yorumladı ımızda alt yapısı olan bir 
tasarım oluyor. 

z  a arılı r m mar  
pr n n n n ml  z ll kl r  
n l r r

Ba arılı bir mimari projenin 
en önemli özellikleri  yapılan 

kurgunun do ru zibilite edilmesi 
bulundu u yere cevap verebilmesi 
i tiyaçları kar ılarken günümüzün 
trendini alı agelmi  çizgilerin 
üzerine ta ıması özgün ve tek 
olmasıdır. ullanım alanlarının 
fonksiyon bile enlerini estetik 
olarak do ru malzeme ile do ru 
alanlarda yorumlanması bu 
alanda en önemli esastır. edef 
odaklı olması  belirli bir zaman 
diliminde gerçekle tirilmesi  faaliyet 
planının bulunması  bir bütçesinin 
bulunması  bir yönetim yapısının 
bulunmasıdır. Proje azırlık 

a amasından uygulanma ve proje 
bitiminde de erlendirme  raporlama 
ve yaygınla tırılmasına kadar geçen 
süreçte projenin koordinasyonunda 
yer alacak olanlar ile birlikte projeye 
do rudan veya dolaylı katkıda 
bulunacak ki ilerin rolleri önem arz 
eder. yle projeler vardır ki  kurgusu 
iyi yapılmamı  olmakla birlikte 
proje yöneticisi ve ekibinin gayret 
ve çabalarıyla istenilen ba arıyı elde 
edebilir. te yandan bazı projeler 
vardır ki  tüm a amaları olması 
gerekti inin üzerinde mükemmel 
kurgulanmı  olmakla birlikte 
proje sadece insan kaynaklarının 
yetersizli i nedeniyle ba arıyla 
uygulanamaz. Projede görev alacak 
ki ilerin projenin kir a amasından 
itibaren tüm adımlarda proje 
yöneticileri veya kurumların 
yetkilileri ile birlikte areket 
etmesinin planlaması ve sa lanması 
önemlidir. ikirlerimize uygun proje 
geli tirebildi imizde  projemizin 
faaliyetlerinin uygulanabilmesi 
ve beklenen sonuçların elde 
edilebilmesi için nans akı ını  iyi 
yönetebilmektir. er bir projenin 
mutlaka bir bütçesi vardır ve bütçe 
neleri angi maliyetlerle ne kadar 
tutarda yapabilece imizi gösteren 
bir plandır. urgu  yönetim ve 

B  İ  
M a ı ı  

 İ  
M a  E  

D a

Satı  O
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kaliteli uygulama ba arılı bir projeyi 
ortaya koyar.

n  l n n z k n s l 
n m pr l r  arsa  

s r  akkın a l  ala l r 
m z  rk k  k n s l 

n m pr l r n  nasıl 
rl n r rs n z
on 10 yıl içinde birden çok 

kentsel proje çalı malarında 
bulundum. urgu ve dı  kabuk 
tasarımlarında iç mekan 
projelendirme ve imalat 
kısımlarında çalı tım. entsel 
dönü üm geni  çaplı alanlarda 
ba arılı i ler çıkarıyor. arma 
ya am projeleri  kent ya am 
insan akı ını yönlendiren do ru 
planlamanın ayata geçen yüzü. Bu 
çalı malar günümüzde olan çarpık 
kentle menin önünü alarak  da a 
ya anabilir  örnek dünya kentlerine 
rakip iyi alt yapıları ve do al afetlere 
gö üs gerebilecek bir olu umu 
sa layacak. apılan projelerin da a 
çok sosyal ve kültürel alanlarla 
beslenmesi sa lanmalı ve kentsel 
dönü üm projelerinden istenen  
beklenen sonuçların elde edilmesi 
için insanların sa lıklı  güvenli  
sa lam konutlarda barınmasını 
sa layan politikaların üretilmesi  
konutta çe itlili in  seçeneklerin 
sunulabilmesi  kentsel izmetlere 

erkesin ula abilirli inin 
sa lanması  çe itli aktörlerin 
katılımına yönelik platformların 
olu turulması  toplumun farklı 
kesimlerinin deste inin ve 
katılımının sa lanması  yerelin 
ko ullarının  i tiyaçlarının 
incelenerek  ara tırılarak çözümlerin 
önerilmesi gerekir. Bu ba lamda 
da a ba arılı bir dönü üm platformu 
olu abilir.

K k  n asarlasa ım 
n z r m mar  s r ar mı

Bu konuda bir çok yer var 
aslında fakat en çok bulunmak 
istedi im ve ayalim amlıca amii 
eseridir.

r  ı ı pr l r n z 
l n r m

urt dı ında belirli projelerde 
bulundum  Türkmenistan A kabat 
A M projelendirme ve uygulama  

Azerbaycan Bakü zel Şa ıs onut 
illa Malikane konsept tasarımları 

ve çe itli uygulamalar  AB  Panama 
astane projesi konsept tasarımı  

Afrika Otel esidence ve O s 
gibi birden fazla konsept tasarımı 
uygulama projesi  rak u ok 

ent Müzesi konsept tasarımları  
atar estaurant konsept tasarımı 

ve uygulaması gibi projelerde 
çalı malarımız oldu. Bu çalı malar 
bize farklı tecrübeler kattı ve keyi i 
tasarımlar yapmamızı sa ladı.

K n  ka ramı s z n n n  
a  r  l n k n l r  

nasıl la ak
a amını sürdürebilir ale 

getirme çabasıyla çalı an  
ya ayan  yerle en nefes alan 
kitlenin izleri... elece in 
kentleri tasarım  zanaatk rlık ve 
malzemelerin birle imi  sadece 
görüntü olarak de il  ekonomik  
sosyal  politik boyutları olumlu 
ve geli en toplumlar ya amı belli 
bir kaliteye getirir. ünyamızın 
sürdürülebilirli ini iyi özümsemek  
ya am çizgilerini geli tirmek er 
anlamda geli meyi ve kalkınmayı 
sa layaca ı gibi bu kitlelerin de 
geli tirece i kentler kendilerini 
yansıtacaktır.

mlak K n   
pr l r n   r alı rs n z  

nlar an raz a s l r 
m s n z  

mlak onut’un satı  o sleri  
örnek daire  özel konut  sosyal 

alanlar  özel tasarım imalatları 
gibi bir çok projesinin tasarım 
ve uygulamalarını üstlendik. 

mlak onut ile çalı mak 
bir ayrıcalık  biz bunun ep 
bilincinde ve ciddiyetinde olduk. 
Mesle imizdeki eyecanı ve kendi 
çizgimizi projelerimize yansıtmaya 
devam ediyoruz. mlak onut ile 
çalı malarımız da devam ediyor...

l k l r n z akkın a 
l  ala l r m z

Mesleki kariyerimizi ep bir 
adım da a ileri ta ımak bizim için 
ana edef  çizgimiz gelecek yıllara 
bir idol olsun isterim. 

BAŞARILI BİR MİMARİ 
PROJENİN EN ÖNEMLİ 
ÖZELLİKLERİ, YAPILAN 
KURGUNUN DOĞRU 
FİZİBİLİTE EDİLMESİ, 
BULUNDUĞU YERE 
CEVAP VEREBİLMESİ, 
İHTİYAÇLARI 
KARŞILARKEN 
GÜNÜMÜZÜN 
TRENDİNİ 
ALIŞAGELMİŞ 
ÇİZGİLERİN ÜZERİNE 
TAŞIMASI, ÖZGÜN VE 
TEK OLMASIDIR

E a  K t Kaya a ı  a
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İZİN 
E İNİZ İZİN 

İKA ENİZİ  
 ANLA MALI

vlerimizde  
o slerimizde bizden 
çizgiler  bizden ik yeler 
olmalı. er bunu 
yapabilirsek yarınlarda 
da kalırız.

nlü kündek r ve 
sedefk r Şe mus 
Okur  em 
Türkiye’de em 
de yurt dı ında 
gerçekle tirdi i 
sanat 
çalı malarıyla 
ismini dünyaya 
duyurmu  bir 
isim. Ba reyn 

arayı’ndan  Tokyo amii’ne kadar 
birçok yapının içinde imzası olan 
Okur  atölyesinin kapılarını mlak 

onut’a açtı.
ap ı ınız l r  lm nl r 

n anla a l r m s n z
Ben a ap sanatları ile 

u ra ıyorum  kündek ri ve 
sedefk ri benim esas yaptı ım i ler. 

edef sanatı a ap sanatlarının 
içinde bir bölümdür. iz a ap ile 
u ra ıyorsanız masa yaparsınız  
dolap yaparsınız  se pa yaparsınız... 

Bu ba langıçta fonksiyonel bir 
objedir. e yarayan bir objedir. 
Bu objeler üzerinde bir ey 
olmadan da o vazifeyi görür. Masa 
masadır  a aptan yapılır. Ama  
sıradanlıktan aleladelikten çıkarıp  
da a bir üst seviyeye çıkarma 
iste i insanlı ın temelinde vardır. 
Bu insanın ru unda olan bir ey. 
nsan ru u basitli i  sıradanlı ı 
içbir zaman kabul etmez. Bir 
anım saba  elini yüzünü 

yıkayıp dı arı çıkmaz  bu 
sıradanlıktır. endisine 
bakım yapmak ister  o  
gözükmek ister. eden  

ıradan olmamak için... 
Bu insanın do asında 
vardır. Bir sandalye sıradan  

er angi bir sandalye olmasın 
isteriz. O zaman ne yaparız  zerine 
oyma yaparız  buna oymacılık 
diyoruz. Masa yaptık bir de üzerine 
oyma yaptık üçüncü bir boyut 
kazandırdık. akat insan denilen 
varlık bununla yetinmez. anatta 
mükemmel diye bir ey 
yoktur  tekamül vardır. 
nsan belli bir tari ten 

sonra ı ıltılı malzeme 
olan sede  buldu. 

edef çok fotojenik bir 
malzeme  deniz canlıların 
evi olan bir malzeme. 
Bunu görünce insan aldı 

bunu oydu ve a abın 
içine gömdü. edefk rlık 
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a ap sanatkarlı ının tekamülünde 
olan ve marangozlu un içinde 
olan bir sanattır. Şu gördü ünüz 
müzik aleti normalde klasik bir 
müzik kemençesidir. Bu kemençeyi 
süslemeler yapmadan düz aliyle 
de kullanabiliriz. Ancak bununla 
yetinmedik  da a güzel olsun dedik 
ve bunun üzerine sedef i lemeye 
ba ladık. edefk rlık bu deniz 
canlıların evi olan ı ıltılı kabukları 
alıp a abın üzerine ya ut a abın 
içine gömme ve onunla yepyeni bir 
estetik zirveyi yakalama sanatıdır. 

edefk rlıkta sadece sedef denilen 
deniz kabukları kullanılmaz. 
Bununla beraber ldi i  kemik  
kaplumba a kabu u  altın  gümü  
yarı de erli madenler  bronz  
mercan  yarı de erli ta lar da 
kullanılabilir.

Ben a aba dair ne varsa 
yapıyorum. Marangozluk ile 
kuyumculuk ve ressamlık ile 

eykeltıra lık arasında... ani bazen 
bir eykel de yaptı ımız oluyor. 

rne in bir masanın aya ını 
eykeltıra  gibi oydu umuzda  nce 

tasarımını yapıyoruz. Tasarımda 
bazı yerleri oyma  bazı yerleri 
sede e kakma eklinde tezyin 
ediyoruz. Tezyin etmek süsleme 
anlamına geliyor. Biz bunlarla 
yaptı ımız objeyi süslüyoruz. Mesela 
u gördü ünüz Topkapı arayı 

envanterinde olan bir mücev er 
sandı ının bir kopyası. O ya ut 
bir anımın tuvalet masasının 
üzerindeki mücev er kutusu... üzel 
eyler etrafımızda oldu unda mutlu 

oluruz. Benim yaptı ım i lerde er 
türlü obje var. ördü ünüz gibi 
masalar sandalyeler var. a a çok 
abide eserlerle u ra ıyoruz. amiler 
için yaptı ımız eserler de var.

asarımlarınız a 
n ms n z arz n r
Bizim yaptı ımız bütün 

i ler esasından bizim kültürel 
mirasımızın i yasıyla alakalı. Biz 
imdi ev dekorasyonu yapıyoruz  

yeni yapılmı  güzel bir malik ne 
içinde ya da bir apartman dairesi 
de olabiliyor. a ibi diyor ki  ben 
bunu sıradanlıktan çıkarayım. 

ünkü insanları dünyanın efendileri 

sıradanla tırıyor. ücü yeten  
aklı yeten bu sıradanlı a kar ı 
duruyor. vlere gidiyorsunuz  
bütün evler birbirinin aynısı. 
Birer android aline getirilmi iz. 
Bizim yaptı ımız i  buna kar ı. Biz 
Türküz  Müslümanız  moderniz  
ça da ız. Bir ransız de iliz  bizim 
evimiz bir ransız’ın evinden 
farklı olmalı. apon dostlarım 
benim evime geldi i zaman  Biz 
da a önce Türkiye’de böyle bir ev 
görmedik  diyorlar. izin eviniz 
sizin ik yenizi anlatmalı. ünya 
görü ünüzü  damak zevkinizi ve 
sizin kültürünüzü yansıtmalı. Bu 
u demek de il  bundan 100 yıl 

önce nasıl ise öyle olsun. ayır  
Biz 100 yıl öncede ya amıyoruz. 

iz babaanneniz gibi isteseniz de 
ya ayamazsınız. em yeni em 
de kendimiz olmalıyız. Bu ça ın 
en ciddi sorunu da bu. endisi 
olmak  kendisi kalarak geli mek  
modernle mek  Benim evim modern 
olmalı ama benim ik yemi benim 

felsefemi anlatmalı. Benden çizgiler 
olmalı. O zaman evlerde bizden 
çizgiler olmalı. aptı ımz mobilyada 
Osmanlı’dan elçuklu’dan çizgiler 
olmalı... 

Biz geleneksel ile teknolojiyi 
birle tiriyoruz. Bir de felsefe ile 
sanatı bulu turup  oradan yeni 
ürünler yapıyoruz. er sanatın  er 
eserin bir felsefesi vardır. Aslında 
davranı ların da arka planında bir 
felsefe vardır. ıradan insanlar bunu 
niye yaptı ını bilmez ama sıradan 
olmayanlar neyi niçin yaptı ını 
bilirler. elsefe yoksa  temel bir 
dünyayı algılama yoksa kendini 
dünya içerisinde belli bir ekilde 
konumlandırma bilgisi yoksa size 
menüde ne sunulursa onu yersiniz. 
Biz  bizim çizgilerimizi bizim 
desenlerimizi yeniden canlandırıp 
i ya ederek bugünün ayatına 
uyarlıyoruz  bugünkü ayatımızın 
içerisindeki objelere yansıtıyoruz ve 
orada varlık bulmasına çalı ıyoruz  
yaptı ımız i  bu.

A ap sana larına a lama 
k n z  nl l r m z

Ben  ya ından itibaren Urfa’da 
dayımın a ap atölyesinde bu i e 
ba ladım. lkokuldan itibaren saba  
namazından yatsı namazına kadar 
çalı ırdım. niversitedeyken dayım 
atölyeyi bana bıraktı. niversitede 
ise yaz tatillerinde açar atölyemi 
çalı tırır  i leri taksitle yapardım  
kı ın bana yatırırlardı. Şubat 
tatilinde yine atölyemi açardım  
okula 1  gün  bir ay geç gider 
atölyede çalı ırdım. niversiteyi 
bitirdikten sonra stanbul Teknik 

niversitesi’nde oca oldum. 
Atölyemin önemli parçalarını evimle 
beraber stanbul’a getirdim. onra 
da i angir’de buradaki ilk atölyemi 
açtım.

Bu sanatlar yeniden canlanmak 
üzere. Biz sanatı ile kavgalı 

Melike Sultan Camii/
Ankara-Ulus

Röportaj S A N AT
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6 YAŞINDA URFA’DA 
DAYIMIN AHŞAP 
ATÖLYESİNDE BU 
İŞE BAŞLADIM. 
İLKOKULDAN İTİBAREN 
SABAH NAMAZINDAN 
YATSI NAMAZINA 
KADAR ÇALIŞIRDIM.

bir millettik imdi yeni yeni 
ekonomik olarak da da a çok 
ba ımsızla manın getirdi i bir 
sonuç olarak 
ba ka alanlardaki 
ra atlamalarla 
beraber kültür ve 
irfanımızla barı ma 
dönemindeyiz. 
Şu anda kendi 
kültürümüzle 

ört ediyoruz. A k 
dedi imiz eyin 
olması için görgü 
ve bilgi de lazım. 

örgüsüz ve bilgisiz 
bir a k kaba saba bir 
eydir. A k ra ne 

ve üst seviyededir. 
Bu sanat eserleriyle 
barı mak için görgü 
ve bilgi lazım. 

ok zengin bir kültürel 
mirasımız var. ik yeleriniz obje 

aline getirildi inde size bir derinlik 
katar. Bu devrin en ciddi sorunu  
kendisi olmak ve kendisi kalmak. 
Ama kendisi olarak kendisi kalarak 
geli mek arttır. eli mezseniz 
fosil olursunuz. ski de erleri 
alıp modernle tirerek gelece e 
ta ımalıyız. Onun için de bilgi lazım. 
Tari  felsefe  evreni tanımlama 
bilgisi. nsanın önce kendi 
bulundu u co rafyayı tanıması 
lazım. Algılamanız sizin da a önceki 
mevcut bilgileriniz kadardır. Bilginiz 
ve görgünüz kadar algınız vardır. 

anat icra edebilmek için arka 
planda yo un bir bilgi birikimine 
sa ip olmak gerekir. Mesela biz 
eserlere baktı ımızda bu eser Mısır 
i i  bu eser Şam i i  bu eser in i i 
anlayabiliyoruz. 

Bizim yaptı ımız i  yeni 
malikanelerde yeni evlerde bize ait 
çizgileri bize ait felsefeyi yansıtacak 
objeler yapmak. apısından tutun 
da duvardaki yazısına kadar. 
Mesela ben Ayasofya’da erebatan 

arnıcı’nın yanında bir otel yaptım. 
atak odaları komple Osmanlı  
elçuklu ve tasavvuf izleri ta ıyor 

artık. a a önce kı ın do ru dürüst 
mü terisi olmayan o küçük butik 
otelin imdi  ay  ay önceden 

rezervasyonları 
doluyor. 

ana ınız 
l  alı ınız 

r r n n 
nasıl 

sl n r
Benim yaptı ım tetkikler  

okumalar yaptı ım sanatı besleyen 
temel yol. Ben Türkoloji okudum. 

arsça’dan tercümelerim var. 
ransızca tercümelerim var. 
aponca Türkçe sözlük azırladım 

bir ö rencim ile birlikte. Okumaya 
devam ediyorum... 201  yılında 
stanbul Teknik niversitesi’nden 

emekli oldum. ki rmam var 
birisi T BO Tari i serler Bakım 
Onarım anat ve Ticaret Şirketi  Bir 
de e itim ve danı manlık rmam 
var. 

n aa  rk l r  l  
rl kl r n z l r m

aman zaman oluyor. Ancak 
bizimkisi genellikle butik çalı malar. 

abrikasyon i lerde yokuz. Bilinçli 
olarak yokuz çünkü fabrikasyon 
yaptı ımız zaman onun adı sanat 
olmuyor  zanaat oluyor. anaatta 
kar amacı güdülür ancak sanatta 
kar amacı güdülmez. anat 
sanat için yapılır. anat alk için 
yapılmaz. olaylı olarak faydaları 
zaman içerisinde alka döner. Ama 
sanat için burjuvazi ve aristokrasi 
gerekir. Burjuvazi ve aristokrasinin 
destekleri sayesinde sanat devam 
eder. Türk sanatlarında sadelikle 
beraber zarafet  tefekkür ile bir 
arada olmalı. Bir kir olmalı arka 
planda  bu kri yansıtan zarafetle 
beraber o obje olmalı... 
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ÜLKE EK N MİMİZE KA MA E ER 
A LAMAK İÇİN ÇALI I RUZ

Vadikoru

nvest n aat önetim urulu Ba kanı Ba attin Uçar  a adı ımız e irlerin modern ve 
teknolojik bir noktaya ula ması için dönü üm sürecinin süreklilik arz etmesi gerekiyor.

VADİKOR YA ÖD L
İstanbul Ayazağa’da Invest İnşaat 

güvencesiyle yapımına devam 
edilen Vadikoru’nun ofis blokları 

dünyanın en saygın ödülleri arasında 
yer alan International Property 

A ards 201 -2018’nin Avrupa ayağı 
olan European Property A ards’ta 

ödüle layık görüldü. Vadikoru karma 
kullanım pro esi  En İyi Ofis Mimarisi’ 

kategorisinde ödülün sahibi oldu.

I
nvest n aat önetim 

urulu Ba kanı Ba attin 
Uçar ile yeni projeleri ve 
gayrimenkul sektörünü 
konu tu umuz özel bir 
röportaj gerçekle tirdik.

2018 hedefleriniz ve yeni 
pr l r n z akkın a l  ala l r 
miyiz? 

nvest n aat olarak u an arıyer 
 Ayaza a  üçükçekmece  üne li  
eytinburnu ve Ba ak e ir’de proje 

çalı malarımız sürüyor. arıyer  
Ayaza a bölgesinde satın aldı ımız 
arsalar ve yaptı ımız çalı malar 
sayesinde uzun yıllar bu bölgede 
yeni projeler geli tirece iz. ncelikle 
Ayaza a’da Ortak iri imle 

ayata geçirdi imiz Türkiye’nin en 
büyük gayrimenkul projelerinden 

adistanbul’u bu yıl bitirmeyi 
ede  iyoruz. izin de bildi iniz 

gibi ilk etap olan adistanbul Teras 
sakinlerini a ırlıyor. kinci etap 
olan adistanbul Bulvar etabımız 
geçen aylarda izmete açılan A M 
ile büyük ilgi görmeye devam ediyor. 
Bu yıl üçüncü etap olan adistanbul 
Park’ı da kullanıcısıyla bulu turmayı 

ede  iyoruz. 
Bunun yanı sıra konut  o  s ve 

ticari ünitelerden olu an ödüllü 
projemiz adikoru yatırımcılar 
tarafından büyük ilgi görüyor. 

adikoru  Ayaza a’da bulunan 
nadide arazilerden biri olmasının 
yanında sanayi dönü ümü olarak 

ayata geçirilmesinden dolayı da 
gayrimenkul sektörü için büyük 
bir önem ta ıyor. ç tarafı Belgrad 
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nvest n aat önetim urulu Ba kanı Ba attin Uçar  a adı ımız e irlerin modern ve 
teknolojik bir noktaya ula ması için dönü üm sürecinin süreklilik arz etmesi gerekiyor.

K n s l n m n  
asalarla rl k  ız kazan ı  

süreçten memnun musunuz? 
Bildi iniz gibi stanbul’da 

eski yapılar ve sanayi bölgeleri 
kentsel dönü üm çalı malarıyla 
yeni yerle im yerleri aline 
geliyor. evletimizin destek ve 
te vikleriyle son yıllarda kentsel 
dönü üm ız kazandı. Şimdilerde 
eski ve dayanıksız yapılar modern 
yapılara dönü üyor. Ortak giri im 
olarak sanayi dönü ümüyle ayata 
geçirdi imiz adistanbul projemiz 
bunun en güzel örneklerinden 
birisi. adikoru projemizin de 
bulundu u eyrantepe endere 

adisi de geni  fabrika arazileri 
sayesinde son yılların gayrimenkul 
yatırımı açısından öne çıkan bölgesi. 

entsel önü üm  içerisinde birçok 
süreci barındıran uzun vadeli 
yenilenme sürecidir. a adı ımız 
e irlerin modern ve teknolojik bir 

noktaya ula ması için dönü üm 
ve de i im sürecinin süreklilik 
arz etmesi gerekiyor. ünkü 
önümüzde dönü türülmesi gereken 

 milyon konut var. üreci biraz 
da a ızlandırmamız gerekti i 
kanaatindeyim.

 pr ns pl r n z akkın a 
l  ala l r m z

nvest n aat olarak gayrimenkul 
sektöründe ‘güven’  ‘mutluluk’ ve 
‘kalite’ ekseninde ba arılı i lere imza 

atmanın yanında daima maksimum 
verimlilikle çalı mak ve ülke 
ekonomimize katma de er sa lamak 
için çalı ıyoruz. ektörde süreklilik 
sa lamak  güven kazanmak ve 
bir marka olmak kolay de il. Biz 
projelerimizde yatırımcılara vaad 
ettiklerimizden da a fazlasını 
verme gayreti içerisindeyiz. Bu 
çabalarımızın kar ılı ını da 
sektördeki konumumuzdan ve 
mü terilerimizin memnuniyetinden 
ziyadesiyle alıyoruz. 

Ana l a a ırımlarınız 
la ak mı  n  pr  l kas nları 
akkın a l  ala l r m z  

Şu an için stanbul Avrupa 
akası’nda yatırımlarımızı 

sürdürüyoruz. arıyer  Ayaza a 
bölgesinde satın aldı ımız arsalar 
ve yaptı ımız çalı malar sayesinde 
en az 10 yıl bu bölgede yeni projeler 
geli tirmeye devam edece iz. 
Bunun yanı sıra üne li’de press 
2  üçükçekmece’de öl Plus 
projemizde in a çalı maları tüm 

ızıyla sürüyor. Bu yıl içinde 
de Ba ak e ir’de eliefendi’de 
projelerimizi ayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Projelerimizin 
genellikle ula ım a ı ile çevrili 
merkezi lokasyonlarda olmasına 
dikkat ediyoruz. 

Ormanları ile çevrili olan projemizi 
20 bin metrekare arsa üzerinde 

ayata geçiriyoruz. Toplam in aat 
alanı 8  bin metrekare olan 

adikoru projemiz  Türkiye’nin 
önemli mimari o slerinden ki 

esign’ın da kurucusu olan Murat 
ader tarafından tasarlandı. 

Ayaza a’da Belgrad Ormanları’nın 
sınırında yer alan adikoru   blok 
konut  2 blok o s ve bunlarının 
tabanını olu turan bir alt bazada 
yer alan ticari birimlerden olu uyor. 
200 milyon T  yatırım bedeliyle 

ayata geçirdi imiz projemizde  
blokta 2 2 konut  2 blok o ste 8  
adet o s ve 12 birbirinden ba ımsız 
ticari ünite bulunuyor. Tüm 
bunların yanında yine üne li’de 
Basın kspres yolunda press 2  
ve üçükçekmece’deki öl Plus 
projemizde satı lar devam ediyor. 
Bu yıl içerisinde ise Ba ak e ir’de 
ve eliefendi’de projelerimizi ayata 
geçirmeyi planlıyoruz. 

k r n lmasını arz  
n z r asal z nl m  ar 

mı
ükümetimiz yaptı ı bir takım 

yasal düzenlemelerle vatanda lara 
ve sektöre destek verdi ve vermeye 
devam ediyor. Biz de nvest n aat 
olarak konut alımını kolayla tıran 

er te viki destekliyoruz. eçen yıl 
1 milyon 0  bin gibi rekor konut 
satı  rakamı  devletin sundu u vergi 
indirimi  damga vergisi  mlak 

onut O kampanyaları ve  
te viki gibi sa lanan kolaylıklarla 
yakalandı. Şu an beklentimiz konut 
kredi faiz oranlarının yüzde 1’in 
altına çekilmesi. Oranın 1’in altına 
inmesi durumunda konut satı ları 
yükseli ini sürdürmeye devam 
edece ini söyleyebiliriz.

0  HEDEFLERİ
Türkiye  ekonominin tüm aksları ve 

lokomotifi konumundaki inşaat sektörüyle 
202  hede erine emin adımlarla 

ilerliyor. Invest İnşaat olarak bizlerde 
yatırımlarımızla ülkemize katma değer 

oluşturmaya ve vatandaşlarımızın 
yararına pro eler üretmeye devam 

edeceğiz.

E

 P
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Kastamonu dünya 
e leri le ar ş r 

bir evi e e a a
astamonu Belediye Ba kanı Ta sin Baba  Büyük Türkiye’nin 
üçlü li astamonu’ gayemize ula aca ımıza eminiz.  

A
nadolu Türk sl m 
kültürünün önemli 
merkezlerinden 
Kastamonu, 
Kastamonu 

Belediyesi’nin çalı maları ile tari i 
dokusu bozulmadan yenileniyor. 

astamonu Belediye Ba kanı Ta sin 
Baba  i e mevcut projeleri akkında 

mlak onut’a özel bir röportaj 
gerçekle tirdik. 

z  raz anı a l r m z  
1  yılı astamonu 

do umluyum. lkokul  ortaokul 
ve lise e itimini astamonu’da 

tamamladım. Anadolu niversitesi 
ktisat akültesi amu önetimi 

Bölümü’nden mezun oldum. 1 8  
yılında astamonu Belediyesi’nde 
memuriyet ayatına ba ladım. 

astamonu Belediyesi urucu 
A  Müdürlü ü ve en 
leri Müdürlü ü görevlerinde 

bulundum. 201  Ma alli dareler 
eçimleri’nde A  Parti astamonu 

Belediye Ba kan adayı olarak 
aziz em e rilerimizin takdiriyle 

astamonu Belediye Ba kanlı ı’na 
seçildim. vli ve bir çocuk 
babasıyım. akla ık 0 yılı a kın 
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süredir astamonu Belediyesi’nde 
ennet vatanımızın incisi olan 
astamonumuza izmet etme 

onurunu ya ıyorum.  
n z ma all  

k m l k l k l r  nasıl ı
astamonu ülkemizin tari i 

ve kültür bakımından en önemli 
e irlerinden biridir. limiz 

ayrıca do asıyla da ülkemizin 
ennet vatanımızın incisidir. 
astamonumuzun tari i 

ma allerinden olan sfendiyarbey 
ma allesinde çocuklu umuz  
gençli imiz  delikanlılı ımız geçti. 
Burada bir ma alleden öte bir aile 
vardı. Bizler kom ularımızdan da 
anne babamız gibi çekinirdik. Onlar 
da bizleri anne babamızmı  gibi 
kollayıp korurlardı. Bir atamız 
oldu unda ceza da i verirlerdi. 

om ularımız uzak misa rliklere 
giderken evlerini birbirlerine 
emanet eder atta ana tarlarını 
teslim ederlerdi. enab ı akk’a 
ükürler olsun ki astamonu 

bugün bu özelli inden fazla bir 
ey kaybetmedi. limizin milli ve 

yerli duru u tari  boyunca devam 
ediyor. Bugün em e rilerimiz 
yine apartmanlarında veya 
ma allelerinde bu ili kileri büyük 
ölçüde sürdürüyor.  

r k ar  na ı 
n l r k n m z  

ka r rs n z  
alı malar an a s l r 

m s n z
astamonu  eski ta  

ça ından günümüze kesintisiz 
bir kronolojiye sa ip olan 
medeniyet e ridir. 00 yılı a kın 

Türk yurdu  Türkmen beyli i 
andaro ulları’nın ba kentidir. 

Osmanlı’nın eyalet kenti  anakkale 
ava ı ve Milli Mücadele’nin 

ka raman e ri özelli ine de 
sa ip olan astamonumuz  
tari in er saf asında vatanına  
bayra ına  devletine  milletine 
ve de erlerine sa ip çıkarak 
Türk Milleti’nin damarlarındaki 
kudreti de temsil etmektedir. v 
sa ipli i yaptı ı uygarlıkların er 
birinden önemli izlere sa ip olan 

astamonu  Türkiye’de ‘Müze 
ent’ tanımlamasına en güzel 

örnektir. Antik a ’da  Pa agonia 
olarak anılan bölgenin merkezi 
olan astamonu  bu kültürün 
krallarına ait çok sayıda ünik 
kaya mezarı  oma önemi’nde 
bölge ba kenti  Pompeiopolis gibi 
antik kente ve zengin arkeolojik 

de erlere sa iptir. astamonu 
ayrıca Anadolu Türk sl m 
kültürünün önemli merkezlerinden 
de biridir. Bu kültür  yörenin 
Türkler tarafından fet inden sonra 
Beylikler  elçuklu  Osmanlı ve 

um uriyet döneminde in a edilen 
ve günümüze kadar gelen mimar  
eserler ile yer isimlerinin yanında 

alkın günlük ya antısında etkili 
örf  adet ve geleneklerde de kendini 
göstermektedir. astamonumuz bir 

uzur e ridir. Anadolu’nun dört 
manevi mu afızından biri olan Şey  
Şaban ı eli astamonuludur. limiz 
Şe itler ve evliyalar diyarı olarak 
bilinmektedir. astamonumuz 
bu saydı ımız özellikleri ve tari i 
kültürel varlıkları göz önüne 
alındı ında ültür ve Turizm 
Bakanlı ımız tarafından Türkiye’nin 
2018 yılı Türk ünyası ültür 
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Ba kenti adayı olarak gösterilmi  
ve azakistan’da düzenlenen 

’inci T O  aimi onsey 
toplantısında oy birli iyle bu 
unvana layık görülmü tür.  2018 
yılı Türk ünyası ültür Ba kenti 
olan astamonumuzun ede   
dünya kentleriyle yarı acak bir 
konuma ula maktır. yle ki Türk 

ünyası’nın U O’su olan 
T O ’dan ültür Ba kenti 
unvanını almak bizler için önemli. 
Bizler de erlerimizin ünya ültür 
Miras istesi’nde yer alabilmesi 
adına çalı ıyoruz. 

Bu ba lamda astamonumuzu 
‘Tari i astamonu’ ve ‘ eni 

astamonu’ olarak de erlendirmeye 
aldık. izyonumuzu tari i ve 
kültürel yatırımlar olarak belirledik. 
Tari i ve kültürel yapılarımızın 
tari i i ti amına kavu ması 
adına altı etaptan olu an bir proje 
çalı ması yaptık. Beyçelebi Ma allesi 
Atatürk addesi’nde ilk etap 
çalı malarımızı bitirerek e rimizin 
giri inde yer alan konaklarımızın 
dı  cep elerini onardık. Ardından 
Şey  Şaban ı eli addemizde 
sokak sa lıkla tırması ve cep e 
iyile tirme projelerimizi l zel 
dare ile birlikte bitirdik. Şey o lu  

Atabey  atlako lu  Aktekke  Aycılar  
A met aptan  Mazlumcuo lu  

üma atun  oço lu  eskinler ve 
Akmanlar ona ı gibi Türkiye’nin 

en büyük konaklarını restore 
ettik ve bu yönde çalı malarımız 
sürdürüyoruz. Bu çalı malarımızı 
ecdada olan saygımızın bir 
gere i olarak görüyoruz. ünkü 
tari imizde maalesef bir betonarme 
bina sevgisi olmu  ve uzun bir 
süre bu de erlerimizin kıymetini 
bilememi iz. Biz görev geldi imiz 
günden itibaren astamonumuzun 
kurtulu unun tari inde saklı oldu u 
bilinciyle areket ediyor tari imize  
ecdat yadigarı eserlerimize sa ip 
çıkıyoruz. 

Bugün 2. tap okak 
a lıkla tırma ve Bakırcılar 
ar ısı cep e iyile tirme projemiz 
ızla sürüyor. Burada 1  adet 

tescilli ve tescilsiz binanın cep e 
iyile tirmesini gerçekle tirece iz. 

ine asrulla  Meydanı gibi 
tari i meydanlarımızda önemli 
çalı malar yapıyor ve tari i 

anlarımızı i ti amına kavu ması 
adına projelerimizi sürdürüyoruz. 

ine tari i astamonu alemizin 
buldu u mevkiiden tari i aat 

ulemize uzan astamonu kamuoyu 
tarafından ‘ ılgın Proje’ olarak 
adlandırılan teleferik projemizin 
de yapımı devam etmekte. Tabii bu 
do rultuda Tari i entler Birli i 
tarafından bir yıl içerisinde iki ödüle 
layık görüldük. asrulla  Meydanı 

entsel Tasarım projemiz ile ‘Proje 
dülüne’   üma atun  Şey o lu  

Aktekke onakları estorasyonları 
ve Bakırcılar ar ısı ep e 
yile tirme ve entsel Tasarım 

Projelerimiz den ötürü ise ‘ üreklilik 
dülü’nü Tari i entler Birli i’nden 

aldık. enelde baktı ımızda bu 
do rultuda üç yıl gibi kısa bir sürede 
yakla ık 0 milyon T ’lik bir yatırım 
yaptı ımız görülmekte. Tari i 
bir de i im ve geli im içerisinde 
olan astamonumuza toplamda 

00’ün üzerinde proje üreterek 
180 milyon T  üzerinde bir yatırım 
kazandırdık. um urba kanımız 

ayın ecep Tayyip rdo an’da 
ilimize gerçekle tirdi i ziyarette 

astamonumuzun tari i ve kültürel 
zenginli inin üzerinde durdu. atta 
i  adamlarına astamonu’dan bir 
konak satın alarak restorasyonunu 

TARİHİ BİR DEĞİŞİM 
VE GELİŞİM 
İÇERİSİNDE OLAN 
KASTAMONUMUZA 
TOPLAMDA 900’ÜN 
ÜZERİNDE PROJE 
ÜRETEREK 180 MİLYON 
TL ÜZERİNDE BİR 
YATIRIM KAZANDIRDIK 
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gerçekle tirme ça rısında 
da bulunarak projelerimizi 
destekledi ini belirtti. Bu durumda 
bizler için onur ve gurur vesilesi 
oldu. n alla  yakaladı ımız büyük 
birliktelikle astamonumuzu 
dünya kentleriyle yarı ır bir 
seviyeye çıkartaca ız. Bizler ‘Büyük 
Türkiye’nin üçlü li astamonu’ 
gayemize ula aca ımıza eminiz. 

l n z s s al pr l r  
rk  r n s  l  s al 

pr l r n z akkın a l  ala l r 
m z

A  Parti enel Merkezi 
erel önetimler Ba kanlı ımız 

tarafından ülkemiz genelinde 
yapılan de erlendirmede 

astamonu ocuk Tra k itim 
Parkurumuz osyal Proje dalında 
Türkiye Birincili ine layık 
görüldü. Belediye Ba kanları 
sti are Toplantımızda ödülümüzü 
um urba kanımız ayın ecep 

Tayyip rdo an’ın elinden alma 
onurunu ve gururunu ya adık. 

lkemizin 202  ede eri 
do rultusunda er alanda ciddi 
projeleri ayata geçiriyoruz. 

elecek nesiller için laf de il 
izmet üretiyoruz. ocuk Tra k 

itim Parkuru projemiz de bu 
do rultuda azırladı ımız ve ayata 
geçirdi imiz bir projedir. Tra e 

ayat kataca ına inandı ımız 
bu projemizle toplumsal 
bilinçlendirmeyi de ailenin en 
de erli ferdiyle yapıyoruz. Bugün 
yakla ık  bin ö rencimize e itim 
vermi  olmaktan ve tra k kurallarını 
ö reterek da a bilinçli bir neslin 
yeti mesine katkı sa lamaktan ötürü 

mutluyuz. uzeykent Ma allemizde 
arikalar iyarı ile entegreli 

olarak kurulan ve çocuklarımızın 
e lenirken ö renmesi amaçlanan 

ocuk Tra k itim Parkuru 
yakla ık  bin metrekare alan 
üzerine kurulmu  bölgenin 
alanındaki en iyi ocuk Tra k 

itim Parkuru olma özelli ini de 
ta ımaktadır. Bu projemizin de erli 
büyüklerimizden de takdir alması 
A  Belediyecilik anlayı ının gelecek 
nesillere verdi i önemi de bir kez 
da a göstermektedir. Bu do rultuda 
bizlerden desteklerini esirgemeyen 

um urba kanımız ayın ecep 
Tayyip rdo an ba ta olmak 
üzere Ba bakanımız ayın Binali 

ıldırım’a  de erli bakanlarımıza 
ve kıymetli milletvekillerimize 
ükranlarımı sunuyorum. 

osyal proje noktasında göreve 
geldi imiz gün itibariyle ciddi 
çalı malar yaptık. estorasyonunu 
tamamladı ımız üma atun 

ona ımızı  adınlar itim ültür 
Merkezi olarak izmete açtık. Burada 
kadınlarımız çe itli kurslar verilerek 
de erlerimizin ya aması sa landı ı 
gibi ev anımlarımızın el eme i göz 
nuru ürünler üretmesi de sa lanıyor. 

astamonu Belediyesi osyal ardım 
Marketi projemiz ile bugün yakla ık 
180 i tiyaç sa ibi aileye ula tık. 
Paranın geçmedi i tek market olan 

osyal ardım Marketimizden 
i tiyaç sa ibi vatanda larımız 
kendilerine verdi imiz kartlar 
ile alı veri lerini yapabiliyorlar. 

osyal ardım Marketimiz 
yardım sever vatanda larımızın 
destekleriyle er geçen gün 
büyüyor. ine ya lılarımız bizim 
için çok de erlidir. Bu kapsamda 

ayata geçirdi imiz a lı Bakım 
Projemizle yakla ık 0 ya lımıza 
evde bakım izmeti veriyoruz. 

a lılarımızın er i tiyacını bu 
merkezimiz vasıtasıyla gidermeye 
çalı ıyoruz. Ma allelerimizde çay 
so betleri gerçekle tiriyoruz. Bu 
çay so betlerinde bölge alkımızın 
ma alleleriyle ilgili taleplerini 
bizzat kendilerinden dinliyoruz 
ve anında çözüm getirmeye 
çalı ıyoruz. Aziz em e rilerimize 
sundu umuz izmeti en üst seviyeye 
çıkartabilmek adına düzenledi imiz 
programlarımız amacına ula ıyor. 
Bundan dolayı büyük mutluluk 
duyuyorum. Toplantılarımıza 
katılarak bizlere destek veren 
vatanda larıma ükranlarımı 
sunuyorum. 

Na a  M y a ı
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Haber İ

stanbul Büyük e ir Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekle ecek olan orld 
ities ongress stanbul  üç gün boyunca  1 18 1  isan’da 1  ülke  1 0 e ir  

102 teknoloji üreten rma ve 1 0’tan fazla konu macıya kapılarını açacak. 

G
elecekte 
dünyamızın nasıl 
ekillenece i 

üzerine kirlerin  
projelerin ve 
tasarımların 

ele alınaca ı orld ities 
ongress stanbul’da 10 bini a kın 

sektör profesyoneli a ırlanacak. 
Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomi 
ve ya anabilir çevre ede eri için 
en kritik geçi lerden biri olan 
akıllı e irler dönü ümü  bu yıl 
‘Akıllı e irlerle tanı ın’ sloganıyla 
düzenlenen orld ities ongress 
stanbul ile 1 18 1  isan 2018 

tari leri arasında enikapı Avrasya 
österi ve anat Merkezi’nde 

gerçekle tiriliyor. 
ç gün boyunca 1  ülke 

ve 1 0 e irden temsilcilerin 
katılaca ı  ulusal ve uluslararası 
1 0 konu macının akıllı e ir 
çözümleri ile gelece in da a 

ya anabilir  sürdürülebilir ve verimli 
olması ba lı ından yola çıkarak 
bilgi birikimlerini payla aca ı 
organizasyona bu yıl 10 bini a kın 
ziyaretçi bekleniyor. 

Teknoloji sa layıcıları ve 
kullanıcılarını aynı ekosistem 
içinde gelece in e irleriyle 
bulu turan dünyanın önde 
gelen kurum ve isimleri  
stanbul Büyük e ir Belediyesi 

ev sa ipli inde gerçekle ecek 
orld ities ongress stanbul’a 

katılırken  kamu kurumları  Ar
e merkezleri  ilçe belediyeleri  

teknokentler  akademisyenler  sivil 
toplum kurulu ları  özel sektör 
ve yeni giri imciler de akıllı e ir 
dönü ümünde söz sa ibi olarak 
fuarda yerini alıyor.

BB’nin uluslararası fuar 
organizatörü UBM ile birlikte 
düzenledi i orld ities ongress 
stanbul’18 giri imcilik ve ekonomik 

geli im  
yenilikçilik 
ve teknoloji  
büyük veri ve 
kent yönetimi  
enerji  ula ım 
ve akıllı toplum 
gibi konuları 
akıllı e irler 
çerçevesinde 
incelemeyi 

ede iyor. 
ektörün kir 

liderlerini üç 
gün boyunca bir 
araya getiren 2  
ayrı atölye çalı ması ve panelin yanı 
sıra  fuar kapsamında i  ve net ork 
toplantıları da gerçekle tirilecek. 

ünyadaki akıllı e irlerin davet 
edilece i ve stantlarında akıllı e ir 
çözümlerini payla aca ı etkinlik 
uluslararası i  birli inin ve bilgi 
payla ımının da önemini gösterecek.

İ ANBUL 
AKILLI E İR 

ÖNÜ ÜMÜNE 
ÖNCÜLÜK 
E İ R 

İ ta  B y i  
B iy  Ba a ı 
M t y a
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İSTANBUL’DAKİ AKILLI 
ŞEHİR DÖNÜŞÜMÜ 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Türkiye’deki akıllı e ir 
dönü ümüne stanbul’un öncülük 
edece ini kaydeden stanbul 
Büyük e ir Belediye Ba kanı 
Mevlüt Uysal  Ula ım  enerji  
kamu izmetleri ve sa lık gibi 
e ir sakinlerinin en çok i tiyaç 

duydu u alanlarda güçlü bir 
teknolojik altyapının kullanılıyor 
olması  stanbul’u ideal bir akıllı 
e ir adayı line getiriyor. Burada 

gerçekle ecek bir akıllı e ir 
dönü ümü em kolay ve verimli 
olacak em de tüm Türkiye’ye örnek 
olacaktır  dedi. 

üresel ölçekte Türkiye’ye örnek 
te kil eden pek çok akıllı e ir 
projesi bulundu una dikkat çeken 
Mevlüt uysal  Mobil teknolojilerden 
sensör teknolojilerine  ber 
internet altyapısından akıllı enerji 
a larına  akıllı ula ımdan büyük 
veri ve veri analiti ine  e ir 

güvenli inden sa lık  temizlik ve 
çevre düzenlemesine kadar emen 

er alanda akıllı teknolojilere 
gereksinim duyuluyor ve biz 
stanbul Büyük e ir Belediyesi 

olarak inovatif projelerle bu 
gereksinimlere çözüm sunuyoruz. 
Akıllı e ir dönü ümü Türkiye 
için kritik ve olmazsa olmaz 
geçi lerin ba ında geliyor. Türkiye 
gibi 202  20  ve 20 1’e kadar 
uzun vadeli ede eri olan güçlü 
ülkelerin  yönetim süreçlerinde bilgi 
teknolojilerini devreye almaması 
dü ünülemez. Bu nedenle akıllı e ir 
dönü ümüne yönelik yaptı ımız 
çalı malar ba ta Ba bakanlık 
olmak üzere kamu kurumları  ilgili 
bakanlıklar ve T ’lar tarafından da 
desteklenmektedir  dedi.

NÜFUS YOĞUNLUĞUNA 
ÇÖZÜM AKILLI ŞEHİRLER

Akıllı e irler  ba ta binalar 
ve ula ım olmak üzere sa lık  
güvenlik  enerji ve çevre gibi 

unsurların birbirinden ba ımsız 
süreçler olarak de il  bir bütünün 
birbirini etkileyen bile enleri olarak 
yönetilmesini sa lıyor. Böylece 
özellikle stanbul gibi nüfusun 
yo un  e irle me i tiyacının 
yüksek oldu u yerlerde etkin  
effaf ve sürdürülebilir bir yönetim 

gerçekle tirmek mümkün oluyor. 
Bütünsel bir bakı  açısıyla e rin 
da a ya anabilir  sürdürülebilir ve 
verimli olması için bilgi ileti im 
teknolojilerinin ortaya çıkardı ı 
çözümler kullanıma alınıyor. nsana 
ve çevreye fayda sa lama ede yle 
kurulan akıllı e irler  nesnelerin 
interneti  büyük veri ve mobilite 
gibi di er teknolojik trendlerden 
güç alıyor.

İSTANBUL’DA ZEMİN 
OLUŞTURAN YATIRIMLAR

stanbul’da bugüne kadar e ir 
yönetimi için gerçekle tirilen bilgi 
teknolojileri yatırımları  akıllı 
e ir dönü ümü için ideal bir 

zemin olu turuyor. Şe rin öncelikli 
i tiyaçlarından biri olan ula ım 
alanında yapılan Toplu Ula ım 
Bilgi istemi TUB  taksi ve BB 

ol österen gibi büyük ölçekli 
yatırımlar ile akıllı e ircili in 
temelleri atılıyor. BB eri Merkezi 

ata enter  Projesi  BB ent 
önetimi ve Afet itim Merkezi 

gibi yatırımlar e ir yönetimini 
verimli  merkezi ve atadan 
arınmı  süreçlerle destekliyor. 

atı Atık akma ve nerji retim 
Tesisi yatırımı ise alternatif 
enerji kaynaklarına odaklanarak  
Türkiye’nin en çok enerji 
tüketen ‘i  merkezi’ stanbul’un 
enerji i tiyaçlarına yenilikçi ve 
sürdürülebilir yanıtlar veriyor.

AKILLI ŞEHİRLER, BAŞTA BİNALAR 
VE ULAŞIM OLMAK ÜZERE SAĞLIK, 
GÜVENLİK, ENERJİ VE ÇEVRE 
GİBİ UNSURLARIN BİRBİRİNDEN 
BAĞIMSIZ SÜREÇLER OLARAK 
DEĞİL, BİR BÜTÜNÜN BİRBİRİNİ 
ETKİLEYEN BİLEŞENLERİ OLARAK 
YÖNETİLMESİNİ SAĞLIYOR
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Bölge Raporu K Ü Ç Ü K Ç E K M E C E

KÜÇÜKÇEKMECE’DE MARKALI 
K NU  R ELERİ AR I R

TSKB Gayrimenkul 
D  A. . 

K a  Ka t  V  İ  
t  Y t  

Ya ı ı ı a  
E ta  Ka ı  
K  

 
.

ündemde olan projelerin de etkisiyle  genellikle orta sınıfa itap eden 
üçükçekmece bölgesinde  son yıllarda konut talebinin arttı ı görülmektedir.

K
üçükçekmece ilçesi, 
Avcılar  Ba ak e ir  

senler  Ba cılar  
Ba çelievler ve 
Bakırköy ilçeleri ile 

çevrili olup Avrupa akası’ndaki 
yo un yerle im alanlarından bir 
tanesidir. Merkeze olan yakınlı ı 
ve düzenli yapıla ma alanlarına 
sa ip olması bölgeye avantaj 
sa lamaktadır. T M Otoyolu   
Basın kspres  uzey Marmara 
Otoyolu gibi ana ula ım yollarına 

ve avuz ultan elim öprüsü’nün 
ba lantı yollarına yakın konumda 
olması sebebiyle önemli konum 
avantajına sa iptir. onum 
avantajının yanında Atatürk 

avalimanı’na olan yakınlı ı da 
bölgenin terci  edilirli ini pozitif 
yönde etkilemektedir.

Bölgenin konum avantajının  
ula ım alanında yapılan yatırımlarla 
birlikte önemini artıraca ı 
dü ünülmektedir. Bölgenin  
yakınında bulunan ma allelerinde 
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B  Ma a  E a  K t YO ta a ı a  K  ayata y .

metrobüs kullanımı iyi bir alternatif 
iken iç kısımlarda bulunan 
ma allelerine otobüs ve minibüslerle 
ula ım sa lanmaktadır. 2018 yılı 
sonunda faaliyete geçirilmesi 
beklenen ebze alkalı banliyö 

attı ile 201  yılında faaliyete 
geçirilmesi beklenen Ataköy  
Basın kspres  kitelli metro 

attı  önemli ula ım akslarını 
olu turacaktır. ebze alkalı 
banliyö attı ile alkalı ebze 
arasındaki ula ımın yakla ık 
2 saate kadar  Ataköy  Basın 

kspres  kitelli metro attı 
ile de Ataköy ile kitelli sanayi 
bölgesi arasındaki ula ımın 
yakla ık 20 dakikaya indirilmesi 
planlanmaktadır. Bu ula ım 
projelerinin  bölge tra ini 
de önemli ölçüde etkileyece i 
dü ünülmektedir.

Ula ım projelerinin yanında  
stanbul ile birlikte tüm Türkiye’yi 

etkileyecek olan bir proje olan 
anal stanbul Projesi güzerga ı 

ilçe sınırlarından geçmektedir. 
Avcılar  üçükçekmece  
Ba ak e ir ve Arnavutköy’den 
geçecek olan yakla ık  
kilometre uzunlu undaki proje  

üçükçekmece ölünden ba layarak 
aradeniz kıyısında son bulacak. 

Proje çalı malarının ilerlemesi 
ile birlikte konut taleplerine 
olan etkinin devam edebilece i 
dü ünülmektedir.

Gündemde olan projelerin de 
etkisiyle  genellikle orta sınıfa itap 
eden bölgede  son yıllarda konut 
talebinin de arttı ı görülmektedir. 

zellikle ilçenin Atakent gibi belirli 
bölgelerinde  yüksek e itimlilerin 
ve beyaz yakalıların yo unla tı ı 
görülmektedir. Artan talebe kar ılık  
ilçede yüksek katlı  blok nizam  
site tarzı yapıla manın yanında 
ya am alanları ve da a fazla sosyal 
imkanlar sunan konut projeleri ve 
karma projelerin ön plana çıkmakta 
oldu unu görüyoruz. Ayrıca  
ilçenin merkez ve iç kesimlerine 
do ru ilerledikçe  biti ik nizam 
apartman tipi yapıla malar da göze 
çarpmaktadır.

efaköy Ma allesi’ni alkalı’ya 

ba layan alkalı addesi ve 
çevresinde yer alan atıl durumdaki 
fabrikaların yeri ise markalı 
ve nitelikli konut projeleri ile 
de erlendirilmeye ba lanmı  
olup bu bölgede de markalı konut 
alternati  do mu tur. 

Ula ım projeleri  anal stanbul 
Projesi gibi projelerle artan konut 

talebinin bölgedeki gayrimenkul 
de erlerine olan etkisini bölgesel 
bazda inceledi imizde tablodaki 
de i imlerin gerçekle ti ini 
görüyoruz. n aat kalitesi  konsept  
büyüklük ve ve kullanım alanı 
büyüklü üne göre de erlerin 
da a da yukarıya çıkabildi i 
görülmektedir.

B   Yı  015 Yı ı D i TL  01  Yı ı D i TL )
Atakent 2.800 - 3.600 4.000 - 5.000

Cennet 1.500 - 2.300 2.800 - 3.600

umhuriyet 1.500 - 2. 00 2.600 - . 00

Fevzi akmak 1. 00 - 2. 00 2.200 - .200

Kanarya 1.000 -1.800 2.000 - 2.800

Fatih 1.000 -2.000 2.600 - .600

İnönü 1.200 - 2.000 2.200 - .200

Halkalı 1.600 - 2.500 .000 - .000

*Değerler belirlenirken standart tarzda konut projeleri dikkate alınmıştır.

KON TLAR İÇİN YILLARA ÖRE DE ER DE İ İMLERİ
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Bölge E R Z U R U M

       irvede i şe ir Erzurum
o u Anadolu’nun en büyük kenti olan rzurum’un tari i M  00 yıllarına dayanıyor.
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Bölge E R Z U R U M

rzurum’u da 
içine alan bölge 
tari  boyunca 
Urartular  

immerler  
skitler  Medler  

Persler  Parftlar  
omalılar  
asaniler  

Araplar  
elçuklular  

Bizanslılar  
asaniler  Mo ollar  l anlılar 

ve faviler gibi çok çe itli kavim 
ve millet tarafından idare 
edilmi tir.1 1  yılında e ir ve 
çevresini fet eden Osmanlılar  
Türkiye um uriyeti’nin kuruldu u 
1 2  yılına kadar bu topraklarda 

üküm sürdü. rzurum’un bilinen 
ilk adı o u oma Bizans  
mparatoru .T eodosios’ a 08

0  izafe edilen T eodosiopolis’ 
ti. imdiki rzurum’ un yerinde 
kurulmu tu. . asır sonuna do ru 

oma imparatorlu u sınırları içine 
alınmı  ve 1  tari inde T eodosios’ 
un emriyle Şark Orduları 

umandanı Anatolius tarafından 
kurulmu tur. Urfalı Mateos’ a 
göre bu e ir arin mıntıkasında 

ırat’ın kayna ına yakın bir yerde 
bulunuyordu. Belazur . bölgeye 

akim olan rmenyakos’ un 
ölümü üzerine yerine geçen ali 
adlı e i tarafından kuruldu u için 
Araplar buraya alikala ali’ 
nin i sanı  adını vermi lerdir. 
Belazuri al kala’ yı dördüncü 

rmeniyye e irleri arasında sayar 
ve rmeniyye e irlerinden biri 
olarak kabul eder. . asır slam 
co rafyacıları alikala e ri 

akkında bize malumat vererek  
do uda ev e yasının en önemlisi 
sayılan ali yani alının burada 
yapıldı ını ve adını bu e irden 
almı  oldu unu kaydetmektedirler. 
Bugünkü rzurum adı ise  rzen’ in 

elçuklular tarafından fet edilmesi 
üzerine a alisinin T eodosiopolis’ 
e alikala arin  göç etmelerine 
müteakip bu e re rzen ve Türk 

kimiyetinin ilk saf alarında bu 
adın sonuna  Meyyafarikin ilvan  
ile iirt arasındaki rzen’ den 

ayırmak ve Anadolu’ya ait oldu unu 
belirtmek üzere um kelimesi 
ilave edilerek  rzen al um 
denilmesinden kaynaklanmı tır. 

elçuklular tarafından rzurum’da 
basılmı  paraların üzerinde 
e rin adı Arzan al um eklinde 

yazılmı tır.
rzurum ve çevresi özellikle son 

alkolitik ve ski Tunç ça ından 
itibaren yo un iskana ve siyasi 
olaylara tanık olmu tur. Bunun 
sebebi en eski ça lardan beri önemli 
ticari ve askeri yolların kav ak 
noktasında yer alma ı  zengin 
akarsu bünyesinde bulundurması 
ve do al savunma zeminine sa ip 
olmasıdır. evredeki sert iklim 
artlarına ra men da  ve akarsu 

boylarındaki verimli ovalar tarıma 
ve bil assa ayvancılı a uygun bir 
ortam olu turmu tur. araz  Pulur 
ve üzelova kazılarının tanıklı ında  
yakla ık altı bin yıldan beri 
çevredeki ya ama biçiminin devam 
etti i bilinmektedir. Bölgede M. . 

. binden itibaren çok kuvvetli bir 
kültür birli inin oldu u da ortaya 
çıkmı tır.

KURTULUŞ DÖNEMİ
stanbul ükümeti  tilaf 

evletleri’nin baskıları sonucu  
Anadolu’da asayi i sa lamak 
amacıyla ordu müfetti likleri 
te kil etti. Bu tasarı gere ince 

o u Anadolu’ da ki . Ordu 
Müfetti li ine Mustafa emal Pa a 
tayin edildi. 

Mustafa emal Pa a  Temmuz 
1 1 ’da rzurum’a geldi  ilk 
kar ılama merasimi rzurum’un 
batısında on yedi kilometre 
uzaklıktaki lıca’ da yapıldı. Mustafa 

emal Pa a rzurum’a geli inin 
ertesi günü  Temmuz’da rzurum 
Müdafaa i ukuk emiyeti’ni 
ziyaret etti.

Mustafa emal Pa a   Temmuz 
1 1 ’da yakın arkada ları ile bir 
toplantı yaptı. Toplantıya arabekir 
Pa a  auf Bey  ski ali Münir  

üreyya  Ordu Müfetti li i urmay 
Ba kanı azım  urmay Binba ı 

üsrev  Binba ı e k  M.Mü t 
Beyler katılmı lardı. Toplantıda 

bulunanlar  Mustafa emal Pa a’ ya 
sonuna kadar yardım edeceklerine  
onu lider olarak kabul ettiklerine 
dair söz verdiler. 1. ünya ava ında 

rzurum  istilacı arlık us 
Ordusunun ilk ede  üzerindeydi. 
Osmanlı Ordularının ezimeti 
üzerine  önlerinde ciddi bir engel 
görmeyen us Ordusu  eneral 

udeniç’in komutasında rzurum’a 
do ru ilerledi. rzurum 1  Şubat 
1 1 ’da uslar tarafından i gal 
edildi. 1 1  yılında usya’da arlık 
rejimi yıkılmı  Bol evikler ülkede 
duruma el koymu lardır. usya’da 
bu yönetim de i ikli i üzerine 

uslar  i gal ettikleri o u Anadolu 
Bölgesi’ni bo altarak ülkelerine 
dönmeye ba lamı lardır. 12 Mart 1 18 
günü Türkün kalbi olan rzurum’un 
esaretten ürriyete  ölümden ayata 
kavu tu u bir gündür. 12 Mart 1 18 
de Türk ükümeti  do udaki güzel 
toprakları  dü mana gö üs geren 

rzurum’u karanlık bir günden 
kurtardı ının yıl dönümüdür.

ERZURUM KONGRESİ
rzurum ongresi  . ünya ava ı 

sonrasında acımasız maddeleri ile 
tanınan Mondros Mütarekesi’nin 0 

kim 1 18  uygulanmaya ba landı ı 
tari lere rastlamaktadır. Osmanlı 
mparatorlu u’nun imzalamak 

zorunda kaldı ı mütarekenin 2 . 
Maddesi  ‘ il yat ı itte’de karı ıklık 
çıktı ı takdirde  bu vil yetlerin 

er angi bir kısmının i gal akkını 
til f evletleri mu afaza ederler’ 
eklinde düzenlenmi ti. öz 

konusu vil yetler  rzurum  an  
Bitlis  lazı  iyarbakır ve ivas 
vil yetleridir. a a sonra rzurum  
Milli Mücadele’nin temellerinin 
atıldı ı önemli merkezlerden biri 

aline gelmi tir. Bu süreç içerisinde 
toplanan rzurum ongresi  sava lar  
antla malar ve mücadelelerle uzayıp 
gelen tari  zincirinin önemli bir 

alkasını olu turmu tur. ongre  
rzurum Müdafaa i ukuk ı Milliye 

ile Trabzon Müdafaa i ukuk ı Milliye 
emiyetlerinin ortak giri imleriyle 

2  Temmuz   A ustos 1 1  tari leri 
arasında utuk’ta belirtildi i gibi 
çalı malarını 1  günde tamamlamı tır. 
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Mustafa emal ve auf Beyler’in 
ongreye rzurum merkez  

delegeleri olarak katılabilmeleri 
için mekli Binba ı azım 

urdalan ve Müdafaa i ukuk 
emiyeti’nin kurucularından evat 
ursuno lu  delegelik aklarından 

vazgeçmi lerdir.
ongrenin ilk günü yapılan 

oylama ile Mustafa emal Pa a  
kongre ba kanı seçilmi tir. Mustafa 

emal yaptı ı açılı  konu masında  
Osmanlı evleti’nin içinde 
bulundu u durumu  dünyanın çe itli 
yerlerinde milli ba ımsızlık u runa 
yapılan mücadeleleri anlatarak 
ba ımsız  milli bir iradenin 
Anadolu’dan çıkaca ını ve bunun 
millete dayanması gerekti ini 
belirtmi tir. o un çalı malardan 

sonra  A ustos’a kadar süren 
kongre  aynı gün eyet i Temsiliye 
seçimlerini yapmı   ki ilik eyetin 
ba ına Mustafa emal getirilmi tir. 
Böylece milli mücadelenin ilk siyasi 
kurulu u da olu turulmu tur. 

rzurum ongresi’nin amacı  
sadece do u bölgesinin bütünlü ü 
de il  0 kim 1 18’deki sınırıyla 
‘vatanın bütünlü ü’dür. Ba ımsızlık 
ise  yine bütün Türk milletinindi. 
Bu gayenin ilk adımı rzurum 

ongresi’nde atıldı. ongrenin 
kabul etti i kararları  belirledi i 

ede  eri  çizdi i stratejiyi iyi 
ta lil etmek gerekir. ongrenin 
benimsedi i ede  er  Türk Milli 
mücadelesinin de gerçekle tirmeye 
çalı tı ı milli ede  erdir. Milli 
Mücadele areketinin siyasal 

temeli olan ukuk ı milliye 
ilk olarak bu kongrede dile 
getirilmi tir. ongrenin kabul 
etti i kararlar ise milli ba ımsızlık 
sava ımızın programı olarak 
ele alınmı  belirledi i ede  er 
gerçekle tirilmi tir. 28 Ocak 
1 20’de on Osmanlı Mebusan 
Meclisi’nde Mis k ı Milli adıyla 
kabul edilip  1  Şubat 1 20’de bütün 
dünyaya il n edilen programın 
esasları rzurum’da  bu kongrede 
belirlenmi tir. ongre  temsil 
etti i  kir ve prensiplerle  sa ladı ı 
yetkiler bakımından Milli Mücadele 

areketinin tari i bir areket ve 
çıkı  noktasıdır. Mustafa emal 
Atatürk’ün ifadesiyle  Tari  
üp esiz bu kongreyi ender ve büyük 

bir eser sayarak ba rına basacaktır.

KISA KISA 
ERZURUM
Türkiye’nin en şiddetli 
iklimi bu bölgede 
hüküm sürer. Baharları 
yağışlı  yazları sıcak ve 
kurak  kışları soğuk ve 
karlıdır. Arazinin yüzde 
20’si tarıma elverişlidir. 
Erzurum tarımında 
hayvancılık tarla 
ürünlerinden önce gelir. 
İklim çok sert olduğu için 
yetişen ürünler sayılıdır. 
Buğday  arpa  çavdar  fiğ 
hayvan yemi  mercimek  

pancar  ayçiçeği  korunga 
yetişir. Hayvancılık 
Erzurum ekonomisinin bel 
kemiğidir. 
Erzurum’un eolo ik 
yapısından dolayı 
bölgede birçok 
kaplıca mevcuttur. 
Bu kaplıcalardan en 
önemlileri Ilıca 15 km  
Hasankale 8 km  
ve Soğuk çermik 60 
km  kaplıcalarıdır. Bu 
kaplıcalar romatizma  
siyatik ve çeşitli kadın 
hastalıkları tedavisi için 
tavsiye edilmektedir. 
Nüfusu 62 bin 
civarındadır.

1  Ma t 1 1  T  t  a   t a a ı  a a   E  a a ı    ta ı ı ı  yı  .
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a a ı a  a
o unun bütün do al güzelliklerine kucak açan rzurum  

misa rlerinin keyi i vakit geçirebilmesi için birçok imkan 
sunuyor.

İSPİR RAFTIN
Erzurum’da rafting 
yapabileceğiniz en uygun yer 
Erzurum’un İspir ilçesidir. İlçeden 
geçen oruh Nehri’nde yapılan 
raftingler oldukça heyecanlı 
geçmektedir. oruh Nehri  
Erzurum’a turizm açısından 
önemli bir katkıda bulunur.

RLIN  ARENA
urling  2   metrelik bir buz 

pistinde  takım halinde yapılan 
bir olimpiyat oyunudur. urling 
Arena  Dünya Üniversiteler 
Kış Oyunları için 2010 yılında 
inşa edilmiştir. 5 curling 
yarışma alanına ve bin kişilik 
oturma kapasitesine sahiptir. 
Bu spor alanında hakem  üri  
başhakem  teknik delege için 
birer oda  sporcular için  salon 
bulunmaktadır.

PALANDÖKEN KAYAK 
MERKEZİ
Erzurum denince ilk akla gelen 
şüphesiz kış turizmidir. Kış turizmi 
açısından hem şehrin hem de 
ülkemizin en önemli noktalarından 
olan Palandöken Kayak Merkezi 
şehrin simgelerinden. .125 metre 
yüksekliğe sahip Palandöken 
Dağı’nın eteklerinde bulunan bu 
kayak merkezini her yıl binlerce 
yerli ve yabancı turist ziyaret 
ediyor. Erzurum’a kış mevsiminde 
gidiliyorsa hiç şüphesi kış sporları 
yapmak için en doğru adres 
Palandöken olacaktır.

TEBRİZKAPI ÇAR ISI
Anadolu’nun nadide 
şehirlerinden olan 
Erzurum’un Selçuklular 
döneminde dünyaya açılan 
kapısı  Tebriz Kapı. İran’la 
ilişkilerin kurulmasında ve 
İpekyolu aracılığıyla ticaretin 
artırılmasında önemli rol 
oynayan bu çarşı  iki devlet 
ve bir beyliğe şahitlik 
yapmış. Tarihe ışık tutmak 
ve o günleri yaşatmak için 
hizmetlerine devam ediyor. 
Ana mimarisinin bozulmayıp  
küçük değişikliklerle güncel 
görüntüsüne kavuşan 
Tebriz kapı  seramik  bakır 
işlemeleri  halı  kilim ve çeyiz 
gibi el işi ürünlerin tanıtımını 
sağlayıp kafeteryalarıyla 
ziyaretçilerini ağırlıyor.

ILI A TERMAL TESİSLERİ
Erzurum  termal su kaynakları 
bakımından oldukça zengindir. Bu 
konuda nam salanlar ise batıda 
ılıca  doğudaki ise Hasankale 
kaplıcasıdır. 
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ERZURUM UN ARİ İ A ILARI

TORT M ELALESİ
Erzurum’un doğal güzelliklerinden 
birisi olan bu şelaleyi görmek de 
Erzurum’a yolu düşen herkese 
tavsiyemizdir. Erzurum’un 
yanı sıra Türkiye’nin de önemli 
şelalelerinden olan Torum elalesi  
doğanın tam ortasında  Tortum 

ayı üzerindedir. Yüksekliği 50 
metre olan şelalenin genişliği ise 
20 metredir.

R STEMPA A BEDESTENİ 
TA HAN 
Erzurum’un tarihine eşlik eden 
bu mimari eser  halk tarafından 
Taşhan olarak da adlandırılır. 
Bedesten 1561 yılında Kanuni 
Sultan Süleyman’ın sadrazamı 
ve aynı zamanda damadı 
olan Rüstem Paşa tarafından 
inşa ettirilmiştir. Günümüzde 
dükkanların sıralandığı bir çarşı 
olan bedestende genellikle oltu 
taşı imalatı yapan kuyumcular 
bulunur. İki katlı olan Rüstempaşa 
Bedesteni hem halkın hem 
de turistlerin gün içerisinde 
ziyaretleriyle kalabalıklaşır ve 
Erzurum gezi listelerinde ön 
sıralarda yer alır.

ERZ R M EVLERİ
Erzurum evlerinin mimarisi  iklime bağlı  geleneksel yapı 
tiplerinden oluşur. Erzurum evlerinin büyük çoğunluğu savaşlar  
yangınlar ve yeni inşaatlar nedeniyle yok olmuştur. Günümüzde 
tarihi erzurum evleri restore edilerek turizme kazandırıldı. 
Geleneksel Erzurum evlerinin daha çok İç Kale’nin kuzey  ve  
doğusundaki mahallelerde yaygın şekilde inşa edildiği ve çoğunun 
yaşının 100-1 0 yıl dolaylarında  bulunduğu dikkate alınırsa  
bunların çoğunlukla 1859 depreminden sonraki yıllarda yaptırılmış 
oldukları anlaşılmaktadır. 

ERZ R M KALESİ
Bizanslılar tarafından yapıldığı tahmin edilen Erzurum Kalesi  
şehrin gezilecek yerlerinin başında gelmektedir. Erzurum’un tarihi 
zenginlikleri arasında kendini gösteren kale  bulunduğu tepede 
hem iç hem de dış kaleden meydana gelir. Günümüze kadar dış 
kale surlarının çoğu yıkılmış olup  dört yöndeki kapılarının sadece 
isimleri kalmıştır. Tebriz Kapısı  Erzincan Kapısı  Gürcü Kapısı ve 
İstanbul Kapı
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AZİZİYE TABYASI
Erzurum’un 10 km kuzeydoğusunda Top Dağı’nda 
bulunan Aziziye Anıtı  Aziziye Tabyası’nın önünde 
1952 yılında . Ordu Komutanı Orgeneral Nurettin 
Baransel tarafından yaptırılmıştır. Bu anıt 18 -18 8 
Osmanlı Rus Savaşı’nın anısına dikilmiştir. Anıt 
kesme taştan yapılmış  üzerindeki bronz plakada  
Bu gelinlik genç kızlar  ihtiyar erkekler ve nineler  

kendi namusları ve Türk milletinin şan-ü şerefi 
için can verdiler  dövüştüler ve öldüler. imdi Türk 
milletinin kalbinde yaşıyorlar. 18 -1952  yazılıdır. 

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE
Erzurum’un sembolü olan ifte Minareli Medrese’nin 
kitabesi olmadığından yapılış tarihi tam bilinmese de 
1 . yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat’ın kızı Hundi 
Hatun veya İlhanlı hanedanlarından Padişah Hatun 
tarafından yaptırılmış olabileceği düşüncesi ile adına 
Hatuniye Medresesi de denilmektedir.

Ç K MBETLER
Anadolu Selçuklu mezar yapılarının en özel 
örneklerindendir. Erzurum’un tarihi yapıları 
arasındaki Üç Kümbetler  ifte Minareli Medrese’nin 
güneyinde bulunur. Kümbetlerin en büyüğünün 
Emir Saltuk’a ait olduğu ve XII. yüzyıl veya XIV. 
yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Diğer kümbetlerin kim tarafından ve ne zaman 
yaptırıldıklarına dair bilgi olmamakla birlikte  
1 . yüzyılda yapıldıkları tahmin edilmektedir. Üç 
Kümbetler  şehrin önemli tarihi yapılarından biri 
olup  yerli ve yabancı turistler tarafından sürekli 
olarak ziyaret edilmektedir.

BAKIR I AMİİ
Erzurum Bakırcı Mahallesi’nde bulunan Bakırcı 

amisini Bakırcı Hacı Mustafa’nın ölümünden 
sonra vasiyeti üzerine 1 20-1 21 yıllarında Mustafa 
Ağa yaptırmıştır. ami 1902 yılında Osman Efendi 
tarafından onarılmıştır. Geleneksel Erzurum 
camilerinde uygulanan plan tipinde olan bu yapı 
kesme taştan yapılmıştır. Kare planlı ve kubbeli 
caminin önünde dört taş sütunun taşıdığı üç kubbeli 
bir son cemaat yeri vardır. Giriş kapısı üzerinde 1 20 
tarihli kitabesi bulunmaktadır. Bu minare üzerinde 
günümüzde de Erzurum’un işgalinden kalma kurşun 
izlerine rastlanmaktadır.

L  AMİİ
Erzurum Ulu amii  şehrin en büyük ibadet mekanı 
özelliğini taşımaktadır. Günümüzde ibadete açık 
olan Erzurum Ulu amii  Atabey amii olarak da 
adlandırılmakta. ami  11 9 yılında Saltuklu Melik 
Nasirüddün Muhammed Bey’in döneminde inşa 
edilmiştir. İsmini ise Irak Selçukluları Sultanı Atabeg 
Kızıl Arslan’dan almıştır. Selçuklu mimarisinin en 
güzel örneklerinden biridir ve 6000 kişilik bir 
cemaat kapasitesine sahiptir.
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ÇOBANDEDE KÖPR S
Erzurum’un tarihi yapılarından biri olan obandede Köprüsü  
129 -1298 yılları arasında Veziri Salduzlu Emir oban Noyin 
tarafından inşa edilmiş. Selçuklu ve İlhanlı üslubunun 
yansıtıldığı köprü Aras Nehri üzerinde bulunmaktadır. Gündüz 
saatlerinde sıradan bir köprü gibi görünse de sabah güneşin 
ilk ışıklarıyla gizemli bir görüntüye sahip olur. obandede 
Köprüsü  kırmızı  siyah ve gri kesme taştan yapılmış olup  
dönem dönem onarımlardan geçmiştir. Köprü günümüzde 
kullanılmamaktadır.  kemer gözlü olarak inşa edilmiş olsa 
da  bugün sadece 6 gözü bulunmaktadır. Erzurum-Horasan 
yolu üzerinden 58 kilometre sonra karşınıza çıkacak olan 

obandede Köprüsü  şehrin tarihi gezi alanlarından biridir. 

Türkiye’nin yemek kültüründe  iç üp esiz rzurum mutfa ı yöresel lezzetleriyle ayrı bir 
yerde bulunuyor.

 s  

A t  a ı: Ayran 
aşına benzeyen  aş 
otundan hazırlanan bir 
çorbadır. Kıymalı olarak 
da hazırlanabilir. Soğuk 
Erzurum akşamlarında 
Erzurum ketesiyle birlikte 
yenir. Öncelikle kıyma tuz 
ve karabiberle çorbalık 
köfteler hazırlanır. Onlar biraz dolapta bekletilir  
daha sonra çorba yapılacak tencereye sıcak su ve 
haşlanmış buğday konur ve kaynarken başka bir 
kapta yoğurt  1 adet yumurta  un biraz soğuk su 
iyice çırpılır ve buğdayların üzerine karıştırarak 
yavaşça dökülür. orba kıvamını alırken herhangi 
bir kapta tere yağ ve soğan kavrulur sonuna 
doğru köfteler de aynı yağda biraz kızartılıp 
çorbaya dökülür. Üzerine bolca aş otuyla süslenir 
ve çorbanın tuzu en son katılır. yoğurdun 
kesilmemesi için

Ka a Ç a a ı: Tereyağında 
şeritler halinde kesilen kuru 
soğan pembeleştirilir  üzerine 
küçük parçalara ayrılmış 
kavurmalar dökülür ve çevrilir 
en sonunda birkaç adet yumurta 

kırılır ve omlet servis edilir.
L  D a ı: Pilavlık bulgur 
sıcak su ile demlenerek bulgur 
pilavı kıvamını alır. İçerisine 
lor peyniri ve kaymak konur. 
Haşlanmış evelik ekşimsi 
yeşil yapraklı bitki  ya da pazı yapraklarına 
sarılan dolmalar tepsiye dizilir  üzerine yarım 

bardak kadar su dökülerek fırına verilir. Kızaran 
dolmaların üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış 
tere yağ gezdirilip servis edilir.

Ç  Pa a ı: algamın 
yeşil yapraklarına çeç 
denir  temizlenen çeçler 
kavrulmuş soğan kıyma  
ve salça içerisine konan 
pirinç yahut bulgurla 
pişirilerek servis edilir. 

Sulu bir yemek olan çeç pancarına sarımsaklı 
yoğurt da eklenebilir.

a  K a ı: 
Erzurum deyince 
akla gelen ilk 
lezzetlerden biri 
olan cağ kebabı 
oğlak veya kuzu 
etinden yapılan 
bir çeşit kebaptır. 
Geleneksel olarak 
Erzurum’un Oltu 
ilçesinde yapılan cağ kebabı  önceden terbiye 
edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi 
üzerinde pişirilmesiyle hazırlanır.

Ka ayı  D a ı: 
Kadayıfın içerisine 
dövülmüş ceviz içi 
konularak dolma gibi 
sarılır. Sonra yumurtaya 
batırılarak yağda kızartılır. 
Kızartılan kadayıf dolması 

önceden hazırlanmış şerbete atılır daha sonra 
şerbetten çıkarılarak yenir.
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U B A  E  M A R  E K İ N L İ K L E R İ

EMLAK 
KONUT

MOTOBİKE İSTANB L
Bu yıl 10. kez düzenlenecek Motobike 
Istanbul  22-25 ubat’ta İstanbul Fuar 
Merkezi’nde motosiklet ve bisiklet 
tutkunlarıyla en yeniyi buluşturuyor. Messe 
Frankfurt Istanbul tarafından organize 
edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün 
bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike 
Istanbul  10. buluşmasına hazırlanıyor. 
Dünyanın önde gelen motosiklet ve bisiklet 
markalarının yer alacağı fuarda en yeni 
modelleri görme şansını yakalayın ve 
sezonunun açılışına tanıklık edin.

 at- 5 at 01 İ ta

F İSTANB L 
BA IMSIZ FİLMLER 
FESTİVALİ
f İstanbul Bağımsız 
Filmler Festivali bu yıl 1 . 
yılını kutluyor. Bağımsız 
filmler  atölyeler ve f 
music etkinlikleri 15-25 

ubat tarihleri arasında 
İstanbul’da ziyaretçileriyle 
buluşacak.
15 at-  Ma t 01
İ ta -A a a-İ i

PEPEE İLE SEVMEK ZAMANI
ocukların sevgilisi Pepee  çocuklarla 

buluşmaya devam ediyor. Pepee yepyeni 
müzikli sahne gösterisi Sevmek Zamanı 
ile miniklere eğlenceli saatler yaşatacak. 
Yepyeni Pepee şarkıları da Sevmek Zamanı 
gösterisinde Pepeecilerle buluşuyor.
01 Ma t 01 İ ta

ASTRONOMİ ATÖLYESİ
Üzerinde yaşadığımız gezegeni ve Güneş Sistemi’ndeki farklı özelliklere sahip 
diğer gezegenlerin özelliklerini bilmek ister misiniz  Başka gezegenlerde de yaşam 
olabilir mi  gibi soruların cevabını alabileceğiniz Güneş Sistemi’ne Yolculuk’ atölyesi 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde sizi bekliyor. Atölye 9-12 yaş arasındaki çocuklar için
1  at 01 İ ta



Tarih L K İ L İ E İ
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a ilde bir peri 

ari e uba !
 1 04 apon- us savaşı başladı. 
 1 17 us çarlığı çöktü. 
 1 1 Antep’e Gazi’ ünvanı verildi.
 1 34 Avusturya’da iç savaş başladı. 
 1 77 Malatya’da nönü niversitesi açıldı. 

Balat-Fener sahilinde 
bulunan Bulgar ilisesi 
nam ı di er emir ilise 
stanbul’da ya ayan 

erkesin gözüne çarpmı tır. em 
büyüleyici mimarisi em de 
konumuyla tanıdı ınız bir e ir 
simgesi oldu unu dü ünüyoruz. 
Bulgar ilisesi’nin bu sayfaya 
konuk olmasının sebebi uzun bir 
tadilat döneminden sonra yeniden 
stanbullularla bulu ması. emir 
ilise’nin tari ine öyle bir bakınca 

görkemli bir süreçten söz edebiliriz 
ra atlıkla. veti tefan ilisesi 
olarak da anılan ibadet ane ultan 
Abdülaziz döneminde do mu  
bir yapıdır. Ortodoks Bulgar 

emaati tarafından in a edilen 
yapının en ilginç tarafı yapım 
ekli iç ku kusuz. elin ilk önce 
e ir efsanesi olarak tanımlanan 

süreçten ba layalım anlatmaya  
Bulgar cemaati ultan Abdülaziz’e 
gider ve bu isteklerini iletir. 
Abdülaziz  ener Patrik anesi’nde 
ayrı bir kilise yapılmasını istemez. 

önülsüzce bu tekli erini kabul 

eder  yalnız bir artla  kilise 
in aatını  ayda tamamlamalarını 
gerekti ini belirtir. ultan in aatı 

 ayda tamamlayamayacaklarını 
öngörmektedir ve bu ekilde 
istedi inin olaca ını dü ünmektedir. 

akin Bulgarlar bu konuda ısrarcı 
olmu tur. iliseyi iyana’da döktürüp 
Tuna ne ri ve aradeniz üzerinden 
stanbul’a getirmeyi ba arılarlar. 
ilise  aliç kıyısında u anki oldu u 

yerde  ay gibi kısa bir zamanda 
in a edilmi  olur. Bir anlamda 
prefabrik ya da demonte bir bina 
olarak da tanımlayabiliriz burayı. 
Tabii bu anlatılan ikayeyle ilgili 
kesin bir kayıt ve yazılı ispat yoktur. 
Bu bazı çevreler için rivayet olarak 
da nitelendirilir. Tari i kaynaklar ise 
Bulgar cemaatinin umca yapılan 
ibadetler yerinde kendi dillerinde 
ibadet yapmak istedikleri için bu 
kiliseyi yaptırdı ını yazar. ener um 
Patrik anesi’ndeki ibadetler yerine 
kendi kiliselerini terci  ederler. Bunun 
için 18 ’da Bulgar cemaatinden 
milletvekili tefan ogoridis kilise için 
izin alır ve in a sürecine önayak olur. 

Şe rin simgelerinden birisi olan Bulgar ilisesi  Balat’ta  yıl süren restorasyon 
sonrasında um urba kanı ecep Tayyip rdo an’ın katılımıyla açıldı. akit ayırıp 
mutlaka ziyaret edin. 

E SİZ BİR MİMARİ
Yukarıdaki hik ye çoğumuza yakın 
gelse de Demir Kilise’nin gerçek 
inşa süreci çok farklı olmuştur. 
Bulgarlar kilise için bir yarışma 
açarlar  yarışmayı Ermeni mimar 
Hovsep Aznavur  kazanır. İhaleyi ise 
Avusturyalı bir şirket olan Rudolf 
Waagner irketi alır. İnşaat yaklaşık 2 
yıl içinde tamamlanır. 
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Önemli günler

Bizden Haberler

MAR IN IL IZLI ÜNLERİ
Mart ayında iki önemli gün var  ünya adınlar ünü ve Tıp Bayramı. Bu iki 
günün de ortaya çıkı  ikayeleri onları da a da anlamlı yapıyor...

BEYNİMİZİ HAREKETE EÇİRİYOR Z
Emlak Konut GYO bünyesinde  çalışanların 
sağlığı ve motivasyonu için yapılan seminerler hız 
kesmeden devam ediyor. Fit Beyin Egzersizleri 
ile Beynimizi Harekete Geçiriyoruz’ semineri  
Spor Eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı tarafından 
gerçekleştirildi. 

Bizden Haberler

günün de ortaya çıkı  ikayeleri onları da a da anlamlı yapıyor...

D NYA KADINLAR 
N

Dünya Kadınlar günü 
ya da Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü her 
yıl 8 Mart tarihinde 
kutlanan uluslararası 
bir gündür. 8 Mart günü 
insan hakları temelinde 
kadınların siyasi ve sosyal 
bilincinin geliştirilmesine  
ekonomik  siyasi ve 
sosyal başarıların 
kutlanmasına 
ayrılmaktadır. Türkiye’de 
ise 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü ilk kez 
1921 yılında Emekçi 
Kadınlar Günü’ olarak 
kutlanmaya başlandı.

TIP BAYRAMI
Tıp Bayramı  tıp alanında çalışan kişilerin hizmet 
sorunlarına yönelik tartışmalar yaptığı  bilime katkı 
yapan kişi veya kurumların ödüllendirildiği anma ve 
kutlama günüdür. Tıp Bayramı 1  Mart 182 ’de İkinci 
Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet’in 
önermesiyle kurulan ilk cerrahhane olan Tıphane-i 
Amire ve errahhane-i Amire’nin kurulmasıyla ortaya 
çıkmıştır. errahhanenin kurulmasıyla Türkiye modern 
tıp eğitimine başlamıştır ve okulun kuruluş günü olan 
1  Mart tarihi de Tıp Bayramı  olarak kabul edilmiştir. 
Tıp Bayramı’nın ilk kutlaması 1  Mart 1919’da işgal 
altındaki İstanbul’da yapılmıştır. Tıbbiye . sınıf tıp okulu 
öğrencileri  işgali protesto için toplanmış ve dönemin 
ünlü doktorları da destek vermiştir. Böylece ilk Tıp 
Bayramı  tıp sektöründe hizmet edenlerin yurt savunma 
hareketi olarak başlamıştır. Günümüzde 19 6’dan beri 
sadece 1  Mart günü değil  1  Mart’ı içine alan hafta 
boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası 
olarak kabul edilmektedir.

MİNİKLERİN KARNE HEYE ANI
Emlak Konut oyun alanında eğitim gören 
öğrenciler karnelerini aldı. Ailelerinin 
de katıldığı törenle karnelerini alan 
öğrencilerin yüzleri güldü.
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İS  AVRASYA 
İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı  REW 
İstanbul 2018 ile birlikte 15-1  ubat tarihlerinde 
Tüyap Beylikdüzü’nde . kez kapılarını açıyor. 
Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları için gerekli 
tüm yenilikler İSG Avrasya’da ziyaretçileriyle 
buluşacak.
Fuarda  çalışanların maruz kalabileceği olası iş 
kazalarına yönelik güvenlik önlemleri ile sağlıklı 
çalışma koşullarının oluşturulmasına dair en 
yeni ürün  ekipman  malzeme ve teknolo iler 
bir arada sergilenecek. Özellikle iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda yüksek sorumluluğa sahip 
sanayi kuruluşları ile Organize Sanayi Bölgelerini 
doğrudan ilgilendiren iş emniyeti  iş sağlığı  iş 
güvenliği ile eğitim  danışmanlık ve risk analizi ana 
başlıklarını kapsayan İSG Avrasya 2018  katılımcı ve 
ziyaretçilerini Tüyap Beylikdüzü’nde ağırlayacak. 
15-1  at İ ta

Haber K İ İ

Mobilyadan  kitaba  gıdadan tekstile kadar 
birçok sektöre can suyu katan fuarlar 2018’e 

ızlı bir giri  yaptı. Şubat ayında öne çıkan 
fuarları bu sayfadan takip edebilirsiniz.

ba  a ında 
ne ıkan arlar

ST DYE PO
StudyE po  25 ubat - 0  Mart 2018 tarihleri arasında yapacağımız 
Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı ile dünyanın en seçkin okullarını  en iyi 
lise  üniversite ve meslek okullarını Türk öğrencilerle buluşturuyor. İstanbul  
Ankara ve İzmir’de organize edilen fuarlar  yurtdışında eğitim almayı 
planlayan tüm öğrencileri bekliyor.

5 at-  Ma t 01 İ ta -A a a-İ i

KARADENİZ KİTAP F ARI
Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde 
hazırlanan Karadeniz . Kitap Fuarı  20-25 

ubat tarihleri arasında TÜYAP Samsun 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 
Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar 
sağlamayı hede eyen Samsun Kitap 
Fuarı’na yüzlerce yayınevi ve sivil toplum 
kuruluşu katılırken  fuar süresince panel  
söyleşi  atölye çalışması ve çocuk etkinlikleri 
de düzenlenecek.

0- 5 at 01 Sa
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Dekorasyon

Çocuk ve genç 
dalar da i dirim

ocukların sıkılmadan ders çalı malarını ve ra atça dinlenmelerini sa layaca ı 
kendi özel alanları  onların geli iminde de önemli rol oynuyor. 

E
vgör Mobilya  tüm 
çocuk ve genç 
odalarında yüzde 
2  indirim avantajı 
sunuyor. rencilerin 

sıkılmadan ders çalı malarını ve 
ra atça dinlenmelerini sa layacak 
birbirinden farklı tasarımlara 
sa ip çocuk ve genç odalarında 
indirim fırsatlarından yararlanmak 
isteyenler rmanın stanbul’un er 
iki yakasındaki ma azalarını veya 
Türkiye’nin er yerinden sipari  
verilebilen online mobilya sitesini 
ziyaret edebilirler. 

200  yılından itibaren izmet 
veren vgör Mobilya  çocuk ve 
genç odalarında esaplı indirim 
günleri düzenliyor. irma  2018 
koleksiyonunda bulunan tüm çocuk 
ve genç odası takımları ile çalı ma 
masası  araba karyola  giysi dolabı  
ranza yatak gibi bütün tamamlayıcı 
ürünlerde yüzde 2  indirim 
uyguluyor.

a h rk desenli halılar 
ile vin a e ır ınası 

Buka ofa  patc ork desenli alı 
modelleriyle evlerin dekorasyonuna 
renkli dokunu lar yapıyor. enklerin 
enerjisiyle armanlanan  patc ork 

desenlerinden olu an alılar  evlere ya anmı lık 
issini ık bir ekilde yansıtıyor. 

alılar artık sadece aya ımızın altındaki konfor 
de il  ya am alanlarına farklı detaylar ekleyen 
birer dekorasyon unsuru. Buka ofa’nın birden 
fazla renk ve desene sa ip alılarını kullanarak 
açık sıcak mekanlar olu turmak elinizde. on 
dönemde ev dekorasyonunda sıklıkla terci  edilen 
patc ork alı modellerini  do ru renkler ile 
bir arada kullanarak evinize farklı ve etkileyici 
bir ava katabilirsiniz. Buka ofa’nın er tarz ev 
dekorasyonu ile uyum gösteren patc ork alıları  
canlı ve pastel tonlarındaki renk alternati eriyle 
dikkat çekiyor. 
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Stil sahibi 
banyolar

V itri ye seramik  banyo ürünlerinde 
faaliyet gösteren talyan markası A  
stil sa ibi yeni nesil tasarımları ile banyo 
modasını belirliyor.

2  Şubat   Mart 2018 tari leri arasında 
düzenlenecek  alanında dünyanın en büyük 
ikinci fuarından biri olan Unicera uarı  özgün 
tasarımların yanı sıra son teknoloji ile donatılmı  
ürünlere de tanıklık ediyor. Tasarım üssü olarak 
kabul edilen talya’nın markası A’nın bu yılki 
fuar konsepti ise ‘banyo modası’. 20’nin üzerinde 
farklı konsepte sa ip 200’e yakın ürün sergileyecek 
olan A  ödüllü tasarımcı evil Acar imzası 
ta ıyan yeni nesil banyo mobilyaları   markanın 

O’su ief esign Of cer  ttore iordano 
tarafından tasarlanmı  ve ilk kez görücüye çıkacak 
olan armatür serisi ile fuarda fark olu tturmayı 

ede iyor. Dı  mekan ürünlerinde fark olu turan talyan 
occia’nın  ı ı ı yeniden yorumladı ı 

sıva üstü aplik serisi as  tasarımı 
ve performansıyla estetik bir görsellik 

vadediyor.
ikdörtgen prizma ve parabolik pro l 

seçenekleriyle  birinci sınıf alüminyum ala ımından 
üretilen ve dört farklı gövde seçene ine sa ip as  
ailesi  iste e ba lı olarak ı ı ı a a ı ya da yukarı 
yönlendirdi i gibi  çift yönlü kullanım imkanı da 
sa lıyor. 

rün  istenildi i takdirde balkonları  sütunları  
duvarları  yürüyü  yollarını ve koridorların genel 
aydınlatması için de kullanılabiliyor. P  ve 08 
koruma seviyesi sayesinde as  serisi  en zorlu ava 
artlarına veya darbelere kar ı bile uzun yıllar boyunca 

dayanabiliyor. Opal cam ve özel re ektörün birle imi 
ı ı ın yumu ak ve konforlu ekilde da ılmasına imkan 
tanırken  serinin bir ba ka versiyonunda ise effaf 
cam ve yüksek güçlü tekil  em kuvvetli  em de 
asimetrik bir ı ık da ılımı sa lıyor.

ış 
mekanlarda 

dikkat çeken 
efektler
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Dekorasyon

i  u  
da  re dleri

2018’de do a temasıyla tasarlanan bebek 
ve çocuk odaları görece iz.

ı  bebekleri için oda 
seçimlerinin ayrı 
bir önemi vardır. Bu 
ba lamda  odanın 
dokusunun yanı 

sıra renkler ve belirlenen ürünün 
tasarımı  kı  aylarının kapalı 

avasını odalara yansıtmamakta 
önemli rol üstleniyor. ı  aylarında 
do al a ap görünümü ve beyazın 
konbinlendi i mobilyaların terci  
edilmesinden yana olduklarını 
söyleyen ilek esign ub 

irektörü i dem sra anbero lu  
2018 yılında do a çıkı lı temalarla 
tasarlanan bebek ve çocuk 
odalarının öne çıkan trendler 
arasında oldu unu söyledi.

Miniklerin geceleri mı ıl mı ıl 
uyumaları  gündüz de e lenirken 
e itimlerine de katkı sa lamayı 
amaçlayarak ürünler geli tiren ilek 
Mobilya’nın  esign ub irektörü 

i dem sra anbero lu  kı  
bebekleri için oda seçerken nelere 

dikkat etmemiz gerekti ini açıkladı. 
ı  aylarında ortam atmosferindeki 

sıcaklı ı artırabilmek için duvar 
renginin veya ka ıtların sıcak 
renklerden seçilmesi gerekti ini 
söyleyen anbero lu  bu 
seçimle odalarda so uk algısının 
kırılabilece ini ve do al a ap 
tonlarıyla da da a sıcak ortamlar 
sa lanabilece ini belirtti. 

GEZEGEN VE ASTROLOJİ 
MOTİFLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Ailelerin keçe malzemelerin 
yanı sıra ekose desenleri ve kiremit  
tonlarını terci  edebilece ini aktaran 

anbero lu  ocuk odalarında do al 
a ap temalar  keçe ve yün görünümlü 
desenler ve aksesuarlar  odaların sıcak 
bir etkiye ula ılmasını sa layacaktır. 
Toprak ve paslı ka verengi tonları  

ardal sarısı ile krem  ekru renk 
tonlarının birlikte kullanılması  
kı  aylarının  karanlık atmosferini 
odalardan dı arıya çıkarmanıza 
yardımcı olacaktır. Aynı zamanda 
zümrüt  yosun ve zeytin ye ili tonları  
zıt renk kombinasyonları  kırmızı
turuncu renk tonları  sa r ve derin 
gökyüzü mavisi  pastel tonları ve 
soluk nötr renk tonları bu yılın öne 
çıkan renkleri arasında. uma larda 
ise yumu ak ve tüylü kasaba stili 
kuma lar  volümlü kabartılı kuma lar  
sanatsal kamu aj iki boyuttan 
çıkarmı  gibi  ne eli geometrik 
desenler  ekoseler ve çizgili desenler  
düzenli ve düzensiz puantiyeler  
kadife kuma lar  iri abartılı bol çiçekli  
gerçek etkisinde ku  tüylü kuma lar  
parlak materyaller  renk illüzyonları  
kesit alınmı  gibi düzensiz detay 
yazılar  retro renkler  ultra modern 
dijital gra kler  asimetrik desenler 
ve kolajlar  spor diki  ve detayların 
kullanıldı ı tasarımlar bolca kar ımıza 
çıkacak. u geçirmez  parlak ve 
yansıtıcı dokulu materyaller  yer yer 
desenler içerisinde metalik yansımalar 
bu kı  aylarında da yerini alıyor. Ara 
ara beyazlatılmı  renkler  bulutsu 
baskılar  odyak i aretleri  gezegen 
ve astroloji moti eri  galaktik temalı 
dijital gra kler  illüstrasyonların 
kullanıldı ı renk  desen ve dokular 
2018 yılında çocuk odalarını süsleyen 
ana unsurlardan biri olarak kar ımıza 
çıkacak  diye konu tu.

Bebek ve çocuk odalarında do a 
çıkı lı temaların 2018’in en belirgin 
tasarımı olaca ının altını çizen ilek 

esign ub irektörü i dem sra 
anbero lu  va i ya amdan ayvan 
gürlerinin yanı sıra gökyüzü temaları  

bulut  uzay ve ı ık noktalarının 
kullanıldı ı desen ve gra klerin de bu 
trendler arasında yer alaca ını belirtti. 
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MUTFAKTA 
YER KAZANIN
Mutfak dolapları 
çoğumuzun evinde 
hayat kurtarıcıdır. 
Mutfak dolaplarının 
içerisine eşya 
koyduğumuzda iç 
yüzeylerinde boş kalan 
alanlar olabiliyor. 

olapları daha verimli kullanabilmek adına 
bu alanlara, baharat, tatlı tabağı gibi gereçleri 
koymak için platformlar yapabilirsiniz. 

ilerseniz tencere kapaklarınız için bir stant da 
yapabilirsiniz.

KEN İ Nİ ENİ İ
KEN İNİ Y N
Günümüzde mağazalarda oldukça 
modern T  üniteleri yer alıyor. 
Bu T  ünitelerin bazıları lego gibi 
istediğiniz forma geliyor ancak 
çoğu oldukça maliyetli. Az maliyetle 
benzer T  ünitesi tasarımlarına sahip 
olabilirsiniz. Birkaç tahta parçasını 
kullanarak güzel bir televizyon 
ünitesine çevirebilirsiniz. 

Pratik dekorasyon önerileri

L N LİYE LE YENİ İ İ
zun zamandır kullandığınız dolabınızın 

görüntüsünden sıkıldıysanız size bir önerimiz 
var. Özel zemin boyaları ve desen kalıpları alarak, 
sehpaların üzerine renkli ve keyi  i desenler 
çizebilir ya da düz bir renk seçerek boyayabilirsiniz. 
Böylece en az maliyetle dolabınızın kapaklarını 
yenilemiş olursunuz.

İK E Y
Eğer kütüphanenizi daraltmayı düşünüyor ve 
yer açmak istiyorsanız kitaplarınızı güzel bir 
tasarımın bir parçası haline getirebilirsiniz. 
Kitaplarınızı üst üste koyarak bir sehpaya 
dönüştürebilirsiniz. ilerseniz üzerine bir 
de vazo yerleştirerek şık bir görünüm elde 
edebilirsiniz.  

YE EN E İN
Çoğumuz ütü masasını 
kullandıktan sonra nereye 
koyacağımız konusunda 
oldukça sıkıntı yaşıyoruz. tü 
masasını kolay ulaşabileceğimiz 
bir yere koyduğuzda dağınık 
bir görüntü oluşurken kimi 
zamanda koyduğumuz yerden 
almakta oldukça zorlanıyoruz. 
Siz de ütü masanıza bir türlü yer 
bulamayanlardansanız size bir 
önerimiz var. Kapınızın arkasına 
asacağınız iki adet havlu askısıyla 
yer problemini ortadan kaldırarak 
ütü masanıza kolayca ulaşabilirsiniz.

E Kİ L Y N
ağmur yağdığında bizleri ıslanmaktan 

kurtaran şemsiyeler ile işimiz bittiğinde 
evde nereye koyacağımızı bilemeyiz. 

oğrusu nereye koysak da yakışmazlar 
ve bu da salon girişlerinde dağınık 
bir görüntüye sebep olur. azolarınızı 
atmak yerine bu yağmurlu günlerde 
şemsiyelik olarak kullanabilirsiniz. zun 
ve kullanmadığınız antrenizde şemsiyelik 
olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle dağınık 
bir görüntüden kaçınmış olursunuz.
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Çocuk İ K L İ

u u u  e di 
e di e mi uşu r

ocuklarda sık görülen kendi kendine konu ma  
basit nedenlerden kaynaklanabilece i gibi ciddi 
ru sal astalıkların da abercisi olabiliyor. E

beveynler  yan odadan 
gelen mırıltı eklindeki 
seslerin evcilik ya da 
ba ka bir oyuna ait 
oldu unu bildi i sürece 

sıkıntı ya amıyor. Ancak çocu un 
büyümesine ra men bu mırıltılar 
kesilmedi i gibi yerini olmadık 
zamanda atılan ka ka alara  
sürekli devam eden konu malara 
bırakıyorsa bir uzmandan yardım 
almak gerekiyor.

endi kendine konu an bir 
yeti kin görünce yadırgamak ve 
endi elenmek genel bir tepki  

ocuklarda çok da a sık görülen bu 
durum  konu mayı yeni ö renme  
uzun süre televizyon kar ısında 
kalma  ayali arkada  gibi basit 
nedenlerden kaynaklanabilece i 
gibi ciddi ru sal astalıkların 
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da abercisi olabiliyor. ünkü 
çocuklar yeni ö rendikleri bilgileri 
tekrar etmeyi seviyorlar. Bundan 
usanmadıkları gibi zevk de alıyorlar. 
Memorial Şi li astanesi ocuk 

a lı ı ve astalıkları Bölümü’nden 
Uz. r. eyla Alka  çocukların 
yeni ö rendi i sesleri  kelimeleri  
öksürme ap ırma taklitlerini iyice 
ö renene dek devam ettirdiklerini 
belirterek  onu mayı ö renirken 
aynı sesi birçok durum için sürekli 
kullanmaya rastlanabiliyor. Ailenin 
tepki vermesi ve onaylaması 
çocu un o una giderek  onları 
mutlu ediyor. Otistik e ilimli 
çocuklar ise takıntılı bir ekilde ep 
aynı soruyu  kelimeyi usanmadan 
günlerce tekrarlayabiliyor. 

evaplar ve tepkiler  tekrar etmeyi 
durduramıyor. Bu durum kar ılıklı 
konu mayı engelledi inden  
konu mayı da geciktiriyor  diyor.

5-6 YAŞINA KADAR 
SÜREBİLİYOR

18. aydan itibaren çocuklarda 
taklit oyunları ba lıyor. Oyuncak 
bebe ini uyutuyor  emziriyor ve 
yıkıyor. Bunu da bir anne edasıyla 
konu arak yapıyor. Büyüdükçe bu 

ayali oyunların süresi  senaryoları 
ve konuları derinle ip renkleniyor. 

anki kar ısında biri varmı  gibi 
konu uyorlar. Bebe i dü erse  
gerçek bir anne gibi feryat edebildi i 
gibi areketlerini ve konu malarını 
anlamak zor olabiliyor. ocuk ya  
aldıkça  büyük bir ayal kırıklı ı 
ile kendi dü üncelerinin tek ki ilik 
oldu unu anladı ına dikkat çeken 
Uz. r. Alka  öyle devam ediyor  
O zaman sa lıklı çocukta kar ılıklı 

evcilik oyunu  rol yaparak oynama 
ba lıyor. ar ılıklı oynamayıp  tüm 
rolleri kendi oynama ali bazen 
be  ya ına kadar uzayabiliyor. 
Büyüdükçe izlendiklerinde utanıp  
seslerini alçaltabildikleri gibi izleyen 
ki iye oyunuyla ilgili açıklama da 
yapabiliyorlar.

OYUN DIŞINDA DEVAM 
EDERSE DİKKAT

ayali arkada a  yalnız ve 
arkada sız büyüyen ayal gücü 

kuvvetli çocuklarda sıklıkla 
rastlanıyor. Bazen gerçek oldu unu 
zannetti i oyunca ıyla  bazen 
de üretti i ayali bir ki iyle 
konu abiliyor. Ayrı bir dünyası olan 
ve burada kendisinin bir ki i ya da 

ayvan oldu unu söyleyip  ona göre 
konu an çocuklara dikkat çeken 
Uz. r. Alka  Ailesiyle yemek 
yerken  sevdi i bir geziye giderken  
arkada larıyla parkta oynarken bu 

ayali dünya sürüyorsa bu durumun 
ciddiye alınması önem ta ıyor. 

öz konusu tablo  gerek ya la  
gerekse okul ortamına girilmesiyle 
birlikte genellikle kendili inden 
geçiyor. Ancak çocukta giderek içe 
kapanmaya  iddetle reddetmeye  
sosyal ortamlardan kaçınmaya 
yol açarsa ru sal sorunların 
ara tırılması gerekiyor  diyor.

TELEVİZYON İZLEMEK 
ÖNEMLİ BİR ETKEN

a lıklı çocuklarda kendi kendine 
konu ma gelip geçici oluyor. Bu 
durumdaki çocuk  ızlıca ayali 
dünyadan çıkıp  içinde bulundu u 
zamana ra at uyum sa layabiliyor. 

lüm  ciddi yalnızlık  i mal  yo un 
duygusal örselenme  korku  ya ına 
uygun olmayan uyaranlar  istismar 
ve a ırı televizyon izleyen çocuklarda 
ise kendi kendine konu ma uzun 
sürebiliyor. enelde çocuk bu 
durumdan ra atsız olmadı ı gibi 
biri ona ‘ e yapıyorsun ’ dedi inde 
umursamayarak  içinde bulundu u 
tabloyu garipsemiyor. örsel afızası 
kuvvetli ve erken ya ta a ırı televizyon  
video izleyen çocuklar okuldayken 
ya da dı ardayken akıllarından bu 
programları geçirip gülme  konu ma  
ko ma  korkma gibi sa neye 
göre davranı lar gösterebiliyor. 
Uz. r. Alka  ö retmeninin  

çevresindekilerin  arkada larının 
a kın ve tu af kar ılayan 

bakı larından etkilenmeyip  
davranı larına devam eden bu 
çocukların da de erlendirilmesi 
gerekti inin altını çiziyor.

ERGENLİKTE SÜRMESİ 
FARKLI SORUNLARI İŞARET 
EDİYOR

rgenlik döneminde  ki inin 
gerçeklerle ilgili ba ları güçlenmi  
dü ünme  ayal etme ve anladı ı 
kavramlar yerine oturmu  oluyor. 

olayısıyla bir gencin kendi 
kendine konu masının da a ciddi 
de erlendirilmesi gerekti ini 
vurgulayan Uz. r. Alka  

zellikle bu konu ma gencin 
tartı masına  korkmasına veya 
yapmaması gereken davranı ları 
yapmak zorunda kalmasına neden 
oluyorsa bir ‘i itsel alüsinasyon’ 
olabiliyor. Bunlar  genelde ona 
kötü söz söyleyen  yanlı  areketler 
yapmasını isteyen sesler oluyor. 

rgen depresyonu  duygudurum 
astalıkları ve izofreni tiplerinde 

yaygın olarak görülüyor  diyor.

YARDIM ALMAKTAN 
ÇEKİNMEMEK GEREKİYOR

Aklı eren bir insanın sık sık 
kendi kendine konu tu u  çocu un 
kendini ayal dünyasından 
alamadı ı durumlarda  kar ılıklı 
anlayarak diyalog kuramayan 
gençlerde  ortamda arkada ı 
olmasına ra men yalnız  ayal 
dünyasında olmayı terci  
eden çocuklarda psikiyatrik 
de erlendirme gerekiyor. Uz. r. 
Alka  bu noktada çocu un kendi 
kendine düzelmesini beklenmeden 
bir uzmandan yardım alınmasının 
önemine de iniyor.



Spor

Kramplar için 
e lem pla  

E Z E R İ Z  A A R K E N  N E E N  K R A M  L U U R

Ma t Ta a Sa ı ı
Spor Eğ tmen
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gitmesi gereken kan akı ı ile 
sindirim sisteminin i tiyaç duydu u 
dola ımın kar ı kar ıya gelmesine 
yol açar. an akı ı yo un bir ekilde 
kaslara do ru gerçekle irse mide 
krampları ya ayabiliriz ya da tam tersi 
durumda midemiz için i ler yolunda 
giderken kas krampları ya ayabiliriz. 

gzersizden 1   2 saat önce ana 
ö ünü yemeli ve yeterli miktarda sıvı 
tüketmeliyiz böylece beklenmedik 
mide kramplarının önüne geçebiliriz.

Bölgesel kramplar: zellikle 
bölgesel çalı malarda yani bir kasın 
a ırı çalı tı ı durumlarda ortaya çıkar. 
O anda kasın i tiyaç duydu u yapı 
maddeleri kasılması için gereken 

ızda alınamayabilir ve kramp ya anır. 
Bu durumda çalı maya ara vermek ve 
kasın ra atlamasını beklemek gerekir. 
Aynı durum birden fazla tekrar ederse 
çalı ma sonlandırılır ve ilgili kas 
esneme areketleri ile ra atlatılır.

Anlamsız kramplar: sınmadan 
egzersizlere ba lamak büyük bir 

atadır. ücudun ısınması  eklem 
sıvılarının artması ve esnek ale 
gelmesi için ısınarak ba lamalıyız aksi 

alde sürpriz kramplar ile vücudumuz 
bize ata yaptı ımızı iletecektir.

KRAMP GİRİNCE NE 
YAPMALIYIM?

ncelikle kramp olu an bölgeye 
a f dokunu larla vurmalı ve masaj 

yapmalıyız akabinde ise kası tersi 
yönde esneterek ra atlatmalıyız 
ancak bu areketler sert ekilde de il 
nazikçe yapılmalıdır böylece ilgili kas 
gev eyerek ra atlayacaktır. 

KRAMPLARA KARŞI  
EYLEM PLANI

gzersiz demek kasların 
güçlenmesi ve eklem sıvılarınızın 
artması demek bu yüzden düzenli 
olarak egzersiz yapmayı asla i mal 
etmeyin. Antrenmanlarınıza 
minimum  ile 10 dk’lık ısınma 

arm up  ile ba layın ve yine 
aynı sürede so uma cool do n  
ile bitirin. usuz kalmayın çünkü 
egzersiz sebebiyle kaybedilen sıvı 
ve minerallerin tela  edilmesi 
sayesinde kramplar önlenebilir. 

azlı içecekler  alkol  sigara ve siya  
çay tüketimine dikkat edin.

Mineral eksikli ine kar ı 
özellikle kalsiyum yo urt  süt  
peynir  ye il sebzeler  magnezyum 
maden suları  sodyum ve 

potasyum muz  bakımından zengin 
gıdalar tüketilmelidir.

Pi irdi iniz yemeklerin suyunu 
döktü ünüzde önemli mineral ve 
vitaminleri de dökmü  olursunuz bu 
yüzden sebze vb yemeklerin pi irme 
suyunu yemeklerinizde kullanın.

asların ra atlaması için 
özellikle gergin olanları ön plana 
alarak masaj yaptırın böylece 
kaslara giden dola ımı artırmı  
olursunuz.

UYARI: Basit kramp 
birkaç dakika içinde geçer. Aksi 
durumlarda uzun süre devam 
eden ve tekrarlayan krampları 
dikkate almalı ve dokturunuza 
ba vurmalısınız. zellikle ya lı ve 

amilelerin da a dikkatli olması 
gerekmektedir.

ücudumuzda 
bulunan er angi 
bir kasın iddetli 
a rı ile aniden 
sertle mesine 
ve kasılmasına 

‘kramp’ diyoruz. por yapan erkes 
mutlaka kramp yüzünden durmak 
yada areketini yarım bırakmak 
zorunda kalmı tır çünkü kramp 
iste imiz dı ında aniden meydana 
gelir. ücudunuzla konu mak için 

azırsanız krampların ne anlama 
geldi ine öyle bir göz atalım.

ayatımız bir denge üzerine 
kurulu  er ne kadar biz bu dengeyi 
bozmak için çabalasak da sa ip 
oldu umuz sistemler bizi uyarmak 
için elinden geleni yapmaktadır. 

azla kilolarımızdan kurtulmak 
yada dü ün tari ine kadar ızlıca 
forma girmek için kendimize sayısız 
i kenceler yapıyoruz. Aç kalmayı  
a ırı yüklenmeyi ve saatlerce spor 
yapmayı  çok iyi sonuçlar almakla 
e  de er tutuyoruz sonuç olarak 
vücudumuz bizimle ileti ime geçerek 
bir eylerin yanlı  gitti ini anlatmaya 
çalı ıyor tabii ki duyabilene  tabii ki 
anlayabilene.

ramp sebepleri arasında a ırı 
yüklenme  kasları zorlama  yanlı  
duru  yorgunluk ve su kaybetmeyi 
gösterebiliriz. ünlük ayatta da a 
çok alt ektremitelere bacak ve 
ayaklar  yük bindi inden dolayı en çok 
kramp vakası bu bölgelerde ya anır. 

i er taraftan krampların olu umu 
akkında bilim adamları kesin bir 

bilgi ortaya koyamıyor bunun da 
altını çizelim. azırsanız kramp ve 
çe itlerini da a yakından tanıyalım 
böylece beklenmedik sürprizlere kar ı 

azırlıklı olabilir ve yanlı larımızı 
düzeltebiliriz.

Kas krampları: Terlemek sadece 
su kaybetmek de ildir. Ter ile beraber 
su  kalsiyum  sodyum ve potasyum gibi 
mineralleri vücudumuzdan kaybederiz 
ve kaslarımız çok da a duyarlı ale 
gelir akabinde yeterince su ve mineral 
almadı ımız için tüm kaslar olası 
kramplar için aday aline gelir.

Mideye kramp girmesi: 
Antrenman saatinden hemen 
önce bir eyler yemek  kaslarımıza 
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Ka ı a

Formülündeki E vitamini ve Aloe Vera ile kirpiklerinizi besleyen ve 
canlandıran The One Eyes ide Open A ake maskara gözlerinizi 
yüzde 30 daha fazla açan özel tasarımlı fırçasıyla dikkati çeken 
bir ürün. Çiçeksi kokuları sevenler için Live in olour E P ise tenini 
şımartmayı sevenler için doğru bir seçenek. Çünkü içeriğinde 
kullanılan pembe ravent, Havai  şek çiçeği ve beyaz amber ile 
ruhunuza renk katacak bir parfüm. Farklı ve çarpıcı renk seçenekleriyle 
 saate kadar dudaklara nem veren The One olour Obsession ru larsa 

bu bahar dudaklarınıza yapacağınız en güzel şey olabilir. Çünkü eşsiz 
renk yoğunluğu sağlıyor. e son dönemin en önemli makya  bölgesi 
olan kaşlar. Ori  ame kaşları da unutmamış. enkli ucuyla kaşlarınızı 
belirginleştiren, aydınlatıcı ucuylaysa kaşlarınızı ortaya çıkaracak olan 
The One uo çift tara  ı kaş kalemi doğal görünümlü belirgin kaşlar için 
dikkat çeken bir ürün.

Bomber ceketler 
geri döndü
n Home Store, cool bir görünüm sağlayan Bomber 

ceketlerini sezonun en hit renkleri ve kumaşlarıyla 
birleştirerek alışılmış formların dışına çıkıyor.
Stil sahibi görünmenin kilit parçası bomber ceketler, 
bu sezon birbirinden farklı modelleriyle Home 
Store koleksiyonunda yer alıyor. Sezonun favori 
trendlerinden olan işlemeli, sade veya çizgili desenli 
Bomber ceketler, şık bir gece kombiniyle stil yaratmayı 
sevenlerinin yanı sıra sadelikten vazgeçemeyenlerin 
de tercihinde ilk sırada yer alıyor. 

Bahara 
hazırlıklar 
başladı
n Koton, en moda trençkot 

modelleriyle İlkbahar-
Yaz sezonunun kilit parçalarını 
oluşturuyor.
lkbahar- az sezonunun kurtarıcı 

parçaları trençkotlar en moda 
seçenekleriyle Koton’da yerini 
aldı. Farklı tarz ve model 
seçenekleriyle sezona sunulan 
tasarımlar bahar kombinlerinin 
olmazsa olmaz parçaları 
arasında gösteriliyor. Koton 
Trençkot Koleksiyonu, uzun, 
kısa ve midi boy tasarımları 
farklı renk ve siluetlerle bir 
araya getiriyor. Klasik kesim 
modellerinde camel ve navy gibi 
yumuşak renklerin tercih edildiği 
tasarımlar gardıropların zamansız 
parçalarını oluştururken, sezonun 
trendi süet trençkotlar ise pembe 
ve kırmızı gibi canlı renkleriyle 
dikkat çekiyor. 

Kadınlar için her şeyKadınlar için her şey Yeniliğe bir şans verin
n Madem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor, o zaman 

unutmayalım: Kadının olduğu her yerde mutlu bir değişim 
de olacaktır. Yenilenmeye, bir şans vermeye makyaj çantanızın 
vazgeçilmezi olan ürünleri değiştirmeye hazırsanız; Orifl ame Mart 
ayı kataloğunda farklı, etkili ve yine vazgeçilmeziniz olmaya aday 
ürünler var. O ürünlerden bazılarına ve özelliklerine gelince…

Bomber ceketler 
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a İ

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

EBİMDEKİ YABAN I
Vi y  Ta i i: 2 ubat 2018
T : Gerilim
Y t : Serra Yılmaz
Oy a : Serkan Altınorak  Belçim 
Bilgin  Buğra Gülsoy
Yedi eski dost bir akşam yemeği için bir 
araya gelirler. Herkes sofranın başında 
oturmuş sohbet ederken  neşeli bir 
şekilde yemek yemektedir. Yemek 
sırasında bir oyun oynamaya karar verilir. 
Oyun oldukça basittir  herkes telefonlarını 
masaya koyacak  gelen her mesa  ve 
bildirim yüksek sesle okunacaktır. Yedi 
dostun bilinmeyenleri cep telefondakiler 
sayesinde ortaya çıkmaya başlar. 
Birbirlerini çok iyi tanıdıklarını zanneden 
yakın dostlar aslında birer yabancıdır.

LABİRENT SON İSYAN
Vi y  Ta i i: 26 Ocak 2018
T : Macera  bilim kurgu
Y t : Wes Ball
Oy a : Dylan O’Brien  Kaya 
Scodelario  Nathalie Emmanuel  Katherine 
McNamara
Thomas ve arkadaşları Labirent’ten 
kurtulmalarının ardından hapsoldukları 
tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı 
pençesinde tutan acımasız organizasyon 
W.I. .K.E.D.’e direnen isyancı grup 
Right Hand ile bir araya gelmeyi 
başarabilmişlerdir. Ancak Teresa’nın 
ihaneti sonucu grup kendini bir kez 
daha W.I. .K.E.D.’a karşı mücadele 
ederken bulmuş  bu mücadele sırasında 
Minho’nun  organizasyon tarafından 
yakalanmasını engelleyememişlerdir. 
Minho’yu kurtarmak için yola çıkan 
Thomas ve arkadaşları organizasyonun 
peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar 
yalnızca arkadaşlarının değil  dünyanın da 
kaderini değiştirecektir.

Ç BİLLBOARD EBBİN  
ÇIKI I  MİSSO Rİ
Vi y  Ta i i: 2 ubat 2018
T : Dram
Y t : Martin McDonagh
Oy a : Frances McDormand  
Woody Harrelson  Sam Rock ell
Akademi ödülü sahibi Martin 
McDonagh’ın kara mizah türündeki 
filmi Three Billboards Outside 
Ebbing  Missouri’  kızının cinayetini 
aydınlatmak isteyen bir anneyi temel 
alıyor. Kızının cinayet davasında bir 
suçlu bulunmadan aylar geçtikten 
sonra  Mildred Hayes cesur bir hamle 
yapar. Kentin saygıdeğer polis şefi 
William Willoughby’ye yöneltilen 
tartışmalı bir mesa la kentin ücra bir 
yolunda üç adet billboard kiralar. 

iddet eğilimli  çocuksu bir annenin 
çocuğu olan  şefin sağ kolu Di on’ın 
adı olaya karıştığında  acılı anne ile 
güvenlik güçleri arasındaki savaş daha 
da şiddetlenecektir... 

PARAMPARÇA
Vi y  Ta i i: 2 ubat 2018
T : Dram  gerilim
Y t : Fatih Akın
Oy a : Diane Kruger  Denis Moschitto  Numan Acar  Ulrich Tukur
Kat a  eşi Nuri ve 6 yaşındaki oğlunu bir patlamada kaybetmiştir. Yaşadığı acıdan 
sonra büyük yıkım yaşayan Kat a’nın tek isteği  terör saldırısının kimler tarafından 
neden yapıldığını öğrenmektir. Bunun için mahkemeye başvurur. Saldırı ile ilgili ortaya 
çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına işaret eder. Fakat mahkeme delilleri yetersiz 
bulup zanlılara ceza vermez. Karar karşısında öfkeye kapılan Kat a  kendi adaletini 
sağlamak adına yollara düşer. Fatih Akın’ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Diane 
Kruger  Numan Acar ve Ulrich Tukur gibi isimler yer alıyor.
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Otomabil O P E L  B L A C K  E D I T I O N

OPEL BLACK EDITION

Doğuş Akman

Opel’in Türkiye’de en çok satılan modellerinden üçü 
olan Astra  Mokka  ve orsa  artık ‘Black dition’ 
isimli özel bir donanım paketiyle birlikte satılacak.

O
pel Türkiye  satı ta 
olan ve Türk alkı 
tarafından en çok 
terci  edilen üç 
otomobilini ‘Black 

dition’ isimli özel bir donanım 
paketiyle zenginle tirdi. Şimdilik 
sadece Opel’in Astra  Mokka  
ve orsa modellerinde eklenen 
‘Black dition’ özelli i sayesinde 
otomobillerini özelle tirmek  
farklıla tırmak ve tra kte benzer 
araçlardan ayrılmak isteyen 
sürücüler siya  ve beyaz renklerden 
olu an çift renkli bir Opel’e sa ip 
olabilecekler. ‘Black dition’ Astra  
Mokka  veya orsa terci  edenler 
standart olarak siyah tavana, yan 
aynalara ve jantlara sa ip bir Opel 
kullanıyor olacaklar.

CORSA BLACK EDITION
Alman otomobil üreticisi 

Opel’in Türkiye’de çok sevilen 

küçük arabası orsa da Black 
dition serisine sa ip olacak. Black 
dition  orsa’nın Türkiye’deki 

en üst donanım seviyesi olarak 
sunulacak. Black dition orsa’lar 
1  inç siya  ala ımlı jantların yanı 
sıra da a önce opsyionel olarak 
verilen birçok teknolojiyi de standart 
olarak sunacak. Bunların arasında  

 inç dokunmatik renkli ekran ve 
 oparlör sunan  .0 ntelli ink 

bilgi  e lence sistemi   farlar  
ön  arka park sensörü  geri görü  
kamerası ve otomatik yanan 
farlar gibi özellikler de bulunuyor. 

orsa’larda sadece 1.  benzinli 
otomatik seçene inde sunulacak 
Black dition’ın tavsiye edilen satı  

yatı ise 2 bin 00 T  olacak.

MOKKA X BLACK EDITION
Şe irli gençlerin ve genç 

ebeveynlerin be enisini kazanan 
Mokka  de Black dition serisine 

sa ip olacak. Tıpkı orsa’da oldu u 
gibi Mokka ’te de Black dition 
en üst donanım seviyesini temsil 
edecek. ani Black dition  u an 
Mokka ’te en zengin dolanım 
paketi olan cellence’ın üzerine 
geliyor. 18 inç ala ımlı siya  
jantların yanı sıra  bu donanım 
seviyesinde ön çarpı ma ikazı  takip 
mesafesi göstergesi  erit i lali uyarı 
sistemi  tra k i areti tespit sistemi 
ve direksiyon simidi ısıtması gibi 
güvenlik ve konfor özellikleri de 
standart olarak sunulacak. Mokka  
Black dition ba langıç yatı ise 1  
bin 00 T .

ASTRA BLACK EDITION
Opel’in Türkiye’de en çok satan 

modeli olan Astra’da Black dition 
donanımı en üst seviyeyi de il de 
en fazla özellik barındıran donanım 
paketinin bir altını i aret ediyor 
olacak. ani Astra Black dition 
donanım paketi  Astra’nın ynamic 
ve cellence donanım seviyelerinin 
arasında konumlanmı  olacak. 
Astra Black dition’ı seçenler 
Astra’ya ilk defa çift renkli olarak 
sa ip olabilecekler ve bu yeni özel 
donanım paketi 12  bin 00 T ’den 
ba layan yatlarla satı a sunulacak. 
1 ’’ siya  ala ımlı jantları ile Astra 
Black dition tra kte dikkat çekmek 
isteyenlerin terci i olacak.
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Gurme

Krep, Waffle 
ve şimdi 
Bubble Waffle!

Gülhan Kara

on dönemde özellikle gençlerin tutkusu aline 
gelen af e  ekil de i tirip yeni bir adla ve farklı 
malzemelerle renkli i ta  kabartan bir sunumla 
kar ımıza çıkıyor  Bubble af e.

olarak çe itlendirilir. rep amuru 
yumu ak  kolayca kıvrılabilen bir 
yapıya sa iptir. zellikle krep 
süzet  ransızların en klasik tatlıları 
arasında yer alır. ilek veya portakal 
dilimleri a f eker ve tereya ı ile 
bir tavada glaze edilir  yani a fçe 
pi irilerek parlatılır sos alini alır  
ve pi mi  kreplerin er iki yüzü 
meyveli sosa bulanıp üçgen ekilde 
katlanarak ılık servis edilir.

af e amuru ise aynı krep 
amuru kıvamında azırlandıktan 

sonra kare kare kabartıları olan 
ısıtılmı  ve ya lanmı  iki plaka 
arasında pi er. Biraz da a kıtır yapıya 

B
elçika’ya özgü bir lezzet 
olan af e amuru 
tereya  süt  un   
yumurta  toz eker  
tuz ve kabartma tozu 

ile azırlanıyor. Tüm malzeme 
çırpılarak akı kan bir amur 
yapılır. ransız kreplerinde de aynı 
malzeme var. Ancak tereya ı sadece 
pi irilme a amasında az miktarda 
kullanılıyor. rep amurundan 1 
kepçe alınır ve düz bir sacın üzerine 
veya düz  yapı maz krep tavasına 
dökülüp ince bir kat alinde yayılır. 
Pi tikten sonra  sade  çikolatalı  
kremalı  meyveli  dondurmalı 

sa iptir. zerlerine sadece pudra eker 
serpilerek yenebilece i gibi çikolata 
sosu  meyve sosları  do ranmı  kivi  
çilek  ananas gibi taze meyveler  
dondurma ilave edilerek sunulur.

BUBBLE WAFFLE
stanbul’da  klasik af e 

deneyimini farklı malzemelerle 
yeniden yorumlayan Bubble rap  

adıköy Moda’da açıldı. Alı ılmı ın 
dı ında bir sunumla dürüm aline 
getirilmi  adeta baloncuklu bir 
yapıya sa ip af e’lar küla  eklinde 
dürüm yapılıp içine dondurma  taze 
meyve dilimleri  bisküvi ve çikolata 
parçacıkları  renkli ekerlemeler 
doldurulup taze meyve sosları ve 
cevizle süsleniyor. Oldukça göz 
doyuran görünümü ile af e lezzetini 
ba ka bir boyuta ta ırken tatlıya 
doyumu da sa lıyor.

astronomi dünyasında 
yeniliklerin ve yaratıcılı ın sonu yok 
elbette. iyecek içecek sektörü üretim 
ve tüketimle paralel bir büyüme 
içinde. ark yaratan teknoloji gıda 
alanında da sürekli yenilikler sunuyor. 
Bubble af e pi irme plakaları 
yuvarlak. Plakanın içi de minik 
yuvarlak bo luklardan olu uyor. st 
üste 2 plaka kapatıldı ında arasındaki 

amur da içi bo  baloncuklardan 
olu mu  bir ekil alıyor. Bu amurun 
uygulanı ında da bazı denemelerle 
yenilikler yapılmı  elbette. Mesela 

amur çırpılırken yumurtaların 
beyazları ayrı pir kapta kar aline 
getirildikten sonra af e amuruna 
ilave ediliyor. Bu da içinin da a 
yumu ak ve süngerimsi bir yapıda 
olmasını sa lıyor.

Bu lezzetlerin epsinin de 
temelinde aynı amur var. eleneksel 
Türk mutfa ının akıtması  cızlaması 
gibi. adece un  süt veya un  süt  
yumurtanın çırpılmasıyla azırlanan 
akı kan amur ince bir kat alinde 
sacın üzerine dökülür ve adeta bir 
dantel gibi pi er. Pekmezle  balla  lor 
peyniriyle ya da reçelle yenir. ade 

aliyle de çok lezzetlidir. anında bir 
bardak çay  limonata ya da ayranla 
annelerin çocuklarına en çabuk 
pi irdikleri atı tırmalıklardan  sıcacık 
ka valtılıklardan biridir aslında...
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a ı T E R L E M E

1 SAATTE TERLEME 
SORUNUNA ÇÖZÜM!

lleriniz ve yüzünüz ıslanarak  ter içinde kalıyorsa sorununuz 
iper idrozis a ırı terleme  olabilir. a amı olumsuz etkileyen bu 

sorundan muzdarip ki iler  bir saatten az süren bir cerra iyle bu sorundan 
kalıcı ve etkin bir ekilde kurtulabiliyor. 

T
utulan evraklar  
dokunulan 
bilgisayar klavyesi 
ıslanabiliyor  
mürekkepli yazılar 
bozulabiliyor. 

yle ki bazen el sıkı mak bile dert 
olabiliyor ve elleri avluyla devamlı 
kurulamak gerekiyor. iysiler 
ıslanıp istenmeyen bir görüntü 
olu abiliyor. vet  terlemeden 
ba sediyoruz. Bazı ki iler  çok 
farklı nedenlerle di erlerinden 
da a fazla terleyebiliyor. adece 
yaz aylarında de il  yılın er günü 
kar ı kar ıya kalınabilen bu durum  
kimi zaman stresin tetiklemesiyle 
da a da artabiliyor. erek sosyal 
ya amı gerekse i  ayatını adeta 
kabusa çeviren bu sorunun adı ise 
‘ iper idrozis’ yani a ırı terleme  

eyse ki tıp dünyası bu soruna kalıcı 
bir çözüm sunabiliyor  üstelik sadece 
1 saatlik cerra iyle... 

SOSYAL VE MESLEKİ HAYATI 
ETKİLİYOR

for sarf etti imizde  stresli 
oldu umuzda veya sıcak avalarda 

emen erkes terleyebiliyor. ünkü 
bu durum  vücudun sıcaklı ını sabit 
tutmak için meydana gelen zyolojik 
bir olay. Ancak iper idrozis 
tablosunda ya ananların bununla 

açıklanması mümkün de il. 
i iyi ra atsız ve mutsuz eden bu 

soruna günümüzde geçici ve kalıcı 
yöntemlerle çözüm sa lanabildi ini 
belirten Acıbadem Bakırköy 

astanesi ö üs erra isi Uzmanı 
Prof. r. rdal Okur  uygulanan 
yöntemlere ili kin öyle konu uyor  
A ırı el ve koltukaltı terlemesi 

tedavisinde  bu bölgelere giden 
sempatik sinirlerin bloke edilmesi 

ede eniyor. Bu sayede ter bezlerine 
giden a ırı uyaran ortadan kalkaca ı 
için terleme de kesiliyor. stelik 
cerra i yöntemle kalıcı çözüm 
sa lanabiliyor.

BELKİ DE SORUN BİR 
HASTALIK

A ırı terleme tüm vücutta 
görülebildi i gibi lokal olarak da 
ortaya çıkabiliyor. er genel bir 
a ırı terleme varsa altta yatan 
neden ço unlukla metabolik ya 
da ormonal bir astalık veya 
kullanılan ilaçlar oluyor. l 
avuç içi  koltukaltı  yüz ile ayak 

tabanında geli en bölgesel a ırı 
terlemenin altında ise genellikle 

er angi etken  yatmıyor. Prof. 
r. Okur ancak tüm vücutta olan 

yaygın terlemenin enfeksiyon 
astalıklarından ipertiroidiye  kalp 
astalıklarından akci er sorunlarına 

kadar birçok astalı ın da abercisi 
olabilece i için öncelikle bir doktora 
ba vurarak altta yatan etkenin 
belirlenmesi gerekti i uyarısında 
bulunuyor.

BOTOKSUN ETKİNLİĞİ 6 AY 
SÜRÜYOR

lasik ilaç tedavileri  bazı 
tabletler ile kremler  a ırı el ve 
koltukaltı terlemesinde ba vurulan 
yöntemler arasında yer alıyor. 
Ancak gerek yan etkilerinin fazla 

olması  gerek kullanım zorlukları  
gerekse çok az etkili olmaları 
nedeniyle bu yöntemler genelde 
yetersiz kalıyor  diyen Prof. r. Okur 
sözlerine öyle devam ediyor  a a 
kalıcı ve etkili tedavi için uygulanan 
botoks etkili olmakla birlikte geçici 
bir çözüm sunuyor. Bu nedenle 
de yılda iki üç kez tekrar edilmesi 
gerekiyor. Ayrıca az görülse de ciltte 
döküntü  ka ıntı  ellerde alsizlik 
gibi bazı yan etkilere yol açabiliyor.



109E M L A K  K O N U T
Ş U B A T  2 0 1 8

KALICI ÇÖZÜM CERRAHİDE
l ve koltukaltında a ırı 

terleme sorununun tedavisindeki 
etkili ve kalıcı yöntemin cerra i 
oldu unu belirten Prof. r. 
Okur  ‘ ndoskopik Torakal 

empatektomi’ T  adı 
verilen ve genel anestezi altında 
uygulanan bu ameliyatın  er 
iki koltukaltından yapılan 
1 cm’lik küçük kesilerle 
gerçekle tirildi ini söylüyor. 

lem sırasında video endoskopla 
girilerek  gö üs bo lu u içinde 
kol ile koltukaltındaki ter 
bezlerini uyarmaktan sorumlu 

olan ‘sempatik ganglionlar’ denilen 
sinirler kesiliyor veya klipsle ezilerek 
bloklanıyor. er iki taraf için 
toplamda bir saatten da a kısa süren 
bu i lem sırasında ve sonrasında 

asta a rı duymuyor  güçsüzlük 
ve uyu ukluk gibi problemler 
ya amıyor.

ETKİSİNİ HEMEN 
GÖSTERİYOR

esilen veya bloklanan sinirler 
sadece koltukaltı ile ellerdeki 
terleme ve ısı düzenlemesinden 
sorumlu oluyor. Prof. r. Okur  
bu nedenle ameliyat sonrasında 
kalıcı olarak ellerde kuruma ve 
ısınma oldu unu  koltukaltındaki 
terlemenin de durdu unu 
vurguluyor  Ameliyatın ardında 

asta ellerini ve kollarını istedi i 
ekilde  emen kullanabiliyor. 
astanede sadece bir gün kaldıktan 

sonra gündelik ve i  ayatına emen 
dönebiliyor.

“TÜM VÜCUTTA 
OLAN YAYGIN 
TERLEME; ENFEKSİYON 
HASTALIKLARINDAN 
HİPERTİROİDİYE, KALP 
HASTALIKLARINDAN 
AKCİĞER 
SORUNLARINA KADAR 
BİRÇOK HASTALIĞIN 
DA HABERCİSİ 
OLABİLİYOR.”



110 E M L A K  K O N U T
Ş U B A T  2 0 1 8

Spor

LİM İ A  RU U
Bu yıl 2 ’üncüsü düzenlenen 2018 Pyeong ang ı  Olimpiyat Oyunları’na 
Türkiye de dört bran ta sekiz sporcu ile katılıyor.

D
ünyanın en geni  
katılımlı spor 
etkinli i olan 
olimpiyatların 
ru unda 
kazanmak 

de il  katılmak mantı ı yatar. 
Olimpiyatlara katılan er 
sporcunun insan sevgisine ve 
spora saygı temeline dayanan 
tüm dünyaya örnek olu turacak 
ekilde davranması beklenir. akip 

sporcunun sakatlanmasından 
kaçınmak  ne pa asına olursa olsun 
dürüstçe mücadele etmek olimpiyat 
ru unun temelinde yatar. O nedenle 
olimpiyatlar birle tirici özellik 
gösterirler. Birbirlerine dü man 
iki ülkenin sporcularından biri 
dü tü ünde  di erinin elini uzatıp 
onu yerden kaldırması dünya barı ı 
için sembolik bir adımdır.

Antik unan’da gerçekle tirilen 
olimpiyatlardan günümüz modern 
olimpiyatlarına geçi  kararı 1  

aziran  2  aziran 18  arasında 
Paris’te orbonne niversitesi’nde 
düzenlenen bir kongrede alınmı tır. 

ongrenin son gününde ilk modern 
olimpiyat oyunlarının da antik 
oyunların do um yeri olan Atina’da  
18  yılında yapılmasına karar 
verilmi tir. Oyunları organize etmek 
için de Uluslararası Olimpiyat 

omitesi O  kurulmu tur. Ayrıca 
bu kongrede olimpiyat ru una ı ık 
tutan u ilkeler kabul edilmi tir
1.  Olimpiyatlar  antik unan’da 

oldu u gibi er dört yılda bir 
yapılacaktır.

2. Olimpiyatlar  antik unan’da 
oldu unun aksine  tüm dünya 
sporcularına açık olacaktır 
ve yarı ma programı  günün 

sporlarını içerecektir.
. arı malara sadece büyükler 

katılacaktır.
.  Müsabakalarda amatörlük 

kuralları  kesinlikle 
uygulanacaktır.

. Olimpiyat organizasyonu 
gezici  olacaktır. er yeni 

olimpiyat bir ba ka ülkede 
yapılacaktır.

2018 KIŞ 
OLİMPİYATLARI’NA 
KATILAN TÜRK SPORCULAR

 Şubat’ta ba layıp 2  Şubat’ta 
bitecek olan 2018 Pyeong ang 

ı  Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 
toplam dört bran ta sekiz sporcu 
temsil ediyor. Türk ka lesini alp 
disiplininde erdar eniz ve zlem 

arıkçıo lu  kayaklı ko uda amza 
ursun  mer Ayçiçek ve Ay enur 
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OLİMPİYAT BAYRA I
Olimpiyat bayrağı beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş beş 
ayrı renkteki beş halkadan ibarettir. Dünyanın beş kıtasını 
temsilen insanları dostluk ve sevgi bağları ile birbirine 
bağlamayı simgeleyen bayrağın üç halkası üstte  ikisi alttadır. 
Üstteki üç halka soldan sağa doğru mavi  siyah ve kırmızıdır. 
Alttaki halkalar ise soldan sağa sarı ve yeşildir. Bu renkler 
önceleri kıtalara göre belirlenmiş ardından Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi bu renklerin üye ülkelerin bayraklarının 
renkleri olduğunu açıklamıştır. 

OLİMPİYAT YEMİNİ
Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde katılan tüm sporcular 
bir olimpiyat yemini ederler. Bu yemini organizasyonu yapan 
ülkenin ünlü bir sporcusu tüm sporcular adına söyler. Bu 
yemin şöyledir  Olimpiyat Oyunlarında ülkemin şerefi ve 
sporun zaferi için kurallara uyarak dürüst yarışacağımıza ve 
gerçek sportmenlik ruhu içinde mücadele edeceğimize and 
içeriz.

OLİMPİYAT ME ALESİ
Olimpiyat Meşalesi Yunanistan’ın Olimpos Dağında güneş 
ışığından dev mercekler vasıtasıyla tutuşturulur. Meşale oyunların 
yapılacağı ülkeye kadar  elden ele geçtiği ülkelerin atletleri 
tarafından taşınmakta ve olimpiyatın yapılacağı stadyumdaki 
dev meşale bu meşale ile tutuşturulmaktadır. Açılış töreninde 
yakılan meşale  kapanış törenine kadar sönmez. Olimpiyat 
meşalesi 19 6 Berlin Olimpiyatıyla modern olimpiyat tarihine 
girmiştir.

OLİMPİYAT MADALYASI
Olimpiyatlarda bilindiği gibi birinciliği kazanan sporculara altın  
ikinciliği kazanan sporculara gümüş ve üçüncülüğü kazanan 
sporculara bronz madalya verilmektedir. Altın ve gümüş olan 
madalyalar kaplamadır. 60 milimetre çapında ve üç milimetre 
kalınlığındaki bu madalyaların bir yüzünde 1928 yılından beri 
İtalyan sanatçı Gossoioli tarafından çizilen  elinde zafer çelengi 
tutan Zafer Tanrıçası Nike’nin güzel bir kabartması yer alır. Arka 
yüzünde ise olimpiyatı düzenleyen ülkenin amblemi bulunur.

uman  artistik buz pateninde Alper 
Uçar ve Alisa Agafonova  kayakla 
atlamada ise ati  Arda pçio lu 
olu turuyor. ati  Arda pçio lu 
aynı zamanda geçi  töreninde de 
Türk bayra ını ta ıyan sporcu olarak 
Türkiye’nin olimpiyat tari ine adını 
yazdırmı  oldu. Türk sporcular  
Pyeong ang’daki organizasyonla 
aralıksız 10’uncu  toplamda ise 1 ’nci 
kez kı  olimpiyatlarında yer alacak.

ore’deki 1  tesiste 
gerçekle tirilecek organizasyonlarda 
1  spor dalında 102 madalya 
da ıtılacak. 2  Şubat Pazar gününe 
kadar devam edecek oyunlarda  
rekor katılımla  ülkeden 2 00 
sporcu yarı acak.
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KABLOSUZ 
KULAKLIK RE BERİ

nternet ba lantı ızımız arttıkça  interneti da a fazla 
kullanıyoruz. Artık epimizin favori bir müzik servisi var. a 
belli bir aidatla ya da telefon irketimizin ücretsiz ediyesi olarak 
müzik dinliyoruz. ablosuz kulaklıklar sayesinde çok da a 
konforlu bir ortama ve da a kaliteli sese kavu uyoruz.

Teknoloji YEN İ L İ K
Haber: Ersin AKMAN

KULAKLIK RE BERİ

SONY WH-1000XM2
Sony’nin en gelişmiş ve yetenekli kulaklığı 
WH-1000XM2 ergonomisi ve ses kalitesi 
ile zirvede olsa da ses yalıtımı için tek 
seçenek olarak görülmeli. Öte yandan 
Sony’nin Headphones uygulaması ile işler 
daha da güzelleşiyor. 
Fiyatı: 1.629 TL
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:
• SES KALİTESİ
• ERGONOMİ
• KABLOSUZ 
   PERFROMANS
• SES YALITIMI
• PİL ÖMRÜ

SONY MDR-100ABN H.EAR ON
20 saatlik pil ömrü konforlu tasarımı ve 
ses yalıtımı ile MDR-100ABN h.ear on 
güzel bir seçenek.
Fiyatı: 890 TL
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:
• ERGONOMİ
• SES YALITIMI
• PİL ÖMRÜ
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Kısa... Kısa... Kısa...

T P - L I N K  M 7 6 5 0
➺ Sizin de zaman zaman 4G bağlantınızı paylaşmanız gerekiyor mu? 

Özellikle yurt dışına çıktığınızda zaten sabit bir ücret ödediğiniz veri 
bağlantınızı gerek internete bağlanması gereken diğer cihazlarınıza gerekse 

se dostlarınıza TP-LINK M7650 mobil modem ile aktarabilirsiniz.

H P  E L I T E B O O K  F O L I O  G 1
➺ HP’nin kibarlığı ve inceliği yansıtan laptop serisi Elitebook ailesinin en 

yeni üyesi olan HP ELITEBOOK FOLIO G1, gayet yüksek bir performansa 
da sahip. 4K ekranı olmasına rağmen saate kadar pil ömrü sunabilmesi bu 

laptop’u tüm rakiplerinden ayırıyor.

M E I Z U  M 5  N O T E 
➺ Çinli telefon üreticisi Meizu’nun 

M5 Note isimli bu modeli, 
ekonomik fiyatlı ve büyük ekranlı bir 

telefon arayanlar için düşünülmüş gibi. 
1.300 TL fiyatla satılmaya başlanan M5 
Note, 4000 mAh değerindeki piliyle de 
çok uzun bir kullanım ömrü vadediyor. 

➺ 
ekonomik fiyatlı ve büyük ekranlı bir 

telefon arayanlar için düşünülmüş gibi. 
1.300 TL fiyatla satılmaya başlanan M5 
Note, 4000 mAh değerindeki piliyle de 
çok uzun bir kullanım ömrü vadediyor. 

JAYBIRD FREEDOM SPRINT
Kulak içi kulaklıktaki en önemli unsur olan kulağa oturma 
kısmını başarı ile çözen Freedom Sprint adı üstünde spor 
için ideal. Dolayısı ile ergonomik yapısı en güçlü yanı. Ses 
kalitesi ise tatmin edici düzeyde.
Fiyatı: 199 TL
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
• SES KALİTESİ
• ERGONOMİ

VESTEL DESIBEL K550
Listedeki tek yerli ürün olan Vestel Desibel K550 aslında 
bizden de bir örnek olsun diye yer verdiğimiz seçenek. Öte 
yandan tasarımı ile göze hoş gelen kulaklığın ses kalitesi 
de gayet yeterli seviyede. Ses yalıtımı için ise listede daha 
iyi seçenekler var.
Fiyatı: 159 TL
• ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:
• SES KALİTESİ
• ERGONOMİ

H P  E L I T E B O O K  F O L I O  G 1
➺ HP’nin kibarlığı ve inceliği yansıtan laptop serisi Elitebook ailesinin en 

çok uzun bir kullanım ömrü vadediyor. çok uzun bir kullanım ömrü vadediyor. 

M E I Z U  M 5  N O T E 
Çinli telefon üreticisi Meizu’nun 

M5 Note isimli bu modeli, 
ekonomik fiyatlı ve büyük ekranlı bir 

telefon arayanlar için düşünülmüş gibi. 
1.300 TL fiyatla satılmaya başlanan M5 
Note, 4000 mAh değerindeki piliyle de 
çok uzun bir kullanım ömrü vadediyor. çok uzun bir kullanım ömrü vadediyor. 

Kısa... Kısa... Kısa...

T P - L I N K  M 7 6 5 0
➺ Sizin de zaman zaman 4G bağlantınızı paylaşmanız gerekiyor mu? 

Özellikle yurt dışına çıktığınızda zaten sabit bir ücret ödediğiniz veri 
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Bulmaca
Sıvımsı

maddenin
akma

direnci

Çok acıklı
olay

Yüklenici
hak ücreti
Çinkonun
simgesi

Su

Bolero
bestecisi

Uzaklık 
anlatan
sözcük

Yerfıstığı
Makedonya-
Arnavutluk

gölü
Birli

Rusça evet

İnşaat yeri
İnşaat 

gereçlerinin 
şantiyede 

depolanması

Parıltılı,
ışıltılı

Deniz giysisi
İki atlı kızak

Kayak

Bartın’ın 
bir ilçesi

Genişlik

Havva’nın
Batı’daki 

adı

Yemek

Aşamasız
asker

Dogma

Fas plakası

O sıfatının
eski biçimi

Tecrübe

Tasarı

Boynuz 
vuruşu
Sert,

eğilmez
Hor 

görülen

3,14 sayısı

Delicisi
dönen 
sondaj

makinesi
Ticari bir

şirket (kısa)

İşlik
Yükün

At yavrusu

Melez

Temel
pabucu

Tepkili uçak

Boru sesi
Ateş

Maksimum

Bir tür
sucuk

Öksürme
sesi

İsviçre’de
bir ırmak

Adet

Köpek
Kolay 

olmayan

Damalı

Dünyanın
uydusu

Eşya, 
hayvan

damgası
Kömür türü

Bucak

Miliamper
simgesi

Seyrek
dokunmuş,

delikli
kumaş

Yerine
koyma

Konya’da 
bir baraj

Her türlü
tanıtım
etkinliği
Bir nota

Judo 
minderi
Yakışır,
uygun

Akımtoplar
Yıkık, viran

İddia

Endonezya
plakası

Tanrı’nın 
bir adı

Tavlada 
bir sayı

Ters
Notada
durak
işareti

Belirti

Bir hitap
ünlemi

İsim

Yeterli 
olmayan

Hale, ayla Uçurum

Teknisyen
okulu

mezunu
gözetmen

“… Mahalle”
(resimdeki

proje)

Ticari bir 
ortaklık

(kısa)

Özerklik

Gelecek

Eksik

Küçük
akarsu

Erkek kişi

BİZİM MAHALLE

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ 
BULMACANIN 
ÇÖZÜMÜ

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

P K P O S K T
T A K A Z A D R İ N A A S

R O T A R İ İ Y O N M O
K N İ D O S J A O T A Ğ
M T E L İ T İ S T U M U

K A R A A M E T İ S T E K
V O L E R A N D
E L M A A U E

U R L A K L O R
A Ü E F E N Z

K A S L A
U S T İ A K A B İ Y E

Ö D E N E K R E K O R T
İ M A R V İ Y A D Ü K K İ

E K İ M S İ T E S T O K
K L İ N İ K V E B A A R E

K A G İ R R İ V A Y E T
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